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Hogyan ismerhetjük meg Isten? 

 
Biztosan mindenkiben felmerült már a kérdés, 

hogy ha van Isten, akkor miért nem mutatja meg 
magát, miért nem láthatjuk? Honnan tudhatjuk, 
hogy tényleg létezik-e? Talán nem is létezne? A 
kérdés elhamarkodott megválaszolása előtt 
érdemes néhány szempontot végiggondolni: 
Képzeljünk el egy olyan világot, melyben csak 
vakok élnek. Képzeljünk el, hogy milyen lehet az a 
társadalom, amely a szem használata nélkül jött 
létre! Mindenkinek más kép rajzolódna ki a 
fejében, de abban bizonyára egyetértenénk, hogy 
ebben a világban a látókétól igen eltérő életvitel, 
gondolkodás és világkép alakulna ki. Tételezzük 
még azt is fel, hogy ezek a vakok mind "hályogos" 
vakok, tehát a látásukat elvileg vissza tudnák 
nyerni. 

Hogyan szerezhetnének tudomást a fenti világ 
lakói az eddig nem használt, szunnyadó 
érzékszervükről? Honnan tudhatnák meg, hogy a 
színek és a fény közvetlen érzékelésével az életnek 
egy új dimenziója tárulna fel előttük: a 
szépség és a harmónia 
fogalma új jelentést nyerne, az 
érzések kifejezése és a 
kommunikáció terén új, eddig 
ismeretlen lehetőségek 
sejlenének föl - tehát az életük 
szó szerint kiszínesedne! 

Képzeljük el, hogy az egyikük - 
nevezzük Szerencsés 
Dánielnek - a 
nagyszülei házában a 
padlás egy rejtett 
zugában talál egy ősrégi 
könyvet. A felfedezés 
örömétől föllelkesülve együltében el is 
olvassa (letapogatja). Meglepődve 
tapasztalja, hogy a könyv a valóság egy 
rejtett dimenziójáról szól, mely csak egy 
eddig ismeretlen érzékszerv által 
érzékelhető. 

Rögtön elmeséli a felfedezését egy 
okos barátjának, aki egy (nem látható) 
gúnyos mosollyal megveregeti a vállát, 
mondván, hogy ezek régi elavult 
mesék, semmi racionális alapjuk sincs, 
teli vannak bizonyítatlan 
képzelgésekkel. Szerencsétlen Szerencsés 

Dánielünk elkedvetlenedik, és idővel elfelejti a 
furcsa históriát, mely a hétköznapok sodrásában 
egy érdekes emlékké halványul csupán. 

Telik-múlik az idő, a vakok világában valami 
véletlen folytán megjelenik egy látó, aki ráadásul 
orvos is. Ez az orvos azt hirdeti, hogy igazak az 
ősi könyvekben leírtak: a látás létezik, a 
segítségével eddig nem tapasztalt aspektusait 
élhetjük meg a világnak. Orvos lévén ajánl egy 
módszert a hályog lassú eltávolítására. A módszer 
egy több tíz évig tartó folyamatos kezelésből áll, 
melynek során a látás képessége fokozatosan 
feléledhet. Sokan kipróbálják, hisznek neki - 
köztük Szerencsés Dániel is - és csodák-csodájára  
bizonyos idő után  egy  intenzív érzet jelenik meg 
a tudatukban: a halvány fény eddig nem tapasztalt 
képe. Az orvos elmondja a hozzá fordulóknak, 
hogy a folyamat kezdetén csak egy nagyon halvány 
fényt fognak érzékelni, de idővel a teljes színskála 
feltárul majd a szemük előtt, s egy új, teljesebb 
világra eszmélhetnek rá. A vak társadalom okosai 

persze tiltakoznak az új elméletek és a fenti 
tapasztalat ellen. 

