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 ismerése. Mert bármi történjék, az egész univerzum 
felelős érte, és te vagy az univerzum forrása. 
 

Q: I know nothing about being the cause of the 
universe. 
 

K: Semmit nem tudok az univerzum okának a 
létezéséről. 
 

M: Because you do not investigate. Enquire, search 
within and you will know. 
 

M: Mert nem kutatod. Tanulmányozd, keresd a 
szíved mélyén, és meg fogod ismerni. 
 

Q: How can a speck like me create the vast 
universe? 
 

K: Hogyan tudná egy olyan porszem, mint én, 
megteremteni a végtelen univerzumot? 
 

M: When you are infected with the 'I-am-the-body' 
virus; a whole universe springs into being. But when 
you have had enough of it, you cherish some fanciful 
ideas about liberation and pursue lines of action 
totally futile. You concentrate, you meditate, you 
torture your mind and body, you do all sorts of 
unnecessary things, but you miss the essential 
which is the elimination of the person. 
 

M: Amikor megfertőződtél az ‟én-vagyok-a-test‟ 
vírussal, az egész univerzum létbe szökkent. De 
amint eleged van belőle, elkezdesz meglehetősen 
romantikus elképzeléseket táplálni a szabadságról, 
és egy sor teljesen hiábavaló ténykedést folytatni. 
Koncentrálsz, meditálsz, sanyargatod a testedet és 
az elmédet, mindenféle szükségtelen dolgokat 
művelsz, csak éppen lényeget hibázod el, a személy 
megszüntetését. 
 

Q: In the beginning we may have to pray and 
meditate for some time before we are ready for self-
enquiry. 
 

K: Az elején lehet imádkozni és meditálni egy ideig, 
míg felkészülünk az önkutatásra. 

 

M: If you believe so, go on. To me, all delay is a 
waste of time. You can skip all the preparation and 
go directly for the ultimate search within. Of all the 
Yogas it is the simplest and the shortest. 
 

M: Ha ebben hiszel, csak rajta. Szerintem minden 
halogatás időpocsékolás. Átugorhatsz minden 
előkészületet, és közvetlenül belevághatsz a végső, 
befelé irányuló keresésbe. Az összes Yogák között 
ez a legegyszerűbb, és legrövidebb. 
 

 

72. What is Pure, Unalloyed, Unattached 
is Real 

72. Ami színtiszta, elegyítetlen, 
független, az valós 

Maharaj: You are back in India. Where have you 
been, what have you seen? 

 

Maharaj: Visszajöttél hát Indiába. Merre jártál, mit 
láttál? 
 

Questioner: I come from Switzerland. I stayed there 
with a remarkable man who claims to have realised. 
He has done many Yogas in his past and had many 
experiences that passed away. Now he claims no 
special abilities, nor knowledge; the only unusual 
thing about him is connected with sensations; he is 
unable to separate the seer from the seen. For 
instance, when he sees a car rushing at him, he 
does not know whether the car is rushing at him, or 
he at a car. He seems to be both at the same time, 
the seer and the seen. They become one. Whatever 
he sees, he sees himself. When I asked him some 
Vedantic questions he said: 'I really cannot answer. I 
do not know. All I know is this strange identity with 
whatever I perceive. You know, I expected anything 
but this.' 
 
He is on the whole a humble man; he makes no 
disciples and in no way puts himself on a pedestal. 

Kérdező: Svájcból jövök. Egy rendkívüli embernél 
jártam, aki állítása szerint megvalósult. Régebben 
sokat Yogázott, és sok megélt tapasztalata elhagyta. 
Állítása szerint most nincs se speciális képessége, 
se tudása; az egyetlen szokatlan dolog az 
érzékeléssel kapcsolatosan jelentkezik nála, nem 
képes elkülöníteni a látót és a látottat. Például, 
amikor egy feléje száguldó autót lát, nem tudja, hogy 
az autó ő felé száguld, vagy ő az autóban van. 
Egyidejűleg mindkettőnek, a látónak és a látottnak is 
látja magát. Eggyé váltak. Bármit lát, önmagát látja. 
Amikor feltettem neki egy védákkal kapcsolatos 
kérdést, azt válaszolta: ‟Valóban nem tudom a 
választ. Nem tudom. Mindössze ezt a minden 
észlelésemmel együtt járó különös önazonosságot 
ismerem. Tudod, mindent vártam, csak ezt nem.‟ 
 
Egészében véve ő egy alázatos ember; nem fogad 
tanítványokat, és semmilyen módon magasztalja 
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He is willing to talk about his strange condition, but 
that is all. 
 

magát. Hajlandó beszélni az ő különös állapotáról, 
de ez minden. 
 

M: Now he knows what he knows. All else is over. At 
least he still talks. Soon he may cease talking. 
 

M: Nos, tudja, amit tud. Minden más elmúlik. 
Legalább még beszél. Lehet, hogy hamarosan 
abbahagyja a beszédet. 
 

Q: What will he do then? 
 

K: Mit fog csinálni azután? 
 

M: Immobility and silence are not inactive. The 
flower fills the space with perfume, the candle -- with 
light. They do nothing yet they change everything by 
their mere presence. You can photograph the 
candle, but not its light. You can know the man, his 
name and appearance, but not his influence. His 
very presence is action. 
 

M: A mozdulatlanság és csend nem tétlenek. A virág 
betölti a teret illattal, a gyertya – fénnyel. Semmit 
sem csinálnak, mégis minden megváltoztatnak, 
puszta jelenlétük által. Lefényképezheted a gyertyát, 
de fényét nem. Ismerheted az embert, nevét és 
megjelenését, de hatását nem. Az ő valódi jelenléte 
a cselekvés. 
 

Q: Is it not natural to be active? 
 

K: Nem természetes dolog tevékenynek lenni? 
 

M: Everybody wants to be active, but where do his 
actions originate? There is no central point each 
action begets another, meaninglessly and painfully, 
in endless succession. The alternation of work and 
pause is not there. First find the immutable centre 
where all movement takes birth. Just like a wheel 
turns round an axle, so must you be always at the 
axle in the centre and not whirling at the periphery. 
 

M: Mindenki tevékeny akar lenni, de tetteik honnan 
származnak? Központ nélkül minden tett másikat 
szül, értelmetlenül és fájdalmasan, végtelen 
egymásutánban. A munka nem váltakozik a 
szünettel. Előbb fedezd fel az állandó központot, 
ahol minden mozgás születik. Ahogy a tengely körül 
forgó kerék esetében, úgy kell mindig a tengelynél 
lenned, a központban, és nem a periférián keringeni. 
 

Q: How do I go about it in practice? 
 

K: Hogyan fogjak hozzá ehhez a gyakorlatban? 
 

M: Whenever a thought or emotion of desire or fear 
comes to your mind, just turn away from it. 
 

M: Valahányszor vágy vagy félelem gondolata vagy 
emóciója jelentkezik az elmédben, csupán fordulj el 
tőle.  
 

Q: By suppressing my thoughts and feelings I shall 
provoke a reaction. 
 

K: Gondolataim és érzéseim elnyomásával reakciót 
fogok kiváltani. 
 

M: I am not talking of suppression. Just refuse 
attention. 
 

M: Nem elnyomásról beszélek. Csupán a figyelem 
megtagadásáról. 
 

Q: Must I not use effort to arrest the movements of 
the mind? 
 

K: Ne tegyek erőfeszítést, hogy megállítsam az 
elme mozgásait? 
 

M: It has nothing to do with effort. Just turn away, 
look between the thoughts, rather than at the 
thoughts. When you happen to walk in a crowd, you 
do not fight every man you meet -- you just find your 
way between. 
 

M: Nincs köze erőfeszítéshez. Fordulj el csupán, 
inkább a gondolatok közé nézz, mint a gondolatokra. 
Amikor úgy adódik, hogy egy tömegben sétálsz, 
nem harcolsz minden emberrel, akivel találkozol – 
csupán megkeresed az utadat közöttük. 
 

Q: If I use my will to control the mind, it only 
strengthens the ego. 
 

K: Ha az akaratommal kontrollálom az elmét, akkor 
csak erősítem az egót. 
 

M: Of course. When you fight, you invite a fight. But 
when you do not resist, you meet with no resistance. 
When you refuse to play the game, you are out of it. 
 

M: Természetesen. Amikor harcolsz, harcra hívsz. 
De ha nem állsz ellen, nem találsz ellenállásra. Ha 
visszautasítod a játékot, kimaradsz belőle. 
 

Q: How long will it take me to get free of the mind? 
 

K: Meddig fog tartani, hogy megszabaduljak az 
elmétől? 
 

M: It may take a thousand years, but really no time M: Évezredekig is eltarthat, de valójában semmiféle 
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is required. All you need is to be in dead earnest. 
Here the will is the deed. If you are sincere, you 
have it. After all, it is a matter of attitude. Nothing 
stops you from being a gnani here and now, except 
fear. You are afraid of being impersonal, of 
impersonal being. It is all quite simple. Turn away 
from your desires and fears and from the thoughts 
they create and you are at once in your natural 
state. 
 

időt nem igényel. Mindössze halálosan komolynak 
kell lenned. Itt az akarat a cselekvés. Ha őszinte 
vagy, rendelkezel vele. Végül is, ez hozzáállás 
kérdése. Semmi nem tarthat vissza, hogy itt és most 
gnani légy, kivéve a félelmet. Félsz a személytelen 
létezéstől, a személytelenné válástól. Ez teljesen 
egyszerű. Fordulj el vágyaidtól és félelmeidtől, és a 
gondolatoktól, amiket azok teremtenek, és 
egyszerre természetes állapotodba kerülsz. 
 

Q: No question of reconditioning, changing, or 
eliminating the mind? 
 

K: Nem az elme megújítása, megváltoztatása, vagy 
kiküszöbölése a kérdés? 
 

M: Absolutely none. Leave your mind alone, that is 
all. Don't go along with it. After all, there is no such 
thing as mind apart from thoughts which come and 
go obeying their own laws, not yours. They dominate 
you only because you are interested in them. It is 
exactly as Christ said 'Resist not evil'. By resisting 
evil you merely strengthen it. 
 

M: Abszolúte nem. Hagyd elméd magára, ez 
minden. Ne menj vele. Végül is, nem létezik olyan 
dolog, mint elme, eltekintve a gondolatoktól, 
amelyek nem a te, hanem saját törvényeiknek 
engedelmeskedve jönnek és mennek. Csak azért 
uralnak téged, mert érdekelődsz irántuk. Pontosan, 
ahogy Krisztus mondta,‟ne állj ellene a gonosznak‟. 
Ha ellene állsz a gonosznak, csupán erősíted azt. 
 

Q: Yes, I see now. All I have to do is to deny 
existence to evil. Then it fades away. But does it not 
boil down to some kind of auto-suggestion? 
 

K: Igen, most már értem. Mindössze azt kell 
tennem, hogy megtagadom a létet a gonosztól. 
Ekkor az kereket old. De ez nem összefoglalása egy 
bizonyos fajta önszuggesztiónak? 
 

M: The auto-suggestion is in full swing now, when 
you think yourself to be a person, caught between 
good and evil. What I am asking you to do is to put 
an end to it, to wake up and see things as they are. 
 
About your stay in Switzerland with that strange 
friend of yours: what did you gain in his company? 
 

M: Az önszuggesztió éppen most dolgozik 
gőzerővel, amikor személynek gondolod magad, 
megragadva jó és gonosz között. Arra kérlek, vess 
véget ennek, ébredj fel, és lásd a dolgokat, ahogy 
azok vannak. 
 
Svájci tartózkodásod során szerzett különös 
barátodról: mit nyertél a társaságából? 
 

Q: Nothing absolutely. His experience did not affect 
me at all. One thing I have understood: there is 
nothing to search for. Wherever I may go, nothing 
waits for me at the end of the journey. Discovery is 
not the result of transportation. 
 

K: Abszolúte semmit. Az ő tapasztalatai egyáltalán 
nem hatottak rám. Egy dolgot megértettem: nincs ott 
semmi keresnivalóm. Bárhová mehetek, semmi nem 
vár rám az út végén. A felfedezés nem az utazás 
eredménye. 
 

M: Yes, you are quite apart from anything that can 
be gained or lost. 
 

M: Igen, kivéve, amit nyerhetsz, vagy veszíthetsz. 
 

Q: Do you call it vairagya, relinquishment, 
renunciation? 
 

K: Ezt úgy nevezed, hogy vairagya, feladás, 
lemondás? 
 

M: There is nothing to renounce. Enough if you stop 
acquiring. To give you must have, and to have you 
must take. Better don't take. It is simpler than to 
practice renunciation, which leads to a dangerous 
form of 'spiritual' pride. 
 
All this weighing, selecting, choosing, exchanging -- 
it is all shopping in some 'spiritual' market. What is 
your business there? What deal are you out to 
strike? When you are not out for business, what is 
the use of this endless anxiety of choice? 
Restlessness takes you nowhere. Something 

M: Semmiről nem kell lemondani. Elég, ha leállítod a 
szerzést. Adáshoz birtokolnod kell, és birtokláshoz 
cipekedned. Jobb nem cipelni. Ez egyszerűbb, mint 
lemondást gyakorolni, amely a ‟spirituális‟ gőg 
veszélyes formájához vezet. 
 
Mindez mérlegelés, válogatás, kiválasztás, csere – 
ez mind ‟spirituális‟ piaci bevásárlás. Mi dolgod ott? 
Miért alkudozol? Ha nem akarsz üzletelni, mi haszna 
e vég nélküli aggodalmas válogatásnak? Sehová 
nem vezet a nyugtalanság. Valami megakadályozza, 
hogy lásd, semmire nincs szükséged. Fedezd fel, és 
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prevents you from seeing that there is nothing you 
need. Find it out and see its falseness. It is like 
having swallowed some poison and suffering from 
unquenchable craving for water. Instead of drinking 
beyond all measure, why not eliminate the poison 
and be free of this burning thirst? 
 

lásd annak hamisságát. Ez olyan, mint mérget 
nyelni, és víz iránti csillapíthatatlan vágytól 
szenvedni. A mértéktelen ivás helyett miért nem 
távolítod el a mérget, és válsz szabaddá ettől az égő 
szomjúságtól? 
 

Q: I shall have to eliminate the ego. 
 

K: Fel kell számolnom az egót. 
 

M: The sense 'I am a person in time and space' is 
the poison. In a way, time itself is the poison. In time 
all things come to an end and new are born, to be 
devoured in their turn. Do not identify yourself with 
time, do not ask anxiously: 'what next, what next?' 
Step out of time and see it devour the world. Say: 
'Well, it is in the nature of time to put an end to 
everything. Let it be. It does not concern me. I am 
not combustible, nor do I need to collect fuel'. 
 

M: A ‟személy vagyok időben és térben‟ érzés a 
méreg. Valamiképpen maga az idő a méreg. Idővel 
minden dolog véget ér, és újak születnek, hogy 
elnyelődjenek körforgásukban. Ne azonosulj az 
idővel, ne kérdezősködj nyugtalanul: ‟mi a 
következő, mi a következő‟? Lépj ki az időből, és 
lásd, amint az felfalja a világot. Mondd: ‟Nos, az idő 
olyan természetű, hogy véget vet mindennek. 
Legyen. Ez engem nem érint. Nem vagyok éghető, 
és tüzelőt gyűjtenem sem szükséges‟.  
 

Q: Can the witness be without the things to witness? 
 

K: Létezhet-e a tanú a tanúsítandó dolgok nélkül?  
 

M: There is always something to witness. If not a 
thing, then its absence. Witnessing is natural and no 
problem. The problem is excessive interest, leading 
to self-identification. Whatever you are engrossed in 
you take to be real. 
 

M: Mindig van valami, aminek tanúja lehetsz. Ha 
nem egy dolog, akkor annak hiánya. Tanúnak lenni 
természetes, és nem probléma. A probléma az ön-
azonosításhoz vezető túlzott érdeklődés. Bármi, ami 
lefoglalja a figyelmedet, az valósággá válik benned. 
 

Q: Is the 'I am' real or unreal? Is the 'I am' the 
witness? Is the witness real or unreal? 
 

K: Valódi az ‟én vagyok‟, vagy valótlan? Az ‟én 
vagyok‟ a tanú? Valódi a tanú, vagy valótlan? 
 

M: What is pure, unalloyed, unattached, is real. 
What is tainted, mixed up, dependent and transient 
is unreal. Do not be misled by words -- one word 
may convey several and even contradictory 
meanings. The 'I am‟ that pursues the pleasant and 
shuns the unpleasant is false; the 'I am' that sees 
pleasure and pain as inseparable sees rightly. The 
witness that is enmeshed in what he perceives is the 
person; the witness who stands aloof, unmoved and 
untouched, is the watch-tower of the real, the point 
at which awareness, inherent in the unmanifested, 
contacts the manifested. There can be no universe 
without the witness, there can be no witness without 
the universe. 
 

M: Ami színtiszta, vegyítetlen, független, az valódi. 
Ami szennyezett, kevert, függő és múló, az valótlan. 
Ne hagyd, hogy a szavak félrevezessenek – egy szó 
különböző, ráadásul ellentmondó jelentéseket is 
hordozhat. Az élvezetet hajszoló, és a kellemetlent 
kerülő ‟én vagyok‟ az hamis; az élvezetet és a 
fájdalmat elválaszthatatlannak látó ‟én vagyok‟ 
helyesen lát. Az észlelete csapdájába eső tanú a 
személy; az a tanú, aki közömbös, mozdulatlan és 
érintetlen marad, a valóság megfigyelőtornya, a 
megnyilvánulatlanban lakozó tudat és a 
megnyilvánult érintkezési pontja. Nem létezhet 
univerzum a tanú nélkül, nem létezhet tanú az 
univerzum nélkül. 
 

Q: Time consumes the world. Who is the witness of 
time? 
 

K: Az idő elemészti a világot. Ki a tanúja az időnek?  
 

M: He who is beyond time -- the Un-nameable. A 
glowing ember, moved round and round quickly 
enough, appears as a glowing circle. When the 
movement ceases, the ember remains. Similarly, the 
'I am' in movement creates the world. The 'I am' at 
peace becomes the Absolute. You are like a man 
with an electric torch walking through a gallery. You 
can see only what is within the beam. The rest is in 
darkness. 
 

M: Ő, aki idő felett áll – a Megnevezhetetlen. Az izzó 
parázs, ha elég gyorsan körbe-körbe mozgatják, egy 
izzó körnek tűnik. Amikor a mozgás megszűnik, a 
zsarátnok marad. Hasonlóképpen hozza létre az ‟én 
vagyok‟ mozgása a világot. A nyugalomban lévő ‟én 
vagyok‟ az Abszolúttá válik. Te olyan vagy, mint az 
az ember, aki egy zseblámpával megy át a galérián. 
Csak azt látod, ami a fénykévén belül esik. A többi 
sötétben van. 
 

Q: If I project the world, I should be able to change K: Ha én vetítem ki a világot, akkor képes kell, hogy 
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it. 
 

legyek meg is változtatni azt. 
 

M: Of course, you can. But you must cease 
identifying yourself with it and go beyond. Then you 
have the power to destroy and re-create. 
 

M: Természetesen képes vagy rá. De abba kell 
hagynod a vele való azonosulást, és meg kell 
haladnod azt. Akkor hatalmad van lerombolni, és 
újrateremteni.  
 

Q: All I want is to be free. 
 

K: Csupán szabad akarok lenni. 
 

M: You must know two things: What are you to be 
free from and what keeps you bound. 
 

M: Két dolgot kell tudnod: mitől akarsz 
megszabadulni, és mi tart téged megkötözve. 
 

Q: Why do you want to annihilate the universe? 
 

K: Miért akarod megsemmisíteni az univerzumot? 
 

M: I am not concerned with the universe. Let it be or 
not be. It is enough if I know myself. 
 

M: Engem nem érdekel az univerzum. Nekem 
mindegy, hogy létezik, vagy nem létezik. Elegendő, 
ha ismerem önmagam. 
 

Q: If you are beyond the world, then you are of no 
use to the world. 
 

K: Ha meghaladtad a világot, akkor számodra nincs 
haszna a világnak. 
 

M: Pity the self that is, not the world that is not. 
Engrossed in a dream you have forgotten your true 
self. 
 

M: Az elmét szánd, ami van, ne a világot, ami nincs. 
Annyira leköt az álom, hogy elfelejtetted valódi 
énedet. 
 

Q: Without the world there is no place for love. 
 

K: A világ nélkül nem lenne hely a szeretetnek. 
 

M: Quite so. All these attributes; being, 
consciousness, love and beauty are reflections of 
the real in the world. No real -- no reflection. 
 

M: Úgy van. Lét, tudatosság, szeretet és szépség –  
mindezen attribútumok a valóság világban való 
tükröződései. Ha nincs valóság – nincs tükröződés. 
 

Q: The world is full of desirable things and people. 
How can I imagine it non-existent? 
 

K: A világ tele van kívánatos dolgokkal és 
emberekkel. Hogyan képzelhetném őket nem 
létezőknek? 
 

M: Leave the desirable to those who desire. Change 
the current of your desire from taking to giving. The 
passion for giving, for sharing, will naturally wash the 
idea of an external world out of your mind, and of 
giving as well. Only the pure radiance of love will 
remain, beyond giving and receiving. 
 

M: Hagyd a kívánatost azokra, akik vágyakoznak. 
Változtasd vágyakozásod irányát kapásról adásra. 
Az adás, megosztás iránti szenvedély természetes 
módon fogja kimosni a külső világ ideáját az 
elmédből, és az adásét ugyanúgy. Csak a szeretet 
tiszta ragyogása marad meg, adást és kapást 
meghaladva. 
 

Q: In love there must be duality, the lover and the 
beloved. 
 

K: A szeretetben kettősség kell, hogy legyen, a 
szerető és a szeretett. 
 

M: In love there is not the one even, how can there 
be two? Love is the refusal to separate, to make 
distinctions. Before you can think of unity, you must 
first create duality. When you truly love, you do not 
say: 'I love you'; where there is mentation, there is 
duality. 
 

M: Ha a szeretetben még az egy sincs benne, 
hogyan lehetne ott a kettő? A szeretet elutasítja az 
elkülönülést, a különbsége tételt. Mielőtt az 
egységre gondolhatnál, létre kell hoznod először a 
kettősséget. Amikor valóban szeretsz, nem mondod, 
hogy ‟szeretlek‟; ahol lelki tevékenység van, ott 
kettősség van. 
 

Q: What is it that brings me again and again to 
India? It cannot be only the comparative cheapness 
of life here? Nor the colourfulness and variety of 
impressions. There must be some more important 
factor. 
 

K: Mi hoz engem vissza Indiába újra meg újra? Nem 
lehetséges, hogy csupán az itteni viszonylag 
olcsóbb élet? A színpompás és változatos 
impressziók sem. Kell, hogy legyen valamilyen 
fontosabb tényező. 
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M: There is also the spiritual aspect. The division 
between the outer and the inner is less in India. It is 
easier here to express the inner in the outer. 
Integration is easier. Society is not so oppressive. 
 

M: Van spirituális szempont is. A külső és a belső 
Indiában kevésbé válik szét. Itt könnyebben kifejezni 
a belsőt a külsőben. Könnyebb az egységesülés. A 
társadalom nem igáz le annyira. 
 

