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ELŐHANG 

 
Midőn a jász őselődök a korszakváltó 
Kuru mezei csata után hadrafogható fér-
fiak nélkül maradtak, az emberiség-, elin-
dult szellemi és erkölcsi hanyatlása, As 
városállamába is beköszöntött, felütve fe-
jét a nézeteltérés. A tanácstalanság felol-
dási szándékával az agg Jas tátost kérték 
fel hiteles magyarázat felkutatására.  
Jas hosszú Keleti vándorlásából a -Jaso-
panisad- Bizalmas Tanítással tért haza, a-
mit a Legfelsőbb Balarám avatárjától ka-
pott meg. Visszatérve igyekezett azt meg-
osztani és megnyugtatni a jász ősöket, ke-
vés sikerrel.  
A bölcs- és legtekintélyesebb asszony, As-
mata sem tudta pontosan értelmezni a ta-
nítást, ezért maga is útra kelt. Balarám hú-
gához Szubadrához vezérelte a sors, Aki-
től -gyakorlatilag- ugyanazt a tanítást kap-
ta és azzal tért meg. A nézeteltérések nem 
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enyhültek. Jas tanácsára és Asmata vezér-
letével azok, akik elfogadták a Bizalmas 
Tanítást és annak ajánlásait, a letelepült 
városi létet nomádra váltották. A dús-le-
gelőjű Turán Alföldre vonultak s kezdték 
meg sokszázados vándorló életüket.  
 
A természettel harmóniába került élet-
vezetésükkel békés, boldog idők jöttek, 
míg As városában újabb és újabb dara-
bokra szakadt az As törzs.  
A nomád jász ősök ügyelték s követték Jas 
tanácsait, de az öreg Tátos mégis segít-
ségért fohászkodott a Legfelsőbbhöz, 
hogy erősítse meg és egészítse ki a kapott 
tanítást.  
Az égi vándor Nárada muni -mint a kü-
lönböző bolygó-rendszerekben szabadon 
kóborló- bölcs gondolkodó, megszánta a 
jász ősbölcset és meglátogatta. Jas óha-
jának megfelelően megerősítette és kie-
gészítette az Abszolút Igazságról szóló 
Legfelsőbb tudást. 
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TERMÉSZET-FÖLDRAJZI 
KORRAJZ (vázlat) 

 
 
A több mint 5.000 éves ÉNY-Indiai /ma 
Pakisztáni/ Harappa-civilizáció, -kultúra 
élettere, mely átterjedt a Hindukuson túli 
vidékre is (kb. a történelmi Baktriába) 
benne As városálammal, környezeti és ter-
mészeti leírása: 
 
Virágzó város(állam)ok, falvak, tanyák, 
bányák, szántóföldek, völgyek, virágos-
kertek, faiskolák, hatalmas erdők, -arany, -
ezüst, -réz, -ón érceket rejtő dombok, 
lótuszvirágokkal borított tavak, méhek és 
madarak, sás-, bambusz- és náderdők, dús 
legelők és barlangok. 
 
Baktria földrajzilag az ellentétek vidéke. 
Lényegében egy K-Ny-i zóna a Hindukus 
hegység és az Amu-darja /Csaksu/ folyó 
között. Rendkívül termékeny folyami hor-
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dalékkal rendszeresen elöntött terület, a-
hol korán megkezdődött a mezőgazdál-
kodás és a városiasodás. Búzát, árpát már 
a nagyon ősi időkben termeltek itt és igen 
korai a gyümölcs-termesztés nyoma. Az 
északabbra húzódó dús legelőjű sztyeppe 
kiváló legeltető volt nagyállattartáshoz 
/szarvas-marha, ló, teve - a kétpúpú, vagy 
ázsiai teve, más néven baktrián -Baktria 
nevéből- Camelus bactrianus/.  
 
Ugyan régóta létezett a cserekereskede-
lem, de a táj lakói szinte teljes önellátásban 
élhettek századokig. Azonban nem csak 
természet-földrajzilag volt „Isten áldotta” 
térség Baktria, szellemi vonatkozásban is 
termékeny, ha nem -korában- a legfejlet-
tebb civilizációk közé tartozó.  
Innen származott Zaratusztra/ Zoroasz-
ter próféta, valamint a legújabb archeo-
genetikai eredmények szerint a magyar 
Árpád-ház vérvonala is Baktriai eredetű. 
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AS VÁROSÁLLAM JAS ELŐTT 
 
Ahhoz hogy elhelyezhető legyen a jász ős-
haza és -őstörténet az emberi történelem-
ben, úgy vallásbölcseleti-, mint természet-
földrajzi értelemben segítségül érdemes 
hívni az analógia-törvényét, azaz „pár-
huzam” figyelembe vételét hasonló 
földrajzi-, kultúrtörténeti körülmények/ 
szempontok között. Erre nem kis „fel-
hatalmazást engedélyez” az intelligens 
szellemi körökben elfogadott azon -vita-
tott forrású- Tabula Smaragdína (Sma-
ragd-tábla) 2. szentenciája, miszerint; 
 
 „Ami lent van, az megfelel annak, ami 
fent van, és ami fent van, az megfelel an-
nak, ami lent van, hogy az egyetlen varázs-
latának műveletét végrehajtsd.” - röviden 
„Amint lent úgy fent, avagy amint fent úgy 
lent” - értsd: ha ez valóságos megfigyelés/ 
feltételezés/alapvető nézőpont, akkor egy 
közeli földrajzi- és kultúrkör viszonyai 
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nagy hasonlóságokat kellett mutassanak. 
Mivel egyértelmű- és megbízható emlékek 
nincsenek az 5-6 ezer évvel ezelőtti civili-
zációk konkrét -elsősorban- szellemi éle-
téről, ezért is analógiákhoz kénytelen for-
dulni a kereső elme. 
 
A sok párhuzam vizsgálata vezetett oda, 
hogy alappal tételezhető fel jász őshaza-
ként -régészeti elnevezésben- a Baktriai 
terület (BMAC = Baktria Margiana Arc-
heológiai Complex, Dél Turán Alföldi 
régió, amelyet É-ról a Pamír-, Délről a 
Hindukus határol, Nyugat felől nyitott, 
Amu-darja menti vidék) és As (jelentése: 
’egy’) nép-, vagy nemzetség-név alatt, az 
általuk lakott As városállam. Mivel Baktria 
vidéke részét alkotta az un. Indus-völgyi-, 
vagy Harappa civilizációnak, ezért e kul-
túrkörök emlékei párhuzamba állíthatók 
egymással. 
 
Legszembetűnőbb hasonlóság abban fi- 
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gyelhető meg, hogy a jól kutatott Indus-
völgyi civilizációban a kb. azonos korban 
„párhuzamként” szemlélt Mezopotám 
(Tigris-Eufrátesz) és Egyiptomi (Nílus-
völgyi) civilizációktól (de más régi kultúr-
köröktől is) eltérően az Indus-völgyben 
hiányoznak a hódító-, katonai-, harci be-
rendezkedés nyomai.  
 
Alappal tételezik fel a kutatók, hogy e 
vidéken a béke honolt. Volt írásosságuk, 
azonos súly- és mértékrendszerük, fejlett 
földművelő-, állattartó- és fém-megmun-
káló gazdaságuk, élénk kereskedelmi kap-
csolat-rendszerük. 
 
 „A legtöbb civilizáció jellegzetessége egy uralkodó 
elit jelenléte: paloták, gazdag sírok, luxus 
termékek, propaganda, mint monumentális 
feliratok, uralkodók szobrai vagy reliefjei. 
Megdöbbentő módon mindez hiányzik az Indus 
civilizációban. Ez felveti a kérdést, miképp 
szerveződött az Indus kultúra, voltak-e ural-
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kodók, és ha igen, akkor hogyan maradtak 
nyomaik észrevétlenek.  
Egy másik meglepő vonatkozása az Indus 
civilizációnak a konfliktusok hiánya. Bár a 
városokat masszív falak vették körül, azok 
valószínűleg az áradások ellen védték a váro-
sokat és nem ellenségektől. A falak és a kapuk 
egyben ellenőrzési helyek is lehettek a keres-
kedelem lebonyolításában és talán a lakosokra 
benyomást is igyekeztek gyakorolni.  
 
Fegyverek nem voltak, a civilizáció fénykorában 
semmi jele erőszakos pusztításnak. Egy egészen 
békés civilizáció abnormálisnak tűnik a 
világtörténelemben.”  
(Jane R. McIntosch: The Ancient Indus 
Valley) 
 
A városok utcái derékszögben metszették 
egymást és a legtöbb házban volt fürdő-
szoba és mellékhelyiség. A városok (egy-
ségesített méretű) téglákból épültek fel. 
Az utcák pontosan észak-dél, kelet-nyuga-
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ti irányban szelték át a várost. A kutak, 
víztározók, fürdőszobák, illemhelyek, kő-
lapokkal fedett szennyvízelvezető csator-
nák és szemétgyűjtők régészeti emlékei a 
mai higiéniát idézik.  
 
Ugyanakkor a városok rendkívüli érdekes-
sége, hogy itt -más őskultúrák helyszíne-
itől eltérően- se palotának, se templom-
nak, se síremléknek, vagy temetőnek nincs 
nyoma.  
 
Szervezett vallási áldozatokról, ceremóni-
ákról nem árulkodik semmi. 
 
A lakosság fokozatos elvándorlását az 
ember okozta környezeti- és a klimatikus 
változásokkal hozzák összefüggésbe.  
 
(Mohendzsodáro → a  „halottak dombja”) 
 

*** 



12 

 

NÁRADA BEMUTATÁSÁUL 
(csak egy epizód) 

Nárada és a földművesek 
 
Egyszer Nárada megkérdezte az Urat, 
hogy ki a kedvenc híve. Arra számított, őt 
fogja megnevezni. Meglepődve hallotta a 
választ: - A földművesek. (Nem a nagy 
gondolkodók, nem a dicső uralkodók, 
vagy a tisztes kereskedők !)  
Nárada nyugtalan lett. Lement a Földre és 
követte a gazdálkodókat, hogy megtudja, 
mit csinálnak egész nap, mi az, ami bol-
doggá tette az Urat. Nárada megfigyelte, 
hogy a szántóvető emberek naponta két-
szer imádkoztak. Reggel, miután feléb-
redtek és este, alvás előtt. A nap többi ré-
szében mindennapi munkájukat végezték. 
 
Nárada visszatért az Úrhoz és így panasz-
kodott: - Ezek a földművesek naponta 
kétszer imádkoznak, én pedig éjjel-nappal 
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énekelem a nevedet. Hát miért jobb ez a 
gazda, mint én ?  
Az Úr így válaszolt: - Ó, Nárada ! Mielőtt 
válaszolok, kérlek, tégy meg egy szíves-
séget. Vidd el ezt az olajjal telt edényt a 
világ másik részére. Vigyázz, nehogy 
egyetlen csepp is kifolyjon. 
Nárada keményen koncentrálva vitte az 
edényt, anélkül, hogy az olaj lecseppent 
volna. A munka befejeztével visszament 
az Úr lakhelyére.  
Az Úr megkérdezte: 
- Hányszor énekelted a nevemet a feladat 
közben ? 
- Egyszer sem, mert csak a csuporra figyel-
tem, jól akartam végezni a feladatomat. 
- Látod, a gazda is így dolgozik. Az ő nagy-
sága az, hogy őszintén és önzetlenül 
gondol rám feladatai ellátásakor. Nem az 
számít, mennyi ideig imádkozik, maga a 
szolgálata is ima, felajánlás. 
 

*** 
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NÁRADA TANÍTÁSA1 
 
 
1. A -tudás alapú- védikus bölcselet egy-
kor az első élőlény szívébe jutott, ami a 
MINDEN-/Aki a Legfelsőbb-/az EGY 
Istenről szóló tanítás = az Abszolút 
Igazság. 
2. - Mi szolgálja az emberiség Abszolút 
alapvető javát ? - kérdezte Jas. 
3. Nárada így folytatta: - A Kali korban az 
emberek rövid életűek, örökké civakod-
nak, lusták, félrevezetettek, zavarodottak. 
4. Tudd, hogy már a korábbi Mesterek is 
adtak át tanítást, de az időről időre alá-
merül. 
5. A szent nevek ismétlése mindenkinek 
javára válik. A szent névtől még a félelem 
is retteg. 

                                                           
1 Követve a Bágavata Purána (≈ a Legfelsőbbre 
vonatkozó szöveg-gyűjtemény) sorait.  
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6. A MINDEN/a Legfelsőbb/Aki az Egy 
Isten, Krisna és Balarám szerepében rejtő-
zött mikor a közelmúltban itt járt. 
7. Eltávozásukkal a Kali kor -a szellemi és 
erkölcsi hanyatlás-, a nézeteltérések nehéz 
vas-kora- már elkezdődött. 
8. Értsd meg, hogy a Kali kor az ember 
minden jó tulajdonságát elpusztítja. 
9. - Hogy mi szolgálja az emberiség Ab-
szolút alapvető javát ?  
Az ember(iség) legmagasabb rendű hiva-
tása; a kötelesség.  
10. A szeretetteljes önfeladás következté-
ben az őstudás felszínre jut, hisz az min-
den egyéni lél sajátja, csak mélyen be-
fedett. 
11. Tudd, hogy a kötelesség-teljesítésből 
származó nyereséget nem szabad érzék-
kielégítésre fordítani. 
12. A vágyak ne irányuljanak érzékki-
elégítésre Alázatos lelki törekvő vágyjon 
egészséges önfenntartásra, mert a feladat 
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az Abszolút Igazságról való tudakozódás 
NEM MÁS ! 
13. Legfelsőbb feladat; örömszerzés a 
Legfelsőbbnek. 
14. Tudományos megértésre tesz szert az, 
akiben a ’jó’ meghatározottságok uralkod-
nak el. 
15. Megszűnik az eredmény-vágy, ha az 
ember az önvalót, igaz kilétét, a lél-t te-
kinti Mesterének, Aki mindenkiben ott 
rejtőzik külön-külön egyénileg. 
16. A Legfelsőbb három aspektusából a 
Fenntartó a ’jó’ a Teremtő a ’szeszély’ míg 
a Pusztító a ’nemjó’ által meghatározott. 
17. A ’jó’ által az ember eljuthat az Ab-
szolút Igazság felismeréséhez, ezért abban 
kell hogy gazdagodjon. 
18. A felszabadulásra törekvők elutasítják 
a Fél(ig)Isteneket. 
19. A ’nemjó’ és a ’szeszély’ az  ŐsAtyák 
és a Fél(ig)Istenek imádatához vezet s így 
a nő-, a hatalom-, a vagyon- és az utód-
vágy lesz a vezérlő. 
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20. A tudás végső célja a MINDEN, Aki 
az élet legfőbb célja. 
21. - Óh Nárada! Beszélj a teremtésről ? - 
kérésre a bölcs gondolkodó így válaszolt: 
- A MINDEN/Aki a Legfelsőbb/ az Egy 
Isten, belső energiája által megteremti az 
ok és okozat energiáit. 2  
22. Az anyagi megnyilvánulás megterem-
tése után Mindáthatóként hatol minden-
be, de mégis azok felett áll. 
23. Mindáthatóként mindent áthat, amitől 
sokfélének tűnik, mégis EGY. 
24. A teremtett (élettelen) létezések és az 
(élő) lények a kötőerők hatása alatt állnak 
s így (az élők) elmében azok hatásait él-
vezik. 
25. A MINDEN így tartja fenn a Fél(ig)-
Istenek-, az emberek- és az alacsonyabb 
rendű létformák lakta bolygókat. 

                                                           
2  Első; a teremtő szándék, mint információ. 
Második; az energia. Harmadik; az anyagi 
megnyilvánulás. 
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26. Egy (kiválasztott/kitüntetett) lél az 
első, Akire a Legfelsőbb Teremtő aspek-
tusa, az univerzális formát ölti/ruházza, 
megnyilvánítva az anyagi lét(ezés) (meg-
nyilvánulás) minden összetevőjét. Először 
az anyagi megnyilvánulás(~ univerzum) 
teremtésének szándékával  a 16 3 alapelem 
teremtetett meg.  

                                                           
3 Ha az embert állítjuk a vizsgálódás közép-
pontjába, mint rész-egészet (része a mindenség-
nek, miközben önálló teljes egész egység) akkor 
teste rendelkezik 5 fogadó képességgel (szem, fül, 
orr, száj, bőrfelület) és 5 cselekvő érzékszervvel 
(hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv) és tizenegyedik 
az elme, ami a testen belül van Minden esetében 
további; 5 elem (tér-tűz-levegő-víz-föld). Közben 
adottak az érzékszervek tárgyai, mint; forma, hang, 
illat, íz, hő. A kölcsönhatásokból keletkeznek a 
vágy, a gyűlölet, a gyönyör és a fájdalom. Az így 
megnyilvánult test hat fokozatú változásnak van 
kitéve mint; születés, növekedés, állandósulás, 
szaporodás, leromlás, elmúlás. Aki mindezt nem 
tudja, nem próbálja átlátni, megérteni és minden 
cselekvés, történés következményét érdemben 
nem értékeli, az igazán belebonyolódik bizony-
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27. Az univerzum bolygórendszereinek 
minden egyes eleme egy-egy lényegalkotó 
lél-re „épül” de minden lél örökre -bár be-
fedve s ez által bekorlátozva, de- 100%-
ban lelki marad. 
28. A lényegalkotók elpusztíthatatlanok 
minden megnyilvánulásban/megtestesü-
lésben. 
29. Minden élettelen elemi részecske lé-
nyegalkotója -is- egy-egy (bár szabadság-
fokkal nem rendelkező) lél s ezen elemi 
részecskékből jön létre a szervetlen anyagi 
világ, majd további (különböző szabad-
ságfokkal rendelkező) lényeg-alkotóktól 
az élők; Fél(ig)Istenek, emberek, minden 
élőlény. 
30. - Mit tudhatunk a Legfelsőbb szemé-
lyes alászállásairól ? - kérdezte Jas. - A 

                                                           
talan tévelygésébe. Míg aki erről tud és igyekszik 
figyelembe venni életvezetése során, az a leg-
csekélyebb ’jó’ körülménytől is már jobb irányba 
indul tovább. 
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Legfelsőbb avatárkénti-, emberi alászál-
lása és ember-kénti tettei tévedésbe ejtik a 
tudatlan szemlélőket. - vetette fel Nárada. 
- A Legfelsőbb avatárként csak akkor száll 
alá, amikor a hitetlenek zavart okoznak. 4  
31. Vannak akik úgy vélik, hogy a Legfel-
sőbb avatárja azért szállt alá, mert látta 
hogy a világ túlterhelt, az emberek bána-
tosak, ezért megsegítésükre; taníthassa- és 
bemutathassa az Abszolút Igazságot. 
32. Jelen helyzetünkben a 19.-20.-21.-22. 
avatároknak van jelentősége. - kezdte Ná-
rada; 19. avatár; Balarám5, 20. avatár; 
Krisna6 - mindketten a Yadu dinasztiában. 
Majd 21. avatár; Buddha a személyes hit 
elfedője, majd még később 7 22. avatár; 
Kalki, a Kali kor lezárója. 

                                                           
4 Amit zavarnak -káosznak- vélünk az emberi 
történetben, az az elrendezések szerves része, azaz 
nem ’zavar’ ! 
5 1+9=10 → 1+0=1 → 1; a kezdet, az első 
6 2+0=2 → a folytatás 
7 432.000 év múlva 
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33. Avatár Krisna teste kék, míg ruhája sárga.8  
34. A Legfelsőbb inkarnációi megszámlál-
hatatlanok, míg Személyes avatárjai korlá-
tozott számban szálltak(nak) alá. 
35. Minden „első ember” (Manu) és min-
den Fél(ig)Isten, akik különleges hatalom-
mal rendelkeznek, a Legfelsőbb –önma-
gukban- teljes részei (miként minden lé-
nyegalkotó lél). 
36. A Legfelsőbb valójában nem rendel-
kezik anyagi formával, azt csak azért veszi 
magára, hogy híveit megsegítse, hogy 
érzékelhessék; Neki van formája. 
37. A csekély értelmű emberek anyagi/ 
testi felfogással tekintenek a lél-ekre.9 

                                                           
8 A tudás alapú-, védikus bölcseletben a kék = „jó” 
míg a sárga = a „nemjó” – Megjegyzés: avatár 
Balarám teste fehér ≈ kiárasztó-, sugárzó férfi 
jelleg, /a fekete ≈ befogadó-, elnyelő női jelleg/ 
ruhája kék = „jó” kötelék által meghatározott. 
9 Köznyelvileg a lélekre, mert azt az anyag termé-
kének tekintik, helytelenül ! (A vissza-vissza térő 
„feltételekhez kötött lélek” = a lél !) 
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38. Amikor valaki eléri az önmegvalósí-
tást, akkor megtapasztalhatja hogy a Leg-
felsőbbnek és a végtelen sok lél-nek sem 
durva-, sem finom fizikai teste nincs. 
39. Amikor eltűnik az illúzió, az ember 
megvilágosodik és elfogadja helyzetét. 
40. A megszületetlen- és nemcselekvő 
Legfelsőbb születését és tetteit nem lehet 
a Védikus Irodalomból megismerni. Ő a 
szív Ura. 10  
41. A Legfelsőbb; teremt – fenntart – 
pusztít, jelen van mindenben, mégis füg-
getlen mindentől. 
42. A csekély tudással rendelkezők nem 
látják át s így nem ismerik meg azt, ami a 
Legfelsőbb formái, -nevei, -cselekedetei 
mögött rejlik. Még találgatásaik-, neveik 
sincsenek ezekre. 
43. Csak azok ismerhetik meg teljes tel-
jében a Legfelsőbbet, akik szeretetteljesen 

                                                           
10 Hisz a Legfelsőbb parányi szerves -lényeg-
alkotó- részeként az emberi szívben lakozik. 
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végzik kötelességüket. 
44. A Legfelsőbb megismerése (a Legfel-
sőbbről-, Vele kapcsolatban szerzett is-
meretek) védelmet nyújt(anak) a születés-
halál rettegett ismétlődésével szemben. 
45. Akik (elméjükben) átadják magukat a 
Legfelsőbbnek, azok csupán mások jólé-
téért és boldogságáért (ha ’uralkodó’, ak-
kor mások gyarapodásáért) élnek. 
46. - Mond Jas ! Elégedett vagy-e, ha a 
testtel és az elmével azonosítod magad s 
ezeket tekinted az önmegvalósítás céljá-
nak ? - kérdezte Nárada. 
47. - És mond; Mit ér az a filozófia, ami 
nem szerez örömet a Személyes Legfel-
sőbbnek ? 
48. Mit sem érnek azok a szavak, melyek 
nem a Legfelsőbb dicsőségét írják le. 
49. Azon irodalom szavait -még ha töké-
letlenek is- melyek a Legfelsőbb nevét-, 
hírét-, formáját és kedvteléseit írják le, a 
megtisztult és valóban őszinte emberek 
hallgatják és elfogadják.  
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50. Ha az önmegvalósítás tudománya nem 
tartalmazza a Legfelsőbbről szóló fel-
fogást, nem tűnik jónak, még akkor sem 
ha anyagi vonzalomtól mentes. Mi haszna 
a gyümölcsöző (eredményorientált) csele-
kedeteknek, ha azok nem kötelesség-
teljesítők ? 
51. Bármiről akarsz szólni, vagy írni, ami-
ben nem látható a Legfelsőbb, annak e-
redménye csak felkavarja az elmét, ahogy 
a szél űzi azt a hajót, amelynek nincs hol 
kikötnie. 
52. Az emberek természetüknél fogva haj-
lanak az élvezetekre, aki a vallás nevében 
erre bíztat tévútra vezet. 
53. Csak a visszavonult, tapasztalt ember 
képes megérteni a lelki értékekkel teli tu-
dományt. Akik anyagi/testi ragaszkodá-
saik révén nincsenek ilyen szerencsés 
helyzetben, azoknak a Legfelsőbb cseleke-
detein keresztül lehet megmutatni az ön-
megvalósítás útját. 
54. Aki felhagy kötelezettségeivel az lel- 
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kiekben visszaeshet, bár elért lelki ered-
ményei nem vesznek el. Azonban a hitet-
len materialisták akkor sem nyernek lelki 
erényt, ha végzik kötelezettségeiket. 11  
55. A MINDEN ez a világmindenség (is) 
mégis különbözik Tőle. A Legfelsőbbtől 
származik a teljes anyagi megnyilvánulás a-
mi a Legfelsőbben nyugszik és Bele merül 
majd a megsemmisülés után is. 
56. A Legfelsőbb mindenki teremtője, 
fenntartója és megsemmisítője. 
57. Minden baj és gyötrelem legjobb 
gyógymódja, ha az egyén a Legfelsőbb 
szolgálatának szenteli életét már itt, köte-
lességei maradéktalan végrehajtásával és 
tartózkodva minden káros cselekedettől. 
58. A kötelességszerű cselekedetek gya-
korlása megsemmisíti azon tettek kedve-
zőtlen viszszahatásait. 
59. A hű kötelességteljesítés maga a szere- 

                                                           
11 Legfeljebb kevesebb jóvátételi kötelezettségük 
marad eltávozásra. 
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tetteljes viszony a Legfelsőbbhöz. 12  
60. Amíg az ember szeretet-teljesen végzi 
kötelességeit, addig -akár tudat alatt- fo-
lyamatosan Reá gondol(hat) hisz az Ő 
szolgálatát végzi13, szakítva a lél ideke-
rülését okozó uralkodási vágyával. 
61. Igaz(i) bölcs az, aki a teremtő OM-ban 
éppúgy a Legfelsőbb megszemélyesülését 
látja, mint szent nevei közül a Hari zen-
gésében, mert tudja hogy Neki nincs anya-
gi formája. 
62. Bár az idő mindent megsemmisít, az 
ősemlékezetben mégis (meg)maradnak az 
örök lelki értékek és emlékek. 

                                                           
12 Hisz a ’szeretet’ = elvárásnélküliség + adás + 
részrehajlás nélküliség, azaz mentesség minden 
személyes-, önös érdektől s ez által a Legfelsőbb 
elrendezéseinek megvalósulásában végzett szolgá-
lat. 
13 Minden és mindenki a nagy elrendezés része(se) 
aki nem kötelezettségét gyakorolja (legtöbb ember 
így tesz !) az felborítja a rend zavartalanságát, ettől 
van a sok zavar és nézeteltérés. 
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63. Szülő, ha meglátja gyermeke örök lé-
nyegi lényét, valódi kilétét, akkor szeretet-
teljes viszonyával védelmezi azt. 
64. A világ teljesen a Legfelsőbb irányítása 
alatt áll (az Ő elrendezéseinek -köztük a 
karma, mint vissz/a/hatás és a természeti 
törvények- maradéktalan teljesülése révén) 
ezért mint ha marionett bábuként visel-
kednének a lények (ember esetében a sza-
bad akarat érvényesülése mellett). 
65. Az önmegvalósított személyek a leg-
nagyobb csapást -mint okozat- is az elren-
dezések részeként értelmezik (még ha azt 
nem is látják át, még ha az okokat nem is 
értik). 
66. Akik nem tökéletesek a Legfelsőbb 
kötelességteljesítő szolgálatában és nem 
mentesek teljes mértékben az anyagi szeny-
nyeződésektől, azok nem láthatják meg az 
Urat. 
67. Ha valaki minél jobban vágyódik a Leg-
felsőbbre, annál inkább szabadul az anyagi 
vágyaktól. 
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68. A lelki értékekre -a Legfelsőbb kegyé-
ből- képes lehet emlékezni az, aki értel-
mével közelít a Legfelsőbbhöz. 
69. - Tudd Jas: - A Legfelsőbb Teremtő 
aspektusának éjszakája; négymilliárd-
háromszáz-millió napév, miként nappala 
is annyi.  
70. A felszabadult lelkek közül vannak, 
akik örök szolgálatot vállalva, időről-időre 
szabadon jelennek meg anyagi- és anyag 
feletti szférákban (mint például Én). 
71. A lél -bár anyag fölötti- midőn anyag-
testbe burkolózott, a test azt gondolja ma-
gáról, hogy ő az anyag terméke s így el kell 
viselnie az anyagi kihívások- és megpró-
báltatások vissz(a)hatásait. 
72. Az emberek nagyrésze nem tudja, 
hogy a számukra nemkívánatos anyagi 
szenvedéseket enyhíteni lehet az érintet-
lenség kiépítésével. 14  

                                                           
14 Vele, de nélküle – lelki lény ne azonosuljon az 
anyagi létformával. 
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73. Az Abszolút Igazságról szóló tudás-
nak már hallgatása-, vagy olvasása is eny-
híti a bánat, az illúzió és a félelem képzetét 
azokban, akik a szeretetteljes kötelesség-
teljesítés útját járják. 15  
74. Az az ’uralkodó’ (meghatározottságú 
harcos) aki ismeri az igaz vallás elveit (ami 
az Abszolút Igazságon alapszik) nem öli 
meg ellenségét, ha az nem figyel, -bódult, 
vagy mámoros, -megzavarodott, -alszik, 
vagy -retteg. Nem öl fút, nőt, bolondot, 
vagy igaz hívőt. 
75. Az a kegyetlen és nyomorult ember, 
aki mások élete árán tartja fenn létét, meg-
érdemli, hogy -saját érdekében, arra méltó 
harcosok- megöljék, máskülönben az 
alantas tettek hátrányos -újabb- születésbe 
sodorják.  
76. Az az uralkodói rend, amely nem sza- 

                                                           
15 Amíg valaki elkötelezetten és figyelmesen végzi 
kötelességét, addig kerüli a sok anyagi/testi kel-
lemetlenség. 
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bályozza érzékeit és figyelmen kívül hagy-
ja a gondolkodók ajánlásait, annak indulati 
tüze lerombolja az egész uralkodói csalá-
dot és még a köznépet is keserűség tölti el. 
77. A Legfelsőbb Mindáthatóként minden 
szívben -az egyéni lél mellett- ott van. 16  
78. A Legfelsőbb személytelen energiája 
révén képes fenntartani és/vagy megsem-
misíteni minden anyagi dolgot. 
79. Bár a Legfelsőbb mindenen belül és 
mindenen kívül létezik, mégis láthatatlan. 
80. Az egyszerű szemlélő számára a min-
dent átható Legfelsőbb épp oly láthatat-
lan, mint ahogy a jelmezbe öltözött szí-
nész felismerhetetlen jelmeze mögött. 
81. Akár a szeretetteljes kötelességteljesí-
tők-, akár az elméjükben spekulálók, akik 
megtanultak már különbséget tenni anyag 
és szellem között, a szívükben megtalál- 

                                                           
16 A Legfelsőbb és minden lél személyes, de mind-
nyájuknak van személytelen kisugárzása ~ így 
„működik” a Legfelsőbb Mindátható energiája is. 
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(hat)ják a Legfelsőbbet. 
82. Aki szívében rátalál a Legfelsőbbre, 
azt már nem zavarja meg a születés és 
halál körforgása. 
83. Akik az anyagi fejlődés útját járják-, a 
tiszteletreméltók (származásuk, vagy a-
nyagi tevékenységük okán)-, akik a gaz-
dagság-, a kimagasló műveltség-, vagy a 
testi szépség révén szeretnének tökéle-
tessé válni, azok nem képesek őszinte 
érzésekkel közelíteni a Legfelsőbbhöz. 
84. A Legfelsőbb és tanítása az elesettek 
reménye. Ő az Aki Önmagában Teljes és 
ezért mindig elégedett és Ő a szellemi 
monisták Mestere. 17  
85. A Legfelsőbb, miként az örök idő, 
akként a Legfelsőbb Irányító, -Aki kezdet 
és vég nélküli, -mindent átható, mégis egy-
nek tekinthető. Mindenkire egyformán 
sugárzó, az élőlények között mégis fenn-

                                                           
17 Szellemi monizmus = minden alapvetően 
szellemi jellegű. 
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álló viszály -ennek ellenére- csupán a tár-
sadalmi kapcsolatokból ered. 
86. Az emberek tévednek, amikor azt kép-
zelik, hogy a Legfelsőbb részrehajló. 18  
87. Ugyan zavarba ejtő, hogy a Legfelsőbb 
cselekszik, miközben tétlen (azisnemis) 
mint ahogy az is, hogy alászállása (avatár-
ja) megszületik, miközben a Legfelsőbb 
megszületetlen.19 
88. Nem követ el hibát az az uralkodó, aki 
helyes célért vívott csatában öl és aki alatt-
valói jólétéért cselekszik (hisz minden ural-
kodó sorsa az uraltjairól való gondoskodás). 
89. Sáros vizet nem lehet sárral megszűrni, 
boroskancsót nem lehet borral kitisztítani. 20  

                                                           
18 A valódi ’szeretet’ 3. fordulata: a részrehajlás-
nélküliség nem véletlen ! 
19 Ugyancsak ezen -látszólagos- önellentmondá-
sok közé sorolható a Legfelsőbb egyidejű imma-
nenciája (belsőben léte) és transzcendenciája (fel-
foghatatlan külsőben léte)  
20 Rosszat nem lehet rosszal-, miként ölést öléssel 
jóvá tenni ! 
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90. Az idő tart hatalmában mindenkit, mi-
ként a szél tereli a felhőket. 
91. Az idő visszafordíthatatlan. 21  
92. Senki nem ismerheti -még a legmélyre-
hatóbb tudós filozófus kutatók sem- a 
Legfelsőbb tervét. 22  
93. Az elrendezéseket el kell fogadni. 23  
94. Miként a legfőbb élvező- és minden 
történés elszenvedője is a Legfelsőbb el-
rendezéseinek24 (át)láthatatlan hatása meg-
zavarja az embereket. 
95. A Legfelsőbb mindig kiegyensúlyo- 

                                                           
21 A bekövetkezett változásokat nem lehet meg-
nem történté tenni.  
22 Legfőképp azért nem, mert Önmagában Teljes 
Valójának nincsenek tervei - beéri annyival hogy 
lél parányai -szerte a különböző megnyilvánulá-
sokban- jelmezeiket változtatva, alakítják szerepe-
iket, az Úr pedig „meg-meg lepődik” az alakítá-
sokon - Önmaga kiismerhetetlenségén. 
23 Kinek-kinek küldetése/sorsa szerint, minden-
kori meghatározottságaiban, hely-idő-körülmény-
nek megfelelően. 
24 Köztük a természeti törvényeknek. 
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zott. 25  
96. Az önmegvalósított, tiszta lelki ember 
(aki ragaszkodásaitól-, kötelékeitől- és kö-
töttségeitől megszabadult), teste elhagyása 
pillanatában megláthatja vágya célpontját, 
ha az a Legfelsőbb, akkor Őt. 
97. Az emberi osztályok26 és életrendek27  
a Legfelsőbb által elrendeltek, hogy ki 
melyikbe születik az lelki evolúciós fejlő-
désének velejárója, élet-rendjei pedig 
(korai halált leszámítva) elkerülhetetlenek. 
28 Egyfajta élethosszig tartó ’lemondás’ az 
érintetlenség, míg a ragaszkodások termé-

                                                           
25 Benne a sok-sok ellentétes változás egyensúly-
ban van. Az egyensúlytalanság mindig csak helyileg 
látszik annak, hisz máshol-, máshogy azzal ellen-
tétes erők működnek pl. ahol több van a kelleténél, 
az onnan hiányzik, ahol kevesebb van a kelleténél !- 
a Legfelsőbben érvényre jut a Teljesség és a ki-
egyenlítő kiegyensúlyozottság. 
26 Gondolkodó-uralkodó-nyerészkedő -élvezkedő 
27 Tanuló-családos-visszavonult-lemondott 
28 Még ha az emberiség nincs is tisztában velük és 
nem is követi azokat ! 
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szetes következményei a vissz(a)hatások 
(karma). 
98. A nők a férfiak ösztönző erői, emiatt 
erősebbek mint a férfiak, ám az erős nők 
szemérmesek. 29  
99. Bár a Legfelsőbb mindig elégedett Ön-
magában és hiába származik Tőle az egész 
anyagi világ néha mégis alászáll, hogy hí-
veinek örömet okozzon. 
100. Miközben a Legfelsőbb Balarám ava-
tárja elkerülte a Kuru mezei -korszak-
váltó- összecsapást, addig Krisna avatárja 
nem csak hogy buzdított a harcra, de még 
saját szavát is megszegve -hogy nem avat-
kozik be- egy kiesett harciszekér-kereket 
ragadott s támadott az ellen had egyik ve-
zetőjére (Bismára) akinek nyilai megse-
bezték. 
101. A Legfelsőbb Személyes jelenléte mi- 

                                                           
29 „…A házasságtörés a nemkívánatos gyermekek 
születését jelenti, akik az egész világban zavart 
okoznak…” 
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att a Kuru mezei csatában elesettek mind 
felszabadultak. 
102. Aki túllép a kettősség téveszméjén, az 
belátja hogy a Legfelsőbb Mindáthatóként 
még azoknak a szívében is jelen van, akik 
elméjükben spekulálnak (kételkednek) hisz 
a Napot sokféle képpen lehet látni, mi-
közben Ő mindig egy és ugyanaz. 
103. Aki teste elhagyásakor elméjében, be-
szédében, látásában, cselekedetében a Leg-
felsőbben mélyed el, az biztosan felsza-
badul. 
104. Egy önmegvalósított lélek eltávozá-
sakor mindenki elhallgat, mint a madarak 
alkonyatkor. 
105. Az őszinte gyászolókat elönti a bánat, 
de az nem uralkodik el rajtuk. 
106. Az önmegvalósított hölgyek ügyel-
nek arra, hogy távozáskor sírásuk ne 
okozhasson szerencsétlenséget. 30  

                                                           
30 Hisz minden elválás az elrendezések része. 
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107. A rokonok közötti viszály dühe, ha-
sonlatos a bambusz-tűzhez.31  
108. Méltó uralkodó alatt a körülmények 
virágzóak. 32  
109. Jó uralkodó alatt a folyók és minden 
vizek, a dombok, a hegyek, az erdők, a cser-
jék, a gyógynövények mind adóznak neki. 
110. Mikor jó az uralkodó, akkor nin-
csenek ellenségei, az emberek nem szen-
vednek elméjük gyötrelmeitől, -beteg-
ségektől, -hőségtől, vagy zord hidegtől. 
111. Az igazán méltó uralkodónak még a 
Legfelsőbb is hódolatát ajánlja (hisz ne-
mes és igazságos cselekedeteivel, népe jó-

                                                           
31 Mikor a szorosan egymásnak dörzsölődő bam-
busz-szálak közti száraz levél lángra kap, akár az 
egész bambuszerdőt képes felégetni, de tudni kell 
hogy a bambusz-szálakat lengető szél a Legfelsőbb 
akaratából gerjed. 
32 „…Annyi eső esik amennyire szükség van, a föld 
bőségesen terem mindent, igény szerint, dúsak a 
legelők és a tehenek is bőven adnak tejet…” - mi 
kéne más ? 
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létével gondoskodik az elrendezések ér-
vényre jutásáról). 
112. Amikor az uralkodók úgy élnek, mint 
a lét legalacsonyabb rendű kötőerejében 
élő állatok33 akkor a Legfelsőbb megnyil-
vánítja erejét, a Valós Igazságot. 34  
113. Az ideális uralkodó mentes az egyéni 
törekvésektől és az érzékkielégítésektől, a 
Legfelsőbb szolgálatán kívül (azaz előírt 
kötelességei teljesítésén kívül) semmi nem 
teszi elégedetté. 
114. Az intelligens lelki törekvő kerüli a 
materialisták kedvezőtlen társaságát és kö-
telességeit gyakorolva tör az Abszolút Igaz-
ság megismerésére. 
115. Felmerül, hogy a Legfelsőbbnek fel-
ajánlott áldás nem helyén való, ugyan-
akkor nem is helytelen, hisz az Abszolút-
nak szól. 

                                                           
33 Csupán eleget téve az anyagcsere-, védekezés-, 
fajfenntartás- és pihenés elemi ösztönzőinek. 
34 A vissz/a/hatás törvénye felerősödik. 
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116. A Legfelsőbb, lél parányainak lehe-
tőséget kívánt biztosítani, ezért az anyagi 
természet irányítására bízta az élőlényeket. 35  
117. A lét megtisztításához vezető út az 
anyagi tudattól való megszabaduláson át 
vezet. 
118. Mikor a (teljesen elégedett, Önma-
gában teljes) Legfelsőbbnek ajándékot aján-
lanak fel az olyan, mint ha a Napnak aján-
lanának fel egy lámpást. 
119. A mindent elpusztító idő egyedül a 
Legfelsőbbre nincs hatással. 36   
120. A Legfelsőbb nem csak Atyja min-
denkinek, de Anyja is egy személyben. 37  
121. A tudatlanok azt képzelik, hogy a 
Legfelsőbbre hatással lehet az anyag, pe-
dig Ő független attól. 

                                                           
35 Melynek megalkotója Ő Maga.  
36 Hisz az ’idő’ is Ő Maga. 
37 Az ’azisnemis’-elv szellemében a Legfelsőbb 
Atya is meg nem is, miközben Anya is meg nem is 
- hisz Ő -lél parányaival megegyezően- nemtelen. 
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122. Az őszinte és alázatos lelki törekvők 
az érintetlenség gyakorlása során egyre 
kevésbé kerülnek a kedvezőtlen kötőerők 
hatása alá. 
123. Az ateisták nem tudják, hogy a Leg-
felsőbb a legfőbb irányító. 
124. A Mindáthatóként mindenkiben je-
len lévő Legfelsőbb -Aki minden irányba 
kiterjed, Akit nem korlátoz az idő és a tér- 
az igazak38 védelmezője. 
125. Van, hogy a szerencsétlen- és fájdal-
mas eseményeket nem érdemes előre 
feltárni, hisz a bajok maguktól jönnek. 
126. A legyőzhetetlen örök idő, észre-
vétlenül elszáll azok felett, akik túlságosan 
ragaszkodnak a családi ügyekhez és örök-
ké azokra gondolnak. 

                                                           
38 ’Igazak’ megnevezés alatt élt egy Ausztrál törzs, 
akik önkéntes kihalásra ítélték magukat, belátva az 
emberiség -s ezáltal az emberi lelki fejlődési lehe-
tőség- kilátástalanságát. Nem az egyéni lehetősége-
ket zárták ki, hanem az emberiségszintűt ! Amiben 
világosan láttak. 



42 

 

127. Mindenki, aki az örök idő befolyása 
alatt áll (márpedig mindenki az alatt áll !) 
kénytelen lemondani még az életéről is, 
ami a legkedvesebb neki, nem beszélve 
más dolgokról, mint vagyon, tisztelet, gyer-
mek, föld, otthon. 
128. Óh ! Milyen erős remény él az élő-
lényben, hogy folytathassa életét. 
129. Háborítatlannak azt az embert neve-
zik, aki mikor hasznavehetetlenné válik 
anyagi teste -megszabadulva  minden kö-
telezettségétől- feladja azt. 
130. A legkiválóbb emberek közé tartozik 
az, aki felébred és megérti -akár magától, 
akár mások segítségével- az anyagi világ 
hamisságát, nyomorúságát és a Legfel-
sőbb elrendezéseire bízza magát. 
131. Hamarosan elérkezik az az idő 
(mondta Nárada ötezer éve) amely véget 
vet az emberek jó tulajdonságainak. 
132. Senkiért nem kell aggódni, mert 
mindenki a Legfelsőbb elrendezéseinek 
irányítása alatt áll. Az Úr az Aki összetereli 
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az élőlényeket, azután eltávolítja egymás-
tól azokat. 
133. Ahogy a bikát az orr-karikájába fű-
zött kötél tartja s így feltételekhez köti, 
úgy kötik az embert a különféle kölcsön-
hatásrendszerek, melyek által függ a Leg-
felsőbb elrendezéseinek teljesítésétől, vagy 
teljesülésétől. 
134. Miként a gyermek játékszereit rakja 
össze, majd rombolja szét saját akaratából, 
úgy terelik össze, majd választják szét az 
embereket a Legfelsőbb elrendezései. 
135. Ember akár a lelket tekinti örök elv-
nek-, akár az anyagi testet tartja mulandó-
nak-, vagy mindent a személytelen Abszo-
lút Igazságban tekint létezőnek-, netán 
mindent az anyag és a lélek megmagyaráz-
hatatlan kombinációjának gondol-, az 
elkülönülés érzései -minden körülmények 
között csak és kizárólag- az illuzórikus ra-
gaszkodások miatt támadnak benne. 
136. - Hagyj fel - Jas - minden aggodalom-
mal, melyet a valódi kilétedről- és annak 
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természetéről való tudatlanság okoz. Ne 
aggódj azért sem, hogy az utánad jövő 
gyámoltalanokkal mi lesz nélküled. 
137. Az öt durva elemből álló anyagi test 
(föld-víz-levegő-tűz-tér) az örök idő, -a 
cselekedetek s azok vissz(a)hatásai, -a há-
rom kötőerő (jó-szeszély-nemjó) irányítá-
sa alatt áll. Hogyan tudna másokat meg-
védeni az, aki maga halálosan tudatlan ? 
138. Akiknek nincs kezük, áldozatul esnek 
azoknak akiknek van, akiknek nincs lábuk, 
a négylábúak prédájává lesznek. Az erős a 
gyengébben él és általános törvény, hogy 
minden élőlény egy másiknak a zsák-
mánya. 39  
139. Elkötelezett lelki törekvő mindig a -
kívül- és belül egyaránt létező Egyetlen- 
Legfelsőbbre figyeljen, Aki különféle 
energiái révén nyilvánul meg. 
140. - Tudd, hogy a Legfelsőbb már meg-
segítette a Fél(ig)Isteneket abban, hogy fel- 

                                                           
39 Életen az élet él. 
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adataikat maradéktalanul végezhessék. 40  
141. A lényegalkotók-, minden lél; minő-
ségileg megegyezik a Legfelsőbbel.41  
142. A korszakváltás előjeleként már mu-
tatkozott az évszakok szabályszerűségé-
nek változása, az emberek mohóságának 
fokozódása, dühösek és becstelenek let-
tek, a megélhetésük érdekében tisztesség-
telen módszerekhez folyamodtak. 
143. A változás során a mindennapos kap-
csolatok és tettek csalással szennyeződtek, 
még barátok között is. Családi ügyekben 
gyakoribbak lettek a félreértések rokonok 
és jóakarók közt. Férj és feleség viszo-
nyában felütötte fejét a feszültség és a né-
zeteltérések. 
144. Az emberek egyre jobban hozzá 
szoktak a telhetetlenséghez, dühhöz, büsz- 

                                                           
40 Számtalan „segédje” van az Úrnak, a mindenek 
„működtetésében” 
41 Miközben mennyiségileg -akár méreteikben- 
összehasonlíthatatlanok. 
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keséghez és hasonlókhoz. 
145. Mindenféle szenvedések jelezték, 
hogy elérkezett a változás ideje. 
146. Ijesztően megváltozott az állatok vi-
selkedése. 42  
147. A természeti képződmények is furcsa 
jelenségeket produkáltak. 43  
148. A vadul tomboló szél mindent porral 
borított, elsötétítve a világot. Véres eső 
záporozott. 
149. Hanyatlóba hajlottak a Nap sugarai. 
Csillagok, mint ha harcoltak volna egy-
mással. Az élőlények megzavarodtak. 

