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valójában, hanem a vakhitet. A hit nem vak. A hit a 
megtapasztalásra való hajlandóság. 
 

Q: We were told that of all forms of spiritual 
practices the practice of the attitude of a mere 
witness is the most efficacious. How does it 
compare with faith? 
 

K: Azt hallottuk, hogy a spirituális gyakorlatok között 
a puszta tanúként való viselkedés gyakorlata a 
legeredményesebb. Hogyan vethető ez össze a 
hittel? 
 

M: The witness attitude is also faith; it is faith in 
oneself. You believe that you are not what you 
experience and you look at everything as from a 
distance. There is no effort in witnessing. You 
understand that you are the witness only and the 
understanding acts. You need nothing more, just 
remember that you are the witness only. If in the 
state of witnessing you ask yourself: 'Who am I?', 
the answer comes at once, though it is wordless and 
silent. Cease to be the object and become the 
subject of all that happens; once having turned 
within, you will find yourself beyond the subject. 
When you have found yourself, you will find that you 
are also beyond the object, that both the subject and 
the object exist in you, but you are neither. 
 

M: A tanúként viselkedés is hit, hit önmagadban. 
Hiszed, hogy nem az vagy, amit tapasztalsz, és 
mindent egy bizonyos távolságból szemlélsz. A 
tanúságban nincs erőfeszítés. Megérted, hogy te 
csak a tanú vagy, és a cselekvések megértője. 
Nincs szükséged semmi többre, csak arra, hogy 
emlékezz, te csak tanú vagy. Ha a tanúság 
állapotában megkérdezed magadtól: ‟Ki vagyok 
én?‟, a válasz azonnal megérkezik, ámbár az 
szavakba nem önthető, és hangtalan. Hagyd abba, 
hogy az objektum légy, és válj a szubjektumává 
mindennek, ami történik; mihelyt befelé fordulsz, 
meg fogod önmagadat találni a szubjektum mögött. 
Amikor megtaláltad önmagad, úgy fogod találni, 
hogy az objektumon túl is vagy, hogy mind a 
szubjektum, mind az objektum benned vannak, de te 
egyik sem vagy.  
 

Q: You speak of the mind, of the witnessing 
consciousness beyond the mind and of the 
Supreme, which is beyond awareness. Do you mean 
to say that even awareness is not real? 
 

K: Beszélsz az elméről, az elmét meghaladó tanú 
tudatosságáról, és a tudatosságot meghaladó 
Legfelsőbbről. Úgy érted, hogy még a tudatosság 
sem valódi? 
 

M: As long as you deal in terms: real -- unreal; 
awareness is the only reality that can be. But the 
Supreme is beyond all distinctions and to it the term 
'real' does not apply, for in it all is real and, therefore, 
need not be labelled as such. It is the very source of 
reality, it imparts reality to whatever it touches. It just 
cannot be understood through words. Even a direct 
experience, however sublime, merely bears 
testimony, nothing more. 
 

M: Miközben a valódi–valótlan terminusaiban 
gondolkozol, a tudatosság az egyetlen valóság, ami 
létezhet. De a Legfelsőbb meghalad minden 
megkülönböztetést, és rá a ‟valódi‟ kifejezés nem 
alkalmazható, mert benne minden valódi, és ezért 
nem megcímkézhető, mint olyan. Valójában ő az 
igazi forrása a valódinak, amely mindent valóságban 
részesít, amit megérint. Csakhogy nem érthető meg 
szavakon keresztül. Még a közvetlen tapasztalat is, 
legyen az bármilyen magasztos, bizonyságot hordoz 
csupán, semmi többet. 
 

Q: But who creates the world? 
 

K: De ki teremti a világot? 
 

M: The Universal Mind (chidakash) makes and 
unmakes everything. The Supreme (paramakash) 
imparts reality to whatever comes into being. To say 
that it is the universal love may be the nearest we 
can come to it in words. Just like love it makes 
everything real, beautiful, desirable. 
 

M: Az Univerzális Elme (chidakash) a teremtője és 
pusztítója mindennek. A Legfelsőbb (paramakash) 
részesít valóságban mindent, ami létrejön. Azt 
mondhatni, az univerzális szeretethez állhat 
legközelebb, amelyet szavakba önthetünk. Épp, mint 
a szeretet, mindent valódivá, széppé, kívánatossá 
tesz. 
 

Q: Why desirable? 
 

K: Miért pont kívánatossá? 
 

M: Why not? Wherefrom come all the powerful 
attractions that make all created things respond to 
each other, that bring people together, if not from the 
Supreme? Shun not desire; see only that it flows into 
the right channels. Without desire you are dead. But 

M: Miért ne? Azok az erőteljes vonzások, amelyek 
miatt a teremtett dolgok egymásra hatással vannak, 
amelyek összehozzák az embereket, honnan 
származnak ha nem a Legfelsőbbtől? Ne kerüld a 
vágyakat, csak arra figyelj, hogy azok a helyes 
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with low desires you are a ghost. 
 

csatornákban áramoljanak. Vágyak nélkül halott 
vagy. De alacsony intenzitású vágyakkal kísértet 
vagy. 
 

Q: What is the experience which comes nearest to 
the Supreme? 
 

K: Mi az a tapasztalat, amely a legjobban hasonlít a 
Legfelsőbbhöz? 
 

M: Immense peace and boundless love. Realise that 
whatever there is true, noble and beautiful in the 
universe, it all comes from you, that you yourself are 
at the source of it. The gods and goddesses that 
supervise the world may be most wonderful and 
glorious beings; yet they are like the gorgeously 
dressed servants who proclaim the power and the 
riches of their master. 
 

M: A mérhetetlen béke, és határtalan szeretet. 
Ismerd fel, hogy bármi igaz, nemes és szép a 
világban, az mind belőled származik, mert te magad 
vagy azok forrása. Lehet, hogy a világot felügyelő 
istenek és istennők a legcsodálatosabb és 
legdicsőségesebb lények, mégis, olyanok, mint a 
pazar öltözékű szolgák, akik kinyilatkoztatják 
mesterük hatalmát, és gazdagságát.  
 

Q: How does one reach the Supreme State? 
 

K: Hogyan lehet elérni a Legfelsőbb Állapotot? 
 

M: By renouncing all lesser desires. As long as you 
are pleased with the lesser, you cannot have the 
highest. Whatever pleases you, keeps you back. 
Until you realise the unsatisfactoriness of everything, 
its transiency and limitation, and collect your 
energies in one great longing, even the first step is 
not made. On the other hand, the integrity of the 
desire for the Supreme is by itself a call from the 
Supreme. Nothing, physical or mental, can give you 
freedom. You are free once you understand that 
your bondage is of your own making and you cease 
forging the chains that bind you. 
 

M: A kisebb vágyakról való lemondással. Amíg 
megelégszel a kisebbel, nem lehet a tiéd a nagyobb. 
Bármi, ami kedvedre való, visszatart téged. Amíg 
nem ébredsz rá hogy semmi nem kielégítő, minden 
múlékony és korlátozott, és nem gyűjtöd össze az 
energiáidat egyetlen nagy vágyódásban, addig még 
csak az első lépést sem tetted meg. Másfelől, 
önmagában véve a Legfelsőbbre irányuló vágy 
teljessége, a Legfelsőbbtől eredő hívás. Semmilyen 
fizikai vagy mentális dolog nem tudja megadni 
számodra a szabadságot. Szabad vagy, amint 
megérted, hogy kötelékeidet saját magad készíted, 
és felhagysz a láncok kovácsolásával, amelyek 
gúzsbakötnek. 
 

Q: How does one find the faith in a Guru? 
 

K: Hogyan lehet elérni, hogy higgyek egy Guruban? 
 

M: To find the Guru and also the trust in him is rare 
luck. It does not happen often. 
 

M: Megtalálni a Gurut, ugyanakkor a belé vetett hitet 
is, ritka szerencse. Nem túl gyakori. 
 

Q: Is it destiny that ordains? 
 

K: A sors rendelése? 
 

M: Calling it destiny explains little. When it happens 
you cannot say why it happens and you merely 
cover up your ignorance by calling it karma or 
Grace, or the Will of God. 
 

M: Sorsnak nevezni ezt, gyenge magyarázat. 
Amikor megtörténik, nem tudod megmondani, miért 
történik, és csupán tudatlanságodat palástolod, ha 
karmának, Kegyelemnek, vagy Isten Akaratának 
nevezed. 
 

Q: Krishnamurti says that Guru is not needed. 
 

K: Krishnamurti azt mondja, nincs szükség Gurura. 
 

M: Somebody must tell you about the Supreme 
Reality and the way that leads to it. Krishnamurti is 
doing nothing else. In a way he is right -- most of the 
so-called disciples do not trust their Gurus; they 
disobey them and finally abandon them. For such 
disciples it would have been infinitely better if they 
had no Guru at all and just looked within for 
guidance. To find a living Guru is a rare opportunity 
and a great responsibility. One should not treat 
these matters lightly. You people are out to buy 
yourself the heaven and you imagine that the Guru 
will supply it for a price. You seek to strike a bargain 

M: Valaki kell, hogy beszéljen neked a Legfelsőbb 
Valóságról és a hozzávezető útról. Krishnamurti 
mást sem csinál. Bizonyos tekintetben igazat mond 
– a legtöbb úgynevezett tanítvány nem hisz a 
Gurujában, nem engedelmeskedik neki, és végül 
elhagyja őt. Az ilyen tanítványoknak sokkal jobb 
lenne, ha egyáltalán nem lenne Gurujuk, és csak az 
útmutatást tanulmányoznák. Élő Gurut találni ritka 
lehetőség, és nagy kötelezettséggel jár. Az ember 
ezeket a dolgokat nem tudja könnyen kezelni. Ti azt 
hiszitek, hogy a mennyország megvásárolható, és 
azt képzelitek, hogy a Guru leszállítja azt egy 
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by offering little but asking much. You cheat nobody 
except yourselves. 
 

bizonyos összegért. Jó üzletre törekedve keveset 
kínáltok, de sokat kértek. Senkit nem csaptok be, 
magatokat kivéve. 
  

Q: You were told by your Guru that you are the 
Supreme and you trusted him and acted on it. What 
gave you this trust? 
 

K: Elmondásod szerint Gurud azt mondta neked, te 
vagy a Legfelsőbb, és te hittél neki, és e szerint 
cselekedtél. Mit adott neked ez a hit? 
 

M: Say, I was just reasonable. It would have been 
foolish to distrust him. What interest could he 
possibly have in misleading me? 
 

M: Nézd, én csupán ésszerűen cselekedtem. 
Őrültség lett volna nem hinni neki. Mi érdeke 
fűzödött volna hozzá, hogy félrevezessen?  
 

Q: You told a questioner that we are the same, that 
we are equals. I cannot believe it. Since I do not 
believe it, of what use is your statement to me? 
 

K: Az egyik kérdezőnek azt mondtad, hogy 
azonosak vagyunk, hogy egyenlőek vagyunk. Én 
nem tudok hinni ebben. És mivel nem hiszek benne, 
mi haszna számomra a kijelentésednek? 
 

M: Your disbelief does not matter. My words are true 
and they will do their work. This is the beauty of 
noble company (satsang). 
 

M: A hitetlenséged lényegtelen. A szavaim igazak, 
és meg fogják tenni a maguk dolgát. Ez a szépsége 
a nemes társaságnak (satsang). 
 

Q: Just sitting near you can it be considered spiritual 
practice? 
 

K: Csak a közeledben ülés is spirituális gyakorlatnak 
tekinthető? 
 

M: Of course. The river of life is flowing. Some of its 
water is here, but so much of it has already reached 
its goal. You know only the present. I see much 
further into the past and future, into what you are 
and what you can be. I cannot but see you as 
myself. It is in the very nature of love to see no 
difference. 
 

M: Természetesen. Az élet folyója folyik. Vizének 
egyik része itt van, de elég sok már célba ért. Te 
csak a jelent ismered. Én sokkal messzebb látok a 
múltba és a jövőbe, abba, ami vagy, és ami lehetsz. 
Én nem tudlak másként látni, csak önmagamként. A 
szeretet valódi természete, hogy nem lát 
különbséget. 
 

Q: How can I come to see myself as you see me? 
 

K: Mi kell ahhoz, hogy úgy lássam magam, ahogy te 
látsz engem?  
 

M: It is enough if you do not imagine yourself to be 
the body. It is the 'I-am-the-body' idea that is so 
calamitous. It blinds you completely to your real 
nature. Even for a moment do not think that you are 
the body. Give yourself no name, no shape. In the 
darkness and the silence reality is found. 
 

M: Elég, ha nem képzeled magad a testnek. A sok 
szerencsétlenséget az ‟én-vagyok-a-test‟ idea 
okozza. Még egy pillanatra se gondold, hogy a test 
vagy. Ne adj magadnak se nevet, se formát. A 
sötétségben és a csendben található a valóság. 
 

Q: Must not I think with some conviction that I am 
not the body? Where am I to find such conviction? 
 

K: Nem kell bizonyítanom valamiképpen, hogy nem 
a test vagyok? Hol kell ilyen bizonyítékot keresnem? 
 

M: Behave as if you were fully convinced and the 
confidence will come. What is the use of mere 
words? A formula, a mental pattern will not help you. 
But unselfish action, free from all concern with the 
body and its interests will carry you into the very 
heart of Reality. 
 

M: Viselkedj úgy, mintha tökéletesen meg lennél 
győződve, és a bizonyíték jönni fog. Mi haszna 
puszta szavaknak? Formulák, mentális minták nem 
segítenek rajtad. De a testtel való minden törődéstől, 
és annak fontosságától mentes önzetlen cselekedet 
el fog juttatni a Valóság legközepébe.  
 

Q: Where am I to get the courage to act without 
conviction? 
 

K: Honnan vegyem a bátorságot, hogy bizonyíték 
nélkül cselekedjek? 
 

M: Love will give you the courage. When you meet 
somebody wholly admirable, love-worthy, sublime, 
your love and admiration will give you the urge to act 
nobly. 
 

M: A szeretet fog neked bátorságot adni. Amikor 
találkozol valakivel, aki teljes mértékben csodálatra 
és szeretetre méltó, fenséges, akkor szereteted és 
csodálatod ad ösztönzést számodra a nemes 
cselekedethez.  
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Q: Not everybody knows to admire the admirable. 
Most of the people are totally insensitive. 

K: Nem mindenki tudja csodálni a csodálatra méltót. 
Az emberek többsége teljesen érzéketlen. 
 

M: Life will make them appreciate. The very weight 
of accumulated experience will give them eyes to 
see. When you meet a worthy man, you will love and 
trust him and follow his advice. This is the role of the 
realised people -- to set an example of perfection for 
others to admire and love. Beauty of life and 
character is a tremendous contribution to the 
common good. 
 

M: Az élet majd érzékelővé teszi őket. Valójában a 
felgyülemlett tapasztalat súlya fogja kinyitni a 
szemüket. Amikor egy arra érdemes emberrel 
találkozol, szeretni fogod, hinni fogsz neki, és 
követni fogod a tanácsait. Ez a szerepe a 
megvalósult embereknek – a tökéletesség példáját 
nyújtani a többieknek, hogy csodálják és szeressék. 
Az élet és a karakter szépsége hatalmas 
hozzájárulás a közjóhoz. 
 

Q: Must we not suffer to grow? 
 

K: Nem kell szenvedni a növekedéshez? 
 

M: It is enough to know that there is suffering, that 
the world suffers. By themselves neither pleasure 
nor pain enlighten. Only understanding does. Once 
you have grasped the truth that the world is full of 
suffering, that to be born is a calamity, you will find 
the urge and the energy to go beyond it. Pleasure 
puts you to sleep and pain wakes you up. If you do 
not want to suffer, don't go to sleep. You cannot 
know yourself through bliss alone, for bliss is your 
very nature. You must face the opposite, what you 
are not, to find enlightenment. 
 

M: Elég azt tudni, hogy van szenvedés, hogy a világ 
szenved. Önmagában sem az élvezet, sem a 
fájdalom nem világosít meg. Csak a megértés. Amint 
megragadtad az igazságot, hogy a világ 
szenvedéssel teli, hogy megszületni 
szerencsétlenség, meg fogod találni az ösztönzést 
és az energiát, hogy túllépj rajta. Az élvezet elaltat, 
és a fájdalom felébreszt. Ha nem akarsz szenvedni, 
ne aludj el. Nem tudod magad egyedül boldogságon 
keresztül megismerni, mert a boldogság a valódi 
természeted. Szembesülnöd kell az ellentétével, 
azzal, ami nem te vagy, hogy megtaláld a 
megvilágosodást. 
 

 

65. A Quiet Mind is All You Need 65. Csendes elmére van szükséged 
csupán 

Questioner: I am not well. I feel rather weak. What 
am I to do? 

 

Kérdező: Nem érzem jól magam. Vagy inkább 
gyenge vagyok. Mit kell tennem? 
 

Maharaj: Who is unwell, you or the body? 
 

Maharaj: Ki érzi rosszul magát, te, vagy a test? 
 

Q: My body, of course. 
 

K: A testem, természetesen. 
 

M: Yesterday you felt well. What felt well? 
 

M: Tegnap jól érezted magad. Mi érezte jól magát? 
 

Q: The body. 
 

K: A test.  
 

M: You were glad when the body was well and you 
are sad when the body is unwell. Who is glad one 
day and sad the next? 
 

M: Örvendtél, mikor a test jól volt, és szomorkodsz, 
amikor a test nincs jól. Ki az aki, az egyik nap örül, 
és a másikon szomorú? 
 

Q: The mind. 
 

K: Az elme. 
 

M: And who knows the variable mind? 
 

M: És ki ismeri a változó elmét? 
 

Q: The mind. 
 

K: Az elme. 
 

M: The mind is the knower. Who knows the knower? 
 

M: Az elme az ismerő. Ki ismeri az ismerőt? 
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Q: Does not the knower know itself? 
 

K: Nem az ismerő ismeri önmagát? 
 

M: The mind is discontinuous. Again and again it 
blanks out, like in sleep or swoon, or distraction. 
There must be something continuous to register 
discontinuity. 
 

M: Az elme szakaszos működésű. Újra és újra 
üressé válik, mint például az alvás, az ájulás, vagy 
az elmezavar állapotaiban. Kell, hogy legyen valami, 
ami folyamatos, ami regisztrálja a folyamatosság 
hiányát. 
 

Q: The mind remembers. This stands for continuity. 
 

K: Az elme emlékezik. Ez folyamatosságot jelent. 
 

M: Memory is always partial, unreliable and 
evanescent. It does not explain the strong sense of 
identity pervading consciousness, the sense 'I am'. 
Find out what is at the root of it. 
 

M: Az emlékezet mindig részleges, megbízhatatlan 
és múlékony. Nem magyarázza a tudatossággal 
átitatott azonosság erős érzését, az ‟én vagyok‟ 
érzését. Fedezd fel, hogy ez miben gyökerezik.  
 

Q: However deeply I look, I find only the mind. Your 
words 'beyond the mind' give me no clue. 
 

K: Akármilyen mélyre nézek, csak az elmét találom. 
Szavaid – ‟az elmén túl‟, nem nyomra vezetőek 
számomra. 
 

M: While looking with the mind, you cannot go 
beyond it. To go beyond, you must look away from 
the mind and its contents. 
 

M: Amíg az elmével nézel, nem tudsz mögéje 
tekinteni. A mögé tekintéshez el kell fordulnod az 
elmétől, és annak tartalmától. 
 

Q: In what direction am I to look? 
 

K: Milyen irányba nézzek? 
 

M: All directions are within the mind. I am not asking 
you to look in any particular direction. Just look away 
from all that happens in your mind and bring it to the 
feeling 'I am'. The 'I am' is not a direction. It is the 
negation of all direction. Ultimately even the 'I am' 
will have to go, for you need not keep on asserting 
what is obvious. Bringing the mind to the feeling 'I 
am' merely helps in turning the mind away from 
everything else. 
 

M: Minden irány az elmén belül van. Nem azt kérem, 
hogy valamilyen konkrét irányba nézz. Csak fordulj 
el mindentől, ami az elmédben történik, és bírd rá, 
hogy az ‟én vagyok‟-ot érezze. Az ‟én vagyok‟ nem 
irány. Tagadása minden iránynak. Végül, még az ‟én 
vagyok‟-nak is távoznia kell, mert nem kell állandóan 
bizonygatnod, ami nyilvánvaló. Az elme ‟én vagyok‟ 
érzésre bírása pusztán az elmének a minden mástól 
való elfordítását segíti. 
 

Q: Where does it all lead me? 
 

K: Hová vezet mindez? 
 

M: When the mind is kept away from its 
preoccupations, it becomes quiet. If you do not 
disturb this quiet and stay in it, you find that it is 
permeated with a light and a love you have never 
known; and yet you recognise it at once as your own 
nature. Once you have passed through this 
experience, you will never be the same man again; 
the unruly mind may break its peace and obliterate 
its vision; but it is bound to return, provided the effort 
is sustained; until the day when all bonds are 
broken, delusions and attachments end and life 
becomes supremely concentrated in the present. 
 

M: Az elme az elfoglaltságaitól eltávolodva 
csendessé válik. Ha ezt a csendet nem zavarod 
meg és benne maradsz, úgy találod, hogy olyan 
fény és szeretet járja át, amelyet bár sohasem 
ismertél, mégis azonnal saját valódi 
természetedként ismered fel. Amint 
megtapasztaltad, már soha többé nem leszel 
ugyanaz az ember, a féktelen elme összetörheti 
békéjét, és elmoshatja látomását, de vissza kell 
térnie, ha az alkalmazott erőfeszítést kitartó; addig a 
napig, mikor minden bilincs széttörik, az illúziók és 
kötelékek véget érnek, és az élet a legteljesebb 
módon a jelenben koncentrálódik. 
 

Q: What difference does it make? 
 

K: Ez milyen különbséget jelent? 
 

M: The mind is no more. There is only love in action. 
 

M: Az elme megszűnik. Csak cselekvő szeretet van.  
 

Q: How shall I recognise this state when I reach it? 
 

K: Hogy fogom felismerni az állapotot, mikor 
elérem? 
 

M: There will be no fear. 
 

M: Nem lesz félelem. 
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Q: Surrounded by a world full of mysteries and 
dangers, how can I remain unafraid? 
 

K: Rejtélyekkel és veszélyekkel teli világgal 
körülzárva, hogyan tudnék félelem nélküli maradni? 
  

M: Your own little body too is full of mysteries and 
dangers, yet you are not afraid of it, for you take it as 
your own. What you do not know is that the entire 
universe is your body and you need not be afraid of 
it. You may say you have two bodies; the personal 
and the universal. The personal comes and goes, 
the universal is always with you. The entire creation 
is your universal body. You are so blinded by what is 
personal, that you do not see the universal. This 
blindness will not end by itself -- it must be undone 
skilfully and deliberately. When all illusions are 
understood and abandoned, you reach the error-free 
and perfect state in which all distinctions between 
the personal and the universal are no more. 
 

