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Srí Arulparánanda a XIX. századi Dél-India és Ceylon (a mai Srí Lanka)
egyedülálló személyisége, valahol a vallás és a politika metszéspontjában,
aki azonban még saját hazájában is tökéletesen ismeretlen. Ismeretlen
annak ellenére, hogy a korabeli ceyloni politika két leginkább meghatá-
rozó személyiségére, láthatatlanul ugyan, de túlbecsülhetetlen hatást gya-
korolt. Srí Arulparánanda nevével először Edward Carpenter, a
Magyarországon jószerivel ismeretlen, de az angolszász világban jól ismert
szociális gondolkodó indiai útirajzában (From Adam’s Peak to Elephanta.
Sketches in Ceylon and India – 1892) találkoztam. Ez a könyv indította
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ezt az izgalmas „szellemi nyomozást”, amelynek során nemcsak Arulpa-
ránanda különleges személyiségének és életének eddig ismeretlen oldala
tárult fel, hanem számos olyan összefüggés is, melynek szálai jóval túl-
nyúlnak az Indiai szubkontinensen.

I. A COOMARASWAMYK

1947. augusztus 22-én a Bostoni Szépművészeti Múzeum (Boston Museum of Fine
Arts) keleti és muszlim gyűjteményének kurátora 70. születésnapja alkalmából el-
mondott beszédében megemlítette, hogy a tradicionális-szakrális művészet iránti ér-
deklődése természetes módon vezette el az összehasonlító vallástudomány és a
metafizika területére. Az ünnepelt az az Ananda K. Cooma ras wamy (1877–1947)
volt, aki már fiatalon beírta magát az egyetemes művészettörténet legnagyobb kutatói
közé Mediaeval Sinhalese Art (1908) és The Arts and Crafts of India and Ceylon
(1913) című munkáival, hogy ne is említsük a Rajput Painting (1916) című monog-
ráfiáját, amely az első tudományos beszámoló volt az északnyugat-indiai rádzsasztáni
művészetről, valamint The History of Indian and Indonesian Art (1927) című mun-
káját, amelyben szisztematikusan mutatta be az indiai szubkontinens és a kulturális
befolyási övezete alá tartozó területek művészetét.1

Coomaraswamy eredendően azonban nem művészettörténész, hanem geológus
volt, és számos munkája jelent meg e területen is. Figyelme azonban az ásványokról
gyorsan a lelőhelyek tőszomszédságában található műemlékek felé fordult, majd az
ezek hátterében meghúzódó, az adott társadalom legmélyebb gyökereit alkotó meta-
fizikai gondolkodás került figyelme középpontjába. Rendkívüli erudícióról és elmé-
lyültségről valló tanulmányok és könyvek sorozatában irányította olvasói figyelmét
az egyes vallások mögötti metafizikai réteg univerzalitására, egy valódi philo so phia pe-
rennisre. Mircea Eliade szerint Coomaraswamy „az évszázad legtanultabb és leginkább
kre atív gondolkodású tudósainak egyike”, és Coomaraswamy már Eliade Romániában
kiadott le gen dás folyóiratának, a Zalmoxisnak az első számába is publikált egy tanul-
mányt („The Philo so phy of Medieval and Oriental Art”). Aligha vonható kétségbe,
hogy Ananda K. Coomaraswamy Ceylon (1972 óta Srí Lanka) történetének világvi-
szonylatban is az egyik legnagyobb hatású személyisége volt.

A 70. születésnapján elmondott beszédében azonban nemcsak életútjáról beszélt,
hanem bejelentette, hogy feleségével együtt szándékában áll hazaköltözni Indiába,
és búcsút vett amerikai munkatársaitól és barátaitól.

Nem hagytak érintetlenül azok a vallásfilozófiák, amelyeket tanulmányoztam, s amelyekhez a
művészettörténeten keresztül jutottam el. Intellige ut credas! 2 Az én esetemben legalábbis az
értelmi megragadás magában foglalta a hitet. És számomra most jött el az ideje annak, hogy az
aktív életmódot felcseréljem egy olyan életmódra, amelyben a kontempláció kapja a nagyobb
szerepet, s amelyben, reményeim szerint, közvetlenebb és teljesebb tapasztalatot tudok majd
szerezni annak az igazságnak legalábbis egy részéről, amelyet mind ez ideig elsősorban logikai
módon ragadtam meg.3
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Coomaraswamy beszéde 1947. augusztus 22-én – pontosan születésének 70. év-
fordulóján – hang   zott el, a sors azonban nem engedte teljesülni tervét, mert szüle-
tésnapja után alig két hétre, 1947. szeptember 9-én szívinfarktusban elhunyt.

Bár Coomaraswamy arról beszélt, hogy hazatér Indiába, ő azonban nem Indiában
született, hanem az akkor még a Brit Birodalom részét képező Ceylonban,4 a főváros
melletti Kollupitiyá ban (ma már Colombo külvárosa). Nem sokáig maradt azonban
Ceylonban, angol édesanyja ugyanis nem bírta a helyi klímát, és ezért úgy döntött a
család, hogy az anya gyermekével együtt visszatér Angliába, s amint hivatali teendői
engedik, férje is csatlakozik hozzájuk. A család újraegyesülése azonban meghiúsult,
ugyanis Coomaraswa my édesapja nem sokkal ezt követően meghalt. Így a kis Ananda
kétévesen félárva maradt.

Ananda oktatásáról eleinte édesanyja és édesanyjának férjezetlen nővére gondos-
kodott, majd 12 éves korában az előkelő gloucestershire-i Wycliffe College-ba került,
ahol a klasszikus nyelvek mellett izlandiul is tanult (később az Edda egyik kiemelkedő
részét, a Völuszpát angolra fordította).5 Ezt követően 20 éves korában tanulmányait
a Londoni Egyetemen (University of London) folytatta, ahol három év múlva bota-
nikából és geológiából kiváló minősítéssel megszerezte a természettudományok bac-
calaureusa (Bachelor of Science) fokozatot.

Természetesen egyszerű ceyloniként ilyen tanulmányi lehetőségek nem álltak
volna rendelkezésére. Édesanyja, Elizabeth Clay Beeby azonban egy komoly indiai
és ceyloni kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkező kenti arisztokrata család sarja volt.
Coomaraswamy nevének egyik eleme, a K. – Kentish – pontosan erre a kenti szár-
mazásra utal. Így neveltetésében és tanulmányaiban anyai őseinek nemcsak angol,
hanem arisztokrata volta is meghatározó volt. Coomaraswamy azonban az angol ne-
velés ellenére sem feledkezett meg atyai őseinek távol-keleti származásáról, és az egye-
tem elvégzése után nem sokkal geológiai kutatásai miatt a Ceyloni Ásványtani
Felmérés vezetőjévé nevezték ki (1903–1906). Ennek az időszaknak a termése részint
a Mineralogical Survey of Ceylon két kötete, részint pedig egy új, különlegesen nagy
sűrűségű (9,7 g/cm3) ásvány felfedezése. Egy magánlevelében Marie Curie azt java-
solta az ifjú Coomaras wa my nak, hogy az ásványt felfedezőjének neve után „cooma-
rit”-nak nevezze el, ő azonban az „uraninit” nevet adta neki (később az ásvány magas
tóriumtartalma miatt a „torianit” nevet kapta). Már ez a fiatalkori eset is jól mutatja
Coo ma raswamy később egészen határozott formákban megjelenő beállítottságát,
személyiségének háttérbe szorítását az általa képviselt eszmékkel szemben. Ideje nagy
részét ekkoriban a Szubkontinens és Anglia között osztotta meg. A Londoni Egye-
temen 1906-ban, 23 éves korában – és első ceyloniként – megszerezte geológiából a
természettudományok doktora (Doctor of Science) fokozatot.

Geológiai és mineralógiai kutatásai során azonban Coomaraswamy figyelme –
mint ahogy fentebb már szó volt róla – egyre inkább a tradicionális művészet irá-
nyába fordult. Legelső művészettörténeti munkája, a Photographs of Minor Sinhalese
Arts négy kötete (1903) után sorra jelentek meg hasonló tematikájú munkái, úgy-
hogy kiterjedt művészettörténeti kutatásai miatt 1917-ben felajánlották neki a Bos-
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toni Szépművészeti Múzeum egyik kurátori állását (Keeper of Indian and Moham-
medan Art), amit Coomaraswamy el is fogadott. Így negyvenéves korában az Egye-
sült Államokba költözött, s élete végéig ott is maradt: soha többé nem ment vissza
Angliába, és Ceylonba is csak egyszer látogatott el.6 A múzeum keleti gyűjteménye
jórészt az ő munkássága révén jött létre.

De Coomaraswamy nemcsak anyai őseinek köszönhette, hogy ilyen különleges
életpálya jutott osztályrészéül. Édesapja semmilyen értelemben nem volt rangon aluli
társa feleségének: az első ceyloni, sőt az első ázsi ai származású volt, akit Angliában
lovaggá ütöttek (1874). Sir Mutu Coo ma  raswamy (1833–1879) kora egyik megha-
tározó politikai személyisége volt, akit 1861-ben választottak a Ceyloni Törvényhozó
Tanács tagjává.7 A Törvényhozó Tanács abban az időben a legmagasabb politikai
testületnek számított Ceylon szigetén, vagyis Lankán (a szanszkrit lanka jelentése
„sziget”), melyben helyi származásúak is részt vehettek, és gyakorlatilag kormányzati
funk ciót töltött be. A testület tizenhat taggal rendelkezett, akiknek többsége azon-
ban brit származású volt, és a született ceyloniak – szingalézek, tamilok, mórok –
csak kisebbséget alkothattak a testületen belül. E testület tagja volt Mutu Cooma-
raswamy tizennyolc éven keresztül, egészen 1879-ben bekövetkezett haláláig.

Sir Mutu azonban nemcsak a ceyloni politikai életnek volt meghatározó szemé-
lyisége, hanem – egyik hosszabb európai tartózkodása során (1862–1865) – Angli-
ában is a legmagasabb körökbe volt bejáratos. Gyakori vendége volt a viktoriánus
Anglia egyik legnagyobb hatású politikusának, Lord Palmerstonnak, de baráti vi-
szonyt ápolt John Russellel, Alfred Tennysonnal és Matthew Ar nolddal is.8 Benjamin
Disraeli, a korabeli Anglia másik legnagyobb hatású politikusa9 pedig 1874. augusz-
tus 6-án személyesen kísérte a királyi palotába a lovaggá ütési ceremóniára, és utolsó,
befeje zetlen regényének a Falconet-nak egyik szereplőjét, Kusinarát Mutu Cooma-
raswamyról mintázta. Európai tartózkodása során Coomaraswamy számos előadást
tartott a hinduizmusról és a védánta-bölcseletről. Sir Mutu volt az első ázsiai, akit az
egyik hagyományos londoni ügyvédi kamara (Inns of Court) a tagjai (barristers)
közé fogadott.10

Mutu Coomaraswamy azonban nemcsak politikai vonatkozásban volt meghatá-
rozó személyisége a brit Ceylonnak, hanem egyrészt komoly affinitással rendelkezett
a ceyloni, tágabban pedig az egész hindu-buddhista kultúra iránt is, másrészt pedig
kiváló nyelvérzéke révén (angol, tamil, szingaléz, páli, görög, latin) otthonosan moz-
gott az egyetemes kultúra területén is. E tekintetben elsősorban nem saját munkái,
hanem fordításai révén járult hozzá a hinduizmusról való ismereteink elmélyítéséhez.
Két hagyományos drámai munkát is átültetett angolra: a Hariscsandrát tamilból, a
Dhátávamsát pedig páliból.11 Lefordította angolra és jegyzetekkel látta el a páli
kánon egyik legrégebbi darabját, a Szutta Nipátát, valamint angol prózára fordította
az egyik legjelesebb tamil költő és misztikus, Tájumánavar 152 himnuszát.12

Sir Mutu Coomaraswamy 1875-ben, 42 éves korában vette nőül a tehetős kenti
arisztokrata család akkor 23 éves sarját, Elizabeth Clay Beebyt. Az esküvői szertartást
nem kisebb méltóság celebrálta, mint az Anglikán Egyház első – primus inter pares
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– embere, a canterburyi érsek. A ko ra beli beszámolók szerint Elizabeth nemcsak elő-
kelő származású és nagyon szép volt, hanem igen művelt is. Gyermekük, Ananda két
évre rá született. Nem sokkal ezt követően Elizabeth betegsége miatt ő és a kis
Ananda elhajózott Angliába azzal, hogy férje nemsokára követi őket. Mutu Coo ma -
raswamy azonban soha többé nem látta viszont gyermekét és feleségét: négy év há-
zasság után, 46 éves korában, pontosan azon a napon, amikor Ceylonból Angliába
kihajózott volna, 1879. má jus 4-én veseelégtelenség következtében elhunyt.