Empirikus Mátyás, a vakok főokos 
tudósa kiadja a vaktudomány 
hivatalos és tudományos válaszát e 
fantazmagóriákra. A válasz a 

következőképp hangzik: "Valójában 
senki nem tudja tudományosan 

bizonyítani a látás létezését. Minden 
leírás, amit eddig a látásról 
megalkottak, önellentmondásos, a 
mai tudományos eszközeink 

segítségével 
értelmezhetetlen és 

bizonyíthatatlan 
állításokkal teli. 
Márpedig a 

tudományunk mindent 
a maga valójában "lát", a 

logikánk csalhatatlan, az eszünk mint a 
borotva, így ha ezen a szűrőn nem 
megy át valami, akkor annak létezését 

igencsak indokolt megkérdőjelezni. 
Semmilyen (számunkra is értelmezhető) 

bizonyítékot nem tudnak felmutatni, 
hiszen ha egy ilyen átfogó dolog, 
mint a látás létezne, akkor annak 
hatásait tapasztalnunk kellene az 

életünk és a tudományos 
vizsgálatok során. A látók a 
spektroszkópjaink segítségével 

kimutatott sugárzásra hivatkoznak, 
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mint a látás hatásának bizonyítékára. (Vesd össze: 
a világ, az élőlények tervezettségének "nyomasztó 
látszata", mint Isten létének közvetett 
bizonyítéka). Nekünk azonban semmi okunk 
feltételezni, hogy ez a spektroszkópok által jelekké 
alakított jelenség kapcsolatba hozható lenne a 
"látással" , illetve a "látás" kapcsán a világ állítólag 
tapasztalható új aspektusaival. Csupán csak ezen 
jelenség véletlenszerű változásait  tudjuk 
kimutatni. Arra azonban semmi jel nem utal, hogy 
ez összeálljon valamiféle információval bíró 
tartalommá. Van ugyan egy szervünk, amiről nem 
tudjuk mire jó, de hát még az agyunk határait, 
képességeit sem térképeztük fel? De majd idővel! 
Ez a csekélység semmiképp sem bizonyítja, hogy 
az a bizonyos szerv összefüggésbe hozható lenne 
a látással, ahogyan azt a látáshívők hangoztatják. 
(Vesd össze: A tudatunk, mint Isten 
"megtapasztalásának" eszköze.)  Hivatkoznak még 
ezen kívül egy, a tudatukban a látás 
eredményeként megjelenő jelenségre is, amit ők a 
fénnyel azonosítanak. Ám nagyon jól tudjuk, hogy 
a pszichológia is ismer hasonló dolgokat: Nem 
mások ezek, mint egyes emberek tudatában és 
tudatalattijában létező fantáziaképek, melyek 
semmiben sem különböznek a pszichológia által 
definiált kényszerképzetektől. Minden okunk 
megvan tehát rá, hogy megalapozatlannak 
tekintsük a látás létezését!” 

Ekkor Empirikus Mátyás barátunk hangnemet 
vált (elutasító hozzáállását a látásban való 
kételkedésnek álcázza, mellyel  addigi életvitelét, 

gondolkodásmódját akarja igazolni): "Kedves vak 
társaim! Ne higgyetek ezeknek a kókler 
"látóknak"! Ha hisztek a szavaikban és több tíz 
évet elfecséreltek az életetekből,  azt csak 
magatoknak köszönhetitek. Tehát az dönt jól, aki 
kételkedik a látás-tanokban, nem hisz az orvosnak 
és nem követi az útmutatásait.” 

Jogosan merülhet föl a kérdés:  biztosak 
lehetünk-e abban, hogy az iménti tanmese vak 
szkeptikusaihoz hasonlóan a  kételkedőknek van 
igazuk, és tényleg nem is érdemes elindulni az 
Isten megtapasztalása felé vezető úton? Milyen 
valóban jogos ellenvetés merülhet föl, ami miatt 
nem hiszünk Isten küldötteinek, illetve a 
szentírásoknak? Mi az a visszatartó erő, amit a 
kételkedés eredményességébe vetett hittel 
palástolunk, ami miatt eleve elutasítjuk Isten és a 
lelki világ megismerésének útját? Ezt érdemes 
őszintén végiggondolnunk! Minden szentírás és 
Isten küldöttei is egyaránt azt mondják, hogy 
Istenbe vetett hit szükséges ahhoz, hogy Isten és a 
valóság mélyebb rétegei is feltáruljanak előttünk, 
hogy kifejlesszük az Ő megtapasztalásának 
képességét. Ha tehát kételkedünk a folyamat 
eredményességében, az eredmény rejtve marad 
előttünk. Ha viszont teszünk egy próbát, akkor 
megvan rá a lehetőségünk, hogy egy nap Istent és 
a valóságot is a maga teljes valójában pillanthassuk 
meg. 