Q: Yes, in the West it is all tamas and rajas. In India 
there is more of sattva, of harmony and balance. 
 

K: Igen, Nyugaton minden tamas és rajas. Indiában 
több van sattvából, harmóniából és egyensúlyból. 
 

M: Can't you go beyond the gunas? Why choose the 
sattva? Be what you are, wherever you are and 
worry not about gunas. 
 

M: Nem tudsz túllépni a gunákon? Miért választod a 
sattvát?  Légy, ami vagy, akárhol vagy, és ne aggódj 
gunák miatt. 
 

Q: I have not the strength. 
 

K: Nincs meg hozzá az erőm. 
 

M: It merely shows that you have gained little in 
India. What you truly have you cannot lose. Were 
you well-grounded in your self, change of place 
would not affect it. 
 

M: Ez csupán azt mutatja, hogy kevés hasznodra 
volt India. Ami igazán a tiéd, azt nem veszítheted el. 
Ha éned szilárd alapokon nyugodna, a 
helyváltoztatás nem hatna rá.  
 

Q: In India spiritual life is easy. It is not so in the 
West. One has to conform to environment to a much 
greater extent. 
 

K: Indiában könnyen lehet spirituális életet élni. 
Nyugaton ez másképp van. Sokkal nagyobb 
mértékben kell alkalmazkodni a környezethez.  
 

M: Why don't you create your own environment? 
The world has only as much power over you as you 
give it. Rebel. Go beyond duality, make no 
difference between east and west. 
 

M: Miért nem teremtesz saját környezetet? A 
világnak csak annyi hatalma van feletted, amennyit 
adsz neki. Lépj túl a kettősségen, ne tégy 
különbséget kelet és nyugat között. 
 

Q: What can one do when one finds oneself in a 
very unspiritual environment? 
 

K: Mit tehet az ember, mikor nagyon földhözragadt 
környezetben találja magát? 
 

M: Do nothing. Be yourself. Stay out. Look beyond. 
 

M: Ne tégy semmit. Légy önmagad. Maradj kívül. 
Nézz mögé. 
 

Q: There may be clashes at home. Parents rarely 
understand. 
 

K: Előfordulhatnak otthoni nézeteltérések. A szülők 
ritkán megértők. 
 

M: When you know your true being, you have no 
problems. You may please your parents or not, 
marry or not, make a lot of money or not; it is all the 
same to you. Just act according to circumstances, 
yet in close touch with the facts, with the reality in 
every situation. 
 

M: Amikor ismered valódi létedet, nincsenek 
problémáid. Örömet szerzel szüleidnek, vagy sem, 
megházasodsz, vagy sem, sok pénzt keresel, vagy 
sem, számodra mindez egyre megy. Cselekedj csak 
a körülményektől függően, sőt, a tényekhez, a 
mindenkori szituációhoz szorosan kapcsolódva. 
 

Q: Is it not a very high state? 
 

K: Nem túl emelkedett állapot ez? 
 

M: Oh no, it is the normal state. You call it high 
because you are afraid of it. First be free from fear. 
See that there is nothing to be afraid of. 
Fearlessness is the door to the Supreme. 
 

M: Ó, nem, ez a normális állapot. Azért nevezed 
emelkedettnek, mert félsz tőle. Először szabadulj 
meg a félelemtől. Vedd észre, hogy nincs mitől félni. 
A félelemnélküliség az ajtó, amely a Legfelsőbbhöz 
vezet. 
 

Q: No amount of effort can make me fearless. 
 

K: Semekkora erőfeszítés révén nem múlhat el a 
félelmem. 
 

M: Fearlessness comes by itself, when you see that 
there is nothing to be afraid of. When you walk in a 
crowded street, you just bypass people. Some you 
see, some you just glance at, but you do not stop. It 
is the stopping that creates the bottleneck. Keep 

M: A félelem nélküliség önmagától jön, amikor látod, 
hogy nincs mitől félni. Amikor egy zsúfolt utcán 
sétálsz, akkor csak úgy kikerülöd az embereket. 
Egyeseket megnézel, másokra csak egy pillantást 
vetsz, de nem állsz meg. A megállás az, ami 
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moving. Disregard names and shapes, don't be 
attached to them; your attachment is your bondage. 
 

útszűkületet csinál. Maradj mozgásban. Hagyd 
figyelmen kívül a neveket és formákat, ne kötődj 
hozzájuk, a kötődésed az, ami gúzsba köt. 
 

Q: What should I do when a man slaps me on my 
face? 
 

K: Mit kell tennem, mikor arcon ütnek? 
 

M: You will react according to your character, inborn 
or acquired. 
 

M: Annak megfelelően reagálsz, hogy milyen a 
karaktered, legyen az veled született, vagy szerzett. 
 

Q: Is it inevitable? Am I, is the world, condemned to 
remain as we are? 
 

K: Szükségszerű ez? Én, a világ, arra ítéltetünk, 
hogy azok maradjunk, amik vagyunk? 
 

M: A jeweller who wants to refashion an ornament, 
first melts it down to shapeless gold. Similarly, one 
must return to one's original state before a new 
name and form can emerge. Death is essential for 
renewal. 
 

M: Amikor az ékszerész át akar alakítani egy 
aranyékszert, először beolvasztja, miáltal az 
formátlan arannyá válik. Hasonlóképpen van az 
emberrel is, vissza kell térnie eredeti állapotába, 
mielőtt új néven és alakban jelenhetne meg. A halál 
nélkülözhetetlen a megújuláshoz. 
 

Q: You are always stressing the need of going 
beyond, of aloofness, of solitude. You hardly ever 
use the words 'right' and 'wrong'. Why is it so? 
 

K: Mindig a meghaladás, közömbösség, 
magányosság szükségességét hangsúlyozod. 
Szinte sohasem használod a ‟jó‟ és ‟rossz‟ szavakat. 
Miért? 
 

M: It is right to be oneself, it is wrong not to be. All 
else is conditional. You are eager to separate right 
from wrong, because you need some basis for 
action. You are always after doing something or 
other. But, personally motivated action, based on 
some scale of values, aiming at some result is worse 
than inaction, for its fruits are always bitter. 
 

M: Jó az, ha önmagad vagy, rossz, ha nem vagy. 
Minden más feltételes. Azért égsz a vágytól, hogy 
elválaszd a jót a rossztól, mert bizonyos 
kiindulópontra van szükséged a cselekvéshez. 
Mindig valamilyen tennivalót keresel. De az 
értékrend alapú, személyesen motivált cselekvés, 
amely meghatározott eredményt vesz célba, 
rosszabb, mint a nem cselekvés, mert gyümölcsei 
mindig keserűek. 
 

Q: Are awareness and love one and the same? 
 

K: Tudat és szeretet egy és ugyanazok? 
 

M: Of course. Awareness is dynamic, love is being. 
Awareness is love in action. By itself the mind can 
actualise any number of possibilities, but unless they 
are prompted by love, they are valueless. Love 
precedes creation. Without it there is only chaos. 
 

M: Természetesen. A tudat mozgató erő, a szeretet 
létezés. A tudat cselekvő szeretet. Az elme önmaga 
is képes bármiféle lehetőséget megvalósítani, de ha 
nem a szeretet késztette rá, akkor értéktelenek. A 
szeretet a teremtés előtt jár. Nélküle káosz van 
csupán. 
 

Q: Where is the action in awareness? 
 

K: Hol a cselekvés a tudatban? 
 

M: You are so incurably operational. Unless there is 
movement, restlessness, turmoil, you do not call it 
action. Chaos is movement for movement's sake. 
True action does not displace; it transforms. A 
change of place is mere transportation; a change of 
heart is action. Just remember, nothing perceivable 
is real. Activity is not action. Action is hidden, 
unknown, unknowable. You can only know the fruit. 
 

M: Megrögzött módon ragaszkodsz a működéshez. 
Ha nincs mozgás, nyugtalanság, kavarodás, akkor 
azt nem nevezed cselekvésnek. A káosz mozgás a 
mozgás kedvéért. A valódi cselekvés nem mozdít, 
átalakít. A hely megváltoztatása szállítás csupán; a 
szív változása a cselekvés. Csak arra gondolj, hogy 
semmilyen észlelhető nem valós. A tevékenység 
nem cselekvés. A cselekvés rejtett, ismeretlen, 
megismerhetetlen. Csak a gyümölcsöt ismerheted. 
 

Q: Is not God the all-doer? 
 

K: Nem Isten az, aki mindent cselekszik? 
 

M: Why do you bring in an outer doer? The world 
recreates itself out of itself. It is an endless process, 

M: Miért vezetsz be egy külső cselekvőt? A világ 
önmagából teremti újra önmagát. Ez egy végtelen 
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the transitory begetting the transitory. It is your ego 
that makes you think that there must be a doer. You 
create a God to your own Image, however dismal 
the image. Through the film of your mind you project 
a world and also a God to give it cause and purpose. 
It is all imagination -- step out of it. 
 

folyamat, amely során a múlandó létrehozza a 
múlandót. Az egód gondoltatja veled azt, hogy 
lennie kell cselekvőnek. Alkotsz egy Istent a saját 
Képedre, a kép azonban lehangoló. Elméd filmjén 
keresztül kivetítesz egy világot, és egy Istent is, 
hogy okot és célt adjon neki. Mindez képzelődés – 
lépj ki belőle. 
 

Q: How difficult it is to see the world as purely 
mental. The tangible reality of it seems so very 
convincing. 
 

K: Milyen nehéz a világot tisztán mentálisnak látni. 
Tapintható valósága annyira meggyőzőnek látszik. 
 

M: This is the mystery of imagination, that it seems 
to be so real. You may be celibate or married, a 
monk or a family man; that is not the point. Are you 
a slave of your imagination, or are you not? 
Whatever decision you take, whatever work you do, 
it will be invariably based on imagination, on 
assumptions parading as facts. 
 

M: Ez a képzeletmisztériuma, hogy olyan valódinak 
látszik. Lehetsz akár egyedülálló, házas, szerzetes, 
vagy családos ember; nem ez a lényeg. Szolgája 
vagy képzeletednek, vagy sem? Bármilyen döntést 
hozol, bármilyen munkát végzel, az mindig 
képzeleten, tényekként parádézó feltevéseken fog 
alapulni. 

Q: Here I am sitting in front of you. What part of it is 
imagination? 
 

K: Itt ülök, előtted. Ennek melyik része képzelet? 
 

M: The whole of it. Even space and time are 
imagined. 
 

M: Az egész. Még a tér és idő is elképzelt dolgok. 
 

Q: Does it mean that I don't exist? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy én nem létezem? 
 

M: I too do not exist. All existence is imaginary. 
 

M: Én sem létezem. Minden létezés elképzelt.  
 

Q: Is being too imaginary? 
 

K: A létezés is elképzelt? 
 

M: Pure being, filling all and beyond all, is not 
existence which is limited. All limitation is imaginary, 
only the unlimited is real. 
 

M: A tiszta lét, amely mindent betölt, és mindenek 
felett áll, nem olyan létezés, amely korlátolt. Minden 
korlátozás elképzelt, csak a korlátlan valódi. 
 

Q: When you look at me, what do you see? 
 

K: Ha rám nézel, mit látsz? 
 

M: I see you imagining yourself to be. 
 

M: Azt látom, hogy létezőnek képzeled magad. 
 

Q: There are many like me. Yet each is different. 
 

K: Sokan olyanok, mint én. Mégis mind különbözők. 
 

M: The totality of all projections is what is called 
maha-maya, the Great Illusion. 
 

M: Az összes kivetítés összessége, amit úgy hívunk, 
maha-maya, a Nagy Illúzió. 
 

Q: But when you look at yourself, what do you see? 
 

K: De amikor önmagadra nézel, mit látsz? 
 

M: It depends how I look. When I look through the 
mind, I see numberless people. When I look beyond 
the mind, I see the witness. Beyond the witness 
there is the infinite intensity of emptiness and 
silence. 
 

M: Attól függ, hogyan nézek. Amikor az elmén 
keresztül nézek, megszámlálhatatlan embert látok. 
Amikor az elmén túlra nézek, a tanút látom. A tanún 
túl a végtelen intenzitású üresség, és csend van. 
 

Q: How to deal with people? 
 

K: Hogyan kell bánni az emberekkel? 
 

M: Why make plans and what for? Such questions 
show anxiety. Relationship is a living thing. Be at 
peace with your inner self and you will be at peace 
with everybody. 
 

M: Miért készítesz terveket, és mi célból? Az ilyen 
kérdések nyugtalanságot jeleznek. A kapcsolat élő 
dolog. Légy békében belső éneddel, és békében 
leszel mindenkivel. 
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Realise that you are not the master of what 
happens, you cannot control the future except in 
purely technical matters. Human relationship cannot 
be planned, it is too rich and varied. Just be 
understanding and compassionate, free of all self 
seeking. 
 

Ébredj rá, hogy nem te vagy az ura a történéseknek, 
nem tudod kontrollálni a jövőt, a tisztán technikai 
problémák kivételével. Az emberi kapcsolat nem 
tervezhető, mivel túl gazdag és változatos. Csak 
legyél megértő és együttérző, minden önérdektől 
mentes. 
 

Q: Surely, I am not the master of what happens. Its 
slave rather. 
 

K: Valóban, nem vagyok ura annak, ami történik. 
Inkább a szolgája. 
 

M: Be neither master, nor slave. Stand aloof. 
 

M: Ne legyél se úr, se szolga. Maradj közömbös. 
 

Q: Does it imply avoidance of action? 
 

K: Ez a cselekvés elkerülését jelenti? 
 

M: You cannot avoid action. It happens, like 
everything else. 
 

M: Nem tudod elkerülni cselekvést. Megtörténik, 
mint minden más. 
 

Q: My actions, surely, I can control. 
 

K: Én a cselekedeteimet minden kétségen felül 
kontrollálni tudom. 
 

M: Try. You will soon see that you do what you 
must. 
 

M: Próbálod. Nemsokára látni fogod, hogy azt 
csinálod, amit csinálnod kell. 
 

Q: I can act according to my will. 
 

K: Az akaratomnak megfelelően tudok cselekedni. 
 

M: You know your will only after you have acted. 
 

M: Az akaratodat csak az után ismered, miután 
cselekedtél. 
 

Q: I remember my desires, the choices made, the 
decisions taken and act accordingly. 
 

K: Emlékszem a vágyaimra, a választásaimra, a 
velük összhangban meghozott döntésekre, és 
cselekedetekre. 
 

M: Then your memory decides, not you. 
 

M: Akkor az emlékezeted dönt, és nem te. 
 

Q: Where do I come in? 
 

K: Mi az én szerepem? 
 

M: You make it possible by giving it attention. 
 

M: Te teremted meg a lehetőségét, azzal, hogy 
figyelmet adsz neki. 
 

Q: Is there no such thing as free will? Am I not free 
to desire? 
 

K: Olyan, mint szabad akarat nem létezik? Nem 
szabadok a vágyaim? 
 

M: Oh no, you are compelled to desire. In Hinduism 
the very idea of free will is non-existent, so there is 
no word for it. Will is commitment, fixation, bondage. 
 

M: Ó, nem, te kényszerülsz a vágyakozásra. A 
hinduizmusban valójában nem létezik a szabad 
akarat fogalma, így szó sincs rá. 
 

Q: I am free to choose my limitations. 
 

K: Szabad vagyok a korlátaim megválasztásában. 
 

M: You must be free first. To be free in the world you 
must be free of the world. Otherwise your past 
decides for you and your future. Between what had 
happened and what must happen you are caught. 
Call it destiny or karma, but never -- freedom. First 
return to your true being and then act from the heart 
of love. 
 

M: Előbb szabadnak kell lenned. Ahhoz, hogy 
szabad légy a világban, először a világtól kell 
szabadnak lenned. Egyébként múltad hoz döntést 
számodra, és jövőd számra. Ami megtörtént, és 
aminek történnie kell között vagy elakadva. Nevezd 
ezt sorsnak, vagy karmának, de sose – 
szabadságnak. Előbb térj vissza igaz létedhez, majd 
cselekedj a szeretet lelkiállapotából. 
 

Q: Within the manifested what is the stamp of the 
unmanifested? 
 

K: A megnyilvánulton belül mi a jele 
megnyilvánulatlannak? 
 



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

330 

 

M: There is none. The moment you begin to look for 
the stamp of the unmanifested, the manifested 
dissolves. If you try to understand the unmanifested 
with the mind, you at once go beyond the mind, like 
when you stir the fire with a wooden stick, you burn 
the stick. Use the mind to investigate the 
manifested. Be like the chick that pecks at the shell. 
Speculating about life outside the shell would have 
been of little use to it, but pecking at the shell breaks 
the shell from within and liberates the chick. 
Similarly, break the mind from within by investigation 
and exposure of its contradictions and absurdities. 
 

M: Nincs ilyen. Abban a pillanatban, hogy keresni 
kezded a megnyilvánulatlan jelét, a megnyilvánult 
szertefoszlik. Ha megpróbálod elmével megérteni a 
megnyilvánulatlant, azonnal túllépsz az elmén, mint 
amikor egy fa pálcikával piszkálva a tüzet, elégeted 
a pálcát. Használd az elmét a megnyilvánult 
tanulmányozására. Olyan légy, mint a tojáshéjat a 
csőrével bökdöső kiscsibe. Az életről való 
spekuláció a héjon kívül nem sok haszonnal járna, 
de a héjon belüli bökdösés kitöri a tojáshéjat, és 
szabaddá teszi a csibét. Hasonlóképpen törd össze 
belülről az elmét ellentmondásainak és 
képtelenségeinek kutatásával és feltárásával. 
 

Q: The longing to break the shell, where does it 
come from? 
 

K: A tojáshéj összetörésének a vágya honnan jön? 
 

M: From the unmanifested. 
 

M: A megnyilvánulatlanból. 
 

 

73. Death of the Mind is Birth of Wisdom 73. Az elme halála a bölcsesség 
születése 

Questioner: Before one can realise one's true 
nature need not one be a person? Does not the ego 
have its value? 

 

Kérdező: Mielőtt felismeri valaki igaz természetét, 
nem szükséges, hogy személy legyen? Az egónak 
nincs értéke? 
 

Maharaj: The person is of little use. It is deeply 
involved in its own affairs and is completely ignorant 
of its true being. Unless the witnessing 
consciousness begins to play on the person and it 
becomes the object of observation rather than the 
subject, realisation is not feasible. It is the witness 
that makes realisation desirable and attainable. 
 

Maharaj: A személynek nem sok haszna van. 
Mélyen saját ügyeibe van bonyolódva, és egyáltalán 
nincs tudatában valódi létének. Hacsak a tanúskodó 
tudatosság el nem kezd dolgozni személyen, és az 
a megfigyelésnek szubjektum helyett objektumává 
nem válik, a megvalósulás nem elképzelhető. A 
megvalósulást a tanú teszi kívánatossá és 
elérhetővé. 
 

Q: There comes a point in a person's life when it 
becomes the witness. 
 

K: Jönni fog egy pont a személy életében, amikor a 
tanúvá válik. 
 

M: Oh, no. The person by itself will not become the 
witness. It is like expecting a cold candle to start 
burning in the course of time. The person can stay in 
the darkness of ignorance forever, unless the flame 
of awareness touches it. 
 

M: Ó, nem. A személy nem válik magától a tanúvá. 
Ez olyan, mint elvárni egy hideg gyertyától, hogy 
idővel égni kezdjen. A személy örökké a tudatlanság 
sötétjében maradhat, hacsak a tudat lángja meg 
nem érinti. 
 

Q: Who lights the candle? 
 

K: Ki gyújtja meg a gyertyát? 
 

M: The Guru. His words, his presence. In India it is 
very often the mantra. Once the candle is lighted, 
the flame will consume the candle. 
 

M: A Guru. A szavai, a jelenléte. Indiában nagyon 
gyakran a mantra. Amint a gyertya meggyulladt, a 
láng el fogja hamvasztani a gyertyát.  
 

Q: Why is the mantra so effective? 
 

K: Miért olyan hatásos a mantra? 
 

M: Constant repetition of the mantra is something 
the person does not do for one's own sake. The 
beneficiary is not the person. Just like the candle 
which does not increase by burning. 
 

M: A mantra állandó ismétlése olyasmi, amit a 
személy nem a saját érdekében csinál. A 
haszonélvező nem a személy. A gyertyához 
hasonlóan, amely nem növekszik az égéssel. 
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Q: Can the person become aware of itself by itself? 
 

K: A személy önmagára tud eszmélni önmagától? 
 

M: Yes, it happens sometimes as a result of much 
suffering. The Guru wants to save you the endless 
pain. Such is his grace. Even when there is no 
discoverable outer Guru, there is always the 
sadguru, the inner Guru, who directs and helps from 
within. The words 'outer' and 'inner' are relative to 
the body only; in reality all is one, the outer being 
merely a projection of the inner. Awareness comes 
as if from a higher dimension. 
 

M: Igen, megtörténik néha, sok szenvedés 
eredményeként. A Guru meg akar téged kímélni a 
végtelen szenvedéstől. Még ha a külső Guru nem is 
látható, mindig ott van a sadguru, a belső Guru, aki 
belülről irányít és segít. A ‟külső‟ és ‟belső‟ szavak a 
testre vonatkoznak csupán; a valóságban minden 
egy, a külső lét pusztán a belső kivetítése. A tudat 
mintha egy magasabb dimenzióból jönne. 
 

Q: Before the spark is lit and after, what is the 
difference? 
 

K: A szikra fellobbanása előtt, vagy után, mi a 
különbség? 
 

M: Before the spark is lit there is no witness to 
perceive the difference. The person may be 
conscious, but is not aware of being conscious. It is 
completely identified with what it thinks and feels 
and experiences. The darkness that is in it is of its 
own creation. When the darkness is questioned, it 
dissolves. The desire to question is planted by the 
Guru. In other words, the difference between the 
person and the witness is as between not knowing 
and knowing oneself. The world seen in 
consciousness is to be of the nature of 
consciousness, when there is harmony (sattva); but 
when activity and passivity (rajas and tamas) 
appear, they obscure and distort and you see the 
false as real. 
 

M: A szikra fellobbanása előtt nincs tanú, hogy 
észlelje az eltérést. Lehet, hogy a személy tudatos, 
de nincs tudatában a tudatosságának. Teljesen 
azonosult azzal, amit gondol, érez, és tapasztal. A 
benne lévő sötétség a saját teremtménye. Amikor a 
sötétséget kutatás alá veszi, az szertefoszlik. A 
kutatás vágyát a Guru ültette el. Másszóval, a 
személy és a tanú közötti különbség akkora, mint az 
önmaga nem ismerése, és ismerése közötti 
különbség. Harmónia (sattva) érvényesülése esetén 
a tudatosságban látott világ a tudatosság 
természete kell legyen; de aktivitás és passzivitás 
(rajas és tamas) esetén ezek elhomályosítanak és 
torzítanak, és a hamisat látod valódiként. 
  

Q: What can the person do to prepare itself for the 
coming of the Guru? 
 

K: Mit tehet a személy, hogy előkészítse önmagát a 
Guru jövetelére? 
 

M: The very desire to be ready means that the Guru 
had come and the flame is lighted. It may be a stray 
word, or a page in a book; the Guru's grace works 
mysteriously. 
 