Mutu Coomaraswamy úgyszintén nem minden családi háttér nélkül került a cey-
loni politikai élet élére. Édesapja, Arumugampillai Coomaraswamy (1783–1846)
1833-tól, vagyis a Törvényhozó Tanács megalapításától kezdve haláláig a „Tamil
Szék” birtokosa volt, ami azt jelenti, hogy a Sziget tamil – és mór13 – közösségét ő
képviselte a Törvényhozó Tanácsban.

II. A PONNAMBALAMOK

Nem követjük tovább a Coomaraswamy család idők homályába vesző történetét, hi-
szen e tanulmány nem családtörténetet kíván adni. Arumugampillai Coomaras-
wamynak második feleségétől egy fia és egy leánya született. A fiú a már említett
Mutu Coomaraswamy. Leánytestvérét, Sellach chi Coomaraswamyt Arunachalam
Ponnambalam (1814–1887), a Coomaraswamy családhoz ha son lóképpen komoly
múlttal rendelkező Ponnambalam család sarja vette nőül. Aruna cha lam Ponnamba-
lam komoly hivatali karrier várományosa volt, de mivel e téren akadályokba ütközött,
kereskedelemmel kezdett foglalkozni. Minthogy azonban a kereskedelem sem hozta
meg számára a várva várt sikert, végül a vallásban találta meg lelke békéjét, és kora
egyik meghatározó vallási aktivistájává vált. Három gyereke született, mindhárom
fiú – és mindhárman túlbecsülhetetlen politikai és kulturális szerepet játszottak a
modern Ceylon kialakulásában. A három testvér Coo ma  raswamy, Ramanathan és
Arunachalam.14 Mivel édesanyjuk korán meghalt (a legidősebb fiú is még csak 6 éves
volt ekkor), a három fiút anyai nagyanyjuk, Mutu Coomaraswamy édesanyja ne vel -
te fel,15 Mutu pedig – aki ekkoriban még gyermektelen volt – gyakorlatilag saját fia-
iként kezelte őket, s ők is második apjuknak tekintették nagybátyjukat.

A három testvér közül a legkevésbé sikeres a legidősebb volt, Ponnambalam Co-
omaraswamy (1849–1905). Általános vélemény szerint azonban éppen neki voltak
a legkiválóbb képességei: határozott, elszánt és kiváló intellektuális képességekkel
rendelkező férfiú volt, aki ráadásul nagyon jól ismerte a tamil klasszikus irodalmat.
1893-tól 1898-ig, egy cikluson keresztül volt a Törvényhozó Tanács tagja a ceyloni
tamil közösség legfőbb képviselőjeként. Coomaraswamy autonóm személyiség volt,
és egyetlen megmaradt fényképén is látszik jellemének nemessége és rendíthetetlen-
sége. Honfitársaitól a „Hultsdorf Oroszlánja”16 epitheton ornanst kapta, mivel a Ta-
nácson belül a leghatározottabban ő képviselte a tamil érdekeket a brit érdekekkel
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szemben. Emiatt aztán szembe is kerül a brit gyarmati hatóságokkal, akik nem tá-
mogatták a Törvényhozó Tanácson belüli tagságának meghosszabbítását. Részint
kompromisszumokra nem hajló beállítottsága, részint viszonylag korai halála miatt
nem tölthetett be olyan kiemelkedő szerepet a formálódó Ceylon történelmében,
mint testvérei.

Politikai értelemben a három testvér közül a legnagyobb tekintélye a középsőnek,
Ponnam ba lam Ramanathannak volt (1851–1930). Ramanathan kiegyensúlyozottabb
és kevésbé „offenzív” személyiség volt, mint a bátyja, és eredményeit elsősorban ennek
köszönhette. Míg Coomaras wa my határozott nacionalista attitűddel lépett a politika
porondjára, öccse elsősorban morális politikus volt. Tanulmányait a nagyhírű colombói
Royal College-ban kezdte, majd a madrasi egye te men jogot tanult. A Törvényhozó
Tanácsban 1879-től ő képviselte a Sziget tamil lakosságát. 1886-ban feleségével együtt
öt hónapos európai tanulmányútra indult, és ebből az alkalomból az egyik legtekinté-
lyesebb londoni ügyvédi kamara, az Inner Temple felajánlotta neki a tagságot honoris
causa, melyet őelőtte csak két ember kapott meg: a kor egyik híres amerikai ügyvédje
és a walesi herceg, a leendő VI. Edward király. 1892-ben lemondott tanácsnoki tisztsé-
géről, mert őt nevezték ki a legfőbb államügyész-helyettesnek, mely a legmagasabb igaz-
ságügyi poszt volt, amit helyiek betölthettek a gyarmati angol kormányzatban, s amelyet
egészen 1906-ig gyakorolt. A kormányzó, Sir James London őt bízta meg a Törvény-
hozó Testületnek előterjesztett iratok előkészítésével és kidolgozásával. Ramanathan
helyreállíttatta az egyik colombói templomot, mely jelenleg is a főváros egyik fő neve-
zetessége, s amely ma már a „Sri Ponnambalam Vanesar Kovil” nevet viseli. 1881-ben
megalapította a Postatakarékpénztárt (Post Office Savings Bank), mely Ceylon első,
saját alapítású bankja volt. Mint nagybátyját, Mutu Coomaraswamyt, 1921-ben őt is
lovaggá ütötték. 1913-ban leánykollégiumot, 1921-ben pedig fiúkollégiumot alapított:
mindkettő az első hindu iskola volt Ceylonban, a fiúkollégium épülete pedig a későbbi
egyetem alapjává vált. Öccsével együtt oroszlánrésze volt a Ceyloni Egyetem (Univer-
sity of Ceylon) megalapításában: ő hívta életre az egyetem alapítását előkészítő bizott-
ságot. 1922-től újra a Törvényhozó Tanács tagjává választották, és egészen haláláig
töltötte be e posztot (a második ciklusban az északi tamil te rü letek képviselőjeként).
Beszédeit később megjelentették, de számos, főként vallási témájú köny vet is írt: The
Gospel of Jesus According to St. Matthew (1898); An Eastern Exposition of the Gospel of
Jesus according to St. John (1902); The Culture of the Soul among Western Nations
(1906); The Spirit of the East Contrasted with the Spirit of the West (1906).Szanszkritból
tamilra fordította és részletes kommentárokkal látta el a Bhagavad Gítát (1914). Ra-
manathan gyakorlatilag hasonló szerepet játszott a ceyloni politikában, kultúrában és
gazdaságban, mint Magyarországon Széchenyi István.

Ponnambalam Arunachalam (1853–1924)17 úgyszintén a colombói Royal Col-
lege-ban kezdte és a madrasi Presidency College-ban folytatta tanulmányait, de ösz-
töndíjas hallgatóként a cambridge-i egyetemen szerezte meg jogi diplomáját.
Nagybátyja, Mutu Coomaraswamy révén, aki jól ismerte a kor brit világának számos
notabilitását, Arunachalam is bejáratos lett a legmagasabb körökbe. Ebből az időből
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fakad élethosszig tartó barátsága a kor egyik neves szociális gondolkodójával és írójával,
Edward Carpenter rel. Hazatérve ügyvédi pályára akart lépni, de Mutu Coomaras-
wamy a frissen diplomázott Arunacha la mot a közszolgálat felé irányította. A Sziget
több városában is törvényszéki feladatokat látott el, és kiváló munkájára a legfelső bí-
róság elnöke is felfigyelt. 1888-tól 1902-ig a Nyilvántartási Hivatal vezetőjévé nevezték
ki, és a nyilvántartási rendszert olyan magas szintre emelte, hogy az még az európai
országokban is példátlan volt. Az 1901-es népszámlálás az ő szervezésében és vezeté-
sével folyt le, mely egyúttal a Sziget etnológiai, társadalmi és gazdasági viszonyairól is
pontos képet adott. Négy kötetben, The Census of Ceylon címen jelentette meg a nép-
számlálás eredményeit. Mint ahogy két bátyját, úgy őt is beválasztották a Törvényhozó
Tanácsba, ahol 1906-tól 1913-ig foglalta el a Tamil Széket. A Korona érdekében vég-
zett kiemelkedő szolgálataiért 1913-ban V. György király a Buckingham Palotában
lovaggá ütötte. 1906-tól a Ceyloni Egyetem megalapítását előkészítő társaság elnöke
és a Mezőgazdasági Társaság elnökhelyettese volt. 1915-ben megalapította a Ceyloni
Társadalmi Szolgálat Szövetséget (Ceylon Social Service League), melynek első elnöke
lett, majd 1917-ben a Ceyloni Reform Szövetséget (Ceylon Reform League): az el-
sővel a ceyloni lakosság általános életkörülményein kívánt javítani, míg a másodikkal
Ceylon társadalmi-politikai önrendelkezése irányában egyengette az utat. Ez utóbbi
célt szolgálta az 1919-ben ünnepélyes keretek között megnyitott Ceyloni Nemzeti
Kongresszus, melynek első elnökévé őt választották. 1919-ben létrehozta az első cey-
loni szakszervezetet. Közben tudományos kutatómunkájának elismeréseképpen a nagy
múltú Királyi Ázsiai Társaság (Royal Asiatic Society) Ceyloni Ágának elnökévé vá-
lasztották, úgyszintén elsőként a ceyloniak közül. Számos tanulmánya és fordítása je-
lent meg a Sziget hindu vallásosságának különféle aspektusaival kapcsolatban.

A három Ponnambalam-fiú Ceylon legképlékenyebb időszakának három megha-
tározó személyisége volt, akiknek emlékét a mai Srí Lankán mind a mai napig kultikus
tisztelet övezi. Joggal fogalmazott úgy a középső testvér életrajzírója, hogy „soha nem
fordult még elő, hogy három testvér olyan kiemelkedő és meghatározó közéleti szere-
pet játszott volna [egy ország életében], mint Mudaliyar Ponnambalam három fia”.18

Ramanathan és Arunachalam azonban 1888-ban megismerkedett valakivel, s ez a ta-
lálkozás olyan rendkívüli hatással volt a két testvérre, hogy attól fogva már nem ugyan-
azok az emberek voltak, mint korábban. Mielőtt azonban még kitérnénk erre a
kiemelkedő, de a külső szemlélő számára mégis rejtve maradó eseményre, illetve arra
a különleges emberre, aki a kor e két nagyformátumú ceyloni politikai személyiségét
olyan radikálisan megváltoztatta, vissza kell térnünk röviden Mutu Coomaraswamy-
hoz, mert e különleges találkozás gyökerei az ő politikai szerepéig nyúlnak vissza.

III. A TÖRTÉNELMI KONTEXTUS

A brit gyarmatosítás előretolt ágense a Kelet-Indiai Társaság (East India Company)
volt. A társaságot a Brit Korona alapvetően kereskedelmi célok érdekében hozta létre



pontosan 1600. december 31-én, de az egyre inkább egy önálló politikai-katonai
nagyhatalommá nőtte ki magát, és részint szerződésekkel, részint gazdasági fölénye
által, részint pedig háborúk révén fokozatosan uralma alá hajtotta az egész történelmi
Indiát (amelynek határai jóval túlterjedtek a mai India ha tárain).19 Az uralmuk alá
hajtott területeken azonban eleinte meghagyták az eredeti közigazgatási és politikai
rendet, vagyis az egyes uralkodók ugyanúgy gyakorolhatták hatalmukat, mint ko-
rábban, és csak fokozatosan igyekeztek teljessé tenni hatalmukat az adott államala-
kulatok fölött. Ennek egyik legfőbb eszköze az úgynevezett Doctrine of Lapse volt,
melyet talán „Átszállási Elvnek” lehetne fordítani, s amelynek az a lényege, hogy ha
egy királyság uralkodója egyenes ági fiú leszármazott nélkül halt meg, akkor király-
sága személyes vagyonával egyetemben rászállt a brit Kelet-Indiai Társaságra, illetve
később a Brit Koronára.