 
Acyutananda dasa 
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Mayapur - Vrindavan zarándoklat. Képes ízelítő                                         
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HH Radhanath Swami: 

Hazaút – 12. rész 

         Egy gabonazsákokkal megrakott teherautó 
platóján értem el az afgán határt. A határállomás 
ramaty állapota az ország szegénységét jelezte, noha 
a határőrök szívélyesen fogadtak, ami utazásaim 
során nem volt megszokott jelenség. Afganisztánban 
Heratban álltam meg először. A helyiek nagyon 
kedvesen és szívélyesen fogadtak. Kietlen sivatagban 
éltek, kopott, poros ruhát viseltek, és düledező 
épületekben laktak. Noha soha életemben nem 
találkoztam még ilyen szegény emberekkel, 
mindenki, akivel találkoztam, rám mosolygott, és 
senki sem kért tőlem semmit. Sőt, éppen 
ellenkezőleg, szívesen megosztották másokkal saját 
tulajdonukat. Minden Heratban töltött napomon 
behívtak a házukba. 
 A család általában kis kunyhóban élt, annak 
is egyetlen szobájában. Boldogan megosztották 
velem kenyerüket. Vendéglátóim sem írni, sem 
olvasni nem tudtak. Ennek ellenére megdöbbentett, 
milyen alázatosak és bölcsek voltak, és méltósággal 
viselték el életük megpróbáltatásait. Bár egyáltalán 
nem beszéltek angolul, a szívünk közti beszélgetések 
különös elégedettségemre váltak.  
 1970 telén egy kis herati teaházban levelet 
írtam a családomnak: 
 

 Kedves Családom! 
 
 Mi újság otthon? Most Heratban, Afganisztánban 
vagyok. Csodálatosan érzem magamat itt egy olyan 
országban, ahol az emberek természetüknél fogva 
barátságosak és alázatosak, szegények és békések. 
 Tudom, elkéstem vele, mégis boldog születésnapot 
kívánok Apának és Larrynek. 
A legjobbakat kívánom nektek. 
 