                                                           
42 „…Napkeltekor üvöltöttek a nőstény sakálok, a 
kutyák félelem nélkül ugattak az emberekre, a 
különböző háziállatok szokatlanul-, riadalom 
nélkül járták körül az embert, lovak sírni látszottak, 
vésztjóslóan rikoltoztak baglyok, varja csapatostul, 
mint ha minden állat az egész univerzumot el akar-
ta volna pusztítani…” 
43 „…Füst borította az eget, a föld és a hegyek, 
mint ha lüktettek volna. Mennydörgések hallat-
szottak a felhőtlen égből. A derült ég villámokat 
szórt…” 
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150. Zavarosak lettek a folyók és mellék-
folyóik, tavak és medencék, de az embe-
rek elméje is. A kisütött vaj nem táplálta 
az áldozati tüzet.  
151. A borjak nem szoptak, a tehenek 
nem adtak tejet és csak sírva álltak a lege-
lőn a bikákkal együtt. 
152. A templomi murtik sírtak, bánkódtak 
és verejtékeztek. Úgy tűnt, mint ha távoz-
ni készülnének. A városok, a falvak, ker-
tek, a bányák, a remetelakok mind elvesz-
tették szépségüket. Távozott a boldogság.  
153. - Tudd Jas, hogy minden jel arra mu-
tatott; a világ addigi szerencséje elmúlik. 
154. A Hari néven is ismert Legfelsőbb 
avatárja, elhagyta a Földi világot. 
155. Igaz barát mindig megbocsát barát-
jának, miként apa a fiának. 
156. A Legfelsőbb elrendezései szerint; 
néha az emberek megölik egymást, más-
kor pedig megvédik egymást. 
157. Mikor az őszinte lelki törekvő csak a 
Legfelsőbbre gondol, elméje békét lel, 
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megszabadul az anyagi szennyeződések-
től, hitvány gondolatai elszállnak, úrrá lesz 
érzékein. 
158. A kettősségekből eredő kétségei el-
oszlanak és a kedvezőtlen kötőerők vissz-
(a)hatásai elkerülik. 
159. Megérkezett Kali, hogy szerencsét-
lenséggel sújtsa a csekély értelműeket. 
160. Növekedni kezdett a kapzsiság, a 
becstelenség, a csalás és az erőszak. 
161. A Kali korszak az egész világon be-
köszöntött és az embereket máris meg-
fertőzte a vallástalanság. 
162. Még a legnagyszerűbb uralkodó is 
mindig figyelembe veszi a gondolkodók 
tanácsait. 
163. Leghitványabb élvezkedők is néha 
királynak öltöznek s követnek el becstelen 
tetteket. 
164. - Mond Jas ? Mi haszna olyan dolgok-
ról hallani melyekkel csak elvesztegeti az 
ember értékes életét ? 
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165. A lusta, csekély értelmű és rövid életű 
emberek éjszakáikat alvással, nappalaikat 
ha-szontalan tettekkel töltik. 
166. - Halld Óh Jas ! Egyszer a vallásos el-
vek személyisége Darma, bika képében 
vándorolt mikor találkozott a Föld sze-
mélyiségével, Aki egy tehén alakjában je-
lent meg és Aki nagyon szomorú volt. 
167. Darma (bika formájában) kérdezte:  
- Miért fed a bánat árnyéka, talán nem 
vagy egészséges, belső betegségtől szen-
vedsz ? 44 

                                                           
44 „…Távol lévő rokonodra gondolsz ? Azért 
bánkódsz, mert a jövőben a bűnös húsevők ki 
fognak használni ? Vagy azért vagy szomorú, mert 
manapság már nem mutatnak be méltó áldo-
zatokat a Felsőbb-ségeknek ? Vagy azokat az élőlé-
nyeket gyászolód, akik éhínségtől és szárazságtól 
szenvednek ? Talán bűntudatot érzel a boldogtalan 
nők és gyermekek miatt, akiket a lelkiismeretlen 
emberek magukra hagytak ? Vagy azért vagy bol-
dogtalan, mert a tudás vallástalanok kezébe került, 
akik a vallási elvekkel szemben cselekszenek ? 
Vagy azért szomorkodsz, mert egyes gondolkodók 
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168. A Föld (tehén alakjában) így vála-
szolt: - Elvesztettem három lábamat és 
most csak egyen állok.  
169. FöldAnya minden gazdagság tárháza.  
170. - Óh Darma ! (Aki egy bika képében 
volt jelen) - folytatta FöldAnya (Aki egy 
tehén alakjában tartózkodott) - Valaha 
Téged is négy lábad tartott és a kötele-
zettségek révén növelni tudtad a boldog-
ságot az egész univerzumban. 45 

                                                           
olyan vezetők családjánál kerestek menedéket, a-
kik nem tisztelik a bölcs gondolkodók kultúráját ? 
A vezetőknek nevezett emberek a Kali kor ha-
tására megzavarodnak s az állam minden ügyben 
zavart okoz. E zűrzavar miatt bánkódsz ? Az 
általános népesség nem követi a szabályozó elve-
ket melyek az evésre, alvásra, ivásra, szaporodásra, 
stb.-re vonatkoznak és mindezt bárhol hajlandók 
megtenni. E miatt vagy talán boldogtalan ? …” - 
Mond Óh Föld-Anya. 
45 A vallás-, avagy kötelezettségek elveit (darma) a 
Legfelsőbb fektette le. Az Arany- (szatya) korban 
ezek teljes mértékben érvényre jutottak. Az Ezüst- 
(treta) korban negyed részüket már nem tartották 
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171. FöldAnya felsorolta a kötelesség 
elveit:  
1. igazmondás, 2. tisztaság, 3. boldog-
talanság nem tűrése, 4. erő amivel ural-
kodni lehet a dühön, 5. önelégedettség, 6. 
őszinteség, 7. szilárd elme, 8. érzékszervek 
szabályozása, 9. felelősségérzet, 10. ki-
egyensúlyozottság, 11. türelem, 12. nyuga-
lom, 13. hűség, 14. tudás, 15. lemondás az 
érzéki élvezetekről, 16. irányító képesség, 
17. lovagiasság, 18. befolyás, 19. mindent 
lehetővé tevő erő, 20. megfelelő köteles-
ség végzése, 21. függetlenség, 22. ügyes-
ség, 23. minden szépség teljessége, 24. 
derű, 25. jószívűség, 26. találékonyság, 27. 
nemesség, 28. nagylelkűség, 29. cél-
tudatosság, 30. tökéletesség minden tu-

                                                           
be. A Bronz- (dvápara) korban már csak felét, míg 
a Vas- (kali) korban csak negyede -ha- érvényesül, 
míg teljesen el nem tűnnek !  
A világ boldogsága azzal áll arányban, hogy meny-
nyire tartják be a darma elveit, mennyire teljesíti az 
emberiség kötelezettségeit. 
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dományban, 31. tettek helyes végre-
hajtása, 32. élvezet minden tárgyának bir-
toklása, 33. vidámság, 34. rendíthetet-
lenség, 35. kitartás, 36. hírnév, 37. imádat, 
38. mentesség a büszkeségtől,  39. létezés, 
40. 46 örökkévalóság és még tengernyi 
felfoghatatlan tulajdonság mely mind 
megvan a Legfelsőbben és sosem lehet 
elválasztani Tőle. - Mivel az Úr avatárja 
elhagyta a Földet és így a Kali kor képes 
kiterjeszteni hatalmát, ezt az állapotot 
látva vagyok oly szomorú. - fejezte be 
FöldAnya. 47 

                                                           
46 Megjegyzés: a ’tudás’ a 14. ami 1+4=5 azaz a 
Főpap (bölcs gondolkodó), míg a 40. ami 4+0=4 
(mint a jász ősök által alkalmazott számrendszer) 
ami az Uralkodó → Jász = ’gondolkodó’ + ’ural-
kodó’ 
47 Megkerülhetetlen tudás a kötelesség ismerete. A 
kötelesség, az ugyancsak tág darma fogalmi kör 
egyik jelentéstartalma, ezért érdemes kissé átte-
kinteni a védikus (tudás alapú) megközelítést. A 
d(h)arma szanszkrit kifejezés, jelentése: tart, fenn-
tart, hordoz. A szanszkrit szavak többárnyalatú 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szanszkrit
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jelentéséhez híven jelölheti még a következőket is: 
törvény, vallás, igazság, kötelesség, tan, lényeg, 
alapelv. A természeti törvények alapját képezi. A 
vonzás, taszítás, vegyi folyamatok vezérlő elve, az 
ok és okozat, de maga a szabályoknak alávetett 
emberi gondolkodás, a logika törvény-szerűségei is 
az egyetemes darma megnyilvánulásai. Indiai ha-
sonlattal: a darma a fonal, amelyre a világ dolgai, 
mint gyöngysorra a gyöngyök vannak felfűzve, 
"nélküle zűrzavarban hullana szét a gyöngyök 
sokasága". Jelen esetben értsd: a kötelesség-
teljesítés nélkül minden összezavarodik ! A darma 
a mindenséget meghatározó alapelv, de az élet 
sokféleségében ezernyi, külön-külön megnyilvá-
nuló törvény alakjában jelenik meg. A természet a 
darmán keresztül alacsony létfokozatokban az 
ösztönökön keresztül vezérel. Az erkölcsi meg-
fontolásra képtelen élőlényeket még nem terheli a 
személyes felelősségérzet. Az emberi öntudat 
magasabb fokozataiban azonban már a szabad 
akarat is érvényesül, felelős a tetteiért, képes az 
Isteni törvényt felismerni, ezáltal a darma meg-
nyilvánulása erkölcsi törvénnyé válik. Ez az 
erkölcsi törvény azonban nem csak megszívle-
lendő morális belső szükséglet, hanem kérlel-
hetetlen parancs. Az ember lázadhat ez ellen, 
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172. Az uralkodó legfőbb kötelessége, hogy 
megszüntesse a szenvedők gyötrelmét. 
173. A filozófusok közül néhányan, akik 
tagadnak minden kettősséget azt állítják, 
hogy az ember saját maga felelős minden 
boldogságáért és boldogtalanságáért. Má-
sok azt mondják, hogy a természetfölötti 
erők felelősek, míg megint mások szerint 
mindennek a cselekedet az oka, akik pedig 
rendkívül materialista szemléletűek, fenn- 

                                                           
ellenszegülése azonban mindig és szükségszerűen 
visszahat rá. A kötelesség megszegése, teljesíté-
sének elmulasztása; vétek, míg követése, telje-
sítése; erény. Az em-berre fejlettsége, adottságai, 
helyzete miatt más és más egyéni kötelesség hárul. 
Vannak egyetemes általános érvényű kötelességek, 
de vannak személyre szabott egyéniek is, amelyek 
az egyén tehetségéhez, egyéniségéhez, társadalmi 
helyzetéhez mérten feladatokat szabnak rá. A kö-
telesség útját járva az egyén, hajlamától, jellemétől, 
képességeitől függően elindul az Isteni törvény 
szabta úton. Amennyiben nem a törvény szabta 
utat járja, hibázik, hiszen megszegi azt és ez szük-
ségszerűen negatív következményekkel jár. 
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tartják hogy a természet a végső ok. 
174. Vannak gondolkodók akik azt hiszik, 
hogy senki sem deríthet fényt a boldog-
talanság okára érvekkel, nem ismerheti 
meg a képzelet segítségével sem és nem 
fejezheti ki szavakkal.  
175. A Legfelsőbb energiái felfoghatat-
lanok. Senki sem tudja felbecsülni őket 
elmebeli spekulációkkal, vagy a szavakkal 
bűvészkedve. 
176. Az igazmondás (szatya) korában a 
„négy láb” ; a lemondás, a tisztaság, a kegy 
és az igazmondás. Úgy tűnik, hogy a 
büszkeség, a nők iránti kéjvágy, a bódult-
ság és a féktelen vallástalanság három lá-
bat eltört. 
177. A megmaradt láb az igazmondást (az 
igazságot48) személyesíti meg s most ezzel 
biceg a világ. A viszályt megszemélyesítő 
Kali a csalástól virágzik és még az igaz- 

                                                           
48 Mindig mindenki csak azt kapja amit meg-
érdemel, hiába állnak ez előtt értetlenül ! 
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ságot is el akarja pusztítani. 
178. Most az erényes Darma (a vallásosság 
és kötelesség elve - Akit egy bika szemé-
lyesített meg) és FöldAnya (az éltető Föld 
- akit egy tehén) könnyek közt bánkódnak, 
mert hitvány emberek használják ki, fölöt-
tük uralkodva, akik uralkodók-nak adják 
ki magukat.49 
179. Minden vallástalanság kiváltó oka 
Kali, a nézeteltérések meghonosítója. 
180. Ahol teret adnak a Kali által meg-
személyesített vallástalanságnak, ott teret 
nyernek a vallástalan elvek, a mohóság, a 
becstelenség, a rablás, a durvaság, az áru-
lás, a balszerencse, a csalás, a civakodás és 
a hiúság. 
181. Az elrendezések azt tették lehetővé, 
hogy Kali (Aki a szellemi- és erkölcsi ha-
nyatlás megszemélyesítője) olyan helyen 
éljen ahol szerencsejáték, alkoholizálás, 
prostitúció és állatmészárlás folyik. 

                                                           
49 értsd: az emberiség magatartása a Föld-bolygón ! 
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182. Kali még ott is szabad teret kapott, 
ahol aranyat talál, mert ahol arany van, ott 
jelen van a becstelenség, a részegség, a kéj, 
az irigység és az ellenségeskedés. 
183. Ezért akik méltó életre vágynak, kü-
lönösen az uralkodók, a nép vezetői, de a 
papok, a vallásos emberek és a lemondott 
életrendet elértek, soha ne kerüljenek kap-
csolatba a felsoroltakkal. 
184. A realista ember a méhekhez hason-
ló, amik csak a lényeget választják ki a vi-
rágból. Tudja, hogy a Kali korban a lelki-
ekben kedvező dolgok azonnal kifejtik jó 
hatásukat, míg a kedvezőtlen cselekedete-
ket valóban végre kell hajtani, hogy hatá-
suk legyen. 
185. A csekély értelműek hatalmasnak 
vélik Kalit, de azok akik uraik önmaguk-
nak, azoknak nincs mitől félniük. 
186. A Fél(ig)Istenek is a Legfelsőbbet 
szolgálják, bár Neki semmire nincs szük-
sége (hisz Önmagában teljes). 
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187. Az önmagán uralkodó ember képes 
feladni az anyagi ragaszkodásokat, bele-
értve a durva test- és a finom elme 
késztetéseit. Az ilyen személy -utolsó 
életszakaszában- eljuthat a legtökélete-
sebb szintre, melynek velejárója az erő-
szakmentesség és a lemondás. 
188. A monarchikus királyság megszűné-
sével-, s mert a gazemberek és tolvajok el-
rabolják az emberek vagyonát, a társada-
lom darabokra hullik. 
189. Az emberek a társadalom kasztjainak 
és rendjeinek kötelességei- (általában a 
kötelezettségek teljesítését) valamint a 
védikus (tudás alapú) utasítások tekinte-
tében letérnek a fejlődő civilizáció útjáról. 
Az érzékkielégítések reményében jobban 
vonzódnak a gazdasági fejlődéshez, minek 
eredményeként nemkívánatos népesség 
alakul ki, egyre alacsonyabb szellemi szint-
tel. 
190. Az önmegvalósított személyek türel-
mesek, még ha rágalmazzák-, becsapják-, 
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megátkozzák-, megzavarják-, semmibe ve-
szik is őket, még akkor sem vágynak elég-
tételre. 
191. Az igaz lelki törekvők-, bár mások 
miatt az anyagi világ kettősségeivel kell 
törődniük, sosem szomorúak, de örömet 
sem lelnek világi dolgokban. 
192. Az önmegvalósított személyeknek 
természetes, hogy mindenkinek jót tegye-
nek, bárminemű érdek nélkül. 
193. Azok, akik az anyagi létbe merülnek 
-mert vakok, nem látják a végső igazságot- 
mindenfélét meghallgatnak a társadalmi 
viszonyokról. 
194. Az egyszerű családfenntartó (értsd: 
családos ember) élete nappalát pénzkere-
settel tölti, hogy családjáról gondoskod-
hasson, éjszakáit pedig alvással, vagy 
szexuális élvezettel. 
195. Akik nem tudatosak a lényegi lényről, 
a lél-ről, azok sohasem érdeklődnek az 
élet igazi problémáiról, mert túlságosan 
ragaszkodnak az olyan esendő harcosok-
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hoz, mint a test, a gyermekek, a feleség. 
Annak ellenére, hogy sokat tapasztaltak 
már, még most sem látják elkerülhetetlen 
anyagi/testi pusztulásukat. 
196. Aki arra vágyik, hogy megszabadul-
hasson a gyötrelmektől, annak hallani kell 
a Legfelsőbbről, Aki a legfőbb irányító, 
Aki mindenben benne van, miközben 
mindenek foglalata s mely ismeretek eny-
hítik a testi/szellemi nyomorúságot. 
197. Az emberi élet tökéletessége nem 
más, mint az élet végén a Legfelsőbbre 
való gondolat (képessége).50  
198. A Legfelsőbb Úr Hari nevének álan-
dó ismétlése mentesít a félelemtől azon az 
úton, amit azok járnak akik mentesek az 
anyagi vágytól, de azok számára is akik 
anyagi élvezetekre vágynak, vagy akik a 

                                                           
50 „…ami elérhető úgy az anyagról és a lényeg-
alkotóról szerzett teljes tudás révén, akár misztikus 
erők gyakorlása által, vagy a kötelesség kifogás-
talan végrehajtásával…” 
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legfelsőbb tudásból adódóan önmaguk-
ban elégedettek. 
199. - Ugyan mi haszna egy olyan hosz-
szabb életnek, ami tapasztalatlanul kerül 
elvesztegetésre ? Egy teljesen tudatos pil-
lanat többet ér, mert segítségével el lehet 
indulni a Legfelsőbb keresése útján. 
200. Élete végén az embernek bátornak 
kell lennie, hogy ne féljen a haláltól. Meg 
kell szüntetnie ragaszkodásait az anyagi 
testhez és mind ahhoz, ami a testtel kap-
csolatos, valamint minden vágyát ami eb-
ből fakad. 
201. A halálra készülő embernek el lehet 
hagynia otthonát és gyakorolnia kell az 
önuralmat.51 
202. Az anyagi cselekedetekben túlságo-
san elmerült elmét a szeretetteljes köteles-
ségteljesítésre kell összpontosítani s így 

                                                           
51 Az eltökélt jógik elhagyatott helyre vonulhatnak, 
megfürödve egy kellően megszentelt helyen kell 
ülőhelyet keresniük. 
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megszilárdulhat az Isten-tudat/MINDEN- 
tudat. 
203. Az emberi elmét álandóan izgatja az 
anyagi természet szenvedély/szeszély kö-
tőereje, a tudatlanság/nemjó kötőereje 
pedig örökké megzavarja/ marasztalja.  
204. A Legfelsőbb -Aki Maga az Abszolút 
Igazság- személyes teste az érzékekkel fel-
fogható anyagi világ egészének gigantikus 
megnyilvánulása, melyben az anyagi időt 
az univerzum múltja-, jelene- és jövője for-
májában lehet megtapasztalni. 
205. A Legfelsőbb egyetemes formájában, 
univerzumi személyében, avagy személyes 
univerzumában (értsd: az univerzum lé-
nyegalkotója- s így maga az univerzum is 
Személy !) -’föld’-szerű „szilárd”- lényegét 
az elemek hét rétegével borítja (víz, leve-
gő, tűz, tér, értelem, ego -mint hamis 
éntudat- és az anyagi természet). 
206. A különböző bolygó-rendszerek a 
Legfelsőbb különböző -felfoghatatlan- 
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„test-részeit” alkotják. 52  

                                                           
52 Pl. „…Patala a talp, Rasatala a sarok és lábújak, 
Mahatala a boka, Talatala a lábszár, Sutala a térd, 
Vitala és Atala a két comb, Mahitala a csípő, a 
világító égitestek rendszere a mellkas, Mahar a 
nyak, Janas a száj, Tapas a homlok, a legfelső 
bolygó-rendszerek pedig az Úr feje, karjai a 
Fél/ig/Istenek, égtájak a fülei, a fizikai hang a 
hallása, anyagi illat a szaglása, szája a lángoló tűz, a 
világűr szférái a szemgödrei, a Nap a látóképesség, 
szemhéjak a nappal és az éjszaka, szájpadlás a víz 
ura Varuna, a nyelv pedig mindennek nektárja, 
azaz lényege. A védikus himnuszokat az Úr 
agytekervényeinek tartják, állkapcsa Yama a halál 
istene, az érzelmek művészete a fogsor, a leg-
csábítóbb illuzórikus anyagi energia a mosoly, az 
egész anyagi teremtés nem más, mint a Legfelsőbb 
reánk vetett pillantása, erényesség a felső ajka, a 
vágyakozás az álla, vallás a melle, vallástalanság a 
háta, Teremtő aspektusa a nemiszerv, óceán a 
dereka, dombok-, hegyek a csotjai, folyók a test 
vénái, fák a szőrszálak, levegő a légzés, a múló 
korok mozdulatai, tettei az anyagi természet kötő-
erőinek vissz/a/hatásai, az esőfelhők az Úr haja, 
nappalok, vagy éjszakák vége a ruhája, a teremtés 
legfelsőbb oka az intelligenciája, elméje a Hold, 



64 

 

207. A Legfelsőbb egyetemes formájának 
arcát képezik a ’gondolkodó’-k, karjait az 
’uralkodó’-k, combjai a ’nyerészkedő’-k, 
’élvezkedő’-k -akik védelme alatt állnak- a 
lábai. 
208. A felsoroltakon kívül nincs más ezen 
durva anyagi világban. 
209. Az embernek a lényegre kell össz-
pontosítania, Aki a lél s végtelenségeiken 
túl a Legfelsőbb, máskülönben letér a he-
lyes útról és saját maga lesz mélyre süly-
lyedésének oka. 
210. Volt, hogy a Teremtő elveszítette tu-
datosságát a Legfelsőbb univerzális sz-
emélyiségéről ezért azon meditálva, igye-

                                                           
minden változás kútfője, az anyag ősoka a tudata, 
viharisten az egója, ló-, öszvér-, teve-, elefánt a 
körmei, a vadállatok és a többi négylábú az Úr 
övének tájékát képezik, madarak a művészi érzé-
keit jelölik, Manu ősAtya az intelligenciáját jel-
képezi, az emberiség a lakhelye, mennyei fajok, 
angyalok zenei ritmusérzéke, démon harcosok a 
bátorságát képezik…” 
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kezetével elégedetté tette az Urat és ismét 
képessé vált újabb teremtésre, ahogy az 
már korábban is volt. 
211. A védikus hangok és dallamok bemu-
tatása annyira megtévesztő az egyén(ek) 
számára, hogy az emberek intelligenciáját 
(megkülönböztető képességét) a mennyei 
királyságokhoz hasonló értelmetlen dol-
gok felé irányítja. A feltételekhez kötött 
lelkek e mennyei-, illuzórikus örömök ál-
maiban lebegnek, ám valójában semmi-
lyen igaz boldogságot nem ízlelhetnek 
meg ott. 
212. A felvilágosult embereknek ezért 
csak a minimális életszükségletek meg-
szerzésére szabad törekedni, amíg a nevek 
(megnevezések) világában él. 53 Legyen 
okos, rendíthetetlen és sohase törekedjen 
felesleges dolgokra, megértve, hogy min-
den ilyen törekvés csak hiábavaló fára-
dozás. 

                                                           
53 Egyszerű élet, magasszintű gondolkodás. 
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213. A Mindátható Úr elrendezéseivel 
bizton megvédi teljesen meghódolt híveit. 
Miért is hízelegnek hát a tanult tudósok 
azoknak, akiket a fáradságosan megszer-
zett vagyon mámorossá tesz ? 
214. Az emberek tömegeit látva, akik saját 
tetteik eredményeként örök szenvedésben 
élnek, nem csoda hogy megrögzött mate-
rialistaként nem törődnek a Legfelsőbbel 
s helyette idegen nevekhez fordulnak. 
215. Ha egy ember nem mond le arról a 
vágyáról, hogy mind magasabb rendű a-
nyagi élvezetben legyen része, akkor el-
távozásakor magával kell vinnie vágyait és 
az érzékeket (következő életére)54. 
216. Az örökké gyümölcsöző cselekede-
teket végzőket és a durva materialistákat, 
mozgásterük mindig korlátok közé 
kényszeríti, nem érhetik el a szabad- 

                                                           
54 De az ilyen megátalkodottak, csak alacsonyabb 
szinten- és kedvezőtlenebb körülmények között 
folytathatják azt amit abbahagytak. 
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ságot.55  
217. Minden lényegalkotó lél illúzióba 
kerül amikor a Legfelsőbb külső energiája 
révén valamely élőlény formája borul rá. 56 
Az anyagi természet kötőerői hatására, a 
test börtönébe zárt valódi személy az „én” 
és az „enyém” téves felfogás szerint ítéli 
meg helyzetét. 
218. Amikor egy lél felszabadul anyagi 
illúziója és testi burka alól, visszakerülve 
eredeti lelki szférájába, megszűnik az „én” 
és az „enyém” tévképzet. 57  

                                                           
 

55 Miként az élettelen elemi részecskék lényeg-
alkotóinak nincs szabadságfoka, akként az ember-
lét méltó lehetőségeit elszalasztók is korlátozot-
tabb szabadságfokú létbe kerülhetnek csak újabb 
életükben. 
56 Sosem az anyagi létforma nyilvánul meg előbb s 
kerül abba a lényeg-alkotó lél, hanem fordítva ! 
57 Alkalmassá válik a Legfelsőbb feltétel nélküli 
szolgálatára, bár még nem kerül a Bizalmas Benső 
Hajlékra, így hát leeshet még újabb anyagi 
születésbe. 
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219. A Legfelsőbb Bizalmas Benső 
Hajlékán nem hatnak a tudatlanság 
’nemjó’ és a szenvedély ’szeszély’ anyagi 
kötőerői melyek ott sohasem szennyez-
hetik be a tiszta jóságot, a ’jó’-t. Ott az 
időnek sincs hatalma, az illuzórikus anyagi 
energiákról nem is beszélve. Az ott lévő 
lelki lények kifogástalan szolgálói az Úr-
nak immár örökre. 
220. A Legfelsőbb nem csak jelen van 
minden létezésben és lényben, de felsőbb-
rendű intelligenciája révén tudatában van 
mindenki mindenféle törekvésének is 
221. Ha valaki úgy gondolja, hogy létezik 
olyan(smi) ami nincs kapcsolatban a Leg-
felsőbbel, annak tudnia kell, hogy az csak 
az Ő illuzórikus energiájának visszatükrö-
ződése a sötétségben. 
222. A lelki világ teljesen lelki, mégis át-
hatja az anyagi világot (is) hisz az (már-
mint az anyagi megnyilvánulás) a végtelen 
-átmeneti- behatárolt  
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része. 58  
223. Aki az Abszolút Igazság után kutat, 
annak minden bizonnyal eddig a pontig 
kell eljutnia, hisz azt már tudja, hogy a 
Legfelsőbbre -miközben mindent áthatva, 
mindenben benne van, ennek ellenére- 
semmi nem hat és sehol nincs jelen sze-
mélyesen. 59  
224. Az élőlények akkor vannak a szá-
mukra legmegfelelőbb helyzetben, ha en-

                                                           
58 Ahogy a ’tér’ elem lelki és anyagi is egy időben, 
hiszen az anyagi megnyilvánulás parányi elemei 
közti aránytalanul nagyobb teret a ’tér’ tölti ki, 
tehát minden „anyagi” része /is/. Tehát a lelki 
világ benne is van az anyagi világban, meg nem is 
– azisnemis ! miközben az anyagi világ nem tud 
kívül lenni a lelki világon, nincs külön számára 
fenntartott térrész a végtelenben. 
59 Az emberi test sejtjei is az emberben vannak, 
embersége minden sejtjére hatással van, mégsem 
képezi egyik sejt sem az embert magát, különösen 
nem annak finom fizikai összetevőit, mint az 
érzék, az intelligencia és legfőképp hamis önazo-
nosságtudatát ! 
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gedelmeskednek a Legfelsőbb elrendezé-
seinek, kötelezettségeiket teljesítve. Így 
tökéletes lelki békében élhetnek. Eközben 
a cselekedetekre való ösztönzés a gyümöl-
csöző (eredmény-vágyó) munka iránti vágy-
ban nyilvánul meg. 
225. Tudni kell, hogy a Legfelsőbb nem 
személytelen (még ha személyének van is 
személytelen kisugárzása !) hanem mindig 
is Személy ! 
226. Minden embernek tudnia kell(ene) 
hogy minden anyagi összetevő, minden 
anyagi tett, idő és kötőerő, valamint az 
élőlények, akik arra születtek hogy élvez-
zék mindezt, csak a Legfelsőbb kegyéből 
léteznek és amint Ő nem törődik többé 
velük, minden nemlétezővé válik. 
227. Minden (újra)születés az előző éle-
tekből hozott érdemek- és törlesztendők 
szerint kezdődik. 
228. Minden teremtettre mindhárom kö-
tőerő hatást gyakorol (különböző arány-
ban/mértékben) és az „áldozat” átveszi az 
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azokra jellemző szokásokat/vonzódásokat. 
229. A Legfelsőbb nem közvetlenül végzi 
az anyagi világ teremtését, fenntartását és 
pusztítását. 60 Mikor bizonyos szentírások 
közvetlen beavatkozásról írnak, azt csak 
azért teszik, hogy szembe szálljanak azzal 
a gondolattal, miszerint az anyagi termé-
szet a teremtő. 
230. - Tudd Jas, hogy a Yaduk -(Jadu) mely 
dinasztia rokona vagy- tapasztaltak voltak 
az Isten-tudatban, műveltek és jártasak az 
elme tudományában. A Legfelsőbbet úgy 
ismerték, hogy Ő az Aki mindenhol jelen 
van. 
231. Akik elestek a Kuru mezei csatába, 
mind megtisztultak és felszabadulva az Úr 

                                                           
60 Ezt a folyamatot nem csak univerzális érte-
lemben kell figyelembe venni, de pl. egy sejtnek is 
van teremtése, amikor lényegalkotójára az adott 
természeti törvények/körülmények szerint az új 
sejt felépül, majd fennállásáig a sejtet fenn kell 
tartani, majd miután „leélte életét” halála-, lényeg-
alkotója eltávozása, maga a pusztulás. 
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hajlékára jutottak, mert személyesen ta-
lálkozhattak a Legfelsőbb avatárjával. 
232. A boldogság reményében mindenki a 
gyümölcsöző (eredményvágyó) tettekkel 
foglalkozik és sosem fáradnak bele, ám 
szenvedésük mégsem enyhül. Ellenkező-
leg, e tettek egyre nagyobb gyötrelmeket 
okoznak. Vajon hogy kell élni a valódi bol-
dogság elérése reményéhez ? 
233. Az igaz bölcsek célja nem lehet más, 
mint hogy az emberek világi témák iránti 
erős érdeklődését a Bizalmas Tanítás felé 
tereljék. 
234. Akik nem ismerik a Bizalmas Taní-
tást, azok életét -sajnálatra méltóan- elra-
bolja az örök idő miközben azzal törőd-
nek, hogy filozófiai spekulációkat hirdes-
senek és az élet végső céljáról szóló el-
méletekkel barátkozzanak, vagy rituális 
szertartásokat végezzenek (hiábavalóan). 
235. Bár a Legfelsőbb okként és okozat-
ként is közreműködik a kozmikus meg-
nyilvánulásban, az hogy mindez működ-
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hessen ahhoz legkiválóbb- és leghűsége-
sebb szolgálója, Maya (Illúzió Istennő) 
kitartó munkája elengedhetetlen.  
236. A Legfelsőbb Teremtő aspektusa 
előbb azokat a lényegalkotókat bocsájtja 
előre, melyek magukra öltik az élettelen 
alkotóelemek burkát -már hordozva a 
három kötőerő kombinációit-  
237. Mikor az élettelenek már maradék-
talanul engedelmeskednek Illúzió Istennő 
utasításainak (az elrendezett természeti 
törvények szerint) engedi el a Legfelsőbb 
az élettel töltőket, akiken a ’jó’-ság kötő-
ereje a domináns. Ők az élettelenekből 
öltözködnek, de már az életerő adta sza-
badságfokkal. 61 

                                                           
61 A teremtettségbe kerülő minden lél eredendő tu-
lajdonsága a vonzerő (gravitáció) melynek segít-
ségével felöltik azt az illuzórikus anyag-ságot, 
melyben első helyen vannak a Teremtő akaratát 
képező információk, azokat, (ki)sugárzó -személy-
telen- energiájával ruházza fel és a gravitáció, az 
energia segítségével kialakítja az elemi részecs-



74 

 

238. Az életerővel együtt jár a hatalmas -a 
’nemjó’ kötőerejével meghatározott- ős-
okból átalakuló hamis ego, a téves- (meg-
tévedt/megtévesztett) -ön(én)azonosság 
tudat.62 
239. A hamis egó alakul elmévé63 a ’jó’-ság 
kötőerejével fennálló kölcsönhatás követ-
keztében és nem csak az élőlényekre-, de 
még az anyagtalan Felsőbbségekre- és Fél-
(ig)Istenekre vonatkozóan is, Akik a lát-
ható világot irányítják (értsd: Felsőbb 
Irányítók). 
240. A téves önazonosságtudat három fá- 

                                                           
kéket. Ezek az élettelen részecskék -az anyagmeg-
maradás (törvénye) szellemében- az anyagi meg-
nyilvánulás fennállásáig (évmilliárdokig) egyre csak 
átalakulnak/átrendeződnek, de meg nem szűnnek. 
62 Az „élet”-erő a ’jó’ míg a hamis egó a ’nemjó’ 
által meghatározott. 
63 Még nincs se test sem agy ( ! ) hisz ezen finom 
összetevő (mármint a hamis egó) nem azok 
terméke ( ! ) hanem a „hamis egó”-információ 
vezérli/vezényli azok létrejöttét. 
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zisban nyilvánul meg; okként, okozatként 
és cselekvőként (még nincs cselekvés, de 
az ok-okozatból eredő cselekvő már kész-
tet) E működések mindegyike az elme sík-
ján megy végbe. Alapját az anyagi elemek, 
a durva érzékek és az elmebeli spekuláció 
alkotják. A hamis egó éppúgy álandó kap-
csolatban áll a három kötőerővel, miként 
azok sodorják egyre az életteleneket is. 
241. Az érzékek a ’szeszély’ kötőerejének 
termékei a hamis egóban, ezért a filozófiai 
elmélkedésből származó tudás és az ered-
ményvágyó tettek leginkább a ’szeszély’ -
szenvedély- termékei. 
242. Az („éteri”) tér64  

                                                           
64 Mely tér a „lelki”-tér, amiben az egész anyagi 
megnyilvánulás kering, ugyanakkor „anyagi”-tér, 
amennyiben minden anyagi megnyilvánulás elemi 
alkotóelemei közti teret is alkotja. 
Ez esetben sem az alacsonyabb rendű elemi-, a-
nyagi megnyilvánulások közti teret tölti ki a ’tér’-
elem, hanem a ’tér’-elem biztosít „helyet” -„magá-
ban”- az anyagi részecskéknek. (Mondhatni néző-
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a hangnak-65, a teremtő OM igének a ter-
méke ! 
243. A megnyilvánuló kettősség (+ / – ) 
feszültséggé (elektromos töltéssé) moz-
gássá (hullámjelenséggé) alakul, azok pe-
dig sugárzó energiává, különböző frek-
vencia-tartományokká, plazmaállapottá66, 
fénnyé, hővé … ’tűz’-elemmé.  
244. Az örök idővel keveredő tér levegővé 
alakul.67 

                                                           
pont kérdése, a megfigyelő megértési szintje sze-
rint) Gondoljunk csak az egyes atomok belső tér-
arányait (atommag és elektronok -távolság- viszo-
nya) összevetve a Naprendszer térarányaival (Nap 
és bolygók -távolság- viszonya), összehasonlít-
hatatlanul ritkább az atomi „tér” a „Naprend-
szeri”-nél ! 
65 A ’hang’ a hullámzás/rezgés azaz két „véglet” –
’jó’ és ’nemjó’ közti váltakozás, amikor az egy-
ségből kettősség lesz, melynek következménye 
változás/váltakozás. 
66 A plazma állapot az univerzum 99%-át alkotja ! 
67 Ez esetben sem az alacsonyabb rendű légnemű 
’levegő’-elem állapot válik magasabb rendű ’tűz’-
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245. A mozgás lassulása következtében a 
’levegő’-elem egy része „kicsapódik” fo-
lyékonnyá, ’víz’-elemmé válik.68 
246. A további lassulás-, nehezedés szilár-
dulásra vezet, megjelenik a ’föld’-elem. 69 
247. Mind-e jelenség/folyamat a Legfel-
sőbb egyetlen pillantásának köszönhető.70 
248. Az univerzum működtetése, irányí-
tása, vezérlése számtalan Felsőbb Irányí-
tót, Felsőbbséget, Fél(ig)Istent igényel, 
Akik mindnyájan a Legfelsőbbtől kapták 
megbízatásukat s végzik is azt -szinte- hi- 

                                                           
elemmé, hanem a kettősség kezdi el „rendezni” a 
már létező elemeket ’levegő’-elemmé. 
68 A magasabb rezgés/magasabb hő több ’levegő’-
elemet képes magában tartani, de ahogy 
mérséklődik a rezgés, csökken a hő, a ’víz’-elem 
kicsapódik „kondenzálódik”. 
69 Immár „kész” a föld-víz-levegő-tűz-tér-elme-
értelem-hamis ön(én)-azonosságtudat alkotta anyagi 
megnyilvánulás, a három kötőerővel vegyülve. 
70 Megjegyzés: nincs napokig tartó babrálás, majd 
fáradtság, ami pihenést igényel(ne) ! 
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bátlanul. 71 
249. Az élőlények sosem lehetnek boldo-
gok, mert örökké a háromféle gyötrelem 
sújtja őket. (a test- és az elme-, a többi élő-
lény- és a természeti erők/csapások okoz-
ta gyötrelmek) 
250. Akik lelki törekvésük következtében 
eljutnak a megvilágosodott-, szeretetteljes 
kötelességteljesítés szintjére, azok megér-
tik a lemondás és a valódi tudás teljes ér-
telmét. 
251. Az ember sok-sok születése során, á-
landóan a három kötőerő keveredésének 
hatása alatt áll, ezért mindig hibákkal végzi 
kötelezettségeit s amíg tökéletesen meg 
nem tisztul, addig nem tud teljes örömet 
szerezni a Legfelsőbbnek. (Aki mindezt 

                                                           
71 Mivel csak a Legfelsőbb teljes és tökéletes, a 
Neki alárendelt Felsőbbségek -hasonlatosan az 
emberi létformához- nem hibátlanok, mondhatni 
néha-néha esendők, amikor még a legnagyobb 
tudományos elméletek is megdőlni látszanak, a 
tudomány számára értelmezhetetlenül. 
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megértéssel szemléli) 
252. A ’jó’-ság kötőerői által meghatáro-
zottak a Fél(ig)-Istenek. Az emberekre a 
’szeszély’ kötelék a jellemző (örök csa-
pongás ’jó’ és ’nemjó’ között). A ’nemjó’- 
„tudatlanság” kötőereje azok sajátja akik a 
Földi lét és a mennyei bolygók között 
tengődnek, de feljebb (kijjebb) nem tud-
nak kerülni (csak vissza).  
253. Akik a valódi tudományhoz vonzód-
nak, azokat nevezik ’gondolkodó’-knak, 
ők a társadalom tanítói. 
254. A védelem ereje a méltó ’uralkodó’-
jegyűek sajátja, feladatuk megvédeni a 
társadalmat a tolvajok és gonosztevők 
háborításától. 72 
255. Az emberek megélhetését és a meg-
termelt javak igazságos elosztását biztosít-

                                                           
72 Mikor egy társadalomban eluralkodik a tolvajlás 
és a gonoszág, akkor biztos hogy nem méltó 
’uralkodó’-i körből kerülnek ki a vezetők, hanem a 
’nyerészkedő’-k, vagy az ’élvezkedő’-k soraiból. 
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ják az igaz ’nyerészkedő’-k, más néven gaz-
dálkodók. 73 
256. A legalacsonyabbnak vélt ’élvezke-
dő’-i emberi osztály a világ nélkülözhetet-
len része, igaz ’gondolkodó’-k, méltó ’ural-
kodó’-k és tisztes ’nyerészkedő’-k irányí-
tása alatt-, kötelezettségeiket végrehajtva 
tökéletes életet élhetnek. Ilyenek számára 

                                                           
73 Mikor a ’nyerészkedő’-k nem másokról igye-
keznek gondoskodni, csalnak és igazságtalanul 
osztják el a javakat, akkor méltatlanokká válnak 
tisztségükre. Az ilyenek hiába próbálnak jóté-
konykodni, alapvető kötelezettségeiket nem tel-
jesítik ! Aki nem rendelt kötelezettsége szerint él, 
az -legkevesebb- képmutató, következő élete 
pedig -ha emelkedni szeretne- csak a jóvátétel 
jegyében telhet. 
Azonban azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a jelen kor a degradáció -rendelt- ideje, 
amikor a „fejlődés” iránya a „vissza” a romlás ! 
Ilyenkor a jó ’nyerészkedő’ (Aki nem a ’jó’ !) a ha-
nyatlást építi, mert az a dolga és a méltatlan épülés 
eszközei is méltatlanok. Mindezek eszköztára min-
dig korszerű, az adott kornak megfelelő eszközök, 
módszerek. 
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biztos a következő életbeli kedvezőbb kö-
rülmény. 
257. A teremtettségben mindig minden 
változik, ám legfőbb foglalata a Legfel-
sőbb és az a végtelen lelki világ -amiben az 
átmeneti megnyilvánulások hol itt, hol ott 
feltűnnek- változatlanok. 
258. Az emberek azért töltik idejüket min-
denfélével, mert sarkallja őket a vágy. A 
Legfelsőbb azonban -mivel önmagában 
teljes, ezért- vágytalan. 74 
259. A tiszta lélek nem más, mint a tiszta 
tudat, és sohasem veszíti el tudatosságát, 
sem a körülmények, sem az idő, sem a 
különféle helyzetek, sem az álmok, vagy 
bármi más ok miatt. Hogy kerülhet mégis 
a tudatlanság hatása alá ? 

                                                           
74 A Legfelsőbbel kapcsolatos a vágytalanság, mint 
ha -egyfajta- hiányát/hiányosságát mutatná, (föl-
vetve a kérdést, hogy akkor; - Ő nem teljes ?) ám 
végtelen számú lél paránya révén a vágy sem füg-
getlen Tőle, hisz Azok -mint szerves részei- ugyan-
csak vágytüzeltek. 
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260. Bizonyos feltételekhez kötött lelkek 
azt az elméletet hangoztatják, hogy a Leg-
felsőbbet -néha- legyőzi Maya (az Illúzió) 
ugyanakkor azt is fenntartják, hogy Ő 
nem feltételekhez kötött. Ez ellent mond 
minden logikának. 75 
261. Önmaga kiléte az élőlényeknek örök 
aggodalmat/kétséget okoz. Nem tudják 
kik ők valójában, akárcsak az az ember aki 
álmodik. (vagy álomvilágban él) 
262. Ahogyan a vízen tükröződő Hold is 
remegni látszik, mert a víz tulajdonságával 
társult, úgy az anyaggal kapcsolatba kerülő 
önvaló is anyagi minőségűnek tűnik. 
263. Ám a test-tudat mérséklésével/mér-
séklődésével -részlegesen- felszínre jut-
(hat) valódi kilétünk a lél -többek között- 
teljes tudása. 
264. Aki eléri az érintetlenséget, abban meg-
szűnnek a tévképzetek és a gyötrelmek. 

                                                           
75 Megfelelő magyarázat csak az ’azisnemis’-elv 
segítségül hívásával kapható. 
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265. A feltételekhez kötött lelkeket meg-
zavaró dolgok eredete nem más, mint az 
anyagi természet energiáinak játéka. 
266. Az ostobák ostobája és az intel-
ligencia fölött álló érintetlenek boldognak 
érzik magukat, míg a köztük lévők -a sok-
ságot alkotók- folyton szenvednek. 
267. Az anyagi világ bár valódinak tűnik, 
mégis illúzió, ahogy az anyagi megnyil-
vánulások elfedik a lényegi lényeket, úgy 
az emberek sem veszik észre a 100%-ban 
lelki lényegalkotókat .76 

                                                           
76 Különösen önmaguk vonatkozásában, hisz 
anyagi/testi mivoltukkal-, emberségükkel azono-
sítják magukat -tévesen- ami örök-, valódi ki-
létükhöz képes csak időleges. 
Szentgyörgyi Albert mondta 90 évesen: 
„Történetemben van némi irónia: mialatt az életet ku-
tattam, az élő szervezeteket ízeikre szedtem, de eközben 
kezeim között elsiklott az élet és végül a molekuláknál meg 
az atomoknál kötöttem ki, ahol már nyoma sincs az 
életnek. Most öregkoromban megpróbálom újra összerakni 
azt, amit korábban rendkívül nagy gonddal szét-
daraboltam.” 
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268. A fiak, unokák, rokonok formájában 
megnyilvánuló képesség, a különféle faj-
tákban és fajokban az egész univerzum-
ban elterjedt. 
269. A Legfelsőbb Teremtő aspektusa 
több Manu-t (első-embert) alkotott Fél-
(ig)Isten gyámolító feljebbvalóikkal egye-
temben. 77 

                                                           
77 Egy-egy Manu, egy-egy -vérségi- nemzetséget 
származtatott, ám a vérségi keveredések követ-
keztében egyre színesebb lett a leszármazási ág-
rengeteg. Minden vérségi ág rendelkezik „saját 
Isten”-ével, értsd: gondviselő Fél(ig)Isten-ével, 
Akik sosem egyenlők a Legfelsőbbel !  
Bár minden ember az emberi-faj tagja, de azon 
belül egy-egy vérségi ág -akár- fajtának is tekint-
hető. E különbözőség legkevésbé külsődleges 
(meg az is ! - azisnemis) de leginkább tagjai lényeg-
alkotóinak lelki evolúciós fejlettségi szintjében 
lévő hasonlóság, ami eltér más „fajta” lelki sajá-
tosságaitól. (mindezeket leegyszerűsítve akár habi-
tusnak is lehetne nevezni) 
(sánta) Párhuzam (az amint fent úgy lent, amint lent úgy 
fent és amint kint úgy bent, amint bent úgy kint – 
analógia szerint): egy emberi test egy egység, egy 
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270. A világ népét anyagi aggodalmak 
gyötrik, örökös félelemben élnek. Mindig 
azzal próbálkoznak, hogy megvédjék 
vagyonukat, testüket és barátaikat, szünet 
nélkül siránkoznak, törvénytelen vágyak-
kal és az ezzel járó tulajdonságokkal van-
nak tele és vállalkozásaikat mohóságuk-
ban az „én” és az „enyém” mulandó fel-

                                                           
lényegalkotóval, de teljessége szervei (és egyéb 
alkatrészei) által egész. Ezek a szervek (nem-
egyszer emberek között) „csereszabatosak”. Sejtjei 
adott szerv alkotóelemei, amiket a szerv „istene” 
irányít/felügyel, természetesen engedelmeskedve 
(vagy fel-fel lázadva) az emberisten, értsd adott 
ember lényegalkotója „parancsainak”. Minden 
szervnek megvan saját felségterülete, teljesítendő 
kötelezettsége, amivel az egész embert képes (ki)-
szolgálni. Ha egy szerv öntörvényűskedni kezd, az 
ember egészsége veszélybe kerül. 
A fogalmi ’nemzet’ legfeljebb fajta-keveredés ! ez-
által önálló saját „istene” sincs ! ha csak valamely 
nemzetalkotó -vérségi- „fajta” saját „istene” túl-
hatalomba nem kerül, avagy idegen istent nem 
helyez a nemzet fölé. 
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fogásaira alapozzák. Míg nem keresnek 
menedéket a valódi tudásban, örökké ag-
gódni fognak. 
271. Míg nem követik a kötelesség-tel-
jesítés útját, addig minden bizonnyal sze-
rencsétlenek, akik híján vannak a józan ész-
nek. Egy-egy röpke pillanatig tartó érzéki 
élvezetért végzetes tetteket követnek el. 
272. E szerencsétlen teremtményeket ál-
landóan éhség, szomjúság, hol zord hideg, 
máskor égető nyár, eső támadja, köhög-
tető nyálka és epe gyötri, megannyi más 
csapás éri, erős szexuális vágy és csilla-
píthatatlan düh keríti hatalmába, sajnálatra 
méltóan. 
273. A lényegalkotó lél számára anyagi ag-
godalmak nem léteznek, ám amíg a fel-
tételekhez kötött lélek úgy látja a testet, 
hogy az az érzéki élvezetet szolgálja, addig 
nem képes kiszabadulni az anyagi gyötrel-
mek béklyójából. 
274. A sokság tagjai érzékeiket nagyon fá-
radságos és kimerítő munkával foglalják 
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le, éjjel pedig álmatlanságtól szenvednek, 
mert intelligenciájuk állandóan különféle 
elmebeli spekulációkkal zavarja meg ál-
mukat. Természetfölötti erők akadályoz-
zák meg minden tervük teljesülését. 
275. A Legfelsőbbet nem teszik elégedetté 
a Fél(ig)Istenek felajánlásai, melyeket az 
Azokat imádók ajánlanak imádott-juknak, 
vágyaik teljesülésének kieszközlése érde-
kében. 
276. A kötelességteljesítés sohasem hiába-
való, hisz általa a Legfelsőbb öröme ér-
hető el, különösen ha annak eredményeit 
a cselekvő közvetlenül a Legfelsőbbnek 
ajánlja. 
277. Az emberek mind ostoba tetteket 
hajtanak végre s nem a valóban hasznos 
cselekedetekkel törődnek, melyeket ren-
delt kötelezettségeik határoznak meg. 
Mindaddig, amíg erősen vonzódnak az 
ostoba tettekhez -a létért folytatott küzde-
lemben- minden tervük meghiúsul. 
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278. Aki követi a valódi tudás78 elveit, az a 
szívében lakozó lél segítségével mindent 
megért. 
279. Aki mindig csak a kötelesség(e) útján 
halad, az érezni fogja a Legfelsőbbet min-
denben és önmagában, mind ezt pedig a 
Legfelsőbben. 
280. Úgy látja a Legfelsőbbet mindenben, 
mint ahogy a tűz benne van a fában. 
281. Az ilyen személy számára világossá 
válik, hogy a Legfelsőbben semmi nincs 
ami anyagi lenne és Őt nem az öt durva és  

                                                           
78 a B.T.437-441. szakaszai szerint ~ a következők: 
1. alázat, 2. nem ártás (erőszakmentesség), 3. híján levő 
büszkeség (büszkeségnélküliség), 4. önfegyelem, 5. (hű) 
szolgálat, 6. tisztaság, 7. becsület, 8. őszinteség, 9. egy-
szerűség, 10. önzetlenség, 11. türelem, 12. változások 
belátása, 13. érintetlenség, 14. derű(s kedv), 15. áléntudat 
elhagyása, 16. nemkötődés semmihez, 17. ragaszkodás 
csak a Legfelsőbbhöz, 18. elengedve mindent, 19. elengedve 
mindenkit, 20. társaságot kerülve, 21. az Abszolút 
Igazság (töretlen) kutatása, 22. a Legfelsőbb minden felett 
látása. 
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a három finom -anyagi- elem79 alkotja. 
282. Az igaz lelki törekvő nem kívül keresi 
az Abszolút Igazságot (Aki a Legfelsőbb) 80 
283. Az emberek -helytelenül- anyagi/ 
testi mivoltukhoz ragaszkodnak, pedig 
lényegi lényük az, Aki valódi kilétük, Aki 
az Isteni bennük. 
284. Az örök idő a három kötőerő forrása, 
mely forrás változatlan és határtalan, ami 
a Legfelsőbb eszközeként működik. 81 

                                                           
79 föld-víz-levegő-tűz-tér + ész-értelem-hamisén-
(tudat) 
80 tudva hogy -Isteni- lényegalkotója belül van, 
ezért azt igyekszik segítségül hívni, -kiszabadítani 
az anyagi burokból. 
81 A valódi időnek nincs kezdete, sem vége, de ér-
telemszerűen amikor egy megnyilvánulás létrejön, 
annak van kezdeti időpontja, majd lakói által el-
döntött egységekre felosztva halad a megnem-
nyilvánulásig. Az örök idő ehhez képest zavar-
talanul halad. 
Eközben pl. a különböző emberi kultúrák külön-
böző időszámításokat alakítottak ki -maguknak- 
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285. A kozmikus megnyilvánulás éppen 
olyan volt a múltban és éppen olyan lesz a 
jövőben is, mint amilyen jelenleg. 82 
286. A Teremtő működése kilenc lépcső-
ből áll: 1. az anyagi összetevők összes-
ségének kerete, 2. a hamis ön(én)-azo-
nosságtudat, 3. elemek létrejötte, 4. a tett-
hez szükséges képesség, 5. az Irányító Is-
tenségek létrejötte, 6. az élőlények tudat-
lansága, 7. a mozdulatlan lények (növé-
nyek), 8. alacsonyabb rendű fajok, 9. az 
emberek, akiknek csak egy fajuk van ! 
Az emberek alapvetően a ’szeszély’/ szen-
vedély kötőerejével terheltek. Ugyan min-
dig elfoglaltak szenvedésteli életükben, 
mégis sok dologban boldognak gondolják 
magukat. 