A Ceylonhoz legközelebb eső kelet-indiai terület a tandzsávúri Maráthá Király-
ság20 birtokában volt. A királyság utolsó előtti rádzsája, II. Szerfódzsí 1799-ben is-
merte el a Kelet-Indiai Társaság fennhatóságát annak fejében, hogy egy kritikus
helyzetben visszasegítették a trónra, és 1800-ban jött létre a már brit fennhatóság alá
tartozó Tanjorei Körzet (District of Tanjore).21 Szerfódzsí ugyan kénytelen volt le-
mondani arról, hogy önálló hadsereget tartson, és adót is kellett fizetnie a „Tiszte-
letreméltó Társaságnak” (mint ahogy gyakran a Kelet-Indiai Társaságot nevezték),
de királyságán belül megőrizhette korábbi hatalmát és jogait. Utódja – és egyben fia
–, a tandzsávúri Ma ráthá Királyság utolsó rádzsája, a Bhonszle dinasztia utolsó királyi
sarja, II. Sivádzsí 1832-ben követte apját a trónon.22 A rádzsa azonban 1855. október
29-én hirtelen úgy halt meg, hogy nem született egyetlen egyenes ági fiú örököse
sem (csak egyetlen leánya volt),23 nem adoptált fiúgyermeket, és nem volt fivére sem
– vagyis nem volt senki, akire örökül hagyhatta volna a rádzsaságot. Hogy a szenior
özvegy Maháráni („királyné”), Kámáksi Báí Szahiba elkerülje a trón megüresedését,
egy nappal később, 1855. október 30-án „III. Szerfódzsí” néven adoptálta a néhai
rádzsa – el ső lányától származó – fiúunokáját.24 A Korona azonban nem fogadta el
az adoptációt, és érvényesítette jogait: a Doctrine of Lapse alapján 1856. április 16-
án annektálta királyságot, egy évvel később pedig a néhai rádzsa privát tulajdonát is
lefoglalták egészen a regaliáig (koronázási jelvénye kig) elmenően.25

Az özvegy királyné, a Mahárání szorult helyzetében segítséget keresett, valamiféle
kapcsolatot az angol kormányhoz, hogy fogadják el legitim örökösként az adoptált
gyermeket. Olyan közvetítőt kellett találnia, akinek komoly befolyása van a brit par-
lamenti körökben, s aki ugyanakkor szimpatizál monarchista törekvéseivel is. Úgy
gondolta, hogy aki e kényes ügyben eljárhatna, az csakis a szomszédos Ceylon tamil
politikai vezetője, Mutu Coomaraswamy lehetne. S csakugyan, erre semmiképpen
nem találhatott volna megfelelőbb embert őnála. A ceyloni tamilok egyébként is ha-
zájuknak érezték a tandzsávúri körzetet és általában Délkelet-Indiát. Már csak egy
feladata volt: fölvenni Mutu Coomaraswamyval a kapcsolatot és megnyerni ügyük-
nek. Ennek érdekében a néhai rádzsa bizalmasát és főtanácsadóját, Rámaszvámi Pil-
lait kérte fel. Mutu Coomaraswamy fogadta az északról érkező küldöttet, és úgy
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döntött, hogy megpróbál közbenjárni annak érdekében, hogy a britek elfogadják az
adoptációt és visszahelyezzék a trónra a Bhonszle dinasztia ifjú, trónfosztott leszár-
mazottját. Próbálkozása azonban rajta kívül álló okokból kudarcba fulladt, ugyan is
a néhai rádzsa fiatalabb özvegye úgyszintén közbenjárt a brit parlamentben annak
érdekében, hogy ne az adoptált gyermek – a rádzsa első lányának gyermeke – legyen
a trónörökös, hanem a rádzsa második leánya.26 Így aztán a britek, kihasználva a ki-
rályi családon belüli viszályt, min dent hagytak a régiben.27 Mutu Coomaraswamy
ilyen módon csak annyit tudott elérni, hogy a Maháráni – a királyi családdal együtt
– több privilégiumát is visszakapta, ezenkívül komoly jóvátételi összeget és tekintélyes
életjáradékot is kapott. Mutu Coomaraswamy közbenjárását a Mahá rá ni azzal hálálta
meg, hogy egy elefántcsontból és aranyból készített Natarádzsa-szobrot küldött neki,
mely Sivát mint kozmikus táncost ábrázolja.

IV. RÁMASZVÁMI PILLAI

És ez az a pont, ahol vissza kell térnünk két főhősünkhöz, a két Ponnambalam test-
vérhez, Rama na  than hoz és Arunachalamhoz, illetve ahhoz az emberhez, aki a két
testvért 1888-ban felkereste, s akiknek hatására egész lényük gyökeresen megválto-
zott. Ez az ember nem más volt, mint az, aki körülbelül 30 évvel korábban a Mahárání
küldötteként Mutu Coomaraswamyt is felkereste: Rá maszvámi Pillai (Ramaswamy
Pillai). Ekkor azonban már nemcsak küldöttként jelent meg, hanem a legvégső em-
berfeletti beteljesedés (móksa) birtokosaként – és tanítójaként.

Rámaszvámi Pillai születési évét nem ismerjük, de amikor az 1888-ban újra meg-
jelent Ceylonban, 70 éves körüli volt, s így 1820 körül születhetett,28 feltehetőleg Tan-
dzsávúrban. Mint a rendkívüli emberek esetében gyakran, születését jelek előzték meg.
Édesanyjának először lánya született. A kislány azonban még néhány éves korában ko-
moly betegségbe esett. Édesanyja kitartóan ápolta, ám a gyermek állapota nemhogy
javult volna, de folyamatosan romlott. Egyik alkalommal, amikor édesanyja a kime-
rültségtől elaludt, álmot látott: Muruhan, a háború és bölcsesség istene jelent meg
előtte az aszkéták okkersárga viseletében, a haja koronaként rudráksa-szemekkel éke-
sítve,29 kezében dárdával. Az édesanya a kislányra mutatott, és azt mondta: „Nézd,
Uram, milyen ál la potban van!” Az istenség erre visszakérdezett: „Bolond asszony, ezt
nevezed te gyereknek?! Mostantól számítva a hatodik hónap múlva a méhedbe fog
lépni az én egyik hívem. Ő lesz a te gyereked!” Amint álmából felébredt az édesanya,
kislányát halva találta ágyában. Muruha isten szavainak megfelelően hat hónap múlva
férjétől gyermeke fogant. A gyermek megszületett és szépen cseperedett, 16 éves ko-
rától fogva pedig elmélyült imádója lett Muruha istennek. Egy napon, ami kor a tan-
dzsávúri Brihadísvara Csóla-templomban volt, elaludt, és akárcsak édesanyja, álmot
látott. Álmában Muruha isten jelent meg neki okkersárga öltözetben, trónján ülve,
szent hamuval meghintve, haja koronaként rudráksa-szemekkel ékesítve, risikkel és
sziddhákkal körülvéve. Az ifjú azonnal odament az istenséghez, földre borult előtte,
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az istenség pedig, ahogy az a saiva iratokban megszokott, lábát az előtte lévő ifjú fejére
helyezte, szent hamuval dörzsölte be, majd miután nyelvére betűket írt, ekképpen szólt
hozzá: „Majd eljövünk hozzád, hogy beavassunk.” Az álmot követően Rámaszvámi
Pillai szinte minden erőfeszítés nélkül sajátította el a szakrális tudományok különböző
formáit, a saiva, a sziddhánta és védánta bölcseletet és a sziddhák rejtett tanításait. A
szak rális tudás – scientia sacra – azonban nem elégítette ki az ifjút, és egy idő múlva
feltámadt benne a szomjúság a végső, abszolút tudásra, a dzsnyánára. Egyik alkalom-
mal, amikor a Tandzsá vúr tól 30 kilométerre fekvő Kumbakónam felé tartott,30 hogy
teljesítsen egy világi megbízást,31 Mu ruha beváltotta ígéretét, s megjelent előtte mes-
tereként egy földi guru, Tillaináthan szvámí formájában. Az érett lelkek azonnal fel-
ismerik mesterüket, s így volt ezzel Rámaszvámi Pillai is.32

V. TILLAINÁTHAN SZVÁMÍ

Tillaináthan szvámí alakja meglehetősen homályba vész, de valami azért mégiscsak
kirajzolódik ró la. Gazdag hajótulajdonos kereskedőcsaládból származott, a Bengáli-
öböl valamelyik városából, nem messze Tandzsávúrtól. Miután elérte a móksát, vagyis
a végső megszabadulást, felszámolta min den világi kötődését, javait szétosztotta, és
erdei remetének állt. Ahogy már az ilyenkor lenni szokott, anyja és testvérei mindent
elkövettek annak érdekében, hogy visszatartsák, de eredménytelenül. 1857 és 1872
között többször is megjelent Tandzsávúrban, de ezt követően senki sem lát ta.

Az egyetlen esemény, amely fényt vet Tillaináthan személyiségére, egy sajátos tör-
ténelmi esethez kapcsolódik. Az angol gyarmatosítók elleni 1857–1859-es úgyne-
vezett szipojlázadás33 közepette a felkelés egyik vezetője, a kánpuri csapatok
parancsnoka, India egyik legnagyobb szabadsághőse, Nana Szahib (1824–1857 [el-
tűnésének éve]) elbujdosott. Nana Szahib a Maráthá Birodalom pésvájának (főmi-
niszter), II. Nadzsi Raónak (1775–1851) volt az adoptált fia, s egyúttal a Ma ráthá
trón várományosa.34 A brit hatóságok az adoptációt ezúttal sem fogadták el – viszont
Nana Szahib sem nyugodott bele a trón elveszítésébe: a kánpuri lázadó csapatok élére
állt. Miután egy vesztes csatát követően elbujdosott, a brit hatóságok mindent elkö-
vettek, hogy kézre kerítsék, de soha nem találták meg. Egyes feltételezések szerint
önmagát aszkétának „álcázva”35 India különböző nagy kiterjedésű erdőségeiben rej-
tőzködött.36 Joggal gyanakodtak arra, hogy Tandzsávúr felé is elvetődhetett, hiszen
Tandzsávúr is Maráthá királyság volt. Éppen ezért az összes tan dzsá vúri aszkétát elő-
állították, abba a reményben, hogy megtalálják közöttük Nana Szahibot. 1862-ben
vagy 1863-ban Tillaináthanra is sor került, és a kumbakónami helyettes rendőrbíró
elé vitték. Azonnal fölmérték, hogy Tillaináthan nem lehet a körözött Nana Szahib,
viszont a megjelenése láttán közölték vele, hogy a kormány rendelete értelmében
ezentúl illendő módon kell öltözködnie. A rendőrbíró azonban jóindulattal volt Til-
laináthan irányában, és sejtve, hogy nem fog engedelmeskedni, egy jómódú tamil ke-
reskedőt bízott meg azzal, hogy ebben a kritikus helyzetben kezeskedjen
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Tillaináthanért. Ahogy azonban a kereskedő meglátta Tillaináthant, vonakodott en-
gedelmeskedni a parancsnoknak, mivel látta, hogy ő semmit nem kérhet számon egy
szentként tisztelt és messze fölötte álló személyiségtől, különösen nem a hindu szo-
kásokkal szöges ellentétben. Erre Tillaináthan megjegyezte a kereskedőnek: „Nagyon
helyes! Nem volna tanácsos jótállnod értem. Maga az angol kormány sem tudna jót-
állni azért, aki a kormányokat teremti és elpusztítja.37 Majd én jótállok magamért.”
Ezt követően elengedték. Miután azonban a parancsnok felettesei tudomást szereztek
az eljárásról, a helyettes rendőrparancsnokot megrótták engedékenysége miatt, és ki-
küldték Tillaináthanhoz a felügyelőt tíz tamil szolga kíséretében, hogy előállítsák.
Tillaináthan először nem volt hajlandó beleegyezni semmiféle vizsgálódásba, de mi-
után a felügyelő azt mondta neki, hogy ha üres kézzel tér vissza, akkor elbocsátják,
engedett – „csak hogy a felügyelőnek semmi bántódása ne essék”. A felügyelő Kum-
bakónamból a tíz szolga kíséretében a 40 kilométerre fekvő Tandzsávúrba, a Tanjorei
Körzet főtisztviselőjéhez (District Collector), G. Lee Morrishoz vitte őt.38 Morris
azonnal rendreutasította Tillaináthant hiányos ruházata miatt, mely véleménye sze-
rint egy félkegyelműre vallott. Tillaináthan azonban közölte Morrissal, hogy ő a fél -
ke gyelmű, ha nincsen tisztában azzal, hogy számára mint aszkéta számára éppen ez
az adekvát öltözék – és elmagyarázta neki az életszakaszok hindu tanítását, illetve a
hozzájuk kapcsolódó öltözködési szokásokat.39 Végül Tillaináthan közölte Morrisz-
szal, hogy tudatlansága miatt büntetésben fogja részesíteni. „Mit akarsz tenni?” –
kérdezte a meghökkent főtisztviselő. „Ha nem teszel igazságot, el foglak égetni” –
közölte Tillaináthan. Erre a körülöttük álló tamil szolgák egytől-egyig halálosan meg-
rémültek, mert úgy gondolták, hogy Tillaináthan be is tudja váltani fenyegetését.
Morris ekkor arra utasította a felügyelőt, hogy olvassa fel Tillaináthannak a
Beszámíthatat lan sági Törvényt (Lunacy Act), de a felügyelő keze olyannyira reme-
gett, hogy képtelen volt kibetűz ni a szöveget. Erre Tillaináthan jóindulatúan oda-
fordult hozzá azzal, hogy ne féljen, ő majd rész letesen elmagyarázza a törvényt – s
így is tett, kimutatva Morrisnak, hogy az egyáltalán nem vo natkozik az ő esetére, vi-
szont igenis vonatkozik a főtisztviselő eljárására, akit emiatt bolondnak kell nyilvá-
nítani. Erre Morris nem tudott egyebet tenni, szabadon engedte.