M: A te saját apró tested is tele van rejtélyekkel és 
veszélyekkel, mégsem félsz tőlük, mert sajátodnak 
tartod azokat. Amit nem tudsz, hogy az egész 
univerzum a te tested, és nem kell félned tőle. 
Mondhatni két tested van, a személyes és az 
univerzális. A személyes jön és megy, az univerzális 
mindig veled van. Az egész teremtés a te univerzális 
tested. Annyira elvakít a személyes, hogy nem látod 
az univerzálisat. Ez a vakság nem fog magától véget 
érni – meg kell semmisíteni, felkészülten és 
szándékosan. Amikor minden illúziót megértettél és 
elhagytál, eléred a hibátlan és tökéletes állapotot, 
amelyben a személyes és az univerzális között 
minden különbség megszűnik. 
 

Q: I am a person and therefore limited in space and 
time. I occupy little space and last but a few 
moments; I cannot even conceive myself to be 
eternal and all-pervading. 
 

K: Személy vagyok, és ezért térben és időben 
korlátozott. Kis helyet foglalok el, és csak pár 
pillanatig maradok fenn, még csak elképzelni sem 
tudom magam örökkévalónak és mindenre 
kiterjedőnek. 
 

M: Nevertheless you are. As you dive deep into 
yourself in search of your true nature, you will 
discover that only your body is small and only your 
memory is short; while the vast ocean of life is 
yours. 
 

M: Mindazonáltal, te vagy. Amint mélyen alámerülsz 
magadba, igaz természetedet keresve, felfedezed, 
hogy csak tested kicsi, és csak emlékezeted rövid; 
miközben tiéd az élet határtalan óceánja. 
 

Q: The very words 'I' and 'universal' are 
contradictory. One excludes the other. 
 

K: Az ‟én‟ és az ‟univerzális‟ szavak valójában 
ellentmondásosak. Az egyik kizárja a másikat. 
 

M: They don't. The sense of identity pervades the 
universal. Search and you shall discover the 
Universal Person, who is yourself and infinitely 
more. 
 
Anyhow, begin by realising that the world is in you, 
not you in the world. 
 

M: Nem teszik. Az azonosság érzése átjárja az 
univerzálist. Keresd, és meg fogod találni az 
Univerzális Személyt, aki te magad vagy, és 
végtelenül több. 
 
Akárhogyan, kezdd a felismeréssel, hogy a világ 
benned van, nem te vagy a világban. 
 

Q: How can it be? I am only a part of the world. How 
can the whole world be contained in the part, except 
by reflection, mirror like? 
 

K: Hogy lehet ez? Én csak része vagyok a világnak. 
Hogy tudná magában foglalni az egész világot a 
rész, hacsak nem visszatükröződés által keletkezett 
tükröződésként? 
 

M: What you say is true. Your personal body is a 
part in which the whole is wonderfully reflected. But 
you have also a universal body. You cannot even 
say that you do not know it, because you see and 
experience it all the time. Only you call it 'the world' 
and are afraid of it. 
 

M: Igazat mondasz. Személyes tested egy rész, 
amelyben az egész csodálatos módon tükröződik. 
De van egy univerzális tested is. Még csak azt sem 
mondhatod, hogy nem tudsz róla, mert látod, és 
tapasztalod, folyamatosan. Csak úgy hívod azt, 
hogy ‟a világ‟, és félsz tőle. 
 

Q: I feel I know my little body, while the other I do 
not know, except through science. 
 

K: Úgy gondolom, kis testemet ismerem, míg a 
másikat nem ismerem, hacsak nem a tudományok 
révén. 
 

M: Your little body is full of mysteries and wonders 
which you do not know. There also science is your 
only guide. Both anatomy and astronomy describe 

M: Kis tested tele van általad nem ismert rejtélyekkel 
és csodákkal. A tudományok szintén csak segítőid. 
Mind az anatómia, mind az asztronómia téged írnak 
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you. 
 

le. 
 

Q: Even If I accept your doctrine of the universal 
body as a working theory, in what way can I test it 
and of what use is it to me? 
 

K: Még ha munka teóriaként el is fogadom, az 
univerzális testről szóló elméletedet, mi módon 
tudom azt tesztelni, és mi haszna van számomra? 
 

M: Knowing yourself as the dweller in both the 
bodies you will disown nothing. All the universe will 
be your concern; every living thing you will love and 
help most tenderly and wisely. There will be no clash 
of interests between you and others. All exploitation 
will cease absolutely. Your every action will be 
beneficial, every movement will be a blessing. 
 

M: Két test lakójának ismerve magad, nem fogsz 
tagadni semmit. Az egész univerzum a te ügyeddé 
válik; minden élő dolgot gyöngéden, és okosan 
szeretni, és segíteni fogsz. Nem lesznek érdek 
összeütközések közted és mások között. Minden 
kizsákmányolás teljesen véget fog érni. Minden 
cselekedeted hasznos, minden lépésed áldásos 
lesz. 
 

Q: It is all very tempting, but how am I to proceed to 
realise my universal being? 
 

K: Mindez nagyon csábító, de hogyan ébredjek rá 
univerzális létemre? 
 

M: You have two ways: you can give your heart and 
mind to self-discovery, or you accept my words on 
trust and act accordingly. In other words, either you 
become totally self-concerned, or totally un-self-
concerned. It is the word 'totally' that is important. 
You must be extreme to reach the Supreme. 
 

M: Két utad lehet: szíved és elméd az ön-
felfedezésnek szenteled, vagy hitelt adsz 
szavaimnak, és annak megfelelően cselekszel. Más 
szóval, teljesen ön-érdekeltté válsz, vagy pedig 
teljesen ön-érdektelenné. Itt a ‟teljesen‟ szó a fontos. 
Szélsőségessé kell válnod, hogy elérd a 
Legfelsőbbet. 
 

Q: How can I aspire to such heights, small and 
limited as I am? 
 

K: Hogyan vágyakozhatok ilyen magasságokba, 
ilyen kicsi és korlátoltként, amilyen vagyok? 
 

M: Realise yourself as the ocean of consciousness 
in which all happens. This is not difficult. A little of 
attentiveness, of close observation of oneself, and 
you will see that no event is outside your 
consciousness. 
 

M: Ébredj önmagadra a tudatosság óceánjaként, 
amelyben minden megtörténhet. Ez nem bonyolult. 
Egy kis figyelem, önmagad gondos megfigyelése, és 
látni fogod, hogy semmi nem történik a te 
tudatosságodon kívül. 
 

Q: The world is full of events which do not appear in 
my consciousness. 
 

K: A világ tele van olyan eseményekkel, amelyek 
nem jelennek meg a tudatosságomban. 
 

M: Even your body is full of events which do not 
appear in your consciousness. This does not 
prevent you from claiming your body to be your own. 
You know the world exactly as you know your body -
- through your senses. It is your mind that has 
separated the world outside your skin from the world 
inside and put them in opposition. This created fear 
and hatred and all the miseries of living. 
 

M: Még a tested is tele van olyan eseményekkel, 
amelyek nem jelennek meg a tudatosságodban. Ez 
nem gátol meg abban, hogy a testedet a sajátodnak 
tartsad. Pontosan úgy ismered a világot, ahogy a 
testedet – az érzékszerveken keresztül. Az elméd 
az, amely elkülönítette a bőrödön kívüli világot a 
belső világtól, és ellentétbe állította azokat. Ez 
teremtette a félelmet és a gyűlöletet, és az élet 
minden gyötrelmét. 
 

Q: What I do not follow is what you say about going 
beyond consciousness. I understand the words, but I 
cannot visualise the experience. After all, you 
yourself have said that all experience is in 
consciousness. 
 

K: Nem tudom követni, amit a tudatosságon való 
túllépésről mondasz. Értem a szavakat, de nem 
tudom vizualizálni a tapasztalatot. Végül is, te 
magad mondtad, hogy minden tapasztalat a 
tudatosságban van. 
 

M: You are right, there can be no experience 
beyond consciousness. Yet there is the experience 
of just being. There is a state beyond 
consciousness, which is not unconscious. Some call 
it super-consciousness, or pure consciousness, or 
supreme consciousness. It is pure awareness free 

M: Igazad van, tudatosságon túli tapasztalat nem 
lehetséges. Mégis, létezik a puszta létezés 
tapasztalata. Ez egy tudatosságon túli állapot, amely 
nem tudattalan. Sokan ezt szuper-tudatosságnak, 
tiszta tudatosságnak, vagy legfelsőbb 
tudatosságnak nevezik. Ez a tiszta tudatosság 
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from the subject object nexus. 
 

mentes a szubjektum-objektum kapcsolattól. 
 

Q: I have studied Theosophy and I find nothing 
familiar in what you say. I admit Theosophy deals 
with manifestation only. It describes the universe 
and its inhabitants in great details. It admits many 
levels of matter and corresponding levels of 
experience, but it does not seem to go beyond. 
What you say goes beyond all experience. If it is not 
experienceable, why at all talk about it? 
 

K: Teozófiát tanultam, és nem találom ismerősnek 
egyáltalán, amiről beszélsz. Elismerem, hogy a 
teozófia csak megnyilvánulásokkal foglalkozik. Az 
univerzumot, és lakóit nagyon részletesen leírja. 
Elismeri az anyag sok szintjét, és az ezeknek 
megfelelő tapasztalati szinteket, de ezeken túl nem 
megy. Amiről te beszélsz, az minden tapasztalatot 
meghalad. Ha nem tapasztalható, minek egyáltalán 
beszélni róluk? 
 

M: Consciousness is intermittent, full of gaps. Yet 
there is the continuity of identity. What is this sense 
of identity due to, if not to something beyond 
consciousness? 
 

M: A tudatosság szakaszos, hézagokkal teli. Az 
önazonosságot mégis kontinuitás jellemzi. Mitől van 
ez az önazonosság érzet, ha nem valami olyantól, 
ami túl van a tudatosságon? 
 

Q: If I am beyond the mind, how can I change 
myself? 
 

K: Ha meghaladtam az elmét, hogyan tudom 
megváltoztatni önmagam? 
 

M: Where is the need of changing anything? The 
mind is changing anyhow all the time. Look at your 
mind dispassionately; this is enough to calm it. 
When it is quiet, you can go beyond it. Do not keep it 
busy all the time. Stop it -- and just be. If you give it 
rest, it will settle down and recover its purity and 
strength. Constant thinking makes it decay. 
 

M: Miért lenne szükség megváltoztatni bármit is? Az 
elme valamilyen módon folyton változik. Tekints az 
elmédre elfogultság nélkül; ez elég ahhoz, hogy 
lecsillapítsd. Amikor csendes, akkor túl tudsz lépni 
rajta. Ne foglalkoztasd állandóan. Állítsd le – és csak 
legyél. Ha pihenőt adsz neki, le fog telepedni, és 
visszanyeri tisztaságát és erejét. Az állandó 
gondolkodás meggyöngíti. 
 

Q: If my true being is always with me, how is it that I 
am ignorant of it? 
 

K: Ha igazi létem mindig velem van, hogy lehet, 
hogy nem vagyok tudatában? 
  

M: Because it is very subtle and your mind is gross, 
full of gross thoughts and feelings. Calm and clarify 
your mind and you will know yourself as you are. 
 

M: Mert nagyon finom, elméd pedig durva, tele van 
durva gondolatokkal és érzésekkel. Csillapítsd le, és 
tisztítsd meg elmédet, és annak fogod ismerni 
önmagad, ami vagy. 
 

Q: Do I need the mind to know myself? 
 

K: Szükségem van az elmére, hogy ismerjem 
önmagam? 
 

M: You are beyond the mind, but you know with your 
mind. It is obvious that the extent, depth and 
character of knowledge depend on what instrument 
you use. Improve your instrument and your 
knowledge will improve. 
 

M: Te az elmén túl vagy, de az elméddel ismersz. 
Nyilvánvaló, hogy a tudás mértéke, mélysége és 
sajátossága attól függ, hogy milyen eszközt 
használsz. Tedd jobbá az eszközödet, és javulni fog 
a tudásod. 
 

Q: To know perfectly I need a perfect mind. 
 

K: Tökéletes tudáshoz tökéletes elmére van 
szükségem. 
 

M: A quiet mind is all you need. All else will happen 
rightly, once your mind is quiet. As the sun on rising 
makes the world active, so does self-awareness 
affect changes in the mind. In the light of calm and 
steady self-awareness inner energies wake up and 
work miracles without any effort on your part. 
 

M: Mindössze csendes elmére van szükséged. 
Minden más hibátlanul megtörténik, amint elméd 
elcsendesül. Ahogy a kelő nap működésbe hozza a 
természetet, úgy hat az ön-tudatosság az elme 
változásának irányában. A nyugalom és a szilárd 
ön-tudatosság fényében a belső energiák 
fölébrednek, és csodákat művelnek, anélkül, hogy te 
a magad részéről bármilyen erőfeszítést tennél.  
 

Q: You mean to say that the greatest work is done 
by not working? 

K: Azt akarod mondani, hogy a legnagyobb munka 
nem-dolgozással végezhető el? 



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

289 

 

  

M: Exactly. Do understand that you are destined for 
enlightenment. Co-operate with your destiny, don't 
go against it, don‟t thwart it. Allow it to fulfil itself. All 
you have to do is to give attention to the obstacles 
created by the foolish mind. 

M: Pontosan. Értsd meg, hogy a megvilágosodás 
sorsod. Működj együtt a sorsoddal, ne állj ellen, ne 
akadályozd. Engedd, hogy beteljesítse önmagát. 
Mindössze annyit kell tenned, hogy figyelmeddel 
tünteted ki a bolond elméd által létrehozott 
akadályokat. 
 

 

66. All Search for Happiness is Misery 66. Minden boldogság keresés 
szenvedés 

Questioner: I have come from England and I am on 
my way to Madras. There I shall meet my father and 
we shall go by car overland to London. I am to study 
psychology, but I do not yet know what I shall do 
when I get my degree. I may try industrial 
psychology, or psychotherapy. My father is a 
general physician, I may follow the same line. 
 
But this does not exhaust my interests. There are 
certain questions which do not change with time. I 
understand you have some answers to such 
questions and this made me come to see you. 

 

Kérdező: Angliából jövök, Madrasba utazom. Ott 
majd találkozom apámmal, és kocsival megyünk a 
kontinensen át, Londonig. Pszichológiát tanulok, de 
még nem tudom, hogy mit fogok csinálni, miután 
lediplomázom. Talán munkapszichológiával, vagy 
pszichoterápiával próbálkozom. Apám általános 
orvos, követhetem ugyanezt a vonalat is. 
 
De ez nem elégíti ki az érdeklődésemet. Vannak 
kérdések, amelyek nem változnak az idővel. Tudom, 
hogy vannak válaszaid az ilyen kérdésekre, ez 
késztetett arra, hogy eljöjjek hozzád. 
 

Maharaj: I wonder whether I am the right man to 
answer your questions. I know little about things and 
people. I know only that I am, and that much you 
also know. We are equals. 
 

Maharaj: Csodálkozom, hogy én vagyok a 
megfelelő ember, aki megválaszolja a kérdéseidet. 
Keveset tudok dolgokról és emberekről. Én csak azt 
tudom, hogy én vagyok, és ennyit te is tudsz. 
Egyenlők vagyunk. 
 

Q: Of course I know that I am. But I do not know 
what it means. 
 

K: Természetesen, tudom, hogy én vagyok. De nem 
tudom, hogy ez mit jelent. 
 

M: What you take to be the 'I' in the 'I am' is not you. 
To know that you are is natural, to know what you 
are is the result of much investigation. You will have 
to explore the entire field of consciousness and go 
beyond it. For this you must find the right teacher 
and create the conditions needed for discovery. 
Generally speaking, there are two ways: external 
and internal. Either you live with somebody who 
knows the Truth and submit yourself entirely to his 
guiding and moulding influence, or you seek the 
inner guide and follow the inner light wherever it 
takes you. In both cases your personal desires and 
fears must be disregarded. You learn either by 
proximity or by investigation, the passive or the 
active way. You either let yourself be carried by the 
river of life and love represented by your Guru, or 
you make your own efforts, guided by your inner 
star. In both cases you must move on, you must be 
earnest. Rare are the people who are lucky to find 
somebody worthy of trust and love. Most of them 
must take the hard way, the way of intelligence and 
understanding, of discrimination and detachment 
(viveka-vairagya). This is the way open to all. 
 

M: Amit az ‟én vagyok‟ ‟én‟-jének gondolsz, az nem 
te vagy. Tudni, hogy vagy, természetes, azt tudni, 
hogy mi vagy, sok kutatás eredménye. Fel kell 
fedezned a tudatosság teljes területét, és túl kell 
lépned rajta. Ehhez meg kell találnod a megfelelő 
tanítót, és meg kell teremtened a felfedezéshez 
szükséges feltételeket. Nagy általánosságban két út 
van: külső és belső. Vagy olyan valakivel együtt 
élsz, aki ismeri az Igazságot, és teljesen aláveted 
magad az ő irányító, és alakító befolyásának, vagy 
megkeresed a belső vezetőt, és követed a belső 
fényt, bárhová is vezessen téged. Mindkét esetben 
semmibe kell venned személyes vágyaidat és 
félelmeidet. Tanulsz mind az együtt élés, mind a 
kutatás révén, vagyis a passzív, vagy az aktív 
módon. Akár az élet folyója, és a Gurud által 
megszemélyesített szeretet által viteted magad, akár 
te magad teszel erőfeszítéseket, belső csillagod 
vezet. Mindkét esetben haladnod kell, komolynak 
kell lenned. Ritka szerencsés az az ember, aki talál 
valakit, aki méltó a bizalmára, és szeretetére. A 
legtöbbjüknek a nehéz úton kell haladnia, a belátás 
és megértés, a megkülönböztetés, és pártatlanság 
(viveka-vairagya) útján. 
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Q: I am lucky to have come here: though I am 
leaving tomorrow, one talk with you may affect my 
entire life. 
 

K: Boldog vagyok, hogy eljöttem: habár holnap már 
távozom, egy veled való beszélgetés az egész 
életemet befolyásolhatja. 
 

M: Yes, once you say 'I want to find Truth', all your 
life will be deeply affected by it. All your mental and 
physical habits, feelings and emotions, desires and 
fears, plans and decisions will undergo a most 
radical transformation. 
 

M: Igen, amint kijelented, hogy ‟meg akarom találni 
az Igazságot‟, egész életed ennek mélységes 
hatása alá kerül. Egész mentális és fizikai 
habitusod, érzéseid és érzelmeid, vágyaid és 
félelmeid, terveid és döntéseid, a legradikálisabb 
változáson mennek keresztül. 
 

Q: Once I have made up my mind to find The 
Reality, what do I do next? 
 

K: Miután felkészítettem elmémet A Valóság 
felfedezésére, mi a következő teendő? 
 

M: It depends on your temperament. If you are 
earnest, whatever way you choose will take you to 
your goal. It is the earnestness that is the decisive 
factor. 
 

M: Ez a vérmérsékletedtől függ. Ha komoly vagy, 
bármilyen utat válassz, el fog juttatni célodhoz. A 
komolyság a döntő tényező. 
 

Q: What is the source of earnestness? 
 

K: Mi a forrása a komolyságnak? 
 

M: It is the homing instinct, which makes the bird 
return to its nest and the fish to the mountain stream 
where it was born. The seed returns to the earth, 
when the fruit is ripe. Ripeness is all. 
 

M: A hazavezető ösztön az, ami visszatérésre 
készteti a madarat a fészkére, és a halat a hegyi 
patakba, ahol született. A mag visszatér a földbe, 
amikor a gyümölcs megérett. Érettség kérdése 
minden. 
 

Q: And what will ripen me? Do I need experience? 
 

K: És mi fog engem megérlelni? Tapasztalatokra 
van szükségem? 
 

M: You already have all the experience you need, 
otherwise you would not have come here. You need 
not gather any more, rather you must go beyond 
experience. Whatever effort you make, whatever 
method (sadhana) you follow, will merely generate 
more experience, but will not take you beyond. Nor 
will reading books help you. They will enrich your 
mind, but the person you are will remain intact. If 
you expect any benefits from your search, material, 
mental or spiritual, you have missed the point. Truth 
gives no advantage. It gives you no higher status, no 
power over others; all you get is truth and the 
freedom from the false. 
 

M: Már minden tapasztalattal rendelkezel, amire 
szükséged van, máskülönben nem jöttél volna ide. 
Nem kell többet gyűjtened, inkább túl kell lépned a 
tapasztalaton. Bármilyen erőfeszítést teszel, 
bármilyen módszert (sadhana) követsz, az csupán 
még több tapasztalatot eredményez, de nem fogsz 
általa továbblépni. Könyvek olvasása sem segít. 
Gazdagítani fogják elmédet, de a személy, aki vagy, 
érintetlen marad. Ha valamilyen előnyt vársz a 
kereséstől, legyen az anyagi, mentális vagy 
spirituális, akkor nem érted a lényeget. Az igazság 
nem biztosít előnnyöket. Nem biztosít sem 
magasabb státuszt, sem mások feletti hatalmat, 
mindössze az igazságot nyered el, és a hamistól 
való megszabadulást. 
 

Q: Surely truth gives you the power to help others. 
 

K: Bizonyára az igazságból nyered a hatalamat, 
hogy segíteni tudsz másokon. 
 

M: This is mere imagination, however noble. In truth 
you do not help others, because there are no others. 
You divide people into noble and ignoble and you 
ask the noble to help the ignoble. You separate, you 
evaluate, you judge and condemn -- in the name of 
truth you destroy it. Your very desire to formulate 
truth denies it, because it cannot be contained in 
words. Truth can be expressed only by the denial of 
the false -- in action. For this you must see the false 
as false (viveka) and reject it (vairagya). 

M: Ez merő fantáziálás, bármennyire nemes. 
Valójában nem segítesz másokon, mert nincsenek 
mások. Nemesekre és alantasokra osztod az 
embereket, és megkéred a nemeseket, hogy 
segítsenek az alantasokon. Elkülönítesz, értékelsz, 
ítélkezel, és rosszallsz – elpusztítod az igazságot a 
saját nevében. Valójában az igazság szabályokba 
foglalásának a vágya tagadja azt, mert az nem 
szavakba önthető. Az igazság csak a hamis 
tagadásával fejezhető ki – tettekben. Ehhez a 
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Renunciation of the false is liberating and 
energizing. It lays open the road to perfection. 
 

hamisat hamisnak (viveka) kell látnod, és vissza kell 
azt utasítanod (vairagya). A hamis elvetése 
felszabadít, és energizál. Ez nyitja meg az utat a 
tökéletesedés felé.  
 

Q: When do I know that I have discovered truth? 
 

K: Honnan tudom, hogy felfedeztem az igazságot? 
 

M: When the idea 'this is true', 'that is true' does not 
arise. Truth does not assert itself, it is in the seeing 
of the false as false and rejecting it. It is useless to 
search for truth, when the mind is blind to the false. 
It must be purged of the false completely before 
truth can dawn on It. 