M: Valójában a vágy az iránt, hogy bevégeztessen 
azt jelenti, hogy a Guru megérkezett, és a láng 
meggyulladt. Ez lehet egy elejtett szó, vagy egy 
oldal egy könyvben; a Guru kegyelmének működése 
titokzatos. 
 

Q: Is there no such thing as self-preparation? We 
hear so much about yoga sadhana? 
 

K: Nem létezik olyan dolog, hogy ön-előkészítés? 
Olyan sokat hallunk yoga sadhanáról. 
 

M: It is not the person that is doing sadhana. The 
person is in unrest and resistance to the very end. It 
is the witness that works on the person, on the 
totality of its illusions, past, present and future. 
 

M: Nem a személy az, aki sadhanát végez. A 
személy nyugtalan, és a végsőkig ellenáll. A tanú 
az, aki dolgozik a személyen, illúzióinak, múltjának, 
jelenének és jövőjének teljességén. 
 

Q: How can we know that what you say is true? 
While it is self contained and free from inner 
contradictions, how can we know that it is not a 
product of fertile imagination, nurtured and enriched 
by constant repetition? 
 

K: Honnan tudhatjuk, hogy igazat mondasz? Amíg 
önmagában zárt, és belső ellentmondásoktól 
mentes, honnan tudhatjuk, hogy nem állandó 
ismétlés táplálta, és erősítette, élénk képzelet 
terméke? 
 

M: The proof of the truth lies in its effect on the 
listener. 
 

M: Az igazság bizonyítéka a hallgatóra gyakorolt 
hatásában nyugszik. 
 

Q: Words can have a most powerful effect. By 
hearing, or repeating words, one can experience 
various kinds of trances. The listener's experiences 

K: A szavak hatása nagyon erőteljes lehet. Szavak 
hallgatásával, vagy ismétlésével az ember különféle 
eksztatikus állapotokat tapasztalhat. A hallgató 
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may be induced and cannot be considered as a 
proof. 
 

tapasztalatai gerjesztettek is lehetnek, és nem 
tekinthetők bizonyítéknak. 
 

M: The effect need not necessarily be an 
experience. It can be a change in character, in 
motivation, in relationship to people and one's self. 
Trances and visions induced by words, or drugs, or 
any other sensory or mental means are temporary 
and inconclusive. The truth of what is said here is 
immovable and everlasting. And the proof of it is in 
the listener, in the deep and permanent changes in 
his entire being. It is not something he can doubt, 
unless he doubts his own existence, which is 
unthinkable. When my experience becomes your 
own experience also, what better proof do you 
want? 
 

M: Nem szükségszerű, hogy a hatásnak 
tapasztalásnak kell lennie. Lehet, hogy a 
jellemében, motivációiban, az emberekkel, és 
önmagával való kapcsolatában fog változás 
bekövetkezni. A szavakkal, drogokkal, vagy más 
érzékszervi vagy mentális eszközzel előidézett 
eksztázisok és víziók ideiglenesek, és nem 
meggyőzőek. Az igazság, ami itt elhangzott 
megdönthetetlen, és örökkévaló. És bizonyítéka a 
hallgatóban van, az ő egész létezésének mély és 
maradandó változásaiban. Ez nem olyasvalami, amit 
kétségbe vonhat, hacsak nem vonja kétségbe saját 
létezését, ami elképzelhetetlen. Ha az én 
tapasztalásom a te saját tapasztalásoddá is válik, 
miféle jobb bizonyítékot akarsz? 
 

Q: The experiencer is the proof of his experience. 
 

K: A tapasztaló a bizonyíték saját tapasztalására. 
 

M: Quite, but the experiencer needs no proof. 'I am, 
and I know I am'. You cannot ask for further proofs. 
 

M: Úgy van, de a tapasztalónak nincs szüksége 
bizonyítékra. ‟Én vagyok, és tudom, hogy vagyok.‟ 
Nem tudsz további bizonyítékokat kérni. 
 

Q: Can there be true knowledge of things? 
 

K: Lehetséges a dolgokat valóban ismerni? 
 

M: Relatively -- yes. Absolutely -- there are no 
things. To know that nothing is is true knowledge. 
 

M: Viszonylagos értelemben – igen. Abszolút 
értelemben – dolgok nem léteznek. Tudni, hogy 
semmi nincs, ez a valódi tudás. 
 

Q: What is the link between the relative and the 
absolute? 
 

K: Mi a kapcsolat a viszonylagos és az abszolút 
között? 
 

M: They are identical. 
 

M: Azonosak. 
 

Q: From which point of view are they identical? 
 

K: Mely nézőpontból azonosak? 
 

M: When the words are spoken, there is silence. 
When the relative is over, the absolute remains. The 
silence before the words were spoken, is it different 
from the silence that comes after? The silence is 
one and without it the words could not have been 
heard. It is always there -- at the back of the words. 
Shift your attention from words to silence and you 
will hear it. The mind craves for experience, the 
memory of which it takes for knowledge. The gnani 
is beyond all experience and his memory is empty of 
the past. He is entirely unrelated to anything in 
particular. But the mind craves for formulations and 
definitions, always eager to squeeze reality into a 
verbal shape. Of everything it wants an idea, for 
without ideas the mind is not. Reality is essentially 
alone, but the mind will not leave it alone -- and 
deals instead with the unreal. And yet it is all the 
mind can do -- discover the unreal as unreal. 
 

M: A szavak elhangzása után csend lesz. A 
viszonylagos végével az abszolút marad. A szavakat 
megelőző csend különbözik az utána következőtől? 
A csend egy, és nélküle a szavakat nem lehetne 
hallani. Mindig jelen van – a szavak mögött. 
Figyelmedet helyezd át a szavakról a csendre, és 
hallani fogod. Az elmének tapasztalatra van 
szüksége, amelynek az emlékét tudásnak tartjuk. A 
gnani minden tapasztalat fölött áll, és memóriája 
üres a múlttól. Semmiféle kapcsolata nincs 
semmivel. De az elme szabályokat, és definíciókat 
követel, örökké a valóság verbális formába 
préselésétől buzog. Mindenre fogalmat akar, 
fogalmak nélkül nincs elme. Alapjában véve a 
valóság kizárólagos, de az elme nem fogja 
kizárólagosnak engedni – és helyette a nem 
valódival foglalkozik. És mégis, az elme mindössze 
egyet tehet – felfedezi, hogy a nem valódi nem 
valódi. 
 

Q: And seeing the real as real? 
 

K: És a valódi valódiként látása? 
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M: There is no such state as seeing the real. Who is 
to see what? You can only be the real -- which you 
are, anyhow. The problem is only mental. Abandon 
false ideas, that is all. There is no need of true 
ideas. There aren't any. 
 

M: Olyan állapot, hogy valódiként látás, nem létezik. 
Kinek kellene látni, és mit? Te csak a valódi lehetsz 
– ami vagy, mindenképpen. A probléma csupán 
mentális. Hagyj fel el a hamis ideákkal, ez minden. 
Nincs szükség valódi ideákra. Ilyenek nem léteznek. 
 

Q: Why then are we encouraged to seek the real? 
 

K: Akkor mi késztet bennünket a valóság 
keresésére? 
 

M: The mind must have a purpose. To encourage it 
to free itself from the unreal it is promised something 
in return. In reality, there is no need of purpose. 
Being free from the false is good in itself, it wants no 
reward. It is just like being clean -- which is its own 
reward. 
 

M: Az elmének cél kell. A valótlantól való 
megszabadulásra ösztönözni annyi, mint ígérni 
valamit viszonzásul. Valójában nincs szükség célra. 
A hamistól való megszabadulás önmagában véve jó, 
nem kíván jutalmat. Olyan, mint megtisztálkodni – 
önmagában hordozza a jutalmat.  
 

Q: Is not self-knowledge the reward? 
 

K: Nem az önismeret a jutalom? 
 

M: The reward of self-knowledge is freedom from 
the personal self. You cannot know the knower, for 
you are the knower. The fact of knowing proves the 
knower. You need no other proof. The knower of the 
known is not knowable. Just like the light is known in 
colours only, so is the knower known in knowledge. 

M: Az önismeret jutalma a személyes éntől való 
megszabadulás. Nem ismerheted a megismerőt, 
mert te vagy a megismerő. Az ismeret ténye az 
ismerő bizonyítéka. Nincs szükséged semmilyen 
más bizonyítékra. Az ismert ismerője nem 
megismerhető. Mint ahogy a fény csupán a színek 
révén ismert, úgy ismert a megismerő az ismeret 
révén. 

 
Q: Is the knower an inference only? 
 

K: Az ismerő következtetés csupán? 
 

M: You know your body, mind and feelings. Are you 
an inference only? 
 

M: Ismered a testedet, elmédet és érzéseidet. Te 
következtetés vagy csupán? 
 

Q: I am an inference to others. But not to myself. 
 

K: Én mások számára következtetés vagyok. De a 
magam számára nem. 
 

M: So am I. An inference to you, but not to myself. I 
know myself by being myself. As you know yourself 
to be a man by being one. You do not keep on 
reminding yourself that you are a man. It is only 
when your humanity is questioned that you assert it. 
Similarly, I know that I am all. I do not need to keep 
on repeating: 'I am all, I am all'. Only when you take 
me to be a particular, a person, I protest. As you are 
a man all the time, so I am what I am -- all the time. 
Whatever you are changelessly, that you are beyond 
all doubt. 
 

M: Én szintúgy. Következtetés a te számodra, de 
nem a magam számára. Én úgy ismerem magam, 
mint aki önmaga. Ahogy te egy embernek ismered 
magad, mint aki valaki. Nem emlékezteted magad 
folyton, hogy ember vagy. Csak emberi mivoltod 
megkérdőjelezése esetén jelented ki azt. Én éppen 
így tudom, hogy én vagyok minden. Nem kell folyton 
azt ismételgetnem, hogy ‟én vagyok minden, én 
vagyok minden‟. Csak akkor tiltakozom amikor te 
egyéninek, személynek tekintesz engem. Ahogy te 
állandóan ember vagy, úgy vagyok én állandóan az, 
ami vagyok. Bármi, ami megváltozhatatlanul vagy, 
minden kétségen felül az vagy. 
 

Q: When I ask how do you know that you are a 
gnani, you answer: 'I find no desire in me. Is this not 
a proof?' 
 

K: Amikor azt kérdezem, honnan tudod hogy gnani 
vagy, azt válaszolod, hogy ‟Nincs bennem vágy. Ez 
nem bizonyíték?‟ 
 

M: Were I full of desires, I would have still been what 
I am. 
 

M: Ha lennék vágyakkal tele, akkor is az lennék, ami 
vagyok. 
 

Q: Myself, full of desires and you, full of desires; 
what difference would there be? 
 

K: Én tele vágyakkal, te tele vágyakkal; mi lenne a 
különbség? 
 

M: You identify yourself with your desires and M: Te azonosítod önmagad a vágyaiddal, és a 
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become their slave. To me desires are things among 
other things, mere clouds in the mental sky, and I do 
not feel compelled to act on them. 

szolgájukká válsz. Számomra a vágyak ugyanolyan 
dolgok, mint a többi, felhők csupán a mentális égen, 
és nem érzek kényszert, hogy nekik megfelelően 
cselekedjek. 
 

Q: The knower and his knowledge, are they one or 
two? 
 

K: Az ismerő és ismerete, egyek, vagy különbözők? 
 

M: They are both. The knower is the unmanifested, 
the known is the manifested. The known is always 
on the move, it changes, it has no shape of its own, 
no dwelling place. The knower is the immutable 
support of all knowledge. Each needs the other, but 
reality lies beyond. The gnani cannot be known, 
because there is nobody to be known. When there is 
a person, you can tell something about it, but when 
there is no self-identification with the particular, what 
can be said? You may tell a gnani anything; his 
question will always be: 'about whom are you 
talking? There is no such person'. Just as you 
cannot say anything about the universe because it 
includes everything, so nothing can be said about a 
gnani, for he is all and yet nothing in particular. You 
need a hook to hang your picture on; when there is 
no hook, on what will the picture hang? To locate a 
thing you need space, to place an event you need 
time; but the timeless and spaceless defies all 
handling. It makes everything perceivable, yet itself 
it is beyond perception. The mind cannot know what 
is beyond the mind, but the mind is known by what is 
beyond it. The gnani knows neither birth nor death; 
existence and non-existence are the same to him. 
 

M: Mindkettő. Az ismerő a megnyilvánulatlan, az 
ismert a megnyilvánult. Az ismert mindig mozgásban 
van, változik, nincs saját formája, nincs lakóhelye. 
Az ismerő minden ismeret megváltozhatatlan 
fenntartója. Mindkettőnek szüksége van a másikra, 
de a valóság mindezt meghaladja. A gnani nem 
lehet ismert, mert senki nincs, aki ismerhetné őt. Ha 
van egy személy, tudsz mondani valamit róla, de 
mikor nincs az egyénivel való önazonosulás, mit 
lehet mondani? Mondhatsz a gnaninak akármit, a 
kérdése mindig ez lesz: ‟Kiről beszélsz? Nincs ilyen 
személy.‟ Ahogy nem tudsz semmit mondani az 
univerzumról, mert az magában foglal mindent, úgy 
a gnaniról sem tudsz mondani semmit, mert ő 
minden, és mégis semmi említésre méltó. A képed 
felakasztásához egy kampóra van szükséged, ha 
nincs kampó, min fog függeni a kép? Egy dolog 
elhelyezéséhez térre van szükséged, egy esemény 
elhelyezéséhez időre, de az idő- és tér nélküli 
minden vele való bánást meghiúsít. Ő tesz mindent 
észlelhetővé, önmaga mégis észlelésen túli. Az 
elme nem tudja, mi van az elmén túl, de az elme az 
által ismert, ami rajta túl van. A gnani tudja, hogy 
semmi nem születik, és nem is hal meg, létezés és 
nem létezés egyformák számára. 
 

Q: When your body dies, you remain. 
 

K: Amikor a tested meghal, te fennmaradsz. 
 

M: Nothing dies. The body is just imagined. There is 
no such thing. 
 

M: Semmi nem hal meg. A test elképzelés csupán. 
Nincs ilyen dolog. 
 

Q: Before another century will pass, you will be dead 
to all around you. Your body will be covered with 
flowers, then burnt and the ashes scattered. That 
will be our experience. What will be yours? 
 

K: Mielőtt a következő évszázad bekövetkezne, 
meghalsz a körülötted lévők számára. A testedet 
virágokkal fogják betakarni, majd elégetnek, és a 
hamvaikat szétszórják. Ez lesz a mi tapasztalatunk. 
Mi lesz a tiéd? 
 

M: Time will come to an end. This is called the Great 
Death (mahamrityu), the death of time. 
 

M: Az idő a végéhez fog érkezni. Ezt hívják a Nagy 
Halálnak (mahamrityu), a halál idejének. 
 

Q: Does it mean that the universe and its contents 
will come to an end? 
 

K: Ez azt jelenti, hogy az univerzum és annak 
tartalma véget ér? 
 

M: The universe is your personal experience. How 
can it be affected? You might have been delivering a 
lecture for two hours; where has it gone when it is 
over? It has merged into silence in which the 
beginning, middle and end of the lecture are all 
together. Time has come to a stop, it was, but is no 
more. The silence after a life of talking and the 
silence after a life of silence is the same silence. 
Immortality is freedom from the feeling: 'I am'. Yet it 

M: Az univerzum a te személyes tapasztalatod. 
Hogyan lehetne érintett? Tartasz egy két órás 
előadást, hová lett, amikor vége van? Beleolvadt a 
csendbe, amelyben benne van az előadás kezdete, 
közepe és vége egyaránt. Az idő elérkezett a 
végéhez, volt, de nincs többé. Az élet beszédét 
követő csend, és az élet csendjét követő csend, 
ugyanaz a csend. A halhatatlanság nem más, mint 
az ‟én vagyok‟ érzésétől való szabadság. De 
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is not extinction. On the contrary, it is a state 
infinitely more real, aware and happy than you can 
possibly think of. Only self-consciousness is no 
more. 
 

mégsem megszűnés. Ellenkezőleg, olyan állapot, 
amely végtelenül valósabb, éberebb, és boldogabb, 
mint amit valószínűleg el tudsz képzelni. Csak az 
ön-tudatosság szűnik meg. 
 

Q: Why does the Great Death of the mind coincide 
with the 'small death' of the body? 
 

K: Miért esik egybe a Nagy Halál a test ‟kis 
halálával‟? 
 

M: It does not. You may die a hundred deaths 
without a break in the mental turmoil. Or, you may 
keep your body and die only in the mind. The death 
of the mind is the birth of wisdom. 
 

M: Nem esik egybe. Száz halálod is lehet anélkül, 
hogy a mentális nyugtalanság szünetelne. Vagy, 
fenntarthatod a testedet, és meghalhatsz az 
elmében csupán. Az elme halála a bölcsesség 
születése. 
 

Q: The person goes and only the witness remains. 
 

K: A személy eltávozik, és csak a tanú marad. 
 

M: Who remains to say: 'I am the witness'. When 
there is no 'I am', where is the witness? In the 
timeless state there is no self to take refuge in. 
 
The man who carries a parcel is anxious not to lose 
it -- he is parcel-conscious. The man who cherishes 
the feeling 'I am' is self-conscious. The gnani holds 
on to nothing and cannot be said to be conscious. 
And yet he is not unconscious. He is the very heart 
of awareness. We call him digambara clothed in 
space, the Naked One, beyond all appearance. 
There is no name and shape under which he may be 
said to exist, yet he is the only one that truly is. 
 

M: Ki marad itt, azt mondani: ‟én vagyok a tanú‟? 
Amikor nincs ‟én vagyok‟, hol a tanú? Az időtlen 
állapotban nincs én, hogy menedéket találjon. 
 
A csomagot cipelő ember azon igyekszik, nehogy 
azt elveszítse – ő csomag-tudatos. Aki az ‟én 
vagyok‟ érzést fenntartja, az én-tudatos. A gnani 
nem cipel semmit, és nem mondható tudatosnak. És 
mégsem tudattalan. Ő valójában a tudat szíve. Úgy 
nevezzük őt, hogy digambara, a semmibe öltözött, a 
Meztelen Egy, aki minden megjelenést meghalad. 
Nincs neve és formája, ami szerint létezőnek lenne 
mondható, mégis, ő az egyetlen, aki igazán van. 
 

Q: I cannot grasp it. 
 

K: Nem értem. 
 

M: Who can? The mind has its limits. It is enough to 
bring you to the very frontiers of knowledge and 
make you face the immensity of the unknown. To 
dive in it is up to you. 

M: Ki tudná? Az elmének korlátai vannak. Elegendő, 
ha elvezet téged a tudás határaihoz, és szembesít 
téged az ismeretlen végtelenségével. Amelyben 
aztán önmagadig merülsz alá. 
 

Q: What about the witness? Is it real or unreal? 
 

K: Mi a véleményed a tanúról? Valós, vagy nem 
valós? 
 

M: It is both. The last remnant of illusion, the first 
touch of the real. To say: I am only the witness is 
both false and true: false because of the 'I am', true 
because of the witness. It is better to say: 'there is 
witnessing'. The moment you say: 'I am', the entire 
universe comes into being along with its creator. 
 

M: Mindkettő. Az illúzió utolsó maradéka, a 
valóságos első érintése. Azt mondani: én csupán a 
tanú vagyok, egyaránt hamis és igaz: hamis az ‟én 
vagyok‟ miatt, és igaz a tanú miatt. Jobb azt 
mondani: ‟létezik tanúság‟. Abban a pillanatban, 
hogy azt mondod: ‟én vagyok‟, az egész univerzum 
megszületik, teremtőjével együtt. 
 

Q: Another question: can we visualise the person 
and the self as two brothers small and big? The little 
brother is mischievous and selfish, rude and 
restless, while the big brother is intelligent and kind, 
reasonable and considerate, free from body 
consciousness with its desires and fears. The big 
brother knows the little one. But the small one is 
ignorant of the big one and thinks itself to be entirely 
on its own. The Guru comes and tells the smaller 
one: 'You are not alone, you come from a very good 
family, your brother is a very remarkable man, wise 
and kind, and he loves you very much. Remember 

K: Másik kérdés: gondolhatunk úgy a személyre és 
az énre, mint két testvérre, egy kis és egy nagy 
testvérre? A kisebbik testvér rosszindulatú, önző, 
durva és nyugtalan, míg a nagy testvér intelligens, 
jóindulatú, értelmes és megfontolt, mentes a 
testtudatosságtól, és annak vágyaitól és félelmeitől. 
A nagy testvér ismeri a kicsit. De a kicsi nem tud a 
nagyról, és teljesen önállónak gondolja magát. Jön a 
Guru, és közli a kisebbikkel: ‟Nem vagy egyedül, 
nagyon jó családból származol, a testvéred nagyon 
jelentős ember, bölcs és jószívű, és nagyon szeret 
téged. Emlékezz rá, gondolj rá, keresd őt, szolgáld 
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him, think of him, find him, serve him, and you will 
become one with him'. Now, the question is are 
there two in us, the personal and the individual, the 
false self and the true self, or is it only a simile? 
 

őt, és eggyé válsz vele.‟ Most az a kérdés, hogy 
kettő van bennünk, a személyes, és a különleges, a 
hamis és a valódi én, vagy ez egy hasonlat csupán? 
 

M: It is both. They appear to be two, but on 
investigation they are found to be one. Duality lasts 
only as long as it is not questioned. The trinity: mind, 
self and spirit (vyakti, vyakta, avyakta), when looked 
into, becomes unity. These are only modes of 
experiencing: of attachment, of detachment, of 
transcendence. 
 

M: Mindkettő. Kettőnek mutatkoznak, de ha kutatod, 
egynek találod őket. A kettősség csak addig tart, 
amíg kétségbe nem vonod. A háromság: elme, én, 
és szellem (vyakti, vyakta, avyakta), a 
tanulmányozásuk során egy válik. Ezek módjai csak 
a tapasztalásnak: az összekapcsolásnak, 
szétválasztásnak, meghaladásnak. 
 

Q: Your assumption that we are in a dream state 
makes your position unassailable. Whatever 
objection we raise, you just deny its validity. One 
cannot discuss with you. 
 

K: Feltevésed, miszerint álom állapotban vagyunk, 
álláspontodat vitára alkalmatlanná teszi. Bármilyen 
ellenvetéssel élünk, te egyszerűen elutasítod annak 
érvényességét. Az ember nem tud veled vitatkozni. 
 

M: The desire to discuss is also mere desire. The 
desire to know, to have the power, even the desire 
to exist are desires only. Everybody desires to be, to 
survive, to continue, for no one is sure of himself. 
But everybody is immortal. You make yourself 
mortal by taking yourself to be the body. 
 

M: A vitatkozás vágya is puszta vágy csupán. A 
vágy az iránt, hogy tudj, hogy hatalmad legyen, de 
még a létezés iránti vágy is, vágyak csupán. 
Mindenki lenni, túlélni, megmaradni vágyik, mert 
senki nem biztos önmagában. Azonban mindenki 
halhatatlan. Te teszed magad halandóvá azáltal, 
hogy önmagadat a testnek tartod. 
 