                                                           
ami nem kis keveredést okoz a kultúrák találkozása 
során megkísérelt „átváltások” terén. 
82 Tehát az egyes univerzális anyagi megnyilvánu-
lások mindig hasonlóak, de hogy egy-egy bolygón 
milyen körülmények jönnek létre, milyen élet-
formák alakulnak ki, az igazán sokszínű. 
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287. Az un. természetes teremtés felett tize-
dikként van a Felsőbbségek megteremtése. 
288. Ide tartoznak: 1. a Fél(ig)Istenek, 2. 
az ősAtyák, 3. a démonok, vagy gonosz 
szellemek, 4. az angyalok, 5. mások alak-
jában megjelenő -általában- rosszindulatú 
lények, az istenek ellenlábasai, 6. magas 
szellemi szintet elért személyek, 7. manók, 
nélkülöző szellemlények, húsevő démo-
nok, 8. ember feletti más lények, mint pl. 
a mennyei énekesek… 
289. A mindenkori teremtés részét képezi 
a vágyak megteremtése. 
290. Az anyagi megnyilvánulás végső 
részecskéjét, amely oszthatatlan és nem 
alakul testté, atomnak nevezik. Látha-
tatlan azonosságként mindig létezik, még 
akkor is amikor már minden forma fel-
oszlott. Az anyagi test nem más, mint 
ezeknek az atomoknak a kombinációja, de 
a közönséges ember mindezt félre érti. 83 

                                                           
83 Mindez több mint ötezer éve hangzott el !!! 
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291. Az atomok a megnyilvánult univer-
zum legvégső szintjét jelentik84. Amikor 
saját formájukban maradnak s nem al-
kotnak különféle testeket, a határtalan 
egységnek nevezik őket. Kétségtelenül 
vannak különféle fizikai formában lévő 
testek, de maguk az atomok alkotják a 
teljes megnyilvánulást. 
292. Az időt a testek atomi kombinációja 
mozgásának mérésével lehet számítani. 
Az idő a Legfelsőbb Hari aspektusának 

                                                           
84 célszerűen értelmezhetően ! hisz ma már tudjuk, 
hogy az atom „befelé” épp oly végtelen (számtalan 
további parányi alkotóelemre osztható), miként az 
univerzum „kifele” , sőt az atomoknál sokkal ki-
sebb részecskék is száguldoznak megszámlálhatat-
lan sokaságban az univerzumban, mint pl. a neut-
rínók, amelyek szinte akadálytalanul suhannak át 
akár egész bolygókon, vagy akár egy fényévnyi 
vastagságú ólom falon a ráeső neutrínok felel is 
átjut, mind ezekre azonban lelki törekvő figyel-
mének nem szükséges kiterjednie, meghagyva a 
materialista tudomány -oka-fogyott- kedvtelé-
seinek. 
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energiája, Aki minden fizikai mozgás 
irányítója. 
293. Az atomi idő annak alapján mérhető, 
ahogyan átszel egy bizonyos atomi teret. 
Azt az időt, amely az atomok megnyilvá-
nulatlan összességén halad át, Nagy idő-
nek nevezik. 
294. A durva idő felosztását a következő 
módon számítják: két atom egy kettős 
atomot alkot. Három kettős atom pedig 
egy hexatomot. Ez a hexatom látható a 
napfényben, amely az ablakhálón keresz-
tül szűrődik be. Az ember tisztán lát-hatja, 
hogy a hexatom felfelé, az ég felé halad (a 
hexatomot más néven trasarenunak ne-
vezik). 
295. Azt az időtartamot, amely alatt 
három trasarenu egyesül, trutinak 
(8/13.500 másodperc) hívják.  
Száz truti alkot egy vedhát (8/135 
másodperc), három vedha egy lavát (8/45 
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másodperc). 85 
296. Három lava hossza megfelel egy nime-
sának (8/15 másodperc), három nimesa 
tesz ki egy ksanát (8/5 másodperc), öt ksa-
na együtt tesz ki egy kastát (8 másodperc) 
és tizenöt kasta egy lagut (2 perc). 86 
297. Tizenöt lagu tesz ki egy nadikát, amit 
dandának (30 perc) is neveznek. Két dan-
da alkot egy muhurtát (1 óra) és hat, vagy 
hét danda (3-3,5 óra) teszi ki egy nappal, 
vagy egy éjszaka negyedét, azaz három 
órát, az emberi számítás szerint. 87 

                                                           
85 Számítások szerint, ha egy másodpercet 1687,5 
részre osztunk, minden rész egy truti időtartamnak 
felel meg. Ennyi idő alatt egyesül tizennyolc atomi 
részecske.  
86 Ha egy lagu két perccel egyenlő, akkor annak a 
segítségével már kiszámolhatjuk-, át lehet számí-
tani a tudás- (védikus) alapú atomi időmérést a 
jelenlegire. 
87 A „hat, vagy hét” váltakozása szerint változnak 
egy-egy hónap napszámai az évben (30, vagy 31 
nap és még a 28, vagy 29 napos februárt is 
beleértve) 
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298. Tizenöt nappal és -éjszaka alkot egy fél-
hónapot (15 nap), egy hónapban pedig két 
félhónap van, egy fehér és egy fekete 88  
299. Így nőnek az időtartamok. Egy em-
beri élet -rendesen- 100 év. 89 
300. Minden egyes élőlény, még a Terem-
tő (hisz Ő nem az örök Legfelsőbb !) élete 
is véget ér egyszer. 90 
301. A különféle dimenziókat (atométól a 
Teremtő életének rendkívül hosszú szaka-
száig) kétség kívül az örök idő irányítja, 

                                                           
88 A növő- és fogyó Hold analógiájára; kiáramló- 
/fehér: férfi jelleg/ és elnyelő /fekete: női jelleg/ 
időszak. 
89 Megjegyzés: a tudás alapú szemléletmód nem 
úgy vizsgálódik, hogy a nagyot kezdi „aprózva” 
boncolni, egyre mélyrehatóbban szemlélni, hanem 
az elemi részecskék sokszorozása révén jut el a 
kívánt „nagyságig” hasonlatosan a lényegalkotók 
köré felépülő részecskékhez. 
90 A Teremtő -az emberi lépték számára felfog-
hatatlanul- hosszú élete, a Legfelsőbb számára alig 
egy „másodperc” (azaz, egy Isten-idejű nimesa = 
8/15 Isteni-idejű másodperc). 
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ami fölött egyedül a Legfelsőbb az Úr. Az 
idő csak azok fölött uralkodik, akik test-
tudatosak, akár még a felsőbb bolygókon is. 
302. - Tudd Jas: - Nem vitatható, hogy 
minden ok eredeti oka a Legfelsőbb. 
303. A Teremtő először a (’nemjó’) tu-
datlanság tetteit hozta létre, mint amilyen 
az önámítás, a halál érzékelése, a fruszt-
ráció utáni düh, a jogtalan birtoklásvágy 
felfogása és az illuzórikus testi felfogás, a-
mely annyit jelent, hogy az ember meg-
feledkezik valódi kilétéről. 
304. Ám a Teremtő nem volt boldog. Bűn-
nek tekintette a megtévesztő teremtést.  
305. Első teremtményei olyan fokon 
ragaszkodtak a Legfelsőbb imádatához, 
hogy nem akartak szaporodni. 91 

                                                           
91 Ma is akadnak embercsoportok (lásd pl. az 
ausztráliai Igazak népét) amelyek nem kívánnak 
szaporodni, inkább az önkéntes kihalást választják, 
mert látják hogy már olyan fokú -és csak fo-
kozódó- az emberiség szintű szellemi- és erkölcsi 
degradáció, hogy alig akad esély a lél felszaba-



97 

 

306. A Teremtő dühéből egy gyermek 
robbant ki, akinek kék és vörös volt a 
színe (kék = ’jó’ - vörös = ’szeszély’) Ő 
volt Rudra (szél-, vagy vihar-isten) 
307. Teremtménye kérésére megadta neki 
azokat a helyeket amelyek lak/tartózko-
dási-helyét jelentik ami; a szív, az érzékek, 
az életlevegő/életerő, az ég, a levegő, a 
tűz, a víz, a föld, a Nap, a Hold és a le-
mondás. 
308. Rudrának több kiterjedése lett, mind-
nek felesége és Teremtő Atyjuk kérésére 
szaporodni kezdtek. 
309. Az első születettek azonban a 
Teremtő ellen fordultak. 
310. A Teremtő nem tanácsolhatott mást, 
mint hogy az embereket csak a lemondás 
vezetheti el a tiszta Isten-szeretethez. 92  

                                                           
dulására, a bűnösök számát pedig nem akarják 
gyarapítani. 
92 Lemondani a negatív cselekedetekről- és a lelki 
fejlődés szempontjából kedvezőtlen körülmények-
ről ajánlott, hisz eredendően a lél feladata nem a 
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311. A Teremtő azután megteremtette a 
négy vallásos/vallási elvet ami; az igazság, 
a lemondás, a kegy, a tisztaság, majd létre 
jöttek a négy társadalmi rend (gondol-
kodó-uralkodó-nyerészkedő-élvezkedő) 
kötelességei. 
312. A Teremtő alapozta meg az orvoslás-, 
a hadviselés-, a zeneművészet-, az épí-
tészet tudományát is. 
313. A műveltséget, az adományozást, a 
lemondást és az igazságot a vallás négy 
lábának tekintik s hogy az ember mindezt 
megtanulja, négy életrend/életszakasz se-
gíti hajlama alapján (társadalmi rend-
belisége szerint). 93  

                                                           
Földi berendezkedés és itteni boldogulás, hanem a 
megtisztulás, felszabadulás ! B.T.6. „…csak föléri 
egyszer végre nem ez az ő otthona…”) 
93 A társadalmi életrend szerinti meghatározottság 
vele született, míg a négy életrend/életszakasz az 
idő múlásával természetszerűleg változik a ’tanuló’ 
’családos’ ’visszavonult’ majd ’lemondott’ élet-
renden át. 
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314. Meghatározásra került adott tevé-
kenységre való hajlam, a hivatásbeli kö-
telességek a családos életben, a meg-
élhetésnek az a formája, amikor az ember 
nem kéri senkinek a segítségét. 
315. A Teremtő átadta a logikai érvelés 
tudományát, a védikus életcélokat, a tör-
vény- és a rend-, valamint a (jó)erkölcs 
sza-bályait. 
316. A Teremtő a megnyilvánult és a meg-
nemnyilvánult fogalma fölött áll. 
317. A Teremtő miután látta, hogy a ha-
talmas teremtő erővel rendelkező bölcsek 
jelenléte ellenére a népesség nem sza-
porodik, komolyan elgondolkodott azon, 
hogy miként lehetne ezen változtatni ? 94 
318. A nemi kapcsolatokra történt ösztön- 

                                                           
94 Az emberi létforma szaporodására azért van 
szükség, mert egyedül az ember-létből lehetséges a 
felszabadulás, amikor is a lél képessé válhat visz-
szajutásra Istenhez. Természetesen a sokasodás 
megfelelő intelli-gencia és szabályozottság nélkül 
nem elég a -tömeges- megvilágosodáshoz ! 
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zés következtében sorra jöttek világra a 
népesség újabb és újabb nemzedékei. 
319. Kezdett a világ emberekkel benépe-
sülni. 
320. Semmi sem elérhetetlen annak, akivel 
a Legfelsőbb elégedett. Az ilyen ember 
már mindent jelentéktelennek lát s mi-
közben szeretetteljes kötelességkövető 
életét gyakorolja, az Úr elrendezései a 
legtökéletesebb helyzetbe hozzák. 
321. Ahogyan az ember képes átszelni az 
óceánt egy tengerjáró hajóval, úgy a 
veszélyes anyagi óceánon is átkelhet, ha 
feleségével él. 
322. Egy jó feleség olyan segítőkész, hogy 
őt nevezik a férfi teste jobbik felének, hisz 
minden áldásos cselekedetben osztozik 
férjével. Egy ilyen férfi aggodalom nélkül 
élhet, otthon minden felelősséget felesé-
gére bízva. 95 

                                                           
95 A tudás alapú (védikus) civilizációkban a család 
külső biztonságát és védelmét a férj biztosította, 
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323. Ahogy egy erőd parancsnoka köny-
nyedén legyőzheti a rátámadó fosztogató-
kat, úgy ha egy férj menedéket keres fele-
ségénél, az is győzelmet arathat az érzékek 
felett, melyek a többi társadalmi rendben 
legyőzhetetlenek. 
324. Az univerzum összes élőlényét az Is-
teni elrendezések (érsd: rendelt természeti 
törvények) irányítják, ahogyan a bikát az 
orrkarikájába fűzött kötél. Senki nem 
szegheti meg a szabályokat.  
325. Az emberi létforma olyannyira fon-
tos, hogy csak abban ismerhető meg az 
Abszolút Igazság és a valódi tudás. Aki 
nem él ezzel a lehetőséggel arról bizton ál-
lítható, hogy az anyagi természet be-
folyása alatt áll. 
326. Az igaz bölcsek nem ismerik a 
„miénk” és az „övék” fogalmát. 
327. Azoknak, akik nem tudnak megsza- 

                                                           
míg otthon az irányítás és a döntések a feleség 
kezében voltak. 
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badulni a kettősségektől, újra és újra az 
anyagi világban kell megszületniük. 
328. Akik lelkileg rendkívül intelligensek 
és jártasak abban hogyan értsenek meg 
mindent a maga valójában, azok sem fel-
szabadulásra-, sem mennyei születésre 
nem vágynak (hisz tudatosak arról, hogy 
sorsuk a küldetésük betöltése, részesülés 
az Isteni tervben) 
329. Ha egy alattvaló rosszat tesz, jogosan 
hibáztatják az uralkodót, ahogy a lepra is 
beszennyezi a bőr egész felületét, amikor 
a test egyetlen pontján megjelenik. 
330. Legyen bármíly’ hatalmas is egy 
uralkodó, sosem szabad elfeledni(e) hogy 
Ő valójában alattvalói szolgálója. 96 
331. A Legfelsőbb bár nem vágyik rá, 
mégis újra és újra megteremti e durva és 

                                                           
96 Mikor hibás-, rossz társadalmi viszonyok ala-
kulnak ki, azért csakis az uralkodó tehető felelőssé, 
hisz a társadalmi hibák saját hiányosságaira mu-
tatnak rá. 
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finom fizikai elemekből álló univerzumot, 
lél parányai érzékeinek elégedettsége érde-
kében. 
332. Minden uralkodó szent kötelessége a 
gondolkodók védelme s ezen keresztül 
minden alattvaló megvédése. 
333. A méltó uralkodóknak és gondol-
kodóknak mindig támogatni kell egymást. 
334. Akik nem uralkodnak elméjükön és 
nem győzik le érzékeik kihívásait, azok 
sosem kerülhetnek közel az Abszolút 
Igazsághoz. 
335. A jó feleség józanul és szorgalmasan 
dolgozik, kéjtől-, büszkeségtől-, irigység-
től-, mohóságtól-, bűnös cselekedetek-
től- és hiúságtól mentesen szolgálja férjét. 
336. Egy férj megfelelő körülményeket 
kell teremtsen és nem viselheti el, hogy 
hitvese a szolgálatba belesoványodjon, le-
gyengüljön. 
337. Az értelmével figyelő lelki törekvő 
nem csak azzal van tisztában, hogy szí-
vében valódi kiléte-, az igaz lényegét 
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képező lél társaként, a Legfelsőbb Mind-
átható személytelen energiája is jelen van, 
de így van ez minden élőlényben. 97 
338. Aki elsajátítja- és megvalósítja a leg-
felsőbb tudást, abban megszűnik a félelem. 
339. Az ilyen személy megszabadul hamis 
ön(én)azonosság tudatától és az anyagi 
ragaszkodástól. Háborítatlanul mindenkit 
egyformán szemlélve, kettősségektől men-
tesen, igaz valóját is megtapasztalja. El-
méje befelé fordul és tökéletesen meg-
nyugodott, akár az óceán, melyet nem 
kavarnak fel a felszíni hullámok. 
340. Megszabadulva minden gyűlölettől, 
vágyakozástól, egyenlően bánva minden-
kivel, immár a felszabadulás útjára lépett. 
341. Azt az állapotot, amikor az élőlény 
tudata az anyagi természet három kötő-
erejéhez vonzódik, feltételekhez kö-tött 

                                                           
97 Nincsenek „lényeg”-telen, lényeg-nélküli, azaz 
lél nélküli lények ! Lényege mindennek és min-
denkinek van ! 
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életnek hívják. Amikor viszont tudata a 
Legfelsőbbhöz vonzódik, akkor a felsza-
badulás tudatállapotába kerül. 
342. Amikor az ember teljesen megsza-
badul a kéj(vágy) és a mohóság okozta 
tisztátalanságoktól, melyet az a téves fel-
fogás hoz létre, hogy a testet „én”-nek, a 
test tulajdonát „enyém”-nek tekinti, akkor 
elméje megtisztul. Ebben az állapotban az 
úgynevezett anyagi boldogság és szenve-
dés szintje fölé emelkedik. 
343. Ilyenkor a lelki ember felismeri a lél 
anyagfelettiségét, az Aki hiába parányi, -
nem osztható, -sosem töredékes és -min-
dig önfényűen ragyog. 
344. Az önmegvalósításnak ebben az álla-
potában mindent megfelelő szemszögből 
lát. Közömbössé válik az anyagi léttel 
szemben és az anyag csekélyebb hatással 
lesz rá. 
345. Az önmegvalósítás tökéletességét 
senki nem érheti el, ha nem rendelt kö-
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telezettségét végzi, hisz ez az egyetlen 
ked-vező lehetőség. 
346. Minden felvilágosult lelki törekvő 
tudja, hogy a legerősebb kötelék, az anyag-
hoz/anyagi tudathoz való kötelék/ 
kötődés. Aki ugyanezt a ragaszkodást 
rendelt kötelezettségére összpontosítja, az 
megnyitja a felszabadulás lehetőségének 
kapuját. 
347. Egy önmegvalósított személyre az 
jellemző, hogy türelmes, kegyes, barát-
ságos minden élőlénnyel szemben. Nin-
csenek ellenségei, békés, engedelmeskedik 
mindenkori kötelezettségeinek és minden 
tulajdonsága vonzó. 
348. Lemondott életrendjébe érve (úgy 75 
év felett), szolgálatán kívül eláll minden 
más kapcsolatától a világban. 
349. Már csak az Abszolút Igazság fel-
kutatására/megismerésére törekszik. 
350. Az ilyen személyekhez való vonza-
lom semlegesíti az anyagi ragaszkodások 
végzetes hatását. 
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351. Aki csak kötelességére koncentrál, az 
képes uralkodni az elméjén. 
352. A nők számára az Abszolút Igazság 
megértése nagyon nehéz, mert nem az 
értelmet helyezik előtérbe. 
353. Az érzékek a Fél(ig)Istenek jelképes 
képviselői (hisz minden érzék más-más 
Felsőbb Irányító felségterülete) az érte-
lemben megnyilvánuló elme a Legfel-
sőbbet képviseli. Az elmének természetes 
kötelessége a szolgálat. Ha ezt a szol-
gálatot mindennemű érdek nélkül végzi, 
az még a felszabadulásnál is jobb. 98 
354. A szeretetteljes kötelességteljesítés az 
élőlény minden különösebb törekvése 
nélkül feloldja annak finom fizikai testét 
(ész, értelem, hamis én) épp úgy, mint 
ahogy az emésztés tüze teszi ezt mind az- 

                                                           
98 Jó példa erre Nárada Muni, aki felszabadult 
lélek, mégsem a Legfelsőbb Bizalmas Benső Haj-
lékára kívánkozott, hanem „vándor-tanítóként” 
szolgálja az élőlényeket az egész univerzumban. 
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zal amit megeszünk. 
355. Egy önmegvalósított lélek, aki csak 
köteleség-teljesítésére ügyel, sosem vágyik 
olyasmikre, mint pl. a Legfelsőbbel tör-
ténő eggyé válás. Tudja, hogy rendelt he-
lyén van. 
356. Ilyen hívem, akinek rendelt köteles-
sége teljesítésén kívül, minden érzéke 
megszabadul egyéb elfoglaltságoktól, aka-
rata ellenére is felszabadul, minden kü-
lönösebb erő-feszítés nélkül. 
357. Az ilyen személy nem vágyik felsőbb 
bolygó-rendszerekbe, sem a misztikus 
jóga gyakorlatai által elérhetőkre, vagy 
mennyei újjászületésre, már ebben az 
életében teljes lelki elégedettségben élhet. 
358. Akik ilyen kincshez jutnak, azt nem 
veszíthetik el soha. Mivel ők a Legfelsőbb 
legkedvesebb barátai, ezért sem fegyver, 
sem az idő múlása nem foszthatja meg 
őket Ő-tőle. 
359. Akinek életét a Legfelsőbb aktív 
(önzetlen köteles-ségteljesítő) szolgálata 
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tölti ki, lemondva minden vágyról, felsőbb 
születésről, e világi boldogságról, vagyon-
ról, gyermekről, jószágokról, otthonról, 
vagy bármi másról, ami a testtel és test-
tudattal áll kapcsolatban, azt Ő meg-
szabadítja az élet és halál körfolyamatától. 
360. Mivel egyedül a Legfelsőbb minden 
lényeg (értsd: lél) lényege (mint legfelsőbb 
lélek = MINDEN), aki nem Hozzá 
vonzódik, csak közvetítő ajtónállóihoz, az 
nem érheti el a végleges felszabadulást 
(hisz Fél/ig/Istenek kegyeit keresi). 
361. Minden Felsőbbség a Legfelsőbb 
szolgálójaként teljesíti kötelezettségeit, 
Tőlük fúj a szél, -ragyog a Nap, -ván-
dorolnak a felhők, -esik az eső, -ég a tűz 
és szedi vámját a halál. 
362. Akik elméjüket a Legfelsőbbre sze-
gezik, serényen végzik szolgálataikat. Ez 
az egyetlen út, amely az élet végső töké-
letességének eléréséhez vezet. 
363. A valódi tudás az önmegvalósítás 
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végső tökéletessége (ember-lény többet 
nem tehet). 
364. A Legfelsőbbnek nincs kezdete (meg-
születetlen). Fölötte áll az anyagi világnak. 
Mindenhol érzékelhető, mert önragyogó 
és önragyogó sugárzásával fenntartja az 
egész teremtést. 
365. Avatárként (Személyes alászállása-
ként, testi mivoltában) elfogadta a finom 
anyagi energiát (ész, értelem hamis én) 
amely a természet három kötőerejével van 
felruházva. 
366. E három kötőerő (arányváltozásai-
val) megteremti az élőlények formáit, az 
élőlényeket pedig ennek láttán meg-té-
veszti az illuzórikus energia, tudást befedő 
hatása. 
367. Minden lényegalkotó lél, feledé-
kenysége miatt elfogadja az anyagi energia 
befolyását, mint cselekedeteinek színterét. 
Cselekvésre késztetve tetteit, tévesen sa-
játjának tekinti. 
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368. Az élőlények feltételekhez kötött éle-
tének az anyag/test-tudat az oka, minek 
következtében az anyagi energia feltéte-
leket kényszerít rájuk. Bár a teljesen lelki -
ugyancsak anyag feletti- lél nem cselek-
szik, a feltételekhez kötött élet mégis ha-
tást gyakorol rá. 
369. A feltételekhez kötött lél, anyagi 
testének, annak érzékeinek, valamint az 
érzékeken uralkodó Felsőbbségek-nek, az 
anyagi természet az oka. A lél boldogság- 
és szenvedésérzetét, maga a lél okozza. 99 
370. A Legfelsőbb Személye és személy-
telen energiája az oka a megnyilvánu-
lásnak és a megnemnyilvánulásnak. Sze-
mélye a keret/foglalat, míg személytelen 
energiája a teremtő - mozgató/fenntartó - 
pusztító aspektusa.  

                                                           
99 A lelki világban nincsenek Felsőbbségek, nincs 
anyag (még akkor sem, ha az örökkön hullámzó 
megnyilvánulásokat mindig megnem-nyilvánulá-
sok követnek, elrendezetten – a lelki világ örök, az 
anyagi megnyilvánulások átmenetiek).  
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371. A három kötőerő megnyílvánulatlan, 
örök  kombinációja a megnyilvánult álla-
pot oka, valamennyi anyagi elem finom, 
differenciálatlan összessége. Az anyagi 
elemek összessége az anyagi természet há-
rom kötőerejének kölcsön-hatása követ-
keztében differenciálódik, nyilvánul meg.  
372. A huszonnégy anyagi alkotóelem 
összessége minden élőlény születésének 
és létének forrása. 
373. Az öt durva; a föld, a víz, a levegő, a 
tűz és az tér (mint „halmazállapotok”), az 
öt finom; a hang, a szín, az illat, az íz és az 
érintés. 
374. Tíz van a tudásszerző érzékekből; 
hallás, látás, szaglás, ízlelés, tapintás, a 
beszélő szerv, a munkavégzés szerve, a 
járás, a nemzés és az ürítés szervei. 
375. A belső finom érzékek négy formája 
tapasztalható; az elme, az intelligencia, a 
valódi- ill. a hamis ön(én)tudat. Különb-
séget csak különböző funkcióik alapján 
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lehet tenni, mivel mindegyik különböző 
jellemzőket képvisel. 
376. Minden a Legfelsőbb Abszolút Igaz-
ság személytelen energiájának kiterjedése, 
ami ha -mint vegyitő elem- keveredik a 
három kötőerővel, annak eredményeként 
jön létre az anyagi kiterjedés/megnyil-
vánulás. Ezért, van ahol ezt a huszon-
ötödik alkotóként tartják számon. 
377. A Legfelsőbb Személyes befolyását 
az idő tényezőben lehet érzékelni. Ez az 
anyagi természettel kapcsolatba kerülve, a 
megtévedt lél anyagi burkában, annak 
hamis ön(én)azonosság-tudatának köszön-
hetően halálfélelmet idéz elő. 100 

                                                           
100 A ’halálfélelem’ minden létezést megérint, 
életteleneket épp úgy mint élőket, az univerzum 
anyagi értelemben megnyilvánultjait épp úgy mint 
az anyagfelettieket, értsd: pl. Felsőbbségek. Az 
élettelenek esetében úgy nyilvánul meg a ’halál-
félelem’ hogy bármi áron meg akarja tartani te-
remtettségi állapotát, azt csak rendkívüli behatások 
képesek átalakítani, vagy megsemmisíteni, lásd pl. 
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378. Míg meg nem nyilvánul az anyagi 
természet, addig semleges, majd a meg-
nyilvánulást a Legfelsőbb lendítő pillan-
tása (Személyes akarata) idézi elő. 
379. A Legfelsőbb idő tényezőjében nyer 
teret a megnyilvánulás, személytelen ener-
giája idézi elő az elrendezé-seket (értsd: 
kb. a természeti törvényeket) rendezve a 
különféle alkotóelemeket, Mindátható-
ként mindben jelen léve. 101 
380. Az életteleneket megalkotó lél-tö-
meget követik a Legfelsőbb azon parányi 

                                                           
az atomokat, élőknél pedig látható minden élőlény 
igyekezete élete fenntartására, megőrzésére a 
védekezés formájában.  
101 A lelki világból az -átmenetileg (évmilliár-
dokra)- megnyilvánuló anyagi világba alázúduló -
leendő- lényegalkotók (a sok milliárdnyi lél) köré 
(azok egyenkénti „gravitáló” -azaz vonzó- képes-
sége következtében) rendeződnek az elemi alko-
tórészecskék (a természeti törvények/ elrende-
zések szabályai szerint) hogy elemek, bolygók, 
bolygórendszerek, galaxisok jöhessenek létre, de 
még nincs élet ! (a szó hagyományos értelmében !) 
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szerves részei Akik az élők lényegalkotói 
lesznek, mintegy megtermékenyíti az Úr 
az univerzumot. 102 
381. A Legfelsőbb jelenlétét és gondos-
kodását nem csak a megjelenő élőlények 
jelzik, de az is hogy az anyagi megnyíl-
vánulással egyidőben elnyeli a sötétséget 
(amit a tudatlanság szinonimájaként is le-
het értelmezni). 
382. A Legfelsőbb- s így az Abszolút Igaz-
ság megértésének tiszta, józan állapota -
amit általánosságban tudatnak is nevez-
nek- a ’jó’ kötőerő által meghatározott. 
383. Ahogy a víz természetes állapotában, 
mielőtt kapcsolatba lép a földdel; tiszta, 

                                                           
102 Az élettelen anyagi világ, mint ha a „testalkotó” 
női forma volna, míg az életlehetőség a nem-
ző/megtermékenyítő férfi formát képező lényeg-
alkotók alakjában veheti/építtetheti magára az 
élőlényt, a rendelkezésre álló anyaghalmazból. Az 
univerzum melyik részében milyen körülmények 
/feltételek alakultak ki, olyan életformák képesek 
megszületni. 
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édes és nyugodt, úgy a tiszta tudat jel-
lemzője is a teljes nyugodtság, a tisztaság 
és a zavartalanság. 
384. Az anyagi ego (az anyagot is terhelő 
téves/hamis azonosságtudat) a Legfel-
sőbb saját energiájából sarjad.  
385. Már ez az ego is a három kötőerő 
hatása alatt áll. Ezekből fejlődnek ki az 
elme, a felfogó érzékek, a cselekvő szer-
vek (hang, kéz, láb, végbél, nemiszerv) és 
a durva elemek (föld, víz, levegő, tűz, tér) 
386. A durva elemek-, az érzékek- és az el-
me egyaránt -csak- okozatok, mert (for-
rás)okuk a Legfelsőbb. 
387. A hamis egó -mint eszköz és cse-
lekvő- szintén okozat. Attól függően pe-
dig, hogy ’jó’ ’szeszély’-es vagy ’nemjó’ 
hatás alatt áll, nyugodt, aktív, vagy el-
tompult. 
388. A ’jó’ (meghatározottságú) hamis 
egóból, fejlődik ki az elme, melynek gon-
dolatai és tükröződései vágyat ébreszte-
nek. 
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389. Az élőlények elméje az érzékek ura. 
390. A ’szeszély’ meghatározottságú ha-
mis egóból fejlődik ki az intelligencia, 
melynek szerepe, hogy segít értelmezni az 
érzékeléseket és meghatározni a tárgyak 
természetét. 
391. Az intelligencia megkülönböztető je-
gyeinek; a kétséget, a téves felfogást, a 
helyes észlelést, a memóriát és az alvást 
tekintik, melyeket különféle funkcióik ha-
tároznak meg. 
392. A ’szeszély’ befolyásolta énközpon-
túság kétféle érzéket hoz létre, a tudás-
szerző érzékeket és a cselekvő érzékeket. 
A tudásszerzők az intelligenciától-, míg a 
cselekvők az élő (vagy élet-)energiától füg-
genek. 
393. A ’nemjó’ meghatározta hamis egó 
következtében megnyilvánul a finom 
hang, a hangból a tér (vagy éteri ég) és a 
hallás érzéke. 103 

                                                           
103 Újra megfigyelhető, hogy mindig a magasabb 
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394. A hang az, ami egy dolog fogalmát 
hordozza, jelzi a beszélő jelenlétét, aki 
nincs a szemünk előtt és a tér finom for- 

                                                           
rendűből alakul ki/jön létre az alacsonyabb rendű 
(ami által objektív alá-fölé rendelődés állapítható 
meg ! - értsd kb. a gondolat magasabb rendű a 
vágynál, a vágy az intelligenciánál, az intelligencia 
az érzékeknél és így tovább, nem pedig az érzé-
kelés hoz létre értelmező képességet/intelligenciát 
és -sajnos- nem az intelligencia gerjeszt vágyat és a 
többi) 1. ’jó’-ból az elme és 2. annak gondolatai, 3. 
melyek visszatükröződései vágyat gerjesztenek. 4. 
’szeszély’-ből az intelligencia, avagy értelmező ké-
pesség. 5. Intelligenciától a tudásszerző képesség 
6. cselekvő az életerőtől. 7. ’nemjó’-tól jön a hang 
8. minek terjedéséhez szüksége van térre 9. s miu-
tán kialakul a tér amiben terjedni tud a hang, hogy 
érvényre juthasson az élőlények számára, létre jön 
a hallás érzék 10. amihez hallóra (mármint halló é-
lőlényre) és annak halló szervére van szükség, mely 
a hang érzékelésének minőségét az intelligencia ál-
tal dolgozza fel s tudatja az elmével, valamint a ha-
mis ön(én)azonosság-tudaton keresztül a lényegal-
kotó lél-el. Nem véletlen, hogy az isteni hangzások 
-pl. a szent nevek mantrázásának hangvibrációja- 
örömmel töltik el a lényegalkotó lél-t.  
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máját alkotja. 
395. A tér működése és jellemzői abban 
nyilvánulnak meg, hogy helyet ad vala-
mennyi élőlény külső és belső létének, 
biztosítja az életlevegőt104 az érzékek és az 
elme működése terén. 

                                                           
104 Az ’életlevegő’ ≈ ’prána’ kb. az életerő, 
életenergia, ami megkülönbözteti az élőket a 
holtaktól/élettelenektől. 
 
„Egyszer az érzékszervek vitázni kezdtek, melyikük a 
legfontosabb, s mind azt mondta: „- Én vagyok a 
legfontosabb, én vagyok a legfontosabb.” Az érzékszervek 
elmentek atyjukhoz, Pradzsápatíhoz (a teremtés urához) s 
szóltak: - Tiszteletre méltó urunk, ki a legfontosabb közü-
lünk ? - Ő így válaszolt: - Az a legkiválóbb közületek, 
akinek eltávozását leginkább megsínyli a test. Elment a 
beszéd, egy esztendeig távol maradt, majd visszatért. 
- Hogy tudtatok nélkülem élni ? - kérdezte - Akár egy 
néma, aki nem beszél, de lélegzettel lélegzik, szemével lát, 
fülével hall, elméjével gondolkodik; így (éltünk). Ekkor 
visszatért helyére a beszéd. Aztán elment a szem, egy 
esztendeig távol maradt, majd visszatért. 
- Hogy tudtatok nélkülem élni ? - kérdezte - Akár egy 
vak, aki nem lát, de lélegzettel lélegzik, szavával szól, 
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396. A térből, ami a hang léttereként jön 
létre, az idő ösztönzésére végbemegy a 

                                                           
fülével hall, elméjével gondolkodik; így (éltünk). Ekkor 
visszatért a szem. Aztán elment a fül, egy esztendeig távol 
maradt, majd visszatért.  
- Hogy tudtatok nélkülem élni ? - kérdezte - Akár egy 
süket, aki nem hall, de lélegzettel lélegzik, szavával szól, 
szemével lát, elméjével gondolkodik; így (éltünk). Ekkor 
visszatért a fül. Aztán elment az elme, egy esztendeig távol 
maradt, majd visszatért. 
- Hogy tudtatok nélkülem élni ? - kérdezte  - Akár az 
oktalan gyermek, aki azért lélegzettel lélegzik, szavával 
szól, szemével lát, fülével hall; így (éltünk). Ekkor vissza-
tért az elme. Amikor aztán a lélegzet készült eltávozni, 
úgy ragadta magával a többi érzékszervet, ahogy egy tüzes 
ló rántja ki a pányva cövekjeit. A többiek köréje gyűltek s 
szóltak: - Tiszteletre méltó urunk, maradj, te vagy a 
legkiválóbb közülünk ! - Majd szólt a beszéd: - Ha én a 
legkiválóbb vagyok, úgy te is a legkiválóbb vagy ! Majd 
szólt a szem: - Ha én állhatatosság vagyok, úgy te is 
állhatatosság vagy ! Majd szólt a fül: - Ha én a siker 
vagyok, úgy te is siker vagy ! Majd szólt az elme: - Ha én 
menedék vagyok, úgy te is menedék vagy ! 
Azóta bizony nem beszédeknek, nem szemeknek, nem 
füleknek vagy elméknek hívják magukat, hanem léleg-
zeteknek, mert mindez lélegzet csupán.” 
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következő átalakulás és így az érintés fi-
nom eleme, majd a levegő és az érintés 
érzéke válnak uralkodóvá. 
397. A lágyság és a keménység, a hideg és 
a hő, a levegő finom formájaként jellem-
zett érintés megkülönböztető sajátsága. 
398. A levegő működése a mozgásban és 
a keveredésben mutatkozik meg, valamint 
abban, hogy lehetővé teszi a hang és a 
többi érzékfelfogás tárgyainak megközelí-
tését, biztosítja minden más érzék meg-
felelő működését. 
399. A levegő és a tapintásérzékelés köl-
csönhatása révén az ember sorsának meg-
felelően különféle formákra tesz szert. E 
formák kialakulása során létrejön a tűz 
(értsd: hullám-jelenség) a szem pedig kü-
lönféle színes formákat lát. 
400. A forma jellemzőit a dimenzió, a 
minőség és az egyéni jelleg által érthetjük 
meg. A tűz formáját a rezgés-, a hullám 
(jelenség) de leginkább a ragyogás (mint 
fényhullám) révén látjuk. 
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401. A tüzet fénye, főző-, emésztő-, hi-
deget elpusztító-, párologtató-, éhséget-, 
szomjúságot-, evést- és ivást előidéző ké-
pessége által észleljük. 
402. A tűz és a látásérzékelés kölcsön-
hatása révén, egy felsőbbrendű elrendezés 
következtében jön létre az íz finom eleme. 
Az ízből jön létre a víz és megnyilvánul a 
nyelv is, ami az ízt érzékeli. 
403. Bár az íz eredetileg egy, sokfélévé 
válik; fanyar, édes, keserű, csípős, savanyú 
és sós lesz annak köszönhetően, hogy 
kapcsolatba kerül más anyagokkal. 
404. A víz jellemzői a következőképpen 
nyilvánulnak meg; benedvesít más anya-
gokat, kicsapódást idéz elő különféle ke-
verékekben, elégedettséget okoz, fenn-
tartja az életet, meglágyít dolgokat, elűzi a 
meleget, szüntelenül áramlik a vízgyűj-
tőkbe és szomjúságot csillapítva felfrissít. 
405. Annak következtében, hogy a víz 
kölcsönhatásba lép az íz érzékelésével, egy 
felsőbbrendű elrendezésnek köszönhető-
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en létrejön az illat finom eleme. Aztán 
megnyilvánul a föld és a szaglóérzék, ami 
által a föld illatát tapasztalhatjuk meg 
számtalan módon. 
406. Bár az illat egy, sokká válik; kevertté, 
kellemessé, kellemetlenné, gyengévé, erős-
sé, savanyúvá és így tovább aszerint, mi-
lyen arányban vannak a társuló anyagok. 
407. A föld funkcióinak jellemzőit a Leg-
felsőbb; a megnyilvánulás megformálása-, 
lakhelyek építése-, víztározók- és vizes 
edények készítése által stb. érzékelhetjük. 
Más szóval a föld minden elem fennmara-
dásának helye. 
408. Azt az érzéket amelynek érzéktárgya 
a hang, halló-érzéknek, azt pedig melynek 
érzéktárgya az érintés tapintó-érzéknek 
nevezik. 
409. A látóérzék az az érzék, melynek ér-
zéktárgya a forma, a tűz (különböző rez-
gés-, hullámjelenségek) megkülönböztető 
jellemzője. Az az érzék, amelynek érzék-
tárgya az íz -a víz megkülönböztető jel-
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lemzője- ízlelőérzékként ismert. Végül pe-
dig azt az érzéket, amelynek érzéktárgya 
az illat -a föld megkülönböztető jellem-
zője- szagló érzéknek nevezik. 
410. Az ok létezik annak hatásában is, 
ezért az ok jellemzői megfigyelhetők a ha-
tásban is. Ezért van az, hogy egyedül a 
földben van jelen valamennyi elem sajá-
tossága. 
411. Mikor ezek az elemek vegyítetlen ál-
lapotban voltak, a Legfelsőbb Mindátható 
energiája-, a teremtés eredete az idővel-, a 
tettel és az anyagi természet kötőerőinek 
jellemzőivel, behatolt az univerzumba, a 
hét részből álló teljes anyagi energiával. 
412. Ebből a hét elvből, melyeket az Úr 
jelenléte cselekvésre serkentett és egye-
sített, egy intelligenciával nem rendelkező 
test jött létre, amelyből megjelent az első 
kozmikus lény. 
413. Ezt az univerzális testet, a formát öl-
tött univerzumot, az anyagi energia meg-
nyilvánulásának nevezik. Ennek rétegei 
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fokozatosan vastagodnak (ahogy lényegi 
lénye -központi lél-je- beburkolózik az 
anyagi megnyilvánulás alkotóelemeibe) 
414. A térben lebegő univerzális testben a 
Mindátható is jelen volt (van). 
415. Először a rezgés-, a hullámzás jelent 
meg (különböző tartományaival, érzék 
feletti, fény, hő, hang és így tovább) 
416. Majd sorban a fokozatos épülés al-
kotóelemei.  
417. Amikor az élőlényre nincsenek hatás-
sal az anyagi természet kötőerői (pl. érin-
tetlen) akkor amiatt, hogy változatlan és 
nem tekint semmit tulajdonának, távol 
marad a kötőerők kölcsönhatásaitól -an-
nak ellenére, hogy anyagi testben van- 
ahogy a Nap is különálló marad a vízen 
megjelenő visszatükröződésétől. 
418. Amikor a lelket (a befedett lél-t) az 
anyagi természet és a hamis ego varázsa 
tartja bűvöletében s önmagát a testével 
azonosítja, akkor az anyagi cselekedetekbe 
merül s a téves ön(én)azonosság-tudat ha-
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tására azt gondolja, hogy ő mindennek a 
tulajdonosa. 
419. A feltételekhez kötött lélek ezért kü-
lönféle alacsonyabb és magasabb rendű 
fajokba105 vándorol annak köszönhetően, 
hogy kapcsolatban áll az anyagi természet 
kötőerőivel. Ha nem szabadul meg a -vi-
szonossági alapú- anyagi cselekedetektől, 
helytelen tettei következtében el kell fo-
gadnia ezt a helyzetet. 
420. Minden élőlény lényegi lénye -bár 
anyag feletti- uralkodni akar az anyagi ter-
mészet felett, ezért nem szűnik meg anya-
gi létezésének állapota és miként az em-
bert álmában, különféle kedvezőtlen ha-
tások érik. 
421. Minden feltételekhez kötött léleknek  

                                                           
105 Az alacsonyabb- és magasabb rendű fajokba 
történő vándorlás lehetősége jelzi, hogy -bizony- 
lefele- és fölfele is lehet haladni a -felvett/ki-
érdemelt- létformák között ! Aki már egyszer 
emberi lét-formába került, nem lehet biztos abban, 
hogy nem kerül(het) vissza pl. állati testbe. 
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kötelessége, hogy szennyezett tudatát -a-
mely most az anyagi élvezetekhez ragasz-
kodik- az érintetlenségre való törekvés has-
sa át, majd az így végzett kötelesség-
teljesítés során irányítása alatt tarthatja el-
méjét és tudatát. 
422. Lelkiekben törekvő embernek, a Leg-
felsőbbel való összekapcsolódási folyama-
tában előbb hitre106 kell szert tennie (akár 
úgy is lehet)  
423. A szeretetteljes kötelességteljesítő 

                                                           
106 A ’hit’ állapota, bár bizonytalanság alapú (úgy 
van, van nem úgy van ? !) mégis első lépés a tuda-
tosság-, majd az Isten-tudat, azaz a MINDEN-
tudat útján. 
BBB „Balarám” -részlet- „…Az ember, tudás nélkül 
báb, az anyagi késztetések, a természeti törvények 
útvesztőiben. - A tudás egy ideig; hit. - A hamis tudás; 
tévhit. - A tapasztalás; a hit megszilárdítása. - A hit; 
remény. Bizakodás abban, hogy akár úgy is lehet. - A 
tudás próbája; a tapasztalás. - Igaz tudásról, csak tiszta 
tapasztalással lehet bizonyosságot szerezni. - Tiszta 
tapasztalás, csak tiszta érzékekkel, szennyezettség nélküli 
értelemmel lehetséges...” 
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élet során az embernek minden élőlényt 
egyenlőnek kell látnia, nem szabad ellen-
ségének tekinteni senkit sem, ugyanakkor 
bensőséges kapcsolatban sem állhat sen-
kivel (lásd: a valódi ’szeretet’ 3. fordulatát: 
részrehajlás-, egyénválogatás nélküliség !) 
Előbb (házasságban, szülőként) a családos 
életrend kötelezettségeinek kell komolyan 
eleget tenni, majd az élet második szaka-
szában (visszavonult-, és lemondott élet-
rendben) a cölibátus segíti az önmeg-
valósító lelki fejlődést.  
424. Elkötelezett lelki törekvő érje be a 
szükséges és elégségessel mindenből. Kö-
telességkövető cselekedeteit jellemezze a 
könnyedség (erőlködésmentesség)107 Tart-
son mértéket, és -távolságot az emberek 
általános tömegétől. Legyen bölcs, békés, 

                                                           
107 Aki a helyén van, azzal foglalkozik amire 
küldetett/rendeltetett, annak ne kell „verejtékez-
nie” munkavégzése közben (sem). A Nap sem 
erőlködik az égen, a növények sem erőlködve 
nőnek és a virágok sem verejtékezve virágzanak. 
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barátságos, könyörületes önmegvalósítási 
törekvéseiben. 
425. Az ember törekedjen a tisztánlátásra, 
legyen képes különbséget tenni anyagi- és 
szellemi/lelki dolgok között. Szükségte-
lenül ne azonosítsa magát testi valójával és 
rokonaihoz fűződő kapcsolataiban is le-
gyen elengedő. 
426. Hamis ön(én)azonosság-tudatán felül-
emelkedve tartsa magát távol a különböző 
életfelfogásoktól és Napként tekintsen 
valódi kilétére. 
427. Egy megtisztult lélek felismeri a Leg-
felsőbb Személyt, Aki anyagfeletti, ám be-
hatolva mindenbe, visszatükröződik a 
hamis egoban is és hiába EGY és Abszo-
lút, az illuzórikus energia (ami minden-
felől áramlik) is Tőle ered. 
428. A Legfelsőbb jelenlétét úgy lehet meg-
érteni, ahogy a Napot ismerjük fel előbb a 
vízen tükröződve, majd újabb tükröződés 
révén a falon, miközben a Nap az égen 
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van (az Isteni energia minden felől, min-
den felé áramlik - részrehajlás nélkül). 
429. A lényegi lény előbb a háromféle egó-
ban (’jó’-’szeszély’-es-’nemjó’ tév-tudat-
ban) tükröződik, majd a testben, az érzé-
kekben és az elmében. 
430. Az önmegvalósított ember bár lát-
szólag elmerül az anyagi világban, anyagi 
élvezetek tárgyaiban, anyagi érzékekben, 
az anyagi elmében és az intelligenciában, 
mégis éber s érintetlen mind ezektől. 
431. Az élőlény jól érzékelheti létét mint 
látó, mivel azonban valódi éntudata a 
mély alvás állapotában eltűnik, tévesen azt 
gondolja magáról, hogy elveszett, hason-
lóan ahhoz, mint aki elvesztette vagyonát 
és szenved, mert úgy gondolja, hogy ő 
maga veszett el. 
432. Mikor érett megértése következtében 
az ember felismeri egyéniségét, megnyil-
vánul előtte az a helyzet, amit téves ön-
(én)azonosság-tudata hatására fogad el 
addig. 



131 

 

433. Jas kérdezi: - Szabadon engedi-e vala-
ha is az anyagi természet a lél-t ? Mivel 
egyik örökké vonzódik a másikhoz, ho-
gyan válhatnának el ? 
434. Ahogy nem létezik különállóan a föld 
és annak illata, a víz és annak íze, úgy nem 
lehet különálló léte az intelligenciának és a 
tudatnak sem. 108 
435. Jas így folytatta: - A lél minden csele-
kedet passzív végrehajtója (hisz Ő nem-
cselekvő !) hogyan lehet(ne) hát szabad, 
amíg az anyagi természet hatással van rá s 
leköti Őt ? 
436. Még ha elmebeli spekuláció segít-
ségével és az alapelvekről érdeklődve meg 
is szabadul(hat)unk a kötöttség okozta fé-
lelemtől, az újra megjelenhet, mert az oka 
nem szűnt meg. 
437. Ember felszabadulhat, ha szeretet- 

                                                           
108 Míg fel nem szabadul egy lél, addig az anyaggal 
történő együttélésre/„együttműködésre” kárhoz-
tatott. 
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teljesen végzi kötelezettségeit (eleget téve 
a Legfelsőbb elrendezéseinek) így nem 
érik (lelki fejlődésben) kedvezőtlen vissz-
(a)hatások és megszabadulhat minden a-
nyagi szennyeződéstől. 
438. Az ilyen kötelességteljesítést szilárd 
meggyőződéssel, a valódi tudás birtoká-
ban, anyagfeletti látásmóddal kell végez-
nie. Lemondását értő érintetlenséggel kell 
gyakorolnia, hogy figyelmét a lényegre 
(értsd; a lényegi lényre) össz-pontosít-
hassa. 
439. Az anyagi természet ereje befedte az 
élőlényt, aki úgy tűnik ezáltal örökké 
lángoló tűzben ég. Azonban kitartó köte-
lességteljesítéssel-, ügyelve az érintetlen-
ség elveire (vele, de nélküle) ezt a hatást 
meg lehet szüntetni, mint ahogy a tüzet 
okozó rőzsét magát is felemészti a tűz. 
440. Az élőlény azzal, hogy felismeri a 
hibát abban, hogy az anyagi természet fe-
letti uralomra vágyik s azzal, hogy e meg-



133 

 

tisztult látással lemond anyagi/testi vágya-
iról, megvilágosodhat. 
441. Amikor az ember álmodik, tudata 
szinte teljesen be van fedve és számtalan 
baljós dolgot lát. Azonban mikor ébren 
van (mikor felébred) s visszanyeri tiszta 
tudatát, az efféle baljós események nem 
tudják megzavarni. 
442. Annak ellenére, hogy egy megvilá-
gosodott lélek anyagi cselekedeteket vé-
gez, az anyagi természet nem árthat neki, 
mert már ismeri az Abszolút Igazságot s 
elméjét a Legfelsőbbre szegezte (egyhe-
gyűen). 
443. Ha valaki sok-sok éven át-, vagy éle-
teken keresztül csak kötelezettségei sze-
rint él és csak az önmegvalósításra törek-
szik, az már nem vágyik mennyei születés-
re hisz tudata fejletté vált. 
444. Legfelsőbbnek az a híve, aki tökéle-
tesen megtisztult, teste elhagyását köve-
tően eljuthat az Ő Bizalmas Benső Haj-
lékára, ahonnan már soha nem eshet le 
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(már nem kerül sosem anyagi megnyil-
vánulásba, hisz megvalósítottan megér-
tette eredeti lelki helyzetét). 
445. Az ilyen-, valóban önmegvalósított 
személyt már nem kisérti uralkodási vágy 
-a lelki világban sem- vagy bárminemű 
irigység a Legfelsőbbel kapcsolatban. 
446. Az embernek legjobb tehetsége sze-
rint kell végrehajtania előírt kötelességeit 
és el kell kerülnie a nem számára kijelölt 
kötelezettségeket. Meg kell elégednie any-
nyi nyereséggel, amennyire az elrendezé-
sek folytán szert tesz. 
447. Nem szabad szétszórtan különböző 
vallási folyamatokat követni, hanem egy-
hegyűen ahhoz kell vonzódni ami a fel-
szabadulás lehetőségéhez vezet. Mérték-
letesen kell táplálkozni és kerülni kell az 
emberek általános tömegét. 
448. Lelki törekvő legyen mentes az erő-
szaktól, legyen igazmondó, ne lopjon, le-
gyen elégedett azzal ami maga- és a reá bí-
zottak létfenntartáshoz szükséges. Tar-
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tózkodjon az öncélú-, szabados szexu-
alitástól, gyakorolja a lemondásokat, le-
gyen tiszta, tanulmányozza a Legfelsőbbel 
kapcsolatos tanításokat, figyelmét a Leg-
felsőbbre fordítsa. 
449. Beszéljen keveset, tartóztassa féken 
érzékeit az érzéktárgyaktól, figyeljen lé-
nyegi lénye, a lél szavára. 109 
450. Elvonult- és csendes meditációkban 
jótékonyak az élet-levegőt és az elmét 
összpontosító légzőgyakorlatok. 
451. A szabályozó elvek követésével ural-
kodni kell a szennyezett- és zabolátlan el-
me csapongásain, ami mindig az anyagi 
élvezetekre sarkal s helyettük a Legfel-
sőbbre kell gondolni. 
452. A ’visszavonult’ (életrendű ~ 50 év 
feletti) ember ha már teljesen a megtisz-

                                                           
109 A lél nem hanggal szól gazdájához, de részben 
a lelkiismereten keresztül, leginkább pedig az 
ember igyekezetéhez mért segítésével mentesít a 
negatív visszahatásoktól. Aki nem hisz és nem 
törekszik, annak nincs miben segítsen ! 
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tulás útjára kíván lépni és uralma alá vette 
elméjét, elvonultan meditáljon s végezze 
légzőgyakorlatait.110 
453. Tisztítsa meg az életlevegő útját a 
ragaszkodás gátjaitól. 
454. Akik ezt a légzőgyakorlatot végzik, 
hamar megszabadulnak az elme hábor-
gásától, ahogy az arany is megszabadul 
minden szennyeződéstől, amikor tűzben 
hevítik és levegőztetik. 
455. E jóga gyakorlattal az ember filozó-
fiai állapotának szennyeződéseitől is meg-
szabadulhat, elméje rögzítésével pedig 
mentesülhet minden káros cselekedettől. 
Ha uralkodik érzékein, megválhat az anya-
gi kapcsolatoktól és a Legfelsőbbhöz fű-

                                                           
110 „…először nagyon mélyen lélegezzen be, aztán 
tartsa vissza a levegőt, végül lélegezzen ki, vagy a 
folyamatot megfordítva először lélegezzen ki, 
majd tartsa kint a levegőt s azt követően lélegezzen 
be. Ezt annak érdekében kell tenni, hogy az elme 
szilárddá váljon s hogy a külső zavaró tényezők ne 
legyenek rá hatással…” 
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ződő ragaszkodásától elkerülik az anyagi 
ragaszkodás kötőerői. 
456. Mikor a jógi megtisztította az elméjét, 
félig lehunyt szemmel koncentráljon orra 
hegyére. 
457. A megtisztult elme megszabadul az 
anyagi visszahatásoktól s így a lényegi 
lény-, a lél kisugárzása fölötte áll minden 
anyagi boldogságnak és szenvedésnek.111 
A jógi felismeri az Abszolút Igazságot, a 
Legfelsőbbhöz fűződő valódi kapcsolatát. 
Felfedezi, hogy az öröm és a fájdalom, 
valamint azok kölcsönhatásai -melyeket 
mind saját magára vonatkoztatott- való-
jában a hamis ön(én)azonosság-tudatnak 
köszönhető, ami a ’nemjó’/tudatlanság 
terméke. 
458. Mivel a tökéletes önmegvalósításra 
szert tett lélek felismeri valódi kilétét, nem 

                                                           
111 B.T.218. „…mikor elme lecsillapul felszínre tör tiszta 

lél - ki a MINDEN apró része s bölcs az őstudásban él…” 
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érzékeli, hogy az anyagi test hogyan 
mozdul, vagy cselekszik, ahogy a bódult 
ember sem tudja, hogy visel-e ruhát a 
testén, vagy sem. 
459. Az így felszabadult lélek ráébred 
eredeti -lelki- helyzetére és az anyagi test 
melléktermékeit már nem tekinti sajátja-
ként. Testi cselekedeteit egy álombeli 
testnek tulajdonítja. 
460. Amiatt, hogy rendkívüli mértékben 
vonzódik családjához, vagyonához, saját-
jának tekinti fiát és javait, az anyagi test 
iránt érzett ragaszkodásában azt gondolja, 
hogy a test az övé. Valójában azonban 
ahogyan meg tudja érteni, hogy nem 
azonos családjával, pénzével, úgy belátja, 
hogy ő nem azonos testével. 
461. A lobogó tűz nem azonos a lán-
gokkal, a szikrákkal és a füsttel, noha mind 
szoros kapcsolatban állnak vele, mivel 
ugyanabból a lángoló fából születtek. 
462. Az igazi látó a Legfelsőbb, Aki külön-
bözik az egyéni lényegalkotóktól, az élő-
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lényektől, melyek kapcsolatban állnak az 
érzékekkel, az öt alkotóelemmel és a tu-
datta. 
463. A Legfelsőbb Személy (hitének- és a 
Róla való tudatosság) megvalósítását az 
jelenti, amikor az elkötelezett lelki törekvő 
minden megnyilvánulásban, azok lényeg-
alkotóját látja (mint a Legfelsőbb parányi 
szerves részei), a természet játékaiban 
pedig a Legfelsőbb személytelen energiá-
jának működését és az Úr elrendezéseit. 
Ezért mindenre- és mindenkire megkü-
lönböztetés nélkül tekint (rendelkezve a meg-
felelő megkülönböztető képességgel). 112 
464. Ahogy a tűz nyilvánul meg az égő fa 
különböző formái-ban, úgy a tiszta szel-
lemi lélek különféle testekben jelenik meg 
az anyagi természet kötőerőinek külön- 

                                                           
112 A megfelelő megkülönböztető képesség a ki-
művel intelligenciának köszönhető, míg a megkü-
lönböztetés nélküliség a valódi ’szeretet’ 3. aspek-
tusát képező egyénválogatás-, részrehajlás-nélküli-
ség. 
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böző feltételei között. 
465. Önmegvalósítottnak tekinthető az, 
aki az anyagi megnyilvánulás oka és oko-
zataként megmutatkozó Maya (Illúzió Is-
tennő) -nehezen megérthető- áthatolha-
tatlan varázslatát legyőzte. 
466. A Legfelsőbb-központú szeretet-tel-
jes kötelességkövető szolgálatnak szám-
talan útja van, az azt végzők különféle tu-
lajdonságainak megfelelően. 
467. Az irigy, büszke, erőszakos, dühös és 
szakadár (hite-hagyott) gondolkodású 
ember által végzett törekvést a ’nemjó’ 
köteléke hatja át. 
468. Amikor egy hitehagyott ember az 
anyagi élvezetre, a hírnévre és gazdagságra 
vágyva mutat be templomi imádatot113, 
igyekezetét a ’szeszély’ jellemzi. 
 