Mivel azonban eljárásmódja miatt őt is szemrehányások érték, George Thomas
Beauchamp bíróval együtt (akire előzetes információi alapján már komoly hatást
gyakorolt Tillaináthan személyisége) felkereste a dzsnyánít abban a házban, ahol Tan-
dzsávúrban tartózkodott, azzal a ki nem mondott szándékkal, hogy őrizetbe vegyék.
Ennek érdekében megfelelő rendőri kíséretet is vittek magukkal. Miután megérkez-
tek, Tillaináthan megkérdezte tőlük, hogy szerintük az angol hatóságoknak van-e
felhatalmazásuk arra, hogy vele szemben eljárjanak. Morris azonban közölte, hogy
erről a kérdésről nem kívánnak filozófiai vitát nyitni, s ha kell, akkor a törvény erejét
fogják alkal mazni. Erre Tillaináthan azt kérdezte, hogyan tudnának erőt alkalmazni
vele szemben. „Megvannak a magunk törvényei, és vannak embereink, akik azokat
be is tartatják” – közölte Morris. „Nekem is megvannak a magam törvényeim, és ezek
védelmében nagyobb erőket tudok mozgósítani, mint ti” – válaszolt fenyegetően
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Tillaináthan. Erre megint otthagyták, s ettől fogva az angol hatóságok már jobbnak
látták nem bolygatni többé az ügyet, minden bizonnyal azért is, mert rájöttek arra,
hogy egy köztiszteletben álló szent ember letartóztatása pusztán vallási alapú reni-
tenciája miatt beláthatatlan következményekkel járt volna.40

Tillaináthan szvámí valóban elég különleges személyiség volt, aki semmibe vette
a konvenciókat, s akit éppen ezért egy angol gentleman könnyen nézhetett elmehá-
borodottnak: egy alkalommal például az utca kellős közepén feküdt le aludni, komoly
forgalmi problémákat okozva, míg egy másik alkalommal egy pária kutyájával evett
egy tálból.41 Talán legkülönösebb vonása azonban az volt, hogy annyira átélte azo-
nosságát az univerzummal, hogy a különböző természeti jelenségekről egyes szám
első személyben beszélt, azonosítva magát a széllel, a villámmal, a napsütéssel. Aru-
nachalam ekképpen írja le őt: Tillaináthan szvámí „vérbeli aszkéta volt. Tehetős ke-
reskedőként élete virágjában hátat fordított otthonának, erdők és hegyek között
barangolt, mint a Természet igazi gyereke, mint ahogy a szentimentális európaiak
neveznék, én viszont inkább a Természet Urának nevezném őt – mert hiszen nem
vált-e ő eggyé az Isten-térrel?42 S ha éppen valamilyen városban járt, akkor sem visel-
kedett másképpen. Mosdatlanul és mezítelenül járt-kelt.43 Király és pária, ember és
kutya nem jelentett számára különbséget. Éppoly méltósággal és közömbösséggel
hajtotta fejét nyugalomra egy homokkupacon, mint egy palotában. Ünnepelték vagy
imádták, becs mérelték vagy durván bántak vele: nem jelentett számára különbséget.
Nagyszerű példánya ő a homo nemnek, igazi király az emberek között. Külső megje-
lenése szerint bolond, ám ha a helyzet úgy kívánta, s négyszemközt beszélhetett leg-
kedvesebb tanítványával, szájából a bölcsesség folyama áradt. Ilyenkor nem az ember
volt az, aki beszélt, hanem Isten szólt belőle közvetlenül és teljes tisztaságában, sza-
badon mindazoktól a hétköznapi körülményektől, amelyek bennünket, közönséges
halandókat fogva tartanak.”44

VI. ARULPARÁNANDA

Rámaszvámi Pillai ezzel a Tillaináthan szvámíval találkozott a Tandzsávúrból Kum-
bakónamba vezető úton – s azonnal felismerte benne mesterét. Mestere beavatta őt
tudásába, és beavatásakor az „Arulparánanda” nevet kapta tőle. A név a „kegyelem”
jelentésű tamil arul szóból, illetve a „transzcendens” jelentésű szanszkrit pará, és a
„boldogság”jelentésű, ugyancsak szanszkrit ánanda szavakból áll össze. Körülbelüli
jelentése ekképpen: „a kegyelem transzcendens boldogsága”. A be a vatás (szkt. díksa)
azonban csak első lépése egy hosszú spirituális utazásnak. Arulparánanda ettől fogva
három éven keresztül mestere mellett maradt – mint ahogy a mester is tanítványa
mellett. Idejük egy részét Tandzsávúrban töltötték, másik részében viszont Dél-India
szent helyei között vándoroltak, vagy éppen erdei visszavonultságban éltek, hogy
Arulpará nan da zavartalanul adhassa át magát a gyakorlásnak, vagyis – Tillainát-
han/Arulparánanda terminológiájával – a jógának.45 Ez utóbbival kapcsolatban je -
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gyezte meg Arulparánanda: „Tanulási időszakomban gyakran vezetett utam egész
éjjel sűrű erdőségeken keresztül, és sokszor találkoztam vadállatokkal, de sosem bán-
tottak – mint ahogy ténylegesen nem is tudnak ártani egy jóginak.”46Amikor éppen
Tandzsávúr ban tartózkodtak, a lehetőségekhez képest felesége is mindent megtett
annak érdekében, hogy férje zavartalanul adhassa át magát a jógának – ami rá nézve
természetesen azzal a veszéllyel járt, hogy férje sikerrel járja a jóga útját, s akkor az
aszkéták szokásához híven előbb-utóbb elhagyja (Tillaináthan szvámí esetéből ki-
indulva is minden oka megvolt arra, hogy így gondolja). Ez alatt az időszak alatt ter-
mészetesen Arulparánanda kivonta magát mindenféle társadalmi kötelezettség alól,
de ezeknek már a miatt a szótlansági időszak miatt sem tudott volna eleget tenni,
amelyet a mester írt elő tanítványának. Ideje nagy részét mestere felügyelete mellett
önmagába mélyedve töltötte.

Bár Arulparánanda nem volt olyan radikális személyiség, mint mestere, de azért
éppen elég különleges volt ahhoz, hogy az érzékenyebb emberekre nagyon erős hatást
gyakoroljon. Mindenekelőtt igen magas szinten egyesítette magában a világi és a spi-
rituális-metafizikai műveltséget. Ne feledkezzünk meg róla, hogy Arulparánanda a
tandzsávúri Maráthá királyság utolsó rádzsájának alkalmazásában egy kétmilliós or-
szág első emberének volt a bizalmasa és tanácsadója, és a rádzsa halála után az özvegy
Maráhání őrá bízta a legkényesebb politikai küldetést! Maga az a tény, hogy egy ilyen
posztra érdemesnek találtatott, világosan mutatja, hogy már viszonylag fiatalon kü-
lönösen nagy műveltséggel rendelkezett, melyet – mint láthattuk – nem egészen ter-
mészetes módon szerzett. A rádzsa tanácsadójaként minden bizonnyal olyan
jellegzetesen világi területeken is komoly jártasságot szerzett, mint a politika, állam-
vezetés, jog és pénzügyek. Egy ilyen magas rangú tanácsadói poszt betöltéséhez azon-
ban nemcsak tudás és tájékozottság kell, hanem egy kellőképpen kiegyensúlyozott,
józan és reális gondolkodásmód és gyakorlatias személyiség is. Ugyanakkor Tandzsá-
vúr nagyhírű kulturális központ is volt, és a Maráthá uralkodók szinte mindegyike
nagy pártfogója volt a művészeteknek és a tudományoknak. Tandzsávúr különösen
a zene és a táncművészet vonatkozásában magasodott ki a többi rádzsaság közül, leg-
különlegesebb jellegzetessége azonban egyedülállóan gazdag könyvtára volt, amely
háromszáz év szorgalmas gyűjtőmunkájának eredményeképpen jött létre. Különösen
az utolsó rádzsa elődje, a különleges nyelvtehetséggel meg áldott és európai mércével
mérve is rendkívül műveltnek számító II. Szerfódzsí gyarapította nagyarányokban a
könyvtárat.47A Saraswati Mahal Könyvtár körülbelül hetvenezer – szanszkrit, tamil,
maráthi, telugu – kéziratát 1928-tól kezdődően ötvenkét kötetben adták ki.48 Ha va-
laki, akkor tehát éppen Arulparánanda volt az, akinek – mint a rádzsa főtanácsadó-
jának – e könyvtárba szabad bejárása volt. A könyvtár tamil anyagának nagyobbrészét
tradicionális orvoslással foglalkozó könyvek tették ki, s mint ahogy Edward Carpen-
ter megjegyezte, Arulparánanda e területen is otthonosan mozgott, és a környezeté-
ben élők gyakran fordultak hozzá orvosi tanácsokért. Feltehetőleg még mielőtt elérte
volna a dzsnyánát és a móksát – vagyis az abszolút metafizikai megismerést és a végső
szabadságot –, már megkapta környezetétől az Ilakkanam („grammatikus”, „nyelv-
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tantudós”) epitheton ornanst, ami nem annyira a mai „nyelvész” hivatást takarja, mint
inkább a bibliai „írástudóét”: az ilakkanam az, aki otthonosan mozog a régi tamil
nyelven írt ősi – elsősorban a tradicionális tudományokkal foglalkozó – iratokban,
illetve a szent könyvekhez kapcsolódó kommentár-irodalomban.49 Míg Carpenter
azt mondta róla, hogy úgy érezte magát mellette, mintha egy háromezer évvel ezelőtti
védikus risi társaságában volna, addig Arunachalam úgy jellemezte, mint aki „messze
a legműveltebb és legkulturáltabb ember volt, akit valaha is ismertem”, és akinek épp-
oly kiváló érzéke volt a gyakorlati kérdésekhez, mint bármilyen bonyolult jogi prob-
lémához.50

Visszatérve Arulparánanda spirituális gyakorlataira mestere mellett, kitartó erő-
feszítése meghozta gyümölcsét: „Egy napon a tanítvány azt vette észre, hogy gondo-
latai kialudtak. Egy pillanatra a feledés állapotába jutott – de aztán ezt a fátylat is
sikerült felemelnie, és lényét átjárta egy határtalan és mindent fénybe borító dicső-
séges tudat, mely átölelte s túláradt rajta. [...] Ebben a tudatban isteni tudás nyílik
meg, de híjával van minden gondolatnak. Ez a szamádhi, az egyetemes »én vagyok«
állapota” – mint ahogy Carpenter előadja a végső beteljesedést Arulparánanda elbe-
szélése alapján.51Ekkor Arulparánanda „szeme egy olyan régióban nyílt fel, amely
nem ismert sem nappalt, sem éjjelt, s amelyben különleges és csodálatos dolgokat
szemlélhetett”.52 Ettől fogva élete külső körülményeitől függetlenül belső alapállapota
– mint ahogy ő maga mondta – „szandósam, szandósam eppótham” („boldogság, sza-
kadatlan boldogság”) volt. Amikor elérte a végső célt, a legfelső tudást (dzsnyána) és
a legfelső szabadságot (móksa), mestere azt mondta neki: „Nincs különbség erdő és
ház között. Maradhatsz az otthoni életben is.”53 Arulparánanda ettől fogva ideje nagy
részét otthonában, családja körében, de magába mélyedve, a szamádhi állapotában
töltötte – viszont bárki fordult hozzá bármilyen problémával, mindenkinek a ren-
delkezésére állt. A dzsnyána elérése a rádzsa halálának és a királyság megszűnésének
időszakában történhetett, s így „hivatali” kötelezettségei is megszűntek. Megmaradt
azonban szoros kapcsolata a rádzsa családjával, különösen a szenior Maháráníval,
akinek lelki vezetője volt, de aki világi ügyekben is igénybe vette a szol gá latait: például
a már említett ügyben is őt küldte Mutu Coomaraswamyhoz.