Q: Since you have found your freedom, will you not 
give me a little of it? 
 

K: Minthogy te megtaláltad a saját szabadságodat, 
nem adnál nekem egy kicsit belőle? 
 

M: Why little? Take the whole. Take it, it is there for 
the taking. But you are afraid of freedom. 
 

M: Miért kicsit? Vedd az egészet. Vedd el, azért van, 
hogy elvedd. De te félsz a szabadságtól. 

 
Q: Swami Ramdas had to deal with a similar 
request. Some devotees collected round him one 
day and began to ask for liberation. Ramdas listened 
smilingly and then suddenly he became serious and 
said: You can have it, here and now, freedom 
absolute and permanent. Who wants it, come 
forward. Nobody moved. Thrice he repeated the 
offer. None accepted. Then he said: 'The offer is 
withdrawn'. 
 

K: Swami Ramdasnak egy hasonló kéréssel volt 
dolga. Néhány rajongó köré gyűlt egy nap, és kérni 
kezdték tőle a megszabadulást. Ramdas 
mosolyogva hallgatott, majd hirtelen elkomolyodott, 
és azt mondta: megkaphatod, itt és most, az 
abszolút, és maradandó szabadságot. Aki akarja, 
lépjen előre. Senki nem moccant. Háromszor 
ismételte meg az ajánlatot. Senki nem fogadta el. 
Aztán azt mondta: ‟Az ajánlat visszavonva.‟ 

 
M: Attachment destroys courage. The giver is 
always ready to give. The taker is absent. Freedom 
means letting go. People just do not care to let go 
everything. They do not know that the finite is the 
price of the infinite, as death is the price of 
immortality. Spiritual maturity lies in the readiness to 
let go everything. The giving up is the first step. But 
the real giving up is in realising that there is nothing 
to give up, for nothing is your own. It is like deep 
sleep -- you do not give up your bed when you fall 
sleep -- you just forget it. 
 

M: A kötöttség elpusztítja a bátorságot. Az adó 
mindig kész az adásra. A fogadó hiányzik. A 
szabadság elengedést jelent. Az emberek nem 
igazán hajlandók arra, hogy mindent elengedjenek. 
Nem tudják, hogy a véges az ára a végtelennek, 
mint ahogy a halál az ára a halhatatlanságnak. A 
spirituális érettség abban áll, hogy kész vagy 
elengedni mindent. A feladás az első lépés. De a 
valódi feladás annak a felismerése, hogy nincs mit 
feladni, mert semmi nem a tied. Olyan ez, mint a 
mély alvás – nem adod fel az ágyadat, mikor álomba 
zuhansz – csak elfelejted azt. 
 

 

74. Truth is Here and Now 74. Az igazság itt és most van 



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

337 

 

Questioner: My question is: What is the proof of 
truth? Followers of every religion, metaphysical or 
political, philosophical or ethical, are convinced that 
theirs is the only truth, that all else is false and they 
take their own unshakable conviction for the proof of 
truth. 'I am convinced, so it must be true', they say. It 
seems to me, that no philosophy or religion, no 
doctrine or ideology, however complete, free from 
inner contradictions and emotionally appealing, can 
be the proof of its own truth. They are like clothes 
men put on, which vary with times and 
circumstances and follow the fashion trends. 
 
Now, can there be a religion or philosophy which is 
true and which does not depend on somebody's 
conviction? Nor on scriptures, because they again 
depend on somebody's faith in them? Is there a truth 
which does not depend on trusting, which is not 
subjective? 

 

Kérdező: A kérdésem a következő: Mi az igazság 
bizonyítéka? Mindegyik vallás, metafizika, politika, 
filozófia vagy etika követői meg vannak róla 
győződve, hogy övék az egyetlen igazság, hogy 
minden más hamis, és egyedül ők birtokolják az 
igazság rendíthetetlen bizonyítékát. 
‟Meggyőződésem, ezért igaznak kell lennie.‟, 
mondják. Nekem úgy tűnik, hogy nem filozófia vagy 
vallás, nem doktrína vagy ideológia, hanem a belső 
ellentmondásoktól, és érzelmi megindulástól való 
teljes mentesség lehet igazunknak a bizonyítéka. 
Ezek éppen olyanok, mint az ember ruhái, amelyek 
az idővel és a körülményekkel változnak, és 
divatirányzatokat követnek.  
 
Na már most, lehetséges-e olyan vallás vagy 
filozófia, amely igaz, és amely nem függ senkinek a 
hitétől? Szent könyvektől sem, mert azok megint 
csak az emberek beléjük vetett hitétől függenek. 
Van-e olyan igazság, amely nem hiten alapszik, 
amely nem szubjektív? 
 

Maharaj: What about science? 
 

Maharaj: Mi a véleményed a tudományról? 
 

Q: Science is circular, it ends where it starts, with 
the senses. It deals with experience, and experience 
is subjective. No two persons can have the same 
experience, though they may express it in the same 
words. 
 

K: A tudomány körben forog, ott végződik, ahol 
kezdődik, az érzékelésnél. Tapasztalatokkal 
foglalkozik, és a tapasztalat szubjektív. Nincs két 
olyan ember, akiknek ugyanaz lenne a tapasztalata, 
jóllehet, azonos szavakkal fejezik ki magukat. 
 

M: You must look for truth beyond the mind. 
 

M: Az igazságot az elmén túl kell keresned. 
 

Q: Sir, I have had enough of trances. Any drug can 
induce them cheaply and quickly. Even the classical 
samadhis, caused by breathing or mental exercises, 
are not much different. There are oxygen samadhis 
and carbon dioxide samadhis and self induced 
samadhis, caused by repetition of a formula or a 
chain of thoughts. Monotony is soporific. I cannot 
accept samadhi, however glorious, as a proof of 
truth. 
 

K: Uram, elegem lett az eksztázisokból. Ezeket 
bármelyik drog olcsón és gyorsan előidézheti. Még a 
légző vagy mentális gyakorlatokkal előidézett 
klasszikus samadhik sem nagyon különböznek. 
Vannak oxigén samadhik, széndioxid samadhik, és 
önindukált samadhik, amelyeket formulák, és 
gondolat láncok ismételgetése idéz elő. A monotónia 
altató hatású. Nem tudom elfogadni a samadhit, 
bármilyen nagyszerű, az igazság bizonyítékaként. 
 

M: Samadhi is beyond experience. It is a qualityless 
state. 
 

M: A samadhi meghaladja a tapasztalást. Egy 
minőség nélküli állapot. 
 

Q: The absence of experience is due to inattention. 
It reappears with attention. Closing one's eyes does 
not disprove light. Attributing reality to negative 
states will not take us far. The very negation 
contains an affirmation. 
 

K: A tapasztalat hiánya a figyelmetlenség miatt van. 
A figyelemmel újra megjelenik. A szemek becsukása 
nem cáfolja a fényt. A negatív állapotok valóságként 
elkönyvelésével nem jutunk messzire. A tagadás 
valójában állítást foglal magában. 
 

M: In a way you are right. But don't you see, you are 
asking for the proof of truth, without explaining what 
is the truth you have in mind and what proof will 
satisfy you? You can prove anything, provided you 
trust your proof. But what will prove that your proof is 
true? I can easily drive you into an admission that 
you know only that you exist -- that you are the only 
proof you can have of anything. But I do not identify 
mere existence with reality. Existence is momentary, 

M: Bizonyos értelemben igazad van. De nem látod, 
hogy anélkül kéred az igazság bizonyítékát, hogy 
kifejtenéd, mi az elmédben lévő igazság, és hogy 
milyen bizonyítékkal lennél megelégedve? Be tudsz 
bizonyítani bármit, hiszel a bizonyításodban. De mi 
bizonyítja a bizonyításod helyességét? Én könnyen 
rá tudlak vezetni annak elfogadására, hogy annyit 
tudsz csak, hogy létezel – hogy te vagy az egyetlen 
bizonyíték, amivel bármire vonatkozóan rendelkezel. 
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always in time and space, while reality is changeless 
and all-pervading. 
 

De én nem azonosítom a puszta létezést a 
valósággal. A létezés pillanatnyi, mindig idő- és 
térbeli, míg a valóság változatlan, és mindent átható. 
 

Q: Sir, I do not know what is truth and what can 
prove it. Do not throw me on my own resources. I 
have none. Here you are the truth-knower, not me. 
 

K: Uram, én nem tudom, hogy mi az igazság, és 
hogy mi bizonyíthatja azt. Ne bízz engem saját 
erőforrásaimra. Nekem nincsenek. Itt te vagy az 
igazság ismerője, nem én. 
 

M: You refuse testimony as the proof of truth: the 
experience of others is of no use to you, you reject 
all inference from the concurring statements of a 
vast number of independent witnesses; so it is for 
you to tell me what is the proof that will satisfy you, 
what is your test of a valid proof? 
 

M: Nem fogadod el a tanúságot az igazság 
bizonyítékaként: a mások tapasztalatának semmi 
haszna számodra, elutasítasz minden olyan 
következtetést, amely nagyszámú, független tanú 
egybehangzó beszámolójából származik; így rád 
marad, hogy megmondd, milyen bizonyíték fog 
téged kielégíteni, és hogy mi az érvényes bizonyíték 
ellenőrzése?  
 

Q: Honestly, I do not know what makes a proof. 
 

K: Becsületszavamra, nem tudom, mi teszi a 
bizonyítékot. 
 

M: Not even your own experience? 
 

M: Még saját tapasztalatod sem? 
 

Q: Neither my experience, nor even existence. They 
depend on my being conscious. 
 

K: Sem saját tapasztalatom, de még a létezés sem. 
Ezek lét-tudatosságomtól függenek. 
 

M: And your being conscious depends on what? 
 

M: És lét-tudatosságod mitől függ? 
 

Q: I do not know. Formerly, I would have said: on 
my body; now I can see that the body is secondary, 
not primary, and cannot be considered as an 
evidence of existence. 
 

K: Nem tudom. Azelőtt azt mondtam volna: a 
testemtől; most már látom, hogy a test másodlagos, 
nem elsődleges, és nem tekinthető a létezés 
bizonyosságának.  
 

M: I am glad you have abandoned the l-am-the-body 
idea, the main source of error and suffering. 
 

M: Örülök, hogy feladtad az én-vagyok-a-test ideát, 
ami a tévedés és szenvedés fő forrása. 
 

Q: I have abandoned it intellectually, but the sense 
of being the particular, a person, is still with me. I 
can say: 'I am', but what I am I cannot say. I know I 
exist, but I do not know what exists. Whichever way I 
put it, I face the unknown. 
 

K: Intellektuálisan feladtam, de az érzés, hogy 
egyedi létező, egy személy vagyok, még bennem 
van. Tudom: ‟én vagyok‟, de hogy mi vagyok, azt 
nem tudom megmondani. Tudom, hogy létezem, de 
nem tudom, hogy mi létezik. Akármelyik úton 
közelítem, az ismeretlennel szembesülök. 
 

M: Your very being is the real. 
 

M: Pontosan a léted a valóság. 
 

Q: Surely, we are not talking of the same thing. I am 
not some abstract being. I am a person, limited and 
aware of its limitations. I am a fact, but a most 
unsubstantial fact I am. There is nothing I can build 
on my momentary existence as a person. 
 

K: Bizonyára nem ugyanarról a dologról beszélünk. 
Én nem valamilyen absztrakt lény vagyok. Személy 
vagyok, korlátozott, és korlátainak tudatában lévő. 
Egy tény vagyok, de a legalaptalanabb tény. Nincs 
semmi, amire személyként átmeneti létemet 
építhetem. 
 

M: Your words are wiser than you are. As a person, 
your existence is momentary. But are you a person 
only? Are you a person at all? 
 

M: Szavaid bölcsebbek, mint te magad. 
Személyként való létezésed átmenti. De személy 
vagy-e csupán? Személy vagy-e egyáltalán? 
 

Q: How am I to answer? My sense of being proves 
only that I am; it does not prove anything which is 
independent of me. I am relative, both creature and 
creator of the relative. The absolute proof of the 

K: Hogy válaszoljak? Lét érzésem annyit bizonyít 
csupán, hogy vagyok, nem bizonyít semmi olyat, ami 
tőlem független. Relatív vagyok, a relatívnak 
csakúgy a teremtménye, mint teremtője. Az abszolút 
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absolute truth -- what is it, where is it? Can the mere 
feeling 'I am' be the proof of reality? 
 

igazság abszolút bizonyítéka – mi ez, hol található? 
Lehet-e az ‟én vagyok‟ puszta érzése a bizonyítéka 
a valóságnak? 
 

M: Of course not. 'I am' and 'the world is' are related 
and conditional. They are due to the tendency of the 
mind to project names and shapes. 
 

M: Természetesen nem. Az ‟Én vagyok‟ és a ‟világ 
van‟ egymással összefüggésben lévők és 
feltételesek. Az elme hajlamának köszönhetően 
kerülnek névként és formaként kivetítésre. 
 

Q: Names and shapes and ideas and convictions, 
but not truth. But for you, I would have accepted the 
relativity of everything, including truth, and learnt to 
live by assumptions. But then I meet you and hear 
you talking of the Absolute as within my reach and 
also as supremely desirable. Words like peace, 
bliss, eternity, immortality, catch my attention, as 
offering freedom from pain and fear. My inborn 
instincts: pleasure seeking and curiosity are roused 
and I begin to explore the realm you have opened. 
All seems most attractive and naturally I ask. Is it 
attainable? Is it real? 
 

K: Nevek, formák, ideák és meggyőződések, de 
nem igazság. De a kedvedért elfogadnám 
mindennek a viszonylagosságát, beleértve az 
igazságot, és megtanulnék feltételezések alapján 
élni. De aztán találkozom veled, és hallom, hogy az 
Abszolútról beszélsz, mint számomra elérhetőről, és 
egyben a legkívánatosabbról. Olyan szavak 
ragadják meg a figyelmemet, mint béke, boldogság, 
örökkévalóság, halhatatlanság, mivel ezek 
fájdalomtól és félelemtől való szabadságot ígérnek. 
Természet adta hajlamaim: az örömkeresés és a 
kíváncsiság feltámadnak, és elkezdem felkutatni a 
birodalmat, amelyet kinyitottál. Minden a 
legvonzóbbnak látszik, és természetesen adódik a 
kérdés. Elérhető ez? Valóság ez? 
 

M: You are like a child that says: Prove that the 
sugar is sweet then only I shall have it. The proof of 
the sweetness is in the mouth not in the sugar. To 
know it is sweet, you must taste it, there is no other 
way. Of course, you begin by asking: Is it sugar? Is it 
sweet? and you accept my assurance until you taste 
it. Then only all doubts dissolve and your knowledge 
becomes first hand and unshakable. I do not ask 
you to believe me. Just trust me enough to begin 
with. Every step proves or disproves itself. You 
seem to want the proof of truth to precede truth. And 
what will be the proof of the proof? You see, you are 
falling into a regress. To cut it you must put a stop to 
asking for proofs and accept, for a moment only, 
something as true. It does not really matter what it 
is. It may be God, or me, or your own self. In each 
case you accept something, or somebody, unknown 
as true. Now, if you act on the truth you have 
accepted, even for a moment, very soon you will be 
brought to the next step. It is like climbing a tree in 
the dark -- you can get hold of the next branch only 
when you are perched on the previous one. In 
science it is called the experimental approach. To 
prove a theory you carry out an experiment 
according to the operational instructions, left by 
those who have made the experiment before you. In 
spiritual search the chain of experiments one has to 
make is called Yoga. 
 

M: Olyan vagy, mint egy gyerek, aki azt mondja: 
bizonyítsd be, hogy a cukor édes, csak akkor veszek 
belőle. Az édesség bizonyítéka a szájban van, nem 
a cukorban. Akkor tudod, hogy édes, ha 
megkóstolod, nincs más módja. Természetesen, 
elkezdhetsz kérdezősködni: ez cukor? Édes? És 
amíg meg nem kóstolod, elfogadod az állításomat. 
Minden kétséged majd csak akkor oszlik el, és 
tudásod majd csak akkor válik közvetlenné, és 
rendíthetetlenné. Nem kérem, hogy higgy nekem. 
Csak először bízz meg bennem. Minden lépés 
önmagát bizonyítja, vagy cáfolja. Úgy tűnik azt 
akarod, hogy az igazság bizonyítéka járjon az 
igazság előtt. És mi lesz a bizonyítéknak a 
bizonyítéka? Látod, ez visszafelé mozgás. 
Elvágásához le kell állnod a bizonyítékok kérésével, 
és el kell fogadnod, egy pillanatra csak, igaznak 
valamit. Nem igazán számít, hogy mi az. Lehet az 
Isten, vagy én, vagy a te saját éned. Mindegyik 
esetben valami, vagy valaki ismeretlent fogadsz el 
igaznak. Most, ha az elfogadott igazság szerint 
cselekszel, még ha egy pillanatra is, nagyon hamar 
el fogsz jutni a következő lépésig. Olyan ez, mint 
sötétben fára mászni – csak akkor kaparinthatod 
meg a következő ágat, amikor felkapaszkodtál az 
előzőre. A tudományban ezt tapasztalati 
megközelítésnek nevezik. A teória igazolásához 
végre kell hajtanod egy kísérletet a vonatkozó 
instrukcióknak megfelelően, amit azok hagytak meg, 
akik a kísérletet előtted már elvégezték. A spirituális 
keresés esetében a kísérleteknek azt a láncát, amit 
az embernek végre kell hajtani, Yogának hívják. 
 

Q: There are so many Yogas, which to choose? 
 

K: Olyan sok Yoga létezik, melyiket válasszam? 
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M: Of course, every gnani will suggest the path of 
his own attainment as the one he knows most 
intimately. But most of them are very liberal and 
adapt their advice to the needs of the enquirer. All 
the paths take you to the purification of the mind. 
The impure mind is opaque to truth; the pure mind is 
transparent. Truth can be seen through it easily and 
clearly. 
 

M: Természetesen minden gnani azt az utat fogja 
javasolni, amelyet ő saját maga megvalósított, mivel 
azt ismeri a legközvetlenebbül. De legtöbbjük 
nagyon szabad szellemű, és tanácsait a kereső 
szükségleteihez teszi alkalmassá. Mindegyik út az 
elme megtisztulásához vezet. A tisztátalan elme 
átlátszatlan az igazság számára, a tiszta elme 
átlátszó. Rajta keresztül könnyen és tisztán látható 
az igazság. 
 

Q: I am sorry, but I seem unable to convey my 
difficulty. I am asking about the proof of truth and am 
being given the methods of attaining it. Assuming I 
follow the methods and attain some most wonderful 
and desirable state, how do I come to know that my 
state is true? Every religion begins with faith and 
promises some ecstasy. Is the ecstasy of the real, or 
the product of faith? For, if it is an induced state, I 
shall have nothing to do with it. Take Christianity that 
says: Jesus is your Saviour, believe and be saved 
from sin. When I ask a sinning Christian how is it 
that he has not been saved from sin in spite of his 
faith in Christ, he answers: My faith is not perfect. 
Again we are in the vicious circle -- without perfect 
faith -- no salvation, without salvation -- no perfect 
faith, hence no salvation. Conditions are imposed 
which are unfulfillable and then we are blamed for 
not fulfilling them. 
 

K: Sajnálom, úgy látszik, képtelen vagyok a 
nehézségem tolmácsolására. Az igazság 
bizonyítékát keresem, és megvalósításának a 
módszereit. Tegyük fel, hogy követem a 
módszereket, és elérek valamilyen nagyon 
csodálatos, és kívánatos állapotot, honnan tudom, 
hogy állapotom valódi? Minden vallás hittel 
kezdődik, és az ígérete valamiféle elragadtatás. Az 
elragadtatás a valóság, vagy a hit következménye? 
Mert ha ez egy indukált állapot, akkor nem tudok mit 
kezdeni vele. Vegyük a kereszténységet, ami azt 
mondja: Jézus a te Megmentőd, higgy, és 
megmentetsz a bűntől. Amikor egy vétkes 
keresztényt kérdezek, miért nem menekült meg a 
bűntől, Krisztusba vetett hite ellenére, azt feleli: nem 
tökéletes a hitem. Ismét benne vagyunk az ördögi 
körben – tökéletes hit nélkül nincs megváltás, 
megváltás nélkül nincs tökéletes hit, ezért nincs 
megváltás. Olyanok a felállított feltételek, hogy nem 
lehet őket teljesíteni, és aztán még mi kapjuk a 
szemrehányást, mert nem teljesítjük azokat. 
 

M: You do not realise that your present waking state 
is one of ignorance. Your question about the proof of 
truth is born from ignorance of reality. You are 
contacting your sensory and mental states in 
consciousness, at the point of 'I am', while reality is 
not mediated, not contacted, not experienced. You 
are taking duality so much for granted, that you do 
not even notice it, while to me variety and diversity 
do not create separation. You imagine reality to 
stand apart from names and forms, while to me 
names and forms are the ever changing expressions 
of reality and not apart from it. You ask for the proof 
of truth while to me all existence is the proof. You 
separate existence from being and being from 
reality, while to me it is all one. However much you 
are convinced of the truth of your waking state, you 
do not claim it to be permanent and changeless, as I 
do when I talk of mine. Yet I see no difference 
between us, except that you are imagining things, 
while I do not. 
 

M: Nem ismered fel, hogy jelen ébrenléti állapotod a 
tudatlanság egy állapota. Az igazság bizonyítékára 
vonatkozó kérdésed a valóság nem ismeréséből 
született. Tudatosságbeli érzékelési és mentális 
állapotaiddal az ‟én vagyok‟ pontjában érintkezel, 
míg a valósággal nincs kapcsolatod, nem érintkezel 
vele, nem tapasztalod. A kettősséget annyira 
biztosnak tekinted, hogy soha még csak észre sem 
veszed, míg az én számomra a változatosság és 
különbözőség nem hoz létre elkülönülést. Te a 
valóságot a nevektől és formáktól különállónak 
képzeled, míg számomra a nevek és formák a 
valóság örökké változó kifejezései, és nem tőle 
különálló dolgok. Te igényled a bizonyítékát az 
igazságnak, míg számomra az összes létezés a 
bizonyíték. Te elkülöníted a létezést a léttől, és a 
létet a valóságtól, míg számomra minden egy. 
Annak ellenére, hogy meg vagy győződve ébrenléti 
állapotod valóságáról, nem lépsz fel azzal igénnyel, 
hogy állandó és változatlan legyen, ahogy azt én 
teszem, mikor az állapotomról beszélek. Mégsem 
látok különbséget közöttünk, attól eltekintve, hogy te 
mindenféle dolgokat képzelsz, míg én nem. 
 

Q: First you disqualify me from asking about truth, 
then you accuse me of imagination. What is 
imagination to you is reality to me. 
 

K: Előbb abban akadályozol, hogy az igazságról 
kérdezzek, majd képzelődéssel vádolsz. Ami neked 
képzelődés, az nekem valóság. 
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M: Until you investigate. I am not accusing you of 
anything. I am only asking you to question wisely. 
Instead of searching for the proof of truth, which you 
do not know, go through the proofs you have of what 
you believe to know. You will find you know nothing 
for sure -- you trust on hearsay. To know the truth, 
you must pass through your own experience. 
 