                                                           
113 Nem csak hitehagyottak lehetnek áldozatai az 
álszentségnek, de hány-, meg hány „igehirdető” 
esik áldozatául, élvezeteknek-, hírnév- és gaz-
dagság utáni vágynak, miközben mást hirdet. 
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469. Amikor a lelki törekvő figyelmét tel-
jesen a Legfelsőbbre irányítja, felajánlva 
tettei eredményét, hogy megszabaduljon a 
viszonosságalapú cselekedetek mámorá-
tól, akkor igyekezete a ’jó’ kötőerőbe 
tartozik. 
470. A Legfelsőbb felé irányuló önzetlen 
lelki törekvéstől az ember elméje egy-
szerre vonzódni kezd minden, az Úrral 
kapcsolatos dologhoz.  
471. Ahogy a nagy folyók vize természe-
tesen hömpölyög a tengerek felé, úgy 
áramlik a Legfelsőbb felé odaadó híve 
minden vágya, melyet már nem zavar meg 
semmilyen anyagi körülmény. 
472. Az ilyen szintre jutott lelki ember, 
már nem vágyik semmilyen más jellegű-, 
vagy célú felszabadulásra, mint a tökéletes 
megtisztulásra (aminek végállomása a 
Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajléka) még 
akkor sem, ha a körülmények kecsegtetik. 
473. A legmagasabb önmegvalósítási szint, 
amikor az ember felülkerekedhet az anya- 
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gi természet három kötőerejének befolyá-
sán, elméjében megállapodva az anyag-
feletti síkon. 
474. Egy elkötelezett lelki törekvőnek anya-
gi haszon nélkül kell végeznie előírt köte-
lezettségeit, kerülve minden erőszakot. 
475. Lásson a lemondás szellemében és a 
’jó’ kötőerő hatása alatt lelkinek lásson min-
den élőlényt (mindben a lényegi lényt-, az 
Isteni lél-t lássa). 
476. Úgy végezze szolgálatait, hogy köz-
ben a legnagyobb tiszteletben tartsa a lel-
kiekben felette állókat. Legyen könyörüle-
tes a szegényekhez és az elesettekhez. 
Barátkozzon vele egyenragúakkal, közben 
minden cselekedetét hassa át a szabályozó 
elvek követése és uralma az érzékek fölött. 
477. A lelkiekben igyekvő ember töre-
kedjen arra, hogy lelki témákról halljon és 
beszéljen. Fordítson minél több időt a 
Szent Nevek ismétlésére. Viselkedése min-
dig legyen egyszerű és egyenes. Legyen 
mindenkivel barátságos, miközben igye-
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kezzen kerülni az emberek általános tö-
megét. 
478. Akiben az anyagfeletti sajátságok tel-
jes mértékben kifejlődnek, s akinek tudata 
megtisztul, azt magával ragadja a Legfel-
sőbb vonzereje. 
479. Miként a légmozgás repíti tova az illa-
tokat a szagláshoz, úgy érinti meg az Is-
ten-(MINDEN)-tudatba ért, őszinte lelki 
törekvőt a mindenhol egyformán jelen 
lévő Legfelsőbb Személye. 
480. Hiábavalók akik nem törődnek a 
mindenhol és mindenben mindig jelen-
lévő Mindáthatóval, a Személyes Legfel-
sőbb személytelen energiájával (a Leg-
felsőbb személytelen energiája = Leg-
felsőbbel/Istennel/Aki a MINDEN). 
481. Aki nem tudja, hogy a Legfelsőbb 
minden élőlény szívében jelen van (Mind-
áthatóként és parányi szerves részét al-
kotó lél-ként) kétségtelenül tudatlanság-
ban van. Ahhoz hasonlítható, mint aki az 
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áldozati tűz helyett a hamuba szórja fel-
ajánlását. 
482. Aki hitehagyott és irigy mások tes-
tére, annak elméje sosem éri el a békét, 
mert ellenségesen viszonyul az élő-
lényekhez. 
483. Semmiféle templomi imádattal-, vagy 
imával nem teszi elégedetté a Leg-
felsőbbet, aki nincs tisztában azzal, hogy 
Ő mindenütt és mindenben jelen van. 
484. Előírt kötelezettségeit végezve, az 
eltökélt lelki törekvőnek mindig arra kell 
gondolnia, hogy a Legfelsőbb mindenütt 
és mindenki szívében jelen van. 
485. Aki -lelki értelemben- maga és más 
élőlények között-, az eltérő külső alapján 
különbséget tesz, azt halálfélelemmel tölti 
el az Úr. 
486. Az élőlények magasabb rendűek mint 
az élettelen tárgyak s köztük azok a job-
bak, akik életjelenségeket mutatnak. Ná-
luk jobbak azok az állatok, akikben kifej-
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lődött a tudat s még náluk is jobbak azok, 
akikben kialakult az érzékfelfogás. 
487. Azon élőlények között, akikben kia-
lakult az érzékfelfogás, akikben kialakult 
az ízlelés érzéke, jobbak azoknál akikben 
csak a tapintás érzéke fejlődött ki. Náluk 
jobbak azok, akikben kialakult a szagló-
érzék s még jobbak, akik különbséget tud-
nak tenni a formák között. 
488. Azoknál az élőlényeknél, akik kü-
lönbséget tudnak tenni a formák között 
jobbak, akik érzékelik a hangot, azaz akik-
ben a hallás érzékelése is kifejlődött. Ná-
luk jobbak, akiknél kifejlődtek a fogak, ná-
luk, akiknek sok lábuk van. Még jobbak a 
négylábúak s azoknál is az emberi lények. 
489. Az emberi lények körében a legjobb 
az a társadalom, amely a tulajdonságok és 
a tevékenység alapján csoportokra oszlik. 
Ebben a társadalomban az intelligens em-
berek a legjobbak, akiket gondolkodók-
nak neveznek. A ’gondolkodó’-k közül az 
a legjobb, aki tanulmányozta a tudás alapú 
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tanításokat (Védákat) s közülük a legjobb, 
aki megvalósította a valódi tudást. 
490. A védák ismerőinél jobb az, aki el tud 
oszlatni minden kétséget s nála is jobb aki 
szigorúan követi a valódi tudás elveit. Ná-
la jobb, aki megszabadult minden anyagi 
szennyeződéstől, nála pedig a tiszta, sze-
retetteljes kötelességteljesítő, aki nem vár 
semmilyen jutalmat.  
491. Nem talál a Legfelsőbb annál kivá-
lóbb személyt, mint akinek az Úr szolgá-
latán kívül nincs más érdeke és ezért min-
den cselekedetét-, egész életét arra ál-
dozza, hogy Neki örömöt szerezzen (mi-
közben rendelt kötelességeit el nem mu-
lasztja). 
492. Az ilyen személy minden élőlényt 
tisztel, hisz tudja mindben a Legfelsőbb is 
jelen van, ezért nem tör semmilyen élet ki-
oltására. 
493. Az időtényező, ami a változatos a-
nyagi megnyilvánulások átalakulását okoz-
za, a Legfelsőbb egyik arculata (hisz, az 



147 

 

idő is Ő Maga) Akik ezt nem tudják, ret-
tegnek az idő-tényezőtől. 
494. Az időtényezőként is megnyilvánuló 
Legfelsőbb mindenkit segít, Ő a mesterek 
Mestere, s Ő az oka hogy minden élőlényt 
elpusztít egy másik. 
495. A Legfelsőbb nem részrehajló, nincs 
ellensége, sem barátja. Ám azokat, akik 
nem feledkeznek meg Róla ösztönzi, míg 
azokat akik elfelejtették nem segíti. 
496. A Legfelsőbbtől tartva fúj a szél, Őt 
félve süt a Nap, Tőle rettegve hull a zápor 
s ragyog a számtalan égitest. 
497. A fák, a füvek, a gyógynövények, az 
évszakok jellemző növényei és a virágok, 
mind a Legfelsőbbtől tartva virágzanak és 
hoznak termést a megfelelő időszakban 
(tudják, hogy kötelezettségeiket nem mu-
laszthatják el).  
498. A Legfelsőbbtől való félelmükben 
hömpölyögnek a folyók, ez az oka annak 
is, hogy az óceánok sosem áradnak ki. 
Csakis Tőle való félelmében ég a tűz, ezért 
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nem omlanak össze a hegyek, vagy süly-
lyednek víz alá a földrészek. 
499. A Legfelsőbb irányításának engedel-
meskedve engedi meg az űri tér, hogy he-
lyet kapjanak benne a galaxisok bolygó-
ikkal, melyeken számtalan élőlény él. A 
teljes univerzum is az Ő elrendezései irá-
nyításával tágul. 
500. Az anyagi természet kötőerőiért fele-
lős Felsőbb Irányítók és Fél(ig)Istenek, a 
Legfelsőbbtől való félelmükben hajtják 
végre feladataikat. Ebben az anyagi világ-
ban minden élő és élettelen, az Ő irányí-
tásuk alatt áll. 114 
501. Az örök időtényezőnek nincs kez-
dete és nincs vége. Kezdettel és véggel az 
az (átmeneti) idő bír, ami a teremtettséggel 
kapcsolatos. A Legfelsőbb az örökös te-

                                                           
114 Ez a sokszor visszatérő „félelem” (ami nem ke-
verendő a test és annak ragaszkodásinak féltésével !) 
az a félsz, amit mindenki tudva érez, hogy ha nem 
teljesítik kötelezettségeiket, akkor -ezzel felborítva 
a Nagy Rend-et- maguk is megsemmisülnek. 
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remtés-fenntartás-pusztítás körfolyamata-
iban, örökkön felhatalmaz egy-egy -ki-
tüntetett- lél-t a viszonylagos idő kereté-
ben történő megnyilvánulás, majd meg-
nemnyilvánulás vezénylésére. 
502. Ahogy a felhők tömege nem tud a 
szél hatalmas befolyásáról, úgy az anyagi 
tudatú ember sem tudja, hogy milyen ha-
talmas ereje van az időtényezőnek, amely 
elragadja őt. 
503. Bármit hozzon létre egy materialista 
nagy nehézségek és tengernyi munka árán 
az állítólagos boldogság érdekében, az 
időtényező (benne a Legfelsőbb elren-
dezései) elpusztítja azt. Ez az oka a fel-
tételekhez kötött lélek siránkozásának. 
504. A tévúton járó materialista nem tud-
ja, hogy teste csupán ideiglenesen létezik, 
s hogy otthonának, földjének és javainak 
vonzereje, amely ezzel a testtel áll kap-
csolatban, szintén átmeneti. Tudatlansága 
következtében úgy véli, hogy minden ma-
radandó. 
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505. Bármilyen fajban jelenik meg egy élő-
lény, bizonyos elégedettséget érez abban a 
fajban és sohasem ellenzi, hogy ilyen hely-
zetben legyen. 
506. A feltételekhez kötött élőlény elége-
dett saját fajában. Amikor az illuzórikus 
energia befedő hatása megtéveszti, nem 
akar megszabadulni testétől, még akkor 
sem, ha a pokolban van, mert örömét leli 
a pokoli élvezetben. 
507. Egy férfi azért elégedett élete miként-
jével, mert mélyen gyökerező ragaszkodás 
fűzi a testhez, a feleséghez, az otthonhoz, 
a gyerekekhez, a jószágokhoz, a vagyon-
hoz és a barátokhoz, rokonokhoz. Mind 
ezek társaságában a feltételekhez kötött 
lélek teljesen tökéletesnek tekinti magát. 
508. Az ilyen ostoba ember -noha örökké 
aggodalomban ég- hiábavaló reménnyel, 
szüntelenül bűnt követ el, hogy úgyne-
vezett családját és társadalmát eltartsa. 
509. A férfi szívét és érzékeit egy nőnek 
adja, ölelését és beszélgetésüket élvezi, 
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majd az apró gyermekek kedves szavai tel-
jesen elbűvölik. 
510. Ragaszkodó családfőként folytatja a 
családos életet, amely mesterkedésekkel és 
politikával van tele. Mindig szenvedést o-
kozva, az érzékkielégítés tetteitől vezé-
relve, csupán azért cselekszik, hogy semle-
gesítse szenvedéseinek vissz(a)hatásait és 
ha sikeresen szembe tud szállni e szen-
vedésekkel, boldognak hiszi magát. 115 
511. Pénzre úgy tesz szert, hogy min-
denhol akadályokat leküzdve cselekszik és 
bár pénzét a családra költi, ő maga csak 
parányi hányadát eszi meg az így vásárolt 
ételnek s a pokolra megy azokért, akik szá-
mára ilyen körülmények között keresett 
pénzt. 116 
512. Amikor munkája során kudarcok é- 

                                                           
115 Lényeglátó bölcsek véleménye szerint; a Földi 
boldogság, csak a szenvedés hiányának vélelme. 
116 „Akiért loptam, az vádol meg, hogy tolvaj 
vagyok.” – bengáli mondás. 
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rik, újra és újra megpróbál talpra állni, ám 
amikor minden törekvése hiábavaló s ő 
maga összeomlik, végső csüggedésében 
másoktól fogad el pénzt (kamatra). 
513. Így a szerencsétlen férfi, aki nem 
tudja családját eltartani, elveszti minden 
vonzerejét. Szünet nélkül csak kudarcaira 
gondol és mélységes bánatban él. 
514. Amikor felesége és a többiek látják, 
hogy képtelen eltartani őket, nem bánnak 
vele többé olyan tisztelettel mint koráb-
ban, ahogy a fösvény gazda sem bánik már 
jól az öreg, elcsigázott ökörrel. 
515. Az ostoba családfenntartó nem un-
dorodik meg a családi élettől, noha már a-
zok tartják el, akikről valaha ő gondos-
kodott. Az öregség hatására teste eltorzul, 
ő maga pedig felkészül, hogy szembe néz-
zen a testi halállal. 
516. Úgy él otthon, mint egy öleb s azt e-
szi, amit közönyösen elévetnek. Szám-
talan betegség, emésztési zavar, étvágy-
talanság gyötri, ezért már alig eszik, bele- 
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nyomorodik, hogy nem képes dolgozni. 
517. E beteg állapotban a belső levegő nyo-
mása miatt szeme kidülled, mirigyeiben 
nyálka gyűlik, nehezére esik a levegővétel, 
torkából csak inkább halk hörgés tör elő. 
518. Ilyen módon kerül halálközelbe és 
csak fekszik -jó esetben- a sajnálkozó ba-
rátok és rokonok körében. Noha szeretne 
beszélni velük, de már nem tud, mert az 
(elpusztító) idő irányítása alatt áll. 
519. Így az a férfi, aki zabolátlan érzé-
keivel a család eltartásával törődött, nagy 
szomorúságban hagyja el testét, síró ro-
konait látva. Halála végtelenül szánalmas 
és nagy fájdalommal, eszméletét vesztve 
távozik. 
520. A halál pillanatában látja, amint a 
Halál Urának követei dühtől izzó tekin-
tettel veszik körül. Rettentő félelmében (s 
mert immár képes az öntudatlan elenge-
désre) ürülék és vizelet hagyja el testét. 
521. Ahogy az állam rendjének fenntartói 
elfogják a bűnöst, hogy megbüntessék, 
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úgy ejtik foglyul a bűnös érzék-kielégí-
tésbe merülő embert a Halál Urának szol-
gálói. Finom fizikai testét (elme + 
intelligencia + hamis ön/én/azonosság-
tudat) erős kötelékkel burkolják be. 117 
522. Az áldozatnak rettentő szenvedé-
sekkel kell szembesülnie letűnt életének 
bűnös tettei miatt. 
523. Azok a férfiak és nők, akiknek élete 
tiltott nemi életre épült, különösen gyöt-
relmes körülmények közé kerülnek. 118 
524. Néha úgy tartják, hogy még(már) itt 
a Földön is tapasztalható pokoli-, vagy 
mennyei körülmény. 
525. Az az ember, aki bűnös tetteket el-
követve gondoskodott saját maga s csa-
ládja létéről, teste elhagyása után pokoli új 
élettől fog szenvedni, ami még volt ro- 

                                                           
117 A méltó büntetésben következő létformájában 
részesül. 
118 értsd: házasságon kívüli és/vagy házasságban is 
tisztességtelen, parázna életvezetés. 
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konait is érinti. 119 
526. Aki lelkesen arra vágyik, hogy kizá-
rólag becstelen úton/módon tartsa el ma-
gát és családját annak biztos a soron kö-
vetkező pokoli lét (valamely pokol-boly-
gón, vagy újra itt, pokoli körülmények kö-
zött) 
527. Miután elszenvedte a bűnös élet kö-
vetkezményeinek pokolbéli visszahatásait, 
újra emberi születés lehetőségében ré-
szesül az elrendezéseknek megfelelően. 
528. Az egyéni-, emberi lényegalkotó -lél- 
a Legfelsőbb -itteni- elrendezései szerint a 
férfi hímivarsejtjébe öltözve jut a női pete-
sejthez. 

                                                           
119 A ’jó’ rokon igyekszik megóvni szeretett 
rokonát a bűnös cselekedetek követésének kény-
szerétől, ám ha nem így tesz maga is „bűnrészes” 
lesz, aminek -természetszerű- következménye van.  
Sajátos a helyzet barátok esetén, hisz a barátság 
alapeleme, a másik olyan elfogadása amilyen, de a 
személyes példamutatással lehet inspirálni a ba-
rátot változtatásokra. 
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529. A petesejt és az által beengedett hím-
ivarsejt az első éjszakán vegyül, majd az 
ötödik éjszakán ez a kezdetlény egy bu-
borékká érik. A tizedik éjszakán a buborék 
szilva szerű testi formát ölt, vagy -tojással 
szaporodóknál- tojássá alakul. 
530. Egy hónap alatt kialakul a fej, máso-
dikban a végtagok és a törzs. A harmadik hó-
nap végére kialakul a teljes testi forma. 120 
531. A fogantatástól számított negyedik 
hónapra létrejön a test hét lényeges ösz-
szetevője. 121 Az ötödik hónap végén ki-
alakul az éhség- és a szomjúságérzet, a 
hatodik hónap végén pedig a magzatbu-
rokkal körülvett magzat mozogni kezd. 122 

                                                           
120 „…körmök, ujjak, lábujjak, szőrzet, csontok, a 
bőr, a nemiszerv és a többi testnyílás, mint a 
szemek, orrlyukak, fül, száj és végbélnyílás…” 
121 „…a nyirok, a vér, a hús, a zsír, a csont, a velő 
és a mag…” 
122 A hatodik hónap végén a teljesen kialakult 
magzat teste, ha fiú a jobb oldalon, ha lány a bal 
oldalon kezd mozogni. 
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532. A magzat az anya által elfogyasztott 
ételből és italból kapja táplálékát és ebben 
az ürülékkel és vizelettel kevert, undorító 
üregben növekszik és él, ami számtalan 
baktérium táptalaja is. 
533. A gyermek szinte szünet nélkül szen-
ved ebben a szennyes közegben. 
534. Külön szenvedések forrása, ha az a-
nya keserű, csípős, túl sós, vagy -savanyú 
ételt fogyaszt. 
535. A magzatburkos gyermek a méhben 
a belek közt a has egyik felén fekszik, fejét 
a has felé fordítva, miközben háta és nya-
ka íjként feszül. 
536. Így él a gyermek, mint egy madár a 
kalitkában, anélkül hogy szabadon mozog-
hatna. Ha szerencsés, visszaemlékszik 
számtalan korábbi életének minden gyöt-

                                                           
Ismert, hogy a bal és jobb agyfélteke az ellentétes 
(tükör) oldalakat vezérli, így érthető, hogy az 
értelem vezérelte fiú előbb a jobb-, míg az érzelem 
vezérelte lány előbb a bal oldalon aktivizálódik. 
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relmére és végtelen bánat tölti el. Hogy 
lehetne békés az elme ilyen helyzetben?123 
537. A hetedik hónaptól kezdve fejlődni 
kezd a gyermek tudata, miközben az anya 
minden levegővétele lefele nyomja. A 
magzatvízben együtt mozog a kis ember a 
testvéri baktériumokkal. 124 
538. Ebben a félelmetes élethelyzetben a 
kisember összetett kézzel imádkozik. 
539. Az élőlény az anyagi természet be-
folyása alá kerül és fáradságos küzdelmet 
folytat a létért az ismétlődő születés és 
halál útján. Feltételekhez kötött életét 
annak köszönheti, hogy megfeledkezett 
kapcsolatáról a Legfelsőbbel. 

                                                           
123 A kellemetlen emlékek gyötrelmei mérséklik 
szorult helyzete okozta szenvedéseit.  
Ostoba az a gondolat, hogy „jó dolga van, mint az 
anyja hasában”  
124 Már ebben az állapotban is világosnak kéne 
lenni, hogy minden élő lél-testvér, hisz minden 
élőben ugyanolyan forrású, Isteni lényegalkotó a 
mozgató. 
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540. Nincs más lehetőség, mint egyedül a 
Legfelsőbbnek meghódolni. 
541. A kis ember szabadulna szorult hely-
zetéből. 
542. Tízhónapos korára tudatára ébred. 
543. Másfajta testekben az élőlény csak az 
ösztönével lát és testével csupán a kelle-
mest és a kellemetlent érzékeli. Az emberi 
lélek azonban megértheti sorsát és képes 
lehet érzékein uralkodni. Az emberlét az 
egyetlen melynek lehet Isten-képe. 
544. A tudatára ébredt kisember nem sze-
retne újra az anyagi lét kiszáradt kútjába 
esni. Azt is tudja, hogy világra jöttével a-
zonnal megkezdte hamis ön(én)azonos-
ság-tudatos életét, amely a folytonos szü-
letés és halál körfolyamatának újabb kez-
detét jelenti. 
545. A kisember még reménykedik, hogy 
a tiszta tudat segítségével kiszabadulhat az 
anyagi természet megzavaró körülménye-
iből és az újabb születések kényszeréből. 
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546. Hiába volt a fohász, a belső szél már 
arccal előre tolta a születés felé. 
547. Végül a kisember nagy küzdelemmel, 
fejjel lefelé születik meg, lélegzete eláll és 
a hatalmas kínok közt emlékezetét veszti. 
548. Az újszülött a szennyes magzatvízzel 
és vérrel borítva esik a földre125 és úgy 
mozog mint egy féreg, aki az ürülékből 
került ki. Elveszti felsőbbrendű tudatát és 
Maya (Illúzió Istennő) bűvöletében egyre 
csak sír. 
549. A megszületett kisdedet olyan embe-
rek veszik gondjaikba, akik nem értik mit 
akar és ők dajkálják. Mivel képtelen vissza-
utasítani amit adnak neki, kellemetlen kö-
rülmények közé kerül. 
550. Szegény gyermek még arra is kép-
telen, hogy megvakarja testét, hogy meg-
szabadulhasson a viszketéstől, nem beszél-
ve arról, hogy felüljön, felálljon, vagy meg- 

                                                           
125 Hagyományosan az anyák állva és/vagy gug-
golva szültek, „földre” eresztve az újszülöttet. 
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mozduljon. 
551. Tehetetlen helyzetében a csecsemőre 
-akinek puha a bőre- mindenfélék-, köz-
tük idegen baktériumok támadnak. El-
vesztette tudását és keservesen sír. 
552. Ilyen körülmények között számtalan 
gyötrelemtől szenvedve éli át a cse-
csemőkort a gyermekkorig, ami szintén fáj-
dalmasan érinti, mert olyan dolgokra vá-
gyik, melyeket sohasem kaphat meg. Tu-
datlanságának köszönhetően dühös és 
szomorú. 
553. Hogy legyőzze igaz kilétét az élőlény, 
teste növekedésével együtt, hamis tekin-
télyét és haragját növeli, amitől ellenséges 
érzés alakul ki benne a hasonló vágy-
tüzelte emberekkel szemben. 
554. Tudatlansága miatt az élőlény anyagi 
testét fogadja el önmagaként. E félreértés 
következtében az ideiglenes dolgokkal a-
zonosul és egyre mélyebbre süllyed a szel-
lemi sötétségbe. 
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555. A test kedvéért, amely az őt érő ál-
landó gyötrelmek és kellemetlenségek for-
rása és amely követi őt amiatt hogy a 
tudatlanság és az eredményorientált tettek 
kötelékei magukhoz ragadják, olyan tet-
teket hajt végre, melyeknek köszönhető-
en engedelmeskedni kényszerül az ismét-
lődő születés és halál körfolyamatának. 
556. Ha az élőlény ismét a becstelenségek 
útjára lép, a szexuális élvezeteket- és a 
nyelv kielégítését hajszoló emberek hatása 
alá kerül, akkor újra hátrányosabb hely-
zetű születésre jut. 
557. Az igazmondás, a tisztaság, a kegyes-
ség, a komolyság, a lelki intelligencia, a 
szemérem, a lemondás, az alázat, a meg-
bocsátás, az elme szabályozása, az érzékek 
feletti uralkodás, a szerencse, mind el-
tűnnek belőle, minden más hasonló tulaj-
donsággal együtt. 
558. Senkinek nem szabad olyan közön-
séges, ostoba emberek társaságát keresni, 
akik nem ismerik az önmegvalósítás tudo-
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mányát és akik viselkedése nem több, 
mint egy táncoló kutya egy nő kezében. 
559. Egy férfi számára nincs nagyobb el-
vakultság és lekötöttség mint a nőkhöz 
való ragaszkodás, vagy olyan emberekkel 
való barátkozás akik rajonganak a nőkért. 
560. Még a legnagyobb Fél(ig)Istenek kö-
zött is akadnak, akik e bűnbe esnek. 
561. A Legfelsőbbön kívül az élőlények 
minden fajtája mind a nő alakjában meg-
jelenő Maya (Illúzió Istennő) hatása alatt 
áll. 
562. Szinte megérthetetlen, a nő alakjában 
megjelenő Maya hatalmas ereje, Akinek 
pusztán egy szemöldökmozdulata képes a 
világ legnagyobb hadvezéreit is a mar-
kában tartani.126 
563. Az a lelki törekvő, aki az önmeg-
valósításra törekszik, kerülje a vonzó nők 

                                                           
126 Tudni kell, hogy a világi-, politikai-, katonai 
vezetők -rendesen- az ’uralkodó’ meghatározott-
ságúak osztályából kerülnek ki. 
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társaságát. A valódi tudást rögzítő taní-
tások mind kijelentik, hogy az ilyen nő a 
pokol kapuját nyitja meg a lelkiekben fej-
lődő férfi előtt. 
564. A Legfelsőbb által teremtett nő, Ma-
ya képviselője.  
Az a férfi, aki élvezi a női társaságot, még 
ha annak szolgálatait fogadja is -csak- el, 
annak tudnia kell, hogy ez a vesztébe 
vezető út, akárcsak az a kiszáradt kút, amit 
fű nőtt be. 
565. Az a férfi, aki amiatt mert előző éle-
tében egy nőhöz ragaszkodott, újabb éle-
tében női testet kap, ostobán úgy tekint az 
illúzióra -aki egy férfi-, a férje alakjában 
jelenik meg- mint a vagyon, az utódok, a 
ház és megannyi anyagi dolog adomá-
nyozójára. 
566. Egy ilyen helyzetbe került nő te-
kintsen úgy férjére, házára és gyermeke-
ikre, mint akiknek léte az Úr elrendezése, 
de a vesztét okozzák, ahogy a vadász sípja 
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halált hoz az őzre. 127 
567. A materialista élőlény, életről-életre 
eredményorientált cselekedetei gyümöl-
csét hajszolja és szüntelenül azokba merül. 
568. A gyümölcsöző (anyagi eredménye-
ket hozó) tettei alapján, annak megfelelő 
testet kap, anyagi elmével és anyagi érzé-
kekkel. Azt, amikor cselekedeti vissz(a)-
hatása véget ér halálnak nevezik, azt pedig 
amikor adott vissz(a)hatás elkezdődik szü-
letésnek hívják. 
569. Amikor a látóidegek kóros megbe-
tegedése következtében a szem elveszti 
képességét, a látóérzék elgyengül, az élő-
lény elveszíti látását. 
570. Amikor az anyagi test -a tárgyak 

                                                           
127 Az erős női ragaszkodás nem engedi meg, hogy 
az ilyen ember férfi létben születhessen újra. Igazi 
lelki törekvő -ha férfi-, ha női testben van- nem 
párjához ragaszkodik, hanem a Legfelsőbbhöz, 
aminek megnyilvánulása/megnyilvánítása az adott 
személy kötelezettségkövető-, szabályozott élet-
vezetése.  
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érzékelésének helye- alkalmatlanná válik 
az érzékelésre, azt halálként ismerik. Ami-
kor az ember anyagi testét önmagának 
kezdi tekinteni, azt születésnek nevezik.  
571. Mindezért az ember ne tekintsen a 
halálra rettegéssel, ne azonosítsa –mulan-
dó- testét, -megszületetlen, örök- lelkével 
és ne essen túlzásokba az élet testi szük-
ségleteinek kielégítése-, élvezete során. 
Éljen e világban az élőlény valódi ter-
mészetét megértve, ragaszkodásoktól men-
tesen, tisztulási -majd felszabadulási- cél-
ját szem előtt tartva. 
572. Szert téve a helyes (valóságalapú) 
szemléletre, kötelességkövetően -anyagi 
azonosság iránti borúlátó hozzáállás kö-
vetkeztében- értelmével megerősödve, le-
gyen távolságtartó (érintetlen) ezen illuzó-
rikus világ dolgaival kapcsolatban. Meg-
valósított érintetlensége, közömbösség az 
anyagi világgal szemben. 
573. Az az ember, akinek figyelme kö-
zéppontja a vallásos családos élet és ennek 
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köszönhetően az anyagi haszon és gya-
rapodás teljesíti be érzéki vágyait, újra és 
újra ugyanúgy cselekszik. 
574. Az ilyen emberek sohasem végeznek 
igazi lelki szolgálatot, mert túlságosan 
ragaszkodnak az érzékkielégítéshez. Bár 
számtalan áldozatot hoznak s nagy foga-
dalmakat tesznek hogy elégedetté tegyék a 
Fél(ig)Isten(eike)t, vagy az ŐsAtyákat, a 
Legfelsőbb szolgálata mégsem érdekli őket. 
575. Az ilyen -tulajdonképpen- materia-
lista embereknek, akik vonzódnak az ér-
zékkielégítésekhez, ŐsAtyákhoz és a Fél-
(ig)Isten(ek)hez, bár elérhetnek -mennyei- 
magasabb bolygóra való születést, mégis 
vissza kell térniük a Földre (hogy tovább 
léphessenek lelki fejlődésükben) 
576. Mikor elkövetkezik ezen anyagi meg-
nyilvánulás megnemnyilvánulása, az ide 
tartozó valamennyi mennyei bolygó 
(rendszer) is semmivé válik (az odajutot-
takkal együtt). 
577. Akik -kellően- intelligensek, akiknek  
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megtisztult a tudata, azok teljesen elége-
dettek itt végezhető szolgálatukkal, ami a 
Legfelsőbb elrendezése szerinti szeretet-
teljes kötelességteljesítés.   
578. Azzal, hogy egy ember hivatásának 
(küldetésének) megfelelő (emberi osztály- 
és életrend szerinti) kötelességét végzi ra-
gaszkodás-, birtoktudat- és hamis egó 
mentesen, eredeti tudati állapotába kerül s 
így az anyaginak nevezett cselekedet elle-
nére is könnyű szerrel juthat a Legfelsőbb 
Bizalmas Benső Hajlékára. 
579. Akik nem a Legfelsőbb Bizalmas 
Benső Hajlékára jutnak, hanem bármelyik 
„ajtónálló” Felsőbbség birodalmába, ah-
hoz hogy tovább fejlődhessenek, újra és 
újra e Földre-, emberi létformába kell 
hogy megszülessenek. 
580. Akik túlságosan ragaszkodnak ehhez 
az anyagi világhoz, bár előírt kötelezett-
ségeiket nap, mint nap maradéktalanul el-
végzik, mégsem tudnak felszabadulni kö-
tődéseik miatt. 
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581. Az ilyen embereket a ’szeszély’ (szen-
vedély) kötőereje hajtja, örökké csak a-
nyagi/testi vágyaik kielégítésére törek-
szenek. Imádják az ŐsAtyákat (értsd: kb. 
dicső elődöket) éjt nappallá téve dolgoz-
nak családjuk-, társadalmuk-, nemzetük 
anyagi körülményeinek javításán. 
582. Mivel nem a Legfelsőbbre ügyelnek, 
hanem elmerülnek az anyagi történések és 
emberi cselekedetek figyelemmel-kiséré-
sében, az örök újraszületés körfolyama-
tában maradnak. 
583. Hiába jut(hat)nak magasabb szüle-
tésbe, addig szerzett lelki érdemeiket ott 
felélve, újra csak ide születhetnek. 
584. Úgy járnak mint mikor valaki magas 
rangra emelkedik, majd elbukik (semmi 
nem tart örökké). 128 
585. Igaz lelki törekvőnek csak a Legfel- 

                                                           
128 Jellegzetesen az un. Fekete Mágusok sorsa 
ilyen, akiknek minden törekvésük sikerre vezet, 
majd elbuknak ! 
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sőbb odaadó szolgálata ajánlható, annak 
sokszor körülírt módozatai szerint. 
586. Az ilyen szolgálat lehetővé teszi az 
ember számára a -valódi- tudás-, az elkü-
lönülő érintetlenség- és az önmegvalósí-
tás terén való előbbre jutást. 
587. Elméje kiegyensúlyozottá és emelke-
detté válik az érzékek tevékenységében, 
fölébe kerül a kellemes és a kellemetlen 
érzékelésének. 
588. Anyagfeletti intelligenciájának köszön-
hetően -lelkiekben- egyenlőnek lát min-
denkit, magát pedig úgy látja, mint aki 
mentes az anyag okozta szennyezett-
ségtől. Semmit nem tekint magasabb-, 
vagy alacsonyabb rendűnek, megérzi hogy 
lényegalkotója minőségileg megegyezik a 
Legfelsőbb minőségével (Aki minden lél 
forrása). 
589. A Legfelsőbb Maga az EGY Ab-
szolút Igazság, de a megértés különböző 
folyamatai szerint, különféleképpen nyíl-
vánul meg a keresők számára. Hol szemé-
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lyesen, hol személytelenül, hol Mindát-
hatóként… 
590. Valamennyi útban közös pont, az 
anyagtól való elkülönülés. 
591. Akik ellene vannak az anyag-felet-
tinek, azok az Abszolút Igazságot más-
ként szemlélik spekulatív érzéki felfogá-
sukon keresztül, ezért téves találgatásaik 
miatt számukra minden relatívnak tűnik. 
592. Pedig az Abszolút Igazság -ami a 
Legfelsőbb -egyik- megszemélyesítője- az 
egész univerzum forrása. 
593. Az érintetlenség (vele, de nélküle) 
megvalósítása nélkül az olyan valódi tudás 
nem érhető el, ami érthetővé teszi az 
Abszolút Igazságot. 
594. A filozófiai kutatás a Személyes Leg-
felsőbb Személyisége megértésében tetőzik.  
595. Különféle érzékekkel (azok minő-
sége- és az értelmező képesség -intelli-
gencia- szerint) ugyanazt a tárgyat eltérően 
lehet megítélni. Hasonló módon a Leg-
felsőbb- és az Ő Személyisége EGY, de a 
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szentírások különféle utasításai/ajánlásai 
szerint mindig másnak tűnik. 
596. Aki jártas az önmegvalósítás külön-
féle folyamatainak megértésében129 az meg-
valósítja a Legfelsőbb Személyiségét, Aki 
az anyagi világban és az anyag felett egy-
aránt jelen van. 
597. Az élőlény számtalan anyagi létbe ke-
rülhet attól függően, hogy valódi (ön)a-
zonosságát nem ismerve -arról megfeled-
kezve- milyen tetteket hajt végre. Aki e 
feledékenység útjára lép, az képtelen meg-
érteni hol érnek majd véget cselekedetei. 

                                                           
129 „…a felajánlott gyümölcsöző cselekedetekkel, 
áldozatokkal és adományokkal, vezekléssel, külön-
féle írások tanulmányozásával, filozófiai kutatással, 
az elme szabályozásával, az érzékek legyőzésével, 
lemondással, társadalmi helyzetének megfelelő 
előírt kötelességeinek végrehajtásával, különböző 
jóga gyakorlatokkal, a szeretetteljes szolgálat vég-
zésével, elkülönüléssel, elkötelezettsége bemuta-
tásával, az önmegvalósítás tudományának meg-
értésével…” 
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598. - Kedves Jas ! Mindez a tanítás nem 
az irigyeknek, a kételkedőknek, vagy 
azoknak szól, akik viselkedésükben tisz-
tátalanok és nem is azoknak, akik kép-
mutatók, vagy büszkék anyagi javaikra.   
599. Ezt a tanítást nem szabad olyan em-
bereknek átadni, akik túlságosan mohók, 
túlságosan ragaszkodnak a családos élet-
hez, akik nem Isten- (értsd: MINDEN) 
tudatosak, és azokra-, vagy a Legfelsőbb 
Személyre irigyek. 
600. E tanítást az olyan szeretetteljes kö-
telességteljesítő Isten-tudatúakkal kell 
csak megosztani, akik barátságosak min-
den élőlénnyel és arra vágynak, hogy szol-
gálhassanak. 
601. Aki hittel és szeretettel fordul a Leg-
felsőbbhöz, az Ő szolgálatában vissza-
térhet Hozzá. 
602. Alig felfogható, mégis be kell látni, 
hogy a Legfelsőbb -bár mivel Önmagában 
Teljes, nem kell semmit tennie, mégis 
időről-időre- energiájával ruházza fel a 
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természet anyagi kötőerőit, melyek köl-
csönhatása idézi elő a kozmikus megnyíl-
vánulás teremtését, -átmeneti- fennma-
radását, majd megsemmisülését. Mindezt 
eredendően lél parányai vágyainak kielé-
gítési próbálkozásai érdekében teszi, majd 
az élőlények „játszótereként” működteti 
számtalan módon, miközben Ő EGY.  
603. Épp úgy érthetetlen, hogy miként 
jelenhet meg személyesen a Legfelsőbb 
avatárként emberi alakban, miközben 
minden Őbenne helyezkedik el ? 
604. A szent nevek zengése/ismétlése 
nem csak a nyelv számára kedves, de épp-
úgy öröm a Legfelsőbbnek és ki-ki lényeg-
alkotója számára is -Aki búsan gubbaszt a 
test börtönében- 130 
605. Miként csakis a Legfelsőbb kegyéből 
érthetik meg az Abszolút Igazságot a leg-
nagyobb bölcsek-, vagy szentek is, a védák 
is csak Őbenne maradhatnak fenn a meg- 

                                                           
130 Hari Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari 
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nemnyilvánulást követően. 
606. A Legfelsőbb maga nyilatkozta ki, 
hogy az eddig elhangzottak követése 
révén az önmegvalósítás útja nagyon 
könnyű. 131 
607. Akik valóban követik az anyagfeletti 
elveket és az eddigi ajánlásokat, kétség 
kívül megszabadulhatnak az anyagi szeny-
nyeződésektől. Viszont akik nem ismerik 
ezt a folyamatot, azok nem mentesülhet-
nek a születés-halál körfolyamatának kény-
szerétől. 
608. Leírom most neked Jas, hogy néz ki 
egy méltó nagyság (pl. Kardama, az isteni 
bölcs) palotája; a lepedők és derékaljak 
hófehérek, mint a tej habja. A székek és 
padok elefántcsontból faragottak, finom 
arany ötvösmunkákkal csipkézve. A dí-
ványok mind aranyberakásokkal, vala-
mennyi hímes párnákkal borítva. 

                                                           
131 Közkeletű; hogy rendszerint az út a szép maga, 
nem -feltétlenül- a cél. 
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609. A palota falai a legkiválóbb már-
vánnyal borítva, drágakövekkel díszítve. A 
drágakövek ragyogása bevilágított az e-
gész házat. A család nőtagjai pompás ru-
hákban, tengernyi ékszert viselve. 132 
610. A központi épületeket csodálatos 
kertek vették körül, édesen illatozó virá-
gokkal és számtalan magas, gyönyörű 
fával, melyek friss gyümölcsöktől roska-
doztak. A fák ágain énekes madarak da-
loltak és a méhek zümmögése végtelenül 
kellemessé varázsolja az egész atmosz-
férát. A kerti tavon virágzó lótuszok úsz-
tak. 133 

                                                           
132 Máig élő szokás Indiában, hogy a legtöbb 
családban a vagyon hordozója nem a bankban-, 
vagy trezorban őrzött pénz, hanem az asszo-
nyokon viselt ékszerek. (Ez összefüggésben lehet 
azzal a világi-, -akár- „vagyonvédelmi” szem-
ponttal is, hogy a nők sosem járhatnak egyedül az 
utcán.) 
133 Nem lehettek mások -még ha szerényebben is- 
Baktria gazdagabb, ’uralkodó’-i házai. A magasan 
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611. Hiába a legnagyobb pompa és gaz-
dagság a ház bölcs ura, amikor öregségére 
belépett a lemondott életrendbe, könnye-
dén hagyott mindent maga után. 
612. Aki önmegvalósított lélekként meg-
szabadul a materialista életfelfogástól, an-
nak megszűnik minden anyagi gyötrelme 
és aggodalma. 
613. Az ilyen személy elmélyült meditá-
cióban megszabadul az anyagi természet 
kötőerői okozta illúziótól, megfeledkezik 
anyagi testéről, miként álombeli testeiről 
feledkezik meg az ember. 
614. Az olyan családos élet, amikor a val-
lás gyakorlása nem több mint puszta kö-
vetelőzés (kérni és kérni egyre csak) az 
ember pedig kizárólag az anyagi boldog-
sághoz vonzódik, megfosztja őt minden 
értelmétől és kizárólag a gyümölcsöző 
(eredményorientált) cselekedetekhez lán-

                                                           
civilizált jász ős As nép -5-6 ezer évvel ezelőtt- 
nem „kőbaltás ember” volt !!! 
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colja, amiket mindenek fölött állónak te-
kint. 
615. Akik az anyagi műveltség és -értelem 
útját járva, olyan tompává váltak mint a 
buta anyag, azok tudatlanságukban a gyü-
mölcsöző tettekbe bonyolódnak. Jutal-
muk az örök születés-halál körforgása. 
616. Ugyancsak a gyümölcsöző tettek rab-
ságában maradnak azok a szellemi embe-
rek, akik a védák csábító ígéreteinek virá-
gos szavaihoz vonzódnak, eltompítva el-
méjüket. 
617. Az ilyen személyek csak azért tanul-
nak, csak azért gyakorolják a lemondást és 
tesznek fogadalmakat, hogy testüket fenn-
tartsák. Elveszítik képességüket arra, hogy 
különbséget tegyenek ehető és nem ehető 
között és adományokat is azért kérnek/ 
fogadnak el, hogy elégedetté tehessék tes-
tüket. 
618. Jobb az embernek saját kötelességét 
végezni (azzal törődni), mint másokét 



179 

 

bírálni. 134 
619. A tudás alapú tanítások (Védák) két-
féle cselekedetet javasolnak: egyiket azok-
nak, akik ragaszkodnak az anyagi élveze-
tekhez, -szemléletmódhoz, a másikat azok-
nak, akik nem kötődnek (erősen) -semmi- 
anyagihoz. E kétféle cselekedetnek meg-
felelően kétféle ember van és jellemzőik 
különböznek egymástól. Ha valaki mind a 
kétféle cselekvést egy személyben akarja 
megtalálni, az ellentmondásba ütközik. 

                                                           
134 Ez az intelem nem mások megítéléséről szól, 
hanem a Legfelsőbbtől eredő emberi osztályok 
megkérdőjelezhetetlenségéről. Tudomásul kell 
venni, hogy vannak ’gondolkodó’ meghatározott-
ságok, vannak ’uralkodó’ jellegek, vannak ’nyerész-
kedő’ minőségek és ’élvezkedő’ túlsúlyok. Hogy ki 
melyikbe születik és/vagy melyik jelleg a meg-
határozója az egyéni dolog, de maga a „minőség” 
elrendezett. A veleszületett egyedi sorsadomány, 
de mára mind a négy keveredik mindenkiben, ezért 
csak időnkénti-, vagy fejlődésalapú túlsúlyról lehet 
beszélni, nem tiszta osztály-jellegről egy-egy em-
ber esetében ! 
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Aki azonban megfelelő anyagfeletti-, lelki 
szinten áll, az mindkét fajta cselekedetet 
megtagadhatja. 
620. Ebben a világban az emberek szün-
telenül a boldogság és a boldogtalanság 
árkaiba botlanak. Egyszerre lángol a sirán-
kozás lángja és a látszólagos boldogság 
délibábja. Ezektől senki sem menekülhet. 
Az ostobák a születés és halál körfor-
gásában élnek és világi -állítólagos- kö-
telességeik teljesítésének súlya nehezedik 
rájuk. 
621. Az élőlények, a Felsőbbségektől 
kezdve az egészen közönséges hangyákig, 
valamennyien az illuzórikus energia áthág-
hatatlan bűvöletének befolyása alatt áll-
nak, ezért nem ismerik eredeti helyze-
tüket. Mindannyian a testi felfogás hívei s 
így az illúzió sötétségébe merülnek. Kép-
telenek felfogni, hogy a Legfelsőbb –min-
den élőlény örök barátja és védelmezője- 
miként van jelen mindenben Mindátható-
ként és az Ő Abszolút helyzetét sem értik. 
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622. Természetes, hogy a Legfelsőbb 
Személyiségét és örök formáját nem ért-
hetik meg azok, akik a tudásszerzés külön-
böző útjait járva próbálkoznak. Anyag-
felettiségét nem lehet empirikus anyagi 
törekvésekkel megérteni, hisz annak céljai 
és eszközei is anyagiak. 
623. A Legfelsőbb bár mindent különféle 
energiái révén hajt végre, mégsem kötődik 
ezekhez a tettekhez. 
624. A Felsőbbségek -is- csak közvetlen 
érzékeléseiknek hisznek. Bár a kozmikus 
megnyilvánulást könnyűszerrel érzékelik, 
az anyagon túli Személyes Legfelsőbbet 
mégsem. 
625. Hiába minden vallás, -vezeklés, -le-
mondás forrása a Legfelsőbb -Aki a 
’jó’(ság) menedéke- valódi helyzetét senki 
sem ismeri. 
626. Nem csak minden áldozat célja a 
Legfelsőbb, de minden áldozat is Ő Maga. 
627. Minden lél-, így minden Fél(ig)Isten 
vagy Felsőbbség 
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lényegalkotója is a Legfelsőbb -elkülönült- 
parányi szerves része s velük együtt az 
egész teremtett világ az Úr játékszere. 
628. Az emberi test arra való, hogy segít-
ségével a lél elérhesse legtökéletesebb cél-
ját. A Legfelsőbb külső energiái azonban 
arra kényszerítik, hogy tévesen anyagi tes-
tével és anyagi energiáival azonosítsa ma-
gát s így Maya bűvöletében, az anyagi élve-
zetben akarja megtalálni a boldogságot. 
Rossz úton jár. Olyan helyen keres, ahol 
csak átmeneti illuzórikus képzetek talál-
hatók. 
629. Minden áldozat és annak minden 
része a Legfelsőbb energiája. 135 
630. A szent nevek éneklése mindig segít 
az akadályok legyőzésében. 

