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CHAPTER 2 

THROW AWAY YOUR 
CRUTCHES! 

 

Thought can only create problems, but it 
cannot help us to solve the problems.  

_______ 

A guru is one who tells you to throw away 
all crutches. He would ask you to walk, and 
he would say that if you fall, you will rise 
and walk.  

_______ 

If humanity is to be saved from the chaos of 
its own making, it has to be freed from the 
saviors of mankind.  

_______ 

The moment you repeat that which is not 
yours, you have become the follower of 
somebody.  

_______ 

What these gurus in the market place do is 
to sell you some ice packs and provide you 
with some comforters.  

_______ 

Thought in its birth, in its origin, in its 
expression, and in its action is very fascist. 
When I use the word 'fascist', I do not use 
it in the political sense, but I use it to mean 
that thought controls and shapes our 
thinking and our actions.  

 

_______ 

There is reincarnation for those who believe 
in it. There is no reincarnation for those 
who do not believe in it. But you have to 
ask this fundamental question: "What is 
there now that will reincarnate? Is there any 
such thing as a soul, 'I', or psyche?" 
Whatever you see or experience is created 
by the knowledge we have of that entity.  

_______ 

ROZDZIAŁ 2 

ODRZUĆ SWOJE KULE! 

 
Myśl może jedynie stwarzać problemy, ale 
nie może pomóc nam je rozwiązywać. 

_______ 

Guru, to ktoś, kto mówi ci, żebyś odrzucił 
wszystkie kule. Poprosiłby cię, żebyś 
poszedł i powiedziałby, że jeżeli upadniesz, 
to wstaniesz i będziesz szedł dalej. 

_______ 

Jeżeli ludzkość ma zostać wybawiona od 
stworzonego przez siebie chaosu, musi być 
uwolniona od zbawców ludzkości.  

_______ 

W chwili, gdy powtarzasz coś, co nie jest 
twoje, stajesz się czyimś wyznawcą.  
            

_______ 

To, co robią ci guru z rynku, to 
sprzedawanie kostek lodu i dostarczanie ci 
wygodnego pokrzepienia. 

_______ 

Myśl w swoich narodzinach, swoim 
pochodzeniu, w swoim wyrazie i w swoim 
działaniu jest bardzo faszystowska. Kiedy 
używam słowa �faszystowska�, nie używam 
go w znaczeniu politycznym, ale w 
znaczeniu, że myśl kontroluje i kształtuje 
nasze myślenie i nasze czyny.  

_______ 

Dla tych, którzy w nią wierzą, reinkarnacja 
istnieje. Dla tych, którzy w nią nie wierzą, 
reinkarnacja nie istnieje. Ale musisz zadać 
to podstawowe pytanie: �Co jest tu teraz, 
co ulegnie reinkarnacji? Czy istnieje coś 
takiego jak dusza, �ja� lub psychika?� 
Cokolwiek widzisz lub czego doświadczasz, 
jest tworem wiedzy, którą o tym mamy. 

_______ 
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Q: First of all let us analyze this wonderful 
notion of happiness in quest of which every 
human is on the run. Can you tell us what this 
happiness is all about?  

UG: You may not agree with me, but when we talk 
about 'the quest for happiness', it is no different 
from any other sensual activity. As a matter of fact, 
all experiences, however extraordinary they may be, 
are in the area of sensuality. That is one major 
problem that we are facing today.  
 

Somewhere along the line, the human species 
experienced this self-consciousness for the first 
time. And it separated the human species from the 
rest of the species on this planet. I don't even know 
if there is any such thing as evolution, but we are 
made to believe that there is such a thing. And it 
was at that time perhaps that thought took its birth. 
But thought in its birth, in its origin, in its content, in 
its expression, and in its action is very fascist. When 
I use the word 'fascist' I use it not in the political 
sense but to mean that thought controls and shapes 
our thinking and our actions. So it is a very 
protective mechanism. It has no doubt helped us to 
be what we are today. It has helped us to create our 
high-tech and technology. It has made our life very 
comfortable. It has also made it possible for us to 
discover the laws of nature. But thought is a very 
protective mechanism and is interested in its own 
survival. At the same time, thought is opposed 
fundamentally to the functioning of this living 
organism.  

We are made to believe that there is such a thing as 
mind. But there is no such thing as your mind or my 
mind. Society or culture, or whatever you want to 
call it, has created us solely and wholly for the 
purpose of maintaining its own continuity and status 
quo. At the same time, it has also created the idea 
that there is such a thing as the individual. But 
actually, there is a conflict between the two -- the 
idea of the individual and the impossibility of 
functioning as an individual separate and distinct 
from the totality of man's thoughts and experiences.  

Q: Who makes us think in a particular way?  

UG: Here at this point I would like to emphasize 
that thoughts are not self-generated and 
spontaneous. I would go one step further and ask, 
"Is there any such a thing as thought?" The very 
question arises because we assume that there is 
such a thing as thought, and that we can separate 
ourselves from thought and look at it. But when we 
look at what we call thought, what we see is about 
thought and not thought itself. 