M: Amikor az ‟ez igaz‟, az igaz‟ gondolata nem merül 
fel. Az igazság nem kijelenti önmagát, hanem abban 
áll, hogy a hamisat hamisnak látod, és elutasítod. 
Haszontalan dolog keresni az igazságot, amíg az 
elme vak a hamisra. El kell távolítani a hamisat 
teljesen, mielőtt az igazságra megvirradhatna. 
 

Q: But what is false? 
 

K: De mi hamis? 
 

M: Surely, what has no being is false. 
 

M: Ami nem létezik, az bizonyosan hamis. 
 

Q: What do you mean by having no being? The 
false is there, hard as a nail. 
 

K: Hogy érted, hogy nem létezik? A hamis jelen van, 
kőkeményen. 
 

M: What contradicts itself, has no being. Or it has 
only momentary being, which comes to the same. 
For, what has a beginning and an end has no 
middle. It is hollow. It has only the name and shape 
given to it by the mind, but it has neither substance 
nor essence. 
 

M: Ami ellentmond önmagának, az nem létezik. 
Vagy csak pillanatnyilag létezik, ami ugyanaz. Mert, 
aminek van egy kezdete, és egy vége, annak nincs 
közepe. Tartalmatlan. Csak az elme által adott neve 
és formája van, de nincs sem anyaga, sem lényege. 
 

Q: If all that passes has no being, then the universe 
has no being either. 
 

K: Ha semmi nem létezik, ami elmúlik, akkor az 
univerzum sem létezik.  
 

M: Who ever denies it? Of course the universe has 
no being. 
 

M: Ki tagadta ezt valaha? Természetesen, az 
univerzum sem létezik. 
 

Q: What has? 
 

K: Mi létezik? 
 

M: That which does not depend for its existence, 
which does not arise with the universe arising, nor 
set with the universe setting, which does not need 
any proof, but imparts reality to all it touches. It is the 
nature of the false that it appears real for a moment. 
One could say that the true becomes the father of 
the false. But the false is limited in time and space 
and is produced by circumstances. 
 

M: Az, ami nem függ a létezésétől, ami nem jelenik 
meg az univerzum megjelenésével, s nem tűnik el 
az univerzum eltűnésével, aminek nincs szüksége 
semmilyen bizonyítékra, de valóságban részesít 
mindent, amit megérint. A hamisnak az a 
természete, hogy egy pillanatra valóságnak 
mutatkozik. Azt lehetne mondani, hogy az igazság 
szülőjévé válik a hamisnak. De a hamis időben és 
térben korlátozott, és a körülmények hozzák létre. 
 

Q: How am I to get rid of the false and secure the 
real? 
 

K: Hogyan távolítsam el a hamisat, és óvjam meg a 
valódit? 
 

M: To what purpose? 
 

M: Mi célból? 
 

Q: In order to live a better, a more satisfactory life, 
integrated and happy. 

K: Egy jobb, sokkal kielégítőbb, teljes, és boldog 
élet érdekében. 
 

M: Whatever is conceived by the mind must be 
false, for it is bound to be relative and limited. The 
real is inconceivable and cannot be harnessed to a 
purpose. It must be wanted for its own sake. 

M: Az elme akármit felfog, annak hamisnak kell 
lennie, mert csak viszonylagoshoz, és korlátozotthoz 
kötődhet. A valódi felfoghatatlan, és nem célhoz 
köthető. Azt a saját kedvéért kell kívánni. 
 

Q: How can I want the inconceivable? K: Hogy kívánhatnám a felfoghatatlant? 
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M: What else is there worth wanting? Granted, the 
real cannot be wanted, as a thing is wanted. But you 
can see the unreal as unreal and discard it. It is the 
discarding the false that opens the way to the true. 

M: Milyen más érték van, amit kívánni lehet? 
Elismerem, a valódit nem lehet úgy kívánni, ahogy 
egy dolgot kívánunk. De láthatod valótlannak a 
valótlant, és elvetheted. A hamis elvetése az, ami 
megnyitja az utat az igaz előtt. 
 

Q: I understand, but how does it look in actual daily 
life? 
 

K: Értem, de ez hogy néz ez ki az adott, mindennapi 
életben? 
 

M: Self-interest and self-concern are the focal points 
of the false. Your daily life vibrates between desire 
and fear. Watch it intently and you will see how the 
mind assumes innumerable names and shapes, like 
a river foaming between the boulders. Trace every 
action to its selfish motive and look at the motive 
intently till it dissolves. 
 

M: Az önérdek és az öntörődés a hamis 
fókuszpontjai. Mindennapi életed vágy és félelem 
között leng. Figyeld elszántan, és látni fogod, hogy 
az elme, sziklák közt habzó folyóként, hogyan ölt 
magára megszámlálhatatlan nevet és formát. 
Kövess nyomon minden önös indítékot, és figyeld 
elszántan az indítékot, amíg szerte nem foszlik. 
 

Q: To live, one must look after oneself, one must 
earn money for oneself. 
 

K: A megélhetéshez az embernek gondoskodnia 
kell magáról, pénzt kell keresnie. 
 

M: You need not earn for yourself, but you may have 
to -- for a woman and a child. You may have to keep 
on working for the sake of others. Even just to keep 
alive can be a sacrifice. There is no need 
whatsoever to be selfish. Discard every self-seeking 
motive as soon as it is seen and you need not 
search for truth; truth will find you. 
 

M: Nem szükséges, hogy önmagadért pénzt keress, 
de megteheted – feleségedért és gyermekeidért. 
Folytathatsz munkálkodást mások érdekében. Még 
a puszta életben maradás is lehet áldozat. Akárhogy 
legyen is, nem szükséges, hogy önző légy. Vess el 
minden önző motívumot, amint észreveszed, és nem 
kell az igazságot keresned, az igazság meg  fog 
találni téged. 
 

Q: There is a minimum of needs. 
 

K: Vannak minimális szükségletek. 
 

M: Were they not supplied since you were 
conceived? Give up the bondage of self-concern 
and be what you are -- intelligence and love in 
action. 
 

M: Nem voltak ezek kielégítve születésedtől 
kezdve? Add fel az öntörődés igáját, és légy, ami 
vagy – cselekvő megértés, és szeretet.  
 

Q: But one must survive. 
 

K: De az embernek életben kell maradnia. 
 

M: You can't help surviving. The real you is timeless 
and beyond birth and death. And the body will 
survive as long as it is needed. It is not important 
that it should live long. A full life is better than a long 
life. 
 

M: Nem tudod segíteni a túlélést. A valódi önmagad 
időtlen, és születés és halál felett áll. És a test akar 
életben maradni, amíg csak lehet. Nem fontos, hogy 
sokáig fog-e élni. A teljes élet jobb, mint a hosszú 
élet. 
 

Q: Who is to say what is a full life? It depends on my 
cultural background. 
 

K: Ki tudja megmondani, hogy mi a teljes élet? Ez 
az én kulturális hátteremtől függ.  
 

M: If you seek reality you must set yourself free of all 
backgrounds, of all cultures, of all patterns of 
thinking and feeling. Even the idea of being man or 
woman, or even human, should be discarded. The 
ocean of life contains all, not only humans. So, first 
of all abandon all self-identification, stop thinking of 
yourself as such-and-such, so-and-so, this or that. 
Abandon all self-concern, worry not about your 
welfare, material or spiritual, abandon every desire, 
gross or subtle, stop thinking of achievement of any 
kind. You are complete here and now, you need 
absolutely nothing. 

M: Ha valóságot keresel, meg kell szabadulnod 
mindenféle háttértől, mindenféle kultúrától, 
mindenféle gondolkodási és érzelmi mintától. Még 
azt az ideát is el kell vetned, hogy mi vagy, férfi, 
vagy nő, de még azt is, hogy ember. Az élet óceánja 
mindent magában foglal, nem csak az embereket. 
Tehát, először is hagyj fel minden önazonosulással, 
hagyd abba, hogy önmagadra úgy gondolsz, mint 
ami ilyen és ilyen, ez és ez, ez vagy az. Hagyj fel 
minden öntörődéssel, ne aggódj a jóléted miatt, 
legyen az anyagi vagy spirituális, hagyj fel minden 
vággyal, legyen az durva vagy finom, hagyd abba, 
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It does not mean that you must be brainless and 
foolhardy, improvident or indifferent; only the basic 
anxiety for oneself must go. You need some food, 
clothing and shelter for you and yours, but this will 
not create problems as long as greed is not taken for 
a need. Live in tune with things as they are and not 
as they are imagined. 
 

hogy bármi módon teljesítményekben gondolkodj. 
Te itt és most teljes vagy, abszolút semmire nincs 
szükséged.  
 
Ez azt nem jelenti, hogy ostobának, 
meggondolatlannak, könnyelműnek vagy 
közönyösnek kell lenned, alapvetően csak az 
önmagadért való aggódást kell elhagyni. Szükség 
van némi ételre, öltözékre és fedélre neked, és 
tieidnek, de ez nem fog problémákat támasztani, 
amíg a kapzsiság miatt nem visz rá a szükség. Élj 
összhangban a dolgokkal, ahogy azok vannak, és 
ne úgy, ahogy azokat elképzeled. 
 

Q: What am I if not human? 
 

K: Mi vagyok, ha nem ember? 
 

M: That which makes you think that you are a 
human is not human. It is but a dimensionless point 
of consciousness, a conscious nothing; all you can 
say about yourself is: 'I am.' You are pure being -- 
awareness -- bliss. To realise that is the end of all 
seeking. You come to it when you see all you think 
yourself to be as mere imagination and stand aloof 
in pure awareness of the transient as transient, 
imaginary as imaginary, unreal as unreal. It is not at 
all difficult, but detachment is needed. It is the 
clinging to the false that makes the true so difficult to 
see. Once you understand that the false needs time 
and what needs time is false, you are nearer the 
Reality, which is timeless, ever in the now. Eternity 
in time is mere repetitiveness, like the movement of 
a clock. It flows from the past into the future 
endlessly, an empty perpetuity. Reality is what 
makes the present so vital, so different from the past 
and future, which are merely mental. If you need 
time to achieve something, it must be false. The real 
is always with you; you need not wait to be what you 
are. Only you must not allow your mind to go out of 
yourself in search. When you want something, ask 
yourself: do I really need it? And if the answer is no, 
then just drop it. 
 

M: Az, ami azt gondoltatja veled, hogy ember vagy, 
nem ember. Csak egy kiterjedés nélküli pont a 
tudatosságban, egy tudatos semmi, mindössze 
annyit tudsz magadról mondani, hogy ‟én vagyok‟. 
Te a tiszta lét – tudat – üdv vagy. Ennek 
felismerésekor minden keresés véget ér. Akkor éred 
el, amikor látod, hogy minden, aminek gondolod 
magad, puszta képzelődés, és távol esik annak 
tiszta tudatától, hogy az átmeneti az átmeneti, az 
elképzelt az elképzelt, a valótlan az valótlan. Ez 
egyáltalán nem bonyolult, de elfogulatlanság 
szükséges hozzá. A hamishoz való tapadás az, ami 
az igazság meglátását oly nehézzé teszi. Amikor 
megérted, hogy a hamishoz idő kell, és amihez idő 
kell, az hamis, akkor közelebb vagy a Valósághoz, 
amely időtlen, örökké mostbeli. Az időbeli 
örökkévalóság puszta ismétlődés, olyan, mint az óra 
mozgása. A múltból a jövőbe áramlik vég nélkül, 
üres örökkévalóságban. A valóság az, ami a jelent 
oly elevenné teszi, oly eltérővé a múlttól és a jövőtől, 
amelyek pusztán mentálisak. Ha időre van 
szükséged, hogy elérj valamit, az hamis kell legyen. 
A valódi mindig veled van, nem kell várnod, hogy az 
légy, ami vagy. Csak nem szabad engedned, hogy 
elméd önmagadon kívül keressen. Amikor kívánsz 
valamit, kérdezd meg önmagad: valóban szükségem 
van rá? És ha a válasz nem, akkor csak ereszd el. 
 

Q: Must I not be happy? I may not need a thing, yet 
if it can make me happy, should I not grasp it? 
 

K: Nem lehetek boldog? Nem lehet szükségem egy 
dologra, ha az boldoggá tenne, nem szerezhetem 
meg? 
 

M: Nothing can make you happier than you are. All 
search for happiness is misery and leads to more 
misery. The only happiness worth the name is the 
natural happiness of conscious being. 
 

M: Semmi nem tehet boldogabbá, mint ami vagy. A 
boldogság mindenféle keresése szenvedéssel jár, 
és még több szenvedéshez vezet. Az egyetlen, ami, 
ami kiérdemli a boldogság nevet, a tudatos lét 
természetes boldogsága. 
 

Q: Don't I need a lot of experience before I can 
reach such a high level of awareness? 
 

K: Nem szükséges sokat tapasztalnom, mielőtt 
elérhetem a tudat ilyen magas szintjét? 
 

M: Experience leaves only memories behind and 
adds to the burden which is heavy enough. You 
need no more experiences. The past ones are 

M: A tapasztalatok a memória aljára ülepednek 
csupán, és hozzáadódnak teherhez, ami már 
meglehetősen nehéz. Nincs szükséged több 
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sufficient. And if you feel you need more, look into 
the hearts of people around you. You will find a 
variety of experiences which you would not be able 
to go through in a thousand years. Learn from the 
sorrows of others and save yourself your own. It is 
not experience that you need, but the freedom from 
all experience. Don't be greedy for experience; you 
need none. 
 

tapasztalatra. Az emberi múlt elegendő. És ha úgy 
érzed, többre van szükséged, nézz a körülötted lévő 
emberek szívébe. A tapasztalatok nagy választékát 
fogod találni, amin évezredek alatt sem lennél képes 
átmenni. Tanulj mások szomorúságából, és kíméld 
meg tőlük saját magad. Nem tapasztalat az, amire 
szükséged van, hanem a minden tapasztalattól való 
szabadság. Ne vágyakozz tapasztalatra, egyre sincs 
szükséged. 
 

Q: Don't you pass through experiences yourself? 
 

K: Nem mész-e át tapasztalatokon te magad is? 
 

M: Things happen round me, but I take no part in 
them. An event becomes an experience only when I 
am emotionally involved. I am in a state which is 
complete, which seeks not to improve on itself. Of 
what use is experience to me? 
 

M: Dolgok történnek körülöttem, de én nem veszek 
részt bennük. Egy esemény csak akkor válik 
tapasztalattá, ha érzelmileg megérint. Én olyan 
állapotban vagyok, amely teljes, amely nem 
törekszik önmaga javítására. Mi a haszna lenne 
számomra a tapasztalatnak? 
 

Q: One needs knowledge, education. 
 

K: Az embernek tudásra, műveltségre van 
szüksége. 
 

M: To deal with things knowledge of things is 
needed. To deal with people, you need insight, 
sympathy. To deal with yourself you need nothing. 
Be what you are: conscious being and don't stray 
away from yourself. 
 

M: Dolgokkal való bánáshoz dolgokkal kapcsolatos 
tudásra van szükség. Emberekkel való bánáshoz 
intuícióra, együttérzésre van szükség. A magaddal 
való bánáshoz semmire nincs szükséged. Légy, ami 
vagy: tudatos lét, és ne tévelyegj el önmagadtól. 
 

Q: University education is most useful. 
 

K: Az egyetemi oktatás nagyon hasznos. 
 

M: No doubt, It helps you to earn a living. But it does 
not teach you how to live. You are a student of 
psychology. It may help you in certain situations. But 
can you live by psychology? Life is worthy of the 
name only when it reflects Reality in action. No 
university will teach you how to live so that when the 
time of dying comes, you can say: I lived well I do 
not need to live again. Most of us die wishing we 
could live again. So many mistakes committed, so 
much left undone. Most of the people vegetate, but 
do not live. They merely gather experience and 
enrich their memory. But experience is the denial of 
Reality, which is neither sensory nor conceptual, 
neither of the body, nor of the mind, though it 
includes and transcends both. 
 

M: Nem kétséges, segít, hogy megkeresd, ami a 
megélhetéshez szükséges. De nem tanítja meg, 
hogy kell élni. Te pszichológia szakos hallgató vagy. 
Ez segítségedre lehet bizonyos szituációkban. De 
meg tudsz-e élni pszichológiából? Az élet csak 
akkor méltó a nevére, ha a Valóságot tettekben 
tükrözi. Semmilyen egyetem nem fog megtanítani, 
hogyan kell úgy élni, hogy amikor közeleg a halál 
pillanata, azt mondhasd: helyesen éltem, nem kell 
élnem ismét. Legtöbbünk a halálakor azt kívánja, 
bárcsak lehetne egy új élete. Oly sok hibát 
elkövettünk, oly sok mindent befejezetlenül 
hagytunk. A legtöbb ember nem él, csak vegetál. Ők 
tapasztalatokat gyűjtenek csupán, a memóriájukat 
gazdagítják. De a tapasztalás tagadása a 
Valóságnak, amely sem nem érzéki, sem nem 
fogalmi, sem nem a testé, sem nem az elméé, noha 
mindegyiket magában foglalja, és meghaladja. 
 

Q: But experience is most useful. By experience you 
learn not to touch a flame. 
 

K: De a tapasztalat nagyon hasznos. Tapasztalat 
által tanulod meg, hogy ne nyúlj a tűzbe. 
 

M: I have told you already that knowledge is most 
useful in dealing with things. But it does not tell you 
how to deal with people and yourself, how to live a 
life. We are not talking of driving a car, or earning 
money. For this you need experience. But for being 
a light unto yourself material knowledge will not help 
you. You need something much more intimate and 
deeper than mediate knowledge, to be your self in 

M: Beszéltem már róla, hogy a tudás nagyon 
hasznos, ha dolgokkal bánsz. De abban nem segít, 
hogyan kell bánni az emberekkel és önmagaddal, 
hogyan kell élni az életet. Nem gépkocsivezetésről, 
vagy pénzkeresésről beszélünk. Ehhez tapasztalatra 
van szükséged. De minthogy fény vagy, a materiális 
tudás nem segít rajtad. Közvetített tudásnál valami 
sokkal meghittebb és mélyebb dologra van 
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the true sense of the word. Your outer life is 
unimportant. You can become a night watchman 
and live happily. It is what you are inwardly that 
matters. Your inner peace and joy you have to earn. 
It is much more difficult than earning money. No 
university can teach you to be yourself. The only 
way to learn is by practice. Right away begin to be 
yourself. Discard all you are not and go ever deeper. 
Just as a man digging a well discards what is not 
water, until he reaches the water-bearing strata, so 
must you discard what is not your own, till nothing is 
left which you can disown. You will find that what is 
left is nothing which the mind can hook on to. You 
are not even a human being. You just are -- a point 
of awareness, co-extensive with time and space and 
beyond both, the ultimate cause, itself uncaused. If 
you ask me: 'Who are you?' My answer would be: 
'Nothing in particular. Yet, I am.' 

szükséged ahhoz, hogy a szó igazi értelmében 
önmagad légy. Külsődleges életed nem fontos. 
Éjjeliőr is lehetsz, és mégis lehet boldog az életed. 
Ami belsőleg vagy, az a lényeg. Belső békédet és 
örömödet neked kell megszerezned. Ez sokkal 
nehezebb, mint a pénz keresés. Arra semmilyen 
egyetem nem tud megtanítani, hogy önmagad légy. 
A tanulás egyetlen módja a a gyakorlás. Most 
azonnal kezdj el önmagad lenni. Vess el mindent, 
ami nem te vagy, és menj egyre mélyebbre. Épp 
úgy, ahogy a kutat ásó elvet mindent, ami nem víz, 
mindaddig, amíg víztartó réteghez nem ér, úgy kell 
neked elvetned mindazt, ami nem a te sajátod, 
mindaddig, amíg semmi nem marad, amit meg tudsz 
tagadni. Látni fogod, hogy semmi olyan nem marad, 
amibe az elme bele tud kapaszkodni. Még emberi 
lény sem vagy. Te csak úgy vagy – a tudatnak egy 
pontja, azonos terjedelmű idővel és térrel, és 
mindkettőn túl van, a végső ok, maga az önmagától 
való. Ha kérdenéd tőlem: ‟Ki vagy te?‟, a válaszom 
az lenne: ‟Semmiféle egyedi. Mégis vagyok.‟ 
 

Q: If you are nothing in particular, then you must be 
the universal. 
 

K: Ha nem egyedi vagy, akkor univerzálisnak kell 
lenned. 
 

M: What is to be universal -- not as a concept, but 
as a way of life? Not to separate, not to oppose, but 
to understand and love whatever contacts you, is 
living universally. To be able to say truly: I am the 
world, the world is me, I am at home in the world, 
the world is my own. Every existence is my 
existence, every consciousness is my 
consciousness, every sorrow is my sorrow and 
every joy is my joy -- this is universal life. Yet, my 
real being, and yours too, is beyond the universe 
and, therefore, beyond the categories of the 
particular and the universal. It is what it is, totally 
self-contained and independent. 
 

M: Aminek univerzálisnak kell lennie – nem fogalom, 
hanem életmód? Nem elkülönülni, nem szemben 
állni, hanem megérteni és szeretni bármi olyat, ami 
kapcsolatba kerül veled, ez az univerzális élet. 
Képesnek lenni, hogy őszintén azt mondd: én 
vagyok a világ, a világ azonos velem, otthon vagyok 
a világban, a világ az én sajátom. Minden létezés az 
én létezésem, minden tudatosság az én 
tudatosságom, minden szomorúság az én 
szomorúságom, és minden öröm az én örömem – ez 
az univerzális élet. Az én valódi létem, és a tiéd is, 
mégis meghaladja az univerzumot, és ezért 
meghaladja az egyedi és az univerzális kategóriáit. 
Az ami, teljesen önmagában zárt, és független.  
 

Q: I find it hard to understand. 
 

K: Ezt nehéz megértenem. 
 

M: You must give yourself time to brood over these 
things. The old grooves must be erased in your 
brain, without forming new ones. You must realise 
yourself as the immovable, behind and beyond the 
movable, the silent witness of all that happens. 
 

M: Adj időt magadnak, hogy eltűnődj e dolgok felett. 
A régi barázdáknak törlődniük kell az agyadból, újak 
kialakulása nélkül. A megmozdíthatatlanként kell 
felismerned önmagad, ami a mozdítható mögött és 
túl van, csendes tanújaként mindennek, ami történik. 
 

Q: Does it mean that I must give up all idea of an 
active life? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy fel kell adnom az aktív életről 
minden elképzelést? 
 

M: Not at all. There will be marriage, there will be 
children, there will be earning money to maintain a 
family; all this will happen in the natural course of 
events, for destiny must fulfil itself; you will go 
through it without resistance, facing tasks as they 
come, attentive and thorough, both in small things 
and big. But the general attitude will be of 
affectionate detachment, enormous goodwill, without 
expectation of return, constant giving without asking. 