                                                           
135 „…az Úr Maga az áldozat, Ő a tisztított vaj, Ő 
a tűz, Ő a himnuszok dallama, Ő a tűzifa, Ő a láng, 
Ő az áldozati zsámoly, Ő képezi az áldozati 
edényeket, Ő az áldozó, az áldozatot bemutató, Ő 
minden ami feláldozásra kerül…” 
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631. Bár a Legfelsőbb Aki = a MINDEN, 
személytelenül nézve nem mutat különb-
séget az Úr és legkiválóbb Fél(ig)Istenei 
között, hisz mindben ugyanaz a Mind-
átható. 
632. A Legfelsőbb külső energiája egy, 
mégis másként nevezik teremtő-, fenn-
tartó- és pusztító megnyilvánulását. 
633. Akik nem rendelkeznek kellő tudás-
sal, azt gondolhatják, hogy a Fél(ig)Is-
tenek és minden élőlény mind függetle-
nek. 
634. Egy átlagos értelemmel rendelkező 
ember nem gondolja azt, hogy a fej és a 
test többi része különálló. Ehhez hason-
lóan egy fejlett lelki törekvő sem hiszi azt, 
hogy a különböző létformákban jelen lévő 
Mindátható(k) különböznek. 
635. Aki nem tekinti különállónak a Leg-
felsőbbtől a Felsőbbségeket és minden élő-
lényt, aki felismeri (mindben) a Mind-
áthatót (a Legfelsőbb személytelen ener-



184 

 

giáját) az eléri a -belső- békét, mások so-
hasem. 
636. A Kali kor vallástalanságában hono-
sodott meg a testvérek közötti nemi élet, 
uralkodói körökben is, amit előbb köve-
tett az ámítás és a csalás, majd a mohóság 
és az alattomosság, mielőtt a düh és az 
irigység, de a durva beszéd is általános 
nem lett.  
637. Soron következett a halál és a félelem 
(a halálfélelem), majd pedig a rendkívüli 
fájdalom és a pokol (a pokoli fájdalmak). 
638. De a hanyatlás kezdetekor is marad-
tak még nemes gondolatok, mint hogy so-
ha ne kívánjunk senkinek semmi rosszat, 
vagy hogy akik másoknak fájdalmat okoz-
nak, maguk szenvednek majd tőle. 
639. Az sem változott, hogy felszabadulni 
pusztán a Fél(ig)Istenek imádatával nem 
lehet. 
640. Fennmaradt az ’uralkodó’ (vezető/ 
harcos) meghatározottságuakban a sértő-
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dékenység, ha tekintélyüket veszélyeztet-
ve látták.  
641. Az emberi osztálymeghatározottság 
jegyeit másként kell érvényre juttatni a 
különböző életrendekben, életszakaszok-
ban. A fiatalkori érzékenység az illuzó-
rikus energia egyik arca. Minden élőlényt 
korábbi cselekedetei irányítanak, ezért 
létezik oly sokféle életforma az élvezet, 
vagy a szenvedés érdekében. 
642. Aki intelligens, annak el kell fogadnia 
a sérelmeket is és elégedettnek kell lenni 
mindennel, bármi kedvező, vagy kedve-
zőtlen történik az elrendezéseknek kö-
szönhetően. 
643. A meditáció misztikus útjára és efféle 
lemondásokra a közönséges emberek nem 
képesek. 
644. Azt is látni kell, hogy a korábbi sok 
misztikus jógi hiába mutatta be a leg-
emberpróbálóbb áldozatokat, felszaba-
dulni mégsem tudtak, nem jutottak el a 
Legfelsőbbhöz. 
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645. Az eltökélt összekapcsolódási gyakor-
latok ideje a családos életrend letelte után 
jöhet csak el. 
646. Lelki törekvőnek azon kell igyekez-
nie, hogy bármit rendel el számára a Leg-
felsőbb elrendezése, legyen az akár bol-
dogító, akár szenvedés, élete során min-
den körülmények között elégedjen meg 
vele. Aki ilyen módon tűr, az könnyedén 
áthatolhat a tudatlanság sötétségén. 
647. Ha az ember egy nálánál kiválóbbal 
találkozik legyen boldog, ha nála kevésbé 
kiválóval, akkor legyen könyörületes, ha 
pedig egyenraguval, barátkozzon vele. Íly 
módon sosem lesz rá visszahúzó hatással 
irigység, lenézés, vagy büszkeség. 
648. Ezek a tanácsok az olyan emberek 
számára segítenek, akiknek szívét az a-
nyagi boldogság és -szenvedés zavarja 
meg, azonban akiket tudatlanság fed, azok 
szívéhez az efféle filozófia nem jut el. 
649. Az ’uralkodó’ meghatározottságúak 
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büszkesége meggátolja őket abban, hogy 
az alázatra alapozott valódi tudás ismérvei 
hatást gyakorolhassanak rájuk136. 
650. Ha ’uralkodó’ meghatározottságú 
ember a Legfelsőbb odaadó szolgálatára 
szeretne vállalkozni, akkor legelőször -ter-
mészete ellenére- az alázatot kell gyako-
rolnia. 
651. A szent nevek ismétlése nem külön-
bözik az Úrtól Magától. 
652. Az Úr szent nevének olyan ereje van, 
mint magának az Úrnak, ezért pusztán 
ismétlése megvédheti az embert a haláltól. 
652. Mikor az ember megismeri az ön-
valót, minden anyagi fájdalom és öröm 
megszűnik. 
653. Nem szabad a testet az önvalónak te-
kinteni. 
654. Az Úr nagyon elégedett hívével, a-
mikor az másokkal türelmes, kegyes, ba-

                                                           
136 Ezért -is- nélkülözhetetlen számukra a ’gondol-
kodó’-kkal való szoros kapcsolat. 
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rátságos és megkülönböztetés nélkül bá-
nik vele.  
655. Aki életében elégedetté teszi az Urat, 
az kiszabadul a durva és a finom anyagi 
feltételek közül. Megszabadul a természet 
anyagi kötőerőitől. 
656. Az anyagi világ teremtése az öt elem-
mel kezdődik s így minden -beleértve a 
férfi és a nő testét is- ezekből az elemek-
ből jön létre. A férfi és a nő szexuális kap-
csolata által a férfiak és a nők száma egyre 
csak nő. 
657. A teremtés, a fennmaradás és a meg-
semmisülés, pusztán a Legfelsőbb illuzó-
rikus anyagi energiájának és az anyagi ter-
mészet három kötőerejének kölcsön-
hatása következtében történik. 
658. A Legfelsőbbet nem szennyezik be a 
természet anyagi kötőerői. Ő az anyagi 
kozmikus megnyilvánulás teremtésének 
közvetett oka. Amikor megadja a lendítő-
erőt, számtalan más ok és okozat jön létre, 
s az egész univerzum mozgásba lendül, 
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ahogy a vas mozdul meg a mágnesben 
rejlő erő hatására. 
659. Az anyagi természet három kötő-
erejének kölcsönhatását a Legfelsőbb idé-
zi elő, legfelsőbb, felfoghatatlan energiája, 
az idő révén s ennek következtében kü-
lönféle energiák nyilvánulnak meg. Lát-
szólag Ő cselekszik, ám mégsem Ő a 
cselekvő. Ő öl, de nem Ő a gyilkos. Tudni 
kell, hogy egyedül az Ő felfoghatatlan 
ereje tesz mindent lehetővé. 
660. A MINDEN örökké létezik, de az 
idő formájában Ő mindennek az elpusz-
títója. Nincs kezdete, noha Ő a kezdete 
mindennek. Kimeríthetetlen, bár idővel 
minden kimeríthető. Az élőlények egy apa 
révén jönnek létre s a halál kezétől pusz-
tulnak el, a Legfelsőbbet azonban soha-
sem befolyásolja a születés és a halál. 
661. Örök idő formájában jelen van az 
anyagi világban és pártatlan mindenkivel 
szemben. Senki nem a szövetségese és 
senki nem az ellensége. Az idő elem fenn-



190 

 

hatósága alatt mindenki saját karmájának-, 
gyümölcsöző tetteinek az eredményét 
élvezi, vagy szenvedi el. Ahogy a parányi 
porszemek szállnak az égen, amikor fúj a 
szél, úgy szenved-, vagy élvez az ember 
saját karmája szerint az anyagi életben. 
662. A Legfelsőbb mindenható, Ő aján-
dékozza meg az embert gyümölcsöző (ered-
ményorientált) cselekedeteinek eredmé-
nyével. Bár az egyik élőlény élete nagyon 
rövid, a másiké nagyon hosszú, az Úr min-
dig megőrzi anyagfeletti helyzetét s az Ő 
életének hossza soha sem csökken, se 
nem nő. (Ő megszületetlen, tehát örök) 
663. Néhányan azt mondják, hogy a fajok 
sokfélesége, valamint a különféle fajokban 
az eltérő szenvedés és boldogság a karma 
eredménye. Vannak akik azt gondolják, 
hogy mindez a természetnek köszönhető, 
mások szerint az idő az oka, megint má-
sok szerint a sors és olyanok is vannak , 
akik azt mondják, hogy a vágy okozza. 
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664. Az Abszolút Igazságot, a tökéletlen 
érzékek törekvése révén sohasem lehet meg-
ismerni és nincs alávetve a közvetlen ta-
pasztalatnak sem. Ő a különféle energiák-, 
köztük a teljes anyagi energia ura és ter-
veit, vagy tetteit senki sem értheti meg. 
Arra a következtetésre kell hát jutni, hogy 
noha Ő minden ok eredeti (forrás)oka, az 
elmebeli spekuláció útján senki se ismer-
heti meg Őt. 
665. Minden élőlény születését és halálát a 
Legfelsőbb okozza 137, Aki kétségtelenül 
minden ok oka. 
666. A MINDEN megteremti, fenntartja 
és kellő időben megsemmisíti ezt az anya-
gi univerzumot (is), de mivel Ő minden 
anyag- és cselekvés felett áll, ezért tettei 
során sem Személyes Ki-léte, vagy az 
anyagi természet kötőerői, soha nincsenek 

                                                           
137 Mindezt nem Személyes közvetlen beavatkozá-
sai révént teszi, hanem elrendezéseinek érvényre 
jutása által. 
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Rá hatással. 
667. A Legfelsőbb Mindáthatóként min-
den teremtettben jelen van, Ő mindenki 
irányítója és fenntartója. Külső energiá-
ja138 révén teremt, tart fenn és semmisít 
meg. 
668. Igaz bölcs egyedül a Legfelsőbbnek 
hódol meg, Aki a végső célt jelenti a világ 
fejlődésének útján. Mindenki -még a Fel-
sőbbségek is- az Ő irányítása alatt cselek-
szenek, ahogyan egy bikát tart kordában 
gazdája139, az orrába fűzött kötélnél fogva. 
669. Aki a Legfelsőbbre fordítja figyelmét, 
az az önmegvalósítás140 segítségével meg-
látja, hogy az anyagi különbözőség nem 
több mint egy villanás141. 

                                                           
138 ami, energiájának a megnyilvánulása. 
139 Minden élőlény szabadságfoka addig tart, amíg 
engedi a „kötél” és ahogy az (meg)feszül. 
140 Megvalósítottan tisztába kerülni valódi kilé-
tünkkel. 
141 A relatív idő, az Abszolút időben, felfoghatat-
lanul csekély (idő)tartam. 
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670. Aki visszakerül -Isten adta- termé-
szetes eredeti (felfogás szerinti) helyze-
tébe és kizárólag a Legfelsőbb szolgálata 
lebeg szeme előtt -Aki minden öröm tár-
háza s Aki mindenkiben jelen van- az ilyen 
lelki törekvő megfeledkezik az „én” és az 
„enyém” illuzórikus felfogásokról142. 
671. Az önmegvalósítás útján legfőbb el-
lenség a düh ! 
672. A dühtől megzavart ember minden-
kiben félelmet/bizalmatlanságot kelt 143, 
ezért aki a felszabadulásra törekszik, az ne 
terhelje elméjét haraggal és a dűhvel.  
673. Elkötelezett lelki ember mindenki 
megbékélésén fáradozik, sem mint hogy 
negatív feszültségek gerjesztésében. 
674. A teremtés és pusztítás végső oka 
nem más, mint a Legfelsőbb örök idő 
formája. 

                                                           
142 Elkerüli a birtoktudat. 
143 Mások izgatott vissz(a)hatásai nem hagyják 
megnyugodni még a komoly gyakornokot sem. 
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675. Amikor az ember önmagáról és má-
sokról a testi életfelfogás alapján tévesen 
„én”-ként és „te”-ként gondolkozik, az a 
tudatlanság eredménye. Ez a testi felfo-
gás az oka az ismétlődő születésnek és ha-
lálnak, anyagi létünk e miatt folytatódik. 
676. Mivel a Legfelsőbb Mindáthatóként 
mindenkiben ugyanaz, ezért minden lény 
egy, különbség nélkül. 
677. Egyedül a Legfelsőbb szabadíthat 
meg mindenkit az anyagi lét kötelékeitől. 
Bár Ő kapcsolatban áll anyagi energi-
ájával, mégis független annak működésé-
től. Ebben az anyagi világban minden a 
Legfelsőbb felfoghatatlan energiáján ke-
resztül történik. 
678. Akinek rendíthetetlen a hite a MIN-
DEN-ben és töretlenül Rá emlékezik, 
annak könnyű átszelnie a tudatlanság óce-
ánját, míg mások számára ez igen nehéz. 
679. Ez a kozmikus megnyilvánulás be-
csapja az élőlényeket, akár egy álom, vagy 
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egy képzelődés, mert mindezt az Úr illu-
zórikus energiája hozta létre. 
680. Ha úgy magasztalnak valakit, hogy 
azt mondják neki, ha művelt lenne, talán 
nagy tudós, vagy nagy ember lehetne 
belőle, ez nem más mint csalás. Az az 
ostoba, aki elfogadja az efféle dicsőítést, 
nem tudja, hogy ezek a szavak pusztán 
sértegetik. 
681. Ahogy a becsületes és nagylelkű em-
ber nem szeret hallani elitélendő tetteiről, 
úgy a nagyon híres és hatalmas sem szereti 
hallani, ha dicsőítik. 
682. Nárada egy történettel folytatta Jas 
megerősítését tudásában:  
- Egyszer a Legfelsőbb -Pritu király alak-
jában- számon kérte -az, egy tehén alakjá-
ban megszemélyesülő- FöldAnyát, hogy 
miért nem ad elég termést az embereknek ? 
144 Mivel Pritu király alakjában megjelent 

                                                           
144 Fölmerül a kérdés, hogy FöldAnya miért épp 
tehén alakjában személyesül meg ? Egyfajta ma-
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Legfelsőbb üldözni kezdte a tehén alakjá-
ban megszemélyesülő FöldAnyát, az kegye-
lemért esedezett.  
683. - Nagyon szegény vagyok és nem kö-
vettem el semmilyen bűnt. Nem tudom, 
miért akarsz megölni ? Neked minden val-
lásos elvet ismerned kellene, miért vagy 
hát irigy rám s miért akarsz megölni egy 
nőt ? 
684. Még ha bűnt követ is el, egy nőre sen-
ki sem emelhet kezet !   
685. A tehén alakjában megszemélyesülő 
FöldAnya így folytatta: - Olyan vagyok, 
mint egy erős hajó s minden ami a világ-
hoz tartozik, rajtam nyugszik. Ha engem 
összetörnek, azok sem lesznek képesek 
megvédeni magukat, akik összetörnek és 
mindannyian a vízbe fulladnak. 
686. Pritu király alakjában megjelent Leg- 

                                                           
gyarázat, hogy a tehén, a Földhöz hasonlóan, bár-
minemű ellenszolgáltatási igény nélkül adja át „ter-
méseit” a sokoldalúan éltető tejet. 
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felsőbb tántoríthatatlan maradt és tovább-
ra is számon kérte a FöldAnyát megsze-
mélyesítő tehenet, mert hogy nem táplálja 
megfelelően a növényeket és a gabona-
félék magjait. 
687. FöldAnya a Legfelsőbb megértéséért 
esedezett, hogy lássa be, nem minden 
teremtmény olyan mint Ő -Maga az Úr- 
Aki független -tud lenni- minden anyagi 
körülménytől és azok kölcsönhatásaitól. 
688. Majd így folytatta: - Te hoztad létre 
ezt a kozmikus megnyilvánulást és a há-
rom kötőerőt, így Te teremtettél engem 
(is), a Föld bolygót, valamennyi élőlény 
nyugvóhelyét. Most hogy előttem állsz, 
mond hol találok oltalomra s ki nyújthat 
nekem védelmet ? 
689. - Kedves Uram ! Saját energiáid révén 
Te vagy az anyagi elemek, -a végrehajtó 
eszközök (az érzékek) -az érzékek működ-
tetői (az irányító Felsőbbségek) -az intelli-
gencia és -az ego (hamis ön/én/azonos-
ság-tudat) valamint -minden egyéb eredeti 



198 

 

oka. Energiáid segítségével megnyilvání-
tod, fenntartod és feloszlatod ezt az egész 
kozmikus teremtést. Egyedül a Te ener-
giádon keresztül nyilvánul meg minden 
időnként, és ugyanúgy marad néha meg-
nyilvánulatlan. Te vagy ezért minden ok 
oka. Hódolatomat ajánlom Neked ! 
690. Már többször megvédtél, most mégis 
arra készülsz, hogy megölj. Én azonban 
éppen olyan vagyok, mint egy csónak a 
vízen, s mindent lebegve tartok. 
691. Cselekedeteidet senki nem értheti, 
kedvteléseidről nem is szólva. Ezért szá-
munkra minden ellentmondásosnak és cso-
dá(latos)nak tűnik.  
692. Pritu király alakjában megjelent Leg-
felsőbb azonban még mindig nem békélt 
meg. 
693. Kedves Uram ! Kérlek csillapítsd le 
dühödet s hallgasd türelmesen amit mon-
dok. Lehet hogy nagyon szegény vagyok, 
de egy okos ember bárkitől elfogadja a tu-



199 

 

dás lényegét, ahogyan a méh is minden 
virágra rászáll, hogy mézet gyűjtsön. 
694. Aki követi azokat az elveket és uta-
sításokat/ajánlásokat, amelyeket a múlt 
nagy bölcsei adtak, az a mindennapi élet-
ben is alkalmazni tudja ezeket az útmu-
tatásokat. Az ilyen ember nagyon köny-
nyen élvezheti az életet és annak örömeit. 
695. Az az ostoba ember, aki az elmebeli 
spekulációk segítségével saját utakat és 
eszközöket talál ki s nem ismeri el a böl-
csek tekintélyét, akik kifogástalan utasítá-
sokat adtak, az újra és újra kudarcot vall 
törekvéseiben. 
696. Kedves Uram ! Azokat a magvakat, 
gyökereket, növényeket és a gabona-
féléket, melyeket Teremtő aspektusod 
teremtett hajdanán, most a hitetlenek 
használják, akik nem rendelkeznek sem-
miféle lelki megértéssel. 
697. Azon kívül, hogy a hitetlenek hasz-
nálják a gabonát és a növényeket, engem 
nem részesítenek semmiféle gondosko-
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dásban. Nem törődnek Velem azok sem, 
akiknek büntetni kéne mindazokat, akik 
tolvaj módjára minden termésemet csak 
érzékkielégítésre használnak. Ezért aztán 
elrejtettem azokat a magvakat, melyek arra 
szolgálnak, hogy -megfelelő- áldozatokat 
mutathassanak be. 
698. Olyan hosszú ideig tartottam ma-
gamban a gabona-szemeket, hogy bizo-
nyára hasznavehetetlenekké váltak. Kér-
lek gondoskodj arról, hogy képesek legye-
nek az emberek áldozatokat vállalni. 
699. A tehén alakjában megszemélyesült 
FöldAnya így folytatta: - Kérlek Uram, ha 
enyhíteni akarsz az emberek sorsán, adj 
nekik elég gabonát, és ha az én tejemmel 
is meg szeretnéd ajándékozni őket, akkor 
hozass ide egy borjút, megfelelő edényt és 
ügyes fejőlegényt. Ha így lesz, akkor szere-
tettel tekintek arra akit táplálhatók, méltó 
helye lesz adományaimnak és kíméletes 
kezek fognak gondoskodni Rólam. 
700. Olyan felszínt kell hogy kialakíts,  
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amiről nem szalad le az éltető víz. Így ned-
vesen maradhat a talaj, ami nagy áldás 
mindenféle termésnek. 
701. Pritu király személyében megnyilvá-
nult Legfelsőbb, számtalan elrendezéssel 
eleget tett FöldAnya kéréseinek. Bőter-
mők lettek a szántóföldek, megadva mind-
azt amit a gazdálkodók kívántak.  
702. A nagy bölcsek védikus tudást „fej-
tek” hogy megtisztítsák a szavakat, az el-
mét és a hallást. 
703. A nemes termésektől nem csak elme-
belileg erősödtek az emberek, de testileg is 
és érzékeik is kifinomultak. 
704. Gyarapodtak a művészetek és a kü-
lönböző alakzatok szépsége. 
705. A bölcsek a világi tudományokat is 
felvirágoztatták. 
706. Mindenütt friss zöld füvek nőtek. 
Egészségesen fejlődtek a rovarok, a ma-
darak, a vadon állatai, köztük a különféle 
ragadozók. 
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707. Még a hegyek ásványai is gazdagab-
ban termettek. 
708. Pritu király megelégedéssel fogadta a 
Föld megváltozott körülményeit és szere-
tetteljesen-, szinte lányaként tekintett 
FöldAnyára. 
709. A király tanyákat, falvakat és váro-
sokat alapított, véderődítéseket a város-
lakóknak, hajlékokat a tehénpásztorok-
nak, istállókat az állatok számára, meg-
felelő helyeket királyi táboroknak, bányák-
nak, mezőgazdálkodási- és hegyi telepü-
léseknek.  
710. Pritu uralkodása előtt nem tervezték 
meg a falvakat és a városokat, a legelőket 
és más települések elrendezését. A ko-
rábbi; „mindenki kényekedve szerint” -
helyett, a rendezettség lett a meghatározó 
az épített környezetben. - fejezte be Ná-
rada a példázatos történetet a ’király’ és a 
’tehén’ találkozásáról. 
711. A Legfelsőbb mindenki szívében 
benne van (Mindátható felső-lélekként) Ő 
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valamennyi bolygó tulajdonosa és minden 
áldozat eredményének élvezője. 
712. Méltó áldozat145 következtében a 
hömpölygő folyók a legkülönfélébb ízek-
kel szolgáltak -édessel, csípőssel, sava-
nyúval, stb.- az óriási fák gyümölcstől és 
méztől roskadoztak. A tehenek friss zöld 
fűvel tömhették meg bendőjüket s így 
bőségesen adtak tejet, túrót, tisztított vajat 
és más nélkülözhetetlen tejtermékeket. 
713. Még áldásos időkben is előfordul, 
hogy csekély tudásúak lemondott életren-
dűnek (szannyászinak) mutatják magukat 
öltözetükkel (nem hogy általánosságban). 
714. Vannak szannyászik, akik mezíte-
lenül járnak. Vannak akik vörös ruhát vi-
selnek. A bűnös emberek nagyra becsülik 
az ilyen állemondottakat, akik ügyesen ér-

                                                           
145 Az áldozat(ok) nem csak adakozó/adomá-
nyozó megnyilvánulású(ak) lehet(nek), de az ön-
mérséklő lemondás legalább olyan jótékony a kör-
nyezet tehermentesítésében. Nem kell mindent 
megtenni, amit lehet ! 
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velnek, hogy igazukat megvédjék. Tudni 
kell azonban, hogy csak tettetik a vallá-
sosságot. A megtévesztett emberek sajnos 
vallásosnak fogadják el őket és azzal, hogy 
vonzódnak hozzájuk, saját életüket teszik 
tönkre. 
715. Mindig emlékezni kell arra, hogy bár-
mi történjen a gondviselés elrendezéséből, 
nem szabad nagyon szomorkodni miatta. 
Minél inkább próbálkozunk, hogy helyes 
mederbe tereljük e rendellenes eseménye-
ket, annál inkább az anyagias gondolkodás 
sötét birodalmába hatolunk. 
716. Tudni kell, hogy még a Fél(ig)Istenek-
nek is számtalan nemkívánatos vágyuk van. 
717. A fejlett intelligenciával megáldott 
embert, aki hőn vágyik rá, hogy mások 
javára cselekedjen, az emberi lények kö-
zött a legkiválóbbnak tekintik. Egy emel-
kedett emberi lény sohasem rosszindulatú 
másokkal szemben. A fejlett értelemmel 
rendelkezők mindig tudatában vannak an-



205 

 

nak, hogy az anyagi test (benne az elme) 
különbözik a lényegalkotó lél-től. 
718. Aki igazán magas szellemi szinten áll, 
az hiába követi a bölcsek ajánlásait, ha a 
Legfelsőbb anyagi energiái folyton elso-
dorják. Egész fejlődésére úgy tekinthet, 
hogy csupán az idejét vesztegette. 
719. Akik teljes tudással rendelkeznek a 
testi életfelfogásról s tudják, hogy a test 
tudatlanságból-, vágyakból- és illúzióból 
származó cselekedetekből áll, nem válnak 
a test rabjává. 
720. Hogyan kerülhetne az anyagi/testi 
felfogás-, vagyis a ház, a gyerekek, a gaz-
dagság és a test egyéb termékei hatása alá 
egy művelt ember, akit ha a testi élet-
felfogás a legkevésbé sem vonz ? 
721. Minden lél egyetlen, tiszta, önra-
gyogó és nem anyagi. Minden jó tulajdon-
ság tárháza, miként a MINDEN, Aki 
mindent áthat, mégsem fedi be az anyag. 
Ő minden cselekedet tanúja. Teljesen kü-
lönbözik minden lénytől és azok lényeg-
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alkotóitól. Anyagfeletti minden lényhez 
képest és felette áll minden lél-nek.  
722. Akik teljes tudással rendelkeznek a 
Legfelsőbbről és a lél-ekről, annak ellené-
re, hogy az anyagi természetben élnek, 
sohasem hatnak rájuk végzetesen az a-
nyagi természet kötőerői, mert mindig 
anyagfeletti szellemiséggel, szeretetteljes 
kötelességteljesítésbe merülnek. 
723. Aki megtalálja igazi helyét és -min-
denkori146- kötelezettségét és azt szeretet-
teljesen147 végezve, nem vágyik semmi-
lyen anyagi nyereségre, azt lassan nagy 
belső elégedettség tölti el.  
724. Amikor az egyén szíve megtisztul az 
anyagi szennyeződésektől, elméje kitágul 
és kristálytiszta lesz, képessé válik min-
dent egyenlőnek látni. Az élet ezen álla-

                                                           
146 Akár ugyanaz a kötelezettség, életkor-rendek 
szerint (tanuló – családos – visszavonult – 
lemondott életrendben) más és más. 
147 elvárás-nélkülien, örökös adásban … 
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potában béke hatja át és érvényre jut lé-
nyegalkotója-, a lél; örök + teljes tudású + 
boldog alapadottsága. 
725. Aki tudja, hogy a változatlan lél csak 
mozgatja/irányítja ezt az anyagi testet, ami 
az öt durva elemből148, az érzék-szer-
vekből, a cselekvő érzékekből és az elmé-
ből áll, az alkalmas arra, hogy megszaba-
duljon az anyagi kötöttségektől. 
726. Az anyagi világ szüntelen változását 
az anyagi természet három kötőerejé-
nek149 kölcsönhatásai okozzák. Az öt 
elem, az érzékek, a Felsőbbségek, akik az 
érzékeket irányítják, valamint az elme, 
melyet a lél szellem(iség)e mozgat, mindez 
együttesen alkotja a testet. Mivel a lél tel-
jesen anyag-feletti (eltér a durva és a finom 
anyagi elemek kombinációitól) és a Leg-

                                                           
148 föld – víz – levegő – tűz – tér  
149 E ’kettős’ teremtettségben, a ’jó’ és a ’nemjó’ 
közti örök egyensúlykülönbség, a ’szeszély’ okozta 
ingadozás/változás/csapongás miatt, az örök (de 
még a relatív-) időben (is) egyre munkálkodik.  
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felsőbb parányi szerves része, Őt teljes 
tudása miatt sohasem zavarja meg az anya-
gi boldogság és/vagy boldogtalanság. 
727. Lelki törekvőnek csak az ajánlható, 
hogy maradjon mindig kiegyensúlyozott, 
bánjon egyformán az emberekkel, akár 
hatalmasabbak azok nála, egyenlők, vagy 
alacsonyabb szinten állnak150. Ne zavarja 
meg az átmeneti boldogság, vagy boldog-
talanság. Uralkodjon elméje és érzékei 
fölött és törekedjen arra, hogy eleget te-
gyen kötelezettségeinek, függetlenül attól, 
hogy az elrendezések folytán milyen kö-
rülmények közé kerül. 
728. Egy méltó uralkodó előírt köteles-
sége, hogy védelmet nyújtson az embe-
reknek s így cselekedve következő életé-
ben megkapja alattvalói jámbor tetteiért 
járó jutalom egyhatodát. Attól az ural-
kodótól azonban, aki csak adókat szed, de 

                                                           
150 A valódi ’szeretet’ 3. fordulata; részrehajlás-
nélküliként, nem egyén-válogatón. 
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nem biztosít kellő védelmet -ami emberi 
lényként nekik jár- alattvalói elveszik 
jámbor cselekedeteinek visszahatásait és 
cserébe, amiért nem védelmezte meg 
őket, bűnös tetteikért neki kell bűnhődnie. 
729. Aki nem rendelkezik nagyszerű tulaj-
donságokkal, nem viselkedik illendően, az 
csupán áldozatok bemutatásával/válla-
lásával, komoly lemondások végzésével, 
vagy misztikus gyakorlatok követésével 
nem nyerheti el a Legfelsőbb kegyét. Ám 
annak a szívében, aki minden körülmé-
nyek között kiegyensúlyozott, megnyilvá-
nul a Mindátható. 
730. A védák virágos ajánlásai az igaz lelki 
törekvőknek nem felelnek meg. Az embe-
rek általában a védák negédes szavaihoz 
vonzódva, újra és újra az eredmény-
orientált-, gyümölcsöző cselekedetekbe 
merülnek, elbűvöl(őd)ve tetteik eredmé-
nyeitől. 
731. A Legfelsőbb illuzórikus energiája 
kö-vetkeztében, az anyagi világban min-
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den élőlény elfelejtette igazi-, eredeti hely-
zetét és tudatlanságból, folyton anyagi 
boldogságra vágyik a társadalom, a barát-
ság és a hétköznapi szeretet formájában. 
Egy önmegvalósított lélek, nem kíván 
anyagi áldásokat a Legfelsőbbtől, miként 
egy apa sem vár fia kérésére, de mindent 
megtesz a fiú érdekében. 
732. Csak a tiszta szándék segítségével 
győzhető le Maya (Illúzió Istennő) leküzd-
hetetlen illuzórikus energiája. 
733. Az az uralkodó, aki nem tanítja alatt-
valóinak az emberi osztályok151 és az élet-
rendek152 örök törvényét és az így meg-
határozott kötelezettségeket, csupán adó-
kat és vámokat szed, az megérdemli, hogy 
szenvedjen alattvalói bűnös cselekedetei 
miatt. Amellett, hogy ilyen mélyre süllyed, 

                                                           
151 gondolkodó - uralkodó - nyerészkedő - 
élvezkedő meghatározottság 
152 tanuló – családos – visszavonult – lemondott 
életrend 
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minden szerencse elhagyja. 
734. A halál után minden tett (vissz)hatása 
egyenlően oszlik meg a tett végrehajtója, 
irányítója és támogatója között. 
735. Az eltökélt lelki törekvők körében, 
akik a Legfelsőbb feltétlen hívei, bármíly 
szenvedéssel is terheltek, elköteleződésük 
megtisztítja elméjüket mindazon szennye-
ződésektől amit jelen és korábbi életeik-
ben összegyűjtöttek. 
736. A lelki törekvőkben különféle tuda-
tok (tudat-szintek) alakulnak ki, az azonos 
lél ellenére megnyilvánuló különféle testek-
hez hasonlóan, melyeket az anyagi ter-
mészet, az idő és a vágyak kombinációi 
hoznak létre. A különféle tudat-szintek 
különböző formákban nyilvánulnak meg, 
a tűzhöz hasonlóan -ami annak ellenére, 
hogy ugyanolyan tűz- mégis másképp 
lángol minden fában, annak fajtájától, 
alakjától, méretétől függően. 
737. Az igaz lelki törekvőket jellemük, 
béketűrésük, lemondásuk, tudásuk és mű-
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veltségük jellemzi. Az ilyen személyek lel-
kileg, magasabb rendűek bármely uralko-
dónál (hisz jellemzőjük a ’gondolkodó’-i 
meghatározottság). 
738. A fiak nemes cselekedetei segítik az 
apák lelki emelkedését. 
739. Szem elől tévesztik az élet célját153, 
akik a múltban elkövetett helytelen csele-
kedeteik visz(a)hatásait szenvedik el, aki-
ket a Felsőbbségek negatív befolyásai ter-
helnek és az elrendezéseknek köszönhető-
en az eredményorientált/gyümölcsöző tet-
tek útvesztőjébe tévedtek. Eltávozott lé-
nyeg-alkotójuk, céltalanul bolyong az uni-
verzumok között.  
740. Az emberek nem ismerik a Felső-
lelket, (Aki)ami a Legfelsőbb Mindátható 
személytelen energiája és minden lél meg-
figyelő társa, mindennek szemtanúja154.  

                                                           
153 Megtisztulás, felszabadulás. 
154 E „szemtanúság” révén áll -állandó- kapcso-
latban a MINDEN mindennel és mindenkivel.  
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Ö minden szívben ott lakik.155 Még a Leg-
felsőbb Teremtő- és Pusztító aspektusát 
képező Fél(ig)Istenek sem érthetik meg a 
Felső-lelket. 
741. - Remélhetnek-e bármiféle jószeren-
csét azok, akiknek egyetlen célja az érzék-
kielégítés ? - vetette fel Nárada Jas-nak. 
742. A kedvező és kedvezőtlen felfogása 
az elme kitalációja. 
743. Aki ismeri a kérdésre adható helyes 
választ, az is felteheti a kérdést. 

                                                           
Így tud mindenről. 
155 Míg minden lél önálló személyiség, addig a 
Mindátható olyan oszthatatlan EGY, ami (lévén, 
hogy nem személy !) nem fogy és nem gyarapszik, 
hiába nő-, vagy csökken a létformák száma. A lél -
átmeneti- létformája halálakor eltávozik és új testre 
vár, ezzel szemben a Felső-léleknek nem kell tá-
voznia, hisz amint a lény meghal, a Mindátható 
energia (adott létformára vonatkoztatva) meg-
szűnik. (Mikor lekapcsolunk egy villanyt, a fe-
szültség nem változik a vezetékben/hálózatban, 
csak nem nyilvánul meg a villamosenergiától meg-
szokott formákban.)  
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744. A valódi tudás hirdetői határozottan 
állítják, hogy az emberi társadalom jólé-
tének végső célja nem más, mint megsza-
badulni az anyagi/testi életfelfogástól, va-
lamint egyre erősebben és kitartóbban ra-
gaszkodni a Legfelsőbbhöz, aki anyag-
feletti és az anyagi természet kötőerői fö-
lött áll. 
745. Az embernek az által lehet fejlődnie 
a lelki életben, hogy nem tart kapcsolatot 
olyanokkal, akiket csak az érzék-kielégítés 
és a pénzszerzés érdekel. Nem csak az 
ilyen embereket kell kerülni, hanem azo-
kat is akik velük társulnak. 
746. Egy őszinte lelki törekvőnek, aki fej-
lődni kíván, tartózkodnia kell az erőszak-
tól, anyagi vágy nélkül követnie kell a 
szabályozó elveket és a szabályok köve-
tése során nem szabad másokat sérteget-
nie. Egyszerűen kell élnie és nem szabad, 
hogy az ellentétek kettősségei megzavar-
ják. Meg kell tanulnia eltűrni azokat. 
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747. Amikor valaki megszabadul minden 
anyagi vágytól és anyagi tulajdonságtól, 
akkor túllép a kívül- és a belül végrehajtott 
tettek közötti megkülönböztetéseken. Ek-
kor megsemmisül a lél és a Felső-lélek 
közötti különbség, amely az önmegvaló-
sítás előtt létezik. Amikor egy álom véget 
ér, nincs többé különbség az álom és az 
álmodó között. 
748. Amikor valaki -csak- az érzékkielé-
gítésnek él, különféle vágyakat teremt és 
emiatt függővé válik a megjelölésektől. 
Amikor azonban anyagfeletti szintre jut, 
semmi sem érdekli többé azon kívül, hogy 
kötelességeit teljesítse. 
749. Csupán az eltérő okok miatt lát valaki 
különbséget önmaga és a többiek között, 
éppen úgy ahogy egy test tükörképét más-
ként látjuk megjelenni a vízen, olajban, 
vagy egy tükörben. 
750. Amikor az elme és az érzékek az ér-
zéktárgyakhoz vonzódnak az élvezet re-
ményében, az elme izgalomba jön. Annak 
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eredménye képpen, hogy az ember ál-
landóan az érzéktárgyakra gondol, igazi 
tudata csaknem elvész, akár egy tó vize, 
amit a partján élő erős nádszálak, lassan 
teljesen felszívnak. 
751. Amikor valaki eltér eredeti -valódi- 
tudatától, elveszti a képességét, hogy em-
lékezzen korábbi helyzetére és felismerje 
a jelenlegit. Ha az emlékezet elvész, akkor 
minden elsajátított tudás hamis alapokra 
épül. A művelt tudósok úgy tartják, hogy 
ha ez bekövetkezik, a lél elveszik. 
752. Semmi sem veszélyezteti jobban az 
ember saját érdekét, mint ha azt gondolja, 
hogy vannak jobb dolgok, mint az önmeg-
valósítás. 
753. Ha az emberi társadalom másra sem 
gondol, mint hogy hogyan keressen pénzt 
és hogyan költse azt érzékkielégítésre, az 
minden ember érdekének gátat vet. Ami-
kor valaki nem tesz szert tudásra és nem 
teljesíti kötelezettségeit, akkor a fákéhoz 
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és a kövekéhez hasonló létformákba ke-
rül(het). 
754. Azoknak, akikben erős vágy él, hogy 
átszeljék a tudatlanság óceánját, nem sza-
bad a tudatlanság -értsd: ’nemjó’- kötő-
erejével kapcsolatot tartaniuk, mert a val-
lásos elvek megvalósításának-, az anyagi 
gyarapodásnak-, a szabályokhoz kötött ér-
zékkielégítésnek- és végül a felszabadulás-
nak az élvhajhász cselekedetek a legna-
gyobb akadályai. 
755. A négy alapelv; a vallás, az anyagi 
gyarapodás, az érzékkielégítés és a fel-
szabadulás közül, a felszabadulást nagyon 
komolyan kell venni. A másik hármat a 
természet szigorú törvénye, a halál ment-
hetetlenül elpusztítja. 
756. Fogadjuk áldásként az élet magasabb 
rendű szintjeit, megkülönböztetve azokat 
az élet alacsonyabb szintjeitől, de tudni 
kell, hogy e különbségtétel csupán az 
anyagi természet kötőerőinek kölcsönös 
váltakozása miatt létezik. Valójában az 
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élet szintjei nem léteznek állandóan, mivel 
a Legfelsőbb elrendezései mind el fogják 
pusztítani azokat. 
757. Meg kell érteni, hogy a Legfelsőbb -
Mindáthatókénti személytelen energiájá-
val- a lényegalkotó lél-ekkel, mindenben 
jelen van, mozgóban és mozdulatlanban 
egyaránt156. Az egyéni lelket -értsd: lé-
nyegalkotó lél- teljesen befedi a durva a-
nyagi test, valamint a finom test, amely az 
életlevegőből -értsd: életerő- és az intel-
ligenciából áll. 
758. A MINDEN a testen belül úgy nyíl-
vánítja meg Magát, hogy egy az okkal és a 
hatással, de aki körültekintő megfonto-
lással (ami tisztázza a kötelet kígyónak vé-
lő félreértést) túljutott az illuzórikus ener-
gián, az megértheti, hogy a Felső-lélek ö-
rökké anyagfeletti és a tiszta belső energi-
ában helyezkedik el -értsd: a szívben. 

                                                           
156 azaz nem csak emberekben, sőt nem csak 
élőlényekben, de mindenben ! 
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759. A tudatlanság óceánját nagyon nehéz 
átszelni, mert hemzsegnek benne a veszé-
lyes „cápák”. Lehet, hogy egyes hitetlenek 
szigorú lemondásoknak és vezekléseknek 
vetik alá magukat, hogy átkeljenek ezen az 
óceánon, arra mégsincs esélyük 157. Vi-
szont azok az alázatos hívek, akik elfo-
gadják a Legfelsőbbet, azoknak az Ő Sze-
mélye olyan mint egy óceánjáró, amely át-
segít a tudás világába. 
760. Egy önmegvalósított uralkodó, mi-
kor megérzi hogy megöregedett, minde-
nét szétosztja és lemondásba (el)vonul. 
761. Mikor érzi teste elhagyásának idejét, 
akkor azt teszi meg saját akaratából. 
762. A lél távozása után a testet -rendesen- 
elhamvasztják. 
763. Mindenkiről tudni kell, hogy tévúton 
jár és valódi kiléte -a lél- ellensége ha eb-
ben a világban olyan tetteket hajt végre, 

                                                           
157 Felsőbb védelem hiányában, mindig valamely 
„cápa” áldozatául esnek. 



220 

 

amelyek nagy erőfeszítéseket igényelnek 
és aki azután, hogy elnyerte az emberi lét-
formát -a lehetőséget arra, hogy megsza-
baduljon a szenvedésektől- vállalja a rend-
kívül nehéz feladatot, amit az eredmény-
orientált-, gyümölcsöző cselekedetek je-
lentenek.158 
764. A MINDEN-nek sokféle energiája 
van és azok sokféle képpen nyilvánulnak 
meg, jutnak érvényre. Ilyen a teremtő- és 
a pusztító energia, de ilyen a teremtett-
séget fenntartó is, ami egyben azt az il-
lúziót is megvalósítja a teremtmények szá-
mára, hogy mindez állandó. Míg az élő-
lények megzavarodnak a változásoktól, a 
közben a Legfelsőbbet semmi nem zavar 
meg. A megzavarodott élőlények a Leg-
felsőbbön kívül-, Tőle különállónak kép-

                                                           
158 Az őszinte alázattal végzett kötelességteljesítés 
sosem megerőltető. Mikor felmerül az erőfeszítés 
igénye, azon érdemes elgondolkodni, hogy - Mi-
végre (is) ? 
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zelik a mindenséget. Mind eközben a 
MINDEN mind ettől örökké független. 
765. A teremtettség megnyilvánulása előtt, 
a MINDEN anyagi energiája szunnyadó-
ban van. Mikor „felébred” mozgásba jön, 
akkor válik a teremtettség megnyilvánult-
tá. Ekkor jön létre az anyagi világ. 
766. Megnemnyilvánuláskor a MINDEN 
anyagi energiája újra elszunnyad. Az idő 
révén -ami Maga a MINDEN- minden 
ami létrejön, idővel elpusztul, ahogy egyik 
állat felfalja a másikat. Akárcsak a szél a 
felhőket, úgy oszlat el mindent az idő. 
767. Ebben az anyagi világban mindenki 
őrült módjára örökké tervez valamit és 
mindenkit örökké hajt a vágy, hogy tegyen 
valamit. Mind ez a fékezhetetlen mohó-
ságnak köszönhető. Az anyagi élvezet 
utáni mohóság mindig jelen van az élő-
lényben, de az Úr mindig éber és a vissz-
(a)hatások erejével kellő időben lecsap rá, 
ahogy a kígyó fogja el az egeret s nyeli le 
könnyedén. 
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768. Az anyagi világban sok mindent elér-
het az ember, ám minden eredmény közül 
a tudást tartják a legfontosabbnak, mert az 
élőlény csakis a tudás hajóján szelheti át a 
tudatlanság óceánját, másképp lehetetlen 
átkelni rajta. 
769. Az anyagi élet legfőbb célja, hogy meg-
szabaduljunk minden szenvedéstől s bol-
dogok legyünk, ám ezt a két dolgot nem 
lehet eredményorientált-, gyümölcsöző tet-
tekkel megvalósítani. 
770. Akiket csupán az úgynevezett szép 
élet érdekel -hogy fiaikhoz és feleségük-
höz kötözve családosok maradjanak és 
csak arra törekedjenek, hogy meggazda-
godjanak- azok azt hiszik, ezek jelentik az 
élet végső célját. Különféle testekben bo-
lyonganak az anyagi létben, anélkül, hogy 
megtudnák, mi az élet végső célja. 
771. Ebben az anyagi világban a családos 
élet minden boldogságot megad a vallás-, 
az anyagi gyarapodás-, az érzékkielégítés-, 
gyermekek-, fiak nemzése terén. Azután 
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az emberek felszabadulásra és anyagi hír-
névre vágynak. A házas ember nagyra ér-
tékeli az áldozatok eredményeit, melyek 
képessé teszik rá, hogy felemelkedjen. Ez 
az anyagi boldogság, az anyag felettiséget 
eszményítők előtt ismeretlen, ők még el-
képzelni sem tudnak ilyen boldogságot. 
772. Hiteles tekintélyek szerint, a családos 
élet nem csak a benne élőknek okoz örö-
met, hanem minden ősatyának, -nagy bölcs-
nek, -szenteknek, -Felsőbbségeknek és má-
soknak. Az ilyen életet áldásosnak vélik. 
773. Aki a védikus -tudás alapú- útmu-
tatások szerint cselekszik, az nem bonyo-
lódik bele eredményorientált-, gyümöl-
csöző cselekedetekbe. 
774. Aki önkényesen cselekszik, az a ha-
mis tekintély következtében a természet 
kötőerőinek szövevényébe bonyolódik és 
elbukik. Az egyén így elveszíti valódi in-
telligenciáját és örökre elvész a születés és 
halál körforgásában. Így vándorol fel és le, 
életeken át. 
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775. A Felső-lélek (értsd: a Legfelsőbb sze-
mélytelen Mindátható energia-megnyilvá-
nulása) és az egyén(i) lélek (értsd: a lél) 
minőségileg nem különbözik egymástól. 
Még az igazán művelt tudósok sem talál-
nak minőségi különbséget a kettő között. 
776. Az ember a teste tükörképét saját ma-
gával látja azonosnak, nem pedig külön-
bözőnek, míg mások két testet látnak. Így 
minden lél a Legfelsőbb „tükörképe” de 
egyik sem azonos Vele. 
777. Mikor a minden szívben együtt lakó 
Felső-lélek „utasítást” sugalmaz az egyéni 
lél felé, akkor a lél eredeti helyzetébe ke-
rül. Visszanyeri valódi ön(én)tudatát, me-
lyet az anyaghoz való vonzódása követ-
keztében veszített el. 
778. A MINDEN (Aki a Legfelsőbb/ 
Isten) csak közvetve ismerhető meg 159. 
779. Mivel az élőlények nem érthetik meg 

                                                           
159 Végtelenségében pedig, teljességében -a véges-
sel- sosem. 
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a Legfelsőbb Személyiségét anyagi neve-
ken, cselekedeteken, vagy tulajdonságo-
kon keresztül, ezért mindörökre ismeret-
len marad a feltételekhez kötött lelkek előtt. 
780. Az intelligencia különféle helyzeteket 
teremt. A szennyezett intelligencia hatá-
sára az élőlény elképzel valamit és csak 
utánozza intelligenciája cselekedeteit és 
reakcióit. 
781. A testbe burkolt élőlényt rengeteg 
megpróbáltatás éri, melyeket a sorsnak, 
más élőlényeknek, valamint saját testének- 
és elméjének köszönhet. Az élőlényt, aki 
engedelmességre kényszerül a test, az el-
me és az érzékek követeléseivel szemben 
s aki számtalan különféle betegségben 
szenved, minden megpróbáltatás ellenére 
megannyi terv ragadja magával kéjes vágya 
miatt, hogy élvezze a világot. Noha való-
jában fölötte áll az anyagi létnek, tudat-
lanságból mégis elfogadja ezeket az anyagi 
szenvedéseket a hamis éntudat (az „én” és 
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„enyém” felfogás) következtében. Akár 
száz évet is így él le adott testében. 
782. Az élőlénynek természetéből adó-
dóan van egy parányi függetlensége, hogy 
jó, vagy rossz szerencséjét válassza. Ami-
kor azonban elfelejti Legfelsőbb Urát, ak-
kor megadja magát az anyagi természet 
kötőerőinek. Az anyagi természet kötő-
erőinek hatása alatt azonosítja magát a 
testtel s a test érdekében különféle csele-
kedetekhez kezd ragaszkodni. Olykor a 
tudatlanság (’nemjó’), máskor a szenve-
dély (’szeszély’), vagy a jóság (’jó’) kötő-
erejének hatása alatt áll s így az anyagi ter-
mészet kötőerőinek megfelelően kap kü-
lönféle testeket.  
783. Akik a ’jó’ kötőereje által meghatáro-
zottak160, azok jámboran cselekszenek, a 
valódi tudás szellemében, s így -lelki-
ekben- emelkednek. Akik a ’szeszély’ ha-

                                                           
160 ~ „isteni-ember”-ek 
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tása alatt állnak161, azok különféle termelő 
munkába fognak a Földön, ami azután ide 
köti őket. Akikben a sötét ’nemjó’ kötelék 
hat162, azok a gyötrelem különféle formáit 
szenvedik el tudatanságuknak köszön-
hetően. 
784. Az anyagi természetben, a tudatlan-
ság sötét ’nemjó’ kötőerejével fedett élő-
lény, néha hím, néha nő, néha ember, 
néha Fél(ig)Isten, néha madár, néha más 
állat és így tovább. Így vándorol életről-
életre. E különféle testeket a természet 
kötőerőinek hatására végrehajtott tettei 
miatt kell elfogadnia. 
785. Az élőlény éppen olyan mint egy éh-
ség kínozta kutya, ami ajtótól ajtóig kullog 
egy pár falat reményében. Sorsa szerint 
néha megbüntetik és kidobják, máskor 
viszont adnak neki egy kevéske ételt. Az 
élőlény számtalan vágya hatására ugyanígy 

                                                           
161 ~ „emberi-ember”-ek 
162 ~ „állati-ember”-ek 
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bolyong a különféle létformákban, ahogy 
sorsa előírja. Néha fent, néha pedig lent. 
Néha mennyei-, néha pokoli-, máskor a 
középutas viszonyok között, soha véget 
nem érően. 
786. Az élőlények igyekszenek elkerülni a 
különféle gyötrelmes helyzeteket, melye-
ket sorsuk, más élőlények, vagy a test és az 
elme okoz. Mégis feltételekhez kötik őket 
a természet törvényei, bármennyire is pró-
bálják legyőzni azokat. 
787. A fején terhet cipelő ember néha le-
veszi a súlyt a fejéről és áthelyezi a vállára, 
ha nehéznek találja. Így próbál könnyíteni 
a terhén. De bármit talál ki, hogy a terhet 
ne érezze nehéznek, nem tesz mást, mint 
ugyanazt a terhet rakja egyik helyről, a 
másikra. 
788. Senki sem háríthatja el a gyümöl-
csöző (eredmény-orientált) cselekedetek 
hatásait pusztán azzal, hogy egy újabb 
vallástalan tettet talál ki. Minden ilyen 
tettet a tudatlanságunk következtében haj-
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tunk végre. Rossz álmainkat nem tudjuk 
elűzni rossz képzelgésekkel. Csak úgy 
űzhetjük el az álmot, hogy felébredünk. 
Anyagi létünk ugyanígy, tudatlanságunk és 
illúziónk eredménye. Ha nem ébredünk 
valódi Isten-tudatra, nem menekülhetünk 
meg az ilyen álmoktól. Minden gond vég-
ső megoldása érdekében fel kell ébresz-
tenünk Isten- (értsd: MINDEN-) tuda-
tunkat. 
789. Néha szenvedünk, mert egy tigrist 
látunk álmunkban, vagy egy kígyót egy 
látomásban, valójában azonban nincs ott 
sem tigris, sem kígyó. Így teremtünk egy 
helyzetet egy finom formában és így 
szenvedjük el a következményeit. Ezeken 
a gyötrelmeken csak úgy lehet enyhíteni, 
ha felébredünk. 
790. Az élőlény igazi érdeke az, hogy ki-
szabaduljon a tudatlanságból, ami miatt el 
kell szenvednie az ismétlődő születést és 
halált. Az egyetlen gyógyír, ha meghódol a 
Legfelsőbb előtt. Ha nem végzi szeretet-
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teljesen kötelezettségeit, semmiképpen 
sem válhat közömbössé az anyagi világgal 
szemben és valódi tudással sem rendel-
kezhet. 
791. Hiába a végtelen védikus tudás mű-
velése és a különféle Fél(ig)Istenek imá-
data a védikus mantrák adta jelképekkel, 
nem segítenek a MINDEN megértésében. 
792. A csekély értelmű emberek azt hiszik, 
hogy a védikus -vagy más- rituális szertar-
tások jelentenek mindent. Nem tudják, 
hogy a Védák célja az, hogy az ember 
megértse, hol van az igazi otthona, ami a 
Legfelsőbb Bizalmas Benső Hajléka. Nem 
érdekli őket igazi otthonuk, ezért illúzi-
óban élnek s más otthonok után kutatnak. 
793. Az élőlény jelenlegi életében elköve-
tett tetteinek eredményeit nem csak most, 
de a következő életében is élvezi és/vagy 
szenvedi el. 
794. Jas kérdezi: - A bölcsek azt mondják, 
hogy az ember múltbeli tetteinek az ered-
ményeit élvezi, vagy azoktól szenved. A 
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valóságban azonban azt látni, hogy az a 
test, amely az elmúlt életben végrehajtotta 
a tetteket, az már nincs többé. Hogyan él-
vezhetjük hát annak a tettnek a vissz(a)ha-
tásait egy másik testben, vagy hogyan szen-
vedhetünk azoktól ? 
795. Nárada így válaszol: - Az élőlény eb-
ben az életében egy durva testben cselek-
szik, amit az elméből, az intelligenciából 
és a hamis ön(én)azonosságtudatból felé-
pülő finom test kényszerít cselekvésre. A-
mikor a durva test nincs többé, a finom 
test -részben- megmarad, hogy élvezzen, 
vagy szenvedjen. Így nem történik semmi 
változás. 
796. Az élőlény álmában elhagyja a valódi 
élő testét. Elméje és intelligenciája műkö-
dése révén egy másik testben cselekszik, 
hol Félistenként, hol kutyaként. E durva 
test elhagyása után az élőlény kap egy ál-
lati, vagy egy Fél(ig)Isteni testet, ezen a 
bolygón, vagy egy másikon. Így élvezi az 
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elmúlt életében végrehajtott tettei ered-
ményét. 
797. „Én ez vagyok, én az vagyok ! Ez a 
kötelességem, ezért ezt kell tennem ! – 
Ilyen testi felfogásban cselekszik az élő-
lény. Ezek csak az elme benyomásai és 
mind ezek a cselekedetek ideglenesek, ám 
a Legfelsőbb kegyéből az élőlény mégis 
lehetőséget kap, hogy valóra váltsa elméje 
kitalációit s így kap egy másik testet. 
798. Az élőlény elméjének, vagy tudatának 
helyzetét az érzékek kétféle csoportjának 
(a tudatszerző-, és a cselekvő érzékszer-
veknek) a cselekedeteiből lehet megérteni. 
Ugyanígy abból, hogy milyen egy személy 
elmeállapota, vagy tudata, láthatjuk, mi 
volt a helyzete előző életében. 
799. Néha hírtelen olyan dolgokat tapasz-
talunk, amit jelen testünkben sohasem lát-
tunk, vagy hallottunk. Néha álmunkban 
bukkannak fel ezek a dolgok. 
800. Az élőlény, akit egy finom mentális 
burok vesz körül, előző teste miatt külön- 
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féle gondolatokat és elképzeléseket alakít 
ki. Az elme semmit nem találhat ki, amit 
az előző testben nem tapasztalt. 
801. Az elme az oka annak, hogy az élő-
lény egy bizonyos fajta testet kap, az a-
nyagi természettel való társulásának meg-
felelően. Elméjének állapotából megtud-
hatjuk, mi volt az előző életében s hogy 
milyen testet fog kapni a jövőben. Az el-
me tehát következtetni enged a múlt és az 
eljövendő testekre. 
802. Álmunkban néha látunk valamit, a-
mit sohasem tapasztaltunk és amiről hal-
lomásunk sem volt ebben az életben. E-
zek azonban mind olyan esetek amelyek-
ről máskor, máshol és máskörülmények 
között már egyszer tapasztalatot szerez-
tünk. 
803. Az élőlény elméje tovább létezik a 
különböző durva testekben és az élőlény 
érzékkielégítésre irányuló vágyai szerint 
különféle gondolatokat jegyez fel. Ezek 
együttesen, különféle kapcsolatban jelen-
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nek meg az elmében, ezért néha úgy tűn-
nek elő, mint sohasem látott, vagy soha-
sem hallott dolgok. 
804. Amíg az intelligenciából, az elméből, 
az érzékekből, az érzéktárgyakból és az 
anyagi kötőerők visszahatásaiból álló fi-
nom test létezik, addig a hamis azonosság 
tudata és a hozzákapcsolódó tárgy, a dur-
va test is létezik. 
805. A finom testben végbemenő folya-
matok révén fejleszti ki és hagyja el az élő-
lény a durva testeket. Ezt nevezik lélek-
vándorlásnak. Így a lél az úgynevezett él-
vezet, bánkódás, félelem, boldogság és 
boldogtalanság különféle formáinak lesz 
részese. 
806. A hernyó úgy mászik az egyik levélről 
a másikra, hogy rálép a következő levélre 
és csak azután engedi el az előzőt. Az élő-
lénynek is hasonló módon korábbi tettei 
alapján először szert kell tennie következő 
testére, még mielőtt elhagyná azt, amelyik-
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ben jelenleg él. Mindez azért van, mert az 
elme a különféle vágyak tárháza. 
807. Az ember tettei lehetnek anyagiak és 
/vagy lelkiek, de ha a céljuk nem az, hogy 
elégedetté tegyék a Legfelsőbbet163, akkor 
semmi hasznuk. 
808. Az odaadó szolgálat164 nélkül mi ér-
telme bármi szigorú lemondásnak, mi ér-