Szeretettel: 
Richard 
 
 Egyik nap kora reggel mit sem sejtve 
elindultam, hogy felfedezzem a várost, és nagyon 
megrökönyödtem azon, amit a környéken 
tapasztaltam, amihez foghatót még sosem láttam. 
Késő délelőtt megálltam egy poros úton, hogy 
körülnézzek és élvezzem a látványt. Körülöttem az 
időtlen egyszerűség terült el. A szívem majd kiugrott 
a helyéből. Sok teve őgyelgett arra sorban egymás 
után. Nem hallhattam modern járművek dudáit, csak 
a tevék patájának hangja törte meg a csendet, ahogy 
a földön kopogott. Családok zsúfolódtak össze egy 
emeletes vályog épületekben. Szikkadt por csípős 
ízét éreztem a számban, az orromat a tevetrágya 
szaga és az égő fa füstje facsarta. Tradicionális afgán 
öltözékbe bújt emberek guggoltak az út szélén és 
cseverésztek egymással. Bő ruhájuk elegánsnak 
hatott, bár már kifakult és elrongyolódott a 
hordásban. A férfiak hosszú anyagot csavartak a 
fejük köré turbánként, sokak arcát pörsenés és 
himlőhely borította. Elemek kikezdte arcuk olyan 
száraz volt, mint egy régi bőrdarab. Hatalmas 
mosolyuk felfedte hiányzó vagy szuvas fogaikat. Bő 
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ingük térdük alá ért. Kötelességüket úgy végezték, 
mintha nem lennének az idő múlásának tudatában. 
A nők finom fátyollal fedték el arcukat, kék vagy 
fekete ruhát hordtak, mely a földet súrolta, így 
teljesen eltakarta a testüket. Egy vak ember ült az 
úton, és vallásos dalokat énekelt, amit dobbal kísért. 
 Hideg volt, a tűzhely füstje töltötte be a 
levegőt. Hirtelen és teljesen váratlanul a kulturális 
sokktól szó szerint térdre rogytam. A szememet 
égette a füst. A gyomrom émelygett és szédültem, 
teljesen elvesztettem a tájékozódó képességemet és 
féltem. Hirtelen képtelenségnek találtam, hogy az öt 
érzékem által tapasztaltakkal azonosítsam magamat. 
Teljesen kívülállónak éreztem magamat, az egóm 
fájdalmak közepette összeroppant. Ahogy ott 
térdepeltem, az érzelmek hatására kivert a veríték, és 
küzdöttem, hogy a világban valamilyen ismert 
dologhoz kapcsolódni tudjak. Nem sikerült. Úgy 
éreztem, mindehhez semmi közöm. Noha a szörnyű 
szegénység csüggesztő volt, mégis Herat polgárai 
tűntek a világ legboldogabb, leginkább gondtalan 
embereinek, akiket valaha láttam. A nyomor és 
boldogság szürreális együttese teljesen rövidre zárta 
az intelligenciámat.  
 Idős emberek ültek az út szélén hatalmas 
vízipipát szívva. A szikkadt sivatag porának szaga 
összevegyült a hasis fanyar aromájával. A látvány, a 
szagok és hangok nyugtalanítóan idegennek tűntek 
az érzékeim számára. Egyedül egy kultúrában, 
melyben semmit sem találtam, amihez viszonyulni 
tudtam volna.   
 Ahogy ott ücsörögtem az út szélén, mint egy 
magányos idegen egy távoli univerzumban, azért 
imádkoztam, hogy múljon el bennem ez a zavartság. 
Mi történik velem? Viaskodtam, hogy újra 
magamhoz térjek. Születésemtől fogva a külső 
körülményeimmel azonosítottam magamat. Eddig a 
pillanatig nem is gondoltam bele, mennyire 
feltételekhez voltam kötve. Mint amikor zöld 
szemüvegen keresztül látjuk a világot, és minden 
zöld lesz, a saját körülményeink és tapasztalataink 
alapján bizonyos féleképpen szemléljük a valóságot. 
A testem és az elmém által érzékelt elképzelésekkel 
azonosítottam magamat. Mivel ezek az ismerős 
elképzelések köddé váltak, ürességben találtam 
magamat. Istenem, segíts! Ki vagyok én? Ki vagyok én? Ki 
vagyok én valójában? 
 A világ mintegy eltűnt körülöttem, ahogy az 
imádkozás és meditáció révén olyan állapotba 
kerültem, ahol a jelenségek világát felváltotta a belső 
csend jelenléte. Értékes igazságra találtam ott rá, 
olyan igazságra, amely egyfajta menedék és 
szabadság érzetét keltette: Én vagyok a lélek, mely 
különbözik a világi külsőségektől, hisz Isten gyermeke. A 
kulturális sokk tüze úgy viselkedett, mint a nap 
sugarai, hogy eloszlassa a tévhit ködét. Tudtam, 