M: Egyáltalán nem. Házas leszel, gyermekeid 
lesznek, pénzt fogsz keresni, hogy eltartsd a 
családod; mindezek az események természetes 
folyamatában történnek, mert a sorsnak be kell 
tejesítenie önmagát; ellenállásmentesen átmész 
ezeken, szembesülve a dolgokkal, ahogy azok 
jönnek, figyelmesen és alaposan, mind a kis, mind a 
nagy dolgokban. De általános hozzáállásod 
szeretetteljes pártatlanság, viszonzás elvárása 
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In marriage you are neither the husband nor the 
wife; you are the love between the two. You are the 
clarity and kindness that makes everything orderly 
and happy. It may seem vague to you, but if you 
think a little, you will find that the mystical is most 
practical, for it makes your life creatively happy. 
Your consciousness is raised to a higher dimension, 
from which you see everything much clearer and 
with greater intensity. You realise that the person 
you became at birth and will cease to be at death is 
temporary and false. You are not the sensual, 
emotional and intellectual person, gripped by desires 
and fears. Find out your real being. What am l? is 
the fundamental question of all philosophy and 
psychology. Go into it deeply. 
 

nélküli mérhetetlen jóindulat, kérés nélküli állandó 
adás lesz. A házasságban nem vagy sem a férj, 
sem a feleség, a kettő közötti szeretet vagy. Te vagy 
a világosság és a jóság, ami mindent rendbe hoz, és 
boldoggá tesz. Ez homályosnak tűnhet számodra, 
de ha gondolkozol kicsit, rá fogsz jönni, hogy a 
titokzatos a legcéldzerűbb, mert az teszi életedet 
építő módon boldoggá. Tudatosságod magasabb 
dimenzióba emelkedik, ahonnan mindent sokkal 
tisztábban, és nagyobb intenzitással látsz. 
Felismered, hogy a személy, aki születéseddel lettél, 
és akinek haláloddal meg kell szűnnie, átmeneti, és 
hamis. Te nem az érzéki, érzelmi és intellektuális 
személy vagy, akit vágyak és félelmek ragadnak 
magukkal. Fedezd fel valódi létedet. Mi vagyok én? 
Ez az alapkérdése minden filozófiának és 
pszichológiának. Merülj bele mélyen. 
 

 

67. Experience is not the Real Thing 67. A tapasztalat nem a valóságos dolog 
Maharaj: The seeker is he who is in search of 
himself. Soon he discovers that his own body he 
cannot be. Once the conviction: 'I am not the body' 
becomes so well grounded that he can no longer 
feel, think and act for and on behalf of the body, he 
will easily discover that he is the universal being, 
knowing, acting, that in him and through him the 
entire universe is real, conscious and active. This is 
the heart of the problem. Either you are body-
conscious and a slave of circumstances, or you are 
the universal consciousness itself -- and in full 
control of every event. 
 
Yet consciousness, individual or universal, is not my 
true abode; I am not in it, it is not mine, there is no 
'me' in it. I am beyond, though it is not easy to 
explain how one can be neither conscious, nor 
unconscious, but just beyond. I cannot say that I am 
in God or I am God; God is the universal light and 
love, the universal witness: I am beyond the 
universal even. 

 

Maharaj: A kereső az, aki önmagát kutatja. 
Hamarosan felfedezi, hogy nem lehet a saját teste. 
Mihelyt az ‟én nem a test vagyok‟ meggyőződés 
annyira megalapozott, hogy többé nem a test 
érdekében érez, gondolkodik és cselekszik, 
könnyűszerrel fel fogja fedezni, hogy ő az 
univerzális lét, tudás, cselekvés, hogy benne és 
általa az egész univerzum valóságos, tudatos, és 
tevékeny. Ez a probléma veleje. Vagy test-tudatos 
vagy, és a körülményeknek alárendelt, vagy pedig te 
vagy maga az univerzális tudatosság – és totálisan 
ellenőrzöl minden eseményt. 
 
De még a tudatosság – individuális vagy univerzális 
– sem az én igazi tartózkodási helyem; nem vagyok 
benne, az nem az enyém, nincs benne ‟én‟. Felette 
állok, noha nem könnyű elmagyarázni, hogyan lehet 
valaki sem tudatos, sem tudattalan, hanem éppen, 
hogy ezeken túli. Nem tudom azt mondani, hogy 
Istenben vagyok, vagy Isten vagyok; Isten az 
univerzális fény, és szeretet, az univerzális tanú: én 
még az univerzálisnak is felette állok. 
 

Questioner: In that case you are without name and 
shape. What kind of being have you? 
 

Kérdező: Ez esetben név és forma nélküli vagy. 
Milyen jellemzi a létedet? 
 

M: I am what I am, neither with form nor formless, 
neither conscious nor unconscious. I am outside all 
these categories. 
 

M: Vagyok, ami vagyok, sem formával rendelkező, 
sem forma nélküli, sem tudatos, sem tudattalan. Én 
kívül vagyok mindezen kategóriákon. 
 

Q: You are taking the neti-neti (not this, not this) 
approach. 
 

K: Te a neti-neti (nem ez, nem ez) felfogását vallod. 
 

M: You cannot find me by mere denial. I am as well 
everything, as nothing. Nor both, nor either. These 
definitions apply to the Lord of the Universe, not to 
me. 

M: Nem vagyok felfedezhető puszta tagadás révén. 
Én ugyanúgy vagyok minden, mint ahogy semmi. 
Sem mindkettő, sem valamelyik. Ezek a 
meghatározások az Univerzum Urára érvényesek, 
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 nem énrám. 
 

Q: Do you intend to convey that you are just nothing. 
 

K: Azt akarod kifejezni, hogy te csupán semmi vagy. 
 

M: Oh, no. I am complete and perfect. I am the 
beingness of being, the knowingness of knowing, 
the fullness of happiness. You cannot reduce me to 
emptiness. 
 

M: Ó, nem. Teljes vagyok, és tökéletes. Én a lét 
létezősége, a megértés megértéssége, a boldogság 
teljessége vagyok. Nem redukálhatsz le engem az 
ürességre. 
 

Q: If you are beyond words, what shall we talk 
about? Metaphysically speaking, what you say holds 
together; there is no inner contradiction. But there is 
no food for me in what you say. It is so completely 
beyond my urgent needs. When I ask for bread, you 
are giving jewels. They are beautiful, no doubt, but I 
am hungry. 
 

K: Ha szavakon túli vagy, miről fogunk beszélni? A 
metafizikai előadásod egységes, nem tartalmaz 
belső ellentmondást. De amit mondasz, abban nem 
találok a magam számára táplálékot. Sürgős 
szükségleteimet teljesen meghaladó dolgok. Ha 
kenyeret kérek, drágaköveket adsz. Szépek ezek, 
nem kétséges, de én éhes vagyok. 
 

M: It is not so. I am offering you exactly what you 
need -- awakening. You are not hungry and you 
need no bread. You need cessation, relinquishing, 
disentanglement. What you believe you need is not 
what you need. Your real need I know, not you. You 
need to return to the state in which I am -- your 
natural state. Anything else you may think of is an 
illusion and an obstacle. Believe me, you need 
nothing except to be what you are. You imagine you 
will increase your value by acquisition. It is like gold 
imagining that an addition of copper will improve it. 
Elimination and purification, renunciation of all that is 
foreign to your nature is enough. All else is vanity. 
 

M: Ez nem így van. Én pontosan azt ajánlom fel 
számodra, amire szükséged van – felébredést. Te 
nem éhes vagy, és nincs szükséged kenyérre. 
Megszűnésre, feladásra, kiszabadulásra van 
szükséged. Amit szükségletednek hiszel, nem arra 
van szükséged. Valódi szükségletedet én ismerem, 
nem te. Vissza kell térned abba az állapotba, 
amelyben én vagyok – a te természetes 
állapotodba. Bármi mást gondolsz, az illúzió, és 
akadály. Higgy nekem, semmi másra nincs 
szükséged, kivéve, hogy az légy, ami vagy. Azt 
képzeled, hogy szerzéssel növekedni fog az 
értéked. Ez olyan, mint amikor az arany azt képzeli, 
hogy a vörösréz hozzáadása feljavítja. Elegendő, ha 
eltávolítod, kitisztítod magadból, feladod a 
természetedtől idegen dolgokat. Minden más 
haszontalanság. 
 

Q: It is easier said than done. A man comes to you 
with stomach-ache and you advise him to disgorge 
his stomach. Of course, without the mind there will 
be no problems. But the mind is there -- most 
tangibly. 
 

K: Könnyebb mondani, mint csinálni. Jön valaki, 
hogy fáj a gyomra, és te azt a tanácsot adod neki, 
hogy hányja ki, ami a gyomrában van. Természetes, 
hogy elme nélkül semmiféle probléma nem lesz. De 
az elme létezik – a legkézzelfoghatóbb módon. 
 

M: It is the mind that tells you that the mind is there. 
Don't be deceived. All the endless arguments about 
the mind are produced by the mind itself, for its own 
protection, continuation and expansion. It is the 
blank refusal to consider the convolutions and 
convulsions of the mind that can take you beyond it. 
 

M: Azt, hogy az elme létezik, az elme mondja neked. 
Ne hagyd magad becsapni. Az elméről szóló vég 
nélküli érveket maga az elme produkálja, saját 
védelme, fennmaradása, és terjeszkedése 
érdekében. Az elmén az segíthet túl, ha egyszerűen 
elutasítod, hogy törődj a szövevényeivel és 
háborgásaival. 
 

Q: Sir, I am an humble seeker, while you are the 
Supreme Reality itself. Now the seeker approaches 
the Supreme in order to be enlightened. What does 
the Supreme do? 
 

K: Tisztelt Uram, én egy alázatos kereső vagyok, 
míg te maga a Legfelsőbb Valóság vagy. Most a 
kereső folyamodik a Legfelsőbbhöz, hogy 
megvilágosodhasson. Mit csinál a Legfelsőbb? 
 

M: Listen to what I keep on telling you and do not 
move away from it. Think of it all the time and of 
nothing else. Having reached that far, abandon all 
thoughts, not only of the world, but of yourself also. 
Stay beyond all thoughts, in silent being-awareness. 
It is not progress, for what you come to is already 

M: Hallgasd, amit mondok, és ne tágíts tőle. Mindig 
arra gondolj, és semmi másra. Ha eljutottál idáig,  
hagyj el minden gondolatot, nem csak a világra, de 
az önmagadra vonatkozókat is. Maradj minden 
gondolat feletti, csendes lét-tudatban. Ez nem 
fejlődést jelent, mert amivé válsz, az már benned 
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there in you, waiting for you. 
 

van, rád várakozva.  
 

Q: So you say I should try to stop thinking and stay 
steady in the idea: 'I am'. 
 

K: Azt mondod, tehát, hogy törekedjek a 
gondolkodás megállítására, és szilárdan maradjak 
az ‟én vagyok‟ gondolatban? 
 

M: Yes, and whatever thoughts come to you in 
connection with the 'I am', empty them of all 
meaning, pay them no attention. 
 

M: Igen, és bármilyen gondolat keletkezik benned az 
‟én vagyok‟-kal kapcsolatosan, tedd jelentés 
nélkülivé, ne figyelj rá. 
 

Q: I happen to meet many young people coming 
from the West and I find that there is a basic 
difference when I compare them to the Indians. It 
looks as if their psyche (antahkarana) is different. 
Concepts like Self, Reality, pure mind, universal 
consciousness the Indian mind grasps easily. They 
ring familiar, they taste sweet. The Western mind 
does not respond, or just rejects them. It concretises 
and wants to utilise at once in the service of 
accepted values. These values are often personal: 
health, well-being, prosperity; sometimes they are 
social -- a better society, a happier life for all; all are 
connected with worldly problems, personal or 
impersonal. Another difficulty one comes across 
quite often in talking with the Westerners is that to 
them everything is experience -- as they want to 
experience food, drink and women, art and travels, 
so do they want to experience Yoga, realisation and 
liberation. To them it is just another experience, to 
be had for a price. They imagine such experience 
can be purchased and they bargain about the cost. 
When one Guru quotes too high, in terms of time 
and effort, they go to another, who offers instalment 
terms, apparently very easy, but beset with 
unfulfillable conditions. It is the old story of not 
thinking of the grey monkey when taking the 
medicine. In this case it is not thinking of the world, 
'abandoning all self-hood', 'extinguishing every 
desire', 'becoming perfect celibates' etc. Naturally 
there is vast cheating going on all levels and the 
results are nil. Some Gurus in sheer desperation 
abandon all discipline, prescribe no conditions, 
advise effortlessness, naturalness, simply living in 
passive awareness, without any pattern of 'must' and 
'must not'. And there are many disciples whose past 
experiences brought them to dislike themselves so 
badly that they just do not want to look at 
themselves. If they are not disgusted, they are 
bored. They have surfeit of self-knowledge, they 
want something else. 
 

K: Történetesen sok nyugati fiatallal találkozom, és 
úgy látom, alapvetően mások, mint az indiaiak. Úgy 
látom, mint hogyha az ő szellemük (antahkarana) 
másmilyen lenne. Az Én, Valóság, tiszta elme, 
univerzális tudatosság fogalmak az indiai elme 
számára könnyen érthetőek. Ismerős csengésűek, 
kellemesen hangzanak. A nyugati elmére viszont 
nincsenek ilyen hatással, vagy éppen hogy 
elutasításba ütköznek, konkretizálva azokat, azonnal 
az elfogadott értékek szolgálatába akarja állítani. 
Ezek az értékek gyakran személyesek: egészség, 
jólét, boldogulás; néha társadalmiak – jobb 
társadalom, boldogabb élet mindenki számára; 
mindezek, személyes vagy személytelen módon, 
evilági problémákhoz kapcsolódnak. Egy másik 
nehézséggel is gyakran találkozni, ha nyugatiakkal 
beszélsz, hogy számukra minden tapasztalat – 
ahogy az ételeket, italokat, nőket, a művészetet és 
az utazást tapasztalják, ugyanúgy akarják 
tapasztalni a Yogát, a megvalósulást és a 
megszabadulást is. Számukra ez csupán egy újabb 
tapasztalat, amelynek ára van. Úgy képzelik, hogy 
az efféle tapasztalat megvásárolható, és alkudoznak 
az áráról. Amikor az egyik Guru időben és 
erőfeszítésben mérve túl magas árat kér, akkor 
átmennek egy másikhoz, aki részletfizetési 
lehetőséget kínál, látszólag nagyon könnyű, de 
teljesíthetetlen feltételekkel kínozza őket. Ez a ne 
gondolj a szürke majomra, miközben beveszed a 
gyógyszert régi története. Ez esetben nem gondolsz 
a világra, ‟elvetsz minden önzést, ‟kioltasz minden 
vágyat, ‟teljes cölibátust valósítasz meg‟, stb. 
Természetesen óriási csalások minden szinten, és 
az eredmény nulla. Egyes Guruk végső 
elszántságukban elvetnek minden diszciplinát, 
előírást, vagy feltételt. Erőfeszítés-mentességet, 
természetességet írnak elő, vagyis passzív tudattal, 
mindenféle ‟kell‟ és‟nem szabad‟ minta mellőzésével 
folytatott egyszerű életet. És sok tanítvány a múltbeli 
tapasztalataik miatt odáig jutott, hogy olyan nagy 
ellenszenvet éreznek ezek iránt, hogy már rájuk sem 
akarnak nézni. Ha pedig nem undorodtak meg, 
akkor megunják. Megcsömörlenek az önismerettől, 
valami mást akarnak. 

 
M: Let them not think of themselves, if they do not 
like it. Let them stay with a Guru, watch him, think of 
him. Soon they will experience a kind of bliss, quite 
new, never experienced before, except, maybe, in 
childhood. The experience is so unmistakably new, 

M: Ne gondoljanak önmagukra, ha nem az a kedvük 
ellen való. Menjenek el a Guruhoz, figyeljenek rá, 
gondoljanak őrá. Hamarosan egy olyan boldogságot 
fognak tapasztalni, ami egészen új, amit eddig soha 
nem tapasztaltak, talán a gyermekkorukat kivéve. A 
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that it will attract their attention and create interest; 
once the interest is roused, orderly application will 
follow. 
 

tapasztalat annyira nyilvánvalóan új, hogy magára 
fogja vonni a figyelmüket, és fel fogja támasztani az 
érdeklődésüket; ha egyszer az érdeklődés feltámad, 
azt rendszerint alkalmazás követi. 
 

Q: These people are very critical and suspicious. 
They cannot be otherwise, having passed through 
much learning and much disappointment. On one 
hand they want experience, on the other they 
mistrust it. How to reach them, God alone knows. 
 

K: Ezek az emberek nagyon kritikusak és 
gyanakvóak. Nem is lehet másképp, olyan sok 
tanuláson és csalódáson mentek keresztül. Egyfelől 
tapasztalatokat akarnak szerezni, másfelől 
kételkedéssel fogadják azokat. Hogy lehet elérni 
őket, csak Isten tudja. 
 

M: True insight and love will reach them. 
 

M: Az igaz intuíció és szeretet el fogja őket érni. 
 

Q: When they have some spiritual experience, 
another difficulty arises. They complain that the 
experience does not last, that it comes and goes in a 
haphazard way. Having got hold of the lollipop, they 
want to suck it all the time. 
 

K: Ha szert tesznek valamilyen spirituális 
tapasztalatra, akkor egy másik probléma merül fel. 
Arról panaszkodnak, hogy a tapasztalat nem tartós, 
hogy véletlenszerűen megjelenik és eltávozik. 
Mintha nyalóka lenne, állandóan azt szopogatnák. 
 

M: Experience, however sublime, is not the real 
thing. By its very nature it comes and goes. Self-
realisation is not an acquisition. It is more of the 
nature of understanding. Once arrived at, it cannot 
be lost. On the other hand, consciousness is 
changeful, flowing, undergoing transformation from 
moment to moment. Do not hold on to 
consciousness and its contents. Consciousness 
held, ceases. To try to perpetuate a flash of insight, 
or a burst of happiness is destructive of what it 
wants to preserve. What comes must go. The 
permanent is beyond all comings and goings. Go to 
the root of all experience, to the sense of being. 
Beyond being and not-being lies the immensity of 
the real. Try and try again. 
 

M: A tapasztalat, legyen az bármi fenséges, nem 
valóságos dolog. Valódi természetének megfelelően 
megjelenik, és eltűnik. Az önmegvalósítás nem 
valaminek a megszerzése. Természetét tekintve 
több, mint megértés. Amikor elérted, többé nem 
veszítheted el. Másfelől, a tudatosság változékony, 
folyékony, átalakulásokon megy keresztül, pillanatról 
pillanatra. Ne ragaszkodj a tudatossághoz, se annak 
tartalmához. A tudatosság bekövetkezik, megszűnik. 
Ha megpróbálod állandósítani az intuíció  egy 
felvillanását, vagy a kirobbanó boldogságot, azzal 
azt rombolod, amit megőrizni akarsz. Az állandó 
minden jövés-menés fölött áll. Merülj alá minden 
tapasztalat gyökeréhez, a lét érzéséhez. A léten és 
nemléten túl terül el a valóság végtelensége. 
Próbálkozz újra és újra. 
 

Q: To try one needs faith. 
 

K: A próbálkozáshoz hit kell. 
 

M: There must be the desire first. When the desire is 
strong, the willingness to try will come. You do not 
need assurance of success, when the desire is 
strong. You are ready to gamble. 
 

M: Előbb meg kell lennie a vágynak. Ha erős a vágy, 
a próbálkozásra való hajlandóság is megjön. Erős 
vágy esetén nem igényelsz garanciát a sikerre. Kész 
vagy kockáztatni. 
 

Q: Strong desire, strong faith -- it comes to the 
same. These people do not trust either their parents 
or the society, or even themselves. All they touched 
turned to ashes. Give them one experience 
absolutely genuine, indubitable, beyond the 
argumentations of the mind and they will follow you 
to the world's end. 
 

K: Erős vágy, erős hit – ugyanoda vezetnek. Ezek 
az emberek nem hisznek sem a szüleiknek, sem a 
társadalomnak, de még saját maguknak sem. 
Bármihez értek, hamvába holt. Adj nekik egy 
abszolút valódi, kétségbevonhatatlan, az elme 
érvelését meghaladó tapasztalatot, és követni 
fognak a világ végére is. 
 

M: But I am doing nothing else. Tirelessly I draw 
their attention to the one incontrovertible factor -- 
that of being. Being needs no proofs -- it proves all 
else. If only they go deeply into the fact of being and 
discover the vastness and the glory to which the 'I 
am' is the door, and cross the door and go beyond, 
their life will be full of happiness and light. Believe 
me, the effort needed is as nothing when compared 

M: De én semmi mást se csinálok. Fáradhatatlanul 
az egyetlen kétségbevonhatatlan tényezőre 
irányítom a figyelmüket – a létre. A létnek nincs 
szüksége bizonyítékokra – az a bizonyítéka minden 
másnak. Ha csak elmélyednek a lét tényébe, és 
felfedezik a végtelenséget és a dicsőséget, amihez 
az ‟én vagyok‟ az átjáró, és átmennek az átjárón, és 
tovább mennek, akkor az életük tele lesz 
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with the discoveries arrived at. 
 

boldogsággal és fénnyel. Higgy nekem, az 
erőfeszítés, ami ehhez szükséges, semmiség a 
megérkezés felfedezéseihez mérten. 
 

Q: What you say is right. But these people have 
neither confidence nor patience. Even a short effort 
tires them. It is really pathetic to see them groping 
blindly and yet unable to hold on to the helping 
hand. They are such nice people fundamentally but 
totally bewildered. I tell them: you cannot have truth 
on your own terms. You must accept the conditions. 
To this they answer: Some will accept the conditions 
and some will not. Acceptance or non-acceptance 
are superficial and accidental; reality is in all; there 
must be a way for all to tread -- with no conditions 
attached. 
 

K: Igazat szólsz. De ezeknek az embereknek se 
bizalmuk, se türelmük. Még egy kurta erőfeszítés is 
kifárasztja őket. Valóban nagyon megrendítő látni, 
ahogy vakon tapogatóznak, és mégsem képesek 
elérni a segítő kézig. Nagyon kedves emberek, 
alapvetően, de teljesen össze vannak zavarodva. 
Mondom nekik: nem tudod elérni a te 
kifejezésmódod szerinti igazságot. El kell fogadnod 
a körülményeket. Erre azt válaszolják: bizonyos 
körülményeket elfogadunk, bizonyosakat pedig nem. 
Az elfogadás, vagy el nem fogadás felületiek és 
esetlegesek; a valóság mindegyikben benne van; 
kell, hogy legyen olyan út, amelyen mindenki 
haladhat – amely semmilyen körülménytől nem függ. 
 

M: There is such a way, open to all, on every level, 
in every walk of life. Everybody is aware of himself. 
The deepening and broadening of self-awareness is 
the royal way. Call it mindfulness, or witnessing, or 
just attention -- it is for all. None is unripe for it and 
none can fail. 
 