M: Amíg ki nem kutatod. Én nem vádollak téged 
semmivel. Én csupán arra kérlek, hogy kérdezz 
bölcsen. Ahelyett, hogy egy olyan igazság 
bizonyítékát keresed, amelyet nem ismersz, haladj 
olyan bizonyítékokon keresztül, amelyeket ismerni 
vélsz. Rá fogsz jönni, hogy semmit nem tudsz 
biztosan – mendemondákban hiszel. Az igazság 
ismeretéhez az út a saját tapasztalataidon keresztül 
vezet. 
 

Q: I am mortally afraid of samadhis and other 
trances, whatever their cause. A drink, a smoke, a 
fever, a drug, breathing, singing, shaking, dancing, 
whirling, praying, sex or fasting, mantras or some 
vertiginous abstraction can dislodge me from my 
waking state and give me some experience, 
extraordinary because unfamiliar. But when the 
cause ceases, the effect dissolves and only a 
memory remains, haunting but fading. 
 
Let us give up all means and their results, for the 
results are bound by the means; let us put the 
question anew; can truth be found? 
 

K: A samadik, és más önkívületi állapotok halálosan 
ijesztőek számomra, bármi okból is következzenek 
be. Ital, cigaretta, izgalom, drog, légzés, éneklés, 
rázkódás, táncolás, pörgés, imádkozás, szex, böjt, 
mantrák és mindenféle szédüléssel járó absztrakciók 
kimozdíthatnak éber állapotomból, és szolgálhatnak 
bizonyos élményekkel, amelyek azért rendkívüliek, 
mert szokatlanok. De az okok megszűnésekor a 
hatás szertefoszlik, és csak egy visszatérő, de egyre 
halványuló emlék marad,. 
 
Mondjunk le minden eszközről, és eredményeikről, 
mert az eredmények az eszközökhöz kötöttek, 
tegyük fel a kérdést újból, megtalálható-e az 
igazság? 
 

M: Where is the dwelling place of truth where you 
could go in search of it? And how will you know that 
you have found it? What touchstone do you bring 
with you to test it? You are back at your initial 
question: What is the proof of truth? There must be 
something wrong with the question itself, for you 
tend to repeat it again and again. Why do you ask 
what are the proofs of truth? Is it not because you do 
not know truth first hand and you are afraid that you 
may be deceived? You imagine that truth is a thing 
which carries the name 'truth' and that it is 
advantageous to have it, provided it is genuine. 
Hence your fear of being cheated. You are shopping 
for truth, but you do not trust the merchants. You are 
afraid of forgeries and imitations. 
 

M: Hol az igazság lakóhelye, ahová elmehetnél 
felkutatni azt? És honnan fogod tudni, hogy 
megtaláltad? Milyen próbakövet fogsz magaddal, 
vinni, hogy leellenőrizd? Visszatértél a kezdeti 
kérdésedhez: mi a az igazság bizonyítéka? Valami 
bajnak magával a kérdéssel kell lennie, ha újra és 
újra hajlamos vagy megismételni. Miért kérded, hogy 
mi a bizonyítéka az igazságnak? Nem azért, mert az 
igazságot nem első kézből ismered, és félsz a 
tévedéstől? Azt képzeled, hogy az igazság egy 
‟igazság‟ nevet viselő dolog, és hogy a birtoklása 
hasznot hajt, feltéve, hogy hiteles. A becsapástól 
való félelmed innen ered. Igazságot vásárolsz, de a 
kereskedőnek nem hiszel. Félsz a hamisítványoktól, 
és utánzatoktól. 
 

Q: I am not afraid of being cheated. I am afraid of 
cheating myself. 
 

K: Nem attól félek, hogy becsapnak. Az 
önbecsapástól félek. 
 

M: But you are cheating yourself in your ignorance 
of your true motives. You are asking for truth, but in 
fact you merely seek comfort, which you want to last 
for ever. Now, nothing, no state of mind, can last for 
ever. In time and space there is always a limit, 
because time and space themselves are limited. 
And in the timeless the words 'for ever' have no 
meaning. The same with the 'proof of truth'. In the 
realm of non-duality everything is complete, its own 
proof, meaning and purpose. Where all is one, no 
supports are needed. You imagine that permanence 
is the proof of truth, that what lasts longer is 
somehow more true. Time becomes the measure of 
truth. And since time is in the mind, the mind 
becomes the arbiter and searches within itself for 

M: De önmagadat valódi motívumaid nem 
ismerésével csapod be. Igazságot kérsz, de 
valójában te csupán kényelmet keresel, amelyet 
meg akarsz tartani örökre. Márpedig semmi, 
semmilyen elmeállapot nem tarthat örökké. Az idő- 
és térbeli dolgok mindig korlátosak, mivel idő és tér 
önmaga is korlátos. És az időtlenben az ‟örökké‟ 
szónak nincs jelentése. Ugyanez a helyzet az 
‟valóság bizonyítéka‟ szavakkal. A nem-kettősség 
birodalmában minden teljes, önmaga bizonyítéka, 
jelentése és célja. Ahol minden egy, ott semmilyen 
igazolásra nincs szükség. Azt képzeled, hogy az 
állandóság a valóság bizonyítéka, hogy ami tovább 
tart, az valahogy sokkal valódibb. Az idő a valóság 
mértékévé válik. És mivel az idő az elmében van, az 
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the proof of truth -- a task altogether impossible and 
hopeless. 
 

elme válik a döntőbírává, és önmagában keresi a 
valóság bizonyítékát – ami egy teljesen lehetetlen, 
és reménytelen feladat. 
 

Q: Sir, were you to say: Nothing is true, all is 
relative, I would agree with you. But you maintain 
there is truth, reality, perfect knowledge, therefore I 
ask: What is it and how do you know? And what will 
make me say: Yes, Maharaj was right? 
 

K: Uram, azt mondtad: semmi sem valódi, minden 
viszonylagos, és szeretnék veled egyetérteni. De te 
fenntartod, hogy létezik igazság, valóság, tökéletes 
tudás, ezért megkérdezem: mi az, és honnan tudod? 
És mi fogja azt mondatni velem: igen, Maharajnak 
igaza volt? 
 

M: You are holding on to the need for a proof, a 
testimony, an authority. You still imagine that truth 
needs pointing at and telling you: 'Look, here is 
truth'. It is not so. Truth is not the result of an effort, 
the end of a road. It is here and now, in the very 
longing and the search for it. It is nearer than the 
mind and the body, nearer than the sense 'I am'. 
You do not see it because you look too far away 
from yourself, outside your innermost being. You 
have objectified truth and insist on your standard 
proofs and tests, which apply only to things and 
thoughts. 
 

M: Abba kapaszkodsz, hogy szükség van a 
bizonyítékra, tanúságra, tekintélyre. Még mindig azt 
képzeled, hogy az igazságnak szüksége van a 
rámutatásra, és, hogy azt mondják: ‟nézd, itt van a 
igazság‟. Ez nem így van. Az igazság nem 
erőfeszítés eredménye, ami az út végén vár. Itt és 
most van, valójában az iránta való vágyakozásban, 
és a keresésében. Közelebb van, mint az elme és a 
test, közelebb, mint az ‟én vagyok‟ érzés. Nem látod, 
mert önmagadtól túlságosan távol keresed, legbelső 
léteden kívül. Tárgyiasítottad az igazságot, és 
ragaszkodsz azon hagyományos bizonyítékokhoz és 
ellenőrzésekhez, amelyek csak dolgok, és 
gondolatok esetén alkalmazhatók. 
 

Q: All I can make out from what you say is that truth 
is beyond me and I am not qualified to talk about it. 
 

K: Mindössze annyit értek abból, amit mondasz, 
hogy az igazság rajtam túl van, és én nem vagyok 
felkészült, hogy róla beszéljek. 
 

M: You are not only qualified, but you are truth itself. 
Only you mistake the false for the true. 
 

M: Nem csupán alkalmas vagy, de te vagy az 
igazság maga. Csak az igazat összetéveszted a 
hamissal. 
 

Q: You seem to say: Don't ask for proofs of truth. 
Concern yourself with untruth only. 
 

K: Úgy tűnik, mintha azt mondanád: Ne kérj 
bizonyítékot az igazságra. A valótlannal törődj 
csupán. 
 

M: The discovery of truth is in the discernment of the 
false. You can know what is not. What is -- you can 
only be. Knowledge is relative to the known. In a 
way it is the counterpart of ignorance. Where 
ignorance is not, where is the need of knowledge? 
By themselves neither ignorance nor knowledge 
have being. They are only states of mind, which 
again is but an appearance of movement in 
consciousness which is in its essence immutable. 
 

M: Az igazságot a hamis elkülönítésével fedezheted 
fel. Azt tudhatod, hogy mi nincs. Ami van – az 
lehetsz csupán. A tudás a tudottra vonatkozik. 
Bizonyos módon a tudatlanság megfelelője. Ha 
nincs tudatlanság, hol van szükség tudásra? 
Önmagában sem tudatlanság, sem tudás nem 
létezik. Ezek csak elmeállapotok, amelyek viszont a 
lényegében állandó tudatosság mozgásainak a 
jelenségei csupán.  
 

Q: Is truth within the realm of the mind or beyond? 
 

K: Az igazság az elme birodalmán belül, vagy azon 
kívül van? 
 

M: It is neither, it is both. It cannot be put into words. 
 

M: Egyik helyen sem, és mindkettőn. Ez szavakkal 
nem kifejezhető. 
 

Q: This is what I hear all the time -- inexpressible 
(anirvachaniya). It does not make me wiser. 
 

K: Ez az, amit állandóan hallok – kifejezhetetlen 
(anirvachaniya). Ettől nem leszek okosabb. 
 

M: It is true that it often covers sheer ignorance. The 
mind can operate with terms of its own making, it 
just cannot go beyond itself. That which is neither 

M: Igaz, hogy ezt gyakran teljes tudatlanság fedi. Az 
elme a saját maga gyártotta kifejezésekkel operálhat 
csupán, nem tud léphet túl önmagán. Azt, ami sem 
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sensory nor mental, and yet without which neither 
sensory nor the mental can exist, cannot be 
contained in them. Do understand that the mind has 
its limits; to go beyond, you must consent to silence. 
 

nem érzéki, sem nem mentális, de ami nélkül 
mégsem létezhet sem az érzéki, sem a mentális, azt 
nem tartalmazhatja. Értsd meg, hogy az elmének 
meg vannak a korlátai; a rajta való túllépéshez el 
kell fogadnod a csendet. 
 

Q: Can we say that action is the proof of truth? It 
may not be verbalised, but it may be demonstrated. 
 

K: Azt mondhatjuk, hogy a tett az igazság 
bizonyítéka? Verbalizálni nem lehet, de 
demonstrálni igen.  
 

M: Neither action nor inaction. It is beyond both. 
 

M: Sem a tett, sem a tétlenség. Mindkettőt 
meghaladja. 
 

Q: Can a man ever say: 'Yes, this is true'? Or is he 
limited to the denial of the false? In other words, is 
truth pure negation? Or, does a moment come when 
it becomes assertion? 
 

K: Kijelenthető-e valaha: ‟Igen, ez igaz‟? Vagy 
lehetőségünk a hamis tagadására korlátozódik 
csupán a? Másszóval, az igazság tiszta tagadás? 
Vagy eljön egyszer a pillanat, amikor állítássá válik? 
 

M: Truth cannot be described, but it can be 
experienced. 
 

M: Az igazság nem leírható, hanem tapasztalható 
valami. 
 

Q: Experience is subjective, it cannot be shared. 
Your experiences leaves me where I am. 
 

K: A tapasztalat szubjektív, nem lehet megosztani. A 
te tapasztalataid rám nincsenek hatással. 
 

M: Truth can be experienced, but it is not mere 
experience. I know it and I can convey it, but only if 
you are open to it. To be open means to want 
nothing else. 
 

M: Az igazság tapasztalható, de nem puszta 
tapasztalat. Én ismerem, és át tudom adni, de csak 
akkor, ha te nyitott vagy rá. Nyitottnak lenni azt 
jelenti, hogy semmi mást nem akarni. 
 

Q: I am full of desires and fears. Does it mean that I 
am not eligible for truth? 
 

K: Tele vagyok vágyakkal, és félelmekkel. Azt jelenti 
ez, hogy nem vagyok alkalmas az igazságra? 
 

M: Truth is not a reward for good behaviour, nor a 
prize for passing some tests. It cannot be brought 
about. It is the primary, the unborn, the ancient 
source of all that is. You are eligible because you 
are. You need not merit truth. It is your own. Just 
stop running away by running after. Stand still, be 
quiet. 
 

M: Az igazság nem jó viselkedés, és nem is 
bizonyos teszteknek való megfelelés jutalma. Nem 
egy előidézhető valami. Ez az elsődleges, a meg 
nem született, az ősi forrása mindennek, ami van. 
Alkalmas vagy, mert vagy. Nem kell az igazságot 
kiérdemelned. Az a te sajátod. Csak fejezd be, hogy 
azáltal, hogy szaladsz utána, menekülsz előle. 
Maradj nyugodt, légy csendes. 
 

Q: Sir, if you want the body to be still and the mind -- 
quiet, tell me how it is done. In self-awareness I see 
the body and the mind moved by causes beyond my 
control. Heredity and environment dominate me 
absolutely. The mighty 'I am', the creator of the 
universe, can be wiped out by a drug temporarily, or 
a drop of poison -- permanently. 
 

K: Uram, ha azt kívánod, hogy a test nyugodt, és az 
elme csendes maradjon, avass be, hogy kell azt 
csinálni. Én úgy látom, az ön-tudatosságban a testet 
és az elmét ellenőrzésemen kívüli okok mozgatják. 
Abszolút uralommal bírnak felettem az öröklődés és 
a környezet. Az univerzum hatalmas teremtője, az 
‟én vagyok‟ megsemmisíthető, időlegesen 
valamilyen droggal, maradandóan egy csepp 
méreggel. 
 

M: Again, you take yourself to be the body. 
 

M: Újfent a testnek tartod önmagad. 
  

Q: Even if I dismiss this body of bones, flesh and 
blood as not-me, still I remain with the subtle body 
made up of thoughts and feelings, memories and 
imaginations. If I dismiss these also as not-me, I still 
remain with consciousness, which also is a kind of 
body. 

K: Még ha ezt a csont, hús és vér alkotta testet, mint 
nem-ént elvetem is, még mindig ott marad a 
gondolatokból és érzésekből, emlékekből és 
képzeletekből álló finom test. Ha ezt is elvetem, mint 
nem-ént, még mindig ott marad a tudatosság, amely 
szintén egyféle test. 
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M: You are quite right, but you need not stop there. 
Go beyond. Neither consciousness, nor the 'I am' at 
the centre of it are you. Your true being is entirely 
un-self-conscious, completely free from all self-
identification with whatever it may be, gross, subtle 
or transcendental. 

M: Teljesen igazad van, de nem kell itt megállnod. 
Lépj tovább. Te nem vagy sem tudatosság, sem az 
ő központjában lévő ‟én vagyok‟. Valódi léted 
teljességgel ön-tudattalan, tökéletesen mentes 
bármi olyannal való minden önazonosítástól, ami 
durva, finom, vagy transzcendentális. 
 

Q: I can imagine myself to be beyond. But what 
proof have l? To be, I must be somebody. 
 

K: El tudom képzelni magamról, hogy mindezt 
meghaladom. De milyen bizonyítékom van rá? 
Ahhoz, hogy legyek, lennem kell valakinek. 
 

M: It is the other way round. To be, you must be 
nobody. To think yourself to be something, or 
somebody, is death and hell. 
 

M: Fordítva. Ahhoz, hogy legyél, senkinek kell 
lenned. Valaminek, vagy valakinek gondolni magad, 
az halál és pokol. 
  

Q: I have read that in ancient Egypt people were 
admitted to some mysteries where, under the 
influence of drugs or incantations, they would be 
expelled from their bodies and could actually 
experience standing outside and looking at their own 
prostrate forms. This was intended to convince them 
of the reality of the after-death existence and create 
in them a deep concern with their ultimate destiny, 
so profitable to the state and temple. The self-
identification with the person owning the body 
remained. 
 

K: Azt olvastam, hogy az ősi Egyiptomban bizonyos 
misztériumok során drogok és igézetek hatására az 
emberek elhagyták a testüket, és valóságos 
kívülállóként tapasztalták, és látták saját, földön 
fekvő formáikat. Így akartak meggyőződni a halál 
utáni élet valóságáról, és létrehozni egy mély 
kapcsolatot végső rendeltetésükkel, amely nagy 
hasznára volt az államnak és a templomnak. A 
személyt birtokló testtel való önazonosulásuk 
megmaradt. 
 
 
 

M: The body is made of food, as the mind is made of 
thoughts. See them as they are. Non-identification, 
when natural and spontaneous, is liberation. You 
need not know what you are. Enough to know what 
you are not. What you are you will never know, for 
every discovery reveals new dimensions to conquer. 
The unknown has no limits. 
 

M: A test tápanyagokból áll, mint ahogy az elme 
gondolatokból. Lásd őket annak, amik. A 
természetes és spontán nem-önazonosulás 
megszabadulást jelent. Nem kell tudnod, hogy mi 
vagy. Elég azt tudod, hogy mi nem vagy. Soha nem 
fogod megtudni, hogy mi vagy, mert minden 
felfedezés újabb meghódított dimenziót tár fel. Az 
ismeretlennek nincsenek határai. 
 

Q: Does it imply ignorance for ever? 
 

K: Ez örökös tudatlanságot jelent? 
 

M: It means that ignorance never was. Truth is in the 
discovery not in the discovered. And to discovery 
there is no beginning and no end. Question the 
limits, go beyond, set yourself tasks apparently 
impossible -- this is the way. 
 

M: Azt jelenti, hogy sosem volt tudatlanság. Az 
igazság a felfedezésben van, nem a felfedezettben. 
És a felfedezésnek nincs kezdete, és nincs vége. 
Kutasd a határokat, lépj túl rajtuk, jelölj ki magad 
számára látszólag lehetetlen feladatokat – ez az út. 
 

 

75. In Peace and Silence you Grow 75. Békében és csendben növekszel 
Questioner: The Indian tradition tells us that the 
Guru is indispensable. What is he indispensable for? 
A mother is indispensable for giving the child a body. 
But the soul she does not give. Her role is limited. 
How is it with the Guru? Is his role also limited, and 
if so, to what? Or is he indispensable generally, 
even absolutely? 

 

Kérdező: Az indiai hagyomány azt mondja, hogy a 
Guru nélkülözhetetlen. Mihez nélkülözhetetlen? Az 
anya nélkülözhetetlen, hogy a gyermeknek testet 
adjon. De a lelket nem ő adja. Szerepe korlátozott. 
Hogyan van ez a Guru esetében? Az ő szerepe is 
korlátozott, és ha igen, miben? Vagy ő általános 
értelemben nélkülözhetetlen, sőt, abszolút módon? 
 

Maharaj: The innermost light, shining peacefully and 
timelessly in the heart, is the real Guru. All others 

Maharaj: A legbelső fény, amely csendesen és 
időtlenül ragyog a szívben, a valódi Guru. Minden 
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merely show the way. 
 

más pusztán az utat mutatja. 
 

Q: I am not concerned with the inner Guru. Only with 
the one that shows the way. There are people who 
believe that without a Guru Yoga is inaccessible. 
They are ever in search of the right Guru, changing 
one for another. Of what value are such Gurus? 
 

K: Nem vagyok kapcsolatban a belső Guruval. Csak 
azzal, aki az utat mutatja. Vannak, akik azt hiszik, 
hogy Guru nélkül a Yoga elérhetetlen. Ők folyvást a 
megfelelő Gurut keresik, egyiket a másikra cserélve. 
Mi az ilyen Guruknak értéke? 
 

M: They are temporary, time-bound Gurus. You find 
them in every walk of life. You need them for 
acquiring any knowledge or skill. 
 

M: Ezek ideiglenes, idő-korlátozott Guruk. 
Megtalálod őket az élet minden területén. Azért van 
szükséged rájuk, hogy valamilyen tudást, vagy 
készséget megszerezz. 
  

Q: A mother is only for a lifetime, she begins at birth 
and ends at death. She is not for ever. 
 

K: Az anya is csak egy élethosszig az, a születéstől, 
a halálig. Nem örökké. 
 

M: Similarly, the time-bound Guru is not for ever. He 
fulfils his purpose and yields his place to the next. It 
is quite natural and there is no blame attached to it. 
 

M: Hasonlóképpen, az időkorlátozott Guru sem 
örökké az. Bevégzi rendeltetését, és átadja helyét a 
következőnek. Ez teljesen természetes, és nem kell 
hibáztatni érte. 
 

Q: For every kind of knowledge, or skill, do I need a 
separate Guru? 
 

K: A tudás, vagy készség minden fajtájához, más 
Gurura van szükségem? 
 

M: There can be no rule in these matters, except 
one 'the outer is transient, the innermost -- 
permanent and changeless', though ever new in 
appearance and action. 
 

M: Erre vonatkozóan nincs szabály, egyet kivéve, 
hogy ‟a külső múlandó, a legbelső – állandó, és 
változatlan‟, ámbár megjelenésében és 
tevékenységében mindig új. 
 

Q: What is the relation between the inner and the 
outer Gurus? 
 

K: Mi az összefüggés a belső és a külső Guruk 
között? 
 

M: The outer represent the inner, the inner accepts 
the outer -- for a time. 
 

M: A külső képviseli a belsőt, a belső aláveti magát 
a külsőnek – egy ideig. 
 

Q: Whose is the effort? 
 

K: Kié az erőfeszítés? 
 

M: The disciple's, of course. The outer Guru gives 
the instructions, the inner sends the strength; the 
alert application is the disciple's. Without will, 
intelligence and energy on the part of the disciple 
the outer Guru is helpless. The inner Guru bids his 
chance. Obtuseness and wrong pursuits bring about 
a crisis and the disciple wakes up to his own plight. 
Wise is he who does not wait for a shock, which can 
be quite rude. 
 

M: A tanítványé, természetesen. A külső Guru adja 
az instrukciókat, a belső küldi az erőt, az 
elővigyázatos alkalmazás a tanítványé. A tanítvány 
akarata, intelligenciája és energiája nélkül, a külső 
Guru tehetetlen. A belső Guru rendeli el végzetét. 
Butaság és helytelen törekvések válságba 
torkollanak, és a tanítvány ráébred saját állapotára. 
Bölcs, aki nem vár a sokkra, amely meglehetősen 
durva tud lenni. 
 

Q: Is it a threat? 
 

K: Ez fenyegetés? 
 

M: Not a threat, a warning. The inner Guru is not 
committed to non-violence. He can be quite violent 
at times, to the point of destroying the obtuse or 
perverted personality. Suffering and death, as life 
and happiness, are his tools of work. It is only in 
duality that non-violence becomes the unifying law. 
 

M: Nem fenyegetés, figyelmeztetés. A belső Guru 
nem elkötelezett az erőszakmentesség iránt. Olykor 
egészen erőszakos is lehet, akár addig a pontig is 
elmehet, hogy elpusztítja a korlátolt vagy elferdült 
személyiséget. Szenvedés és halál, csakúgy, mint 
élet és boldogság, munkájának eszközei. Csak a 
kettősség az, amelyben az erőszakmentesség 
egyesítő törvénnyé válik. 
 