VII. A MESTER ÉS TANÍTVÁNYAI

Ramanathan életrajzírója, Vythilingam szerint Arulparánanda második (ismert) cey-
loni útja mögött is az özvegy királyné állt, ugyanis elmondása szerint a királyi család
konszenzusra jutott az örökös személyét illetően, és a Mahárání újra elküldte Arul-
paránandát, de immár Mutu Coo ma ras wamy unokaöccséhez, Ramanathanhoz
abban az ügyben, hogy az angol kormányhatóságoknál járjon közben a néhai rádzsa
unokájának ügyében.54 Ez azonban teljesen valószínűtlen, tekintve, hogy a Mahárání
1885-ben, három évvel Arulparánanda második dél-indiai útja előtt meghalt, és akit
a család és a világ örökösként számontartott, az a rádzsa egyetlen életben maradt
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leánya volt.55 És ne feledkezzünk meg egy nagyon fontos dologról: a két küldetés kö-
zött harminc év telt el! Aminek még lett volna némi realitása közvetlenül a rádzsa
halálát követően, harminc évvel később mindenféle politikai realitását elvesztette.
Ráadásul Ramanathan sem utalt soha arra, hogy Arulparánanda valamiféle politikai
céllal kereste volna fel őt; éppen ellenkezőleg, kifejezetten nem politikai ügyben ke-
reste fel. Nem tudjuk tehát, hogy miért jelent meg Arulparánanda első küldetése
után harminc évvel, 1888-ban újra Ceylonban, hacsak nem éppen azért, ami történt:
hogy Ceylon két tamil politikai vezetője, elsősorban azonban Ramanathan a jóga
útjára lépjen. Nem elképzelhetetlen, hogy még maga Arulparánanda is csak valami
homályos ösztönzésnek engedve kereste fel Ramanathant, ugyanis Arunachalam
egyik levelében úgy fogalmaz Carpenternek vele kapcsolatban, hogy „eljött ide hoz-
zánk, idegenekhez, ő sem tudta, miért”.56 Csak annyit tudhatunk biztosan, hogy
1888-ban Szukhasztánban, Ramanathan mindenféle kényelemmel felszerelt pompás
rezidenciájában57 egyszer csak megjelent egy különös látogató. Bár Ramanathamban
kezdettől fogva jelen volt a vallás mélyebb rétegei iránti érdeklődés, első pillanatban
ő is a hatalom embereinek jellegzetes attitűdjével reagált, kérdőre vonva mezítlábas
látogatóját, hogy ki ő és hogyan merészeli őt otthonában zavarni. Arulparánanda
azonban ellentmondást nem tűrő hangnemben közölte vele, hogy ő azért jött, hogy
megváltoztassa az életét. Ramanathan bizalmatlanul nézte mezítlábas látogatóját, de
volt valami a megjelenésében és megnyilvánulásában, ami félelemmel és tisztelettel
töltötte el. Végül hirtelen felismerve saját vétkeinek súlyát, könnyes szemekkel kért
bocsánatot viselkedése miatt. Ettől fogva tanítványává vált ismeretlen látogatójának.
Öccsével, Arunachalammal találkozva azonnal közölte vele, hogy milyen különös
embert ismert meg, és néhány nap múlva már Arunachalam is Arulparánanda tanít-
ványa volt. Arunachalam pedig a legelső alkalommal értesítette levélben legjobb ba-
rátját, Edward Carpentert, hogy megtalálta azt az embert, aki végre nem vakon
tapogatózik a sötétben, hanem valóban lát.

Ők hárman – Ramanathan, Arunachalam és Carpenter – voltak azok, akik ta-
nítványaivá váltak Arulparánandának, és akik valamilyen formában – direkt vagy in-
direkt módon – írott nyomát is hagyták ennek a viszonynak. Azért kell külön
kiemelni, hogy „valamilyen formában”, mert a Pon nam balam testvérek nyilvános
megnyilatkozásaikban – ellentétben Vythilingam véleményével58 – voltaképpen
egyetlen konkrét utalást sem tettek Arulparánandára. Arulparánandával való mes-
ter–tanítvány kapcsolatukat abszolút magánügyként kezelték, s ha barátaiknak, ro-
konaiknak vagy – később – tanítványaiknak fel is tárták tudásuk és odaadásuk
voltaképpeni forrását, publikált műveikben ezt soha nem tették.59 Ezt azonban az ő
esetükben semmiképpen sem szabad a hálátlanság megnyilvánulásának tartani; éppen
ellenkezőleg: annyira szent volt számukra Arulparánanda személye és a vele való kap-
csolatuk, hogy úgy gondolták, nem szabad azt a nagyközönség elé tárni. A keleti
ember még a XX. században is megőrizte érzékenységét a magasrendű tudás ezote-
rikus aspektusa iránt. Amikor Paul Brunton megpróbált rávenni egy tamil tantrikus
jógit arra, hogy tudását tárja fel, így válaszolt neki:
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Vajon a királyok kirakják-e drágaköveiket közszemlére az országúton? – kérdi. – Nem, elrejtik
a kincseskamrájukba, mélyen lenn, palotájuk pinceboltjaiban. A mi tudományunk egyike a
legnagyobb kincseknek, amelyekkel az ember egyáltalán rendelkezhet. Kínáljuk talán vásárra
a bazárban akármilyen jöttmentnek? Akiben él a vágy, hogy ezt a kincset megszerezze – ám
hadd keresse. Ez az egyetlen út, de ez a helyes út. Szövegeink ismételten hangsúlyozzák a titok-
tartás szükségességét, míg mestereink a fontos tanításokat csupán kipróbált tanít ványaikkal
közlik, akik már legalább néhány éven át hűségeseknek bizonyultak. A miénk az összes jógák
közt a legtitkosabb út; tele van komoly veszélyekkel, nemcsak magára a tanítványra, hanem
másokra nézve is. Gondolja, hogy nekem talán szabad volna egyebet, mint a legelemibb elveket
föltárnom ön előtt, vagy akár csak ezeket is, a legmesszebbmenő meggondolás nélkül?

Valahogy így lehettek ezzel a Ponnambalam fivérek is: mint ahogy Arunachalam fo-
galmaz – az Evangéliumra utalva –, „ők [a dzsnyáník]nem hirdetik ezt [a tanítást]
háztetőkről”.60 Ennek ellenére – vagy éppen ezért – láthatatlanul, de annál markán-
sabban jelen van Arulparánanda nyoma minden egyes megnyilatkozásukban, és ez
nemcsak spirituális munkáikra vonatkozik, hanem politikai tevékenységükre és be-
szédeikre is. S amikor Ramanathan egyik munkájában arról értekezik, hogy a dzsnyá-
ník mennyire rejtett életet élnek, majd utána mintegy mellékesen megjegyzi, hogy
„esetenként az is előfordul, hogy maga a szent az, aki a kereső ajtaján kopogtat” –
akkor nyilvánvalóan az Arulparánandával való találkozása lebeg a szeme előtt.

1. Ramanathan Ponnambalam
Legnagyobb hatással Arulparánanda éppen őrá, Ramanathanra volt, akinek a ré-

széről viszont semmiféle közvetlen utalással nem rendelkezünk a dzsnyáníra. Min-
denesetre ő maga formálisan is tanítványává vált Arulparánandának, és a
„Rámanáthánandar” beavatási nevet kapta tőle.61 Sőt, olyan komolysággal sajátította
el a mesterétől tanultakat, hogy bizonyos értelemben saját öccse, Arunachalam is úgy
tekintett rá, mint mesterére.62 Arulparánandával való megismerkedése után Rama-
nathan tulajdonképpen két végletet egyesített egyetlen személyben: egyrészt Ceylon
vezető politikusa volt, sőt Ceylon történetének az egyik legkiemelkedőbb államférfija
– s ugyanakkor egy olyan ember, akit a dzsnyána jóga útján járva már csupán egyetlen
dolog foglalkoztat: a végső abszolút metafizikai tudás megszerzése. Eleinte minden
szabadidejét mestere mellett töltötte vagy Ceylonban (Kurunégala), vagy Dél-Indi-
ában (Tandzsávúr), majd Arulparánanda halála után minden szabad idejében a szent
iratokat tanulmányozta és a kontemplációt gyakorolta. Miközben az államügyeket
intézte, senki nem tudta róla, hogy egy titkos jógival folytat eszmecserét, és csupán
felszínét látja egy személyiségnek. Természetesen miután megjelentek spiritualitással
foglalkozó művei (melyekben tehát soha egyetlen utalást sem tett Arulparánandára),
és előadásokat tartott e témában,63 már honfitársai előtt is világossá vált, hogy érdek-
lődésében új elem jelent meg. Belső átalakulását Arunachalam a csodálat szavaival
írja le egy Carpenternek szóló levelében: „Te találkoztál a testvéremmel néhány évvel
ezelőtt Angliában. Ha most látnád őt, meg tudnád ítélni a változást. Micsoda magas
spirituális és intellektuális szintre jutott el! Mennyire kiegyensúlyozott, boldog és

75



bölcs! És olyan őszinteség és bátorság van benne, amit semmi nem tud megzavarni.
Semmitől sem fél, semmire sem vágyik. Mennyire megértő és szeretetteljes lett! Ma-
gatartásának és arcának fenséges igézete pedig a nyugalomnak és a belső békének a
visszatükröződése.”64

Ramanathan 37 éves volt, amikor találkozott Arulparánandával. Az elkövetke-
zendő 42 évben élete a politika és a spiritualitás között telt el, és valószínűleg a mo-
dern korban ‘Abd al-Kader algériai emír (1808–1883) mellett ő volt az, aki e kettőt
egyszerre és a legmagasabb fokon művelte.65 Utolsó pillanatáig, 79 éves koráig a leg-
magasabb állami tisztségeket töltötte be – s utolsó pillanatáig nem szűnt meg küzdeni
a spirituális tökéletességért. Amikor elérkezett utolsó betegsége, s ő már érezte, hogy
közeleg a vég, visszavonult, és tíz napon keresztül szótlanul, csukott szemekkel jóga-
ülésben mélyedt magába. Amikor már nem bírt ülve maradni, könyvtárszobájába vi-
tette magát. Utolsó pillanatáig tudatánál volt. Halálának napját nemzeti gyásznappá
nyilvánították, a hivatalok és az állami munkahelyek zárva tartottak. Ramanathan
testi maradványait Colombóból Jaffnába, ősei származási helyére vitték, s a testet ke-
resztbe tett lábakkal, kontemplációs pózban leopárdbőrre helyezve temették el egy
szamádhiban, amely csak spirituálisan magasrendű személyiségeknek jár ki.66

Ramanathan írott életművének egyik különlegessége az volt, hogy az Arulpará-
nanda révén elsajátított tudását a keresztény Szentírás egyes részleteinek kommen-
tálására használta fel, bemutatva, hogy megfelelő fénybe állítva ezek a könyvek a
dzsnyána lényegét tárják föl. Kétségtelen, hogy fölöttébb szokatlan módszere ez az
„írásmagyarázatnak”, de Ramanathan igen magas szinten egyesítette kommentárja-
iban a tudományos alaposságot és a spirituális orientációt, méghozzá anélkül, hogy
túlzottan ezoterikus magyarázatokkal állt volna elő.67 Nem kétséges, hogy ezek a ma-
gyarázatok ennek ellenére csak lazán vannak összhangban a Szentírás adott könyve-
inek tényleges szándékával, azonban nagyon is rávilágítanak a Szentírásnak arra a
centrális elemére, amely nélkül az meg marad a társadalmi vallásosság síkján. E kom-
mentárok nyilvánvalóan azzal a sajátos „missziós” szándékkal születtek, hogy keresz-
tény olvasóik előtt megnyissák saját vallásuk mélyebb rétegeihez vezető utat. Paradox
módon Ramanathannak igen kevés olyan műve van, amelyek a dzsnyána lényegét
közvetlenül tárnák föl. Az egyik ezek közül egy rövid tanulmány, amely még 1895-
ben született (vagyis néhány évvel Arulparánanda halála után), de amely csak 1903-
ban jelent meg a Siddhan ta Deepika című folyóiratban;68 a másik egy még szűkebb
rétegnek szóló kommentárja Srí Sivanár Náná dzsíva váda kattalai című hagyomá-
nyos saiva munkájának.

2. Arunachalam Ponnambalam
Míg Ramanathan bizonyos körökben egyfajta spirituális mesterré vált (anélkül,

hogy önmagát valaha is guruként kezelte volna), öccse, Arunachalam az Arulparánan-
dától kapott impulzust és sa ját belső spirituális izzását tudományos-vallástudományi
művek objektivitása mögé igyekezett rej te ni.69 Hozzá lehet tenni, hogy nem sok si-
kerrel, ugyanis gyakran előfordult, hogy még kifejezetten politikai beszédeiben is jól
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érezhetően átütött mesterének tanítása és értékrendje – melyet hallgatósága időnként
valószínűleg kissé értetlenkedve fogadott. Szerencsére azonban megmaradtak Edward
Carpenternek írott – de csak halála után publikált – levelei, amelyekben nyíltan kife-
jezésre juttatta, mit jelent, illetve mit jelentett számára Arulparánanda. És Arunacha-
lamnak megvoltak a kiváló írói képességei is ahhoz, hogy szépen és ugyanakkor kellő
intenzitással meg is tudja fogalmazni ezt: „Ó ha itt volnál, hogy találkozz s beszélj
azzal az egyetlen emberrel, aki lát, s nem vakon tapogatózik a sötétben! Neki köszön-
hetem azt a felbecsülhetetlen áldást, melyet az Istenbe vetett hit jelent, s melyet az
angol oktatás az elmúlt húsz évre elrabolt tőlem, és ő tett képessé arra is, hogy átlépjek
vallásunk misztériumainak küszöbén, melyet önteltségemben és a materiális Nyugattól
született ostobaságomban, a számomra érthetetlen formákkal és szertartásokkal szem-
beni türelmetlenségemben csak félvállról vettem. Mindeddig fogalmam sem volt arról,
miféle szent igazságok rejlenek e formák mögött, s hogy az utóbbiak csupán előké-
születül szolgálnak annak a lépcsőnek a magasabb fokaihoz, amelyeknek első fokára
most Isten kegyelme és az általa küldött guru helyezett.”70 Akárcsak Ramanathan,
Arunachalam is többször és hosszabb időre meglátogatta mesterét Tandzsávúrban,
hogy tanuljon tőle. „Eljöttem ide – írja következő levelében Car pen ternek –, hogy
egyedül legyek a Mesterrel, akiről utolsó levelemben írtam neked, és aki először emelte
föl számomra annak a fátyolnak egy sarkát, mely a mindenség misztériumait rejti. Két
hét múlva azonban vissza kell térnem Ceylonba, és ennek a tudata egyre jobban zavar.
Úgyhogy meg kell szabadítanom magamat ettől a rabságtól, legalább egy időre, hogy
szabadon és zavartalanul járhassam saját utamat. Remélem, hogy jövőre visszatérhetek
Tandzsávúrba, hogy legalább egy évet a Mester közelében tölthessek.”71 Természetesen
egy olyan magas rangú államférfinak, mint Arunachalam, nem volt könnyű időről
időre megoldania, hogy szabaddá tegye magát. Azokban az időszakokban, amikor hi-
vatali kötelezettségei Ceylonhoz kötötték, Arulparánanda levelek révén igyekezett
pótolni azt az űrt, amit tanítványában személyes jelenlétének hiánya okozott. Levelei
kétségeket sem hagynak a tekintetben, hogy megfogalmazójuk valóban birtokában
volt a végső tudásnak:

Az embernek tisztában kell lennie azzal, hogy az a tudat, amely – a vágy viharától tépázva – a
feleséget, gyermeket és a többit „enyémnek”, a testet, érzékeket, lelki képességeket és a többit
„én”-nek tekinti: dzsíva; hogy a háborítatlan tudat, mely a tudatot az összes megnyilvánult do-
logban, a feleségben és gyerekben, hangyában és elefántban, s önnön magában is az egyetlen
Sivamnak tekinti: Sivam.72 A tér, mely a korsókat és házakat betölti, egy. Amik a megkülön-
böztetéseket előidézik, azok a különféle külső burkoknak megfelelő gondolatok, úgymint bráh-
mana, avarna,73 király, koldus, palota, kunyhó. De a tér nem ismer megkülönböztetést, s
ekképpen a tiszta zavartalan tudatban sincs különbözőség. Ezért mondatott kegyesen a Tiruk-
kuralban:74 „Aki szétzúzza az »én« és az »enyém« önteltségét, olyan világba fog lépni, mely
fölötte áll még az istenekének is.” Tájumánavar pedig így fogalmazott: „Mikor, ó mikor fogom
végre felismerni igazságát ama tanításnak, hogy a megismerő megismerése az igazi gazdag-
ság?!”75A Sivadzsnyána Sziddhárbanpedig ez áll:76 „Megszabadítva magadat a tudástól és a tu-
datlanságtól, megismerő és megismerés nélkül ismerve meg a kegyelem által a Megismerőt.”77

E szövegek értelmét alaposan meg kell fontolni.78
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Arunachalam mélységes belső kötődését Arulparánandához mi sem mutatja jobban,
mint az az űr, ami a halálával támadt benne. A haláleset után két hónappal így írt
Carpenternek: „Már egy ideje nagyon szeretnék neked írni, hogy megosszam veled
azt a nagy csapást, amely a mi drága mesterünk elveszítésével szakadt rám. Termé-
szetesen tudom, hogy ő valójában nem veszett el számunkra, hanem mindig jelen
van, s készen áll arra, hogy segítségünkre legyen. De mégsem vagyok képes felfogni
ezt igazán. Annak a testiségnek az elveszítése, amelyben megismerhettük őt, betöl-
tetlen ürességet hagyott maga után, s mindig arra kell gondolnom, mikor fogom újra
látni kedves arcát, mikor fogom újra hallani azokat a kedves szavakat, melyek telve
voltak vigasszal, segítőkészséggel és erővel. Mennyire kegyes volt hozzám Isten, hogy
mesterem hatása alá vont engem! S ó jaj, mennyire érdemtelen voltam én őreá, s mi-
lyen messze vagyok attól a céltól, melyet mindig elém állított, s amely felé jelenléte,
bátorítása és tanácsai révén vezetett!”79 Hét évvel Arulparánanda halála után még
mindig nagyon mély érzéseket hívtak belőle elő azok az emlékek, amelyek mesterének
földi tartózkodásához kapcsolódtak. Amikor egy alkalommal hivatali kötelességei
Kurunégalába szólították, vagyis abba a városba, ahol Ceylonban két hónapot töltött
együtt Arulparánandával (és Carpenterrel), így ír a feltoluló emlékekről: „Reggel
fölmentem a Kaccseri mögötti Nagy sziklára, és két boldog órát töltöttem ott a mes-
terre gondolva s rád, sóvárogva arra a szabadságra, amely Suka risié volt.80 Minthogy
még mindig a Tér, Idő és Okság e börtönében vagyok, Kurunégala nagyon kedves a
szívemnek, sőt a legkedvesebb hely a földön, mert itt lehettünk együtt a mesterrel.
… Hogyan is feledkezhetnék meg a mi drága mesterünkről, a sétáinkról a falusi utak
mentén, az ottani beszélgetéseinkről?! Hogyan is feledkezhetnék meg a házról, mely-
nek mennyezete patkányok és kígyók küzdőtere volt, s hogy amikor hármasban fel-
mentünk a sziklára, mennyire megelőzött bennünket, s miközben mi teljesen
kimerültünk, ő mintha csak fáradhatatlannak tűnt volna?!81 Milyen jó ilyen emléke-
ket őrizni azokról a boldog hónapokról! Csak egyetlen dolgot bánok – de hogy
mennyire mélyen, azt aligha lehet elmondani: ott kapta meg azt a halálos lázat, amely
miatt testi jelenléte és inspirációja elveszett számunkra.”82

Bár Arunachalam több tanulmányt is írt, melyek a spiritualitás, metafizika és fi-
lozófia határvidékein mozognak, irodalmi munkásságának legfőbb darabjai a tamil
saiva költészet – mindenekelőtt Tájumánavar – különösen érzékeny fordításai. E for-
dítások mögül átsüt az a mélységes szeretet, az a különleges bensőséges viszony, amely
őt a saiva spiritualitás e gyöngyszemeihez fűzte.

Akárcsak bátyja, Arunachalam is élete végéig aktív politikus maradt. 1923 telén
szokásához híven hosszabb zarándoklatra indult, hogy felkeresse Dél-India szent
helyeit. A madurai Mínaksi-templom komplex um ban érte utol a vég, 1924. január
9-én.83

3. Edward Carpenter
Míg Ramanathan és Arunachalam soha egyetlen nyilvános megnyilatkozásában

nem utalt Arul paránandára, Edward Carpenter (1844–1929) ha nem is egy önálló
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könyvet, de egyik könyvében (From Adam’s Peak to Elephanta)egy négy fejezetből
álló nagy fejezetet szentelt neki („A vi sit to a Gñáni”), amely azután önálló könyv
formájában is megjelent (A Visit to a Gñáni). Car pen ter a kor neves és elismert szo-
ciális gondolkodója volt, aki a civilizáció, demokrácia, spiritualitás, szexualitás és ho-
moszexualitás fontos problémáival foglalkozott. Arunachalam még angliai egyetemi
évei alatt kötött vele életre szóló barátságot. Carpenter 1890-ben Arunachalam meg-
hívására ment Ceylonba, hogy találkozzék Arulparánandával, de kihasználva az al-
kalmat Ceylon és India számos nevezetes helyét bejárta, és utazásáról könyvet írt.
Nem kétséges, hogy őrá is igen nagy hatással volt Arulparánanda, bár minden bi-
zonnyal korántsem akkorával, mint a Ponnanbalam fivérekre. Sajátosképpen ő, a kri-
tikus és józan nyugati író – s nem a két „rajongó” tamil testvér – volt az, aki a
legplasztikusabb és legkoherensebb képet adta Arulparánanda tanításáról, illetve
arról a – részint saiva-sziddhánta, részint advaitin – doktrinális-praxeológiai kontex-
tusról, amelyen belül Arulpará nan da is megfogalmazta tanítását. Legközvetlenebb
és legszisztematikusabb forrásunk tehát Arul pa rá  nan dáról éppen Carpenter ceyloni-
indiai útleírásának fent említett négy fejezete. S ahogy Paul Brunton-nak gondvise-
lésszerű szerepe volt abban, hogy Ramana Maharsit megismerje a világ, épp ily
gondviselésszerű szerep jutott Edward Carpenternek is Arulparánanda megismerte-
tésében.84 Carpenter specifikus helyzetét külön megerősíti az, hogy a fiatal Arulpa-
ránandának Tillai ná than szvámí előre megmondta, hogy lesz egy angrézi (= angol)
tanítványa. S bár Arulpará nan da hatása Carpenterre korántsem volt olyan mély, mint
a Pon nam ba lam fivérekre, élete végéig kitartott, ugyanis egy majd’ 30 évvel későbbi
előadásában/tanulmá nyá ban az upanisadokról pontosan ugyanazokat a gondolato-
kat vetette papírra, amelyeket Arulparánanda nyomán a Visit to a Gñáni-ban meg-
fogalmazott.85

Ahogyan Carpenter Arulparánandát jellemzi, világosan mutatja, milyen komoly
hatást gyakorolt rá. Kezdettől fogva olyannak látta, mint akiben van valami „rejtélyes
és emberfeletti”:86 „Nehezen akartam elhinni, hogy a XIX. században vagyok, s nem
egy három- vagy négyezer évvel korábbi időszakban, a védák bölcsei között; s való-
ban, minél jobban megismertem a Gurut, annál erősebben gyökeret vert bennem a
meggyőződés, [...], hogy általános megjelenésében, öltözetében, lelki beállítottságá-
ban és a többi tulajdonságában alighanem rendkívüli mértékben emlékeztetett
azokra az ősi tanítókra, akiknek hagyománya Indiában mind a mai napig tovább él.”87

Carpenter külön kiemeli Arulparánanda „pillantásának átható intenzitását, arckife-
jezésének mélységes nyugalmát és recueillement-ját [kontemplatív attitűdjét]”.88 „Mi-
közben áthatóan eleven szemeivel és az arcára kiülő illuminationnal – mélységes belső
misztikus fénnyel – külsőleg egy látnok benyomását keltette, a felszín mögötti világot
a boldogság érzése uralta.”89 Carpenter külön is megfigyelte, hogy Arulparánanda
„erőteljes és profetikus stílusa” valamiféle „gyermekies attitűddel” társult.90 „Szemmel
látható erővel, rendíthetetlenséggel és intenzitással párosuló szelídsége és kedvessége;
szemének intenzív figyelme, mely olyan volt, akárcsak egy látnoké; szóbeli megnyi-
latkozásainak és arckifejezésének jóindulatú kisugárzása és alakjának nyugalma és
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méltósága; derűt és nyugalmat árasztó lénye – mely szükség esetén nagy energiával
párosult: mindezek olyan tulajdonságai voltak, amelyek hatása alól nem tudtam ki-
vonni magam. De talán semmi sem tett rám olyan mély benyomást, mint jellemének
és férfias kisugárzásának legfontosabb jellegzetessége: viselkedésének tökéletes egy-
szerűsége. Nincs, mi ennél kevésbé lenne zavarba hozható, ami ennél keresetlenebb
volna, ami közvetlenebbül csak az adott kérdést tartaná szem előtt, ami a görcsösség
minden formájától ennyire mentes volna! Időnként kis kunyhójában ült kanapéján,
nem ritkán mezítláb, maga alá húzott lábakkal; néha egy széken ült az asztal mellett;
néha a beszélgetés elevenségében muszlinja észrevétlenül lecsúszott a válláról, hogy
egy még könnyedebb – légies, de semmiképpen nem lesoványodott – alakot mutas-
son; ha felállt, egy magas és méltóságteljes alakot láthatott maga előtt az ember; de
ami minden pillanatban áthatotta, az a nyugalom és a jóindulat, valamint a feszélye-
zettségnek az a hiánya, ami csak az állatok sajátja, s az emberi lények esetében egészen
kivételes tulajdonságnak számít. Ez volt az, ami azt a benyomást keltette, mintha na-
gyon közel állna ahhoz, akivel éppen együtt van, s mintha csak azok a hétköznapi
korlátok, amelyek elválasztják embert az embertől, nála leomlottak volna; s ha a meg
nem különböztetés volt az, amely belülről mozgatta, akkor ennek külső megnyilvá-
nulásai fölöttébb csodálatra méltók voltak.”91

Ami azonban Carpentert leginkább meglepte, az nem Arulparánanda „rendkívüli
belső energiája” volt, nem „a nyelv feletti tökéletes uralma” és „egyedülálló koncent-
rációs képessége”, valamint hogy „előadásait szinte vég nélkül tudta illusztrálni olyan
példákkal, amelyeket ismereteinek kimeríthetetlennek látszó tárházából merített”92

– hanem az, hogy amint eleget tett annak a feladatnak, amit a külvilág támasztott
vele szemben, mintha csak tökéletesen elfelejtette volna azt, amit addig csinált, s el-
méje azonnal „visszatért a befelé fordulásnak és az elmélyedésnek abba az állapotába
[...], amely [Arulparánandának] láthatólag a rendes állapota volt”.93Ami azonban
nemcsak meglepte, hanem – saját bevallása szerint – meg is hökkentette Carpentert,
az Arulparánan dá nak egy olyan vonása volt, amely látszólag teljesen ellentétben áll
az eddig említettekkel: szinte teljes mértékben hiányzott a körülötte lévő dolgok és
személyek iránti érdeklődés – „nem mintha az egyes esetekben ne lett volna figyelmes
és segítőkész (mert hiszen, mint említettem, az volt), hanem inkább arról lehetett
szó, hogy természetének az a része, amely az aktuális világban tartotta, már annyira
elvékonyodott, hogy a körülötte lévő emberek, vagy akikkel esetenként foglalkozott,
de még a külső természet színeváltozásai is éppen csak a lehető legkisebb reakciót
váltották ki belőle.”94 ... Nyilvánvalóan ahhoz, hogy valaki Arulparánanda jellemének
e szubtilis és gyakran paradoxnak tűnő sajátosságait észrevegye, egy író emberisme-
retével kellett rendelkeznie.
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JEGYZETEK

1 Magyar nyelven megjelent könyvei: Hinduizmus és buddhizmus;Ākixcañña: Önmegsemmisítés;Idő és örök ké -
va ló ság;Keresztény és keleti művészetfilozófia. Ezen kívül közel húsz tanulmánya jelent meg magyarul (a bib-
liográfiát 2008-ig bezárólag lásd Buji Ferenc [szerk.]: Metaphysicum et politicum, p. 111–113.).
Coomaraswamyról lásd Horváth Róbert: „Utószó. Vallástörténészek fejedelme: A. K. Coomaraswamy”, va-
lamint Marco Pallis: „Egy sorsdöntő szellemi találkozás: A. K. Coomaraswamy és R. Guénon”.