But, of course, your must not be merely alert. Your 
mindfulness must include the mind also. Witnessing 
is primarily awareness of consciousness and its 
movements. 
 

M: Van ilyen út, amely mindenki számára, minden 
szinten, az élet minden területén nyitott. Mindenki 
tudatában van önmagának. Az ön-tudat mélyítése 
és szélesítése a királyi út. Figyelemteljességnek, 
tanúságnak, vagy csupán figyelemnek is 
nevezhezeted – egyre megy. Senki nem éretlen rá, 
és senki nem tud kudarcot vallani. 
 
De nem elég, természetesen, ébernek lenned 
csupán. Figyelemteljességed az elmét is magába 
kell, hogy foglalnja. A tanúság elsődlegesen a 
tudatosság, és mozgásainak tudata. 
 

 

68. Seek the Source of Consciousness 68. Keresd a tudatosság forrását 
Questioner: We were talking the other day about 
the ways of the modern Western mind and the 
difficulty it finds in submitting to the moral and 
intellectual discipline of the Vedanta. One of the 
obstacles lies in the young European's or American's 
preoccupation with the disastrous condition of the 
world and the urgent need of setting it right. 
 
They have no patience with people like you who 
preach personal improvement as a pre-condition for 
the betterment of the world. They say it is neither 
possible nor necessary. Humanity is ready for a 
change of systems -- social, economic, political. A 
world-government, world-police, world-planning and 
the abolition of all physical and ideological barriers: 
this is enough, no personal transformation is 
needed. No doubt, people shape society, but society 
shapes people too. In a humane society people will 
be humane; besides, science provides the answer to 
many questions which formerly were in the domain 
of religion. 

 

Kérdező: A minap a Nyugat modern gondolkodási 
irányzatairól, és a Vedanta morális és intellektuális 
felfogása elfogadásának nehézségeiről 
beszélgettünk. A gátat jelentő tényezők egyike, hogy 
az európai és amerikai fiatalok belefeledkeznek a 
katasztrofális állapotban lévő, sürgősen jobbításra 
szoruló világba.  
 
Nincs olyan türelmesek az emberekkel, mint te, aki a 
a világ javításának előfeltételeként a személyes 
tökéletesedést hirdeted. Ők azt mondják, hogy ez 
nem lehetséges, és nem is szükséges. Az 
emberiség készen áll a rendszerek 
megváltoztatására – legyenek azok társadalmiak, 
gazdaságiak, politikaiak. Világkormány, 
világrendőrség, világtervezés, és minden fizikai és 
minden ideológia korlát megszüntetése: ez 
elegendő, nincs szükség személyes átalakulásra. 
Kétségtelen, hogy az emberek alakítják 
közösségeket, de a közösségek is alakítják az 
embereket. Emberséges közösségekben az 
emberek emberségesek lesznek; ezen felül a 
tudomány válasszal szolgál sok olyan kérdésre, 
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amely régebben a vallás területén felmerült.  
 

Maharaj: No doubt, striving for the improvement of 
the world is a most praiseworthy occupation. Done 
selflessly, it clarifies the mind and purifies the heart. 
But soon man will realise that he pursues a mirage. 
Local and temporary improvement is always 
possible and was achieved again and again under 
the influence of a great king or teacher; but it would 
soon come to an end, leaving humanity in a new 
cycle of misery. It is in the nature of all manifestation 
that the good and the bad follow each other and in 
equal measure. The true refuge is only in the 
unmanifested. 
 

Maharaj: Semmi kétség, a világ megjavítására való 
törekvés a legdícséretreméltóbb foglalatosság. 
Önzetlen végzése megvilágosítja az elmét, és 
megtisztítja a szívet. De az ember hamarosan fel 
fogja ismerni, hogy törekvései ábrándképek. 
Helyileg és időben korlátozott jobbítások mindig 
lehetségesek, és ez újra meg újra megvalósítható, 
egy nagy király vagy tanító befolyása alatt; de ennek 
csakhamar vége kell legyen, és az emberiség egy 
újabb szenvedési ciklusba kerül. A valódi menedék 
csak a megnyilvánulatlanban lehetséges. 
 

Q: Are you not advising escape? 
 

K: Nem menekülést javasolsz? 
 

M: On the contrary. The only way to renewal lies 
through destruction. You must melt down the old 
jewellery into formless gold before you can mould a 
new one. Only the people who have gone beyond 
the world can change the world. It never happened 
otherwise. The few whose impact was long lasting 
were all knowers of reality. Reach their level and 
then only talk of helping the world. 
 

M: Pont az ellenkezőjét. Az egyetlen mód a 
megújulásra a pusztuláson át vezet. A régi ékszert 
forma nélküli arannyá kell beolvasztanod, mielőtt 
újat formálhatnál. Soha nem történhet másképp. 
Azon kevesek, akik hatása hosszan tartó volt, 
mindannyian ismerték a valóságot. Érd el az ő 
szintjüket, majd csak azután beszélj a világ 
megsegítéséről. 
 

Q: It is not the rivers and mountains that we want to 
help, but the people. 
 

K: Nem a folyókon és a hegyeken akarunk segíteni, 
hanem az emberek. 
 

M: There is nothing wrong with the world, but for the 
people who make it bad. Go and ask them to 
behave. 
 

M: Semi baj a világgal, az emberek nélkül, akik 
elrontják. Menj, és kérd meg őket, hogy 
viselkedjenek. 
 

Q: Desire and fear make them behave as they do. 
 

K: Vágy és félelem okozza a viselkedésüket. 
 

M: Exactly. As long as human behaviour is 
dominated by desire and fear, there is not much 
hope. And to know how to approach the people 
effectively, you must yourself be free of all desire 
and fear. 
 

M: Pontosan. Amíg az emberi viselkedést vágy és 
félelem uralja, addig a legkevésbé sincs remény. És 
az emberek hatékony megközelítésének tudásához, 
minden vágytól és félelemtől meg kell szabadulnod. 
 

Q: Certain basic desires and fears are inevitable, 
such as are connected with food, sex and death. 
 

K: Elkerülhetetlen, hogy legyenek bizonyos alapvető 
vágyaink és félelmeink, mint például az élelemmel, 
szexszel, és halállal kapcsolatosak. 
 

M: These are needs and, as needs, they are easy to 
meet. 
 

M: Ezek szükségletek, és a szükségleteket könnyű 
kielégíteni. 
 

Q: Even death is a need? 
 

K: Még a halál is szükséglet? 
 

M: Having lived a long and fruitful life you feel the 
need to die. Only when wrongly applied, desire and 
fear are destructive. By all means desire the right 
and fear the wrong. But when people desire what is 
wrong and fear what is right, they create chaos and 
despair. 
 

M: Egy hosszú és gyümölcsöző élet leélése után 
szükségesnek fogod érezni a halált. Csak amikor 
rosszul használod, destruktív a vágy és a félelem. 
Mindenféleképpen, a vágy és a félelem a hiba. De 
mikor az ember vágyja, ami helytelen, és féli, ami 
helyes, akkor ezek káoszt és kétségbeesést 
teremtenek. 
 

Q: What is right and what is wrong? 
 

K: Mi helyes, és mi helytelen? 
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M: Relatively, what causes suffering is wrong, what 
alleviates it is right. Absolutely, what brings you back 
to reality is right and what dims reality is wrong. 
 

M: Viszonylagos értelemben, ami szenvedést okoz 
az helytelen, ami enyhíti azt az helyes. Abszolút 
értelemben, ami visszavisz téged a valóságba, az 
helyes, és ami elhalványítja a valóságot, az 
helytelen. 
 

Q: When we talk of helping humanity, we mean a 
struggle against disorder and suffering. 
 

K: Amikor az emberiség segítéséről beszélünk, 
akkor zűrzavar és szenvedés elleni harcra 
gondolunk. 
 

M: You merely talk of helping. Have you ever 
helped, really helped, a single man? Have you ever 
put one soul beyond the need of further help? Can 
you give a man character, based on full realisation 
of his duties and opportunities at least, if not on the 
insight into his true being? When you do not know 
what is good for yourself, how can you know what is 
good for others? 
 

M: Te csupán beszélsz a segítésről. Segítettél-e 
valaha is, segítettél-e valóban, akár egyetlen 
emberen is? Megtetted-e valaha, hogy akár egyetlen 
lélek is túl jusson azon, hogy szüksége legyen 
további segítségre? Tudsz-e valakinek legalább 
kötelességei és lehetőségei teljes megvalósítását 
megalapozó erős jellemet adni, ha valódi létébe való 
pillantást nem is? Ha nem tudod, mi jó önmagadnak, 
honnan tudhatnád, mi jó másoknak? 
 

Q: The adequate supply of means of livelihood is 
good for all. You may be God himself, but you need 
a well-fed body to talk to us. 
 

K: A létfenntartást alkalmas módon szolgáló eszköz 
mindenkinek jó. Lehetsz maga az Úristen, de 
szükséged van egy jól táplált testre, hogy 
beszélgess velünk. 
 

M: It is you that need my body to talk to you. I am 
not my body, nor do I need it. I am the witness only. 
I have no shape of my own. You are so accustomed 
to think of yourselves as bodies having 
consciousness that you just cannot imagine 
consciousness as having bodies. Once you realise 
that bodily existence is but a state of mind, a 
movement in consciousness, that the ocean of 
consciousness is infinite and eternal, and that, when 
in touch with consciousness, you are the witness 
only, you will be able to withdraw beyond 
consciousness altogether. 
 

M: Te vagy, akinek szüksége van a testemre, hogy 
beszélgessen veled. Én nem a testem vagyok, és 
nincs is rá szükségem. Én a tanú vagyok csupán. 
Nekem nincs saját formám. Úgy megszoktátok 
tudatossággal rendelkező testnek gondolni 
magatokat, hogy még elképzelni sem tudjátok 
testekkel rendelkező tudatosságnak. A fizikai létezés 
csak az elme állapota, mozgás a tudatosságban, a 
tudatosság óceánja határtalan és örök, és te a 
tudatosságnak a tanúja vagy csupán. Amint ezt 
felismered, képes leszel rá, hogy teljesen 
visszahúzódj a tudatosság mögé. 
 

Q: We are told there are many levels of existences. 
Do you exit and function on all the levels? While you 
are on earth, are you also in heaven (swarga)? 
 

K: Mondtad, hogy a létezéseknek sok szintje van. 
Te mindezeken szinteken létezel és funkcionálsz? 
Miközben a Földön vagy, ugyanakkor a 
mennyországban (swarga) is vagy? 
 

M: I am nowhere to be found. I am not a thing to be 
given a place among other things. All things are in 
me, but I am not among things. You are telling me 
about the superstructure while I am concerned with 
the foundations. The superstructures rise and fall, 
but the foundations last. I am not interested in the 
transient, while you talk of nothing else. 
 

M: Én nem vagyok sehol sem található. Én nem 
vagyok a többi dolog között, adott helyen lévő dolog. 
Minden dolog énbennem van, de én nem vagyok a 
dolgok között. Te a felépítményről beszélsz, míg rám 
az alapok vonatkoznak. A felépítmények 
keletkeznek és elmúlnak, de az alapok 
fennmaradnak. Engem nem érdekel a múlandó, míg 
te semmi másról sem beszélsz. 
 

Q: Forgive me a strange question. If somebody with 
a razor sharp sword would suddenly severe your 
head, what difference would it make to you? 
 

K: Ha megbocsátasz, feltennék egy különös 
kérdést. Ha egy borotva éles karddal hirtelen 
lecsapná valaki a fejedet, ez milyen különbséget 
jelentene számodra? 
  

M: None whatsoever. The body will lose its head, 
certain lines of communication will be cut, that is all. 
Two people talk to each other on the phone and the 

M: Egyáltalán semmit. A test elvesztené a fejét, 
bizonyos kommunikációs vonalak megszakadnának, 
ez minden. Két ember telefonbeszélgetést folytat 
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wire is cut. Nothing happens to the people, only they 
must look for some other means of communication. 
The Bhagavad Gita says: "the sword does not cut it". 
It is literally so. It is in the nature of consciousness to 
survive its vehicles. It is like fire. It burns up the fuel, 
but not itself. Just like a fire can outlast a mountain 
of fuel, so does consciousness survive innumerable 
bodies. 
 

egymással, és a kábelt elvágják. Semmi sem 
történik az emberekkel, csak más eszközöket kell 
keresniük a kommunikációhoz. A Bhagavad Gita azt 
mondja: „a kard nem fogja azt”. Ez szó szerint így 
van. A tudatosság természetéhez hozzátartozik, 
hogy túléli hordozó eszközeit. Akár a tűz. Felemészti 
a tüzelőanyagot, de önmagát nem. Akárcsak a tűz 
képes fennmaradni tüzelőanyag hegyeken, 
ugyanúgy marad fenn a tudatosság számtalan 
testen. 
 

Q: The fuel affects the flame. 
 

K: A tüzelőanyag befolyással van a tűzre. 
 

M: As long as it lasts. Change the nature of the fuel 
and the colour and appearance of the flame will 
change. 
 
Now we are talking to each other. For this presence 
is needed; unless we are present, we cannot talk. 
But presence by itself is not enough. There must 
also he the desire to talk. 
 
Above all, we want to remain conscious. We shall 
bear every suffering and humiliation, but we shall 
rather remain conscious. Unless we revolt against 
this craving for experience and let go the manifested 
altogether, there can be no relief. We shall remain 
trapped. 
 

M: Amíg az tart. Változtass a tüzelőanyag 
természetén, és a láng színe és megjelenése is 
megváltozik. 
 
Most egymással beszélgetünk. Ehhez jelenlét 
szükséges; hacsak nem vagyunk jelen, nem tudunk 
beszélgetni. De jelenlét egyedül nem elegendő. A 
beszélgetés vágya is szükséges. 
 
Tudatosak akarunk maradni, mindenek felett. 
Minden szenvedést és megalázást elviselnénk, csak 
hogy még egy kicsit tudatosak maradjunk. Hacsak 
fel nem lázadunk e tapasztalat iránti kínzó vágy 
ellen, és el nem engedjük végképp a 
megnyilvánultat, nem nyugodhatunk. Csapdában 
fogunk maradni. 
 

Q: You say you are the silent witness and also you 
are beyond consciousness. Is there no contradiction 
in it? If you are beyond consciousness, what are you 
witnessing to? 
 

K: Azt mondod, te a csendes tanú vagy, és 
ugyanakkor a tudatosság felett is állsz. Nincs itt 
valami ellentmondás? Ha a tudatosság felett állsz, 
akkor minek vagy a tanúja? 
 

M: I am conscious and unconscious, both conscious 
and unconscious, neither conscious nor 
unconscious -- to all this I am witness -- but really 
there is no witness, because there is nothing to be a 
witness to. I am perfectly empty of all mental 
formations, void of mind -- yet fully aware. This I try 
to express my saying that I am beyond the mind. 
 

M: Tudatos vagyok, és tudattalan, egyaránt tudatos 
és tudattalan, ugyanakkor se tudatos, se tudattalan 
– mindennek a tanúja vagyok –, de valójában nincs 
tanúság, mert semmi nincs, aminek a tanúja lehetne 
lenni. Tökéletesen mentes vagyok mindenféle 
mentális képződménytől, elmém üres – mégis 
teljesen tudatos vagyok. Ezt akarom kifejezni, mikor 
azt mondom, hogy meghaladtam az elmét. 
 

Q: How can I reach you then? 
 

K: Hogy érhetlek el akkor? 
 

M: Be aware of being conscious and seek the 
source of consciousness. That is all. Very little can 
be conveyed in words. It is the doing as I tell you 
that will bring light, not my telling you. The means do 
not matter much; it is the desire, the urge, the 
earnestness that count. 

M: Légy tudatában, hogy tudatos vagy, és keresd a 
tudatosság forrását. Ez minden. Nagyon kevés 
közölhető szavakkal. A feléd irányuló beszéd 
cselekvése fogja meggyújtani a fényt, nem a hozzád 
intézett beszédem. A jelentés nem igazán lényeges; 
a vágy, a kényszer, a komolyság az, ami számít. 
 

 

69. Transiency is Proof of Unreality 69. A múlékonyság a valótlanságnak a 
bizonyítéka 

Questioner: My friend is a German and I was born Kérdező: A barátom német, én Angliában 
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in England from French parents. I am in India since 
over a year wandering from Ashram to Ashram. 

 

születtem, szüleim franciák. Egy éve vándorlok 
Indiában, Ashramról Ashramra. 
 

Maharaj: Any spiritual practices (sadhanas)? 
 

Maharaj: Valamilyen spirituális gyakorlatok 
(sadhana)? 
 

Q: Studies and meditation. 
 

K: Tanulmányok és meditáció. 
 

M: What did you meditate on? 
 

M: Min meditáltál? 
 

Q: On what I read. 
 

K: Azon, amit olvasok. 
 

M: Good. 
 

M: Jó. 
 

Q: What are you doing, sir? 
 

K: Te mit csinálsz, Uram? 
 

M: Sitting. 
 

M: Ülök. 
 

Q: And what else? 
 

K: És még mi egyebet? 
 

M: Talking. 
 

M: Beszélek. 
 

Q: What are you talking about? 
 

K: Miről beszélsz? 
 

M: Do you want a lecture? Better ask something that 
really touches you, so that you feel strongly about it. 
Unless you are emotionally involved, you may argue 
with me, but there will be no real understanding 
between us. If you say: 'nothing worries me, I have 
no problems', it is all right with me, we can keep 
quiet. But if something really touches you, then there 
is purpose in talking. 
 
Shall I ask you? What is the purpose of your moving 
from place to place? 
 

M: Előadást akarsz? Jobb, ha megkérdezed, ami 
valóban érdekel, ami nagyon fontos számodra. 
Hacsak nem terhel érzelmileg, vitázhatsz velem, 
egyébként nem fogjuk igazán megérteni egymást. 
Ha azt mondod: ‟semmi miatt nem aggódom, 
nincsenek problémáim‟, részemről rendben, 
maradhatunk csendben is. De ha valami igazán 
érdekel, akkor célszerű, hogy beszélgessünk. 
 
Megkérdezhetlek? Milyen céllal utazol ide-oda? 
 

Q: To meet people, to try to understand them. 
 

K: Hogy emberekkel találkozzak, hogy 
megpróbáljam őket megérteni. 
 

M: What people are you trying to understand? What 
exactly are you after? 
 

M: Milyen embereket próbálsz megérteni? Pontosan 
mit keresel? 
 

Q: Integration. 
 

K: Egységet. 
 

M: If you want integration, you must know whom you 
want to integrate. 
 

M: Ha egységet akarsz, tudnod kell, hogy kivel 
akarsz egyesülni. 
 

Q: By meeting people and watching them, one 
comes to know oneself also. It goes together. 
 

K: Azzal, hogy emberekkel való találkozom, és 
megfigyelem őket, önmagamat is megismerem. 
Ezek egymással járó dolgok. 
 

M: It does not necessarily go together. 
 

M: Nem szükségszerűen egymással járóak. 
 

Q: One improves the other. 
 

K: Az egyik fejleszti a másikat. 
 

M: It does not work that way. The mirror reflects the 
image, but the image does not improve the mirror. 
You are neither the mirror nor the image in the 
mirror. Having perfected the mirror so that it reflects 
correctly, truly, you can turn the mirror round and 

M: Ez nem így működik. A tükör visszatükrözi a 
képet, de a kép nem fejleszti a tükröt. Te nem vagy 
sem a tükör, sem a tükörbeli kép. Lehet egy 
olyannyira tökéletesített tükröd, hogy a tükröződés 
pontos, kifogástalan, elforgathatod a tükröt, és látod 
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see in it a true reflection of yourself -- true as far as 
the mirror can reflect. But the reflection is not 
yourself -- you are the seer of the reflection. Do 
understand it clearly -- whatever you may perceive 
you are not what you perceive. 
 

benne önmagad hű tükörképét – annyira hűen, 
amilyen a tükör tükröző képessége. De a tükörkép 
nem te magad vagy – te a tükörkép nézője vagy. 
Világosan meg kell értened – akármit is észlelsz, te 
nem az vagy, mit észlelsz. 
 

Q: I am the mirror and the world is the image? 
 

K: Én vagyok a tükör, és a világ a kép? 
 

M: You can see both the image and the mirror. You 
are neither. Who are you? Don't go by formulas. The 
answer is not in words. The nearest you can say in 
words is: I am what makes perception possible, the 
life beyond the experiencer and his experience. 
 
Now, can you separate yourself both from the mirror 
and the image in the mirror and stand completely 
alone, all by yourself? 
 

M: Te látod mindkettőt, a képet, és a tükröt is. Te 
egyik sem vagy. Ki vagy te? Ne formulákból ítélj. A 
válasz nem a szavakban van. A legközelebbi, amit 
szavakban mondhatsz: én az vagyok, ami az 
észlelést lehetővé teszi, a tapasztalón és a 
tapasztalaton túli élet. 
 
Na most, el tudod különíteni önmagad mind a 
tükörtől, mind a tükörbeli képtől, és teljesen egyedül 
állni, teljesen önmagadként? 
 

Q: No, I cannot. 
 

K: Nem, nem tudok. 
 

M: How do you know that you cannot? There are so 
many things you are doing without knowing how to 
do it. You digest, you circulate your blood and 
lymph, you move your muscles -- all without knowing 
how. In the same way, you perceive, you feel, you 
think without knowing the why and how of it. 
Similarly you are yourself without knowing it. There 
is nothing wrong with you as the Self. It is what it is 
to perfection. It is the mirror that is not clear and true 
and, therefore, gives you false images. You need 
not correct yourself -- only set right your idea of 
yourself. Learn to separate yourself from the image 
and the mirror, keep on remembering: I am neither 
the mind nor its ideas: do it patiently and with 
convictions and you will surely come to the direct 
vision of yourself as the source of being -- knowing -
- loving, eternal, all-embracing all-pervading. You 
are the infinite focussed in a body. Now you see the 
body only. Try earnestly and you will come to see 
the infinite only. 
 

M: Honnan tudod, hogy nem tudsz? Oly sok dolgot 
csinálsz, annak tudása nélkül, hogyan kell azt 
csinálni. Emésztesz, keringeted a véredet és 
nyiroknedveidet, mozgatod az izmaidat – mindezt 
anélkül, hogy tudnád, hogyan. Ugyanilyen módon 
érzékelsz, érzel, gondolkodsz, anélkül, hogy tudnád 
a miértjét és hogyanját. Ugyanígy vagy önmagad is, 
anélkül, hogy tudnád. Semmi baj veled, mint Énnel. 
Az maga a tökély. A tükör ami nem tiszta, és igaz, 
és ezért hamis képet mutat számodra. Nem 
önmagadat kell korrigálnod – csak az önmagaddal 
kapcsolatos fogalmakat kell helyre igazítanod. 
Tanuld meg elkülöníteni önmagadat a képtől, és a 
tükörtől, tartsd emlékezetedben: én sem a tükör, 
sem annak ideái nem vagyok: tedd ezt türelmesen, 
és meggyőződéssel, és biztos, hogy eljutsz 
önmagadnak, mint a lét – tudó-szerető, örökkévaló, 
mindent magába foglaló, mindent betöltő – 
forrásának a közvetlen látásáig. Te vagy a testben 
koncentrált végtelen. Most csak a testet látod. 
Törekedj komolyan, és el fogsz oda érkezni, hogy 
csak a végtelent lásd. 
 