P: Przede wszystkim, przeanalizujmy to 
cudowne pojęcie szczęścia, za którym ugania 
się każdy człowiek. Czy możesz nam 
powiedzieć, o co chodzi z tym szczęściem? 

UG: Możesz się ze mną nie zgodzić, ale kiedy mówi-
my o �pogoni za szczęściem�, nie różni się to od 
żadnej innej aktywności zmysłowej. Faktem jest, że 
wszystkie doświadczenia, jakkolwiek nie byłyby nie-
samowite, znajdują się w polu zmysłowości. To 
jeden z głównych problemów, przed którymi dzisiaj 
stoimy. 

Gdzieś, kiedyś, gatunek ludzki doświadczył tej 
samoświadomości po raz pierwszy. I to oddzieliło 
gatunek ludzki od pozostałych gatunków na tej 
planecie. Ja nawet nie wiem, czy istnieje coś takiego 
jak ewolucja, ale sprawiono, że uwierzyliśmy, że 
istnieje. I prawdopodobnie, w tym czasie zrodziła się 
myśl. Ale myśl w swoich narodzinach, w swoim 
pochodzeniu, w swojej treści, w swoim wyrazie i w 
swoich działaniach jest bardzo faszystowska. Kiedy 
używam słowa �faszystowska�, nie używam go w 
znaczeniu politycznym, ale ma to oznaczać, że myśl 
kontroluje i kształtuje nasze myślenie i nasze czyny. 
Zatem jest ona mechanizmem ochronnym. Bez 
wątpienia pomogła nam ona znaleźć się tu, gdzie 
dzisiaj jesteśmy. Pomogła nam stworzyć nasze high-
tech i technologie. Umożliwiła nam także odkrycie 
praw natury. Ale myśl jest mechanizmem obronnym 
i jest zainteresowana swoim własnym przetrwaniem. 
Jednocześnie, myśl jest fundamentalnym 
przeciwieństwem funkcjonowania tego żywego 
organizmu. 

Sprawiono, że uwierzyliśmy, że istnieje coś takiego 
jak umysł. Ale nie ma czegoś takiego jak twój umysł 
lub mój umysł. Społeczeństwo lub kultura lub jak-
kolwiek tego nie nazwiesz, stworzyła nas wyłącznie i 
całkowicie w celu utrzymania swojej własnej ciąg-
łości i status quo. Jednocześnie, stworzyła również 
koncepcję tego, że jest coś takiego jak jednostka 
ludzka. Ale w rzeczywistości, istnieje konflikt między 
nimi � koncepcją osoby i niemożliwością funkcjono-
wania jako odrębnej jednostki odseparowanej od 
całokształtu ludzkich myśli i doświadczeń. 

P: Co powoduje, że myślimy w dany sposób? 

UG: Tu, w tym miejscu, chciałbym podkreślić, że 
myśli nie generują się same z siebie i nie są 
spontaniczne. Posunąłbym się nawet o krok dalej i 
zadał pytanie, �Czy istnieje coś takiego jak myśl?� 
Takie właśnie pytanie powstaje, ponieważ my 
zakładamy, że istnieje coś takiego jak myśl, i że 
możemy się od niej oddzielić i spojrzeć na nią. Ale 
jeśli spojrzymy na to, co nazywamy myślą, to to, co 
zobaczymy to, coś na temat myśli, a nie sama myśl. 
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"What is thought?" -- the questions arises only 
because of the assumption that there is such a thing 
as thought.  

We use what we call thought to achieve our spiritual 
or material goals. We may consider the spiritual 
goals as 'higher'. The culture in which we are 
functioning places spiritual goals on a higher level 
than the materialistic goals. But the instrument 
which we are using is matter, which is thought. 
Thought to me is matter. Therefore, all our spiritual 
goals are materialistic in their value. And this is the 
conflict that is going on there. In this process, the 
totality of man's experiences created what we call a 
separate identity and a separate mind. But actually if 
you want to experience anything, be it your own 
body, or your own experiences, you have no way of 
experiencing them without the use of the knowledge 
that is passed on to us. In other words, I would say 
that thought is memory. But we have been made to 
believe that human beings are created for a nobler 
and grander purpose than the other species on this 
planet, and it is that belief that is responsible for our 
thinking that the whole creation is created for the 
benefit of man.  

Everything that is born out of thought is destructive. 
Anything that we discover, the laws of nature or 
whatever you call it, are used by us only for 
destructive purposes. And it is true that we have 
discovered quite a few of nature's laws, and the 
theories are constantly changing....  

Q: Can we not at least attempt to refine this 
thought process to make it constructive and 
positive?  

UG: Thought is not the instrument for achieving 
anything other than the goals set before us by our 
culture or society, or whatever you want to call it. 
The basic problem we have to face today is this: the 
cultural input, or what society has placed before us 
as the goal for all of us to reach and attain, is the 
enemy of this living organism. Thought can only 
create problems; it cannot help us to solve any.  
 

Q: Then is it desirable to be thoughtless?  
 