Q: Has one to be afraid of his own self? 
 

K: Az embernek félnie kell a saját énjétől? 
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M: Not afraid, for the self means well. But it must be 
taken seriously. It calls for attention and obedience; 
when it is not listened to, it turns from persuasion to 
compulsion, for while it can wait, it shall not be 
denied. The difficulty lies not with the Guru, inner or 
outer. The Guru is always available. It is the ripe 
disciple that is lacking. When a person is not ready, 
what can be done? 
 

M: Ne félj, mert az én jót akar. De komolyan kell őt 
venni. Figyelmet és tiszteletet követel; mikor nem 
hallgatsz rá, a meggyőzést kényszerre cseréli, amíg 
várni tud, addig nem lesz elutasító. A baj nem a 
Guruval van, a belsővel, vagy a külsővel. A Guru 
mindig rendelkezésre áll. Az érett tanítvány az, aki 
hiányzik. Amikor az ember nem áll készen, mit lehet 
tenni? 
 

Q: Ready or willing? 
 

K: Nem kész, vagy nem hajlandó? 
 

M: Both. It comes to the same. In India we call it 
adhikari. It means both capable and entitled. 
 

M: Mindkettő. Egyre megy. Indiában ezt úgy hívják, 
adhikari. Ez alkalmasságot és jogosultságot 
egyaránt jelent. 
 

Q: Can the outer Guru grant initiation (diksha)? 
 

K: Tud a külső Guru tud beavatásban (diksha) 
részesíteni? 
 

M: He can give all kinds of initiations, but the 
initiation into Reality must come from within. 
 

M: Mindenféle beavatást tud adni, de a Valóságba 
való beavatás belülről kell, hogy jöjjön. 

 
Q: Who gives the ultimate initiation? 
 

K: Ki az, aki a végső beavatást adja? 
 

M: It is self-given. 
 

M: Önmagad. 
 

Q: I feel we are running in circles. After all, I know 
one self only, the present, empirical self. The inner 
or higher self is but an idea conceived to explain and 
encourage. We talk of it as having independent 
existence. It hasn't. 
 

K: Úgy érzem, körben járunk. Ugyanis én csak egy 
ént ismerek, a jelenlegi, tapasztalati ént. A belső, 
vagy magasabb én csak egy idea, ami a megértést, 
és a bátorítást szolgálja. Úgy beszélünk róla, mintha 
önálló léte lenne. Nincs neki. 
 

M: The outer self and the inner both are imagined. 
The obsession of being an 'I' needs another 
obsession with a 'super-l' to get cured, as one needs 
another thorn to remove a thorn, or another poison 
to neutralise a poison. All assertion calls for a denial, 
but this is the first step only. The next is to go 
beyond both. 
 

M: A külső és belső én egyaránt a képzelet terméke. 
Az ‟én‟ létezésének kényszerképzete egy másik 
kényszerképzetet tesz szükségessé a gyógyulás 
érdekében, egy ‟szuper én‟-nel, mint amikor egy 
másik tüskére van szükségünk a tüske 
eltávolításához, vagy egy másik méregre a méreg 
semlegesítéséhez. Minden állítás tagadásért kiált, 
de ez csak az első lépés. A következő a mindkettőn 
való túllépés. 
 

Q: I do understand that the outer Guru is needed to 
call my attention to myself and to the urgent need of 
doing something about myself. I also understand 
how helpless he is when it comes to any deep 
change in me. But here you bring in the sadguru, the 
inner Guru, beginningless, changeless, the root of 
being, the standing promise, the certain goal. Is he a 
concept or a reality? 
 

K: Azt értem, hogy a külső Gurunak kell 
felébresztenie az önmagam iránti figyelmet, és 
annak a sürgető igényét, hogy csináljak valamit 
önmagammal. Azt is értem, hogy milyen tehetetlen 
ő, amikor jön, hogy valamilyen mély változást 
idézzen elő bennem. De akkor jössz a sadguruval, a 
belső Guruval, aki kezdet nélküli, 
megváltoztathatatlan, a lét gyökere, az állandó 
ígéret, a biztos cél. Fogalom ő, vagy valóság? 
 

M: He is the only reality. All else is shadow, cast by 
the body mind (deha-buddhi) on the face of time. Of 
course, even a shadow is related to reality, but by 
itself it is not real. 
 

M: Ő az egyetlen valóság. Minden más a test elme 
(deha-buddhi) által az idő felületén vetett árnykép. 
Természetesen még az árnykép is valósághoz 
kapcsolódik, de önmagában nem valós. 
 

Q: I am the only reality I know. The sadguru is there 
as long as I think of him. What do I gain by shifting 
reality to him? 
 

K: Én vagyok az egyetlen valóság, amit ismerek. A 
sadguru addig létezik, amíg rá gondolok. Mit nyerek 
vele, ha a valóságnak tekintem őt? 
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M: Your loss is your gain. When the shadow is seen 
to be a shadow only, you stop following it. You turn 
round and discover the sun which was there all the 
time -- behind your back. 
 

M: A veszteségedet nyered. Amikor az árnyképet 
árnyképnek látod csupán, abbahagyod a követését. 
Fordulj hátra, és fedezd fel a napot, amely egész idő 
alatt ott volt – a hátad mögött. 
 

Q: Does the inner Guru also teach? 
 

K: A belső Guru szintén tanít? 
 

M: He grants the conviction that you are the eternal, 
changeless, reality-consciousness-love, within and 
beyond all appearances. 
 

M: Ő részesít abban a meggyőződésben, hogy te az 
örök, megváltozhatatlan, valóság-tudatosság-
szeretet vagy, minden megjelenésen belül, és túl. 
 

Q: A conviction is not enough. There must be 
certainty. 
 

K: A meggyőződés nem elegendő. Bizonyosság 
kell. 
 

M: Quite right. But in this case certainty takes the 
shape of courage. Fear ceases absolutely. This 
state of fearlessness is so unmistakably new, yet felt 
deeply as one's own, that it cannot be denied. It is 
like loving one's own child. Who can doubt it? 
 

M: Nagyon helyes. De ez esetben a bizonyosság a 
bátorság alakját ölti fel. A félelem abszolút 
megszűnik. A félelemmentességnek ez az állapota 
olyan nyilvánvalóan új, és mégis mélységesen a 
saját tulajdonodnak érzed, hogy nem tagadhatod 
meg. Olyan, mint mikor az ember a saját gyermekét 
szereti. Ki kételkedhetne benne? 
 

Q: We hear of progress in our spiritual endeavours. 
What kind of progress do you have in mind? 
 

K: Hallottunk a spirituális törekvéseink terén történő 
előrehaladásunkról. Milyen haladásra gondolsz? 
 

M: When you go beyond progress, you will know 
what is progress. 
 

M: Amikor túlmész a haladáson, tudni fogod, hogy 
mi a haladás. 
 

Q: What makes us progress? 
 

K: Mi késztet bennünket a haladásra? 
 

M: Silence is the main factor. In peace and silence 
you grow. 
 

M: A csend a fő tényező. Békében és csendben 
növekszel. 
 

Q: The mind is so absolutely restless. For quieting it 
what is the way? 
 

K: Az elme abszolút nyugtalan. Mi a módja az 
lecsillapításának? 
 

M: Trust the teacher. Take my own case. My Guru 
ordered me to attend to the sense 'I am' and to give 
attention to nothing else. I just obeyed. I did not 
follow any particular course of breathing, or 
meditation, or study of scriptures. Whatever 
happened, I would turn away my attention from it 
and remain with the sense „I am', it may look too 
simple, even crude. My only reason for doing it was 
that my Guru told me so. Yet it worked. Obedience 
is a powerful solvent of all desires and fears. 
 
Just turn away from all that occupies the mind; do 
whatever work you have to complete, but avoid new 
obligations; keep empty, keep available, resist not 
what comes uninvited. 
 
In the end you reach a state of non-grasping, of 
joyful non-attachment, of inner ease and freedom 
indescribable, yet wonderfully real. 
 

M: Bízz a tanítóban. Vegyük az én példámat. 
Nekem az én Gurum utasításba adta, hogy figyeljem 
az ‟én vagyok‟ érzését, és ne figyeljek semmi másra. 
Én csak szót fogadtam. Nem folytattam semmilyen 
légző gyakorlatot, vagy meditációt, nem 
tanulmányoztam szent könyveket. Az, hogy bármi 
történjék is, fordítsam el róla a figyelmemet, és 
maradjak az ‟én vagyok‟ érzésében, túl 
egyszerűnek, sőt kezdetlegesnek tűnhet. Egyetlen 
okom a megtételére az volt, hogy Gurum ezt mondta 
nekem. Mégis működött. Az engedelmesség 
erőteljes oldószere minden vágynak és félelemnek. 
 
Csak fordulj el mindentől, ami foglalkoztatja az 
elmét; bármi legyen a munkád, végezd el 
hiánytalanul, de kerüld az új kötelezettségeket; 
maradj üres, állj készen, ne állj ellene annak, ami 
hívatlanul jön. 
 
Végül elérsz egy olyan állapotot, amelyre a nem 
kapaszkodás, az örömteljes nem kötődés, a belső 
könnyedség, és a leírhatatlan szabadság jellemző, 
amely mégis csodálatos módon valóságos. 
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Q: When a truth-seeker earnestly practices his 
Yogas, does his inner Guru guide and help him or 
does he leave him to his own resources, just waiting 
for the outcome? 
 

K: Amikor az igazság keresője komolyan gyakorolja 
Yogáját, belső Guruja kalauzolja, és segíti őt, vagy 
pedig ráhagyja saját eszközeire, az eredményt várva 
csupán? 
 

M: All happens by itself. Neither the seeker, nor the 
Guru do anything. Things happen as they happen; 
blame or praise are apportioned later, after the 
sense of doership appearing. 
 

M: Minden önmagától történik. Sem a kereső, sem a 
Guru nem csinál semmit. A dolgok történnek, ahogy 
történnek; szemrehányás, vagy dicséret később 
kerülnek megosztásra, a cselekvőség érzése 
megjelenése után. 
 

Q: How strange. Surely the doer comes before the 
deed. 
 

K: Milyen különös. A cselekvő meg kellene, hogy 
előzze a cselekvést. 
 

M: It is the other way round; the deed is a fact, the 
doer a mere concept. Your very language shows 
that while the deed is certain, the doer is dubious; 
shifting responsibility is a game peculiarly human. 
Considering the endless list of factors required for 
anything to happen, one can only admit that 
everything is responsible for everything, however 
remote. Doership is a myth born from the illusion of 
'me' and 'the mine'. 
 

M: Ez nem így van; a cselekvés egy tény, a 
cselekvő fogalom csupán. A kifejezésmódod is 
mutatja, hogy míg a cselekvés bizonyosság, a 
cselekvő bizonytalan; a felelősség áttolása egy 
különös emberi játék. Tekintve, hogy mindenféle 
történés a tényezők végtelen sorát kívánja meg, az 
ember csak annyit fogadhat el, hogy minden felelős 
mindenért, bármilyen távol is legyenek. A 
cselekvőség az ‟én‟ és az ‟enyém‟ illúziója szülte 
koholmány.  
 

Q: How powerful the illusion? 
 

K: Milyen hatalmas az illúzió? 
 

M: No doubt, because based on reality. 
 

M: Kétségtelenül az, mert a valóságon alapszik. 
 

Q: What is real in it? 
 

K: Mi a valóságos benne? 
 

M: Find out, by discerning and rejecting all that is 
unreal. 
 

M: Fedezd fel, minden olyan felismerésével és 
elutasításával, ami nem valódi. 
 

Q: I have not understood well the role of the inner 
self in spiritual endeavour. Who makes the effort? Is 
it the outer self, or the inner? 
 

K: Nem teljesen értem a belső én spirituális 
törekvésben játszott szerepét. Ki teszi az 
erőfeszítést? A külső én, vagy a belső? 
 

M: You have invented words like effort, inner, outer, 
self, etc. and seek to impose them on reality. Things 
just happen to be as they are, but we want to build 
them into a pattern, laid down by the structure of our 
language. So strong is this habit, that we tend to 
deny reality to what cannot be verbalised. We just 
refuse to see that words are mere symbols, related 
by convention and habit to repeated experiences. 
 

M: Kieszelsz olyan szavakat, mint az erőfeszítés, 
belső, külső, én stb., és megkísérled ráhúzni őket a 
valóságra. A dolgok csupán vannak, ahogy vannak, 
de mi a nyelvünk szerkezete által meghatározott 
mintákba akarjuk őket kényszeríteni. Ez a szokás 
annyira erős, hogy hajlamosak vagyunk rá, hogy 
megtagadjuk a realitást attól, ami nem önthető 
szavakba. Vonakodunk attól, hogy észrevegyük, a 
szavak puszta szimbólumok, amelyeket a 
megállapodás és szokás alapján az ismétlődő 
élményekhez kapcsolunk. 
 

Q: What is the value of spiritual books? 
 

K: Mi a spirituális könyvek haszna? 
 

M: They help in dispelling ignorance. They are 
useful in the beginning, but become a hindrance in 
the end. One must know when to discard them. 
 

M: Segítenek a tudatlanság eloszlatásában. 
Kezdetben hasznosak, de a végén akadállyá válnak. 
Az ember meg kell, hogy tudjon szabadulni tőlük. 
 

Q: What is the link between atma and sattva, 
between the self and the universal harmony? 
 

K: Mi a kapcsolat az atma, és a sattva, az én, és az 
univerzális harmónia között? 
 

M: As between the sun and its rays. Harmony and M: Mint a nap és annak sugarai között. Harmónia és 
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beauty, understanding and affection are all 
expressions of reality. It is reality in action, the 
impact of the spirit on matter. Tamas obscures, rajas 
distorts, sattva harmonises. With the maturing of the 
sattva all desires and fears come to an end. The real 
being is reflected in the mind undistorted. Matter is 
redeemed, spirit -- revealed. The two are seen as 
one. They were always one, but the imperfect mind 
saw them as two. Perfection of the mind is the 
human task, for matter and spirit meet in the mind. 
 

szépség, megértés és szeretet, mind a valóságnak a 
megnyilvánulásai. Cselekvő valóság ez, a szellem 
hatása az anyagra. A tamas elsötétít, a rajas eltorzít, 
a sattva harmonizál. A sattva éretté válásával 
minden vágy és félelem véget ér. Az elmében 
tükröződő valódi lét torzítatlan. Az anyag 
megváltódik, a szellem – kijelentésre kerül. A kettő 
egynek látszódik. Mindig is egyek voltak, de a 
tökéletlen elme kettőnek látta őket. Az elme 
tökéletesítése emberi feladat, mivel anyag és 
szellem az elmében találkoznak. 
 

Q: I feel like a man before a door. I know the door is 
open but it is guarded by the dogs of desire and 
fear. What am I to do? 
 

K: Úgy érzem magam, mintha egy ajtó előtt állnék. 
Tudom, hogy az ajtó nyitva áll, de a vágy és félelem 
kutyái által őrzötten. Mi a teendőm? 
 

M: Obey the teacher and brave the dogs. Behave as 
if they were not there. Again, obedience is the 
golden rule. Freedom is won by obedience. To 
escape from prison one must unquestioningly obey 
instructions sent by those who work for one's 
release. 
 

M: Fogadj szót a tanítónak, és dacolj a kutyákkal. 
Viselkedj úgy, mintha nem lennének ott. Ismétlem, 
az aranyszabály a szófogadás. A szabadságot a 
szófogadás révén nyerhető el. Börtönből való 
szabadulásához, az embernek habozás nélkül 
engedelmeskednie kell azon utasításoknak, 
amelyeket attól kap, aki a  megszabadulásáért 
dolgozik. 
 

Q: The words of the Guru, when merely heard, have 
little power. One must have faith to obey them. What 
creates such faith? 
 

K: A Guru szavainak, ha hallgatod csupán, kicsi az 
ereje. Az emberben hitnek kell lennie, hogy 
hallgasson rájuk. Mi hoz létre ilyen hitet? 
 

M: When the time comes, faith comes. Everything 
comes in time. The Guru is always ready to share, 
but there are no takers. 
 

M: Mikor eljön az idő, megjön a bizalom. Minden 
időben megérkezik. A Guru mindig kész az adásra, 
de nincsenek fogadók. 
 

Q: Yes, Sri Ramana Maharshi used to say: Gurus 
there are many, but where are the disciples? 
 

K: Igen, Sri Ramana Maharshi szokta volt mondani: 
sok a Guruk, de hol vannak a tanítványok? 
 

M: Well, in the course of time everything happens. 
All will come through, not a single soul (jiva) shall be 
lost. 
 

M: Nos, az idővel minden megtörténik. Mind fel fog 
ébredni, egyetlen lélek (jiva) sem fog elveszni.  
 

Q: I am very much afraid of taking intellectual 
understanding for realisation. I may talk of truth 
without knowing it, and may know it without a single 
word said. 
 
I understand these conversations are going to be 
published. What will be their effect on the reader? 
 

K: Nagyon féle, hogy a megvalósulást intellektuális 
módon való megértésétől. Beszélhetek az 
igazságról, anélkül, hogy ismerném, és ismerhetem 
azt, anélkül, hogy egyetlen szót is ejtenék. 
 
Tudom, hogy e beszélgetések kiadásra kerülnek. 
Hogyan fognak hatni az olvasókra? 
 

M: In the attentive and thoughtful reader they will 
ripen and bring out flowers and fruits. Words based 
on truth, if fully tested, have their own power. 
 

M: A figyelmes és meggondolt olvasóban meg 
fognak érni, majd virágot, és gyümölcsöket hoznak. 
Az igazságon alapuló szavak, teljes próbának 
alávetve, saját erővel bírnak. 
 

 

76. To Know that You do not Know, is 
True Knowledge 

76. Tudni, hogy nem tudsz, az igazi 
tudás 

Maharaj: There is the body. Inside the body appears Maharaj: Itt a test. A testen belül látszik megjelenni 
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to be an observer and outside -- a world under 
observation. The observer and his observation as 
well as the world observed all appear and disappear 
together. Beyond it all, there is void. This void is one 
for all. 

 

a megfigyelő, és kívül – a megfigyelt világ. A 
megfigyelő, a megfigyelés, valamint a megfigyelt 
világ együtt jelennek meg, és tűnnek el. Mindezeken 
túl üresség van. Ez az üresség minden számára 
egy. 
 

Questioner: What you say appears simple, but not 
everyone would say it. It is you, and you alone, who 
talks of the three and the void beyond. I see the 
world only, which includes all. 
 

Kérdező: Amit mondasz, az egyszerűnek tűnik, de 
nem mindenki ezt mondaná. Te, és egyedül te vagy 
az, aki a háromról beszélsz, és a rajtuk túl lévő 
ürességről. Én csak a világot látom, amely mindent 
magában foglal. 
 

M: Even the 'I am'? 
 

M: Még az ‟én vagyok‟-ot is? 
 

Q: Even the 'I am'. The 'I am' is there because the 
world is there. 
 

K: Még az ‟én vagyokot‟ is. Azért van az ‟én vagyok‟, 
mert a világ van. 
 

M: And the world is there because the 'I am' is there. 
 

M: És azért van a világ, mert az ‟én vagyok‟ van. 
 

Q: Yes, it goes both ways. I cannot separate the 
two, nor go beyond, I cannot say something is, 
unless I experience it, as I cannot say something is 
not, because I do not experience it. What is it that 
you experience that makes you speak with such 
assurance? 
 

K: Igen, mindkettő változat érvényes. Nem tudom a 
kettőt szétválasztani, sem meghaladni, nem tudom 
azt mondani valamiről, hogy van, csak akkor, ha 
tapasztalom, és nem tudom azt mondani valamiről, 
hogy nincs, mert nem tapasztalom. Milyen 
tapasztalod mondatja ezt veled, ekkora 
bizonyossággal? 
 

M: I know myself as I am -- timeless, spaceless, 
causeless. You happen not to know, being 
engrossed as you are in other things. 
 

M: Én úgy ismerem magam, mint ami – időtlen, 
határtalan, oktalan. Te nem ismered magad, mert 
más dolgok kötnek le. 
 

Q: Why am I so engrossed? 
 

K: Miért kötnek le ennyire? 
 

M: Because you are interested. 
 

M: Mert érdeklődést tanúsítasz irántuk. 
 

Q: What makes me interested? 
 

K: Mi miatt vagyok érdeklődő? 
  

M: Fear of pain, desire for pleasure. Pleasant is the 
ending of pain and painful the end of pleasure. They 
just rotate in endless succession. Investigate the 
vicious circle till you find yourself beyond it. 
 

M: A fájdalomtól való félelem, az öröm iránti vágy 
miatt. Az öröm a fájdalom befejeződése, és a 
fájdalom az öröm vége. Ezek csak váltogatják 
egymást, végtelen egymásutánban. Tanulmányozd 
az ördögi kört, amíg túl nem lépsz rajta. 
 

Q: Don't I need your grace to take me beyond? 
 

K: Nincs szükség a kegyelmedre, hogy a 
túllépésemben segítsen? 
 

M: The grace of your Inner Reality is timelessly with 
you. Your very asking for grace is a sign of it. Do not 
worry about my grace, but do what you are told. The 
doing is the proof of earnestness, not the expecting 
of grace. 
 

M: Belső Valóságod kegyelme időtlen módon veled 
van. Valójában a kegyelem iránti kérésed jele 
ennek. Ne a kegyelmem miatt aggódj, csak tedd, 
amit mondtam. A komolyságnak a cselekvés a 
bizonyítéka, nem a kegyelem bekövetkezésére való 
várakozás. 
 

Q: What am I to be earnest about? 
 

K: Mivel kapcsolatban kell komolynak lennem? 
 

M: Assiduously investigate everything that crosses 
your field of attention. With practice the field will 
broaden and investigation deepen, until they 
become spontaneous and limitless. 
 

M: Kitartóan tanulmányozz minden olyat, ami 
figyelmed terébe kerül. Gyakorlás révén a mező 
tágulni, és a kutatás mélyülni fog, míg azok 
spontánná és korlátlanná nem válnak. 
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Q: Are you not making realisation the result of 
practice? Practice operates within the limitations of 
physical existence. How can it give birth to the 
unlimited? 
 

K: Nem a gyakorlás eredményeként viszed végbe a 
megvalósulást? A gyakorlásnak csak a fizikai 
létezés határain belül van hatása. Hogyan tehetné 
lehetővé a határtalan születését? 
 

M: Of course, there can be no causal connection 
between practice and wisdom. But the obstacles to 
wisdom are deeply affected by practice. 
 

M: Természetesen, a gyakorlás és a bölcsesség 
között nem létezhet ok okozati kapcsolat. De a 
gyakorlás mély hatással lehet a bölcsesség 
akadályaira. 
 

Q: What are the obstacles? 
 

K: Mik ezek az akadályok? 
 

M: Wrong ideas and desires leading to wrong 
actions, causing dissipation and weakness of mind 
and body. The discovery and abandonment of the 
false remove what prevents the real entering the 
mind. 
 

M: A rossz cselekedetekhez vezető rossz ideák és 
vágyak, amelyek az elme és test szétforgácsolását 
és gyengeségét okozzák. A hamis leleplezése, és 
feladása távolítja el azt, ami útját állja, hogy a valódi 
belépjen az elmébe. 
 