hogy Herat mindig is szent helyként szerepel majd 
szívem térképén.  
 Bármikor gondolok is vissza arra a napra, 
mindig eszembe jut, hogy az imák mindig úgy 
találnak meghallgatásra, ahogy nem is várnánk. 
Ahhoz, hogy fejlődjünk, arra van szükség, hogy 
alapjainkban rendüljünk meg. Míg ott térdeltem 
Herat egyik utcáján, valami meghalt bennem, helyet 
adva a megvalósításnak, ami megszületett, hogy 
egyengesse utamat. A teve minden egyes lépéssel 
felemeli a patáját, hogy a földön valamilyen stabil 
helyre lépjen és előre jusson. Ahhoz, hogy elérje a 
tengert, a folyó minden egyes hullámának meg kell 
adnia magát a sodrásnak.  
 A szobámba menet összefutottam egy 
öregemberrel, aki az úton ült. Fején turbán, arca 
ráncos és mély árkokkal teli. Fogatlan mosolya csak 
úgy ragyogott, ahogy felém intett, hogy hasissal teli 
vízipipáját megossza velem. Mosolyogva udvariasan 
visszautasítottam. Kultúrája már olyan magasra 
juttatott, amit reméltem, sosem felejtek el.  
 Heratban felajánlották nekem, hogy tevén 
elvisznek valahova, ahonnan busszal Kandaharba 
mehetek, Afganisztán szívébe. A roskadozó busz 
zsúfolásig tele volt földművesekkel, és látszólag 
senki sem foglalkozott azzal, hogy megfizették-e azt 
a pár fillért az útért, vagy sem. Az ülések között 
termékekkel teli zsákok, fél tucat csirke, két birka és 
egy kecske is utazott. Az erőlködő motor zaja, a 
férfiak és nők nevetése és síró gyerekek jelentették 
ennek a lenyűgöző mutatványnak a háttérzenéjét. 
Hirtelen a hatalmas sivatag kellős közepén megállt a 
busz. Vészhelyzet van? Dehogy! Az utasok szépen 
kiterítették imaszőnyegüket a homokra, majd Mekka 
szent városának irányában elvégezték a Namazt, 
azaz arcra borultak Allah és az Ő 
prófétája, Mohamed előtt. Pár 
óránként megismétlődött ez 
a rituálé tekintet nélkül 
arra, hogy éppen hol 
jártunk. E törzsi 
emberek számára a 
vallás maga volt az élet. 
Nem mullahok, 
papok, jógik vagy 
szerzetesek 
voltak, 
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hanem hétköznapi földművesek. Nagy benyomást 
tett rám, hogy Allah iránt érzett odaadásuk minden 
helyzetben és helyszínen előnyt élvezett.  
 Kandaharban a helyi lakosok kedvesen 
fogadtak. Különösképpen egy ember, Hariz, akinek 
nagyon felkeltettem az érdeklődését. Magas, jól ápolt 
külsejű művelt férfi volt, aki a kereskedelemben 
gyűjtötte össze vagyonát és vívta ki ezzel mások 
tiszteletét. Üzleti okokból és pihenés céljából 
gyakran utazott külföldre. Miután végig kalauzolt 
Kandaharban, elhívott engem tágas otthonába. 
Egyik csendes este a tetőteraszon üldögéltünk és 
filozófiai eszmecserét 
folytattunk, amikor halkan 
így szólt: 
– Mr. Richard, kérem, 
bocsásson meg egy 
pillanatra. A kötelesség 
elszólít. – Hirtelen 
felugrott a székéből, a 
Hold felé emelte 
tekintetét, és úgy kezdett 
üvölteni, mint egy farkas.  
– 
Aúúúúúúúúúúúúúúúúúúú, 
aúúúúúúúúúúúúúúúú, 
aúúúúúúúúúú! - Mi folyik 
itt? Talán elment az esze 
ennek a kiváló úriembernek? Megragadott egy 
hosszú kötelet, melynek végén hurok volt, a tető 
széléhez sietett, majd a kötelet leengedte. Mi a 
csudát csinál? Feszült figyelemmel lassan feltekerte a 
kötelet. Nagy csodálkozásomra egy vonagló 
rágcsálót fogott, ami méretben és formában egy 
vadászgörényhez hasonlított. Ámulva néztem. Ez 
egy mongúz, mely, mint kiderült, nappal a várost 
járta, és minden este reagált Hariz üvöltésére, 
belemászott a kötél hurkába, ahol kelepcébe került, 
és a tetőn töltötte az éjszakát. Ahogy a barátom és 
én kifogytunk a szóból, éreztem, ahogy a mongúz 
felkúszik a hátamon éles karmaival kapaszkodva 
belém. Felmászott hosszú hajamon, amíg el nem 
érte a fejem tetejét. Ott bevackolta magát hosszú 
fürtjeimbe, és elaludt. Éreztem, ahogy meleg teste 
mélyeket lélegez a fejemen Újabb kultúrsokk ért. 
Vendéglátómra néztem segítségért. 
- Most mitévő legyek? – A barátom felnevetett. 
- Mr. Richard, remek fészket készített a hajában. – 
Úgy éreztem, mindjárt szétroppan a nyakam a 
mongúz súlyától 
- Kérem, szedje le rólam! – Hariz elkomolyodott. A 
csillagos ég alatt beleszürcsölt a teájába, rám 
hunyorított, és figyelmeztetett: 
- Az ősi igazság szerint sosem szabad felébreszteni 
egy alvó mongúzt. – Letette csészéjét az asztalra, 
majd elmondta nekem, hogy az ókori egyiptomiak a 

mongúzt szent állatnak tartották. – A mongúz 
vérengző fenevad, ha feldühítik. A kígyók közül a 
legmérgezőbbet, a kobrát is képes megölni, noha a 
halál jelképe. – Hariz ismét belekortyolt a teájába, 
majd hátradőlt.  
- Ha hirtelen felébreszti, darabokra tépheti magát. 
Mr. Richard, meg ne mozduljon, amíg önszántából 
el nem megy. 
 Órák teltek el, ahogy ültem mozdulatlanul, 
az életemet féltve. Időnként a mongúz megmozdult 
és karmait a koponyámba véste. Hariz már nem 
tudott ébren maradni, ezért nagy bocsánatkérések 