Q: The experience of reality, when it comes, does it 
last? 
 

K: Ha megérkezik a valóság tapasztalata, utána 
megmarad? 
 

M: All experience is necessarily transient. But the 
ground of all experience is immovable. Nothing that 
may be called an event will last. But some events 
purify the mind and some stain it. Moments of deep 
insight and all-embracing love purify the mind, while 
desires and fears, envies and anger, blind beliefs 
and intellectual arrogance pollute and dull the 
psyche. 
 

M: Minden tapasztalat szükségszerűen múlandó. De 
az alap, amely minden tapasztalat alatt ott van, 
megváltoztathatatlan. Semmi, amit eseménynek 
nevezhetünk, nem maradandó. De bizonyos 
események tisztítják az elmét, és bizonyosak 
beszennyezik. A mély szellemi meglátás és 
mindenre kiterjedő szeretet pillanatai tisztítják az 
elmét, míg a vágyak és félelmek, irigység és harag, 
vakhit és intellektuális önteltség beszennyezik, és 
eltompítják a pszichét. 
 

Q: Is self-realisation so important? 
 

K: Olyan fontos az ön-megvalósítás? 
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M: Without it you will be consumed by desires and 
fears, repeating themselves meaninglessly in 
endless suffering. Most of the people do not know 
that there can be an end to pain. But once they have 
heard the good news, obviously going beyond all 
strife and struggle is the most urgent task that can 
be. You know that you can be free and now it is up 
to you. Either you remain forever hungry and thirsty, 
longing, searching, grabbing, holding, ever losing 
and sorrowing, or go out whole-heartedly in search 
of the state of timeless perfection to which nothing 
can be added, from which nothing -- taken away. In 
it all desires and fears are absent, not because they 
were given up, but because they have lost their 
meaning. 
 

M: Nélküle elpusztulsz a vágyak és félelmek miatt, 
értelmetlenül ismételve azokat, végetlen 
szenvedésben. A legtöbb ember nem tudja, hogy 
véget lehet vetni a fájdalomnak. De amikor 
meghallják az örvendetes hírt, nyilvánvalóvá válik 
számukra, hogy a minden viszályon és harcon való 
felülemelkedés a lehető legsürgősebb feladatuk. 
Tudod, hogy megszabadulhatsz, és hogy ez most 
elérhető számodra. Vagy örökre éhes és szomjas, 
vágyódó, kereső, harácsoló, birtokló, örök vesztes 
és szerencsétlen maradsz, vagy teljes szívvel 
nekilátsz keresni az időtlen tökéletesség állapotát, 
amihez semmi hozzá nem adható, amiből semmi el 
nem vehető. Amiből minden vágy és félelem 
hiányzik, nem azért, mert feladtad azokat, hanem 
mert értelmüket vesztették. 
 

Q: So far I have been following you. Now, what am I 
expected to do? 
 

K: Eddig tudtalak követni. Most, mit kell tennem? 
 

M: There is nothing to do. Just be. Do nothing. Be. 
No climbing mountains and sitting in caves. I do not 
even say: 'be yourself', since you do not know 
yourself. Just be. Having seen that you are neither 
the 'outer' world of perceivables, nor the 'inner' world 
of thinkables, that you are neither body nor mind -- 
just be. 
 

M: Semmit nem kell tenni. Csak legyél. Ne tégy 
semmit. Legyél. Se hegyekre mászás, se 
barlangokban ülés. Még azt sem mondom: ‟légy 
önmagad‟, mivel nem ismered önmagad. Csak 
legyél. Tekintve, hogy sem az észlelhetők ‟külső‟ 
világa, sem az elgondolhatók ‟belső‟ világa nem 
vagy, hogy sem test, sem elme nem vagy – csak 
legyél. 
 

Q: Surely, there are degrees of realisation. 
 

K: Bizonyára vannak fokozatai a megvalósulásnak. 
 

M: There are no steps to self-realisation. There is 
nothing gradual about it. It happens suddenly and is 
irreversible. You rotate into a new dimension, seen 
from which the previous ones are mere abstractions. 
Just like on sunrise you see things as they are, so 
on self-realisation you see everything as it is. The 
world of illusions is left behind. 
 

M: Nincsenek önmegvalósításhoz vezető lépések. 
Ez egyáltalán nem fokozatos. Hirtelen történik, és 
visszafordíthatatlan. Átfordulsz egy új dimenzióba, 
amelyből az előzőket puszta absztrakcióknak látod. 
Ahogy napfelkeltekor úgy látod a dolgokat, ahogyan 
azok vannak, pontosan úgy látsz az 
önmegvalósuláskor mindent úgy, ahogyan van. 
Elhagytad az illúziók világát. 
 

Q: In the state of realisation do things change? They 
become colourful and full of meaning? 
 

K: Megváltoznak a dolgok a megvalósulás 
állapotában? Színpompásakká és 
jelentőségteljesekké válnak? 
 

M: The experience is quite right, but it is not the 
experience of reality (sadanubhav), but of harmony 
(satvanubhav) of the universe. 
 

M: Nagyszerű tapasztalat, de az nem a valóság 
(sadanubhav), hanem az univerzum harmóniájának 
(satvanubhav) a tapasztalata. 
 

Q: Nevertheless, there is progress. 
 

K: Minazonáltal, fejlődés van. 
 

M: There can be progress only in the preparation 
(sadhana). Realisation is sudden. The fruit ripens 
slowly, but falls suddenly and without return. 
 

M: Fejlődés csak az előkészület (sadhana) során 
lehetséges. A megvalósulás hirtelen történik. A 
gyümölcs lassan érik, de hirtelen pottyan le, és 
visszatérés nélkül.  
 

Q: I am physically and mentally at peace. What 
more do I need? 
 

K: Fizikai és mentális békében vagyok. Mi többre 
lenne szükségem? 
  

M: Yours may not be the ultimate state. You will 
recognise that you have returned to your natural 

M: Nem lehetsz a végső állapotban. A természetes 
állapotodba való visszatérést a vágyak és félelmek a 
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state by a complete absence of all desire and fear. 
After all, at the root of all desire and fear is the 
feeling of not being what you are. Just as a 
dislocated joint pains only as long as it is out of 
shape, and is forgotten as soon as it is set right, so 
is all self-concern a symptom of mental distortion 
which disappears as soon as one is in the normal 
state. 

teljes hiányáról fogod felismerni. Végül is, az összes 
vágy és félelem gyökere az az érzés, hogy nem 
akként létezel, ami vagy. Ahogy egy ujj ficam is csak 
addig fáj, ameddig el van formátlanodva, és rögtön 
megfeledkezel róla, amint a helyére került, épp úgy 
minden önmagaddal való törődés is egy mentális 
torzulási tünet, amely azonnal eltűnik, mihelyt az 
ember a normális állapotban van. 
 

Q: Yes, but what is the sadhana for achieving the 

natural state? 

 

K: Igen, de mi a természetes állapot elérésének a 
sadhanája?  
 

M: Hold on to the sense 'I am' to the exclusion of 
everything else. When thus the mind becomes 
completely silent, it shines with a new light and 
vibrates with new knowledge. It all comes 
spontaneously, you need only hold on to the 'I am'. 
Just like emerging from sleep or a state of rapture 
you feel rested and yet you cannot explain why and 
how you come to feel so well, in the same way on 
realisation you feel complete, fulfilled, free from the 
pleasure-pain complex, and yet not always able to 
explain what happened, why and how. You can put it 
only in negative terms: 'Nothing is wrong with me 
any longer.' It is only by comparison with the past 
that you know that you are out of it. Otherwise -- you 
are just yourself. Don't try to convey it to others. If 
you can, it is not the real thing. Be silent and watch it 
expressing itself in action. 
 

M: Tartsd fenn az ‟én vagyok‟ érzését, hogy kizárj 
minden mást. Amikor ily módon az elme teljesen 
csendessé válik, új fénnyel ragyog, és új tudástól 
vibrál. Mindez spontán módon következik be, a te 
részedről csak az ‟én vagyok‟ fenntartására van 
szükség. Mint amikor álomból vagy extázisból 
kilépve kipihentnek érzed magad, és nem tudod 
megmagyarázni miért, és mitől érzed olyan jól 
magad, ugyanígy érzed magad megvalósuláskor 
teljesnek, befejezettnek, élvezet-fájdalom 
komplexustól mentesnek, és nem mindig tudod 
megmagyarázni, hogy mi történt, miért, és hogyan. 
Csak negatív kifejezésekkel tudod leírni: ‟minden 
bajom megszűnt‟. Csak a múlttal való 
összehasonlítás miatt tudod, hogy túl vagy rajta. 
Egyébként – egyszerűen csak önmagad vagy. Ne 
próbáld tolmácsolni mások felé. Ha sikerülne, akkor 
az nem lenne valóságos dolog. Légy csendben, és 
figyeld, ahogy az működésében kifejezi magát. 
 

Q: If you could tell me what I shall become, it may 
help me to watch over my development. 
 

K: Ha meg tudnád mondani, hogy mivé fogok válni, 
az segítséget jelenthetne számomra, a fejlődésemet 
figyelve. 
 

M: How can anybody tell you what you shall become 
when there is no becoming? You merely discover 
what you are. All moulding oneself to a pattern is a 
grievous waste of time. Think neither of the past nor 
of the future, just be. 
 

M: Hogyan tudná bárki elmondani, hogy mivé válsz, 
amikor nem létezik valamivé válás? Fedezd fel 
csupán, hogy mi vagy. Mindenféle mintához 
idomulás fájdalmas időpazarlás. Ne gondolj se a 
múltra, se a jövőre, csak legyél. 
 

Q: How can I just be? Changes are inevitable. 
 

K: Hogyan tudnék csak lenni? A változások 
elkerülhetetlenek. 
 

M: Changes are inevitable in the changeful, but you 
are not subject to them. You are the changeless 
background, against which changes are perceived. 
 

M: A változékony változásai elkerülhetetlenek, de te 
nem vagy változásoknak alávetett. Te vagy a 
változatlan háttér, amely előtt a változások 
észlelhetők. 
 

Q: Everything changes, the background also 
changes. There is no need of a changeless 
background to notice changes. The self is 
momentary -- it is merely the point where the past 
meets the future. 
 

K: Minden változik, a háttér is változik. Nincs 
szükség változatlan háttérre a változások 
megfigyeléséhez. Az én pillanatnyi – csupán egy 
pont, amelyben a múlt érintkezik a jövővel. 
 

M: Of course the self based on memory is 
momentary. But such self demands unbroken 
continuity behind it. You know from experience that 

M: Természetesen az emlékezet alapú én 
pillanatnyi. De az ilyen én megszakítás nélküli 
folytonosságot kíván maga mögött. Tapasztalatból 
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there are gaps when your self is forgotten. What 
brings it back to life? What wakes you up in the 
morning? There must be some constant factor 
bridging the gaps in consciousness. If you watch 
carefully you will find that even your daily 
consciousness is in flashes, with gaps intervening all 
the time. What is in the gaps? What can there be but 
your real being, that is timeless; mind and 
mindlessness are one to it. 
 

tudod, hogy az emlékezetben kiesések vannak, 
amikor az én a feledés homályába merül. Mi az, 
amitől visszatér az életbe? Mi az, ami reggel 
felébreszt téged? Kell lennie valamilyen állandó 
tényezőnek, ami áthidalja a tudatosság hézagait. Ha 
gondosan figyelsz, észre fogod venni, hogy még 
mindennapos tudatosságod is villog, szakadatlanul 
hézagok lépnek fel benne. Mi van a hézagokban? 
Ami ott van, az csak a te valódi léted lehet, amely 
időtlen; elme és elmenélküliség egyek a számára. 
 

Q: Is there any particular place you would advise me 
to go to for spiritual attainment? 
 

K: Ajánlanál-e számomra valamilyen különleges 
helyet, ahová elmehetnék, hogy spirituálisan 
megvalósítsam önmagam? 
 

M: The only proper place is within. The outer world 
neither can helpú nor hinder. No system, no pattern 
of action will take you to your goal. Give up all 
working for a future, concentrate totally on the now, 
be concerned only with your response to every 
movement of life as it happens. 
 

M: Az egyetlen alkalmas hely belül van. A külső 
világ nem tud sem segíteni, sem akadályozni. 
Semmilyen rendszer, semmilyen cselekvési minta 
nem fog téged a célodhoz elvinni. Hagyj fel minden 
jövőért való ténykedéssel, koncentrálj teljesen a 
mostra, törődj csupán az életed mozzanataira adott 
válaszoddal.  
 

Q: What is the cause of the urge to roam about? 
 

K: Mi idézi elő a kalandozásra való ösztönzést? 
 

M: There is no cause. You merely dream that you 
roam about. In a few years your stay in India will 
appear as a dream to you. You will dream some 
other dream at that time. Do realise that it is not you 
who moves from dream to dream, but the dreams 
flow before you and you are the immutable witness. 
No happening affects your real being -- this is the 
absolute truth. 
 

M: Nincs semmiféle oka. Pusztán csak álmodod, 
hogy kalandozol. Néhány éven belül az indiai 
tartózkodásod álomnak fog tűnni számodra. Sok 
más álmot fogsz álmodni ugyanakkor. Ismerd fel, 
hogy nem te mozogsz álomról álomra, hanem az 
álom az, ami elhömpölyög előtted, és te a 
változhatatlan tanú vagy. Semmilyen esemény nincs 
hatással valódi létedre – ez az abszolút igazság. 
 

Q: Cannot I move about physically and keep steady 
inwardly? 
 

K: Nem tudok fizikailag mozogni, és belsőleg 
állandónak maradni? 
 

M: You can, but what purpose does it serve? If you 
are earnest, you will find that in the end you will get 
fed up with roaming and regret the waste of energy 
and time. To find your self you need not take a 
single step.  
 

M: Tudsz, de mi célt szolgálna? Ha komoly vagy, rá 
fogsz jönni végül, hogy torkig lettél a kalandozással, 
és sajnálni fogod az elpazarolt energiát és időt. 
Éned megtalálásához egy lépést sem kell tenned. 
 

Q: Is there any difference between the experience of 
the Self (atman) and of the Absolute (brahman)? 
 

K: Van valamilyen különbség az Én (atman) és az 
Abszolút (brahman) tapasztalata között? 
 

M: There can be no experience of the Absolute as it 
is beyond all experience. On the other hand, the self 
is the experiencing factor in every experience and 
thus, in a way, validates the multiplicity of 
experiences. The world may be full of things of great 
value, but if there is nobody to buy them, they have 
no price. The Absolute contains everything 
experienceable, but without the experience they are 
as nothing. That which makes the experience 
possible is the Absolute. That which makes it actual 
is the Self. 
 

M: Az Abszolút nem tapasztalható, mert minden 
tapasztalás fölött áll. Másfelől, az én a tapasztaló 
elem minden tapasztalatban, így bizonyos módon, 
igazolja a tapasztalatok sokféleségét. A világ tele 
lehet nagyon értékes dolgokkal, de ha senki nincs, 
aki megvegye azokat, nincs áruk. Az Abszolút 
tartalmazza az összes tapasztalhatót, de a 
tapasztalat híján ezek mintha semmik se lennének. 
Ami a tapasztalatot lehetővé teszi, az Abszolút. Ami 
valóban létezővé teszi, az Én. 
 

Q: Don't we reach the Absolute through a gradation 
of experiences? Beginning with the grossest, we end 

K: Az Abszolútat nem tapasztalatok fokozatain 
keresztül érjük el? Kezdetben a durvábbakkal, és a 
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with the most sublime. 
 

végén a legfinomabbakkal. 
 

M: There can be no experience without desire for it. 
There can be gradation between desires, but 
between the most sublime desire and the freedom 
from all desire there is an abyss which must be 
crossed. The unreal may look real, but it is transient. 
The real is not afraid of time. 
 

M: Nem lehetséges tapasztalat arra irányuló vágy 
nélkül. Lehet fokozatosság a vágyak között, de a 
legfinomabb vágy és a minden vágytól való 
szabadság között szakadék van, amit át kell hidalni. 
A valótlan látszhat valódinak, de múlandó. A valódin 
nem fog az idő.  
 

Q: Is not the unreal the expression of the real? 
 

K: A valótlan nem a valódi megnyilvánulása? 
 

M: How can it be? It is like saying that truth 
expresses itself in dreams. To the real the unreal is 
not. It appears to be real only because you believe 
in it. Doubt it, and it ceases. When you are in love 
with somebody, you give it reality -- you imagine 
your love to be all-powerful and everlasting. When it 
comes to an end, you say: 'I thought it was real, but 
it wasn't'. Transiency is the best proof of unreality. 
What is limited in time and space, and applicable to 
one person only, is not real. The real is for all and 
forever. 
 
Above everything else you cherish yourself. You 
would accept nothing in exchange for your 
existence. The desire to be is the strongest of all 
desires and will go only on the realisation of your 
true nature. 
 

M: Hogy lehetne az? Ez olyan, mint azt mondani, 
hogy az igazság álmokban nyilvánítaná ki önmagát. 
Valójában az nem valódi. Csak azért látszik 
valódinak, mert hiszel benne. Vond kétségbe, és 
megszűnik. Amikor szerelmes vagy valakibe, azt 
valóságnak tartod – szerelmedet korlátlannak, és 
örökké tartónak képzeled. Amikor véget ér, azt 
mondod: ‟azt hittem, igazi volt, de nem volt az‟. A 
múlandóság a valószerűtlenség legjobb bizonyítéka. 
Ami időben és térben korlátos, és csak egy személy 
esetén alkalmazható, az nem valódi. A valódi 
mindenki számára az, és mindörökké. 
 
Minden egyebet felülmúlóan szereted önmagad. 
Nem fogadnál el semmit a létezésedért cserébe. A 
lenni iránti vágy minden vágy között a legerősebb, 
és csak valódi természeted megvalósítása után fog 
eltűnni.  
 

Q: Even in the unreal there is a touch of reality. 
 

K: Még a valótlanban is ott van a valóság érintése. 
 

M: Yes, the reality you impart to it by taking it to be 
real. Having convinced yourself, you are bound by 
your conviction. When the sun shines, colours 
appear. When it sets, they disappear. Where are the 
colours without the light? 
 

M: Igen, azáltal részesíted a valóságban, hogy 
valódinak tartod. Meggyőződésed által meggyőzvén 
önmagad, megkötötté válsz általa. Amikor süt a nap, 
megjelennek a színek. Amikor lemegy, eltűnnek. A 
fény hiányában hol vannak a színek? 
 

Q: This is thinking in terms of duality. 
 

K: Ez a dualitás kifejezéseiben történő gondolkodás. 
 

M: All thinking is in duality. In identity no thought 
survives. 
 

M: Minden gondolkodás a dualitásban történik. A 
teljes megegyezőségben egy gondolat sem marad 
fenn. 
 

 

70. God is the End of All Desire and 
Knowledge 

70. Isten a vége minden vágynak és 
tudásnak 

Maharaj: Where are you coming from? What have 
you come for? 

 

Maharaj: Honnan jössz? Mi hozott ide? 
 

Questioner: I come from America and my friend is 
from the Republic of Ireland. I came about six 
months ago and I was travelling from Ashram to 
Ashram. My friend came on his own. 
 

Kérdező: Amerikából jöttem, a barátom pedig az Ír 
Köztársaságból. Körülbelül hat hónapja vagyok itt, 
Ashramról Ashramra utazgatok. A barátom egyedül 
jött. 
 

M: What have you seen? 
 

M: Mit láttál? 
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Q: I have been at Sri Ramanashram and also I have 
visited Rishikesh. Can I ask you what is your opinion 
of Sri Ramana Maharshi? 
 

K: Voltam a Sri Ramanashramban, és ellátogattam 
Rishikeshbe is. Megkérdezhetem, hogy mi a 
véleményed Sri Ramana Maharshiról? 
 

M: We are both in the same ancient state. But what 
do you know of Maharshi? You take yourself to be a 
name and a body, so all you perceive are names 
and bodies. 
 

M: Mindketten ugyanazon ősi állapotban vagyunk. 
De mit tudsz Maharsiról? Önmagadat névnek és 
testnek tartod, így te csupán neveket és testeket 
érzékelsz. 
 

Q: Were you to meet the Maharshi, what would 
happen? 
 

K: Mi lett volna, ha találkoztok Maharsival? 
 

M: Probably we would feel quite happy. We may 
even exchange a few words. 

M: Biztos nagyon örültünk volna egymásnak. 
Válthattunk volna pár szót. 
 

Q: But would he recognise you as a liberated man? 
 

K: De megszabadult embernek ismert volna fel 
téged? 
 

M: Of course. As a man recognises a man, so a 
gnani recognises a gnani. You cannot appreciate 
what you have not experienced. You are what you 
think yourself to be, but you cannot think yourself to 
be what you have not experienced. 
 

M: Természetesen. Ahogy az egyik ember felismeri 
a másik embert, ugyanúgy az egyik gnani is felismeri 
a másik gnanit. Nem értékelheted azt, amit nem 
tapasztaltál. Az vagy, aminek gondolod magad, de 
nem gondolhatod magad annak, amit nem 
tapasztaltál. 
  

Q: To become an engineer I must learn engineering. 
To become God, what must I learn? 
 

K: A mérnökké váláshoz mérnöki tudományokat kell 
tanulnom. Az Istenné váláshoz mit kell tanulnom? 
 

M: You must unlearn everything. God is the end of 
all desire and knowledge. 
 

M: El kell felejtened mindent. Isten minden vágynak 
és tudásnak a vége. 
 

Q: You mean to say that I become God merely by 
giving up the desire to become God? 
 

K: Azt akarod mondani, hogy Istenné válok pusztán 
az Istenné válás vágyának a feladásával? 
 

M: All desires must be given up, because by 
desiring you take the shape of your desires. When 
no desires remain, you revert to your natural state. 
 

M: Minden vágyat fel kell adni, mert vágyakozással 
adod meg a formáját a vágyaidnak. Amikor 
semmilyen vágy nem marad, visszatérsz 
természetes állapotodba. 
 

Q: How do I come to know that I have achieved 
perfection? 
 

K: Honnan fogom tudni, hogy elértem a 
tökéletességet? 
 

M: You can not know perfection, you can know only 
imperfection. For knowledge to be, there must be 
separation and disharmony. You can know what you 
are not, but you can not know your real being. You 
can be only what you are. The entire approach is 
through understanding, which is in the seeing of the 
false as false. But to understand, you must observe 
from outside. 
 