Q: I can distinguish two states of mind: 'I am' and 
'the world is‟; they arise and subside together. 
People say: 'I am, because the world is'. You seem 
to say: 'The world is, because I am'. Which is true? 
 

K: Két állapotát tudom megkülönböztetni az 
elmének: ‟én vagyok‟, és ‟a világ van‟; ezek együtt 
keletkeznek és hagynak alább. Az emberek azt 
mondják: ‟én vagyok, mert a világ van‟. Úgy tűnik, te 
azt mondod: ‟a világ van, mert én vagyok‟. Melyik 
igaz? 
 

M: Neither. The two are one and the same state, in 
space and time. Beyond, there is the timeless. 
 

M: Egyik sem. A kettő egy, és ugyanazon állapot, 
térben és időben. Ezen túl az időtlen van.  
 

Q: What is the connection between time and the 
timeless? 
 

K: Mi a kapcsolat az idő és az időtlen között? 
 

M: The timeless knows the time, the time does not 
know the timeless. All consciousness is in time and 
to it the timeless appears unconscious. Yet, it is 
what makes consciousness possible. Light shines in 
darkness. In light darkness is not visible. Or, you can 
put it the other way -- in the endless ocean of light, 
clouds of consciousness appear -- dark and limited, 
perceivable by contrast. These are mere attempts to 
express in words something very simple, yet 
altogether inexpressible. 
 

M: Az időtlen ismeri az időt, az idő nem ismeri az 
időtlent. Minden tudatosság időbeli, és számára az 
időtlen tudattalannak mutatkozik. Igen, ez az, ami a 
tudatosságot lehetővé teszi. A fény a sötétségben 
ragyog. A fényben a sötétség nem látható. Vagy 
másképpen kifejezve – a fény végtelen óceánjában 
megjelenő tudatosság felhői sötétek és 
korlátozottak, az ellentétek miatt észlelhetők. Ezek 
puszta próbálkozások, hogy a szavakkal fejezzünk 
ki valami olyat, ami nagyon egyszerű, mégis 
teljességgel kifejezhetetlen. 
 

Q: Words should serve as a bridge to cross over. 
 

K: A szavaknak összekötő hídként kellene 
szolgálniuk. 
 

M: Word refers to a state of mind, not to reality. The 
river, the two banks, the bridge across -- these are 
all in the mind. Words alone cannot take you beyond 
the mind. There must be the immense longing for 
truth, or absolute faith in the Guru. Believe me, there 
is no goal, nor a way to reach it. You are the way 
and the goal, there is nothing else to reach except 
yourself. All you need is to understand and 
understanding is the flowering of the mind. The tree 
is perennial, but the flowering and the fruit bearing 
come in season. The seasons change, but not the 
tree. You are the tree. You have grown numberless 
branches and leaves in the past and you may grow 
them also in the future -- yet you remain. Not what 

M: A szavak az elme állapotára vonatkoznak, nem a 
valóságra. A folyó, a két part, a közöttük ívelő híd – 
ezek mind az elmében vannak. A szavak 
önmagukban nem tudnak téged az elmén túlvinni. 
Szükség van az igazság iránti mérhetetlen 
sóvárgásra, vagy a Guru iránti abszolút hitre. Higgy 
nekem, nem létezik cél, sem út, amelyen azt 
elérhetnéd. Te vagy az út és a cél, semmi más 
nincs, amit el kell elérned, kivéve önmagadat. Csak 
megértésre van szükséged, és a megértés az elme 
virágba borulása. A fa állandó, de a megfelelő 
évszakban virágzik, és gyümölcsöt terem. Az 
évszakok változnak, de a fa nem. Te vagy a fa. 
Megszámlálhatatlan ágat, és levelet növesztettél a 
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was, or shall be, must you know, but what is. Yours 
is the desire that creates the universe. Know the 
world as your own creation and be free. 
 

múltban, és növeszthetsz a jövőben is – mégis te 
maradsz. Nem azt kell ismerned, ami volt, vagy lesz, 
hanem ami van. A te vágyad az, ami létrehozza az 
univerzumot. Ismerd a világot saját 
teremtményedként, és légy szabad. 
 

Q: You say the world is the child of love. When I 
know the horrors the world is full of, the wars, the 
concentration camps, the inhuman exploitations, 
how can I own it as my own creation? However 
limited I am, I could not have created so cruel a 
world. 
 

K: Azt mondod, a világ a szeretet gyermeke. Amikor 
tudok a borzalmakról, amikkel a világ tele van, a 
háborúkról, a koncentrációs táborokról, az 
embertelen kizsákmányolásról, hogyan tarthatnám 
azt az én saját teremtményemnek? Bármennyire is 
vagyok korlátozott, nem tudnék ilyen kegyetlen 
világot teremteni. 
 

M: Find to whom this cruel world appears and you 
will know why it appears so cruel. Your questions 
are perfectly legitimate, but just cannot be answered 
unless you know whose is the world. To find out the 
meaning of a thing you must ask its maker. I am 
telling you: You are the maker of the world in which 
you live -- you alone can change it, or unmake it. 
 

M: Fedezd fel, hogy ez a kegyetlen világ kinek a 
számára jelenik meg, és tudni fogod, hogy miért 
jelenik meg olyan kegyetlennek. Kérdéseid teljesen 
indokoltak, csakhogy nem megválaszolhatók, 
kivéve, ha tudod, hogy kié a világ. Valamely dolog 
értelmének a megismeréséhez meg kell, hogy 
kérdezd annak készítőjét. Én azt mondom neked: te 
vagy a létrehozója a világnak, amelyben élsz – 
egyedül te tudod azt megváltoztatni, vagy 
elveszejteni. 
 

Q: How can you say I have made the world? I hardly 
know it. 
 

K: Hogy mondhatsz olyat, hogy én hoztam létre a 
világot? Alig tudok róla valamit. 
 

M: There is nothing in the world that you cannot 
know, when you know yourself. Thinking yourself to 
be the body you know the world as a collection of 
material things. When you know yourself as a centre 
of consciousness, the world appears as the ocean of 
the mind. When you know yourself as you are in 
reality, you know the world as yourself. 
 

M: Semmi olyan nincs a világban, amit ne ismernél, 
ha ismered önmagad. Mert önmagadat testnek 
gondolod, azért ismered a világot anyagi dolgok 
összességének. Amikor önmagadat a tudatosság 
központjának tudod, a világ úgy jelenik meg, mint az 
elme óceánja. Amikor akként ismered magad, ami 
valójában vagy, akkor a világot önmagadként 
ismered. 
 

Q: It all sounds very beautiful, but does not answer 
my question. Why is there so much suffering in the 
world? 
 

K: Ez nagyon szépen hangzik, de nem ad választ a 
kérdésemre. Miért van olyan sok szenvedés a 
világon? 
 

M: If you stand aloof as observer only, you will not 
suffer. You will see the world as a show, a most 
entertaining show indeed. 
 

M: Ha megmaradsz puszta megfigyelőként, nem 
fogsz szenvedni. Úgy fogod látni a világot, mint egy 
látványosságot, sőt, egy nagyon szórakoztató 
látványosságot. 
 

Q: Oh, no. This lila theory I shall not have. The 
suffering is too acute and all-pervading. What a 
perversion to be entertained by a spectacle of 
suffering. What a cruel God are you offering me. 
 

K: Óh, nem. Ezt a lila elméletet nem fogadom el. A 
szenvedés túlságosan intenzív, és mindent betölt. 
Micsoda perverzitás úgy szórakozni a szenvedésen, 
mint egy látványosságon. Micsoda kegyetlen Istent 
ajánlasz nekem. 
 

M: The cause of suffering is in the identification of 
the perceiver with the perceived. Out of it desire is 
born and with desire blind action, unmindful of 
results. Look round and you will see -- suffering is a 
man-made thing. 
 

M: A szenvedés oka az észlelőnek az észlelttel való 
azonosulásában van. Ebből születik a vágy, és a 
vággyal együtt a vak, az eredményekről 
megfeledkező cselekvés. Nézz körül, és látni fogod 
– a szenvedés egy ember alkotta dolog. 
 

Q: Were a man to create his own sorrow only, I 
would agree with you. But in his folly he makes 

K: Ha az ember csupán saját magának teremtene 
szomorúságot, egyetértenék veled. De 
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others suffer. A dreamer has his own private 
nightmare and none suffers but himself. But what 
kind of dream is it that plays havoc in the lives of 
others? 
 

ostobaságában másoknak okoz szenvedést. Az 
álmodó rémálma kizárólag az övé, és senki más 
nem szenved, csak ő. De miféle álom az, amely 
pusztító szerepet játszik mások életében? 
 

M: Descriptions are many and contradictory. Reality 
is simple -- all is one, harmony is the eternal law, 
none compels to suffer. It is only when you try to 
describe and explain, that the words fail you. 
 

M: A leírás sok féle, és ellentmondásos. A valóság 
egyszerű – minden egy, a harmónia az örök törvény, 
semmi nem kényszerít szenvedésre. Csak amikor 
megkísérled, hogy leírd, és elmagyarázd, cserben 
hagynak a szavak. 
 

Q: I remember Gandhiji telling me once that the Self 
is not bound by the law of non-violence (ahimsa). 
The Self has the freedom to impose suffering on its 
expressions in order to set them right. 
 

K: Emlékszem, egyszer azt mondta nekem Gandhiji, 
hogy az Ént nem köti az erőszakmentesség 
(ahimsa) törvénye. Az Énnek szabadságában áll, 
hogy szenvedést rakjon megnyilvánulásaira, azért, 
hogy rendbe hozza őket. 
 

M: On the level of duality it may be so, but in reality 
there is only the source, dark in itself, making 
everything shine. Unperceived, it causes perception. 
Unfelt, it causes feeling. Unthinkable, it causes 
thought. Non-being, it gives birth to being. It is the 
immovable background of motion. Once you are 
there you are at home everywhere. 
 

M: Lehet, hogy ez így van, a kettősség szintjén. 
valójában csak a forrás van, önmagában sötét, 
minden, amit létrehoz, ragyogó. Észlelhetetlen, ami 
lehetővé teszi az észlelést. Elgondolhatatlan, ami 
lehetővé teszi a gondolkodást. Nem-létező, ami 
életet ad a létezőnek. Mozdíthatatlan alapja a 
mozgásnak. Amint vagy, otthon vagy mindenütt. 
 

Q: If I am that, then what causes me to be born? 
 

K: Ha én az vagyok, akkor mi késztet rá, hogy 
megszülessek? 
 

M: The memory of the past unfulfilled desires traps 
energy, which manifests itself as a person. When its 
charge gets exhausted, the person dies. Unfulfilled 
desires are carried over into the next birth. Self-
identification with the body creates ever fresh 
desires and there is no end to them, unless this 
mechanism of bondage is clearly seen. It is clarity 
that is liberating, for you cannot abandon desire, 
unless its causes and effects are clearly seen. I do 
not say that the same person is reborn. It dies and 
dies for good. But its memories remain and their 
desires and fears. They supply the energy for a new 
person. The real takes no part in it, but makes it 
possible by giving it, the light. 
 

M: A múlt beteljesületlen vágyainak emléke 
csapdába ejtett energia, amely önmagát 
személyként nyilvánítja meg. Amikor töltése kimerül, 
a személy meghal. A beteljesületlen vágyak tovább 
kerülnek a következő születésbe. A testtel való 
önazonosulás folyvást friss vágyakat hoz létre, és 
ennek addig nincs vége, amíg a kötöttség ezen 
mechanizmusa világosan megértésre nem kerül. A 
világosság fog megszabadítani, mert addig nem 
tudsz lemondani a vágyról, amíg annak okait, és 
hatásait világosan meg nem érted. Nem azt 
mondom, hogy ugyanaz a személy születik újjá. Az 
meghal, egyszer és mindenkorra meghal. De 
emlékei, vágyai és félelmei megmaradnak. Azok 
látják el energiával az új személyt. A valóságnak 
nincs része benne, de lehetővé teszi azt, azáltal, 
hogy megajándékozza a fénnyel. 
 

Q: My difficulty is this. As I can see, every 
experience is its own reality. It is there -- 
experienced. The moment I question it and ask to 
whom it happens, who is the observer and so on, 
the experience is over and all I can investigate is 
only the memory of it. I just cannot investigate the 
living moment -- the now. My awareness is of the 
past, not of the present. When I am aware, I do not 
really live in the now, but only in the past. Can there 
really be an awareness of the present? 
 

K: Az én gondom a következő. Ahogy én látom, 
minden tapasztalásnak megvan a saját valósága. Itt 
van – tapasztalható. Abban a pillanatban, ahogy azt 
kétségbe vonom, és megkérdezem, hogy kinek a 
számára történik, ki a megfigyelő, stb., a tapasztalás 
véget ér, és már csak annyit tehetek, hogy az 
emlékeit tanulmányozom. Éppen csak az élő 
pillanatot nem tudom tanulmányozni – a mostot. A 
tudomásom a múlté, nem a jelené. Amikor éber 
vagyok, valójában nem a mostban élek, hanem csak 
a múltban. Létezhet valójában tudatosság a 
jelenben? 
 

M: What you are describing is not awareness at all, M: Amiről beszélsz, az egyáltalán nem tudatosság, 
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but only thinking about the experience. True 
awareness (samvid) is a state of pure witnessing, 
without the least attempt to do anything about the 
event witnessed. Your thoughts and feelings, words 
and actions may also be a part of the event; you 
watch all unconcerned in the full light of clarity and 
understanding. You understand precisely what is 
going on, because it does not affect you. It may 
seem to be an attitude of cold aloofness, but it is not 
really so. Once you are in it, you will find that you 
love what you see, whatever may be its nature. This 
choiceless love is the touchstone of awareness. If it 
is not there, you are merely interested -- for some 
personal reasons. 
 

hanem csak a tapasztalatról való gondolkodás. Az 
igazi tudatosság (samvid) a tiszta tanúság állapota, 
a legcsekélyebb kísérlete nélkül bármilyen 
cselekvésnek, még a tanúságénak is. Lehet, hogy 
gondolataid, érzéseid, szavaid és cselekedeteid is 
részei az eseménynek; szemlélj mindent pártatlanul, 
a világosság és megértés teljes fényében. Pontosan 
értsd meg azt, ami folyik, mivel az nincs rád 
hatással. Ez hűvös tartózkodásnak tűnhet, de 
valójában nem az. Amint benne vagy, úgy fogod 
találni, hogy szereted, amit látsz, bármi legyen 
annak a természete. Ez a válogatás nélküli szeretet 
a próbaköve a tudatosságnak. Ha ez nincs meg, 
akkor pusztán csak érdekelt vagy – valamilyen 
személyes eredményben. 
 

Q: As long as there are pain and pleasure, one is 
bound to be interested. 
 

K: Amíg van fájdalom és öröm, addig az ember 
kötődik az érdekeihez. 
 

M: And as long as one is conscious, there will be 
pain and pleasure. You cannot fight pain and 
pleasure on the level of consciousness. To go 
beyond them you must go beyond consciousness, 
which is possible only when you look at 
consciousness as something that happens to you 
and not in you, as something external, alien, 
superimposed. Then, suddenly you are free of 
consciousness, really alone, with nothing to intrude. 
And that is your true state. Consciousness is an 
itching rash that makes you scratch. Of course, you 
cannot step out of consciousness for the very idea of 
stepping out is in consciousness. But if you learn to 
look at your consciousness as a sort of fever, 
personal and private, in which you are enclosed like 
a chick in its shell, out of this very attitude will come 
the crisis which will break the shell. 
 

M: És amíg az ember tudatos, addig fájdalom és 
öröm is lesz. A fájdalommal és örömmel a 
tudatosság szintjén nem tudsz megküzdeni. A rajtuk 
való túllépéshez túl kell lépned a tudatosságon, ami 
csak akkor lehetséges, ha a tudatosságot valami 
olyannak látod, ami számodra, és nem benned, 
valami olyanként történik, ami külső, idegen, rád 
vetített. Akkor, hirtelen megszabadulsz a 
tudatosságtól, valóban egyedül maradsz, minden 
rád erőszakolt dologtól mentesen. És ez a te valódi 
állapotod. A tudatosság egy viszkető kiütés, amely 
vakarózásra késztet. Természetesen, nem tudsz 
kilépni a tudatosságból, mert a kilépés ideája 
valójában a tudatosságban van. De ha megtanulod, 
hogy úgy nézz a tudatosságodra, mint egyfajta 
lázra, amely személyes, és egyéni, amelybe bele 
vagy zárva, mint csirke a tojáshéjba, valójában 
ekkor kerülsz ezen az attitűdön kívülre, és ekkor fog 
eljönni a válság, ami szét fogja törni a tojáshéjat. 
 

Q: Buddha said that life is suffering. 
 

K: Buddha azt mondta, az élet szenvedés. 
 

M: He must have meant that all consciousness is 
painful, which is obvious. 
 

M: Úgy kellett, hogy értse, hogy minden tudatosság 
fájdalmas, ami szembetűnő. 
 

Q: And does death offer delivery? 
 

K: És a halál kínálja a megszabadulást? 
 

M: One who believes himself as having been born is 
very much afraid of death. On the other hand, to him 
who knows himself truly, death is a happy event. 
 

M: Aki önmagát megszületettnek hiszi, nagyon fél a 
haláltól. Másfelől, aki valóban ismeri önmagát, 
annak számára a halál egy boldog esemény. 
 

Q: The Hindu tradition says that suffering is brought 
by destiny and destiny is merited. Look at the 
immense calamities, natural or man-made, floods 
and earthquakes, wars and revolutions. Can we 
dare to think that each suffers for his own sins, of 
which he can have no idea? The billions who suffer, 
are they all criminals justly punished? 
 

K: A hindu hagyomány azt mondja, hogy a sors 
okozza a szenvedést, a sors pedig megérdemelt. 
Tekints a tömérdek csapásra, legyen az természeti, 
vagy ember által okozott, az árvizekre, és 
földrengésekre, háborúkra és forradalmakra. 
Merészelhetjük-e azt gondolni, hogy ki-ki az ő saját 
bűnei miatt szenved, amelyekről neki sejtése sincs? 
A szenvedő billiók mind bűnösök, akik igazságosan 
bűnhődnek? 
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M: Must one suffer only for one's own sins? Are we 
really separate? In this vast ocean of life we suffer 
for the sins of others, and make others suffer for our 
sins. Of course, the law of balance rules Supreme 
and accounts are squared in the end. But while life 
lasts, we affect each other deeply. 
 

M: Muszáj, hogy az ember csak saját bűne miatt 
szenvedjen? Valójában elkülönültek vagyunk? Az 
életnek e roppant óceánjában mások bűneiért 
szenvedünk, másokat pedig arra késztetünk, hogy a 
mi bűneinkért szenvedjenek. Természetesen, a 
Legfelsőbb egyensúlyi törvények uralkodnak, és a 
végén a számlák kiegyenlítésre kerülnek. De amíg 
az élet fennáll, addig mélységes hatással vagyunk 
egymásra. 
 

Q: Yes, as the poet says: 'No man is an island'. 
 

K: Igen, ahogy a költő mondja: ‟Senki nem sziget.‟ 

M: At the back of every experience is the Self and its 
interest in the experience. Call it desire, call it love -- 
words do not matter. 
 

M: Minden tapasztalat hátterében az Én van, és 
annak a tapasztalat iránti érdeklődése. Nevezheted 
vágynak, nevezheted szeretetnek – nem szavakon 
múlik. 
 

Q: Can I desire suffering? Can I deliberately ask for 
pain? Am I not like a man who made for himself a 
downy bed hoping for a good night of sleep and then 
he is visited by a nightmare and he tosses and 
screams in his dream? Surely, it is not the love that 
produces nightmares. 
 

K: Vágyhatom a szenvedést? Kereshetem 
szándékosan a fájdalmat? Nem ahhoz az emberhez 
hasonlítok, aki puha ágyat vetett magának egy jó 
éjszakai alvás reményében, majd rémálom lepte 
meg, és hánykolódik és sikoltozik álmában? 
Bizonyára nem a szeretet az, ami a rémálmokat 
létrehozza. 
 

M: All suffering is caused by selfish isolation, by 
insularity and greed. When the cause of suffering is 
seen and removed, suffering ceases. 
 

M: Mindenféle szenvedés oka önző elkülönülés, 
elszigetelődés és kapzsiság. Amikor a szenvedés 
oka megértésre és eltávolításra kerül, a szenvedés 
megszűnik. 
 

Q: I may remove my causes of sorrow, but others 
will be left to suffer. 
 

K: Én lehet, hogy eltávolítom a fájdalom okát, de a 
többiek tovább fognak szenvednek. 
 

M: To understand suffering, you must go beyond 
pain and pleasure. Your own desires and fears 
prevent you from understanding and thereby helping 
others. In reality there are no others, and by helping 
yourself you help everybody else. If you are serious 
about the sufferings of mankind, you must perfect 
the only means of help you have -- Yourself. 
 

M: Ahhoz, hogy megértsd a szenvedést, túl kell 
lépned a fájdalmon és örömön. A saját vágyaid és 
félelmeid akadályoznak a megértésben, és ezáltal a 
másoknak való segítésben. Valójában nincsenek 
mások, és a magadon való segítéssel mindenki 
mást is segítesz. Ha komolyan veszed az emberiség 
segítését, akkor a rendelkezésedre álló egyetlen 
eszközt kell tökéletesítened – Önmagadat. 
 

Q: You keep on saying that I am the creator, 
preserver and destroyer of this world, omnipresent, 
omniscient, omnipotent. When I ponder over what 
you say, I ask myself: 'How is it that there is so much 
evil in my world'. 
 

K: Állításod szerint én vagyok e világ teremtője, 
megtartója és pusztítója, aki mindenütt jelenvaló, 
mindentudó, mindenható. Miközben szavaidon 
tűnődöm, azt kérdem magamtól: ‟hogy van az, hogy 
oly sok gonoszság van a világomban?‟ 
 

M: There is no evil, there is no suffering; the joy of 
living is paramount. Look, how everything clings to 
life, how dear the existence is. 
 

M: Nincs gonoszság, nincs szenvedés; az életöröm 
kimagasló. Nézd, hogy kapaszkodik minden az 
életbe, milyen értékes a létezés. 
 

Q: On the screen of my mind images follow each 
other in endless succession. There is nothing 
permanent about me. 
 

K: Elmém képernyőjén egymást követik a képek, 
végtelen sorban. Semmi nem maradandó, ami 
velem kapcsolatos. 
 

M: Have a better look at yourself. The screen is 
there -- it does not change. The light shines steadily. 
Only the film in between keeps moving and causes 
pictures to appear. You may call the film -- destiny 

M: Vizsgáld meg magad jobban. A képernyő – nem 
változik. A fény folyamatosan világít. Csak a 
közöttük lévő film mozog képek megjelenését idézve 
elő ezáltal. Nevezheted a filmet – sorsnak 
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(prarabdha). 
 

(prarabdha). 
 

Q: What creates destiny? 
 

K: Mi hozza létre a sorsot? 
 

M: Ignorance is the cause of inevitability. M: Az elkerülhetetlenség oka a tudatlanság tudás. 
 