                                                           
163 A Legfelsőbb-, azaz a MINDEN Önmagában 
Teljes, így semmire nincs szüksége. Neki terem-
tésekre sincs szüksége, ám mégis megteszi, szolgál-
va*/segítve ebben lél parányait a megtisztulás út-
ján, a megvilágosodás felé. A teremtés azzal jár, 
hogy megnyilvánul egy anyagi világ és az rendelt 
szabályai szerint működik. Amíg ez a működés 
harmonikus, megfelel a rendelt -természeti- tör-
vényeknek, addig az Úr elégedett, azonban a sza-
bad akarattal felruházott élőlények dönthetnek az 
elrendezésekkel szemben is, ilyenkor a rend fel-
borul, de a cél az volna, hogy ne így történjen.  
* Tehát még a Legfelsőbb is szolgál ! hogy ne kéne 
szolgálni teremtményeinek és lél parányainak, 
Akik az Ő szerves részei. 
164 Az ’odaadó szolgálat’ a Legfelsőbb szolgálata, 
valódi ’szeretettel’ végezni a kötelezettségeket. A 
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telme, hogy hallunk, hogy beszélünk, hogy 
elménk gondolkodni képes és mi értelme 
az emelkedett értelemnek, az erőnek és az 
érzékek képességeinek ? 
809. Azok az anyag feletti motiváltságú 
cselekedetek, amelyek végső soron nem 
segítik az embert a MINDEN megértésé-
ben haszontalanok, még akkor is, ha a 
misztikus jóga gyakorlásáról-, az anyag 
analitikus tanulmányozásáról-, szigorú le-
mondásokról, -áldozatvállalásokról-, vagy 
a védikus iratok tanulmányozásáról van 
szó.  
Lehetnek ezek a lelki fejlődés nagyon 
fontos részei, mégis hiábavalók, ha valaki 
nem érti meg a Legfelsőbb Személyiségét, 

                                                           
’szeretet’ elvárás nélküli. A ’szeretet’ örökkön -
önzetlenül- adó. A ’szeretet’ részrehajlás-, azaz 
egyénválogató megkülönböztetés nélküli. A ’köte-
lesség’ az emberi osztály szerinti (gondolkodó – 
uralkodó – nyerészkedő – élvezkedó) és az élet-
szakasznak megfelelő (tanuló – családos – visz-
szavonult – lemondott) életvezetés és tevékenység. 
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Harit 165. 
810. Hari a forrása minden önmegvalósí-
tásnak, ezért minden áldásos tett célja Ő. 
811. Ahogyan a fa gyökerét öntözve erőt 
adunk a törzsnek, az ágaknak, a gallyaknak 
és minden másnak és ahogy a gyomrot 
étellel táplálva életet öntünk az érzékekbe 
és a végtagokba, úgy ha az odaadó szolgá-
laton keresztül Harit imádjuk, azzal auto-
matikusan elégedetté tesszük a Felsőbb-
ségeket, köztük a Fél(ig)Isteneket, Akik a 
MINDEN részei.  
812. Az eső a Nap által elpárologtatott 
Földi vizekből jön létre, ami azután alá 
hullva táplálja a Földet. Az élőlények -le-
gyenek azok mozgók, vagy mozdulatla-
nok- a földből keletkeznek, majd idővel 
mindannyian porként térnek vissza a föld-
be. Ehhez hasonlóan minden a MIN-
DEN-ből árad és idővel minden Belé is 

                                                           
165 A Hari név is a Legfelsőbb-, a MINDEN egyik 
legbecsesebb neve (a végtelen sok közül). 
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tér vissza166.  
813. Ahogy a napfény sem különbözik a 
Nap-tól, úgy a kozmikus megnyilvánulás 
sem különbözik a MINDEN-től. A Leg-
felsőbb tehát áthat mindent ebben az a-
nyagi teremtettségben. Amikor az érzékek 
aktívak, a test szerves részének tűnnek, de 
amikor a test alszik, működésük megnyil-
vánulatlan. Hasonló módon, a kozmikus 
megnyilvánulás a Legfelsőbb Személytől 
különbözőnek tűnik, ugyanakkor azon-
ban mégis azonosnak látszik Vele. (azisnemis) 
814. Az égen néha felhők gyűlnek össze, 
néha sötétség borul a világra, néha pedig 
fény árasztja el. Mindezek egymást köve-
tően nyilvánulnak meg. A Legfelsőbb Ab-
szolútban ehhez hasonlóan egymást köve-
tő energiaként jelennek meg a szenvedély 
(’szeszély’), a sötétség (’nemjó’) és a vilá-
gosság (’jó’) kötőerői. Néha megjelennek,  

                                                           
166 Miközben minden, örökkön a MINDEN része 
marad. Nincs a MINDEN-en kívül ! 
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néha pedig eltűnnek.  
815. A Legfelsőbb minden ok oka, ezért 
Ő minden egyéni élőlény Felső-lelke 167, 
Aki távoli- és közvetlen okként egyaránt 
létezik. Független az anyagi kiáradásoktól, 
így mentes azok kölcsönhatásaitól s Ő az 
anyagi természet Ura. 
816. Az a személy, aki kegyes minden élő-
lényhez, aki valamilyen módon elégedetté 
vált s aki visszafogja érzékeit az érzék-
kielégítéstől, az elégedetté teheti a Legfel-
sőbbet. 
817. A Legfelsőbb nagyon kedves azok-
hoz a híveihez, akiknek semmi anyagi tu-
lajdonuk nincs s akiket egyetlen kincs tesz 
boldoggá, az odaadó szolgálat168. Az ilyen 
kötelességteljesítés valóban örömet szerez 
az Úrnak. Akiket anyagi műveltségük, -

                                                           
167 Minden egyes lél örök társát képező személy-
telen energiája a MINDEN-nek, amíg a lél anyag-
ba burkolózik. 
168 Lásd: 808. szakasz 164. lábjegyzet. 
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gazdagságuk, előkelő származásuk és e-
redményorientált-, gyümölcsöző cseleke-
deteik gőgössé tesznek, azok rendkívül 
büszkék anyagi javaikra és gyakorta csak 
kigúnyolják az egyszerű híveket. A Legfel-
sőbb sosem fogadja el az ilyen embereket, 
még akkor sem, ha Őt imádják. 
818.  Soha senki ne irigykedjen a Legfel-
sőbbre, Akit emberi tapasztalattal sosem 
lehet felmérni. Mindenkinek engedelmes-
kedni kell az Ő elrendezéseinek.  
819. Sem a szigorú lemondások, sem a ki-
magasló védikus tudás, sem a misztikus 
jóga hatalma, sem a fizikai és értelmi ké-
pességek nem teszik lehetővé az ember 
számára, hogy figyelmen kívül hagyják az 
elrendezéseket. Sem a vallásosság erejével, 
sem anyagi gazdagsággal, sem egyéb esz-
közökkel nem lehet szembeszállni az Úr 
elrendezéseivel. Az ember saját erejét, 
vagy mások segítségét sem használhatja -
eredményesen- erre.  
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820. Minden élőlény a Legfelsőbb elren-
dezései következtében fogad el valamilyen 
testet, hogy megszülessen és meghalljon, 
cselekedjen, bánkódjon, legyen illúzióban, 
hogy féljen a rá váró veszedelmektől, hogy 
boldog legyen és hogy szenvedjen. 
821. Mindenkit az emberi osztályok-169 és 
az életrendek170 adottságai kötnek. Eleget 
kell tenni az osztályok- és élet-rendek sze-
rint rendelt kötelezettségeknek, miképpen 
a bikák is abba az irányba kényszerülnek 
menni, amerre a hajcsár húzza őket az or- 

                                                           
169 gondolkodó – uralkodó – nyerészkedő – 
élvezkedő, következmények nélkül egyik elrende-
zettség sem kerülhető meg. Aki nem követi el-
rendelt „hozományát” az idegen utakon jár, más 
életét éli, azaz saját kötelezettségeit nem tudja 
teljesíteni. 
170 tanuló – családos – visszavonult – lemondott, 
következmények nélkül egyik elrendezettség sem 
kerülhető meg. Aki megszegi-, vagy megkerüli az 
előirt életszakaszokat, hibákkal-, hiányosságokkal 
kerül újabb életébe, melyben azokat ellensúlyozni 
és/vagy pótolni kell. 
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rukba fűzött kötélnél fogva.171 
822. Az elrendezések az anyagi természet 
különféle kötőerőivel (és azok kombiná-
cióival) fennálló kapcsolat szerint adják a 
sajátságos testet, valamint a boldogság- 
és/vagy a boldogtalanság érzetét. Ezért 
mindenkinek meg kell(ene) találni és kö-
vetni saját helyzetét, hagyva hogy az el-
rendezések békében vezethessenek, mi-
ként  a látó vezeti a vak embert. 
823. Egy önmegvalósított lélek elfogadja 
azt a testet, amit múltbéli cselekedetei 
vissz(a)hatásaként (a karmától) kapott. 
Minden tévfelfogás nélkül, úgy tekint a 
karmája szerinti élvezetre és szenvedésre, 
ahogy az ember ébren az álmára néz visz-

                                                           
171 Az ember a kapott szabad akarat következtében 
akár szembe is szegülhet, de az ilyen eltévelyedések 
mindig elégedetlenséggel és fájdalommal járnak. 
Mikor valaki elégedetlen sorsa alakulásával, vagy 
fájdalmakat, csalódásokat él át, akkor mély ön-
vizsgálatot kell tennie, hogy mit és hol hibázott el. 
A bajok forrása sosem kívül van ! 
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sza, amit alvás közben látott. Rendületlen 
marad és sohasem cselekszik azért, hogy 
egy másik -az anyagi természet három kö-
tőerejének hatása alatt álló- anyagi testhez 
jusson.  
824. Annak aki nem önfegyelmezett, ak-
kor is örökké rettegnie kell az anyagi kö-
telékektől, ha egyre csak vándorol egyik 
helyről a másikra, mert örökkön csapongó 
elméjével és tudásszerző érzékeivel él e-
gyütt. Az önmegvalósított bölcs ember-
nek azonban -aki már legyőzte az érzékeit- 
még a családos élet kötöttségei sem árthat-
nak. 
825. Aki családos életet él és módszeresen 
felülkerekedik elméjén és érzékszervein, 
az az erődjében lakozó királyhoz hasonla-
tos, aki legyőzi nagy erejű ellenségeit. Ha 
az ember a családos életben tapasztalatot 
szerez és kéjes vágyai lecsillapodnak, bár-
hova mehet, veszély nélkül.  
826. Bármit tesz egy nagy egyéniség, a 
közönéges emberek követni fogják. 
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827. Azok közül az élőlények közül, akik 
anyagi testet fogadtak el ebben a világban, 
annak aki emberi testbe került, nem sza-
bad éjt nappallá téve robotolnia pusztán 
az érzékkielégítésért.  
828. Akiket nagy léleknek tartanak, azok 
minden élőlényre egyformán néznek, nem 
látnak különbséget egyik, vagy másik kö-
zött (hisz lényegalkotójukat-, a lél-t tekin-
tik az illetőnek). Nagyon békések, mente-
sek a dühtől, mindenki boldogulása érde-
kében cselekszenek, sohasem viselkednek 
elítélően.  
829. Az igaz lelki törekvők nem szeretnek 
olyan emberekkel találkozni, akiket egye-
dül testük fenntartása, az evés, az alvás, a 
párzás és a védekezés érdekel. (ezek min-
den állat tulajdonságai) Az igaz lelki törek-
vők nem ragaszkodnak otthonukhoz, nem 
ragaszkodnak családjukhoz, gyermekeik-
hez, vagyonukhoz, barátaikhoz, ugyanak-
kor nem tekintenek közömbösen kötele-
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zettségeik végrehajtására, mindnek mara-
déktalanul eleget tesznek. 
830. Amikor valaki az érzékkielégítést te-
kinti élete céljának, kétségtelenül megőrül 
a materialista életért és a legkülönfélébb 
bűnöket követi el. Nem tudja, hogy múlt-
beli tettei miatt már kapott egy testet, ami 
ideiglenes ugyan, mégis minden szenvedé-
sének az okozója. Az élőlénynek valójá-
ban nem kellett volna testet öltenie, csu-
pán az érzékkielégítés érdekében kapta 
meg a lehetőséget.  
831. Mindaddig, amíg valaki nem tesz fel 
kérdéseket az élet lelki értékeiről, élete ve-
reségnek számít s örökké szenvednie kell 
a tudatlanságból származó gyötrelmektől. 
Amíg az elme tisztátalan, a tudat sem tisz-
ta s amíg az ember gyümölcsöző cseleke-
deteket végez, addig arra kényszerül, hogy 
anyagi testet fogadjon el. 
832. Amikor az élőlényt a tudatlanság -
’nemjó’- kötőereje fedi be, nem érti meg 
sem az egyéni-, sem a Legfelsőbb lényt és 
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elméjét a gyümölcsöző cselekedetek tart-
ják rabságban. 
833. Hiába nagyon művelt valaki, őrült ha 
nem érti meg, hogy az érzékkielégítésre 
törekedve csupán csak idejét vesztegeti. 
Valódi érdekéről megfeledkezve az anyagi 
világban akar boldog lenni s minden gon-
dolata az otthon körül forog, ami a nemi 
kapcsolaton alapszik s ami oly sok anyagi 
szenvedést okoz neki. 
834. Az anyagi lét alapelve a férfi és a nő 
közötti vonzódás. E tévfelfogás miatt, a-
mely összekötözi a férfi és a nő szívét, az 
ember vonzódni kezd testéhez, otthoná-
hoz, tulajdonához, gyermekeihez, rokona-
ihoz és vagyonához. Egyre nagyobb illú-
zióban él s az „én és enyém” felfogás sze-
rint gondolkodik. 
835. Amikor az anyagi élet útvesztőibe 
bonyolódott ember szívében a múltbeli tet-
tek okozta szoros csomó meglazul, meg-
válik az otthonhoz, feleséghez, gyerme-
kekhez fűződő ragaszkodástól. Íly módon 
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feladja az illúzió („én és enyém”) alapelvét 
s elindulhat a felszabadulás felé. 
836. A materialista ember tudatlanságának 
köszönhetően mit sem tud valódi érde-
kéről, az élet kedvező útjáról. Kéjes vágyai 
az anyagi élvezetekhez kötik. Minden ter-
vét e célból szövi s az ideiglenes érzék-
kielégítés érdekében létrehozza az irigyek 
társadalmát. Mentalitása következtében a 
szenvedés óceánjába veti magát, ám osto-
baságában nem is tud róla. 
837. Egy valóban bölcs, hogyan biztathat-
ná eredmény-orientált-, gyümölcsöző tet-
tekre azt aki tudatlan és ragaszkodik az új-
raszületések útjához, hogy így még jobban 
az anyagi léthez kötözze ? Ha egy vak em-
ber a rossz úton jár, hogyan engedhetné 
egy jó érzésű ember, hogy tovább haladva 
veszélybe sodródjon ? Hogyan hagyhatná, 
hogy folytassa útját ? Egyetlen kegyes bölcs 
sem tenne így.  
838. Ahogy a ravasz vadász nem bízik a 
rabul ejtett állatokban, mert azok elfuthat-
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nak, úgy a lelki élet fejlett síkján álló em-
berek sem bíznak az elmében, sőt mindig 
éberen figyelik annak működését. 
839. Az elme természete nagyon nyugha-
tatlan, ezért senki se barátkozzon vele. Ha 
bízunk benne, bármikor becsaphat minket.  
840. A hűtlen asszonyt könnyen elcsábít-
ják szeretői, akik néha még meg is ölik a 
férjét. Ha a szellemi ember esélyt ad az 
elméjének és nem tartja kordában, az elme 
utat fog engedni az ellenségeknek, vagyis 
a kéjnek, a dühnek és a mohóságnak, me-
lyek kétségtelenül el fogják pusztítani. 
841. A kéj, a düh, a büszkeség, a mohóság, 
a siránkozás, az illúzió és a félelem alapve-
tő oka az elme. Mindezek együtt alkotják 
a gyümölcsöző tettekhez fűző köteleket. 
Hol az a bölcs ember aki megbízna az el-
mében ? 
842. A jelen (Kali) korban az emberekre 
leginkább a szenvedély (értsd: ’szeszély’) 
és a tudatlanság (értsd: ’nemjó’) kötőereje 
hat. 
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843. Tudd Jas, hogy bár sok szárazföld van 
a Földön, a legjámborabb ezek közül Ba-
rata-varsa (értsd: a mai India172) mert lakói 
örökös Isten-tudatban vannak.  
844. A tiszta Isten-tudatban (értsd: MIN-
DEN-tudat) élők számára a felszabadulás 
teljesen lényegtelen, hisz a Legfelsőbb 
szeretetteljes-, kötelességkövető szolgála-
tával, már itt teljesítik kötelezettségeiket, 
felülemelkedve minden anyagi vágyon.  
845. A tiszta Isten-tudatban élők önma-
gukban elégedettek, nem vágynak sem-
milyen külső forrásból eredő elégedett-
ségre. Nincs szükségük arra, hogy bármi 
sikerre törekedjenek. Akik szükségtelenül 
testi felfogásban élnek és materialista lég-
kört teremtenek, azok sohasem ismerik fel 
igazi érdeküket.  
846. Kövérség, soványság, a testet és az el- 

                                                           
172 Nárada és Jas beszélgetése idején a mai Pakisz-
tán, benne a Harappa-kultúrájú Indus völgy is Ba-
rata-varsa részét képezte, a szomszédos Baktriával. 
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mét érő szenvedések, szomjúság, éhség, 
félelem, viszály, az anyagi boldogságra irá-
nyuló vágyak, öregkor, alvás, ragaszkodás 
az anyagi tulajdonhoz, düh, bánat, illúzió 
és a testtel való azonosítás, valamennyi a 
szellemi lelket befedő anyag átalakulása 
csupán. Aki anyagi, testi felfogásban él, 
arra hatással vannak ezek a dolgok, aki 
azonban mentes az anyagi felfogástól, arra 
nincsenek hatással.  
847. Az előbb azt mondtam; az hogy a test 
kövér, vagy sovány, nem a lélek jellem-
zője, pedig ez a kijelentés helytelen, mert 
a lélek kétségtelenül érzékeli a megjelölé-
seket, például a fájdalmat és az örömöt. 
Ha egy edényben tejet és rizst teszünk a 
tűzre, a tej és a rizs egymás után magától 
felmelegszik. Ugyanígy a testet érő fájda-
lom és öröm szintén hat az érzékekre, az 
elmére és a lélekre. A lélek nem vállhat 
meg teljesen ettől a feltételekhez kötött-
ségtől. 
848. Az úr és az uralt megkülönböztetés, 
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csak ideiglenes, csak a szokás, vagy a ha-
gyomány hatására jön létre. Semmilyen 
más oka nincs. Ha pedig nincs semmi ok, 
akkor ki az úr és ki az uralt ? Mindenkit az 
anyagi természet törvényei kényszeríte-
nek, ezért senki nem úr, sem nem szolga.  
849. Annak ellenére, hogy úr és az uralt 
között a kapcsolat ideiglenes, ha valaki úr 
akkor kötelessége uralkodni az uraltak fe-
lett és számon kérni azokat, akik nem en-
gedelmeskednek a törvénynek. Azzal 
hogy felelősségre vonja őket, arra tanítja 
az uraltakat, hogy engedelmeskedjenek az 
állam törvényeinek.  
Egy süketnéma embert értetlensége miatt 
megbüntetni éppen olyan, mint rágni a meg-
rágottat, vagy őrölni a már megőröltet, 
vagyis semmi haszna. Ha azonban valaki a 
saját mestersége szerinti kötelességét vég-
zi, amit a Legfelsőbb elrendezései rendel-
tek számára, az nem tud bűnt elkövetni 
ezzel. Ezért ha valakit kényszerítenek arra, 
hogy elvégezze a helyzetéből adódó köte-
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lességét, az a javára válik, mert így bűn-
telen lesz. 
850. Jas csak így válaszolt: - Mindez, amit 
mondtál, ellentmondásosnak tűnik szá-
momra. 
851. Akik az anyagi cselekedetek iránt 
érdeklődnek, melyekről a Védák írnak, 
azok szeretnek anyagi áldozatokat bemu-
tatni és az anyagi tettekben hisznek. Az 
ilyen emberekre határozottan nem vár 
lelki fejlődés. 
852. Ahogy az ember magától megérti, 
hogy az álom hamis és semmi jelentő-
sége173, úgy arra is ráébred, hogy az anyagi 
boldogság ebben az életben, vagy a követ-
kezőben, ezen a bolygón, vagy másikon, 
szintén jelentéktelen. Amikor ezt megérti, 
a Védák annak ellenére, hogy kiváló for-

                                                           
173 Ugyan az álmok „napi jelentősége” tagadhatat-
lan -hisz sok rejtett érzésre/félelemre mutathatnak 
rá- ám egy teljes élet szempontjában valóban elha-
nyagolhatók. 
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rások, többé nem elegendők ahhoz, hogy 
elvezessék az igazság közvetlen ismere-
téig. 
853. Amíg az élőlény elméjét az anyagi 
természet három kötőereje (s azok külön-
böző arányú kombinációi) szennyezi be, 
addig ez az elme olyan, mint egy gazdát-
lan, szabadjára engedett elefánt s nem ké-
pes túllépni azon, hogy érzékeit használva 
jámbor és bűnös tetteket hajtson végre. 
Ez azt eredményezi, hogy az élőlény az 
anyagi világban marad, hogy élvezze és 
elszenvedje az anyagi cselekedetekből 
származó örömöket és fájdalmakat. 
854. Mivel az elmét a jámbor és a bűnös 
cselekedetek iránti vágy tölti ki, termé-
szetes, hogy a kéj és a düh a hatalmába ke-
ríti s így vonzódni kezd az anyagi érzéki 
élvezetekhez. Az elmét tehát a ’jó’ a ’sze-
szély’-es és a ’nemjó’ kötőerők irányítják. 
Az elme az oka hogy különféle testeket öl-
tünk a Fél(ig)Istenek-, az emberi lények-, 
a négylábúak- és a madarak között. Asze-
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rint, hogy az elme magasabb-, vagy alacso-
nyabb rendű helyzetben van, magasabb-, 
vagy alacsonyabb rendű anyagi testet fo-
gad el. 
855. A materialista (anyagközpontú) elme, 
ami az élőlény lényegalkotóját beburkolja, 
különféle fajokba viszi Őt. Ezt folytonos 
anyagi létnek hívják. Az elme az oka, hogy 
az élőlény anyagi bánattól szenved és 
anyagi boldogságot élvez. Ilyen illúzióban 
az elme még több jámbor és bűnös tettet 
hoz létre, azok vissz(a)hatásaival együtt s 
így a lél feltételekhez kötött. 
856. Az elme174 az oka, hogy az élőlény az 
anyagi világot járja, egyik fajból a másikba 
s így különféle testekben -emberi lény- 

                                                           
174 Az elme semmiképpen nem egyenlő az ésszel, 
vagy az aggyal ! Még az agy működésével sem azo-
nos ! Az elme a finom fizikai energia megnyilvá-
nulása, míg a lél tökéletesen anyag-feletti. Az elme 

a külső- és belső információk-, anyag-feletti üzene-
tek hordozója és azok amelyek érvényre jutnak, 
hatást gyakorolnak az elme működése során. A 
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ként, Fél(ig)Istenként, kövérként, sovány-
ként, stb.- tapasztalja meg a világ esemé-
nyeit. A művelt bölcsek azt mondják, 
hogy az elme az oka a testi megjelenésnek, 
a lekötöttségnek és a felszabadulásnak. 
857. Amikor az élőlény elméjét az anyagi 
világbeli érzék-kielégítés köti le, az felté-
telekhez kötött életet eredményez és szen-
vedést okoz az anyagi körülmények kö-
zött. Amikor azonban az elme megválik 
az anyagi élvezettől, az felszabaduláshoz 
vezet. Amikor egy lámpában a kanóc nem 
ég megfelelően, a lámpa bekormozódik, 
ha azonban megtöltjük tisztított vajjal175 s 

                                                           
maradandó és tovább viendő/vihető információ-
kat a lél hordozza s adja az elmének. 
175 Az indiai tradícióban gí (ghi) a magyar nép-
hagyományban kisütött vaj. (lassú-, alacsony hő-
mérsékleten a vajban lévő szennyező-, könnyen 
bomló alkotóelemek hőkezelése és a víz elpáro-
logtatása, minek következtében a kisütött vaj, akár 
hónapokig -szobahőmérsékleten is- elkerüli az 
avasodást. 
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jól ég, akkor ragyogó fényt áraszt. Éppen 
így ha az elme az anyagi érzékkielégítésbe 
merül, az szenvedést okozva elsötétül, 
míg ha távol marad attól, az Isten-tudat 
(értsd: MINDEN-tudat) eredeti ragyogást 
hoz el. 
858. Öt cselekvő és öt tudásszerző érzék-
szerv van, ezen kívül pedig ott a hamis egó 
(értsd: téves ön/én/azonosságtudat) Íly 
módon az elme e tizenegy dolgon keresz-
tül működik. Az érzékek tárgyait (pl.: 
hangot, érintést, stb.) a szervek műkö-
déseit (amilyen pl. az ürítés) és a különféle 
testeket, a társadalmat, a barátságot és a 
személyiséget, a művelt bölcsek az elme 
működési területének tekintik. 
859. Az öt tudásszerző érzékszerv tárgyai 
a hang, az érintés, a forma, az íz és az illat, 
az öt cselekvő érzéké pedig a beszéd, a 
tapintás, a mozgás, az ürítés és a szexuális 
érintkezés. Mellettük létezik az a felfogás, 
amikor az ember azt gondolja, hogy „ez az 
én testem, az én társadalmam, az én csalá-
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dom, az én nemzetem” és így tovább. Ezt 
a tizenegyedik funkciót az elme funkci-
óját176 a hamis egónak nevezik (ami a meg-
tévedt ön/én/azonosságképzet). Néhány 
filozófus szerint ez a tizenkettedik funk-
ció177, melynek működési területe a test. 
860. A fizikai elemek, a természet, az ere-
deti ok, a kultúra, az idő és a sors (hely-
idő-körülmény) elem mind anyagi okok. 
Ezeknek az anyagi okoknak a hatására a 
tizenegy funkció sok száz, sok ezer, majd 
sok millió funkcióvá alakul át. Ezek az 
átalakulások azonban nem automatiku-
san-, hanem kombinációk révén követ-
keznek be, az Isteni elrendezések szerint.  
861. Az Isten-tudattal nem rendelke-
zőknek számtalan elképzelése van és 
számtalan módon cselekszenek. Az ilyen 
elképzeléseket és cselekedeteket a külső 
energia (a sok külső hatás) hozza létre az 

                                                           
176 Jelen esetben; hamis azonosulásnak nevezik. 
177 A 11. hamis egon felül a hamis azonosulás a 12. 
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elmében és időtlen idők óta léteznek. 
862. Az elmére hatással van a betegség, a 
bánat, az illúzió, a ragaszkodás, a mohóság 
és az ellenségeskedés, így az elme leköti az 
élőlényt és a birtoklás hamis érzetét kelti 
az anyagi világban. 
863. A zabolátlan elme az élőlény leg-
nagyobb ellensége. Ha valaki nem vigyáz 
vele, vagy esélyt ad neki, egyre hatalma-
sabbá válik és végül győzedelmeskedni 
fog. Noha nem valóságos, mégis nagyon 
erős és eltakarja szem elől a lél örök hely-
zetét.  
864. - Kedves Nárada ! -veti fel Jas- Azt 
mondtad, hogy a test igénybevételéből 
származó fáradtság, annak ellenére, hogy 
közvetlenül érzékeljük, valójában nem lé-
tezik, léte csupán formális. Az efféle kér-
désekkel és válaszokkal senki sem juthat el 
az Abszolút Igazság végső meghatározá-
sáig. E kijelentésed megzavarta kissé az 
elmémet. 
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865. Nárada így reagált: - A különféle a-
nyagi kombinációk és változások között 
különféle formák és földi átalakulások 
vannak. 
866. A földbolygó felszínén mindannyian 
különböző formákat öltött élőlények va-
gyunk. Vannak közöttünk mozgók és 
mozdulatlanok. Mindannyian létrejövünk, 
egy darabig fenn-maradunk, majd amikor 
megsemmisülünk, a test újra a földdel ke-
veredik.178 Valamennyien csak a föld kü-
lönböző átalakulásai vagyunk (testileg). A 
különféle testek és az eltérő képességek 
pusztán a föld átalakulásai, amelyek csu-
pán a nevükben léteznek, mert minden a 
földből jön létre s amikor minden meg-
semmisül, újra a földdel vegyül. Csupán 

                                                           
178 Lehet ez hamvasztás, lehet koporsós földbe-, 
vagy kriptába temetkezés, netán un. égbe temet-
kezés (madarakkal való föletetése a halottnak) 
minden esetben a földdel keverednek a hátrama-
radó szilárd testalkotók. 
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por vagyunk és csupán porrá leszünk.179 
Ezt mindenki beláthatja. 
867. Azt mondhatná valaki, hogy a vál-
tozatosság magából a Föld bolygóból 
származik, ám annak ellenére, hogy az 
univerzum ideiglenesen180 valóságnak tűn-
het, végső soron nincsen valódi léte. A 
Föld eredetileg atomi részecskék kombi-
nációjából jött létre, ám ezek a részecskék 
szintén ideiglenesek. Valójában nem az 
atom az univerzum oka, noha néhány fi-
lozófus azt gondolja. Nem igaz, hogy az 
anyagi világban látható változatosság 
pusztán az atomok kapcsolódásának, vagy 
kombinációjának az eredménye. 
868. Ennek az univerzumnak nincs való 

                                                           
179 Természetesen vízből meg sok egyébből is áll a 
test, de képletesen szólva egyszerűbb a szilárd hal-
mazállapottal azonosítani/jellemezni a testi valót. 
180 Vitathatatlan, hogy aminek kezdete van, annak 
vége is van, így mivel az univerzumnak is volt 
keletkezése/kezdete, tehát vége is lesz. Nem örök. 
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-di, végső léte181 (lételeme az örök vál-
tozás), ezért a benne lévő dolgok (rövid-
ség, különbségek, nagyság, soványság, 
kicsiség, eredmény, ok, életszimptómák és 
anyagok) mind csupán a képzelet szüle-
ményei. Valamennyi csupán ugyanabból 
az anyagból, földből készült edény, csak 
az elnevezésük más. A különbséget a 
szubsztancia182, a természet, vele született 
hajlam, az idő és a cselekedet határozza 
meg. Mind ezek pusztán az -elrendezés 
alapú- anyagi természet létrehozta mecha-
nikus megnyilvánulások. 
869. Mi hát a végső igazság ? A végső igaz-
ság a kettősségektől mentes tudás, ami 
mentes az anyagi kötőerők szennyeződé-

                                                           
181 ami örökké jellemző volna rá. 
182 A szubsztancia minden létező változatlan ős-
alapját jelző filozófiai fogalom. A szubsztancia az 
állandóan változó világ és jelenségei legáltalá-
nosabb belső lényege, amely minden változás 
során megmarad. Oka és alapja nem másban, 
hanem saját magában keresendő. 
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sétől s ami felszabadít. Egyetlen, páratlan, 
mindent átható és meghalad minden kép-
zelőerőt. E tudás megvalósításának első 
szintje a Legfelsőbb lél, azaz a MINDEN 
183. A második szint az Ő személytelen 
Mindáthatóságának meglátása, mint Fel-
ső-lélek (mindenben és mindenkiben). 
Vé-gül az Abszolút Igazság, ami Maga a 
Legfelsőbb, azaz MINDEN, Aki min-
denek oka. 
870. Az Abszolút Igazságot se cölibá-
tussal, sem a családos élet szabályainak 
puszta betartásával, sem visszavonultság-
gal, sem lemondással184, sem szigorú ve-

                                                           
183 A valódi lelki értékek sosem alulról építkeznek. 
Sosem a kisebbekből adódik össze magasabb 
rendű, hanem a magasabb rendű -így a Legfelsőbb, 
mint MINDEN- osztja meg Magát kedvtelései 
szerint. Személytelen megnyilvánulásban, Fel-
sőbbségekben, Fél(ig)Istenekben,  mindenekben. 
184 Miközben a tanuló évek, a családos-, a visz-
szavonult- és a lemondott életszakasz nem mel-
lőzhető ! 
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zekléssel, télen fagyos vízbe merülve, 
nyáron tűz mellett, vagy tűző napon állva 
nem lehet megismerni. Miközben az Ab-
szolút Igazság megismerésének számtalan 
folyamata van, az mégis csak a Legfelsőbb 
kegye által érhető el, érthető meg, hisz Ő 
maga az Abszolút Igazság. 
871. Egy elkötelezett lelki törekvő kerüli 
az anyagi témákról, politikáról, vagy szo-
ciológiáról való beszélgetéseket, különö-
sen az általános emberekkel. Legked-
vezőbb téma az Abszolút Igazság és 
Személyének elrendezései. 
872. Komoly lelki törekvőnek ajánlott a 
rossz-, materialista társaság mellőzése. 
(amikor ez -pl. munka miatt- nem tehető 
meg, akkor az érintetlenség gyakorlásán 
kell fáradozni - ’vele, de nélküle’)  
873. Az élőlény az anyagi világ nehezen 
járható ösvényén bolyong és az ismétlődő 
születés és halál áldozata. Az anyagi világ 
bűvöletében, az anyagi természet három 
kötőerejének hatására és az anyagi ter-
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mészet varázsa alatt egyedül tettei három-
féle gyümölcsét látja. Ezek a gyümölcsök 
kedvezőek, kedvezőtlenek, vagy a kettő 
keverékei. Emiatt ragaszkodni kezd a val-
láshoz, az anyagi gyarapodáshoz, az érzék-
kielégítéshez és a felszabadulás egyIsten-
hitű elméletéhez (a Legfelsőbbe olvadás-
hoz185). Éjt nappallá téve robotol, mint 
egy kereskedő, aki az erdőbe megy, hogy 
összegyűjtse mindazt, amit később elad, 
hogy haszonra tegyen szert. Ebben az 
anyagi világban azonban sohasem érheti el 
az igazi boldogságot. 
874. Az anyagi lét erdejében él hat rend- 

                                                           
185 Ez nyilvánvalóan nem a MINDEN-tudat és a 
Legfelsőbb Személyes Benső Bizalmas Hajlékára 
való törekvés, hanem leginkább a Vele való egye-
sülés, ami alapvető tévedés, hisz minden és min-
denki örökkön Benne van és mindent és min-
denkit -míg az létezik- mindig áthat. A Vele kap-
csolatos igyekezet csak az lehet, hogy a lelki tö-
rekvő tökéletesen megtisztuljon s megszabaduljon 
minden anyagi kötődéstől, kötöttségtől. 
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kívül hatalmas fosztogató. Amikor a fel-
tételekhez kötött lélek az anyagi nyereség 
reményében az erdőbe megy, a hat fosz-
togató rászedi őt. A feltételekhez kötött 
kereskedő nem tudja, mire költse a pénzét 
s a fosztogatók elveszik tőle. Mint a tigri-
sek, a sakálok s az erdő más vadállatai, a-
kik készek elragadni a bárányt a pásztor-
tól, a feleség és a gyermekek a szívébe 
hatolnak és számtalan módon kifosztják. 
875. Az erdőben a bokrokkal, fűvel és 
cserjékkel benőtt sűrű bozótok lugasokat 
alkotnak. E lugasokban a feltételekhez 
kötött lelket a kegyetlenül csipkedő szú-
nyogok (értsd: irigy emberek) zaklatják 
szünet nélkül. Néha egy képzeletbeli 
palotát lát az erdőben, néha pedig egészen 
megzavarodik egy elsuhanó szörny, vagy 
szellem láttán, ami úgy jelenik meg, mint 
egy hullócsillag az égen. 
876. A kereskedő, akinek intelligenciája az 
otthonnak, a vagyonnak, a rokonoknak és 
a hasonló dolgoknak esik áldozatul, az 
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anyagi világ erdei ösvényén a sikerre va-
dászva egyik helyről a másikra fut. Szemét 
néha a forgószél pora vakítja el, vagyis 
olyan kéjes, hogy felesége szépsége telje-
sen rabul ejti. Elvakult szemeivel így nem 
látja, merre megy és mit tesz. 
877. Az anyagi világ erdejében vándorolva 
a feltételekhez kötött lélek néha látha-
tatlan tücskök éles hangját hallja, ami ret-
tentően bántja a fülét. Szívét néha baglyok 
hangja fájdítja meg, ami olyan mint ellen-
ségeinek durva szavai. Néha olyan fa 
oltalmát keresi, amely nem terem gyü-
mölcsöt és nem hoz virágot. Kínzó éh-
ségében fordul hozzá, ezért aztán szen-
vednie kell. Vízre vágyik, de csak egy déli-
báb ejti illúzióba s azután fut. 
878. A feltételekhez kötött lélek néha egy 
sekély folyóba ugrik, vagy mivel kevés a 
gabonája, olyan emberektől koldul ételt, 
akik ne szívesen adnak neki. Néha az 
erdőtűzhöz hasonlatos családi élet per-
zselő hevétől szenved, néha pedig elkese-
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redik, mert vagyonát, mely oly kedves szá-
mára, mint az élete, magas adó címén 
elveszik tőle. 
879. Amikor az élőlényt egy magasabb 
rendű, nagy hatalmú személy néha legyő-
zi, vagy kifosztja, elveszíti minden tulaj-
donát. Nagyon kedvetlen lesz és a vesz-
teség miatt bánkódva néha öntudatlan 
állapotba kerül. Van, hogy elképzel egy 
hatalmas pompás várost s ott szeretne 
boldogan élni családjával és vagyonával. 
Ha ez valóra válik, teljesen elégedettnek 
hiszi magát, ám az ilyen csalóka boldogság 
csak egy pillanatig tart. 
880. Az erdőben a kereskedő néha hegye-
ket akar megmászni, de mivel nincs láb-
belije, lábát kődarabok és tüskék szúrják, 
ami rendkívüli szenvedést okoz neki. A 
családjához erősen ragaszkodó embert 
néha éhség kínozza s gyötrelmes helyzete 
miatt dühös lesz családtagjaira. 
881. Az okos ember megérti, hogy a testi 
felfogásban élő ember érzékei olyanok, 
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mint az erdő tolvajai és rablói, felesége és 
gyermekei pedig sakálokra és más vadálla-
tokra hasonlítanak.  
882. Jas kérdezi: - Mond Nárada, mit jel-
képez az elmondottakban az anyagi erdő ? 
- A kereskedő mentalitású embert egyedül 
az érdekli, hogyan tehet szert pénzre. 
Néha elmegy az erdőbe, hogy értéktelen 
dolgokat, például fát és agyagot gyűjtsön, 
amit aztán jó áron elad a városban. Így 
megy a feltételekhez kötött lélek is mohó-
ságában az anyagi világba, az anyagi ha-
szon reményében. Lassan az erdő sűrű-
jébe téved s nem tudja hogyan kerüljön ki 
onnan. Amikor a tiszta lélek az anyagi 
világba jön, az anyagi atmoszféra -amit az 
Úr külső energiája teremtett- feltételekhez 
köti s így a külső energia, az illúzió irá-
nyítása alá kerül. Egyedül, megzavarodva 
él az erdőben s nem találkozik igazán lelki 
-érdeklődésű- emberek-kel. Ha egyszer a -
téves- testi felfogás eluralkodik rajta, az a-
nyagi energia hatására és az anyagi termé-
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szet kötőerői ösztönzésére újabb és újabb 
testeket kap, egyiket a másik után. Így az-
tán néha mennyei körülmények közé ke-
rül, néha általános földi viszonyokba, né-
ha pedig pokoliak közé veti a sors. A kü-
lönféle testeknek köszönhetően örökké 
szenvedésekben (elégedetlenségekben) van 
része186. Az ilyen fájdalmak örökké keve-
rednek, néha nagyon súlyosak, néha eny-
hébbek. E testi körülmények közé a fel-
tételekhez kötött lélek az elme spekulá-
cióinak köszönhetően kerül. Elméjét és 
érzékeit ismeretszerzésre használja és e-
zek különféle testekhez juttatják, külön-
féle körülmények közé helyezik. Mivel az 
élőlény az érzékeit a külső energia Maya -
az illúzió- irányítása alatt használja, szen-
vednie kell az anyagi lét gyötrelmes körül-

                                                           
186 Buddha ezt látta az emberi lét legnagyobb 
megpróbáltatásának, ezért helyezte első helyre a 
szenvedés megszüntetésére irányuló szellemi/lelki 
tevékenységet. 



270 

 

ményeitől. Valójában szabadulást keres, de 
általában minden igyekezte hiábavaló, no-
ha néha nagy küzdelem árán -időlegesen- 
megszabadul a szenvedéstől. Az anyagi/ 
testi létért vívott harca miatt nem képes 
menedéket találni komoly lelki törek-
vőknél, akik olyanok, akár a méhek, akik a 
Leg-felsőbb szeretetteljes szolgálói. 
883. Az anyagi lét erdejében a megzabo-
lázatlan érzékek olyanok, mint a rablók. A 
feltételekhez kötött lélek talán összegyűjt 
valamennyi pénzt létfenntartása érdeké-
ben, hogy fejlődhessen a lelki életben, ám 
a szabadjára engedett érzékek az érzék-
kielégítésen keresztül elveszik tőle. Az ér-
zékek a rablók, mert arra késztetik az em-
bert, hogy pénzét fölös-legesen látásra, 
szaglásra, ízlelésre, érintésre, hallásra, vá-
gyakozásra és akarásra költse. A feltételek-
hez kötött lélek kénytelen elégedettséget 
szerezni érzékeinek s így minden pénzét 
elkölti. Ezt a pénzt valójában azért gyűjti, 
hogy a vallásos elveknek megfelelően él-
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hessen, de a rablók-, az érezékek minden-
től megfosztják. 
884. A családtagokat az anyagi világban 
feleségnek és gyermekeknek hívják, va-
lójában azonban úgy viselkednek, mint a 
tigrisek és a sakálok. A juhász mindent 
megtesz, hogy megvédje bárányait, de a 
tigrisek és a sakálok erővel el-ragadják 
őket. Így próbál a fösvény is vigyázni a 
garasaira, ám ébersége ellenére család-
jának tagjai erőnek erejével megfosztják 
mindenétől. 
885. A szántóvető minden évben fel-
szántja a búzaföldet és gyökerestül kiírt 
minden gazt. A magok azonban ott-ma-
radnak és mivel nem égnek teljesen el, újra 
kihajtanak a földbe ültetett növényekkel 
együtt. Még miután a szántásnál a gaz a 
föld mélyére kerül, azután is újra kinő és 
burjánzik. A családos élet ehhez hasonló-
an a gyümölcsöző cselekedetek mezeje. 
Ha valaki nem égeti fel teljesen a családi 
élet élvezeteire irányuló vágyát, az újra és 
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újra kihajt. Ha egy edényből kivesszük a 
kámfort, az illata továbbra is benne ma-
rad. Amíg a vágyak magjait nem pusztítjuk 
el, addig nem szűnhetnek meg a gyümöl-
csöző cselekedetek sem. 
886. A feltétekhez kötött lelket a családi 
életben amiatt, hogy ragaszkodik az anyagi 
javakhoz és tulajdonhoz, bögölyök és szú-
nyogok zaklatják, sáskák, ragadozó mada-
rak és patkányok okoznak neki bajt. Ő 
azonban csak megy tovább az anyagi lét 
útján. Tudatlansága következtében kéj 
tölti el és gyümölcsöző cselekedeteket vé-
gez. Elméjét ezek a tettek kötik le, ezért az 
anyagi világot örökkévalónak látja, noha 
ez a világ épp úgy ideiglenes, mint egy lá-
tomás, egy légvár. 
887. Ebben a légvárban a feltételekhez kö-
tött lélek iszik, eszik és nemi életet él. 
Mivel rendkívül ragaszkodik, úgy üldözi 
az érzékek tárgyait, ahogyan az őz üldözi 
a délibábot a sivatagban. 
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888. Az élőlény néha a sárga ürülékhez, az 
aranyhoz vonzódik és csak fut utána. Az 
arany az anyagi gazdagság és irigység for-
rása és lehetővé teszi az emberek számára 
a tiltott nemi életet, a szerencsejátékot, a 
húsevést és a részegeskedést. Akiknek az 
elméjét a szenvedély (’szeszély’) kötőereje 
győzte le, azok vonzódnak az arany szín-
hez 187, ahogyan az erdőben a hidegtől 
szenvedő ember is fut a lidércfény után az 
ingoványba, tűznek vélve azt. 
889. A feltétekhez kötött lélek néha buz-
gón igyekszik hajlékot, vagy lakást, vizet 
és pénzt szerezni teste fenntartásához. 
Anyagi/testi szükségletei megszerzésében 
elmerülve, megfeledkezik mindenről és 
megállás nélkül fut körbe-körbe az anyagi 
lét erdejében. 

                                                           
187 Az arany szín-, vagy sárga a három alapszín 
közül a tudatlanság, értsd: ’nemjó’ kötőerejével 
jellemezhető, miként a kék a ’jó’ és a vörös a 
’szeszély’ megfelelője. 
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890. Mintha forgószél pora vakítaná el, 
néha az ellentétes nem szépségében gyö-
nyörködik. Megzavarodik s amikor imá-
dottja az ölébe veszi, a szenvedély legyőzi 
a józan észt. Kéjes vágyai szinte teljesen 
elvakítják és áthágja a szexuális életre vo-
natkozó szabályokat 188. Bármilyen leple-
zetten-, vagy titokban is enged a nemi 
vágynak, annak kedvezőtlen vissz(a)hatá-
sa -tudva, tudatlanul- nem marad el.189  
891. Néha maga is rájön, hogy mennyire 
hiábavaló az anyagi világban az érzéki 
élvezet s néha felismeri, hogy az anyagi 
élvezet szenvedésekkel teli. Az erős testi 
felfogás azonban megsemmisíti 

                                                           
188 Komoly lelki törekvő számára a szexualitás 
gyakorlása csak házasságban és ott is -elsődlegese- 
gyermeknemzés céljára „szolgáló” lehetőség. 
189 Nem is sejti az ember, hogy a nemiséggel kap-
csolatos jelen megpróbáltatásai miként visszacsa-
tolásai (vissz/a/hatásai) korábbi életek ezirányú ki-
csapongásainak, vagy pusztán annak, hogy -elv-
telenül- engedett a kísértéseknek. 
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emlékezetét s újra és újra az anyagi élvezet 
után fut, ahogyan egy naiv kisgyermek fut 
a délibáb után a pusztában. 
892. Néha nagy gyötrelmeket kell kiállnia 
ellenségeitől- és a kormány szolgálóitól jö-
vő becsmérlések miatt. Szívét és fülét 
ilyenkor végtelen szomorúság tölti el. E 
szidalmak a baglyok és tücskök hangjához 
hasonlítanak. 
893. Előző életeinek jámbor tettei követ-
keztében a feltételekhez kötött lélek jó 
anyagi lehetőségeket/körülményeket kap 
ebben az életében, amikor azonban ezek 
véget érnek, vagyonánál és gazdagságánál 
keres menedéket, ami nem segít neki sem 
ebben az életében, sem a következőben. 
Így azután az élő halottakhoz190 fordul, 
akik rendelkeznek ezekkel a dolgokkal. Az 
ilyen emberek a tisztátalan fákhoz és nö-
vényekhez, illetve a mérgező kutakhoz ha- 

                                                           
190 Az életüket a hiábavalóságok közepette élők, 
lelki szempontból halottak. 
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sonlítanak.  
894. A feltételekhez kötött lélek néha an-
nak érdekében, hogy enyhítsen szenve-
désein az anyagi világ erdejében, érték-
telen áldásokat kap az ateistáktól és társa-
ságukban elveszíti minden intelligenciáját. 
Olyan ez, mintha fejest ugrana egy sekély 
vízű folyóba, aminek az eredménye hogy 
betörik a feje, vagy kificamodik a nyaka. 
Nem tud szabadulni a hőség okozta 
szenvedéstől sem, ezért minkét állapotban 
(hidegben-melegben) kínokat él át. A fél-
revezetett feltételekhez kötött lélek csaló 
prédikátorokat keres, akik hamis tanokat 
terjesztenek, vagy valódi értékeket for-
gatnak ki. Ez sem a jelenben, sem a jö-
vőben nem válik javára. 
895. Amikor még mások kizsákmányolá-
sával sem képes fenntartani magát az a-
nyagi világban, akkor saját apját, vagy fiát 
igyekszik kihasználni. Ha íly’ módon sem 
tud anyagi javakhoz jutni, még rokonainak 
is képes bajt okozni. 



277 

 

896. Ebben a világban a családos élet ép-
pen olyan mint a lángoló erdőtűz. A leg-
parányibb boldogságot191 sem találja meg 
benne az ember és lassan egyre inkább a 
boldogtalanság lesz úrrá rajta. A családi 
életben semmi nem vezet el az örök bol-
dogsághoz és útvesztőjébe kerülve a felté-
telekhez kötött lelket csak a bánat tüze 
égeti. Néha végtelenül szerencsétlennek 
érzi magát, néha pedig azt állítja, hogy 
azért szenved, mert előző életében nem 
végzett jámbor tetteket.  
897. Az állam emberei mindig olyanok 
mint a vérengző démonok, akiket ’ember-
evőknek’ is tartanak. Néha a feltételekhez 
kötött lélek ellen fordulnak s elveszik ösz-
szegyűjtött javait. Az élete során összeku-
porgatott vagyonától megfosztva, a felté-

                                                           
191 Felvilágosult gondolkodók szerint a Földi 
boldogság csupán a szenvedés hiánya állapot. Egy 
100%-ban lelki lény miképp lehetne boldog a szá-
mára idegen anyagi világban ? 
 