közepette aludni tért. 
Egyedül maradtam. Úgy 
éreztem, sosem ér véget 
az az ébren töltött éjszaka 
Kandaharban. A nyakam 
lüktetett a fájdalomtól, 
mégsem mertem 
megmozdulni. A mongúz 
a fejemen olyan volt, mint 
egy időzített bomba, mely 
bármikor felrobbanhat. 
Kezdtem egyre kevésbé 
ragaszkodni a hajamhoz. 
Ha a bevándorlási hivatal 
beváltotta volna a 
fenyegetését, hogy 

leborotválja a hajamat, most sokkal nagyobb 
biztonságban tölteném ezt az éjszakát.  
 Próbáltam vigasztalódni. Legalább valaki 
értékeli a hajamat! A mongúznak azonban társai is 
akadtak. Kiéhezett élősködők kezdték a fejbőrömet 
harapdálni, megsemmisítve ezeket a nemes 
gondolatokat. Miért történik ez velem? Érezve, 
milyen sebezhető vagyok, igyekeztem az 
érzelmeimet kontrolálni. Végül próbáltam rájönni 
arra, hogy mire jó mindez. Megértettem, hogy a 
szabad akaratunk egy átkot akár áldásossá is tehet. 
Akármilyen komikusan hangzik is, ez a mongúz 
biztosan azért jött, hogy megtanítsa nekem a türelem 
és béketűrés szent erényét. Ha valaki elviseli a 
szenvedést és Isten felé fordul, az megfizethetetlen 
áldást jelent. Ha valaki képes egy krízishelyzetet 
lehetőségként kezelni, az bölcs. 
 Az éjszaka további részét a hála különös 
állapotában töltöttem. Aligha sejtettem, hogy amit a 
mongúz a krízishelyzetről tanított nekem, az a rám 
váró nehézségekben segítségemre lehet. Mire felkelt 
a nap, hívatlan vendégem már jó hat órát aludt. 
Felébredt, lemászott a hátamon, majd a földre 
ugrott. Aztán olyasmit tett, ami megindított: ártatlan 
hálás szemekkel rám nézett, mintha köszönetet 
akarna mondani nekem vendégszeretetemért. 
Elfordult tőlem, majd a kötél hurkába mászott, majd 
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pedig Hariz, aki éppen akkor ébredt, leeresztette őt 
az utcára. 
 Hariz rám mosolygott: 
- Mr. Richard, kérem, bocsássa meg nekem a 
kényelmetlenségeket, amiket el kellett szenvednie. 
Ehhez fogható még sosem történt nálam. Örüljön 
azonban, hiszen a mi kultúránkban jámbor tettnek 
számít, ha valaki szeretettel fogad egy hívatlan 
vendéget. Egyik mongúzunkat nagy szeretettel látta 
vendégül, minden mechanikus udvariaskodás nélkül. 
Ma reggel nagyon boldog volt, és jól kipihente 
magát. 
 A nyakam elmerevedett a megterheléstől és a 
kialvatlanságtól. Átgondoltam a szavait. Tényleg jól 
hallottam, hogy azt mondta, mongúzaink, többes 
számban? Úgy 
döntöttem, 
legközelebb nem 
szeretnék a 
közelben lenni, 
amikor az égre 
emeli a tekintetét és 
úgy vonyít, mint 
egy farkas. 
Megvakartam 
összeharapdált 
fejemet, és mivel 
alig vártam, hogy 
odébbálljak, így 
szóltam: 
- Hariz, nagyon 
köszönöm, sokat 
tett értem. Jobb, ha 
most már a magam útját járom. 
 