2 (Latin) Értsd meg, hogy hidd!                                                                                                                                                
3 „A. K. Coomaraswamy 70. születésnapján elmondott beszéde”, p. 73.
4 Ceylon 1802-től 1948-ig brit koronagyarmat volt, 1948-tól 1972-ig pedig Nemzetközösség tagja.
5 Völuspa. Done into English out of the Icelandic of Elder Edda.
6 Ebben komoly szerepe volt annak is, hogy az angol gyarmati uralommal szembeni megnyilatkozásai miatt a

Brit Birodalom területén persona non grata volt. Amint függetlenné vált India (1947. augusztus 15.), Coo-
maraswamy egy hétre rá, 70. születésnapján elmondott beszédében (1947. augusztus 22.) azonnal kinyilvá-
nította hazatérési szándékát – Indiába, s nem Ceylonba, Ceylon ugyanis csak Coomaraswamy halála után
fél évvel, 1948. február 15-én nyerte el függetlenségét.

7 Mutu Coomaraswamyval kapcsolatban lásd Raja Singam: The Life and Writings of Sir Mutu Coomaraswamy,
valamint M. Vythilingam: The Life of Sir Ponnambalam Ramanathan I. p. 107–131. („Sri Muthucoomaras-
wamy” cí mű fejezet).

8 Viscount of Palmerston (1784–1865) és John Russell (1792–1878) brit miniszterelnökök; Alfred Tennyson
(1809–1892) költő, Matthew Arnold (1822–1888) költő és kultúrkritikus.

9 Benjamin Disraeli (vagy más írásmóddal D’Israeli / 1804–1881) zsidó származású brit miniszterelnök, író.
10 A hagyományos angol ügyvédi kamarákba (Bar) korábban csak keresztényeket és zsidókat vettek föl.
11 Arichandra, the Martyr of Truth. A Tamil Drama, illetve The Dathavamsa, or the Hitrory of Tooth-Relic of

Gotama Buddha. Az előbbit Viktória királynőnek ajánlotta, s a dráma előadása Londonban olyannyira meg-
érintette a királynőt, hogy attól fogva a könyvet a Biblia mellett nachtkaszniján tartotta.

12 Sutta Nipáta, or, Dialogues and Discourses of Gotama Buddha, valamint The Poems of Táyumánavar from the
Ta mil.

13 Srí Lanka körülbelül egytizede az iszlám követője, és az iszlám világ egyik legfontosabb szent helye a sziget
második legmagasabb pontja (2243 m), az Ádám-csúcs (Srí Páda – „Tiszteletreméltó Láb” avagy „Szent Láb-
nyom”). A csúcson található lábnyom alakú bemélyedés a muszlim hit szerint Ádám lábnyoma, aki a Paradi-
csomból kiűzetve itt érintette először lábával a mi földi világunkat. A hegycsúcs egyúttal szent helye a
hinduknak, buddhistáknak és keresztényeknek is, akik szerint a Lábnyom Szent Tamás apostolé, vagy egy
másik verzió szerint az etióp királyné egyik magas rangú istenfélő (a zsidó vallást korlátozottan gyakorló) eu-
nuchjáé, Simeon Bakhoszé (posztbiblikus név), akit Fülöp diakónus térített meg (vö. Apostolok Cselekedetei
8:27 kk. – a magyar fordítások valamilyen oknál fogva feltűnően ignorálják a tisztviselő herélt voltát).

14 Voltaképpen volt még egy fivérük, Padmanaba, de ő még gyermekkorában meghalt.
15 Arunachalam megemlíti(Light from the East, p. 69.), hogy nagyanyja, aki több kulturálisan és politikailag

meg ha tározó személyiséget is adott Srí Lankának, „saját anyanyelvén egyetlen szót sem tudott olvasni vagy
írni”.

16 Hultsdorf (helyesebben Hulftsdorp) jelenleg Colombo egyik elővárosa, mely szokatlan nevét a holland Kelet-
Indiai Társaság egyik hősi halált halt tábornokáról, Gerard Pieterszoon Hulftról (1621–1656) kapta.

17 Ponnambalam Arunachalammal kapcsolatban lásd BrendonGoonerate: Sir Ponnambalam Arunachalam
(1853–1924). The Sir Ponnambalam Arunachalam Memorial Oration (2009. január 19.); M. Vythilingam:
The Life of Sir Ponnambalam Ramanathan II. p. 483–548. (a „Sir Ponnambalam Arunachalam” fejezet); va-
lamint Thalgodapitiya: „Sir Ponnambalam Arunachalam (1853–1924)”, in: Ponnambalam Arunachalam:
Studies and Translations, p. I–XXI.

18 M. Vythilingam: The Life of Sir Ponnambalam Ramanathan I. p. 460.
19 Hogy csak egyetlen példát említsünk a határok elmozdulására: Buddha születési helye (Kapilavasztu) jelenleg

nem Indiába, hanem Nepálba esik.
20 A britek csupán principality-nek, vagyis hercegségnek avagy fejedelemségnek tekintették és nevezték.
21 Tanjore (magyarosan Tandzsur) Thanjavur (magyarosan Tandzsávúr) nevének angolos változata volt.
22 A rádzsaság történetével kapcsolatban lásd Subramanian: The Maratha Rajas of Tanjore.
23 Legalábbis feleségeitől; ágyasaitól ugyanis hat fia és tizenegy leánya volt.
24 A rádzsának összesen húsz felesége volt. Első feleségét még trónra lépése előtt vette el (1827), a másodikat

trón ra lépésekor (1832), a harmadikat egy évvel később (1833), a többi tizenhetet pedig halála előtt három
évvel (1852) egyet len napon – nyilván az utódlás reményében.
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25 Bár a British Raj (rádzs [hindi]: „uralom”), vagyis a Brit Korona uralma hivatalosan 1858-ban vette kezdetét
(vagy is csak ekkortól fogva volt India brit koronagyarmat), a megelőző évtizedekben már elkezdték vissza-
szorítani a Kelet-Indiai Társaság jogkö rét és hatalmát.

26 Első lánya ugyanis ekkorra már halott volt.
27 A részletekkel kapcsolatban lásd Case of the Ranee [= Mahárání] of Tanjore, továbbá More: Reports of Cases

Heard and Determined by the Judicial Comittee, p. 476–547. („India, the Secretary of State in Council on, v.
Ka ma chee Boye Sahaba” című fejezet).

28 Vagyis amikor teljesítette első ceyloni misszióját 1858-ban, körülbelül 35-40 éves lehetett.
29 Az Eleocarpus Ganitrus bogyója, melyet a kolduló szerzetesek viselnek, s egyúttal az olvasó – az indiai „ró -

zsa fü zér” – szemeiül szolgál.
30 Kumbakónam Dél-India egyik fontos zarándokhelye, egyúttal pedig kulturális központja.
31 Mint tudós ember, ekkoriban már bizonyára a rádzsa, II. Sivádzsí szolgálatában állt.
32 Az életrajzi részekkel kapcsolatban lásd P. Arunachalam: Light from the East, p. 57–60. Rámaszvámi Pillai és

Tillaináthan szvámí találkozása valamikor az 1850-es évek első felére eshetett, amikor II. Sivádzsí még életben
volt.

33 A „szipoj” vagy angolosan „sepoy”szó a „lovaskatona” jelentésű perzsa-urdu „szipáhi” szó torzított változata
(és semmi köze a magyar „szipoly” vagy „szipolyoz” szavakhoz). A lázadást a brit hadsereg indiai származású
katonái indí tot ták el.

34 A pésva gyakorlatilag a rádzsának megfelelő rangot jelentett a Maráthá királyságokban, vagyis a pésva tényleges
uralkodó volt.

35 Az indiai aszkéták gyakran jóformán meztelenek.
36 Nana Szahibbal kapcsolatban lásd Ch. E. Ganter: Nana Szahib. Egy indiai felkelés regénye – különösen az

utolsó fejezetet: „Tigris az őserdőben” (p. 411–415.).
37 Vö. Krisztus Pilátushoz intézett szavaival: „Nem volna fölöttem hatalmad, ha onnan felülről nem kaptad

volna” ( János evangéliuma 19:11).
38 Mivel Morris 1862 áprilisától 1863 májusáig töltötte be e tisztet, az esetnek arra az időszakra kellett esnie.
39 A négy életszakasz (ásrama) a tanuló, a családfő, az erdei remete és a vándorremete.
40 A történet forrása Edward Carpenter: A Visit to a Gñáni, p. 6–8.
41 Minden kor és hely szent emberei között bőségesen fordultak elő efféle esetek. Amikor például Jacopone da

Todit (1230k–1306) meghívták egy ünnepségre, mindenki legnagyobb megrökönyödésére mezítelenül és
négykézláb jelent meg, hátán egy szamár málhanyergével, szájában zablával, s így poroszkált az illusztris tár-
saságban egyik vendégtől a másikig. Lásd Evelyn Underhill: Jacopone da Todi, p. 64.

42 Isten-tér, tulajdonképpen chit-ákása (cidákása),vagyis a mindeneket átfogó Isteni Valóság.
43 Voltaképpen ez a taoista – főként csuang-ce-i – „szabad kóborlás”. Lásd Csuang Ce: A virágzó délvidék igaz

könyve, I. p. 5–10. (a „Szabad kóborlás” című fejezet).
44 P. Arunachalam: Light from the East, p. 44–45.
45 Arulparánanda teminológiája szerint a végső cél felé haladó neve „jógi”, míg a célba érté „dzsnyání”.
46 Edward Carpenter: A Visit to a Gñáni, p. 13.
47 II. Szerfódzsí tagja volt a Royal Asiatic Societynek, és tamil anyanyelvén kívül otthonosan mozgott a telugu,

szansz krit, urdu és perzsa nyelv területén is, sőt hosszabb európai tartózkodása során elsajátította a görög,
latin, angol, francia, német, dán és holland nyelvet is – s mindezt a XVIII. század végének és a XIX. század
elejének egyik dél-indiai rádzsája!

48 A Descriptive Catalogue of The Sanskrit/Tamil/Marahati/Telugu Manuscripts in the Tanjore Mahārāja Serfoji’s
Sarasvatī Mahāl Library.

49 Az ilakkanam tradicionális funkciójával kapcsolatban lásd Paula Richman: Extraordinary Child, p. 266.
50 Edward Carpenter: A Visit to a Gñáni, p. VII. valamint P. Arunachalam: Light from the East, p. 43.
51 Edward Carpenter: A Visit to a Gñáni, p. 34.
52 Edward Carpenter: A Visit to a Gñáni, p. 39.
53 P. Arunachalam: Light from the East, p. 60.
54 M. Vythilingam: The Life of Sir Ponnambalam Ramanathan I. p. 328.
55 Lásd ezzel kapcsolatban William Hickey: The Tanjore Maharatta Principality in Southern India, p. 138–184.