Q: Ignorance of what? 
 

K: A mivel kapcsolatos tudatlanság? 
 

M: Ignorance of yourself primarily. Also, ignorance 
of the true nature of things, of their causes and 
effects. You look round without understanding and 
take appearances for reality. You believe you know 
the world and yourself -- but it is only your ignorance 
that makes you say: I know. Begin with the 
admission that you do not know and start from there. 
 
There is nothing that can help the world more than 
your putting an end to ignorance. Then, you need 
not do anything in particular to help the world. Your 
very being is a help, action or no action. 
 
 

M: Az önmagaddal kapcsolatos tudatlanság, 
elsősorban. Aztán a dolgok igazi természetével, 
okaival, és hatásaival kapcsolatos tudatlanság. 
Megértés nélkül tekintesz körül, és anélkül, hogy 
megragadnád a valóság megjelenését. Azt hiszed, 
ismered a világot, és önmagadat – de a tudatlanság 
mondatja veled csupán: ismerem. Kezdd annak az 
elfogadásával, hogy nem tudsz, és indulj innen. 
 
Semmi nincs, ami a világot jobban segítheti, mint ha 
véget vetsz a tudatlanságnak. Akkor majd semmi 
különöset nem kell tenned, hogy segíts a világon. 
Valójában a léted a segítség, akár cselekszel, akár 
sem. 
 

Q: How can ignorance be known? To know 
ignorance presupposes knowledge. 
 

K: Hogy lehet a tudatlanság ismert? A tudatlanság 
ismerete tudást előfeltételez. 
 

M: Quite right. The very admission: 'I am ignorant' is 
the dawn of knowledge. An ignorant man is ignorant 
of his ignorance. You can say that ignorance does 
not exist, for the moment it is seen it is no more. 
Therefore, you may call it unconsciousness or 
blindness. All you see around and within you is what 
you do not know and do not understand, without 
even knowing that you do not know and do not 
understand. To know that you do not know and do 
not understand is true knowledge, the knowledge of 
an humble heart. 
 

M: Úgy van. A ‟tudatlan vagyok‟ teljes elfogadása 
tudás kezdete. Egy tudatlan ember nem tudja, hogy 
tudatlan. Mondhatod, hogy nem létezik tudatlanság, 
akkor abban a pillanatban úgy látszik, hogy nincs is. 
Ezért tudattalanságnak, vagy vakságnak is 
nevezheted. Semmit nem ismersz, és nem értesz, 
bármit látsz magad körül, és magadban, sőt, még 
azt sem tudod, hogy nem ismered, és nem érted. Az 
igazi tudás, az alázatos szív tudása az, ha tudod, 
hogy nem tudsz, és nem értesz. 
 

Q: Yes, Christ said: Blessed are the poor in spirit... 
 

K: Igen, ahogy Krisztus mondta: Boldogok a lelki 
szegények… 
 

M: Put it as you like; the fact is that knowledge is of 
ignorance only. You know that you do not know. 
 

M: Fogalmazz, ahogy tetszik; a tény az, hogy tudása 
csak tudatlanságnak lehet. Tudod, hogy nem tudsz. 
 

Q: Will ignorance ever end? 
 

K: Véget ér a tudatlanság valaha? 
 

M: What is wrong with not knowing? You need not 
know all. Enough to know what you need to know. 
The rest can look after itself, without your knowing 
how it does it. What is important is that your 
unconscious does not work against the conscious, 
that there is integration on all levels. To know is not 
so very important. 
 

M: Mi bajod a tudatlansággal? Nem kell mindent 
tudnod. Elegendő azt tudni, amit tudnod szükséges. 
A többi tud önmagáról gondoskodni anélkül is, hogy 
tudnád, hogy csinálja. Ami lényeges, hogy 
tudattalanságod ne dolgozzon a tudatos ellen, hogy 
egység legyen minden szinten. Tudni nem olyan 
nagyon fontos. 
 

Q: What you say is correct psychologically. But 
when it comes to knowing others, knowing the world, 
my knowing that I do not know does not help much. 
 

K: Amit mondasz hibátlan, pszichológiai értelemben. 
De mikor az egyéb dolgok ismeretéről, a világ 
ismeretéről van szó, akkor tudni, hogy nem tudok, 
nem sokat segít. 
 

M: Once you are inwardly integrated, outer M: Ha belsőleg teljes vagy, a külső tudás spontán 
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knowledge comes to you spontaneously. At every 
moment of your life you know what you need to 
know. In the ocean of the universal mind all 
knowledge is contained; it is yours on demand. Most 
of it you may never need to know -- but it is yours all 
the same. 
 
As with knowledge, so it is with power. 
 
Whatever you feel needs be done happens 
unfailingly. No doubt, God attends to this business of 
managing the universe; but He is glad to have some 
help. When the helper is selfless and intelligent, all 
the powers of the universe are for him to command. 
 

módon eljön hozzád. Életed minden pillanatában 
tudod, amit tudnod szükséges. Az univerzális elme 
óceánjában minden tudás benne foglaltatik; a tiéd, 
igény szerint. Legnagyobb részét soha nem kell 
tudnod – de ennek ellenére a tiéd. 
 
Ahogy a tudással, úgy van a hatalommal is. 
 
Bármiről érzed úgy, hogy meg kell történnie, az 
biztosan megtörténik. Kétségtelen, hogy Isten 
felügyeli az univerzum vezetésével kapcsolatos 
ezen ügyet; de boldog, ha kap valamilyen 
segítséget. Amikor a segítő önzetlen és intelligens, 
az univerzum minden hatalma a rendelkezésére áll. 
 

Q: Even the blind powers of nature? 
 

K: Még a természet vak erői is? 
 

M: There are no blind powers. Consciousness is 
power. Be aware of what needs be done and it will 
be done. Only keep alert -- and quiet. Once you 
reach your destination and know your real nature, 
your existence becomes a blessing to all. You may 
not know, nor will the world know, yet the help 
radiates. There are people in the world who do more 
good than all the statesmen and philanthropists put 
together. They radiate light and peace with no 
intention or knowledge. When others tell them about 
the miracles they worked, they also are wonder 
struck. Yet, taking nothing as their own, they are 
neither proud, nor do they crave for reputation. They 
are just unable to desire anything for themselves, 
not even the joy of helping others knowing that God 
is good they are at peace. 
 

M: Nincsenek vak erők. A tudatosság az erő. Ismerd 
fel, hogy mi a tennivaló, és az meg fog történni. 
Csak maradj éber – és csendes. Amint célodba érsz, 
és ismered saját valódi természetedet, létezésed 
áldássá válik mindenek számára. Nem ismerheted, 
a világ sem fogja ismerni, mégis, a segítség kiárad. 
Élnek a világon olyan emberek, akik több jót 
tesznek, mint az összes államférfi, és emberbarát 
együttvéve. Fényt, és békét sugároznak, a tudás 
mindenféle szándéka nélkül. Amikor mások 
elmondják nekik, milyen csodákat műveltek, maguk 
is elcsodálkoznak. Mégsem tulajdonítanak semmit 
maguknak, nem büszkék, és hírnévre sem tartanak 
igényt. Éppenséggel képtelenek rá, hogy önmaguk 
érdekében bármire vágyakozzanak, még arra az 
örömre sem vágynak, hogy segítsenek mások 
számára, hogy megismerjék, hogy Isten jó, hogy 
békességben vannak. 
 

 

77. 'I' and 'Mine' are False Ideas 77. Az ’én’ és az ’enyém’ téves ideák 
Questioner: I am very much attached to my family 
and possessions. How can I conquer this 
attachment? 

 

Kérdező: Én nagyon kötődöm a családomhoz, és a 
tulajdonaimhoz. Hogyan küzdhetem le ezt a 
kötődést? 
 

Maharaj: This attachment is born along with the 
sense of 'me' and 'mine'. Find the true meaning of 
these words and you will be free of all bondage. You 
have a mind which is spread in time. One after 
another all things happen to you and the memory 
remains. There is nothing wrong in it. The problem 
arises only when the memory of past pains and 
pleasures -- which are essential to all organic life -- 
remains as a reflex, dominating behaviour. This 
reflex takes the shape of 'I' and uses the body and 
the mind for its purposes, which are invariably in 
search for pleasure or flight from pain. When you 
recognise the 'I' as it is, a bundle of desires and 
fears, and the sense of 'mine', as embracing all 
things and people needed for the purpose of 

Maharaj: Ez a kötődés az ‟én‟ és az ‟enyém‟ 
érzetével együtt született. Találd meg e szavak igazi 
jelentését, és meg fogsz szabadulni minden 
kötöttségtől. Elméd van, amely időbeli kiterjedésű. 
Számodra egyik dolog a másik után történik, és az 
emlékezetben fennmarad. Semmi baj ezzel. A 
probléma csak akkor merül fel, amikor a múltbeli 
emléke a fájdalomnak és örömnek – amelyek 
minden szerves élet számára nélkülözhetetlenek –
fennmarad, mint reflex, uralva a viselkedést. Ez a 
reflex ‟én‟ formát vesz fel, és a testet és elmét saját 
céljaira használja, amelyek állandóan az öröm 
keresése, vagy a fájdalom elől való menekülés. 
Amikor az ‟ént‟ akként ismered fel ami, vágyak és 
félelmek csomagjaként, és az ‟enyém‟ érzetét 
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avoiding pain and securing pleasure, you will see 
that the 'I' and the 'mine' are false ideas, having no 
foundation in reality. Created by the mind, they rule 
their creator as long as it takes them to be true; 
when questioned, they dissolve. 
 
The 'I' and 'mine', having no existence in 
themselves, need a support which they find in the 
body. The body becomes their point of reference. 
When you talk of 'my' husband and 'my' children, 
you mean the body's husband and the body's 
children. Give up the idea of being the body and 
face the question: Who am l? At once a process will 
be set in motion which will bring back reality, or, 
rather, will take the mind to reality. Only, you must 
not be afraid. 
 

akként, ami minden dolgot és embert azért foglal 
magában, mert azok a fájdalom elkerülésére, és az 
öröm biztosítása céljából szükségesek, látni fogod, 
hogy az ‟én‟ és ‟enyém‟ hamis ideák, amelyeknek 
semmi alapjuk a valóságban. Miután az elme 
létrehozta őket addig uralják létrehozójukat, amíg az 
igaznak tartja őket; amikor kétségbe vonatnak, 
szertefoszlanak. 
 
Az ‟én‟ és az ‟enyém‟ önmagukban nem létezhetvén 
támogatást igényelnek, amelyet a testben találnak 
meg. A test válik az ő vonatkozási pontjukká. Amikor 
azt mondod, az ‟én‟ férjem és az ‟én‟ gyermekeim, 
akkor úgy érted, hogy a test férje és a test 
gyermekei. Add fel a testtel való azonosság ideáját, 
és nézz szembe a kérdéssel: ki vagyok én? Azonnal 
egy folyamat fog mozgásba lendülni, amely 
visszahoz a valóságba, jobban mondva, visszaviszi 
az elmét a valóságba. Csak nem szabad félned. 
 

Q: What am I to be afraid of? 
 

K: Miért kellene félnem? 
 

M: For reality to be, the ideas of 'me' and 'mine' must 
go. They will go if you let them. Then your normal 
natural state reappears, in which you are neither the 
body nor the mind, neither the 'me‟ nor the 'mine', 
but in a different state of being altogether. It is pure 
awareness of being, without being this or that, 
without any self-identification with anything in 
particular, or in general. In that pure light of 
consciousness there is nothing, not even the idea of 
nothing. There is only light. 
 

M: Mert ahhoz, hogy a valóság légy az ‟énnek‟ és az 
‟enyémnek‟ távozniuk kell. Menni fognak, ha hagyod 
őket. Akkor normál természetes állapotod újra 
megjelenik, amelyben nem vagy sem a test, sem az 
elme, sem az ‟én‟, sem az ‟enyém‟, hanem a lét 
különböző állapotainak egésze. Ez a lét tiszta 
tudata, anélkül, hogy ez vagy az lennél, anélkül, 
hogy bármivel azonosítanád magad egyedileg, vagy 
általánosságban. A tudatosságnak abban a tiszta 
fényében semmi nincs, még a semmi ideája sincs. 
Ott csak fény van. 
 

Q: There are people whom I love. Must I give them 
up? 
 

K: Vannak szeretteim. Meg kell tőlük válnom? 
 

M: You only let go your hold on them. The rest is up 
to them. They may lose interest in you, or may not. 
 

M: Te csak hagyd, hogy járják a saját útjukat. A 
többi rajtuk múlik. Vagy elveszítik az érdeklődésüket 
irántad, vagy nem. 
 

Q: How could they? Are they not my own? 
 

K: Hogy tehetnének ilyet? Ők nem az enyéim? 
 

M: They are your body's, not your own. Or, better, 
there is none who is not your own. 
 

M: Ők a testedéi, nem a tieid. Jobban mondva, senki 
nincs, aki nem a tiéd.  
 

Q: And what about my possessions? 
 

K: És mi van a javaimmal? 
 

M: When the 'mine' is no more, where are your 
possessions? 
 

M: Amikor nincs többé ‟enyém‟, hol vannak neked  
javaid? 
 

Q: Please tell me, must I lose all by losing the 'I'? 
 

K: Mondd, kérlek, mindent el kell veszítenem az ‟én‟ 
elvesztésével? 
 

M: You may or you may not. It will be all the same to 
you. Your loss will be somebody's gain. You will not 
mind. 
 

M: Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem. Minden 
azonos lesz számodra. A te veszteséged valakinek 
a nyeresége lesz. Nem fogsz vele törődni. 
 

Q: If I do not mind, I shall lose all. 
 

K: Ha nem törődöm vele, mindent el fogok veszíteni. 
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M: Once you have nothing you have no problems. 
 

M: Ha semmid sincs, nincsenek problémáid. 
 

Q: I am left with the problem of survival. 
 

K: A túlélés problémája megmarad. 
 

M: It is the body's problem and it will solve it by 
eating, drinking and sleeping. There is enough for 
all, provided all share. 
 

M: Az a test problémája, amit evéssel, ivással és 
alvással meg fog oldani. Van elegendő mindenki 
számára, feltéve, hogy osztoznak rajta. 
 

Q: Our society is based on grabbing, not on sharing. 
 

K: A mi társadalmunk a szerzésen, nem az 
osztozáson alapul. 
 

M: By sharing you will change it. 
 

M: Megosztással meg fogod változtatni. 
 

Q: I do not feel like sharing. Anyhow, I am being 
taxed out of my possessions. 
 

K: Nem tudok róla, hogy lenne megosztás. Én 
mindenesetre, adózom a javaim után. 
 

M: This is not the same as voluntary sharing. 
Society will not change by compulsion. It requires a 
change of heart. Understand that nothing is your 
own, that all belongs to all. Then only society will 
change. 
 

M: Ez nem azonos az önkéntes megosztással. A 
társadalom nem fog megváltozni kényszer hatására. 
A szív megváltozását igényli. Értsd meg, hogy 
semmi nem a te sajátod, hogy minden mindenhez 
hozzátartozik. Csak ekkor változik meg a 
társadalom. 
 

Q: One man's understanding will not take the world 
far. 
 

K: Egy ember megértése nem fogja a világot 
előrébb vinni.  
 

M: The world in which you live will be affected 
deeply. It will be a healthy and happy world, which 
will radiate and communicate, increase and spread. 
The power of a true heart is immense. 
 

M: A világ, amelyben élsz, mélyen meg fog változni. 
Egészséges és boldog világ lesz, amely sugárzó, 
együttérző, gyarapodó, és terjeszkedő. Az igaz szív 
ereje mérhetetlen. 
 

Q: Please tell us more. 
 

K: Kérlek, mesélj még nekünk. 
 

M: Talking is not my hobby. Sometimes I talk, 
sometimes I do not. My talking, or not talking, is a 
part of a given situation and does not depend on me. 
When there is a situation in which I have to talk, I 
hear myself talking. In some other situation I may 
not hear myself talking. It is all the same to me. 
Whether I talk or not, the light and love of being what 
I am are not affected, nor are they under my control. 
They are, and I know they are. There is a glad 
awareness, but nobody who is glad. Of course, there 
is a sense of identity, but it is the identity of a 
memory track, like the identity of a sequence of 
pictures on the ever-present screen. Without the 
light and the screen there can be no picture. To 
know the picture as the play of light on the screen, 
gives freedom from the idea that the picture is real. 
All you have to do is to understand that you love the 
self and the self loves you and that the sense 'I am' 
is the link between you both, a token of identity in 
spite of apparent diversity. Look at the 'I am' as a 
sign of love between the inner and the outer, the real 
and the appearance. Just like in a dream all is 
different, except the sense of 'I', which enables you 
to say 'I dreamt', so does the sense of 'I am' enable 
you to say 'I am my real Self again‟. I do nothing, nor 
is anything done to me. I am what I am and nothing 
can affect me. I appear to depend on everything, but 

M: A mesélés nem a kedvenc időtöltésem. Néha 
mesélek, néha nem. A mesélésem, vagy a nem 
mesélésem az adott szituáció része, és nem tőlem 
függ. Amikor olyan a szituáció, amelyben mesélnem 
kell, akkor mesélni hallom magam. Más 
szituációkban nem hallom magam mesélni. 
Számomra egyre megy. Mesélek, vagy sem, az a lét 
fényére és szeretetére, ami vagyok, nincs hatással, 
és nem is az én ellenőrzésem alatt áll. Ezek vannak, 
és én tudom, hogy vannak. Van boldogság tudat, de 
nincs senki, aki boldog. Természetesen, jelen van 
az önazonosság érzése, de ez az emléknyomok 
önazonossága, olyan, mint egy képsor a mindig 
jelenlévő képernyőn. A fény és a képernyő nélkül 
nem lehetnének képek. Tudni, hogy a kép a fény 
játéka a képernyőn, megszabadít attól az ideától, 
hogy a kép valódi. Nem kell mást tenned, mint 
megérteni, hogy te szereted az ént, és az én szeret 
téged, és hogy a kettőtök közötti kapcsolat az ‟én 
vagyok‟ érzése, ami az azonosság jele, a 
látszólagos különbözőség ellenére. Tekints az ‟én 
vagyok‟-ra mint a belső és a külső, a valódi és a 
látszat közötti szeretet jelére. Miként egy álomban 
minden más, kivéve az ‟én‟ érzését, amely lehetővé 
teszi, hogy azt mondd, ‟én álmodtam‟, éppen úgy 
teszi lehetővé az ‟én vagyok‟ érzése, hogy azt 
mondd, ‟ismét én vagyok a valódi Én‟. Nem csinálok 
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in fact all depends on me. 
 

semmit, és más sem csinál velem semmit. Vagyok, 
ami vagyok, és semmi nincs rám hatással. Látszat 
szerint én függök mindentől, de valójában tőlem 
függ minden. 
 

Q: How can you say you do nothing? Are you not 
talking to me? 
 

K: Hogy mondhatod, hogy nem csinálsz semmit? 
Nem beszélsz velem? 
 

M: I do not have the feeling that I am talking. There 
is talking going on, that is all. 
 

M: Nincs olyan érzésem, hogy beszélek. Beszéd 
zajlik, ez minden. 
 

Q: I talk. 
 

K: Én beszélek. 
 

M: Do you? You hear yourself talking and you say: I 
talk. 
 

M: Valóban? Hallod magad beszélni, és azt 
mondod: én beszélek. 
 

Q: Everybody says: 'I work, I come, I go'. 
 

K: Mindenki így beszél: ‟én dolgozom, én jövök, én 
megyek.‟ 
 

M: I have no objection to the conventions of your 
language, but they distort and destroy reality. A 
more accurate way of saying would have been: 
'There is talking, working, coming, going'. For 
anything to happen, the entire universe must 
coincide. It is wrong to believe that anything in 
particular can cause an event. Every cause is 
universal. Your very body would not exist without the 
entire universe contributing to its creation and 
survival. I am fully aware that things happen as they 
happen because the world is as it is. To affect the 
course of events I must bring a new factor into the 
world and such factor can only be myself, the power 
of love and understanding focussed in me. 
 
When the body is born, all kinds of things happen to 
it and you take part in them, because you take 
yourself to be the body. You are like the man in the 
cinema house, laughing and crying with the picture, 
though knowing fully well that he is all the time in his 
seat and the picture is but the play of light. It is 
enough to shift attention from the screen to oneself 
to break the spell. When the body dies, the kind of 
life you live now -- succession of physical and 
mental events -- comes to an end. It can end even 
now -- without waiting for the death of the body -- it 
is enough to shift attention to the Self and keep it 
there. All happens as if there is a mysterious power 
that creates and moves everything. Realise that you 
are not the mover, only the observer, and you will be 
at peace. 
 

M: Semmi ellenvetésem a nyelvi szokásaiddal 
kapcsolatban, de torzítanak, és rombolják a 
valóságot. A következő megfogalmazás sokkal 
szabatosabb lenne: ‟beszéd, munka, jövés, menés 
történik.‟ Mert akármi történjék, az csak a teljes 
univerzum egyetértésével lehetséges. Hiba azt 
hinni, hogy valamiféle egyedi oka lehet egy 
eseménynek. Minden ok egyetemes. Valójában a 
tested sem létezne anélkül, hogy a teljes univerzum 
ne működne közre létrehozásában, és életben 
maradásában. Én teljes tudatában vagyok, hogy a 
dolgok azért történnek úgy, ahogy történnek, mert a 
világ olyan, amilyen. Az események menetét 
befolyásolandó egy új tényezőt kell behoznom a 
világba, és ez a tényező csak én magam lehetek, a 
bennem összpontosuló szeretet és megértés ereje. 
 
Megszületése után a testtel mindenféle dolgok 
történnek, és te résztvevője vagy ezeknek, mert a 
testnek tartod magad. Olyan vagy, mint a mozi néző, 
a filmmel nevet és sír, jóllehet teljesen tisztában van 
vele, hogy egész idő alatt a székben ül, és a film 
csak a fény játéka. Elegendő, ha áthelyezi a 
figyelmét a képernyőről önmagára, hogy megtörje a 
varázst. Amikor a test meghal, akkor az a fajta élet, 
amit most élsz – fizikai és mentális események sora 
– véget ér. Véget érhet akár most is – anélkül, hogy 
várnád a test halálát – elég áthelyezni a figyelmedet 
az Énre, és ott tartani. Minden úgy történik, mintha 
létezne egy misztikus erő, amely mindent létrehoz, 
és mozgat. Ismerd fel, hogy nem te vagy a mozgató, 
csak a megfigyelő, és békében leszel. 
 

Q: Is that power separate from me? 
 

K: Ez az erő független tőlem? 
 

M: Of course not. But you must begin by being the 
dispassionate observer. Then only will you realise 
your full being as the universal lover and actor. As 
long as you are enmeshed in the tribulations of a 
particular personality, you can see nothing beyond it. 
But ultimately you will come to see that you are 

M: Természetesen nem. De azzal kell kezdened, 
hogy a pártatlan megfigyelő vagy. Csak akkor fogod 
teljes lényedet az univerzális szeretetként, és 
cselekvőként felismerni. Amíg egy konkrét személy 
gyötrelmeinek a kelepcéjében vagy, nem vagy 
képes semmit látni azon túl. De végül el fogsz jutni 