278 

 

telekhez kötött lélek elveszti minden lel-
kesedését, sőt olyan, mintha az élete is vé-
get ért volna. 
898. A feltételekhez kötött lélek néha el-
képzeli, hogy apja, vagy nagyapja újra el-
jött fia, vagy unokája képében. Emiatt 
olyan boldogságot érez, amilyent álmában 
tapasztal néha az ember s az efféle elme-
beli spekulációból merít örömöt. 
899. A családos életben az embernek sok 
áldozatot-, lemondást- és gyümölcsöző 
tettet kell elvégeznie, különösen fia és 
lánya méltó kiházasításával. Azonban ezek 
a kötelezettségek a teljes élethez tartoz-
nak. Magas hegyhez hasonlítják őket, 
amelyet át kell szelni annak, aki ragasz-
kodik az anyagi cselekedetekhez. Aki túl 
akar lépni e rituális szertartásokon, annak 
olyan nehézségeket kell elviselnie, ami-
lyent a szúrós tüskék és éles kavicsok 
okoznak a mezítlábas embernek, mikor 
hegyre akar feljutni.  
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900. Néha olyannyira zavarja az éhség és a 
szomjúság, hogy türelmét elveszítve dü-
hös lesz saját szeretett fiára, lányára, fele-
ségére. Gorombán bánik velük s amiatt 
még többet szenved. 
901. A széleslátókörű művelt tudósok el-
ítélik a gyümölcsöző cselekedetek anyagi 
ösvényét, mert ez az anyagi szenvedések 
eredeti forrása és -táptalaja, ebben az élet-
ben éppúgy, mint a következőben.  
902. Mikor egy feltételekhez kötött lélek 
ellopja-, tisztességtelen haszonnal-, vagy 
csalással megszerzi mások pénzét, amit 
azután megtart magának, nem örülhet 
sokáig, mert mindig lesznek olyanok akik 
erővel-, vagy furfanggal elszedik tőle. A 
pénz sohasem marad egy helyen, örökké 
egyik kézből a másikba vándorol. Végül is 
senki nem tudja élvezni a pénzt, ami így 
mindig a Legfelsőbb tulajdona marad. 
903. Képtelen megvédeni magát az anyagi 
lét szenvedéseitől, ezért mogorva lesz s 
szomorúsággal teli életet él. A szenvedé-
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seket részben a Felsőbbsége/Fél(ig)Iste-
nek okozzák az ember elméjében, részben 
más élőlények idézik elő, részben pedig 
maga az elme és a test az oka. 
904. A pénzzel való üzletelés során, ha az 
egyik ember becsapja a másikat -bármi-
lyen kevéssel is- ellenségekké válnak. 
905. A materialista élet legyőzhetetlen ne-
hézségekkel van teli. Emellett az úgyne-
vezett boldogság, a boldogtalanság, a 
ragaszkodás, a gyűlölet, a félelem, az álte-
kintély, az illúzió, az őrület, a bánat, a za-
varodottság, a mohóság, az irigység, az 
ellenségeskedés, a sértés, az éhség, a 
szomjúság, a megpróbáltatások, a beteg-
ségek, a születés, az öregség és a halál 
szintén nyomorúságot okoznak. Mind-
ezek együtt, csupán szenvedést eredmé-
nyeznek a materialista, feltételekhez kö-
tött lélek számára, semmi mást. 
906. A Legfelsőbb személyes fegyverét a 
harcikorongot hari-csakrának, Hari korong-
jának nevezik. Ez a csakra az idő kereke. 
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Az atomok kezdetétől egészen a Teremtő 
(aspektus) haláláig (a megnemnyilvánulás 
beköszöntéig, benne az univerzum pusz-
tulásáig) terjed és az irányít minden csele-
kedetet. Szünet nélkül forog és minden 
élőlény életének hosszát csökkenti, a 
Fenntartó (aspektus) életét éppúgy, mint 
egy fűszálét. Így lesz az ember csecse-
mőből gyermek, gyermekből ifjú, ifjúból 
érett ember, míg végül élete végéhez ér-
kezik. Az idő kerekét nem lehet meg-
állítani. Ez a kerék nagyon pontos, hisz a 
Legfelsőbb személyes tartozéka. A fel-
tételekhez kötött lélek néha a küszöbön 
álló haláltól rettegve imádni akar valakit, 
aki meg tudja őt menteni a közelgő ve-
szedelemtől, ám a Legfelsőbbel-, a 
MINDEN-el -Aki maga az ’idő’- mégsem 
törődik. Ehelyett egy ember-csinálta is-
tennél keres menedéket, akiről a nem hite-
les írások tesznek említést. Ezek az iste-
nek olyanok, mint az ölyvek, a keselyűk, a 
gémek és a varjak. A védikus írások nem 
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róluk beszélnek. A közelgő halál olyan 
mint egy oroszlán támadása és sem a 
keselyűk, sem az ölyvek, sem a varjak, sem 
a gémek nem képesek megvédeni az em-
bert tőle. Aki ilyen nem hiteles, ember-
csinálta isteneknél keres menedéket, az 
nem menekülhet a halál karmaitól. 
907. Akik téves tanokat hirdetőket követ-
nek, maguk is tévútra lépnek.  
908. Akik belefeledkeznek az érzékkielé-
gítésekkel teli életbe, azok nem számolnak 
azzal, hogy következő életükben -lelki ért-
elemben- a mostaninál kedvezőtlenebb 
helyzetbe fognak kerülni és tovább halad-
nak a szellemi- és erkölcsi hanyatlás degra-
dáló útján.  
909. Amikor egy feltételekhez kötött élő-
lény azt gondolja, hogy „én vagyok az 
élvező és ez a világ arra van, hogy élvez-
zem” ezt tudatlansága sugallja számára, 
hisz elfelejtette valódi -lelki- kilétét. Nem 
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elég hogy élvezőnek, de még istennek is 
képzeli magát.192 
910. Mivel az Úr korláttalan, senki sem 
tudja felbecsülni hatalmát. Ez az egész 
univerzum, bolygóival, a Föld hatalmas 
hegyeivel, folyóival, óceánjaival, fáival és 
élőlényeivel úgy nyugszik végtelen lelki 
szférái egy pontján, mint egy atom. Ki 
lenne hát, aki ha ezer és ezer nyelve volna 
is, beszélni tudna teljességéről ? 
911. Jas kérdezi: - Mond Nárada, miért 
kerülnek az élőlények más és más anyagi 
körülmények közé ? 
912. Ebben az anyagi világban háromféle 
cselekedet van: ’jó’ ’szeszély’-es és ’nem-
jó’. Mivel minden ember az anyagi ter-
mészet három kötőerejének -keveredett- 

                                                           
192 A megtévedt képzelet nem teljesen alaptalan, 
hisz a Legfelsőbb parányi szerves részei, minden 
lél, minőségileg tökéletesen megegyezik a MIN-
DEN-el „csupán” mennyiségileg összehasonlít-
hatatlan különbségük, az pedig -elbizakodott- 
tévedés, hogy Maga Isten volna bármelyikük is ! 
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hatása alatt van, cselekedeteik szintén há-
rom csoportra oszthatók. Aki a ’jó’-ság 
minőségében cselekszik, az vallásos és 
boldog, aki a ’szeszély’ meghatározottja 
annak szenvedésekben és boldogságban 
egyaránt része van, aki pedig a tudatlanság 
’nemjó’ hatása alatt cselekszik, az mindig 
boldogtalan és úgy él mint az állatok 193. 
Mivel az élőlényekre eltérő mértékben 
hatnak a természet különféle kötőerői, 
eltérő helyekre kerülnek. 
913. Éppen úgy, ahogy különféle jámbor 
tettei eredményeként az ember különféle 
mennyei viszonyok közé kerül, úgy a 
bűnös tettek pokoli életkörülmények közé 
sodorják. Akiket a tudatlanság -’nemjó’- 
kötőereje hajt, azok bűnösen cselek-

                                                           
193 Az állati lét hasonlat nem lekicsinylő, csupán 
közli, hogy az ilyen személy élettevékenysége meg-
reked az anyagcsere-, (evés, ivás, ürítés), a védeke-
zés- (érdekérvényesítés), a pihenés- (regeneráló-
dás) és a fajfenntartás (nemiség/szexualitás) terén. 
Hiányzik a tudatosság. 
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szenek és tudatlanságuk mértékének meg-
felelően a pokoli lét 194 más-más szintjeire 
kerülnek. Ha valaki őrültsége/ zavaro-
dottsága miatt cselekszik a tudatlanság 
kötőerejében, az ebből származó szenve-
dés nem olyan súlyos. Aki bűnt követ el, 
de tudja mi a különbség a jámbor és a bű-
nös tett között, az olyan pokolba(ra) kerül, 
ahol a szenvedés közepesen súlyos. Arra 
pedig, aki azért cselekszik bűnösen és tu-
datlanul, mert ateista, megszállott mate-
rialista, tetteinek eredményeképpen a leg-
szörnyűbb pokol vár. A tudatlanság miatt 
a különféle vágyak az élőlényeket időtlen 
idők óta a sok ezer különféle pokoli körül-
mény közé juttatják.  
914. - Hol vannak e pokoli régiók ? -kérdi 
Jas- Az univerzumon kívül, az univerzu-
mon belül, vagy a Föld egyes területein ? 

                                                           
194 A ’pokoli lét’ színtere nem csak a pokol szféra, 
vagy pokoli bolygók, hanem a Földi lét pokoli 
viszonyai is ! 
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915. A pokolbolygók az univerzum al-
só(bb) rendszereiben vannak.  
916. A pokol urának (Jamarádzsnak) szol-
gálói/segédei a bűnös emberek lényeg-
alkotóját a halál pillanatában elragadják és 
bűnös tetteik arányában, a számtalan po-
kolbolygó egyikére viszik, hogy ott kiér-
demelt kínjaikat átéljék. 
917. A bűnös emberek lényegalkotójának 
(az ember valódi lényének) -bűnei súlyos-
ságának megfelelő- pokoli szférában kell 
letöltenie -köteles- jóvátételét (válogatott 
szenvedésekkel megfizetve azokért). Akik 
azonban jámborak, azokra más (Fél/ig/-
Isteni) bolygórendszerek várnak és külön-
féle mennyei viszonyok. Azonban legyen 
egy ember akár jámbor, akár bűnös, újra a 
Földre kerül195 miután jámbor, vagy bűnös 
tettei gyümölcsét learatta. 

                                                           
195 A különböző Földi születéseket is a korábbi 
életek jámbor, vagy bűnös cselekedetei határozzák 
meg és itt is -szinte- végtelen a jutalmi- és a jóvá-
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918. Előfordul, hogy az aki nagyon ügyel, 
hogy ne kövessen el bűnt, újra áldozatul 
esik a bűnös életnek. Az örökös bűnözés 
és vezeklés folyamata haszontalan. Olyan 
ez, mint amikor az elefánt fürdik; teljes 
fürdőt vesz és megtisztítja magát, de a-
mint a partra ér, fejét és testét azon nyom-
ban porral szórja be. 
 
919. Mivel a bűnös tettek ellensúlyozására 
szolgáló cselekedetek szintén gyümölcsö-
zőek (eredményorientáltan érdek-alapúak) 
nem fogják megszabadítani az embert at-
tól a hajlamtól, hogy a tettek gyümölcsei-
ért cselekedjen. Akik követik a különböző 
vezeklési szabályokat, egyáltalán nem oko-
sak, sőt a tudatlanság sötét kötőerejében él-
nek. Ha valaki nem szabadul meg a tu-
datlanság -’nemjó’- kötőerejétől, haszta-
lanul próbálja az egyik tettet a másikkal 

                                                           
tételi lehetőség mennyei-, avagy pokoli viszonyok/ 
körülmények között. 
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semlegesíteni, mert ezzel nem irthatja ki 
gyökerestül a vágyait. Így aztán az az em-
ber, aki a külső szemlélő számára talán jám-
bornak tűnik, kétségtelenül hajlamos bű-
nös cselekedetekre. Az igazi vezeklés te-
hát a valódi ’tudás’ elsajátítása és gyakor-
lása, melynek segítségével az ember meg-
értheti az Abszolút Igazságot. 
920. Ha egy beteg az orvos által előírt tisz-
ta-, szennyezetlen ételt eszi, akkor foko-
zatosan meggyógyul és a fertőzés többé 
nem hat rá. Ehhez hasonlóan, ha valaki 
követi a valódi ’tudás’ ajánlásait és a sza-
bályozó elveket, az anyagi szennyeződés-
től lassanként tisztul és a felszabadulás fe-
lé halad. 
921. Ahhoz, hogy az ember -fokozatosan- 
rögzíteni tudja az elméjét -egy életen át- 
követnie kell az életrendek által meghatá-
rozott szabályokat. Vállalnia kell az ön-
mérséklő lemondásokat (mindig csak a 
szükséges és elégséges) meg kell válnia az 
érzéki élvezetektől. Uralkodnia kell el-
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méjén és érzékein, meg kell szabadulni bír-
toktudatától, igazmondónak és tisztának 
kell lennie, tartózkodnia kell minden erő-
szaktól, követnie kell a szabályozó elveket 
és ismételnie kell a Szent Neveket (Hari 
Rám Hari Rám Rám Rám Hari Hari) 
922. Az a józan és hittel megáldott ember, 
aki ismeri a vallásos elveket, ideiglenesen 
megtisztul minden bűntől, amit  testével, 
szavaival és elméjében elkövetett. Ezek a 
bűnök olyanok, mint a bambuszlevél alatt 
élő kúszónövények, melyeknek száraz le-
veleit felégette a tűz, de gyökereik meg-
maradtak, hogy az első adandó alkalom-
mal újra kihajtsanak. 
923. Csak az a ritka személy képes gyö-
kerestül kiirtani bűnös tetteinek gyomjait 
és csak az tudja megakadályozni, hogy a-
zok újra kisarjadjanak, aki már csak a 
Legfelsőbb odaadó-, szeretetteljes köteles-
ségteljesítő szolgálatát végzi. Ez képessé 
teszi erre, ahogyan a Nap is azonnal el-
oszlatja a ködöt sugaraival. 
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924. Az ateista materialisták még akkor 
sem tisztulhatnak meg vezeklések által, ha 
azokat tökéletesen hajtják végre. 
925. Az ember az ebben az életében elkö-
vetett vallásos, vagy vallástalan cselekede-
teinek arányában élvezi, vagy szenvedi el 
következő életében a vissz(a)hatásokat. 
926. Ahogy az idei tavaszból következ-
tetni lehet az elmúlt- és az eljövendő ta-
vaszok természetére, ugyanúgy ebben az 
életben tapasztalt boldogság, boldogtalan-
ság és a kettő keveréke bizonyítja az em-
ber múltbeli és jövőbeli életeinek vallásos 
és vallástalan cselekedeteit. 
927. A Felső-lélek (a Legfelsőbb Személy 
személytelen Mindátható energiája, ami a 
szívben lakik) figyeli az élőlény múltbeli 
cselekedeteit és ebből megtudja, hogyan 
fog cselekedni a jövőben. 
928. Ahogyan az alvó ember az álmaiban 
megnyilvánuló testnek megfelelően cse-
lekszik és azt a testet önmagának tekinti, 
úgy azonosítja magát az ember jelenlegi 
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testével is, amit a múltban elkövetett val-
lásos, vagy vallástalan tettei következ-
tében kapott és nem tud múltbeli, vagy 
jövőbeli életeiről. 
929. Az ostoba megtestesült élőlény, aki 
képtelen uralkodni az érzékein és az el-
méjén, arra kényszerül, hogy akarata elle-
nére az anyagi természet kötőerőinek ha-
tására cselekedjen. Olyan, mint a selyem-
hernyó, ami saját nyálából létrehoz maga 
köré egy burkot, aminek fogságából soha 
többé nem tud kitörni. Az élőlény saját gyü-

mölcsöző cselekedeteinek hálójába bonyoló-
dik és képtelen kiszabadulni onnan. Emiatt 

örökké zavarodott s újra meg újra meghal. 
930. Egyetlen élőlény sem maradhat tét-
len, még egy pillanatra sem. Mindenkinek 
az anyagi természet három kötőereje meg-
határozta természetes hajlama szerint kell 
cselekednie, mert ez a természetes hajlam 
kényszeríti arra, hogy egy bizonyos mó-
don hajtsa végre tetteit. 
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931. Az élőlény gyümölcsöző cselekedetei 
-legyenek akár jámborak, vagy bűnösek- 
vágyai beteljesülésének láthatatlan okai. E 
láthatatlan okok a gyökerei az élőlény kü-
lönféle testeinek. Erős vágya következté-
ben egy bizonyos családban születik meg 
és olyan testet kap, ami hasonlít anyja és/ 
vagy apja testére. A durva- és a finom 
fizikai test a vágyainak megfelelően jön 
létre. 
932. Egy uralkodónak olyannyira alkal-
masnak kell lennie feladatára, hogy szere-
tetből196 és ragaszkodásból népe atyjaként, 
eltartójaként, védelmezőjeként kell csele-
kednie. Uraltjait a szentírásokkal össz-
hangban álló jó tanácsokkal és utasítá-
sokkal kell ellátni és mindenkivel egyen-
lően197 kell bánni.  

                                                           
196 Elvárások nélkül + adni és adni + egyén-
válogatás nélkül 
197 Egy társadalom sosem ’egyszínű’ mivel min-
denki más, így sokféle nézet- és akár több elfoga-
dott szentírás követőiből áll. Az uralkodónak a 
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933. Az uralt közemberek a társadalom 
vezetőjének példáját követik és az ő 
viselkedését utánozzák. Bármit fogadjon 
is el, azt bizonyító erejűnek tekintik. 
B.P.6.2.5. A közemberek nem rendelkez-
nek fejlett tudással, amelynek a segítsé-
gével különbséget tehetnének vallásosság 
és vallástalanság között. Az együgyű, fel-
világosulatlan polgár olyan mint egy tu-
datlan állat, ami fejét gazdája ölébe hajtva 
békésen alszik s bízik abban, hogy gazdája 
megvédi. 
934. Ha egy vezető valóban lágyszívű s 
méltó arra, hogy az élőlények higgyenek 
benne, hogyan büntethetne meg egy olyan 
ostoba embert, aki minden hitét bele 
vetve, teljesen meghódolt neki ? 
935. A vallásos szentírásokban vezeklés- 

                                                           
társadalom minden tagjával szemben elfogadónak 
kell lenni (ahogy egy szülő sem tehet különbséget 
ilyen-, vagy olyan tulajdonságú, képességű gyerme-
kei között). 



294 

 

ként javasolt rituális szertartások nem ele-
gendőek ahhoz, hogy végérvényesen meg-
tisztítsák a szívet, mert a vezeklés után az 
ember elméje újra az anyagi cselekedetek 
után fut. 
936. Aki a Szent Neveket zengi (pl. Hari 
és Rám …) az számtalan kedvezőtlen 
vissz(a)hatástól mentesül, még akkor is, ha 
közvetve (másra utalva) tréfából, pusztán 
a zenei hangzás kedvéért, vagy épp oda 
sem figyelve teszi. 
937. Ha valaki nem ismeri egy gyógyszer 
hatását mégis beveszi, a gyógyszer hatni 
fog, mert az nem függ a beteg tudásától. 
Ehhez hasonlóan akár tudatosan, akár 
tudta nélkül zengi valaki a Szent Neveket, 
meglesz -tisztító- eredménye még akkor 
is, ha nem ismeri értékét. 
938. Amiatt, hogy a testtel azonosítja ma-
gát, az embert legyőzik az érzékkielégítés 
utáni vágyak, így megannyi jámbor és is-
tentelen tettet hajt végre. Ez jelenti az 
anyagi fogságot. 
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939. Aki meg akar szabadulni az anyagi 
kötelékektől, annak el kell fogadni a Leg-
felsőbbnek áldozott szeretetteljes köteles-
ségkövető életvezetést, gyakorolva a sza-
bályozó elveket. Más úton, például jámbor 
vezeklésekkel, spekulatív tudással, miszti-
kus jóga-meditációkkal nem érheti el a 
kívánt -tisztulási- eredményt, mert kép-
telen uralkodni az elméjén, amit a ter-
mészet alacsonyabb rendű kötőerői, szen-
vedély és tudatlanság (értsd: ’szeszély’ és 
’nemjó’) szennyeznek be, még e folyama-
tok követése után is újra a gyümölcsöző 
tettek útjára lép. 
940. Ha ebben az univerzumban sok ural-
kodó és bíró van, akik nem értenek egyet 
büntetést és jutalmazást illetően, akkor 
ellentmondó tetteik semlegesítik egymást 
és senki sem fogja elnyerni méltó bünte-
tését, vagy jutalmát. De ha ellentétes tet-
teik nem semlegesítik egymást, akkor min-
denkinek el kell szenvedni büntetését és 
részesülnie kell jutalmából. 
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941. Ahogy a test különféle részei nem lát-
hatják a szemet, úgy az élőlények sem lát-
hatják a Legfelsőbbet, még akkor sem, ha 
Ő Mindátható Felső-lélekként mindenki 
szívében jelen van. Az élőlények sem érzé-
keikkel-, sem elméjükkel-, sem az élet-
erővel-, sem a szívben rejlő gondola-
tokkal-, sem a szavak hangvibrációs ere-
jével nem képesek meghatározni a Leg-
felsőbb valódi helyzetét. 
942. Az igazi vallásos elveket a MINDEN 
határozza meg. Ezeket nem hozhatják 
létre sem Felsőbbségek, sem Fél(ig)-Iste-
nek, sem nagy szentek, különösen nem 
közönséges emberi lények. 
943. A valódi vallásos elv alapja; meg-
hódolás a Legfelsőbb előtt (elfogadni és 
követni elrendezéseit) és az Iránta érzett 
vegyítetlen ’szeretet’, ami mentes az 
anyagi kötőerőktől.  
944. A végső elv pedig a Szent Nevek 
vibrálása.  
945. A Szent Nevek ismétlése még akkor 
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is semlegesíti a negatív vissz(a)hatásokat, 
ha azt valaki helytelen kiejtéssel198 mondja, 
amennyiben ezt bármi sértő szándék nél-
kül gyakorolja. 
946. Minden testet az Úr lakhelyének, 
vagy templomának kell tekinteni. 
947. Valóban az anyagi élvezet okoz min-
den boldogtalanságot, de senki sem adhat-
ja fel, amíg nem tapasztalta a maga bőrén, 
hogy mennyi szenvedéssel jár. Hagyni kell 
ezért, hogy az ember folytassa az úgyne-
vezett anyagi élvezetet s ezzel egy időben 
a tudását gyarapítva199 megtapasztalja a 
hamis anyagi boldogság gyötrelmét. Ek-
kor mások segítsége nélkül fog rádöbben-
ni arra, hogy az anyagi élvezet gyűlöletes. 
Akiknek a gondolkodását mások változ-

                                                           
198 A Szent ’Rám’ nevet gyakorta ismétlik ’Ráma’ 
alakban, vagy ’Hari’-t ’Hare’ kiejtéssel. 
199 A hangsúly a tudás gyarapításán van, hisz tu-
datlanságban senki nem látja be haszontalan 
cselekedetei káros hatását még akkor sem, ha 
megtapasztalja azt. 
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tatják meg, azok nem válnak annyira le-
mondottá, mint azok, akik mögött szemé-
lyes tapasztalat van. 
948. Azok a vezetők, akik tudatlanságba 
süllyedtek s félrevezetik az embereket, 
mert a pusztulás útjára terelik őket, való-
jában egy kőhajóra szállnak, akárcsak a-
zok, akik vakon követik őket. Egy kőhajó 
nem marad fenn a víz színén, hanem 
utasaival együtt elmerül. Így süllyednek a 
pokolra azok is, akik félrevezetik az em-
bereket és követőik velük tartanak. 
949. Az a vallási vezető, aki arra vágyik, 
hogy úgy találja meg a boldogságot, hogy 
papi hivatása révén vagyonra tegyen szert, 
kétségtelenül nagyon ostoba. 
950. A finom és a durva kozmikus meg-
nyilvánulás anyagi, mégsem különbözik a 
Legfelsőbbtől, hisz végső soron Ö min-
den ok oka. Az ok és az okozat valójában 
egy, mert az ok jelen van az okozatban. Az 
Abszolút Igazság a Legfelsőbb Személyi-
sége. 
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951. A Legfelsőbb Személyisége, az élő-
lények, az anyagi energia, a lelki energia és 
az egész teremtés mind egyéni szubsz-
tancia200. A végső elemzésben azonban 
együtt alkotják a legfelsőbb EGY-et, Ma-
gát a MINDEN-t. Ezért akik a lelki tudás 
fejlett szintjén állnak, azok látják az egy-
séget a változatosságban. Magasszintű lel-
ki megértésük szerint tudják, hogy Aki 
különféle formákat nyilvánít meg, Az 
mindenhol jelen van. 
952. Az Úr, Aki mentes minden anyagi 
létfelfogástól és Aki sohasem csodálkozik 
semmin, mindig vidám és Saját lelki 
tökéletessége következtében teljesen 
elégedett. Nincsenek anyagi megjelölései, 
ezért megingathatatlan s mentes minden 
ragaszkodástól. Ő az egyetlen -igazi- 
menedéke mindenki-nek. Aki mástól vár 
védelmet, az kétségtelenül nagyon ostoba, 
mert egy kutya farkába kapaszkodva akar 

                                                           
200 Lásd 187. lábjegyzet. 
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átkelni a tengeren. 
953. A Legfelsőbben minden ellentmon-
dás feloldódik. Ő a határtalan lelki tulaj-
donságok tárháza, a legfelsőbb irányító, 
ezért mérhetetlen dicsősége felfoghatatlan 
a feltételekhez kötött lelkek számára. Szám-
talan teológus vitázik azon; - Mi a helyes 
és mi a helytelen ? - noha nem tudják azt, 
hogy mi az ami valóban helyes. Érveik 
mindig hamisak és döntéseik nem meg-
győző erejűek, mert nincs hiteles bizonyí-
tékuk, amellyel tudásra tehetnének szert a 
MINDEN-ről. Elméjüket olyan írások 
zavarják meg, melyek hamis végkövetkez-
tetéseket tartalmaznak, ezért képtelenek 
megérteni az Abszolút Igazságot. Ezen-
kívül igyekezetüket, hogy helyes végkö-
vetkeztetésre jussanak, szennyeződés fedi, 
így aztán elméleteik nem képesek feltárni 
a Legfelsőbbet, Aki anyagfeletti s anyagi 
felfogásaik felett áll. A MINDEN egyet-
len, második nélkül, ezért Benne az ellent-
mondások-, például a cselekvés és a tét-
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lenség, a boldogság és a bánat nem állnak 
szemben egymással. Mivel örök helyzetét 
nem jellemzi a kettősség, energiája révén 
bármit képes megtenni. 
954. A megtévesztett ember megijed a 
kötéltől, mert kígyónak véli, aki azonban 
rendelkezik a kellő értelemmel s tudja, 
hogy a kígyó csak kötél, az nem fél. A 
Legfelsőbb a mindenki szívében lakó 
Felső-lélekként kelt félelmet az emberek-
ben, vagy ad bátorságot intelligenciájuk-
nak megfelelően, ám a MINDEN-ben 
nincs kettősség. 
955. Ha végiggondoljuk, (be)láthatjuk, 
hogy annak ellenére, hogy a Legfelsőbb 
különféle formákban nyilvánul meg, Ő az 
alapelve mindennek (részben ezért is Ő 
MINDEN). Az anyagi energia összessége, 
az anyagi megnyilvánulás oka, de az anyagi 
energiát is Ő okozza. Ezért minden ok 
oka, az intelligencia és az érzékek meg-
nyilvánítója, Akit minden dolog Felső-
lelkeként lehet érzékelni. Nélküle minden 
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halott (nemlétező) lenne. Ő az egyetlen, 
Aki Felső-lélekként, Legfelsőbb Irányító-
ként -mindig- megmarad. 
956. Ahogy a tűz parányi szikrái képte-
lenek arra, amire maga a tűz, a Legfelsőbb 
lél szikrái nem tudathatják Vele, mire van 
szükség életükhöz. A MINDEN Teljes, 
mi újat mondhatnának (vagy mutathatná-
nak) Neki lél parányai. A MINDEN tud 
mindent s Ő az Aki lelki- és anyagi e-
nergiáival örökké kedvteléseinek hódol. 
Szemtanúja minden tettnek, nincs semmi 
amiről ne tudna. 
957. Akivel a Legfelsőbb elégedett, annak 
semmit nem nehéz elérnie, ám egy alá-
zatos őszinte híve mégsem kér semmi 
mást, mint hogy szeretetteljes kötelesség-
teljesítéssel szolgálhassa Őt. 
958. Akik úgy vélik, hogy az anyagi kin-
cseken túl nincs semmi más, vagy azt 
hiszik, hogy ez az élet végső célja, azokat 
fösvényeknek hívják. Az ilyen emberek 
nem tudják, hogy mi az, amire a léleknek 
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valóban szüksége van201. Ezenkívül, azt az 
embert, aki megadja az ilyen ostobáknak 
azt, amire vágynak, tudatlannak kell te-
kinteni. 
959. Egy igaz lelki törekvő sohasem tanít 
egy ostoba embert arra, hogy gyümöl-
csöző cselekedeteket végezzen az anyagi 
élvezetek érdekében, nem is beszélve ar-
ról, hogy segítsen neki az ilyen tettekben. 
Az ilyen lelki törekvő tapasztalt orvoshoz 
hasonló, aki sohasem bátorítja a beteget 
olyan étel fogyasztására, ami káros a -testi 
és/vagy szellemi- egészségre, még akkor 
sem, ha a beteg vágyik rá. 
960. Ebben az anyagi világban minden 
élőlény nagyon ragaszkodik az anyagi tes-
téhez. Mindenki azért küzd, hogy testét 
örökre megtartsa202 s azon igyekszik, hogy 

                                                           
201 Egy tisztulásra vágyó lél-nek nincs másra 
szüksége anyagtestben, mint hogy azt-, mármit az 
anyagtestet és a lél-t egyben tartsa. 
202 A reinkarnáció-hívőkön kívül, minden szellemi 
irányzat -beleértve az ateista materialistákat is- a 
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bármi áron, még akár minden kincse fel-
áldozásával is megvédelmezze. 
961. Ha valaki boldogtalan más élőlények 
szenvedése láttán és örül, ha boldognak 
látja őket, vallásos elveit elpusztíthatatlan-
nak tekintik azok a kiváló személyiségek, 
akiket jámbor-ként és jóindulatúként tisz-
tel a világ. 
962. A szellemi léleknek semmire sem jó 
az a test, ami a halál után marad. A testet, 
annak tulajdonát, vagyonát és rokonait 
mások érdekében kell használni, másként 
csak gyötrelmet és szenvedést okoz. 
963. Minden élőlénynek, aki megszületett 
az anyagi világban, meg kell halnia. Annyi 
bizonyos, hogy a világon senki nem találta 
még ki, hogyan lehet megmenekülni a 
haláltól. Még a gondviselés sem adott 

                                                           
testtel azonosítja az embert és hiába -ha egyáltalán- 
beszél lélekről, mégis a halál után is az eltávo-
záskori testet igyekszik konzerválni, feltámadás-
képzetekben preferálni. Nem képes elengedni a 
test-tudatot sem a kiművelt, sem a tudatlan. 
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olyan eszközt a kezünkbe, amellyel meg 
lehetne szabadulni tőle. A halál elkerül-
hetetlen. 
964. Ha valaki anyagi gazdagságra tesz 
szert, kincsei miatt csak nő a mások iránti 
gyűlölete, aggodalma, az elméje nyugta-
lansága, büszkesége és egyre többet hábo-
rúskodik másokkal. Azért küzd, hogy gya-
rapítsa és megtartsa vagyonát s ha elveszíti 
nagyon boldogtalan. 
965. Érzékeink ereje, elménk ereje, tes-
tünk ereje, az élet-erőnk, halhatatlansá-
gunk s halandóságunk mind a Leg-felsőbb 
kezében van. Az ostoba emberek nem 
tudják ezt és a tompa anyagi testet hiszik 
cselekedeteik okának. 
966. Ahogy a fabábú, aminek alakja egy 
nőre emlékeztet, vagy a fűből és levelek-
ből formázott állat nem tud magától 
mozdulni, vagy táncolni, hanem teljes 
mértékben attól a személytől függ, aki 
kézbe veszi, ugyanúgy mi is mind-annyian 
a legfelsőbb irányító, a MINDEN elkép-
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zelése szerint táncolunk. Senki sem füg-
getlen. 
967. A Teremtő-, az anyagi természet-, az 
összanyagi energia-, a hamis ego- (téves 
ön/én/azonosságtudat), az öt anyagi 
elem-, az anyagi érzékek-, az elme-, az ér-
telem- és a tudat- a Legfelsőbb irányítása 
nélkül nem képesek létrehozni az anyagi 
megnyilvánulást. 
968. Az ostoba, tudatlan ember nem ért-
heti meg a Legfelsőbb Személyiségét. No-
ha sosem független, tévesen azt hiszi, 
hogy ő a legfelsőbb203. „- Az ember koráb-
bi gyümölcsöző cselekedetei alapján any-
jától és apjától kap egy anyagi testet s 
ugyanezt a testet egy másik ügynök ké-
sőbb megsemmisíti, ahogyan egy tigris fal 
fel egy másik állatot.” - gondolja, ez azon-
ban nem megfelelő kifogás. Az élőlénye-

                                                           
203 Az általános emberek mindig ember-képze-
tükből indulnak ki és abból az alapállásból gondol-
kodnak. 
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ket Maga a Legfelsőbb teremti (teremtő 
energiája által/révén) és falja fel204 más 
élőlényeken keresztül. 
969. Egy intelligens embernek egyformán 
kell fogadnia a hírnevet és a gyalázatot, a 
győzelmet és a vereséget, az életet és a 
halált. Az embereknek kiegyensúlyozottan 
kell elviselniük ezek hatásait, melyeket a 
boldogság és a szenvedés képvisel és nem 
szabad aggodalmaskodnia miattuk. 
970. Aki tudja, hogy a három kötőerő, 
vagy -minőség nem a lél-ek tulajdonsága, 
hanem az anyagi természeté és aki tudja, 
hogy a tiszta lél-ek csupán megfigyelői e 
kötőerők működésének és vissz(a)hatása-
inak, arról tudnunk kell, hogy fel-sza-
badult. Őt nem kötik meg ezek a tulaj-
donságok. 

                                                           
204 A „felfalás” kifejezés akkor is helytálló, amikor 
valakinek különböző betegségek pusztítják létfon-
tosságú sejtjeit, aminek következtében teste élet-
képtelenné válva meghal. 
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971. Ebben az anyagi világban annyi élő-
lény van, mint ahány atom205. Ezek között 
az élőlények között nagyon kevés az 
emberi lény s az emberi lények közül is 
csak kevés törődik a vallásos elvek köve-
tésével. 
972. Sok olyan ember közül, aki követi a 
vallásos elveket, csak néhány akar kiszaba-
dulni az anyagi világból és sok ezer olyan 
ember közül, aki felszabadulásra vágyik, 
csupán egy éri el azt igazán, feladva a tár-
sadalomhoz-, a barátsághoz-, a szerelem-
hez-, a szülőföldhöz-, az otthonhoz-, a 
feleséghez- és a gyerekekhez fűződő anya-
gi ragaszkodását. Sok-sok ilyen felszaba-
dult lélek között is rendkívül ritka az, aki 
megérti a felszabadulás valódi jelentését. 
973. A felszabadult és a felszabadulásról 
tökéletes tudással rendelkező lelkek milli-
árdjai közül talán egy akad, aki a Legfel-

                                                           
205 A meghatározás nem számszerűségre-, hanem 
megszámlálhatatlanságra utal. 
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sőbb igaz híve. Az ilyen teljesen békés 
személy rendkívül ritka. 
974. Ahogy a hullámok terelik össze a pa-
rányi homokszemeket s aztán újra elso-
dorják őket, úgy hozza össze és szakítja el 
egymástól az idő is az anyagi testbe került 
élőlényeket. 
975. Ahogy egy magból egy másik mag 
származik, úgy jön létre az egyik testből 
(az apa testéből) egy másik testen (az anya 
testén) keresztül egy harmadik test (a 
gyermek teste). És ahogyan az anyagi test 
elemei örökkévalóak206, úgy az élőlény 
(minden lél parány), aki megjelenik ezeken 
az anyagi elemeken keresztül, szintén 
örök. 
976. Az általánosítás és részletezés felosz-
tásai, például a nemzetség és az egyén-
(iség) csupán olyan személyek képzeleté-
nek szüleményei, akik nem rendelkeznek 
kellően fejlett tudással. 

                                                           
206 Az anyagi megnyilvánulás fennálltáig. 
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977. A testi életfelfogásban élő élőlény 
csak a testtel törődik, amely a fizikai ele-
mek, az öt tudásszerző érzék és az öt cse-
lekvő érzék, valamint az elme kombiná-
ciója. Az élőlény az elmén keresztül kü-
lönféle megpróbáltatásoktól szenved. Ez 
a test tehát a forrása minden gyötrelemnek. 
978. Ebben az anyagi világban, ami folyó-
ként hömpölyögve sodorja magával az 
élőlényt, az emberek egymás barátai, ro-
konai és ellenségei lesznek, amint az idő 
úgy hozza. Kapcsolatuk néha semleges, 
néha köztes helyzetet fogadnak el, néha 
megvetik egymást és számtalan más viszo-
nyban is cselekszenek. Ám bárhogy viszo-
nyuljanak egymáshoz, egyetlen kapcsolat 
sem örök. 
979. Ahogyan az arany, vagy más áru-
cikkek vándorolnak örökké egyik helyről a 
másikra a vásárlás és az eladás során, úgy 
vándorol az élőlény is gyümölcsöző tet-
teinek eredményeképpen szerte az univer-
zumban, ahol a különféle fajokban egyik 
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apa a másik után juttatja a különféle tes-
tekbe 207. 
980. Néhány élőlény az emberi fajba szü-
letik meg, míg mások állatként jönnek a 
világra. Noha mindannyian élő-lények, 
kapcsolatuk mégis ideiglenes. Előfordul, 
hogy egy állatot egy ember egy ideig fogva 
tart, majd ugyanez az állat egy másik 
emberi lény tulajdonába kerül. Amint 
megválik az állattól, a gazda nem gondolja 
magát többé tulajdonosnak. Amíg az állat 
az övé, kétségtelenül ragaszkodik hozzá, 
amint azonban eladja, a ragaszkodás meg-
szűnik. 
981. Annak ellenére, hogy két élőlény208 
között a kapcsolat alapját a mulandó test 
jelenti, az élőlény örök. Valójában a test 
az, ami megszületik, vagy elpusztul s nem 

                                                           
207 mert, hogy a lényegalkotó lél a hímivarsejtet ölti 
magára, hogy megtermékenyíthesse a petesejtet, 
elindítva egy új létformát. 
208 Szülő és gyermek kapcsolata. 
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az élőlény. Nem szabad elfogadnunk, hogy 
az élőlény megszületik, vagy meghal. Az 
élőlénynek valójában nincs kapcsolata 
azokkal, akiket apáknak és anyáknak 
neveznek. Amint gyümölcsöző tetteinek 
eredményeképpen megjelenik egy bizo-
nyos apa és anyag gyermekeként, kapcso-
latba kerül az apától és az anyától kapott 
testtel. Emiatt aztán helytelenül a fiúknak 
tekinti magát és ragaszkodik hozzájuk. 
Halála után azonban a kapcsolatnak vége. 
Az embernek tehát nem szabad átadnia 
magát ennek az alaptalan örvendezésnek 
és bánkódásnak. 
982. Az élőlény (értsd: a lényegalkotó lél) 
örök és elpusztíthatatlan, mert a valóság-
ban nincs kezdete és vége, sohasem szü-
letik (megszületetlen) és sohasem hal meg. 
Ő minden testben az alapvető elv, még-
sem tartozik a test kategóriájába (semmi 
anyagi vonatkozása nincs). Olyannyira fen-
séges, hogy természetét tekintve a Leg-
felsőbbel (minőségileg) egyenlő, ám a-
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miatt hogy rendkívül parányi, hajlamos ar-
ra, hogy a külső energia (ami megnyil-
vánítja az anyagot) illúziójának hatása alá 
kerüljön s így vágyainak megfelelően kü-
lönféle testeket teremt (vonz be) magának.  
983. Az élőlény számára senki sem kedves 
és senki sem ellenszenves. Nem tesz kü-
lönbséget a sajátja és a másé között. Egyet-
len és páratlan Ő (miközben mindegyikük 
más - azisnemis), azaz barátok és ellensé-
gek, jótevők és rossz-akarók nincsenek rá 
hatással. Ő csak megfigyelője, szemtanú-
ja az emberek különféle tulajdonságainak 
(miként a Felső-lélek az egyéni testnek). 
984. A Legfelsőbb -az ok és az okozat te-
remtője- nem kényszerül arra, hogy elfog-
lalja a gyümölcsöző cselekede-tekből szár-
mazó boldogságot és szenvedést. Ő tel-
jesen független, így nem kell anyagi testet 
elfogadnia s mivel nincs anyagi teste, min-
dig semleges. Az élőlények az Úr -parányi- 
szerves részei, így parányi mértékben 
rendelkeznek az Ő tulajdonságaival. Nem 
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szabad hát engednünk, hogy a bánat úrrá 
legyen rajtunk. 
985. A feltételekhez kötött lélek elméje és 
szavai képtelenek elérni a Legfelsőbb 
Személyiségét, mert az anyagi nevek és 
formák nem érvényesek az Úrra, Aki 
teljesen lelki s túl van a durva és a finom 
formák felfogásán.  
986. Ahogyan a vas éget, amikor a tűzben 
tartva felizzítják, úgy a test, az érzékek, az 
életerő, az elme és az értelem annak elle-
nére, hogy csupán anyaghalmazok, mű-
ködni tudnak, ha a Legfelsőbb egy parányi 
tudattal hatja át őket. Ahogyan a vas sem 
éget, ha nem izzítja fel a tűz, úgy a test 
érzékei sem képesek cselekedni a Legfel-
sőbb kegye nélkül. 
987. Minden univerzumot hét réteg209 bo-
rít s mindegyik réteg tízszer vastagabb az 
előzőnél. Ezen az univerzumon kívül 

                                                           
209 „…föld – víz – levegő – tűz – tér – összenergia – 
hamis ön(én)azonosság-tudat…” 



315 

 

számtalan univerzum létezik és bár mér-
hetetlenül hatalmasak, úgy mozognak a 
MINDEN-ben, akár az atomok.  
988. Az érzéki élvezetre szomjazók és a 
különféle Fél(ig)Isteneket imádó ostobák 
nem mások, mint az állati-emberek (értsd: 
ösztönlények). Hajlamaik miatt nem a 
Legfelsőbbet imádják, hanem jelenték-
telen Felsőbbségeket, akik csupán parányi 
szikrái a MINDEN-nek. Az univerzum és 
benne a Felsőbbségek pusztulásával a Fél-
(ig)Istenektől kapott áldások is tovatűn-
nek, ahogyan a nemesi rangnak is vége, ha 
a király nem ül a trónon. 
989. Vannak vallási rendszerek, amelyeket 
az emberek azért követnek, hogy elpusz-
títhassák ellenségeiket210, vagy épp miszti-
kus hatalomra tegyenek szert. Az efféle 
vallások azonban tisztátalanok és ideigle-

                                                           
210 Lásd az erőszakos térítéseket, a pusztító vallás-
háborúkat, vagy akár a mai -félreértelmezett iszlám 
dzsihadot. 
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nesek211, mert szenvedéllyel és irigységgel 
teliek s amiatt, hogy irigység jellemzi őket, 
vallástalansággal vannak teli. 
990. Az embernek meg kell értenie, hogy 
azoknak a tettei, akik büszkék anyagi ta-
pasztalataikra, éppen az ellenkezőjét ered-
ményezi annak, mint amit az ilyen em-
berek ébren, alvás közben, vagy mély ál-
mukban elképzelnek. Azt is tudni kell, 
hogy a -teljesen lelki- szellemi lélek (noha 
a materialistáknak nagyon nehéz érzékel-
niük) mindezen állapotok felett áll. Az 
embernek megkülönböztető képessége 
erejével le kell mondania a vágyról, hogy 
jelenlegi és eljövendő életében gyümöl-
csöző eredményekre tegyen szert s így az 
anyagfeletti -valódi- tudás terén tapasz-
talatot szerezhessen.  
991. Akik igyekszenek elérni az élet végső 

                                                           
211 Lásd a sok eltűnt -egykor felmagasztalt- vallást; 
Egyiptomtól, Mezopotámián át, inka, azték, 
görög, vagy egykori római és sok más vidéken. 
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célját, azoknak nagy figyelemmel kell ta-
nulmányozniuk az Abszolút Igazságot és 
az élőlényt (értsd: a lényegalkotó lél-t) 
Akik természetük alapján kapcsolatukban 
részként és egészként azonosak. Ez az élet 
végső megértése. Nincs ennél magasabb 
rendű igazság. 
992. Noha a Legfelsőbb parányi részei 
vagyunk, függetlennek, önálló uralkodók-
nak tekintjük magunkat. 
993. Az Úr senki iránt nem érez gyen-
gédséget és senkit nem tekint ellenségé-
nek. Senki sem a rokona és senki sem 
idegen Számára. Valójában Ő minden élő-
lény lelkének lelke, ezért valamennyiünk 
jóakaró barátja s mindegyikünk szívéhez 
nagyon közel áll. 
994. Amikor a ’jó’ kötőereje kerül fö-
lénybe, az a bölcsek és Fél(ig)Istenek (fel)-
virágzását segíti. Amikor a ’szeszély’ az 
uralkodó, az a démonikus személyek virág-
kora. Amikor a tudatlanság ’nemjó’ köte-
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léke a meghatározó, akkor az alantas-, go-
nosz lét erősödik. 
995. Tapasztalt gondolkodó észlelni tudja, 
hogyan van jelen akár parányi-, akár nagy 
mértékben az emberek szívében a ’jó’ 
kötőerő. Ahogy az ember képes meg-
érteni, hogy mennyi tűz van a fában, 
mennyi víz van egy korsóban és mennyi 
űr van egy edényben, úgy egy másik élő-
lény cselekedetei láttán azt is tudhatja, 
hogy az démonikus, vagy félisteni. A bölcs 
az emberek tetteiből megértheti, milyen 
mértékben részesíti őket kegyében az Úr. 
996. Amikor a Legfelsőbb megteremti212 a 
különféle testeket s minden élőlénynek 
jelleme és gyümölcsöző tettei alapján fel-
kínál egy bizonyos testet, az Úr életre kelti 
az anyagi természet mindhárom kötő-
erejét. Ezután Felső-lélekként belép min-
den egyes testbe és befolyásolja a terem-

                                                           
212 Az Úr tevőlegessége, elrendezései érvényre 
jutása révén valósul meg. 
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tés, a fenntartás és a megsemmisítés kötő-
erőit. A ’jó’ a teremtő, a ’szeszély’ a 
fenntartó, a ’nemjó’ pedig a pusztító.  
997. A Legfelsőbb létrehozza az időténye-
zőt, hogy az anyagi energia és az élőlények 
cselekedhessenek, az idő korlátain belül. 
Mind eközben Ő mentes az időtényező-, 
vagy az anyagi energia hatásaitól. 
998. A bramanikus (kb. meghatározó a 
„papi” irányítás) kultúra 213 alapelve nem 
más, mint elégedetté tenni a Legfelsőb-
bet. E kultúra -változás okozta- elmúltával 
az ’uralkodó’-i, harcosi irányítás kerül ha-
talomra, alábbhagynak a méltó áldozatok 
(önmérséklő lemondások, áldozatvállalá-
sok) jellemzővé válik a küzdés, a viszály és 
a hanyatló vallásosság. (’jó’ helyett a ’sze-
szély’ lesz a jellemző) 

                                                           
213 A korszakváltó Kuru mezei csatával kezdetét 
vette a bramanikus kultúra elhomályosulása. As 
városállamban is a nézeteltérések kerekedtek felül 
az addigi tiszta vallásos elvek követésével 
szemben. 
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999. Megzabolázatlan érzékeiknek köszön-
hetően a materialista élethez túlságosan 
ragaszkodó emberek pokoli lét214 felé ha-
ladnak és újra és újra a már megrágottat 
rágják215. Sohasem ébred bennük vonza-
lom a Legfelsőbb iránt (Akinek a létét 
inkább tagadják) sem mások tanításának 
hatására, sem a saját erőfeszítéseik ered-
ménye képpen, sem a kettő együtteséből. 
1000. Akiket az anyagi élet élvezetének 
tudata erősen fogva tart és akik ezért veze-
tőjükként egy hasonlóan vak, a külső 
érzéktárgyakhoz ragaszkodó embert fo-

                                                           
214 Pokoli lét nem csak a pokolbolygókon ural-
kodik. Számtalan olyan körülmény van a Föld 
majd’ minden pontján, ahol a viszonyok egye-
seknek pokoli. Ilyen körülmények közé -külö-
nösen- azok kerülnek, akik méltatlan életet éltek, 
akár még csak az ’emberi-ember’ léthez mérten is. 
215 Újra és újra ugyanazon vétkek elkövetésével, 
ugyanazon hibákba esnek. Az is az őrültség egyik 
jele, ha valaki újra és újra ugyanazt teszi és azt 
reméli, hogy az más következményekkel fog járni. 
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gadnak el, nem ért-hetik meg, hogy az élet 
célja az, hogy visszatérjenek eredeti lelki 
otthonukba. Ahogy a vak vezette világ-
talan ember letér a helyes útról s az árokba 
esik, úgy azt, aki anyagi ragaszkodásokkal 
van teli s akit szintén olyasvalaki vezet, aki 
ragaszkodik az anyagi világhoz, a gyümöl-
csöző tettek rettentő erős kötelékei kötö-
zik meg s tovább folytatja a materialista 
életet, örökké szenvedve. 
1001. Azokban, akik túlságosan ragasz-
kodnak a materialista élethez, nem éb-
redhet ragaszkodás a Legfelsőbb iránt. 
1002. Aki kellőképpen értelmes, annak 
emberi testét egész élete kezdetétől -azaz 
kora gyermekkorától- arra kell használnia, 
hogy minden más -időmúlató- elfoglalt-
ságról lemondva a kötelességét végezze. 
Emberi testhez nagyon ritkán jut az élő-
lény és annak ellenére, hogy ez éppúgy 
ideiglenes, mint a többi test, fontos, mert 
emberi testben tisztulhat. Ha kötelesség-
követését még a valódi ’szeretet’ is áthatja, 
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az teljes tökéletességgel ajándékozhatja 
meg az embert. 
1003. Az emberi létforma lehetőséget 
nyújt, hogy a lél hazatérjen, vissza Isten-
hez. Ezért minden élőlénynek, különösen 
az emberi létformában, csak kötelezett-
ségeit kell végezni. Aki így tesz az betölti 
rendelt helyét a nagy REND-ben, az Is-
teni elrendezésben216. 
1004. Az a boldogság (érzés) melyet akkor 
érzünk, amikor az érzéktárgyak kapcso-
latba kerülnek a testünkkel, bármilyen lét-
formában elérhető, a múltbéli gyümöl-
csöző tetteknek megfelelően217. Az ilyen 
boldogság magától jön, anélkül hogy 
törekednénk rá, épp úgy mint a szenvedés. 

                                                           
216 Aki nem így tesz, az sincs az elrendezéseken 
kívül, hisz jelen korunk már ezredévek óta a 
degradáció helye, azaz azok is a „rend” részét 
alkot-ják, akik istentelen cselekedeteket gyakorol-
nak (azok következményeivel). 
217 A korábbi életekből hozott érdemek-, vagy jó-
váteendők vissz(a)hatása szerint. 
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1005. Ne törekedjünk az anyagi gyarapo-
dáson keresztül az érzékkielégítésre, vagy 
anyagi boldogságra, mert ezzel csupán 
időnk és erőnk vész kárba, minden valódi 
haszon nélkül218. Akik rendelt helyükön, 
rendelt kötelezettségeiket végzik mara-
déktalanul, kétségtelenül a lelki önmeg-
valósítás útján haladnak.  
1006. Az anyagi létezés során annak, aki 
teljes mértékben képes arra, hogy különb-
séget tegyen jó és rossz között, arra kell 
törekednie, hogy amíg teste ellenálló és 
erős és nem vett még rajta erőt a sorvadás, 
elérje a legmagasabb szintű lelki fejlődést. 
1007. Az emberi lény legfeljebb száz évig 
élhet (általában). Ám aki nem képes ural-
kodni az érzékein, az az évei -legalább- 
felét végérvényesen elveszti, amiatt mert a 
tudatlanság kerítette hatalmába. 