(„The present Princess of Tanjore” című fejezet).
56 Chamu Kuppuswamy (ed.): Edward Carpenter and Ponnambalam Arunachalam, s. p.
57 Mutu Coomaraswamy mindhárom unokaöccsének – s egyúttal nevelt gyermekének – egy-egy fenséges re zi -

den ci át adományozott Colombóban, és Ramanathanét „Szukhasztán”-nak („a boldogság földje”), Aruna-
chalamét pedig „Ponklar”-nak „keresztelte” (a „ponklar” szó értelmét nem sikerült kiderítenem). Moncure
Daniel Conway (1832–1907), a kor neves emersoniánus humanistája – és egyúttal Mutu Coomaraswamy
egykori barátja (Sir Mutu az ő londoni imaházában több előadást is tartott a hindu filozófiáról, s az ő egyik
fogadásán ismerkedett meg későbbi feleségével, Elizabeth-tel) –, aki 1884-ben megfordult mind Ramanathan,
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mind Arunachalam rezidenciájában, úgy írja le ezeket, mintha egy varázsvilágba került volna, s minden pil-
lanatban attól kellett volna tartania, hogy egyszer csak megjelenik egy turbános varázsló, csettint egyet, s min-
den eltűnik – ő pedig újra a ködös Londonban találja magát. Ramanathan villájában járva azon
morfondírozott, hogy vajon „San Francisco és Velence között” talált-e„egyet len jó hotelt”, amely Szukhasz-
tánhoz fogható volna, Arunachalam Ponklárjában pedig földi megvalósulását látta annak, ami egykoron Szádí
Gulisztánjának („Rózsakert”) olvasása közben tárult lelki szemei elé– de csak addig, amíg meg nem jelent a
színen Arunachalam fiatal szingaléz felesége, attól fogva ugyanis Conway számára a gyönyörű környezet már
csak keretéül szolgált valakinek, aki még jobban elbűvölte (My Pilgrimage to the Wise Men of the East, p. 143.
és 113.).

58 The Life of Sir Ponnambalam Ramanathan I. p. 330.: „[Ramanathan] hálásan ismerte el, hogy mindazt, amit
tanult, szeretett mesterének lábainál sajátította el. A két testvér sosem szűnt meg hirdetni a világnak, milyen
rend kí vü li mértékben lekötelezettjei [Arulparánandának].”

59 A még Arunachalam életében született A Visit to a Gñaniban (voltaképpen egy fejezete a From Adam’s Peak
to Elephanta. Sketches of Ceylon and India című útikönyvének) Carpenter – nyilván Arunachalam kérésére –
meg sem említi annak a barátjának a nevét, akinek hívására ment Carpenter Ceylonba, s aki Carpenter és
Arulparánanda min den egyes beszélgetésénél jelen volt két hónapon keresztül mint beszélgetőtárs és tolmács.
Sőt Arunachalam még ak kor is elrejti személyes kapcsolatát Carpenterrel és Arul pa rá nan dá val, amikor köz-
vetlenül utal rájuk: „Az egyik nagy élő angol írt a gondolkozás uralásáról és kioltásáról, ahogy azt Indiában
gyakorolják, ezeknek a gyakorlatoknak a különleges értékéről a nyugati emberek számára, akiket a gondolat
láza tart uralom alatt, és a spirituális tapasztalatok némelyikéről, amit elértek [A Visit to a Gñáni]. Az egész
könyv [From Adam’s Peak to Elephanta] olvasásra érdemes, mivel az egyetlen nyugati beszámoló Indiáról,
mely az indiai élet nagy jelentőségű, mégis rejtett áramlatának ismeretét mutatja” (Studies and Translations,
p. 11.). Ugyanakkor Carpenter Arunachalam halála után a család kérésére pub li kál ta Arunachalam leveleit,
amelyek viszont tele vannak a mester iránti odaadás legmélyebbről fakadó megnyilvá nu lá sa ival.

60 Chamu Kuppuswamy(ed.): Edward Carpenter and Ponnambalam Arunachalam, s. p. Vö. Máté evangéliuma
10:27: „Amit a fületekbe súgnak, azt hirdessétek a háztetőkről!”

61 Ezt a nevet valójában sohasem használta nyilvános megnyilatkozásaiban, ellenben „Sri Paránanda” (sic!) néven
két könyvet is kiadott: The Gospel of Jesus According to St. Matthew (1898), valamint An Eastern Exposition
of the Gospel of Jesus According to St. John (1902). Az előbbi egyik dedikált példányán, mely jelenleg a Cornell
University könyvtárában található, a következő autográf szerepel: „My full name is Ponambalam Rámanáthan”
(sic!) – vagyis: „Teljes nevem Ponambalam Rámanáthan”. A „Paránanda” név nyilván az „Arulparánanda” rö-
vidített változata, és azt jelzi, hogy Ramanathan műveiben mestere szellemét képviseli.

62 Egyik levelében így ír Carpenternek: „Boldog vagyok, habár érdemtelenül, hogy Mesteremnek és testvérem-
nek, Ramanathannak, az élő emberek e két legjobbikának és legnagyobbikának szeretetét és vezetését élvezem.”
Egy másik levelében pedig – alighanem úgyszintén testvérére célozva – azt mondja, hogy „ismerek, ha csak
egy embert is, aki a mi gurunk vezetése alatt nagyon közel jutott [a végső célhoz]” (Chamu Kuppuswamy
[ed.]: Edward Carpenter and Ponnambalam Arunachalam, s. p.).

63 1905–1906-ban Ramanathan amerikai előadókörúton vett részt, melyen számos előadást tartott a hindu spi -
ri tu alitás különböző vonatkozásairól, de a keresztény spiritualitás „dzsnyánikus” értelmezéséről is. Az egész
amerikai előadókörúttal kapcsolatban lásd Lílávati: Western Pictures for Eastern Students. Being a Description
of the Chief Incidents of a Journey Made by that Distinguished Scholar, Statesman, and Sage, Śri P. Rámanáthan,
K.C., C.M.G., from Ceylon to the United States of America in 1905-1906[Nyugati képek keleti tanítványoknak.
A kiváló tudós, államférfi és bölcs, Srí P. Rámanáthan K.C., C.M.G. Ceylonból az Amerikai Egyesült Álla-
mokba tett 1905–1906-os utazása fő eseményeinek leírása]. A könyv szerzője Ramanathan kísérője, titkárnője
és tanítványa, az ausztrál származású Miss R. L. Harrison – 1906-tól pedig „Leelawathy Ramanathan” néven
felesége –, aki 1942-ben a hindu és ceyloni kultúra érdekében végzett fáradhatatlan munkájáért honoris causa
doktori címet kapott azon a Ceylon University-n, melynek alapítását néhai férje kezdeményezte.

64 P. Arunachalam: Light from the East, p. 46. Arunachalam így fejezi be: „Jöjj barátom, lásd őt, lásd a Mestert!
Ítéld meg a dolgot gyümölcséről” (Kuppuswamy [ed.]: Edward Carpenter and Ponnambalam Arunachalam,
s. p.).

65 Az emír spirituális aspektusával kapcsolatban lásd Chodkiewicz (ed.): The Spiritual Writings of Amir ‘Abd
al-Kader – különösen pedig Chodkiewicz kiváló bevezető tanulmányát (Introduction, p. 1–24).

66 A szamádhi mint egy spirituálisan magasrendű ember sírja természetesen a legmagasabb tudatállapotot jelentő
szamádhi kifejezésből származik.

67 Az efféle elrugaszkodott írásmagyarázatoknak iskolapéldáját adják Rudolf Steiner evangélium-értelmezései.
Lásd különösen a János-evangélium magyarázatát.

68 A Siddhanta Deepika egy 1897 és 1914 között havonta megjelenő folyóirat volt, mely elsősorban a saiva-
szidd hánta – a dél-indiai saiva vallásbölcselet – misztikus filozófiáját volt hivatott bemutatni. Szerzői közé
tartozott Aruna cha lam és Ananda K. Coomaraswamy is. Ramanathan írása később, némileg módosított for-
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mában és teljesen más címmel („On the Key of Knowledge or the Fundamental Experiences of the Sanctified
in Spirit”) megjelent The Cul ture of the Soul among Western Nations című kötetében is.

69 Így például egy alkalommal, amikor számos meghatározó személyes spirituális élményét felidézi, egyetlen
utalást sem tesz Aruplaránandára (lásd Studies and Translations, p. 119kk).

70 Light from the East, p. 31–32.
71 Light from the East, p. 34–35.
72 A dél-indiai saiva-rendszerben gyakran használják a Siva semlegesnemű formáját, a „Sivam”-ot.
73 Pap és kaszton kívüli, vagyis a hindu kasztrendszer legmagasabb és legalacsonyabb tagja.
74 Az aszketikus erényekről szóló fejezet 6. verse. Thiruvalluvar, II–V. századi tamil szent didaktikus költeménye,

az egyik legismertebb tamil irodalmi alkotás.
75 Light from the East, p. 52–53.
76 Arulnandi Sivácsárja, XIV. századi tamil költő-filozófus verses filozófiai főműve, a saiva-sziddhánta-rendszer

egyik legkorábbi átfogó bemutatása.
77 A mondat Nallaswami Pillai fordításában így hangzik: „Eltávolítva értésből fakadó tudatlanságodat, s Isten

kegyelme által érzékelés nélkül érzékelve a Legmagasabb Értelmet a maga legmagasabb mivoltában, s látva
Őt látás nélkül és az antharakaranák [mentális kognitív funkciók] és az avaszthák [érzékek] együttállása nél-
kül...” (Šivajñāna Siddhiyār of Aruyandi Šivāchārya, p. 236. – Szupaksa 8:30). E nevezetes mondat az alacso-
nyabb és magasabb tu dás/meg ismerés egymáshoz való viszonyát taglalja.

78 Chamu Kuppuswamy(ed.): Edward Carpenter and Ponnambalam Arunachalam, s. p. A Sivadzsnyána Szidd-
har mondatát nehezen értelmezhető volta miatt Arunachalam nem közölte.

79 Light from the East, p. 50.
80 A Jóga Vászistha egyik szereplője. Lásd – Arunachalam fordításában – Studies and Translations, p. 29–37.

Lásd továbbá A halhatatlanság virágfüzére, p. 159–166. („Tizenegyedik beszélgetés” című fejezet).
81 Carpenter is megjegyezte, hogy Arulparánanda hetven éves kora és mozgásszegény életmódja ellenére (napja

nagy részét mozdulatlanul, kontemplációba merülve töltötte) meglepően fiatalos – és fiatalos mozgású is –
volt, mintha csak valamiféle rejtett forrásból merítette volna energiáját.

82 Light from the East, p. 71–73.
83 Annak ellenére, hogy két unokatestvéréhez hasonlóan Ananda Coomaraswamy élete is a spiritualitás, a me -

ta fi zi ka és a tradicionális művészet jegyében telt, úgy tűnik, hogy ő semmit sem tudott Arulparánandáról, de
– különösen amerikai tartózkodása alatt – a ceyloni rokonságával való kapcsolata is igen limitált lehetett. Le-
veleiben is mindössze egyszer és egyetlen rövid mondatban említi unokatestvérét, Arunachalamot, akkor,
amikor haláláról értesül (Selected Letters of Ananda K. Coomaraswamy, p. 377).

84 Hogy Arulparánandát Carpenter könyve nyomán – tudomásunk szerint – nem kereste fel senki, annak egyik
oka minden bizonnyal az lehetett, hogy a dzsnyání a könyv megjelenését (1892) követő évben (1893) meg-
halt.

85 The Teaching of the Upanishads. Ezúttal nem említette Arulparánanda nevét.
86 A Visit to a Gñáni, p. 62.
87 A Visit to a Gñáni, p. 63. India „spirituális termékenysége” – ellentétben a Nyugatéval – a XX. századra sem

merült ki, s ezt olyan személyiségek mutatják, mint például Ramana Maharsi (1879–1950), Ánandamají Má
(1896–1982) vagy Niszargadatta Mahárádzs (1897–1981). Hogy a XXI. század mit hoz, azt még nem tudjuk,
de Arulpará nan da szerint – mint ahogy Carpenter értelmezi szavait – „sosem volt olyan kor, amelyben az is-
teni tudás ne létezett volna”, s hogy „mindig volt egy India (Gñana Bhumi, vagyis a Bölcsesség Földje, szemben
a Nyugattal, a Bhóga Bhu mi val, vagyis az Élvezet Földjével), s mindig voltak védák és upanisadok (illetve
nekik megfelelő könyvek), amelyek létéről az isteni tanítók gondoskodtak” (A Visit to a Gñáni, p. 51–52.).

88 A Visit to a Gñáni, p. VIII.
89 A Visit to a Gñáni, p. 15.
90 A Visit to a Gñáni, p. 2.
91 A Visit to a Gñáni, p. 49–50.Arunachalam ugyanebben az értelemben emeli ki Arulparánandával kapcsolatban

„előadásmód jának páratlan megvilágító erejét”, valamint „jellemének tisztaságát és emelkedettségét, melyet
semmi sem tud megrendíteni” – s hogy „a szenvedély szeszélyei, amelyek még az úgynevezett lángelmék in-
tellektusát is beárnyékolják, őt nem zavarták meg,” s így „a belső isteni fény tisztán és zavartalanul ragyogott
elő belőle” (Light from the East, p. 43.).

92 A Visit to a Gñáni, p. 2–3. Gondoljunk csak bele, ezek egy olyan ember megállapításai, aki maga is korának
egyik legkiválóbb és legműveltebb entellektüelje volt!

93 A Visit to a Gñáni, p. 14.
94 A Visit to a Gñáni, p. 15.
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