 Egyik este, ahogy a csendes utcán sétáltam 
Kandaharban egy alacsony, félszemű és félkarú férfi 
ragadta meg a karomat. Egy sikátorba vonszolt, 
majd egy csigalépcsőn ráncigált le. Vaksötét volt. 
Ahogy a megmunkálatlan kőlépcsőkön lefelé 
haladtunk, azon morfondíroztam, micsoda rejtély 
vár megint rám. Amint a föld alá értünk, sötét, 
hűvös valamikori fogdába tuszkolt. Miután a 
szemem hozzászokott a sötétséghez, megláttam egy 
pislákoló lámpást, ami halvány fényt árasztott. 
Lángja omladozó kőmennyezetre és falakra szórta 
fényét, ahonnan pókhálók és vasláncok lógtak 
vészjóslóan. Egyetlen ablak vagy bútor sem volt 
sehol. A koszos padlón guggolt vagy egy tucat 
piszkos és rongyos ruhájú turbános férfi. Egy 
homályos kupac körül gyűltek össze. Mi lehetett az? 
Ahogy látásom kitisztult megtudtam, hogy egy kupac 
afgán fekete hasis, talán úgy száz kiló. Amikor 
visszatértem Európába, megtudtam, hogy a 
legdrágább és legerősebb hasis a világon. A szegény 
öregemberek folyamatosan darabokat téptek belőle, 

és tenyér nagyságú labdacsokat gyúrtak belőle, hogy 
könnyen lehessen csempészni. Kísérőm az egyik 
sarokban hagyott, ahogy csatlakozott a többiekhez, 
akik szintén labdacsokat gyúrtak.  
- Milyen különös! – gondoltam. – Mit keresek itt? – 
Még akkor sem találnék ki innen, ha megpróbálnám. 
Ekkor valaki felállt, majd meggyújtott egy fáklyát. 
Mint egy főpap, aki az oltárhoz vonul, úgy 
masírozott a terem másik felébe. Ott állt egy 
tiszteletre méltó murtinak tűnő szobor, egy masszív 
vízipipa. A férfi előre lépett, hogy megetesse a 
hatalmas szörnyet több kilónyi hasissal, és 
szertartásosan meggyújtotta a fáklyát. Ekkor egy 
másik ember is felkelt ültéből, odament a hosszú, 
felfelé kanyarodó csőhöz, és minden erejével mélyen 

és erőteljes 
megszívta, amíg a 
tüdeje meg nem telt a 
füsttel. Aztán kivette 
a szájából a pipa 
szárát, kilélegzett, 
hogy újabb adagot 
lélegezzen be. Egyre 
másra több és több 
hasis füstöt szívott 
be. Hihetetlen volt. 
Nemsokára füst 
kezdett gomolyogni a 
pipából is, ennek 
ellenére a férfi 
folytatta a pöfékelést. 
Ember feletti 
mutatvány volt. 

Amikor már ezt is túlszárnyalta, a tüdeje fellázadt. A 
földre rogyott, majd önkéntelenül rázkódni kezdett, 
s olyannyira köhögött, hogy azt hittem, a bele is 
kiszakad. 
 Eközben mindenki közönyösen sodorta a 
hasis golyókat. Ekkor a következő férfi odalépett a 
vészjósló vízipipához, és megismételte ugyanezt a 
rituálét. Csak pöfékelt és pöfékelt vagy húszszor. A 
füst csak úgy gomolygott a szárából, és végül amint 
elérte a tetőpontot, a férfi a földre zuhant. Ott 
hentergett, és folyamatosan köhögött. A teremben 
mindenki elvégezte ugyanezt a hihetetlen rituálét. 
Amikor végre meg tudták állni köhögés nélkül, 
minden férfi csendesen csatlakozott a többiekhez, és 
ismét labdacsokat készített. A rakás köré guggoltak, 
hogy helyet adjanak a következő pipázónak. 
Mindenki többször is sorra került, így a pipa több 
kilónyi hasist nyelt el.  
- Ezek az öreg afgánok minden bizonnyal szakértői 
annak, hogyan kell rendesen betépni – gondoltam. – 
Ha összehasonlítom őket a büszke hippikkel, azok 
elbújhatnak mögöttük. 
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 A levegőtlen cellában vágni lehetett a hasis 
füstjét, ami égette a szememet. Csak attól, hogy 
levegőt vettem, annyira betéptem, mint még soha 
életemben. Én következtem. Odaráncigáltak a 
vízipipához. A szárából a hasis sűrű füstje 
gomolygott. Hogy menjek a közelébe? Hátra 
tántorodtam. El sem értem a pipa szárát, hogy 
szívjak belőle, amikor a füst annyira kikezdte a 
tüdőmet, ahogy a kígyó hatol az egérlyukba. A földre 
rogytam, előre hátra gurultam. Olyan erős köhögés 
fogott el, hogy könnyezett tőle a szemem, és azt 
hittem, a torkom 
és a tüdőm 
darabokra szakad. 
Eközben a veterán 
dohányosok a 
térdüket verdesték, 
és rázkódtak a 
nevetéstől. Íme egy 
fiatal amerikai, aki 
harmad annyi idős, 
mint ők, és még 
csak a pipaszár 
közelébe sem tud 
kerülni.  
 Esténként 
így szórakoztak, 
nekem azonban ez 
túl sok volt. Visszamásztam a sarokba és a falnak 
támaszkodtam. Egyfajta energia megbénította a 
tagjaimat, miközben különös víziók jelentek meg a 
gomolygó füstben. Minden hang furcsa zeneként 
hatott, az elmém pedig csak egyre örvénylett az időn 
és téren túl. A szememet könnyek égették. 
Hallucinálás közben figyeltem, ahogy a pipából 
felemelkedő füst gomolyog, és démoni formákat ölt, 
hogy elnyeljen engem. 
 Eszembe jutottak azok az idők, amikor a 
boldogságot a káros szenvedélyeken keresztül 
próbáltam vagy akartam elérni. Mit nyertem vele? 
Visszagondoltam azokra a drogfüggőkre és 
alkoholistákra, akikkel Amerika egyes városainak 
rosszhírű utcáin találkoztam. A főiskolán több 
ismerősöm is drogozott, és teljesen a függőség 
rabszolgája lett. Emlékszem egy kedves lányra, aki a 
túl sok LSD fogyasztás miatt megőrült. Noha okos 
főiskolás volt, úgy kezdett csiripelni, mint egy 
madár. Mindenki azon szórakozott, hogy próbált 
kirepülni a második emelet egyik ablakából. Egy 
évvel később még mindig azt képzelte, hogy madár, 
ezúttal azonban már egy elmegyógyintézetben 
csivitelt. Volt olyan időszak, hogy magam is a 
drogok segítségével akartam lelki békére találni. Azt 