                                                           
218 Az anyagi javak anyagi haszonnal járnak, míg a 
lelki javak lelkiekkel. Ki-ki döntse el, hogy melyiket 
kívánja növelni a mulandót, avagy az örök értéket. 
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1008. Az ember tíz évet tölt el kisgyer-
mekként s ebben a korban mindenkit illú-
zió tart fogva. Ifjúkorában sportol és ját-
szik s eképpen tölt el még tíz évet, így már 
húsz évet elvesztegetve. Öregkorában mi-
kor megnyomorodik s még anyagi tettekre 
is -szinte- képtelen, újabb húsz évet veszít el. 
1009. Aki nem uralkodik az elméjén és az 
érzékein, az a kielégíthetetlen -kéjes- vá-
gyak és az erős illúzió miatt egyre jobban 
fog ragaszkodni a családos élethez. Egy 
ilyen élet során az embernek további évei 
vesznek el a világi élettel. 
1010. Ki az, aki magától meg tudna szaba-
dulni ? A teljesen világi élet kötelei hihe-
tetlenül gúzsba kötnek. 
1011. A pénz oly kedves az ember szí-
vének, hogy úgy érzi édesebb, mint a méz. 
A tolvajok, a hivatásos szolgák, -katonák 
és a kereskedők még életüket is kockára 
teszik, hogy pénzhez juthassanak. 
1012. Hogyan tudna lemondani családtag-
jainak a társaságáról az az ember, aki na-
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gyon ragaszkodik hozzájuk és szíve mé-
lyén mindig őket látja ? A feleség különö-
sen mindig kedves a férjhez, megértően 
bánik vele s örömet szerez neki meghitt 
helyzetekben. Ki tudna elhagyni egy ilyen 
kedves és szerető feleséget ? A gyerekek 
gügyögését nagy öröm hallani és a szerető 
apa örökké kedves szavaikra gondol. Ho-
gyan tudna lemondani róluk ? Az idős 
szülők, a fiak és lányok szintén nagyon 
kedvesek a szívének. A lányt különösen 
kedveli az apa s mindig rá gondol, még 
mikor az, férje házában is él. Ki tudna 
lemondani társaságáról ? Emellett a 
háztartásban sok szép bútor, számtalan 
háziállat. Ki tudna hátat fordítani mind 
ezeknek ? A ragaszkodó családfenntartó 
olyan mint a selyemhernyó, ami a saját 
maga szőtte gubó csapdájába esik és 
többé nem szabadulhat. Pusztán amiatt, 
hogy két fontos érzék -a nemi és a nyelv- 
elégedettségre vágyik, az ember az anyagi 
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feltételek börtönébe kerül. Hogyan mene-
külhetne meg ? 
1013. Aki túlságosan ragaszkodik és bele-
feledkezi a család eltartásába, az -szemé-
lyes lelki- fejlődési lehetősége egy részét 
elveszíti 219.  
1014. Ha valaki -önálltatásból- túlságosan 
ragaszkodik a család fenntartásával járó 
kötelességekhez és nem tud uralkodni az 
érzékein, szíve mélyén egyedül azzal törő-
dik, hogyan szerezzen pénzt. Hiába tudja, 
hogy aki elveszi (kicsalja) más vagyonát, 
azt az állam törvényei-, halála után a vissz-
(a)hatás-törvénye bünteti, továbbra is rá-
szed másokat, hogy pénzhez jusson. 

                                                           
219 Azt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni, 
hogy a családos életrend a teljes élet elengedhetet-
len része ! Gyakorta bizonyos lemondásokat szük-
ségszerűen fel kell vállalni, hogy a lelki erények 
nemesedhessenek (kötelességteljesítés, megbízha-
tóság, együttérzés, áldozatvállalás, gondoskodás, 
lemondás, önmérséklet…) amiben a családos élet-
rend segít.  
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1015. Ebben az anyagi világban még a 
látszólag nagyon művelt emberek is haj-
lamosak azt gondolni, hogy „ez az enyém, 
ez pedig mások számára van”. Emiatt 
aztán a családi élet korlátolt felfogásában 
buzgón igyekeznek ellátni családjukat 
mindennel, ami az élethez szükséges, 
akárcsak az ostoba macskák és kutyák. 
Képtelenek befogadni a lelki tudást, ehe-
lyett zavarodottak s a tudatlanság keríti 
őket hatalmába. 
1016. Kétségtelen, hogy az anyagi köte-
lékektől mindeddig egyetlen olyan em-
bernek sem sikerült megszabadulnia, aki 
nem rendelkezett tudással az Abszolút 
Igazságról. Akik Őt (Aki a MINDEN) 
nem ismerik, azokat az anyagi törvények 
gúzsba kötik. Az érzékkielégítés megszál-
lottjai ők. Az ilyen férfiak egyetlen célja a 
nő s valójában csupán játékszerek az őket 
vonzó nők kezében. Ennek az élet-
felfogásnak az áldozataiként gyermekek, 
unokák és dédunokák veszik körül őket s 
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így béklyói az anyagi világ börtönéhez lán-
colja valamennyiüket. 
1017. Ahogy egy fa gyümölcsei és virágai 
az idő múlásával hatféle változáson220 men-
nek keresztül, úgy az anyagi test, amelyre 
a szellemi lélek különféle körülmények 
között tesz szert, szintén hasonló válto-
zásokon megy keresztül. A szellemi lélek, 
a lél számára azonban ezek a változások 
nem léteznek. 
1018. Ahogy a Legfelsőbb, épp úgy min-
den lél -teljesen- lelkiek, nem születnek és 
nem halnak meg, nem pusztulnak el és 
mentesek az anyagi szennyeződéstől. E-
gyének Ők, a külső test ismerői s Ők az 
alapja és menedéke mindennek. Az anyagi 
változások nem jellemzik Őket, önra-
gyogóak, Ők minden ok okai és mindent 
áthatóak. Nem állnak kapcsolatban az 
anyagi testtel, ezért nem fedi őket sem-

                                                           
220 „…születés – lézetés – növekedés – átalakulás – 
sorvadás – halál…” 
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mi221. Aki valóban művelt, le kell monda-
nia az illuzórikus életfelfogásról, amely-
ben az ember azt gondolja: „Én ez az 
anyagi test vagyok s minden ami kapcso-
latban áll ezzel a testtel az enyém.” 
1019. A hozzáértő geológus tudja hol van 
az arany s különböző módszerek segítsé-
gével ki tudja vonni az aranyércből. Hozzá 
hasonlóan, a fejlett lelki szinten álló sze-
mély tudja, hogyan létezik a lél parány a 
testben s így a lelki tudás művelésével tö-
kéletességre tehet szert a lelki életben. 
Azonban ahogyan az, aki nem ért hozzá, 
nem tudja hol az arany, úgy az az ostoba, 
aki nem törődik a lelki tudással, szintén 
nem érti meg, hogyan létezik a lél a 
testben. 
1020. A Legfelsőbb különálló anyagi ener-
giáiban-, az anyagi természet kötőerőiben- 

                                                           
221 Hiába vannak a lényegalkotók átmenetileg 
testbe burkolva, fedett-ségük csak látszólagos, 
belül érintetlenek. 
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és minden átalakulásban-, minden egyes 
szellemi lélek megfigyelőként létezik. 
Ezért valamennyi nagy bölcs arra a 
következtetésre jutott, hogy az egyéni 
lelket ezek az anyagi elemek feltételekhez 
kötik 222.  
1021. Mindenkinek két teste van: egy dur-
va test, amely öt durva223 anyagi elemből 
áll, valamint egy finom test, amit három 
finom224 elem alkot. Ezen felül -miként 
minden önálló anyagi alkotóelemben- min-
den testben ott van lényegalkotója, egy-
egy személyes lél. Az embernek az elem-
zés segítségével meg kell találnia lényeg-
alkotóját, így szólva: „Ez nem az. Ez sem 
az.” Íly módon el kell különítenie a szel-
lemet 225 és az anyagot. 

                                                           
222 Nem érintik, de beburkolják és feltétekhez 
kötik.   
223 föld + víz + levegő + tűz + tér 
224 ész + értelem + hamis én 
225 A „szellem” itt, a lényegalkotó lél szellemisége ! 
Lelki minőség vonatkozásban a ’szellem’ mindig 
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1022. A józan és tapasztalt embernek, az 
elemző tanulmányozás következtében 
megtisztult elme segítségével, kutatnia kell 
a lényegi lél után. Meg kell keresni a lél 
kapcsolatát azokkal a dolgokkal, amelyek 
ki vannak téve a teremtés, fenntartás és a 
pusztulás folyamatának, valamint meg kell 
vizsgálnia azt is, hogy a lél különbözik 
ezektől. 
1023. A szennyezett értelem miatt az em- 

                                                           
egy-egy lél forrású szellemiség, nem pedig 
valamiféle szellemlény !  
Miként az emberi szellem sem szellemlény, hanem 
az egyén személyi-ségének/egyéniségének szelle-
misége.  
A több szellemi iskolában említett test – lélek - 
szellem, jelen vonatkozásban egy mulandó anyagi 
test, egy anyagfeletti örök személyes lél és e lél által 
képviselt szellemiség, kvázi ~ akarat/szán-
dék/gondolat. (Bizonyára sánta párhuzam, de 
mégis →) mint a buta anyag, amit a személyes lél 
személytelen energiája működtet, hordozva az 
isteni információ(ka)t, ami akár szellemiségnek is 
nevezhető (volna). 
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ber a természet kötőerőinek az aláren-
deltje és így az anyagi lét feltétekhez köti. 
Akárcsak az álombeli állapotot, amikor az 
ember szenvedése nem valóságos, a tudat-
lanságnak köszönhető anyagi létet is nem-
kívánatosnak és ideiglenesnek kell tekin-
teni. 
1024. Azok közül a folyamatok közül, a-
melyeket annak érdekében ajánlanak, 
hogy az ember kiszabadulhasson az anyagi 
lét börtönéből, azt kell tökéletesnek tekin-
teni, amelyet a Legfelsőbb Személyesen 
adott át 226. Ez a folyamat a kötelességek 
végrehajtását jelenti. 
1025. Amikor a lelki törekvő képes meg-
semmisíteni a kéj, a düh, a mohóság, az 
illúzió, az őrület és az irigység hatását, ak-
kor felemelkedhet a szeretetteljes odaadó 
kötelességteljesítés szintjére. 
1026. A Legfelsőbb mindenki kizárólagos 

                                                           
226 Ilyen a Bizalmas Tanítás, avagy Jasopanisad, 
ami a Legfelsőbb Jas-hoz szóló bizalmas tanítása. 
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ereje. Nélküle senki sem tehet szert erőre. 
Legyen egy élőlény mozgó, vagy mozdu-
latlan, magasabb-, vagy alacsonyabb ren-
dű, mindenkit az Ő ereje irányít. 
1027. A Legfelsőbb a legfőbb irányító és 
az időtényező. Ő az érzékek, az elme és a 
test ereje s Ő az érzékek életereje. Hatal-
ma korlátlan. Ő a legkiválóbb élőlény, az 
anyagi természet három kötőerejének irá-
nyítója. Saját hatalmával megteremti, fenn-
tartja és el is pusztítja ezt a kozmikus 
megnyilvánulást. 
1028. A megzabolázatlan és félrevezetett 
elmén kívül nincs ellenség ebben a világ-
ban. Ha valaki mindenkit egyenlőnek lát, 
akkor olyan helyzetbe kerül, hogy tudatos-
sá válhat a MINDEN-ről, Aki az Abszo-
lút Igazság. 
1029. Lehet valakinek vagyona, -előkelő 
családja, -szép, -lemondott, -művelt, le-
hetnek kiválóak az érzékei, rendelkezhet 
testi ragyogással (páratlan kisugárzás-sal), 
-befolyással, -fizikai erővel, lehet szorgal-
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mas, -értelmes és lehet hatalma a miszti-
kus jógában, de egyik tulajdonság sem ké-
pes a Legfelsőbbet elégedetté tenni. Az Úr 
a szeretetteljes kötelességteljesítéssel elé-
gedett, amikor megvalósul az Általa ked-
velt harmónia. 
1030. Az Úr tökéletesen elégedett magá-
ban, hisz Önmagában teljes. Ha mégis 
valaki Neki tesz felajánlást, az a felajánlóra 
lesz áldásos, hisz a Legfelsőbbnek nincs 
szüksége senki szolgálatára. Ez azzal a 
példával érzékeltethető, mikor valaki 
kifesti az arcát, a tükörben látszó arc is ki 
lesz festve. 
1031. A különböző emberi osztály-meg-
határozottságokhoz227 (gondolkodó, ural-
kodó, nyerészkedő, élvezkedő) különbö-
ző kötelezettségek kapcsolódnak. 

                                                           
227 Már a jelen tanítás elhangzásakor sem érvénye-
sültek tisztán a meghatározottságok, ezért ezen a 
kifejezésen inkább azt kell érteni, hogy a négy kö-
zül -kevertségében- melyik a domináns. Napjaink-
ra a keveredés csak fokozódott.  
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1032. A ’gondolkodó’ kötelessége az Ab-
szolút Igazságról szóló tanítás tanulmá-
nyozása és a tanítás, annak szellemében. 
Az ’uralkodó’ a ’gondolkodó’ tanácsait fi-
gyelembe véve igazgatja uraltjait, de ado-
mányokat nem fogadhat el.  
1033. A ’nyerészkedő’ kövesse a ’gondol-
kodó’ ajánlásait, hivatásuk pedig a föld-
művelés, gazdálkodás, kereskedelem 228. 
Az ’élvezkedő’ egyetlen kötelezettsége, 
hogy a felette állók utasításai szerint csele-
kedjen, végezze feladatait. 
1034. Egy ’gondolkodó’ végezheti a ’nye-
részkedő’ földművelésre és kereskedésre 

                                                           
228 Úgy a földművelés, mint bárminemű gazdasági 
tevékenység és különösen a kereskedés a nyere-
ségről szól. Lebecsülő minősítésű kifejezésnek 
tűnik a ’nyerészkedő’ megjelölés, de be kell látni 
hogy minden olyan tevékenység, ami másból/ 
mástól (akár FöldAnyától, vagy más természeti 
erőforrásból; Nap, eső, stb.) elvett -ingyen- 
adományok révén tesz szert nyereségre, az nem 
tekinthető másnak. 
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vonatkozó feladatait. 
1035. Az alacsonyabb szinten álló embe-
reknek nem szabad a magasabb szinten 
állók kötelességeit végezni, ha csak nincs 
rá valóban szükség. Szükséghelyzetben a-
zonban természetesen az ’uralkodó’-n kí-
vül, mindenki űzheti azokat a foglalkozá-
sokat, amelyekkel mások keresik a kenye-
rüket. 
1036. A ’gondolkodó’-nak és az ’uralko-
dó’-nak nem szabad az ’élvezkedő’ fela-
datait végezni. A ’gondolkodó’-nak jól kell 
ismernie az Abszolút Igazságról szóló tu-
dást, az ’uralkodó’-nak pedig ismernie- és 
követnie kell a méltó hagyományokat. 
1037. A ’gondolkodó’-t az elme és az érzé-
kek szabályozása-, az önmérséklet és ön-
megtartóztatás-, a tisztaság-, az elégedett-
ség-, a megbocsátás-, az egyszerűség-, a 
tudás-, a kegyesség- és az igazmondás jel-
lemzi. 
1038. Az ’uralkodó’-ra az erő-, a türelem-, 
a mozgósító-képesség-, az adományozás-, 
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a test szükségletein való uralkodás-, a meg-
bocsátás-, a derű- és az igazmondás a 
jellemző. 
1039. A ’nyerészkedő’-t a Fél(ig)Istenek 
tisztelete-, igyekezet a fejlődésben a vallá-
sosság terén-, az anyagi gyarapodás- és az 
érzékkielégítés jellemzi. Hisz a tanítások-
ban és a szentírások szavaiban, nagy hoz-
záértéssel mindig arra törekszik, hogy 
pénzt keressen.  
1040. Az ’élvezkedő’-re a felsőbb osztá-
lyok tagjai előtti meghódolás-, a tisztaság-, 
mentesség a kétszínűségtől-, a szolgálat-
készség-, az áldozatvállalás a jellemző. 
Nem lop és mindig igazat mond. 
1041. Az erényes asszony segítően szol-
gálja férjét, mindig szeretettel bánik vele, 
ahogy férje rokonaival és barátaival is. Be-
tartja férjének tett fogadalmait. 
1042. Az erényes asszony öltözzön taka-
rosan, szépen, viseljen mindig tiszta ruhát. 
Egész házuk is legyen mindig tiszta. 
Gyűjtse össze mindazt, ami a háztartáshoz 
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szükséges. Legyen szerény, igazmondó, 
uralkodjon érzékein és mindig szóljon 
kedves szavakkal, az időnek és a körül-
ményeknek megfelelően. 
1043. Egy erényes asszony sose legyen 
kapzsi, legyen elégedett minden körülmé-
nyek között. Vezesse ügyesen a háztartást 
és ismerje a vallásos elveket. Legyen na-
gyon gondos. Így kell szolgálnia bűntelen 
férjét. 
1044. A kevert osztályúaknak is megvan-
nak a saját -kevert- családi hagyományai. 
1045. A bölcsek ismerete szerint, ha az 
emberek különféle csoportjai minden 
korszakban a természet rájuk jellemző kö-
tőereje szerint cselekszenek, az jelen éle-
tükben és haláluk után is egyaránt áldásos 
számukra. 
1046. Ha valaki hivatása végzése során, a 
természet kötőerőiben elfoglalt helyze-
te229 szerint cselekszik, de ragaszkodása- 

                                                           
229 Az egyéni meghatározottság felvázolásában 
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it fokozatosan elhagyja, akkor a tisztulás 
útjára lép. 
1047. Ha egy szántóföldet újra és újra meg-
művelünk, termékenysége egyre csökken s 
a magok, melyeket elvetünk egyre inkább 
kárba vesznek. A tisztított vaj egy-egy 
csöppjével sohasem olthatjuk el a tüzet, 
de ha bőségesen meglocsoljuk vele, kiolt-
hatjuk azt. Így ha valaki túlságosan el-
merül a kéjes vágyak kielégítésében, e vá-
gyak végül teljesen megsemmisül-(het)-
nek 230.  

                                                           
 segítséget nyújt(hat) a www.Jász-ság.hu oldal a 
„Jász mindennapok” írás táblázatának áttekintése. 
230 Akik korábbi bűnös cselekedeteik miatt ala-
csonyabb osztályba születnek, azok számára 
megengedettek a újabb bűnös cselekedetek élve-
zete, mert így megvan a lehetőség arra, hogy meg-
undorodjanak e tettektől és a tisztulás útjára 
lépjenek. B.T. 5. „… ezt is meg kell lélnek élni hátha 
eszmél s föléri 6. csak föléri egyszer végre nem ez az ő 
otthona - ezért kellett nemes időt követni a botornak…” - 
ezért (is) követ(het)i a nemesebb születést az 
alantasabb. 

http://www.jász-ság.hu/
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1048. Ha valakin olyan emberi osztály jel-
lemvonásai mutatkoznak, amelyek eltér-
nek betöltött szerepük/helyzetük -elvár-
ható- sajátosságaitól, az olyan személyben 
a valódi meghatározottságát kell meglátni.  
1049. A ’visszavonult’ életrendbe érő231 
(úgy 50 év feletti) ember, adja fel a testi 
ragaszkodásokat (mint pl. test- és birtok 
tudat). 
1050. Egyre szigorúbban fegyelmezze el-
méjét és az anyagi vágyakat. Szabályozza 
értelmét és bontsa le hamis ön(én)azonos-
ságtudatát. Szabaduljon meg az „én ez a 

                                                           
231 A -reális- ’visszavonult’ életrend intenzív meg-
kezdése -gyakorlatilag- a nyugdíjba vonulás idő-
szaka. A komolyan eltökélt lelki törekvő, minden 
további nélkül megteheti, hogy aktív munka-
vállalói családos időszakában előkészíti az 50 éves 
kor körüli nyugdíjba vonulás lehetőségét. 25 aktív 
év elégséges -lehet- két gyermek tisztes felneve-
lésére, útrabocsátására és egy olyan egzisztencia 
megteremtésére, amelyet személyesen felhagyva, 
felesége biztonságban élhet. 
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test vagyok, és minden, ami ezzel a testtel 
kapcsolatos az enyém”. Kerülje az embe-
rek általános tömegét és erősítse az érin-
tetlenségben elért fejlettségét.  
1051. Mikor valaki a lemondott élet-
szakasz korába ér (úgy 75 év felett) és 
elfogadja/felveszi a lemondott életrendet, 
kerülnie kell minden olyan irodalmat ami-
nek olvasása haszontalan időmúlatás és 
semmiféle lelki tapasztalatszerzéssel nem 
jár. Nem szabad hivatásos tanítóként meg-
keresnie a kenyerét és nem szabad viták, 
érvek és ellenérvek útjára lépni. Ne ke-
ressen menedéket semmilyen pártnál, 
vagy szervezetnél. 
1052. Nem szabad nyereség lehetőségével 
csábítania az embereket, hogy sok tanít-
ványa legyen, nem szabad fölöslegesen 
sok könyvet elolvasnia, valamint nem 
szabad abból élnie, hogy előadásokat tart. 
Soha nem szabad arra törekednie, hogy 
szükségtelenül gyarapítsa anyagi gazdag-
ságát. 
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1053. Egy békés, kiegyensúlyozott ember-
nek, aki valóban fejlett lelki tudattal 
rendelkezik, nem szükséges a lemondott 
rend jelképeit (külsődleges megnyilvánu-
lásait) viselnie. Ha szükség van rá232, néha 
viselheti, máskor meg elhagyhatja. 
1054. Noha egy külsődleges jegyeket nem 
viselő tanító nem árulja el kilétét az em-
bereknek, viselkedésével tanítási szándéka 
nyilvánvalóvá válik. Az emberi társada-
lom-, a sokság előtt elég nyughatatlan gye-
rmekként mutatkoznia s annak ellenére, 
hogy nagytudású gondolkodó és jó 
szónok, inkább hallgatnia kell233. 

                                                           
232 Lehetnek olyan esetek (pl. helyes én/ön/tudat 
megerősítését célzó tanítás), amikor a „hiszem, ha 
látom” alapon állók megerősítése/ megsegítése 
érdekében szükséges lehet egy tanító külsőségbeli 
meg-jelenése is. 
233 Egyszer egy szellemi kurzuson, az egyik hall-
gató megkérdezte az előadót: - Mit csinálnának, ha 
találkozna személyesen a Dalai Lámával ? 
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1055. A test anyagi, ezért az élőlénynek 
természetes hajlama, hogy vonzódik az 
anyagi világ változatosságához, de így az 
anyagi lét nehézségei/gyötrelmei is elke-
rülhetetlenek. 
1056. Ahogyan az őz tudatlanságában 
nem látja a fűvel benőtt kútban a vizet s 
így másfelé fut víz után, úgy az anyagi 
testtel borított élőlény sem látja a boldog-
ságot saját magában, hanem az anyagi 
világban fut a boldogság után. 
1057. A gazdag ember, akit az érzékei le-
győztek, végtelen kapzsiságában egyre 
csak vagyonát gyarapítja, ezért álmatlan-
ságtól szenved, mert minden kincse, min-
den gazdagsága ellenére mindentől retteg. 
1058. Akik anyagi hatalommal és anyagi 
gazdagsággal rendelkeznek, örök aggoda-
lomban élnek az állam törvényei-, a ra-
blók- és a tolvajok-, az ellenségek-, a csa-

                                                           
- Leülnénk egymás mellé és hallgatnánk. - hangzott 
a tömör válasz. 



344 

 

ládtagok-, az elkerülhetetlen időtényező-, 
de még saját maguk miatt is. Mindig min-
dentől rettegnek. 
1059. Az emberi társadalomban minden 
okos embernek fel kell adnia a bánat-, az 
illúzió-, a félelem-, a düh-, a ragaszkodás-, 
a szegénység- és a fölösleges munka ere-
deti okát. Mindezek eredeti oka nem más, 
mint a vágy a szükségtelen tekintélyre és a 
pénzre. 
1060. A jó és rossz közötti megkülönböz-
tetést -ami az elme kitalációja- egy egy-
ségnek kell tekinteni. Ezt az egységtudatot 
kell elmélyíteni az elmében és megértetni 
a hamis ön(én)azonosságtudattal. A hamis 
egót, az anyagi energia összességébe kell 
helyezni. Ez az a folyamat, amellyel le-
küzdhető az illuzórikus megkülönböztetés. 
1061. Egy bölcs gondolkodó embernek 
fel kell ismernie, hogy az anyagi lét illúzió. 
Ez csakis az önmegvalósítás révén lehet-
séges. Az önmegvalósítást elért embernek, 
aki valóban látta az igazságot, az önmeg-
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valósítás állapotában létezve, le kell mon-
dania minden anyagi késztetésről. 
1062. Akik családfenntartóként otthon él-
nek, azoknak dolgozniuk kell, hogy a meg-
élhetésük érdekében pénzt keressenek és 
ahelyett, hogy munkájuk gyümölcseit ők 
maguk igyekeznének élvezni azt család-
jukra és a lelki élet gyakorlására kell for-
dítsák. 
1063. Az emberi társadalomban az okos 
embernek nagyon egyszerű tetteket kell 
saját maga számára elterveznie. Ha bará-
tai, gyerekei, szülei, testvérei, vagy mások 
javasolnak neki valamit, a látszat kedvéért 
értsen egyet velük s mondja azt nekik, 
hogy „igen, rendben van” belül azonban 
eltökélten törekedjen arra, hogy ne kelljen 
egy olyan nehézségekkel teli életet élni, 
amelynek során nem érheti el az élet célját. 
1064. A természet ajándékait, amelyeket a 
Legfelsőbb teremt, úgy kell felhasználni, 
hogy minden élőlény együtt tarthassa 
testét és lelkét. Az életszükségleteknek há-
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rom fajtája van; amelyek az égből szár-
maznak (mint az eső), amelyek a földből 
jönnek létre (mint az ásványi anyagok) és 
amelyeket az atmoszférából kapunk (mint 
a Nap- és a jótékony kozmikus sugárzások). 
1065. Egy ember csak annyi vagyont te-
kinthet a tulajdonának, amennyi ahhoz 
szükséges, hogy testét és lelkét együtt tart-
sa. Aki ennél többre vágyik, azt tolvajnak 
kell tekinteni s megérdemli, hogy a ter-
mészet törvényei megbüntessék. 
1066. Az állatokkal ugyanúgy kell bánni, 
mint saját gyermekeinkkel. Milyen pará-
nyi különbség van valójában a gyerekek és 
az állatok között. ( ! ? ) 
1067. Ha valaki családfenntartó (azaz csa-
ládos) akkor se törekedjen nagyon komo-
lyan a vallásosságra, az anyagi gyarapodás-
ra, vagy az érzékek kielégítésére. Az em-
bernek a családos élet során is meg kell 
elégednie azzal, amire a hely-idő-körül-
mény szerint, a legcsekélyebb erőfeszí-
téssel szert tehet a test és a lélek egybe-
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tartásához. Kerülje az olyan lehetősége-
ket, ami megerőltető és nagyon felzaklatja. 
1065. Egy családos embernek segítenie 
kell az elesetteken.  
1066. Mindig -a Legfelsőbbnek- felaján-
lott étellel kell kínálni a közönséges em-
bereket, a -családtagokat, -rokonokat, -
barátokat. 
1067. Az a lelki törekvő, aki ismeri a val-
lásos elveket, sosem ajánl fel húst, halat, 
tojást és maga sem fogyaszt ilyeneket. 
1068. Akik szeretnének előbbre lépni a 
lelki fejlődésben, azoknak ajánlatos meg-
szabadulni minden irigységtől, amit más 
élőlényekkel szemben éreznek, a testtel, a 
szavakkal, vagy az elmével kapcsolatban 
egyaránt.  
1069. Azokban, akik valóban tisztában van-
nak a vallásos elvekkel s akik mentesek az 
anyagi vágyaktól, felébred a lelki tudás 
(csökken lényegalkotójuk, a lél befedett-
sége) s így az Abszolút Igazság ismerete 
uralkodni tud az -megtévedt- önvalón. Az 
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ilyen személyek felhagy(hat)nak a rituális 
szertartásokkal. 
1070. Aki ismeri a valódi vallásos életet, 
annak kerülnie kell a vallástalanságokat 
követők társaságát. 
1071. Akinek jó cipő van a lábán, azt nem 
fenyegeti veszély még akkor sem, ha éles 
kavicsokon és tüskéken jár. Számára min-
den út kedvező. Ehhez hasonlóan, aki 
mindig elégedett önmagában, az sohasem 
szenved, sőt bármerre jár, boldogságot 
érez. 
1072. Akit éhes és szomjúság kínoz, az 
minden bizonnyal eleget tehet a test erős 
vágyainak és követeléseinek, ha eszik. Ép-
pen így, ha valaki nagyon dühös, dühét a 
szidás és annak visszahatása lecsillapítja. 
De ami a mohóságot illeti, egy mohó 
ember győzelmet arathat szerte a világban 
s a világon minden az övé lehet, hogy él-
vezhesse, mégsem lesz elégedett. 
1073. Ahogyan hivatásának végzése, vagy 
az üzletből származó haszon nem segít az 
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embernek a lelki fejlődésben, csupán a-
nyagi lekötöttséget okoz, úgy a rituális szer-
tartások sem tudnak segíteni azon, aki 
nem az Abszolút Igazságot igyekszik elérni. 
1074. A fejlett tudású bölcsek a testet egy 
szekérhez hasonlítják. Az érzékek olya-
nok, mint a lovak, az elme-, az érzékek 
mestere olyan mint a gyeplő, az érzék-
tárgyak a célok, az értelem a kocsihajtó, a 
tudat pedig, amely szétárad a testben, az 
anyagi világhoz való kötöttségek oka. 
1075. A feltételekhez kötött állapotban az 
ember életfelfogását néha a szenvedély (a 
’szeszély’ kötőereje) és a tudatlanság (a 
’nemjó’ kötőereje) szennyezi be, ami a ra-
gaszkodásban-, a gyűlöletben-, a mohó-
ságban-, a bánatban-, az illúzióban-, a fé-
lelemben-, az őrültségben-, az áltekintély-
ben-, a sértésekben-, a hibakeresésben-, a 
csalásban-, az irigységben-, a türelmet-
lenségben-, a szenvedélyességben-, a za-
varodott-ságban-, az éhségben- és az al-
vásban nyilvánul meg. Ezek egytől egyig 
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az ellenségeink. Van, amikor az ember fel-
fogását jóság (’jó’ kötőerő) is szennyezi.  
1076. A Legfelsőbbnek nincs kezdete, 
nincsen vége és nincsen közepe. Ő nem 
tartozik egyetlen személyhez-, vagy nem-
zethez sem. Nincs külseje vagy belseje. Az 
anyagi világra jellemző kettősségek, pél-
dául a kezdet és a vég, az enyém és az övék 
mind hiányoznak Személyéből. Az univer-
zum, amely benne árad Belőle, csupán egy 
arculata. Ő a végső igazság, nagyságában 
tökéletesen teljes. 
1077. A kozmikus megnyilvánulás teljes 
egésze a MINDEN, Személyében az Ab-
szolút Igazság teste, millió és millió neve 
van és korlátlan energiákkal rendelkezik. 
Önragyogó, születetlen, változatlan (miköz-
ben Benne örök változás van - azis-
nemis). Ő mindenek kezdete, de Neki 
nincs kezdete. Amiatt, hogy külső energi-
ájával Ő teremtette ezt a kozmikus meg-
nyilvánulást, úgy tűnik, hogy Ő teremti, 
tartja fenn és pusztítja el az univerzumot, 
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Ő azonban tétlen marad lelki energiájában 
s az anyagi energia működése nincs Rá 
hatással. 
1078. Lehet, hogy valaki teljes tudással 
rendelkezik a vallásról és mégsem kegyes 
minden élőlénnyel szemben. Lehet valaki 
ember, vagy Fél(ig)Isten, lehet lemondott, 
de nem ez a felszabadulás oka. Lehet, hogy 
valakinek nagy hatalom van a kezében, 
mégsem tudja útját állni az örök idő ha-
talmának. Lehet, hogy valaki már lemon-
dott minden ragaszkodásról, ami az anyagi 
világhoz köti, mégsem hasonlítható a Leg-
felsőbbhöz. Senki sem mentes tökéletesen 
a természet anyagi kötőerőinek befolyásától. 
1079. Lehet, hogy valaki hosszú ideig él, 
de élete nem szerencsés és nem viselkedik 
szépen. Lehet, hogy valakinek szerencsés 
az élete és viselkedése is jó, ám életének 
hossza bizonytalan. Noha a Fél(ig)Istenek 
(emberi viszonylatban) szinte örökké él-
nek, kedvezőtlen szokásaik vannak és még 
ha vannak is olyanok, akik minden tekin-
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tetben megfelelő tulajdonságokkal rendel-
keznek, ők mégsem a Legfelsőbb hívei. 
1080. Egy művelt ember sohasem bízik 
meg egy csábító nőben. 
1081. A függetlenül élő nők nem hűsége-
sek. Az ilyen nőkkel kötött barátság soha-
sem lehet tartós. 
1082. A társadalomban az emberek szava-
ikkal-, elméjükkel- és tetteikkel számtalan 
cselekedetet hajtanak végre, hogy meg-
védelmezzék vagyonukat és életüket, ám 
mindezt személyes-, vagy kiterjesztett érzék-
kielégítésük érdekében teszik, a testtel 
kapcsolatban. Ezek a tettek mind kudarc-
ra vannak ítélve, mert nem állnak kapcso-
latban a szeretetteljes234 kötelességteljesí-
téssel. Ha valaki azonban ugyan-ezeket a 
tetteket azért hajtja végre, hogy önzetlenül 

                                                           
234 Hisz elvárók, inkább kapni igyekvő, nem 
adakozó és legalább magával szemben részrehajló, 
de épp így szerettei-, barátai-, rokonai-, stb. vonat-
kozásában is. 
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a Legfelsőbbhöz kedves legyen, akkor 
részesül az eredményekből éppen úgy, 
ahogyan az egész fának jut abból a vízből, 
amit a fa gyökerére öntenek. 
1083. A közönséges embereket megté-
veszti az illuzórikus energia, ezért külön-
féle kutatásokon és a filozófiai spekulá-
ciókon keresztül próbálják megtalálni az 
Abszolút Igazságot, Magát a Legfelsőbb 
Személyiségét. Ennek ellenére nem láthat-
ják át a MINDEN-t. Anyagi szemekkel 
sohasem lehet megpillantani Őt. 
1084. Ha az ember megfelelően követi a 
vallás, az anyagi gyarapodás és az érzék-
kielégítés elveit a családos életben, tettei 
éppolyan jók, mint a tisztán anyag-
felettiekre koncentráló lelki törekvőké. 
1085. A szeretetteljes kötelességteljesí-
tésen kívüli bármi más folyamat haszon-
talan. 
1086. Már tudod Jas, hogy ez a test nem 
azonos a szellemi lélekkel ! Valójában a 
szellemi lélek -minden lél- teljes mérték-
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ben különbözik azoktól az anyagi ele-
mektől, amelyekből a test áll, mégis a testi 
ragaszkodásoknak köszönhetően anyagi/ 
testi lényeknek tekintik a teremtményeket. 
Ezt az illuzórikus kapcsolatot félreértés o-
kozza. 
1087. Egy elkötelezett lelki törekvő na-
ponta minél többször235 mormolja el 
száznyolcszor a Hari Rám mantrát. 
1088. Érje be az ember azzal amit sorsa, 
korábbi tetteinek vissz(a)hatásai (karmái) 
alapján megad neki, mert az elégedetlen-
ség sohasem vezet boldogsághoz. Az az 
ember, aki nem önfegyelmezett, nem lesz 
boldog. 
1089. Az anyagi lét következtében az em-
ber örökké elégedetlen; kéjes vágyai be-
teljesületlenek maradnak, kudarcot vall 

                                                           
235 A ’tanuló’ életszakaszban legalább naponta 
egyszer. A ’családos’ életrendben legalább naponta 
négyszer. A ’visszavonult’ életszakaszban, legalább 
tizenhatszor, míg a ’lemondott’ rendben legalább 
hatvan-négyszer. 
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abban a törekvésében, hogy mind több és 
több pénzt szerezzen. Ez az oka, hogy 
folytatnia kell anyagi létét, amelyben újra 
és újra a születés és a halál vár rá. Aki a-
zonban megelégszik azzal amit sorsa ad 
számára, az alkalmas arra, hogy kiszaba-
dulhasson az anyagi létből. 
1090. Azt a ’gondolkodó’-t aki elégedett 
azzal, amit a gondviseléstől kap, egyre in-
kább beragyogja a lelki erő (s azt képes 
másokra is kisugározni) míg az elége-
detlen ’gondolkodó’ lelki ereje csak csök-
ken, ahogyan a tűz ereje lankad, amikor 
vizet öntenek rá. 
1091. A boldogság útja nem más, mint 
hogy tökéletesen elégedettek vagyunk, ha 
megkapjuk csupán azt, amire feltétlenül 
szükségünk van. 
1092. A művelt bölcsek nem dicsőítik azt 
az adományozást, amellyel az ember saját 
létfenntartását veszélyezteti. Az adomá-
nyozás, az áldozatok, a lemondások és a 
gyümölcsöző tettek végzése csak azok szá-
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mára lehetséges, akik képesek arra, hogy 
megkeressék a kenyerüket. (Azok számá-
ra, akik nem tudják fenntartani magukat, 
mindez nem lehetséges.) 
1093. Annak a családosnak 236, aki teljes 
tudással rendelkezik, összegyűjtött vagyo-
nát öt részre kell osztania; a vallás237, a 
hírnév238, a gazdagság239, az érzékkielégí-
tés240 és a családtagok241 eltartása/segítése 
érdekében kell felhasználnia. Az ilyen em-

                                                           
236 A tanuló életszakaszban az embernek -általá-
ban- még nincs jövedelme. Visszavonult életrend-
ben pont arra kell ügyelni, hogy minél inkább 
távolodjon az ember az anyagi/tárgyi aktivitástól. 
A lemondás, pedig maga a lemondás, amikor 
nincsenek olyan anyagi/tárgyi javak, amiből áldoz-
ni lehetne. 
237 Kb. szellemi élet és az azzal járó kiadások. 
238 Személyes üzenetek megosztásával járó költségek. 
239 A szükségszerű gazdasági működés végzéséhez 
szükséges pénzügyi erők. 
240 Testi szükségletek ára. 
241 A családtagok iránt vállalt felelősségek/felada-
tok ellátásával járó kiadások. 
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ber boldog mind ebben, mind a követ-
kező életében. 
1094. A test fájának valódi termése a jó 
gyümölcs és virág, ami terem rajta. Ha 
azonban a test fája nem létezik, lehetetlen 
hogy valódi gyümölcsöt, virágot hozzon. 
Még ha a test valótlanságon (illúzión) a-
lapszik is242, a test fájának segítsége nélkül 
nem teremhet valódi gyümölcsöt és virá-
got. 
1095. Ha valaki nem törődik a testével, 
amit -gyakran- valótlannak tekintenek, a 
test bizonnyal elszárad. (más szóval ha va-
lótlan, akkor az élet fája gyökerestül van 
kitépve) 
1096. Amikor egy nőnek hízelgünk, hogy 
a hatalmunkba kerítsük, amikor tréfál-

                                                           
242 A test segítsége nélkül nem kaphatjuk meg a 
gyümölcsöt. Bár nem szabad minden figyelmet a 
testre fordítani, elhanyagolni sem szabad azt. 
Noha a test ideiglenes és nem örök, a legjobb 
szolgálatot teheti számunkra s annak segítségével 
tökéletesíthető az élet. 
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kozunk, amikor esküvői szertartáson ve-
szünk részt, amikor kenyérkeresetről van 
szó, amikor életünk veszélyben forog, mi-
kor a vallásos elveket védelmezzük, ami-
kor valakit épp az ellenség kezétől igyek-
szünk megmenteni, a hazugság sohasem 
elítélendő243. 
1097. Nincs nagyobb bűn, mint a ha-
zugság244. FöldAnya ezért egyszer azt 
mondta: „- Minden súlyos dolgot elbírok 
a hátamon, kivéve a hazug embert !” 
1098. A nők általában kegyetlenek és for-
télyosak. A legkisebb sértést sem tűrik el. 
Saját boldogságukért bármilyen vallás-
talan dologra képesek s így még attól sem 
riadnak vissza, hogy férjüknek kárt, vagy  

                                                           
243 Az ’azisnemis’ elv szellemében nincs ellent-
mondás az ilyen hazugság és az igazmondási köte-
lem között. Pl. a Legfelsőbb hazugság dolgában is a 
’leg’. 
244 A jelen -Kali- korra utolsó menedékként az 
igazság-, az igazmondás maradt emberi erényként, 
de a világ mégsincs hazugságok nélkül. 
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szenvedést okozzanak. 
1099. A nők nagyon könnyen megrontják 
a férfiakat. A beszennyezett nők ezért el-
hagyják annak a férfinak a társaságát, aki a 
jóakarójuk és ostobákkal kötnek barátsá-
got. Valójában mindig újabb és újabb ba-
rátságot keresnek 245. 
1100. Aki megszületett, annak meg is kell 
halnia, mert a halál a testtel együtt születik. 
Meghalhatunk ma, vagy csupán száz év 
múlva, ám a halál minden élőlény számára 
biztos. 
1101. Amikor a jelenlegi test hamuvá válik 
és újra öt elemre bomlik (föld-víz-levegő-
tűz-tér) a test tulajdonosa, az élőlény -
maga a lél- gyümölcsöző cselekedeteinek 
megfelelően, automatikusan246 egy másik 
anyagi elemekből álló testet kap. Amikor 

                                                           
245 A nők olyanok mint a nyíló virágok, melyek 
egyre csak csalogatják a méheket, pillangókat és 
más bogarakat, rovarokat.  
246 A ’automatikus’ nem azonnal(i)t jelent ! 
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következő testére szert tesz247, jelenlegi 
testét elhagyja. 
1102. Ahogyan az úton járó vándor az 
egyik lábát a földre teszi s aztán felemeli a 
másikat, vagy ahogy a növényeken a 
hernyó először átmászik egy újabb levélre 
s aztán elhagyja az előzőt, a feltételekhez 
kötött lélek is először menedéket keres 
egy újabb testben s aztán elhagyja azt, a-
melyben azelőtt élt. 
1103. A halál idején a gyümölcsöző tet-
tekbe merülő elme gondolkodásának, ér-
zéseinek és akaratának megfelelően az 

                                                           
247 Emberek esetében (is) a lél új testét apa és anya, 
közösen alakítja ki. Az új létre kényszerült lél előbb 
az apai hímivarsejtet ölti magára, ami vagy a 
jövendőbeli új apa testében éli le rövidke életét, 
vagy a földre kerül s meghal, avagy egy lehetséges 
anyában útra indul, hogy megtermékenyít-sen egy 
petesejtet. Azonban a sokmillió hímivarsejtből 
általában csak 1-2 számára sikerül bejutni az anyai 
petesejtbe, azoknak, akiket az beenged. A többi-
nek lejárt az élete s következik az újabb anyagba 
öltözés. 
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ember egy bizonyos testet kap248. Úgy is 
mondhatnánk, hogy a test az elme tevé-
kenységeitől függően alakul ki. A test 
cseréje az elme csapongó természetének 
(is) köszönhető. 
1104. Amikor az égitestek (Nap, Hold, 
csillagok) folyadékokon -például olajon, 
vagy vízen- tükröződnek, a szél mozgása 
miatt más formájúnak látszanak (néha ke-
reknek, néha hosszúkásnak és így tovább). 
Ehhez hasonlóan, amikor az élőlény, a 
lélek anyagi gondolatokba merül, tudat-
lansága miatt különféle megnyilvánulá-
sokat fogad el saját azonos-sága gyanánt. 
Más szóval az ember amiatt, hogy a ter-
mészet anyagi kötőerői háborgatják, az 
elme spekulációi zavarják meg. 

                                                           
248 A ’gondolat’ ’érzés’ ’akarat’ három különböző 
körülmény. Az eltávozó gondolatait az elme anya-
gi/testi vágyai határozzák meg. Érzéseit a 
kötöttségek. Az akaratot pedig az eltávozó elme-
beli szándékai.  
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1105. Ha az irigy, bűnös tettek olyan testet 
eredményeznek az ember számára, ame-
lyekben csak szenved következő életében, 
akkor miért cselekedne bűnösen ? Saját 
érdekére való tekintettel nem szabad ir-
igynek lennie senkire, mert az irigy ember 
örökké retteg, hogy ellenségei bántani 
fogják akár ebben, akár következő éle-
tében. 
1106. Aki azt gondolja, hogy a látható test, 
amely a természet három kötőerejének 
terméke, független a lélektől -a lényeg-
alkotó lél-től- az nem tud a létezés alap-
járól. A bölcsek meg-értik, hogy ha nem a 
lélek jelentené az alapot, a látható test és 
az érzékek nem léteznének.  
1107. Aki nem érti meg a test és a lélek -
örök- helyzetét, az túlságosan ragaszkodni 
kezd a testi életfelfogáshoz. Ezért aztán a 
testhez és annak melléktermékeihez fűző-
dő ragaszkodása miatt úgy érzi, hogy 
hatással van rá a családjával, társadalmával 
és nemzetével való együttlét és a tőlük 
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való távollét. Amíg ez így van, az ember 
folytatja anyagi életét. 
1108. Testi életfelfogásban az ember nem 
tesz szert önmegvalósításra s így sötét-
ségben marad. Amíg ez így van, addig 
felelős azért, hogy eleget tegyen anyagi 
kötelezettségeinek s ezért a boldogság és 
szenvedés formájában vissz(a)hatásokban 
van része. 
1109. A megkülönböztetés szemléletével 
rendelkező embereket az anyagi tulaj-
donságok itatják át. (mint; bánat, öröm, 
félelem, irigység, mohóság, illúzió, őrület) 
A közvetlen ok hatása alatt állnak, melyet 
buzgón igyekszenek semlegesíteni, mert 
nem tudnak a közvetett, legfelsőbb okról, 
a Személyes MINDEN-ről. 
1110. Ha egy betegséget az elején elhanya-
golunk, hevennyé válik és lehetetlen lesz 
meggyógyítani. Ha az érzékeket nem fe-
gyelmezzük a kezdetben, később lehetet-
len lesz megfékezni őket.  
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1111. A ’gondolkodó’-k, a valódi tudás, a 
lemondás, az igazmondás, az elme és az 
érzékek fegyelmezése, a hit, a béketűrés, 
az áldozatvállalások és a kegy, valamennyi 
a MINDEN testének különféle részei, 
melyekre szükség van egy intelligens és 
méltó civilizációhoz. 
1112. Az anyagi élvezet valamennyi csá-
bítása közül a vagyon vonzereje az, ami 
még jobban megzavarja az ember értel-
mét, mint az, ha gyönyörű testi voná-
sokkal rendelkezik, ha arisztokratikus csa-
ládban született, vagy ha nagyon művelt. 
Ha valaki műveletlen, de vagyona alap-
talanul felfuvalkodottá teszi, annak az az 
eredménye, hogy vagyonát a bor, a nők és 
a szerencsejáték élvezetére fordítja. 
1113. Azok a gazemberek, akik nem ké-
pesek uralkodni érzékeik felett s alap-
talanul büszkék a vagyonukra, vagy arra, 
hogy arisztokrata családban születtek, o-
lyan kegyetlenek, hogy szánalmat nem 
ismerve szerencsétlen állatokat mészárol-
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nak (mészároltatnak) le, hogy gondoskod-
janak saját mulandó testükről, amelyről 
azt gondolják, hogy sohasem fog megöre-
gedni, vagy meghalni. Néha csupán azért 
ölnek állatokat (mint a vadászok) hogy 
élvezetük teljen egy kirándulásban. 
1114. Élete során az ember lehet büszke a 
testére s gondolhatja magáról, hogy na-
gyon nagy ember, miniszter, elnök, vagy 
akár Fél(ig)Isten, de bármi legyen is, halála 
után ez a test férgekké, ürülékké, vagy ha-
muvá fog válni. Aki szerencsétlen álla-
tokat öl meg, hogy eleget tegyen teste ide-
iglenes szeszélyeinek, az nem tudja, hogy 
következő életében szenvedni fog, mert 
az ilyen bűnös gonosztevőnek pokoli kö-
rülmények között kell elszenvednie tettei 
következményeit. 
1115. Ezt a testet a megnyilvánulatlan ter-
mészet hozza létre, majd újra megsem-
misül s a természet elemeibe olvad. Az 
ostobákon kívül kik azok akik sajátjuknak 
tekintik s miközben gondoskodnak róla, 
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puszta szeszélyből 249 olyan bűnöket kö-
vetnek el, mint az állatölés ? 
1116. Az ateista ostobák és gazemberek, 
akik nagyon büszkék a vagyonukra, nem 
képesek úgy látni a dolgokat, ahogyan 
azok vannak. Éppen ezért, ha valaki kol-
dusbotra juttatja őket, az a legjobb gyógyír 
a szemükre, hogy a valóságnak megfele-
lően láthassák a dolgokat. Egy földönfutó 
leg-alább megérti milyen fájdalmas a sze-
génység, ezért nem akarja, hogy másoknak 
is fájdalomban legyen részük, mint neki. 
1117. Akinek tűk szurkálták a testét, az 
arcukra pillantva megérti azok fájdalmát, 
akiket szintén tűk szúrnak. Felismerve, 
hogy ez a fájdalom mindenki számára egy-
forma, az ilyen ember nem akarja, hogy 
másoknak is ilyen szenvedésben legyen 

                                                           
249 A húsevő kultúrák embereiben döntő a 
’szeszély’ kötőerejének meghatározottsága, amitől 
nem tudnak ’jó’ irányba fejlődni, inkább a ’nemjó’-
ra hajlanak. Lényük nem nemesedik, de hanyat-
lik/degradálódik. 
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részük. Akit azonban sohasem szurkáltak 
tűvel, az nem érezheti át ezt a fájdalmat. 
1118. Egy szegény ember mindenképpen 
arra kényszerül, hogy lemondásokat és 
vezekléseket végezzen, hiszen nincs va-
gyona, nincs semmi tulajdona. Hamis te-
kintélyérzete ezzel megsemmisül. Mindig 
éhezik, nincs hajléka, -ruhája, ezért be kell 
érnie azzal, amit a gondviselés kegyéből 
kap. Ez az elkerülhetetlen lemondás jót 
tesz neki, mert megtisztítja s teljesen meg-
szabadítja a hamis egótól, a téves ön(én)-
azonosság-tudattól250. 
 
 

*** 
 

Nárada múni nem idézte fel a Bágavata 
Purána terjedelmes elbeszélő-, gyakorta mese-

                                                           
250 A lelki megtisztulással kapcsolatban Nárada 
nem említett sem gazdagságot, sem bárminemű 
rangot, -hírnevet, sem népes családot, -rokon-
ságot, vagy bármiféle nemzeti elköteleződést. 
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szerű részeit, inkább annak tárgyilagos-, leíró 
szakaszait sorolta el, hogy eloszlassa az ős-
bölcs Jas bizonytalanságait és megerősítse Őt 
a Bizalmas Tanításban megkapott Abszolút 
Igazságról szóló bölcseletben. Nárada miután 
befejezte csak annyit mondott:  
- Tégy belátásod szerint. 251 - és eltávozott. 
 
Jas örömteli elégedettséget érzett a hallottak 
hatására, de egyben aggodalommal is töltötte 
el, hogy népe vajon képes lesz-e elfogadni az 
Isteni ajánlásokat az illuzórikus világi hatá-
sokkal szemben ?  
 
Nem volt bizakodó, de tudta, hogy a jász 
küldetés nem hanyagolható el, mert min-
dig lesznek nyitott elmék, akik nem hódolnak 
be a szellemi és erkölcsi hanyatlásnak.  
 
Így hát haláláig tanított a ’jó’ Tanítvány. 

                                                           
251 B.T. 625. „…e Bizalmas Tanításban titkok titkát 

feltártam - tégy hát belátásod szerint eredményét 

megláthasd…” 
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