M: Nem tudhatod a tökéletességről, csak a 
tökéletlenségrül tudhatsz. A lét ismeretéhez 
elkülönülés, és diszharmónia szükséges. Te azt 
ismerheted, hogy mi nem vagy, de valódi létedet 
nem ismerheted. Lehetsz csak, ami vagy. Az egész 
megközelítés megértést feltételez, ami nem más, 
mint a hamisat hamisnak látni. De a megértéshez 
kívülről kell figyelned. 
 

Q: The Vedantic concept of Maya, illusion, applies to 
the manifested. Therefore our knowledge of the 
manifested is unreliable. But we should be able to 
trust our knowledge of the unmanifested. 
 

K: A megnyilvánultra a Maya,az illúzió védantikus 
elve vonatkozik. Emiatt a megnyilvánulttal 
kapcsolatos tudásunk megbízhatatlan. De képesnek 
kell lennünk megbízni a megnyilvánulatlanra 
vonatkozó tudásunkban. 
 

M: There can be no knowledge of the unmanifested. 
The potential is unknowable. Only the actual can be 
known. 

M: Nem lehetséges ismerni a megnyilvánulatlant. A 
lehetséges megismerhetetlen. Csak a valóságosan 
létező ismerhető. 
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Q: Why should the knower remain unknown? 
 

K: Miért kell, hogy az ismerő ismeretlen maradjon? 
 

M: The knower knows the known. Do you know the 
knower? Who is the knower of the knower? You 
want to know the unmanifested. Can you say you 
know the manifested? 
 

M: Az ismerő az ismertet ismeri. Ismered az 
ismerőt? Ki az ismerő ismerője? A 
megnyilvánulatlant akarod ismerni. Mondhatod azt, 
hogy ismered a megnyilvánulatlant? 
 

Q: I know things and ideas and their relations. It is 
the sum total of all my experiences. 
 

K: Ismerek dolgokat és ideákat, és azok viszonyait. 
Ez az összes tapasztalatom teljessége. 
 

M: All? 
 

M: Az összes? 
 

Q: Well, all actual experiences. I admit I cannot 
know what did not happen. 
 

K: Nos, minden valóságos tapasztalatomnak. 
Beismerem, ami nem történt meg, arról nem tudok. 
 

M: If the manifested is the sum total of all actual 
experiences, including their experiencers, how much 
of the total do you know? A very small part indeed. 
And what is the little you know? 
 

M: Ha a megnyilvánult a valóságos tapasztalatok 
összessége, tapasztalóikat is beleértve, mennyi 
ismereted van összesen? Valójában nagyon kevés. 
És mi az a kevés, amit ismersz? 
 

Q: Some sensory experiences as related to myself. 
 

K: Néhány velem kapcsolatos érzéki tapasztalat. 
 

M: Not even that. You only know that you react. 
Who reacts and to what, you do not know. You know 
on contact that you exist -- 'I am'. The 'I am this', 'I 
am that' are imaginary. 
 

M: Még ezt se. Csak azt tudod, hogy reagálsz. Hogy 
ki reagál, és mire, azt nem tudod. Tudod az 
érintkezésben, hogy létezel – ‟én vagyok‟. Az ‟én ez 
vagyok‟, ‟én az vagyok‟ képzelet szülte dolgok. 
 

Q: I know the manifested because I participate in it. I 
admit, my part in it is very small, yet it is as real as 
the totality of it. And what is more important, I give it 
meaning. Without me the world is dark and silent. 
 

K: Azért ismerem a megnyilvánultat, mert részese 
vagyok. Elismerem, a részesedésem nagyon kicsi, 
mégis, annyira valódi, mint amennyire teljes. És ami 
még fontosabb, én határozom meg a jelentését. 
Nélkülem a világ sötét és csendes. 
 

M: A firefly illumining the world. You don't give 
meaning to the world, you find it. Dive deep into 
yourself and find the source from where all meaning 
flows. Surely it is not the superficial mind that can 
give meaning. 
 

M: A szentjánosbogár is megvilágítja a világot. Nem 
határozod meg a világ jelentését, felfedezed azt. 
Merülj el mélyen önmagadba, és fedezd fel a forrást, 
ahonnan minden jelentés ered. Biztos, hogy nem a 
felszínes elme szolgáltatja a jelentést. 
 

Q: What makes me limited and superficial? 
 

K: Mi tesz engem korlátozottá és felszínessé? 
 

M: The total is open and available, but you will not 
take it. You are attached to the little person you think 
yourself to be. Your desires are narrow, your 
ambitions -- petty. After all, without a centre of 
perception where would be the manifested? 
Unperceived, the manifested is as good as the 
unmanifested. And you are the perceiving point, the 
non-dimensional source of all dimensions. Know 
yourself as the total. 
 

M: A teljesség nyitott és elérhető, de te nem viseled 
el. Te ahhoz a kis személyhez kötődsz, akinek 
gondolod magad. Vágyaid kicsinyesek, ambícióid – 
kisszerűek. Végül is, az észlelési központon kívül 
hol lehetne a megnyilvánult? És te vagy az észlelő 
pont, az összes dimenzió dimenzió nélküli forrása. 
Ismerd magad a teljességként. 
 

Q: How can a point contain a universe? 
 

K: Hogy tudná egy pont magában foglalni az 
univerzumot? 
 

M: There is enough space in a point for an infinity of 
universes. There is no lack of capacity. Self-
limitation is the only problem. But you cannot run 
away from yourself. However far you go, you come 
back to yourself and to the need of understanding 

M: Egy pontban végtelen sok univerzum számára 
van hely. Nincs híján befogadóképességnek. Az 
önkorlátozás az egyetlen probléma. De nem 
menekülhetsz el önmagad elől. Akármilyen messze 
mész, önmagadhoz térsz vissza, és e pont 
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this point, which is as nothing and yet the source of 
everything. 
 

megértésének a szükségességéhez, amely 
bármennyire semmi, mégis mindennek a forrása. 
 

Q: I came to India in search of a Yoga teacher. I am 
still in search. 
 

K: Indiába jöttem, hogy Yoga tanárt találjak. Még 
mindig keresem. 
 

M: What kind of Yoga do you want to practice, the 
Yoga of getting, or the Yoga of giving up? 
 

M: Milyen Yogát akarsz gyakorolni, a szerzés 
Yogáját, vagy a lemondás Yogáját? 
 

Q: Don't they come to the same in the end? 
 

K: Nem ugyanoda vezetnek végül? 
 

M: How can they? One enslaves, the other liberates. 
The motive matters supremely. Freedom comes 
through renunciation. All possession is bondage. 
 

M: Hogy vezethetnének már? Az egyik rabszolgává 
tesz, a másik megszabadít. Az indíték az, ami 
leginkább számít. A szabadság lemondáson 
keresztül jön el. Minden birtoklás rabság. 
 

Q: What I have the strength and the courage to hold 
on to, why should I give up? And if I have not the 
strength, how can I give up? I do not understand this 
need of giving up. When I want something, why 
should I not pursue it? Renunciation is for the weak. 
 

K: Amíg erőm és bátorságom nem hagynak el, miért 
kellene feladnom? És ha nem az enyém az erő, 
hogy adhatnám fel? Nem értem ennek a feladásnak 
a szükségességét. Ha akarok valamit, miért ne 
próbálhatnám megszerezni? A lemondás a 
gyengének való. 
 

M: If you do not have the wisdom and the strength to 
give up, just look at your possessions. Your mere 
looking will burn them up. If you can stand outside 
your mind, you will soon find that total renunciation 
of possessions and desires is the most obviously 
reasonable thing to do. You create the world and 
then worry about it. Becoming selfish makes you 
weak. If you think you have the strength and 
courage to desire, it is because you are young and 
inexperienced. Invariably the object of desire 
destroys the means of acquiring it and then itself 
withers away. It is all for the best, because it teaches 
you to shun desire like poison. 
 

M: Ha nincs meg a bölcsességed és az erőd a 
feladáshoz, csak szemléld a javaidat. A puszta 
szemléléseddel el fogod őket emészteni. Ha kívül 
tudsz maradni az elméden, hamarosan fel fogod 
fedezni, hogy a javakról és vágyakról való teljes 
lemondás a leg magától értetődőbb dolog, amit 
tenned kell. Létrehozod a világot, majd gyötrődsz 
miatta. Az önzővé válás gyengévé tesz. Ha azt 
gondolod, hogy megvan az erőd és a bátorságod a 
vágyakozáshoz, ez amiatt fiatalságod és 
tapasztalatlanságod miatt van. A vágy tárgya mindig 
lerombolja a szerzés eszközeit, és aztán ő maga is 
elsorvad. Jól van ez így, mert megtanulod, hogy úgy 
kerüld a vágyat, mint a mérget. 
 

Q: How am I to practice desirelessness? 
 

K: Hogyan kell gyakorolnom a vágytalanságot? 
 

M: No need of practice. No need of any acts of 
renunciation. Just turn your mind away, that is all. 
Desire is merely the fixation of the mind on an idea. 
Get it out of its groove by denying it attention. 
 

M: Semmiféle gyakorlásra nincs szükség. 
Semmiféle lemondási intézkedésekre nincs szükség. 
Csak fordítsd félre az elmédet, ez minden. A vágy 
pusztán az elmének egy ideára való rögzítése. 
Távolítsd el ennek a szokását a figyelem 
megtagadásával. 
 

Q: That is all? 
 

K: Ez minden? 
 

M: Yes, that is all. Whatever may be the desire or 
fear, don't dwell upon it. Try and see for yourself. 
Here and there you may forget, it does not matter. 
Go back to your attempts till the brushing away of 
every desire and fear, of every reaction becomes 
automatic. 
 

M: Igen, ez minden. Bármilyen vágy vagy félelem 
rádtör, ne időzz azokon. Törekedj erre, és figyeld 
magad. Megfeledkezhetsz róla hébe-hóba, ez nem 
probléma. Térj vissza a törekvéshez mindaddig, 
amíg minden vágy és félelem, minden reakció 
lefricskázása automatikussá nem válik. 
 

Q: How can one live without emotions? 
 

K: Hogy lehet élni érzelmek nélkül? 
 

M: You can have all the emotions you want, but 
beware of reactions, of induced emotions. Be 

M: Mindenféle érzelmeid lehetnek, amilyet csak 
akarsz, de őrizkedj a reakcióktól, a gerjesztett 
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entirely self-determined and ruled from within, not 
from without. Merely giving up a thing to secure a 
better one is not true relinquishment. Give it up 
because you see its valuelessness. As you keep on 
giving up, you will find that you grow spontaneously 
in intelligence and power and inexhaustible love and 
joy. 
 

érzelmektől. Teljesen önmagad határozzon meg, és 
a belső uraljon, ne a külső. Ha azért mondasz le 
csupán egy dologról, hogy egy jobbat biztosíts 
magadnak, az nem igazi feladás. Azért add fel, mert 
látod az értéktelenségét. Ha kitartasz a feladás 
mellett, úgy fogod találni, hogy intelligenciád, erőd, 
kimeríthetetlen szereteted és örömed spontán 
módon növekszik.  
 

Q: Why so much insistence on relinquishing all 
desires and fears? Are they not natural? 
 

K: Miért hangsúlyozod annyira a minden vágyról és 
félelemről való lemondást? Ezek nem természetes 
dolgok? 
 

M: They are not. They are entirely mind-made. You 
have to give up everything to know that you need 
nothing, not even your body. Your needs are unreal 
and your efforts are meaningless. You imagine that 
your possessions protect you. In reality they make 
you vulnerable. Realise yourself as away from all 
that can be pointed at as 'this' or 'that'. You are 
unreachable by any sensory experience or verbal 
construction. Turn away from them. Refuse to 
impersonate. 
 

M: Nem azok. Kizárólag elme-gyártotta dolgok. Fel 
kell adnod mindent ahhoz, hogy megtudd, nincs 
szükséged semmire, még a testedre sem. 
Szükségleteid nem valóságosak, és törekvéseid 
értelmetlenek. Azt képzeled, hogy javaid 
megvédenek. Valójában sebezhetővé tesznek. 
Ismerd önmagad minden olyantól távol állónak, 
amire úgy lehet rámutatni, mint ‟ez‟, vagy ‟az‟. 
Elérhetetlen vagy mindenféle érzéki tapasztalás, 
vagy verbális konstrukció számára. Fordulj el tőlük. 
Utasítsd el a megszemélyesítést. 
 

Q: After I have heard you, what am I to do? 
 

K: Miután végighallgattalak, mit kell tennem? 
 

M: Only hearing will not help you much. You must 
keep it in mind and ponder over it and try to 
understand the state of mind which makes me say 
what I say. I speak from truth; stretch your hand and 
take it. You are not what you think yourself to be, I 
assure you. The image you have of yourself is made 
up from memories and is purely accidental. 
 

M: A puszta meghallgatása nem túl sokat segít. 
Észben kell tartanod, és elmélkedned kell felette, és 
törekedned kell az elme azon állapotának a 
megértésére, amely azt mondatja velem, amit 
mondok. Én a valóságból beszélek; nyújtsd ki a 
kezed, és ragadd meg. Biztosítalak, te nem az vagy, 
aminek önmagadat gondolod. A kép, amellyel 
önmagadról rendelkezel emlékekből áll, és csupán 
véletlenszerű. 
 

Q: What I am is the result of my karma. 
 

K: Ami vagyok, az a karmám eredménye. 
 

M: What you appear to be, you are not. Karma is 
only a word you have learnt to repeat. You have 
never been, nor shall ever be a person. Refuse to 
consider yourself as one. But as long as you do not 
even doubt yourself to be a Mr. So-and-so, there is 
little hope. When you refuse to open your eyes, what 
can you be shown? 
 

M: Aminek lenni látszol, az nem te vagy. A karma 
csak egy szó, amely megtanultál, és ismételgeted. 
Soha nem voltál, és soha nem leszel személy. 
Utasítsd el, hogy annak tekintsd magad. De amíg 
kétsége sem merül fel benned aziránt, hogy Mr. Ez-
és-ez vagy, kevés a remény. Ha nem akarod kinyitni 
a szemed, mit láthatnál? 
 

Q: I imagine karma to be a mysterious power that 
urges me towards perfection. 
 

K: A karmát egy olyan misztikus erőnek képzelem, 
amely engem a tökéletesedés felé kényszerít. 
 

M: That's what people told you. You are already 
perfect, here and now. The perfectible is not you. 
You imagine yourself to be what you are not -- stop 
it. It is the cessation that is important, not what you 
are going to stop. 
 

M: Ez az, amit  az emberektől hallottál. Te már 
tökéletes vagy, itt, és most. A tökéletesedésre képes 
nem te vagy. Annak képzeled önmagad, ami nem 
vagy – hagyd abba. A megszűnés a fontos, nem 
amit leállítani készülsz.  
 

Q: Did not karma compel me to become what I am? 
 

K: Nem a karma kényszerít rá, hogy az legyek, aki 
vagyok? 
 

M: Nothing compels. You are as you believe M: Semmi nem kényszerít. Az vagy, aminek hiszed 
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yourself to be. Stop believing. 
 

magad. Ne higgy tovább. 
 

Q: Here you are sitting on your seat and talking to 
me. What compels you is your karma. 
 

K: A székeden ülsz, és beszélgetsz velem. Ami erre 
kényszerít téged, az a karmád. 
 

M: Nothing compels me. I do what needs doing. But 
you do so many unnecessary things. It is your 
refusal to examine that creates karma. It is the 
indifference to your own suffering that perpetuates it. 

M: Semmi nem kényszerít engem. Teszem, amit 
tennem szükséges. A vizsgálódás iránti elutasításod 
hozza létre a karmát. A saját szenvedésed iránti 
nemtörődömséged pedig fenntartja azt. 
 

Q: Yes, it is true. What can put an end to this 
indifference? 
 

K: Igen, ez igaz. Mi vethet véget ennek a 
nemtörődömségnek? 
 

M: The urge must come from within as a wave of 
detachment, or compassion. 
 

M: A késztetésnek belülről, a pártatlanság, vagy a 
részvét hullámaként kell jönnie. 
 

Q: Could I meet this urge half way? 
 

K: Találkozhatnék félúton ezzel a késztetéssel? 
 

M: Of course. See your own condition, see the 
condition of the world. 
 

M: Természetesen. Lásd saját feltételeidet, és látod 
a feltételeit a világnak. 
 

Q: We were told about karma and reincarnation, 
evolution and Yoga, masters and disciples. What are 
we to do with all this knowledge? 
 

K: Karmáról, reinkarnációról, evolúcióról, Yogáról, 
mesterekről és tanítványokról hallottunk tőled. Mit 
kezdjünk mindezzel a tudással? 
 

M: Leave it all behind you. Forget it. Go forth, 
unburdened with ideas and beliefs. Abandon all 
verbal structures, all relative truth, all tangible 
objectives. The Absolute can be reached by 
absolute devotion only. Don't be half-hearted. 
 

M: Hagyd az egészet magad mögött. Felejtsd el. 
Menj tovább, az ideák és hitel terhétől 
megszabadultan. Vess el minden verbális struktúrát, 
minden relatív igazságot, minden nyilvánvaló célt. 
Az Abszolút csak teljes önfeláldozással érhető el. 
Ne légy kishitű. 
 

Q: I must begin with some absolute truth. Is there 
any? 
 

K: Valamilyen örök érvényű igazsággal kell 
kezdenem. Van ilyen? 
 

M: Yes, there is, the feeling: 'I am'. Begin with that. 
 

M: Igen van, az ‟én vagyok‟ érzés. Kezdd ezzel. 
 

Q: Nothing else is true? 
 

K: Semmi más nem igaz? 
 

M: All else is neither true nor false. It seems real 
when it appears, it disappears when it is denied. A 
transient thing is a mystery. 
 

M: Az összes többi se nem igaz, se nem hamis. 
Igaznak látszik, mikor megjelenik, és eltűnik, mikor 
hamisnak bizonyul. A múlandó dolog rejtélyes. 
 

Q: I thought the real is the mystery. 
 

K: Én úgy gondolom, hogy a valóság a rejtélyes. 
 

M: How can it be? The real is simple, open, clear 
and kind, beautiful and joyous. It is completely free 
of contradictions. It is ever new, ever fresh, 
endlessly creative. Being and non-being, life and 
death, all distinctions merge in it. 
 

M: Hogy lehetne az? A valóság egyszerű, nyitott, 
tiszta és jóságos, szép és örömteli. Teljességgel 
ellentmondásmentes. Örökké új, örökké friss, 
végtelenül kreatív. Lét és nemlét, élet és halál, 
minden különbség beleolvad. 
 

Q: I can admit that all is false. But, does it make my 
mind nonexistent? 
 

K: El tudom fogadni, hogy minden hamis. De ez 
nem létezővé teszi az elmémet? 
 

M: The mind is what it thinks. To make it true, think 
true. 
 

M: Az elme az, amit gondol. Hogy igazzá tedd, 
gondolj igazat. 
 

Q: If the shape of things is mere appearance, what 
are they in reality? 
 

K: Ha a dolgok formája látszat csupán, akkor mik 
valójában a dolgok? 
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M: In reality there is only perception. The perceiver 
and the perceived are conceptual, the fact of 
perceiving is actual. 
 

M: A dolgok valójában csak észleletek. Az észlelő 
és az észlelt fogalmiak, az észlelés ténye valóságos. 
 

Q: Where does the Absolute come in? 
 

K: Honnan jön be az Abszolút? 
 

M: The Absolute is the birthplace of Perceiving. It 
makes perception possible. 
 
But too much analysis leads you nowhere. There is 
in you the core of being which is beyond analysis, 
beyond the mind. You can know it in action only. 
Express it in daily life and its light will grow ever 
brighter. 
 
The legitimate function of the mind is to tell you what 
is not. But if you want positive knowledge, you must 
go beyond the mind. 
 

M: Az Abszolút az Észlelésnek a születési helye. Ő 
teszi lehetővé az észlelést. 
 
De túlságosan sok elemzés sehová nem vezet. 
Benned van a lét központja, amely meghaladja az 
elemzést, meghaladja az elmét. Amit csak 
működésében ismerhetsz. Fejezd ki a napi életben, 
és fényének ragyogása egyre növekedni fog. 
 
Az elmének szabályszerűen az a funkciója, hogy 
arról beszél neked, ami nincs. De ha tényleges 
tudást akarsz, meg kell haladnod az elmét. 
 

Q: In all the universe is there one single thing of 
value? 
 

K: Az egész univerzumban csak egyetlen egy 
dolognak van értéke? 
 

M: Yes, the power of love. 
 

M: Igen, a szeretet erejének. 
 

 

71. In Self-awareness you Learn about 
Yourself 

71. Az Ön-figyelés során önmagadról 
tanulsz 

Questioner: It is our repeated experience that the 
disciples do much harm to their Gurus. They make 
plans and carry them out, without considering the 
Guru's wishes. In the end there is only endless worry 
for the Guru and bitterness for his disciples. 

 

Kérdező: A tanítványok rendszerint sok bajt 
okoznak Guruiknak. Guruik kívánságait figyelmen 
kívül hagyva dolgozzák ki és hajtják végre terveiket. 
Ennek eredménye végtelen aggódás a Guru, és 
keserűség a tanítványa részéről. 
 

Maharaj: Yes, it does happen. 
 

Maharaj: Igen, ez történik. 
 

Q: Who compels the Guru to submit to these 
indignities? 
 

K: Ki az, aki a Gurut e méltatlanságok elfogadására 
kényszeríti? 
 

M: The Guru is basically without desire. He sees 
what happens, but feels no urge to interfere. He 
makes no choices, takes no decisions. As pure 
witness, he watches what is going on and remains 
unaffected. 

M: A Guru alapjában véve vágyak nélküli. Látja, 
hogy mi történik, de nem érez késztetést, hogy 
közbeavatkozzon. Nincsenek választásai, nem hoz 
döntéseket. Tiszta tanúként szemléli a történést, ami 
őt nem érinti. 
 

Q: But his work suffers. 
 

K: De a munkája elszenvedi. 
 

M: Victory is always his -- in the end. He knows that 
if the disciples do not learn from his words, they will 
learn from their own mistakes. Inwardly he remains 
quiet and silent. He has no sense of being a 
separate person. The entire universe is his own, 
including his disciples with their petty plans. Nothing 
in particular affects him, or, which comes to the 
same, the entire universe affects him in equal 
measure. 
 

M: A győzelem mindig az övé – a végén. Tudja, ha a 
tanítvány nem tanul az ő szavaiból, majd tanul a 
saját hibáiból. Belsőleg nyugodt és csendes marad. 
Nincs olyan érzése, hogy ő elkülönülő személyként 
létezne. Az egész univerzum őbenne van, beleértve 
tanítványait is, azok jelentéktelen terveivel 
egyetemben. Semmi nem hat rá különösebben, 
vagy, ami ugyanaz, az egész univerzum egyenlő 
mértékben hat rá. 
 

Q: Is there no such thing as the Guru's grace? K: Nem létezik olyasmi, mint a Guru kegyelme? 
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M: His grace is constant and universal. It is not 
given to one and denied to another. 
 