képzeltem, hogy a vegyi anyagok vagy 
gyógynövények képesek magasabb lelki érzékelést 
biztosítani, azonban hamar rájöttem, mennyire 
korlátozott a hatásuk. Természetellenes állapotba 
hoztak, és egyre távolabb kerültem a szívem 
vágyától. Abba kellett hagynom. 
 Kandaharban abban a hasis tömlőcben látott 
szenvedések hatására a következő fogadalom 
fogalmazódott meg bennem: Drága Uram, sose fogok 
többet mámorító és kábítószereket használni. 
 Kibotorkáltam a teremből, ki az utcára, ahol 

még mindig 
tántorogtam. 
 
 Kandaharb
an töltött utolsó 
napomon egy 
zsúfolt teaházban 
guggoltam a 
helyiekkel. Hirtelen 
mindenkinek a 
figyelme egy vak 

fiúra 
összpontosult, aki 
éppen bebotorkált, 
kezében egy 
rozsdás húros fa 
hangszert tartott. 

Úgy 16 éves forma lehetett, lesoványodott testét 
neki is koszos rongyok takarták. A szívem 
megremegett – semmi sem rejtette el vak, eltorzult 
szemét. Habár nagyon szegénynek tűnt, mosolya 
ragyogott, ahogy dalokba öntötte a szívét, miközben 
a Mindenható Allahot dicsőítette, és játszott egy 
húrú hangszerén. Édes hangja és őszintesége mind a 
hatunkat elvarázsolta ott a kis viskóban. Abban az 
egy órában a vak fiú spontán öröme természetfeletti 
boldogsággal árasztotta el a termet. Pengette azt az 
egyetlen húrt, és Istent dicsőítette. 
 Megindított a jelenet. Otthona nincsen, 
világtalan, írástudatlan és szegény. Ennek ellenére 
ebben a megalázó helyzetben is a boldogságnak 
hatalmas tárházáról énekelt, melyet saját szívében 
talált: isten iránti szeretetéről.  
 Kandahar rendkívüli volt. Egy mongúztól 
türelmet tanultam; egy rakás hasis függőtől 
mértékletességet; és végül egy világtalan fiútól lelki 
boldogságot. Hálatelt szívvel mindazért, amit 
tanultam, búcsút intettem a városnak.  
 

                           Folytatása a következő számban 
 
(Részlet HH. Radhanath Swami: Journey Home című 
könyvéből)


