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Csendes elme

Átmenet

Tehát egy másik ország után kutatunk. De el 
kell fogadnunk, hogy a kettő között vagyunk, az 
egyiket már elhagytuk, de a másikat még nem ér-
tük el, és egy elég nehéz terepre, a senki-földjére 
érkeztünk. Ez a megpróbáltatások időszaka, mely-
nek hossza eltökéltségünktől függ; de ismereteink 
szerint, ősidők óta – a keleti, az egyiptomi vagy az 
orfikus beavatásoktól a Szent Grál kereséséig – az 
ember felemelkedésének történetében mindig jelen 
volt a megpróbáltatás. A múltbéliek romantikusak 
voltak, végül is, mi volt olyan nehéz abban, hogy 
a síp hangjára valaki bezárassa magát egy szarko-
fágba, vagy hogy a máglya körül dicsőíttesse magát 
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a saját temetési szertartásán? Manapság a díszko-
porsó általánossá vált, és némelyek élete is egyfajta 
temetés. Így hát a kijutás megéri az erőfeszítést. Kü-
lönben is, nem származik vesztenivalónk abból, ha 
jól körülnézünk. 

Az átmenet fő megpróbáltatása a belső üresség 
érzete. Mivel eddig mentális túlfűtöttségben éltünk, 
hirtelen az lesz a benyomásunk, mintha lábadoznánk, 
tétováznánk, furcsa visszhanggal a fejünkben, mintha 
most ez a világ borzalmasan zajos és kimerítő lenne. 
Rendkívül érzékenyekké válunk, az a benyomásunk, 
hogy mindenbe belebotlunk, korlátolt és agresszív 
emberekbe, nehéz tárgyakba, durva események-
be – most már a kinti világ szerfelett lehetetlennek 
 tűnik. Ez világosan jelzi az interiorizáció* kezdetét. 
Még ha a meditáció során meg is próbálunk tudato-
san leereszkedni belül, ott is ürességet találunk, vala-
milyen sötét üreget vagy alaktalan semlegességet; ha 
állhatatosan befelé hatolunk, hirtelen még álomba is 
merülhetünk, néhány másodpercre, két percre, néha 
tovább – valójában ez nem a megszokott alvás: belé-
pünk egy másik tudatosságba, de még mindig nincs 
kapcsolat a kettő között, és kijövünk ebből az állapot-
ból látszólagosan nem megvilágosodottabban, mint 
mikor beléptünk. Ez az átmeneti állapot könnyen 

*  interiorizáció: szabály, norma ösztönössé válása – a ford.
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 valamiféle abszurd nihilizmushoz* vezethet. Semmi-
lyen lényeges sincs kívül, de belül sincs. Mindkét 
oldalon jelentéktelenség. Itt nagyon óvatosnak kell 
lennünk, ha egyszer leromboltuk a külső mentális 
gépezetet, ne zárjuk be magunkat ismét egy hamis 
mélységbe, egy másik építménybe, egy esztelenségbe, 
képzelgésbe vagy kételkedésbe, amely talán még el-
lenszegülő is. Tovább kell mennünk. Ha már egyszer 
elkezdtük a jógát, bármi áron el kell mennünk a vé-
géig, mert ha elengedjük a szálat, lehet, hogy sohasem 
találjuk meg újra. Elérkeztünk a próbatételhez. A ke-
resőnek egyszerűen meg kell értenie: épp most szüle-
tik meg valami másra, és az új szemek, az új érzéke-
lő-képesség most alakul ki, úgy mint az éppen világra 
jött újszülött csecsemőnél. Ez nem egy csökkentett 
tudatosság, hanem átmenet az új tudatosságba: a po-
harat tisztán és üresen kell hagyni, hogy az isteni nedűt 
bele lehessen tölteni.7  Ezen körülmények között egyet-
len lehetőségünk belekapaszkodni vágyódásunkba, 
és hagyni, hogy erősödjön és erősödjön, pontosan 
ezen a borzalmas minden-hiányán keresztül, mint 
egy tűz, amelybe beledobtuk a régi tartozékainkat, 
a régi életünket, a régi eszméinket, érzéseinket, az-
zal a rendíthetetlen hittel, hogy az átmenet végén 
egy ajtó kinyílik. És hitünk nem esztelen; nem egy 

*  1. minden szabály, elv, erkölcs, törvény tagadása; 2. A lét értelmetlenségét, 
a cselekvés hiábavalóságát hirdető, az emberi haladást tagadó felfogás – a ford..
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hiszékeny értelmetlenség, hanem egy sejtés, valami 
bennünk hamarabb tud és lát, mint mi, és ami szük-
séglet, keresés, megmagyarázhatatlan hit formájában 
látomását a felszínre küldi. A hit – mondja Sri Auro-
bindo –, egy intuíció, ami nemcsak vár az őt megindo-
koló tapasztalatra, hanem vezet a tapasztalat felé.8

Ereszkedő Erő 

Lassacskán az űr feltöltődik. Fontosságát tekint-
ve figyelemre méltó megfigyelésekben és tapasztalá-
sokban van részünk, melyeket hiba lenne logikai sor-
rendként bemutatni, mert a régi világ elhagyásának 
pillanatától kezdve mindent lehetségesnek tartunk. 
Egyébként sincs két teljesen egyforma eset – ennél-
fogva a tévedés a merev spirituális gondolkodásban 
van. A szerteágazó tapasztalatokból csak néhányat 
tudunk felvázolni. 

Kezdjük a jógánk hátralévő részére beláthatatlan 
következményekkel bíró első jelenséggel, azzal, ami-
kor a békét – ennek hiányában a mentális csendet 
már viszonylag jól – megalapoztuk, amikor vágyunk 
vagy szükségletünk már felerősödött, tartóssá vált, és 
magunkban űrként érzékeljük, akkor a fejünk körül, 
legfőképpen a tarkónk táján szokatlan nyomást vagy 
hamis fejfájást érzékelünk. Kezdetben nem tudjuk 
hosszan elviselni, lerázzuk, kitépjük magunkat, vagy 