M: Az ő kegyelme állandó és egyetemes. Nem tesz 
olyat, hogy megadja az egyiknek, és megtagadja a 
másiktól.  
 

Q: How does it affect me personally? 
 

K: Hogy érint ez engem személyesen? 
 

M: It is by The Guru's grace that your mind is 
engaged in search for truth and it is by his grace that 
you will find it. It works unwaveringly towards your 
ultimate good. And it is for all. 
 

M: Az elméd a Guru kegyelme révén jegyzi el magát 
az igazsággal, és az ő kegyelme révén fogod azt 
megtalálni. Belsőleg működik, megingathatatlanul, a 
te végső javad irányában. És ez minden célja. 
 

Q: Some disciples are ready, mature, and some are 
not. Must not the Guru exercise choice and make 
decisions? 
 

K: Egyes tanítványok felkészültek, érettek, mások 
pedig nem. Nem a Gurunak kell választania, és 
döntenie? 
 

M: The Guru knows the Ultimate and relentlessly 
propels the disciple towards it. The disciple is full of 
obstacles, which he himself must overcome. The 
Guru is not very much concerned with the 
superficialities of the disciple's life. It is like 
gravitation. The fruit must fall -- when no longer held 
back. 
 

M: A Guru ismeri a Legvégsőt, és a tanítványt 
folytonosan afelé sarkallja. A tanítvány tele van 
akadályokkal, amelyek fölött ő maga kell, hogy 
győzedelmeskedjen. A Guru nem sokat törődik a 
tanítvány életének a felszínességeivel. Ez olyan, 
mint a gravitáció. A gyümölcsnek le kell pottyannia – 
amikor többé már semmi nem tartja vissza. 
 

Q: If the disciple does not know the goal, how can 
he make out the obstacles? 
 

K: Ha a tanítvány nem ismeri a célt, hogy boldogul 
az akadályokkal? 
 

M: The goal is shown by the Guru, obstacles are 
discovered by the disciple. The Guru has no 
preferences, but those who have obstacles to 
overcome seem to be lagging behind. 
 
In reality the disciple is not different from the Guru. 
He is the same dimensionless centre of perception 
and love in action. It is only his imagination and self-
identification with the imagined, that encloses him 
and converts him into a person. The Guru is 
concerned little with the person. His attention is on 
the inner watcher. It is the task of the watcher to 
understand and thereby eliminate the person. While 
there is grace on one side, there must be dedication 
to the task on the other. 
 

M: A Guru megmutatja a célt, a tanítvány felfedezi 
az akadályokat. A Guru nem kedvez senkinek, de 
akinek az akadályai legyőzésével kell foglalkoznia, 
úgy tűnik, annak hátrább kell maradnia. 
 
Valójában a tanítvány nem különbözik a Gurutól. Ő 
az észlelés és a cselekvő szeretet ugyanazon 
dimenzió nélküli központja. Csak képzelete, és az 
elképzelttel való ön-azonosulása, ami őt körülzárja, 
és személlyé változtatja. A Guru nem sokat törődik a 
személlyel. Az ő figyelme a belső figyelőre irányul. A 
figyelőnek az a feladata, hogy megértse, és ily 
módon megsemmisítse a személyt. Miközben 
kegyelem van az egyik oldalon, a feladat iránti 
elszántság kell, hogy legyen a másikon. 
 

Q: But the person does not want to be eliminated. 
 

K: De a személy nem akarja, hogy megsemmisítsék. 
 

M: The person is merely the result of a 
misunderstanding. In reality, there is no such thing. 
Feelings, thoughts and actions race before the 
watcher in endless succession, leaving traces in the 
brain and creating an illusion of continuity. A 
reflection of the watcher in the mind creates the 
sense of 'I' and the person acquires an apparently 
independent existence. In reality there is no person, 
only the watcher identifying himself with the 'I' and 
the 'mine'. The teacher tells the watcher: you are not 
this, there is nothing of yours in this, except the little 
point of 'I am', which is the bridge between the 
watcher and his dream. „I am this, I am that' is 
dream, while pure 'I am' has the stamp of reality on 
it. You have tasted so many things -- all came to 

M: A személy csupán egy félreértés eredménye. 
Érzések, gondolatok és cselekvések száguldanak 
végtelen egymásutánban a figyelő előtt, amelyek 
nyomokat hagynak az agyban, és létrehozzák a 
folytonosság illúzióját. A figyelő visszatükröződése 
létrehozza az elmében az ‟én‟ érzését, és a személy 
látszólagosan független létezést nyer. Valójában 
nincs semmiféle személy, csak a figyelő azonosítja 
önmagát az ‟én‟-nel és az ‟enyém‟-mel. A tanító közli 
a figyelővel: te nem ez vagy, ebben az egészben 
semmi nem a tiéd, kivéve az ‟én vagyok‟ pici pontját, 
amely a figyelő, és az ő álma között híd szerepét 
tölti be. Az ‟én ez vagyok, én az vagyok‟ semmi más, 
csak álom, míg a tiszta ‟én vagyok‟ a valóság által 
ráütött bélyeg. Oly sok dolgot kipróbáltál, és mind 
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naught. Only the sense 'I am' persisted -- 
unchanged. Stay with the changeless among the 
changeful, until you are able to go beyond. 
 

semmivé vált. Csak az ‟én vagyok‟ érzése el nem 
múló – változatlan. Maradj a változatlannal a 
változékony közepette, míg képes nem leszel 
túllépni rajta. 
 

Q: When will it happen? 
 

K: Mikor fog ez megtörténni? 
 

M: It will happen as soon as you remove the 
obstacles. 
 

M: Meg fog történni, amint eltávolítod az 
akadályokat. 
 

Q: Which obstacles? 
 

K: Milyen akadályokat? 
 

M: Desire for the false and fear of the true. You, as 
the person, imagine that the Guru is interested in 
you as a person. Not at all. To him you are a 
nuisance and a hindrance to be done away with. He 
actually aims at your elimination as a factor in 
consciousness. 
 

M: A hamis irányuló vágyat, és az igazság iránti 
félelmet. Te, mint a személy úgy képzeled, hogy a 
Gurut a személyed érdekli. Egyáltalán nem így van. 
Számára te nyűg, és eltávolítandó akadály vagy. Az 
ő célja igazából a te  tudatosság tényezőjeként való 
megsemmisítésed. 
 

Q: If I am eliminated, what will remain? 
 

K: Ha megsemmisítésre kerülök, mi marad? 
 

M: Nothing will remain, all will remain. The sense of 
identity will remain, but no longer identification with a 
particular body. Being -- awareness -- love will shine 
in full splendour. Liberation is never of the person, it 
is always from the person. 

M: Semmi sem marad, és minden megmarad. Az 
önazonosság érzése megmarad, de többé nem 
azonosítod magad egy konkrét testtel. Lét – tudat – 
szeretet fog tündökölni teljes ragyogással. Soha 
nem a személy számára következik be a 
megszabadulás, hanem mindig a személytől. 
 

Q: And no trace remains of the person? 
 

K: És semmilyen nyoma nem marad a személynek? 
 

M: A vague memory remains, like the memory of a 
dream, or early childhood. After all, what is there to 
remember? A flow of events, mostly accidental and 
meaningless. A sequence of desires and fears and 
inane blunders. Is there anything worth 
remembering? The person is but a shell imprisoning 
you. Break the shell. 
 

M: Maradni fog valamilyen álomhoz, vagy korai 
gyermekkori emlékhez hasonló, homályos emlék. 
Végül is, mi az, amire emlékezni kellene? 
Események áradata, amelyek legnagyobb része 
véletlenszerű, és értelmetlen. Vágya, félelmek, és 
ostoba baklövések sorozata. Van valamilyen értéke 
az emlékezetnek? A személy csupán egy téged a 
börtönébe záró héj. Törd össze a héjat. 
 

Q: Whom are you asking to break the shell? Who is 
to break the shell? 
 

K: Ki az, akit arra kérsz, hogy törje fel a héjat? Ki az, 
aki összetöri a héjat? 
 

M: Break the bonds of memory and self-
identification and the shell will break by itself. There 
is a centre that imparts reality to whatever it 
perceives. All you need is to understand that you are 
the source of reality, that you give reality instead of 
getting it, that you need no support and no 
confirmation. Things are as they are, because you 
accept them as they are. Stop accepting them and 
they will dissolve. Whatever you think about with 
desire or fear appears before you as real. Look at it 
without desire or fear and it does lose substance. 
Pleasure and pain are momentary. It is simpler and 
easier to disregard them than to act on them. 
 

M: Törd össze az emlékezet és önazonosulás 
bilincseit, és a héj magától összetörik. A központ ad 
valóságot ad akárminek, amit észlel. Összesen azt 
kell megértened, hogy te vagy a valóság forrása, 
hogy te adsz valóságot, ahelyett, hogy kapnád azt, 
hogy nincs szükséged sem támogatásra, sem 
megerősítésre. A dolgok azért azok, amik, mert te 
elfogadod őket. Hagyd abba az elfogadásukat, és 
szertefoszlanak. Bármi, amire vággyal vagy 
félelemmel gondolsz, az valóságként jelenik meg 
előtted. Nézz rá vágy és félelem nélkül, és elveszíti 
lényegét. Öröm és fájdalom pillanatnyi dolgok. 
Egyszerűbb és könnyebb figyelmen kívül hagyni 
őket, mint nekik megfelelően cselekedni. 
 

Q: If all things come to an end, why did they appear 
at all? 
 

K: Ha minden dolog véget ér egyszer, akkor miért 
kell egyáltalán megjelennie? 
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M: Creation is in the very nature of consciousness. 
Consciousness causes appearances. Reality is 
beyond consciousness. 
 

M: A tudatosság igazi természete a teremtés. A 
látszatokat a tudatosság eredményezi. A valóság túl 
van a tudatosságon. 
 

Q: While we are conscious of appearances, how is it 
that we are not conscious that these are mere 
appearances? 
 

K: Miközben tudatában vagyunk a látszatoknak, 
hogy-hogy nem vagyunk tudatában annak, hogy 
ezek pusztán látszatok? 
 

M: The mind covers up reality, without knowing it. To 
know the nature of the mind, you need intelligence, 
the capacity to look at the mind in silent and 
dispassionate awareness. 
 

M: Az elme anélkül palástolja el a valóságot, hogy 
tudnánk róla. Az elme természetének a ismeretéhez 
belátásra van szükséged, arra a képességre, hogy 
az elmére csendben, és szenvedély nélküli tudattal 
tekints. 
 

Q: If I am of the nature of all-pervading 
consciousness, how could ignorance and illusion 
happen to me? 
 

K: Ha én a mindent betöltő tudatosság 
természetéből vagyok, hogyan eshettem 
tudatlanságba és illúzióba? 
 

M: Neither ignorance nor illusion ever happened to 
you. Find the self to which you ascribe ignorance 
and illusion and your question will be answered. You 
talk as if you know the self and see it to be under the 
sway of ignorance and illusion. But, in fact, you do 
not know the self, nor are you aware of ignorance. 
By all means become aware -- this will bring you to 
the self and you will realise that there is neither 
ignorance nor delusion in it. It is like saying: if there 
is sun, how can darkness be? As under a stone 
there will be darkness, however strong the sunlight, 
so in the shadow of the 'I-am-the-body' 
consciousness there must be ignorance and illusion. 
 

M: Se tudatlanságba, se illúzióba nem estél soha. 
Fedezd fel az ént, amelynek a tudatlanságot és az 
illúziót tulajdonítod, és a kérdésed megválaszolásra 
kerül. Úgy beszélsz, mintha ismernéd az ént, és 
látnád, hogy azon tudatlanság és illúzió uralkodik. 
De valójában nem ismered az ént, és a 
tudatlanságnak sem vagy tudatában. Mindenekelőtt 
válj tudatossá – ez el fog téged vezetni az énhez, és 
fel fogod ismerni, hogy nincs benne se tudatlanság, 
sem illúzió. A mondás szerint: ha süt a nap, hogy 
lehetne sötét? Ahogy a kő alatt sötét van, bármily 
erősen süt a nap, úgy az ‟én-vagyok-a-test‟ 
tudatosság árnyékában is tudatlanságnak és 
illúziónak kell lennie. 
 

Q: But why did the body consciousness come into 
being? 
 

K: De miért keletkezett a testtudatosság? 
 

M: Don't ask 'why', ask 'how'. It is in the nature of 
creative imagination to identify itself with its 
creations. You can stop it any moment by switching 
off attention. Or through investigation. 
 

M: Ne azt kérdezd, hogy ‟miért‟, hanem azt,‟hogyan‟. 
A teremtő képzelet, a természetének megfelelően, a 
teremtményeivel azonosítja magát. Ezt bármely 
pillanatban leállíthatod, a figyelem kikapcsolásával. 
Vagy vizsgálódás révén. 
 

Q: Does creation come before investigation? 
 

K: A teremtés megelőzi vizsgálódást? 
 

M: First you create a world, then the 'I am' becomes 
a person, who is not happy for various reasons. He 
goes out in search of happiness, meets a Guru who 
tells him: 'You are not a person, find who you are'. 
He does it and goes beyond. 

M: Előbb teremtesz egy világot, majd az ‟én vagyok‟ 
egy sok oknál fogva boldogtalan személlyé válik. 
Elkezdi keresni a boldogságot, találkozik a Guruval, 
aki közli vele: ‟te nem vagy személy, fedezd fel, 
hogy ki vagy‟. Megteszi, és túllép. 
 

Q: Why did he not do it at the very start? 
 

K: Miért nem tette meg ezt a legelején? 
 

M: It did not occur to him. He needed somebody to 
tell him. 
 

M: Nem jutott eszébe. Szüksége volt valakire, hogy 
szóljon neki. 
 

Q: Was that enough? 
 

K: Ez elegendő volt? 
 

M: It was enough. 
 

M: Elegendő. 
 

Q: Why does it not work in my case? K: Miért nem működik ez az én esetemben? 
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M: You do not trust me. 
 

M: Nem bízol bennem. 
 

Q: Why is my faith weak? 
 

K: Miért gyenge a bizalmam? 
 

M: Desires and fears have dulled your mind. It 
needs some scrubbing. 
 

M: Vágyak és félelmek tompították el az elméd. Meg 
kell tisztítani. 
 

Q: How can I clear my mind? 
 

K: Hogyan tisztíthatom meg az elmémet? 
 

M: By watching it relentlessly. Inattention obscures, 
attention clarifies. 
 

M: Úgy, hogy állandóan figyeled. A figyelmetlenség 
elhomályosítja, a figyelem megtisztítja. 
 

Q: Why do the Indian teachers advocate inactivity? 
 

K: Az indiai tanítók miért javasolnak tétlenséget? 
 

M: Most of people's activities are valueless, if not 
outright destructive. Dominated by desire and fear, 
they can do nothing good. Ceasing to do evil 
precedes beginning to do good. Hence the need for 
stopping all activities for a time, to investigate one's 
urges and their motives, see all that is false in one's 
life, purge the mind of all evil and then only restart 
work, beginning with one's obvious duties. Of 
course, if you have a chance to help somebody, by 
all means do it and promptly too, don't keep him 
waiting till you are perfect. But do not become a 
professional do-gooder. 
 

M: A legtöbb emberi tevékenység értéktelen, ha 
nem egyenesen romboló. Vágy és félelem által 
uraltan semmi jót nem tudnak csinálni. Mielőtt a jó 
cselekedetek megkezdődhetnének, abba kell, hogy 
maradjanak a gonosz cselekedetek. Ebből eredő 
szükséglet, hogy egy időre leállíts minden 
tevékenységet, hogy tanulmányozd az ember 
késztetéseit, és azok motivációit, megfigyelj 
mindent, ami hamis az ember életében, megtisztítsd 
az elmét minden gonosztól, majd csak azután kezdd 
el újra a munkát, kezdve az ember nyilvánvaló 
kötelességeivel. Természetesen, ha lehetőséged 
van segíteni valakin, feltétlenül és haladéktalanul 
tedd meg, ne várj addig, amíg tökéletes nem leszel. 
De ne váljon belőled hivatásos jótevő. 
 

Q: I do not feel there are too many do-gooders 
among disciples. Most of those I met are too 
absorbed in their own petty conflicts. They have no 
heart for others. 
 

K: Nem érzem úgy, hogy túl sok jótevő lenne a 
tanítványok között. A legtöbb, akivel találkoztam 
közülük, túlságosan saját kicsinyes konfliktusaiba 
volt elmerülve. Nem jut a szívükből mások számára. 
 

M: Such self-centeredness is temporary. Be patient 
with such people. For so many years they gave 
attention to everything but themselves. Let them turn 
to themselves for a change. 
 

M: Az ilyen ön-központúság átmeneti. Légy türelmes 
az ilyen emberekkel. Mert oly sok éven keresztül 
fordítottak figyelmet minden másra, önmaguk 
helyett. Hadd forduljanak önmaguk felé a 
változatosság kedvéért. 
 

Q: What are the fruits of self-awareness? 
 

K: Mik a gyümölcsei az ön-figyelemnek? 
 

M: You grow more intelligent. In awareness you 
learn. In self-awareness you learn about yourself. Of 
course, you can only learn what you are not. To 
know what you are, you must go beyond the mind. 
 

M: Sokkal intelligensebbé válsz. A figyelem során 
tanulsz. Az ön-figyelem során önmagadról tanulsz. 
Természetesen, csak azt tanulhatod meg, hogy mi 
nem vagy. Annak tudásához, hogy ki vagy, meg kell 
haladnod az elmét. 
 

Q: Is not awareness beyond the mind? 
 

K: A figyelem meghaladja az elmét? 
 

M: Awareness is the point at which the mind 
reaches out beyond itself into reality. In awareness 
you seek not what pleases, but what is true. 

M: A figyelem az a pont, amelynél az elme önmagán 
túlnyúlva eléri a valóságot. A figyelemben nem azt 
keresed, ami örömet okoz, hanem ami igaz. 
 

Q: I find that awareness brings about a state of inner 
silence, a state of psychic void. 
 

K: Úgy gondolom, hogy a figyelem hozza létre a 
belső csend, a pszichikai üresség állapotát. 
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M: It is all right as it goes, but it is not enough. Have 
you felt the all-embracing emptiness in which the 
universe swims like a cloud in the blue sky? 
 

M: Így van, így működik, de ez nem elég. Érezted 
már a mindent magában foglaló ürességet, 
amelyben az univerzum úgy úszik, mint felhő a kék 
égen? 
 

Q: Sir, let me first come to know well my own inner 
space. 
 

K: Tisztelt Uram, hadd ismerjem meg jól előbb a 
saját belső teremet. 
 

M: Destroy the wall that separates, the 'I-am-the-
body' idea and the inner and the outer will become 
one. 
 

M: Döntsd le a falat, amely elválaszt, az ‟én-vagyok-
a-test‟ ideát, és a belső és a külső eggyé fog válni. 
 

Q: Am I to die? 
 

K: Meg kell, hogy haljak? 
 

M: Physical destruction is meaningless. It is the 
clinging to sensate life that binds you. If you could 
experience the inner void fully, the explosion into the 
totality would be near. 
 

M: A fizikai megsemmisülésnek nincs értelme. Az 
érzéki világba való kapaszkodásod az, ami 
megkötöz. Ha a belső ürességet teljes mértékben 
tapasztalnád, a teljességbe való robbanás már közel 
lenne. 
 

Q: My own spiritual experience has its seasons. 
Sometimes I feel glorious, then again I am down. I 
am like a little boy -- going up, going down, going up, 
going down. 
 

K: A spirituális tapasztalásomnak időszakai vannak. 
Néha nagyszerűen érzem magam, majd ismét levert 
vagyok. Olyan vagyok, mint egy kisfiú – egyszer 
fent, egyszer lent, egyszer fent, egyszer lent. 
 

M: All changes in consciousness are due to the 'I-
am-the-body' idea. Divested of this idea the mind 
becomes steady. There is pure being, free of 
experiencing anything in particular. But to realise it 
you must do what your teacher tells you. Mere 
listening, even memorizing, is not enough. If you do 
not struggle hard to apply every word of it in your 
daily life, don't complain that you made no progress. 
All real progress is irreversible. Ups and downs 
merely show that the teaching has not been taken to 
heart and translated into action fully. 
 

M: A tudatosságban minden változás az ‟én-vagyok-
a-test‟ idea jön létre. Ezen ideától megfosztottan az 
elme állhatatossá válik. A tiszta lét minden 
különleges tapasztalattól mentes. De ennek 
felismeréséhez tenned is kell, amit tanítód mond 
neked. Puszta meghallgatása, de még megtanulása 
sem elegendő. Ha nem harcolsz keményen, hogy 
minden szavát érvényesítsd mindennapi életed 
során, akkor ne panaszkodj, hogy egy helyben 
topogsz. Minden valódi haladás visszafordíthatatlan. 
A kedvező és kedvezőtlen változások pusztán arra 
vallanak, hogy a tanítások nem fogantak meg a 
szívedben, és nem fordultak teljesen át tettekké. 
 

Q: The other day you told us that there is no such 
thing as karma. Yet we see that every thing has a 
cause and the sum total of all the causes may be 
called karma. 
 

K: Azt mondtad nekünk a minap, hogy a karma, mint 
olyan, nem létezik. Mi mégis úgy látjuk, hogy minden 
dolognak oka van, és az okok végösszegét 
karmának hívhatjuk. 
 

M: As long as you believe yourself to be a body, you 
will ascribe causes to everything. I do not say things 
have no causes. Each thing has innumerable 
causes. It is as it is, because the world is as it is. 
Every cause in its ramifications covers the universe. 
 
When you realise that you are absolutely free to be 
what you consent to be, that you are what you 
appear to be because of ignorance or indifference, 
you are free to revolt and change. You allow yourself 
to be what you are not. You are looking for the 
causes of being what you are not. It is a futile 
search. There are no causes, but your ignorance of 
your real being, which is perfect and beyond all 
causation. For whatever happens, all the universe is 
responsible and you are the source of the universe. 

M: Amíg önmagadat testnek hiszed, okokat fogsz 
tulajdonítani mindennek. Én nem mondom, hogy a 
dolgoknak nincsenek okai. Minden dolognak 
megszámlálhatatlan oka van. Azért van úgy, ahogy 
van, mert a világ olyan, amilyen. Minden ok 
következményei szerteágaznak a világban. 
 
Amikor felismered, hogy teljes szabadságodban áll 
annak lenni, amihez beleegyezésed adod, hogy 
tudatlanság illetve közömbösség miatt vagy az, 
aminek megjelensz, akkor elnyerted a szabadságot, 
hogy felkelj,  és változtass. Te magad teszed 
lehetővé, hogy az légy, ami nem vagy. Egy olyan 
létezésnek az okait keresed, ami nem vagy. Ez 
hiábavaló keresés. Nincsenek okok, hanem csak a 
tökéletes, és minden okságon túli valódi léted nem 