UG: What I am talking about is not a thoughtless 
state. Even the invention of what is called a 
thoughtless state, placed before us by many spiritual 
teachers as a goal to be reached, is created by 
thought so that it can, by pursuing what it calls a 
thoughtless state, maintain its own continuity. So 
whatever we experience in this process of achieving 
the goal of a thoughtless state strengthens and 
fortifies the very thing that we are trying to be free 
from. 

�Czym jest myśl?� � to pytanie powstaje jedynie z 
powodu założenia, że istnieje coś takiego jak myśl. 
 

Używamy to, co nazywamy myślą, do osiągania 
naszych duchowych i materialnych celów. Możemy 
uważać cele duchowe za �wyższe�. Kultura, w której 
żyjemy, plasuje cele duchowe na wyższym poziomie 
niż cele materialne. Ale narzędzie, którego używa-
my, jest materią, która jest myślą. Myśl wg mnie jest 
materią. Stąd też, wszystkie nasze duchowe cele są 
materialistyczne. A to jest ten konflikt, który się tu 
rozgrywa. W tym procesie, całokształt ludzkich 
doświadczeń stworzył to, co nazywamy oddzielną 
tożsamością i oddzielnym umysłem. Ale w rzeczy-
wistości, jeżeli chcesz doświadczyć czegoś, niech to 
będzie twoje własne ciało lub twoje własne doś-
wiadczenia, nie masz możliwości doświadczenia ich 
bez skorzystania z wiedzy, która została nam prze-
kazana. Innymi słowy, powiedziałbym, że myśl jest 
pamięcią. Ale wpojono nam przekonanie, że zostaliś-
my stworzeni do szlachetniejszych i wyższych celów 
niż inne gatunki z tej planety, i to przekonanie jest 
odpowiedzialne za nasze myślenie, że całe stworze-
nie istnieje dla dobra człowieka. 

Wszystko, co rodzi się z myśli, jest destrukcyjne ze 
swej natury. Cokolwiek odkryjemy, prawa natury czy 
jak inaczej to nazwiesz, wykorzystujemy wyłącznie 
do celów destrukcyjnych. I prawdą jest, że 
odkryliśmy trochę tych praw natury, a teorie 
zmieniają się przez cały czas ..... 

P: Czy nie możemy przynajmniej zmodyfi-
kować tego procesu myślowego, żeby był 
bardziej konstruktywny i pozytywny? 

UG: Myśl nie jest narzędziem przydatnym do 
niczego innego poza realizacją celów postawionych 
nam przez kulturę lub społeczeństwo, czy jak tego 
nie nazwiesz. Podstawowy problem, któremu dziś 
musimy stawić czoła jest taki, że wsad kulturowy lub 
cele postawione nam przez społeczeństwo, są wro-
gami tego żywego organizmu. Myśl potrafi wyłącznie 
stwarzać problemy; nie może nam pomóc rozwiązać 
żadnego z nich. 

P: A zatem, czy jest pożądane bycie 
bezmyślnym? 

UG: Nie mówię tu o stanie pozbawionym myśli. 
Nawet wynalazek tego, co nazywamy stanem 
pozbawionym myśli, przedstawiony nam przez wielu 
duchowych nauczycieli jako cel do osiągnięcia, jest 
dziełem myśli po to, by mogła, dzięki temu, co 
nazywa stanem pozbawionym myśli, podtrzymać 
swoją ciągłość. Czegokolwiek doświadczamy w 
procesie dochodzenia do stanu pozbawionego myśli, 
tylko umacnia tę rzecz, od której staramy się 
uwolnić. 
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Q: You see, we have this cause and effect 
theory which says, "As you sow, so shall you 
also reap." Don't you think that for every 
action of ours, whether it is thought or any 
other action, there is a reaction, if not 
immediately, at least after some time?  

UG: It is thought that has invented the ideas of 
cause and effect. There may not be any such thing 
as a cause at all. Every event is an individual and 
independent event. We link up all these events and 
try to create a story of our lives. But actually every 
event is an independent event. If we accept the fact 
that every event is an independent event in our 
lives, it creates a tremendous problem of 
maintaining what we call identity. And identity is the 
most important factor in our lives. We are able to 
maintain this identity through the constant use of 
memory, which is also thought. This constant use of 
memory or identity, or whatever you call it, is 
consuming a tremendous amount of energy, and it 
leaves us with no energy to deal with the problems 
of our living. Is there any way that we can free 
ourselves from the identity? As I said, thought can 
only create problems; it cannot help us to solve 
them. Through dialectical thinking about thinking 
itself we are only sharpening that instrument. All 
philosophies help us only to sharpen this instrument.   

Thought is very essential for us to survive in this 
world. But it cannot help us in achieving the goals 
that we have placed before ourselves. The goals are 
unachievable through the help of thought. The quest 
for happiness, as you mentioned, is impossible 
because there is no such thing as permanent 
happiness. There are moments of happiness, and 
there are moments of unhappiness. But the demand 
to be in a permanent state of happiness is the 
enemy of this body. This body is interested in 
maintaining its sensitivity of the sensory perceptions 
and also the sensitivity of the nervous system. That 
is very essential for the survival of this body. If we 
use that instrument of thought for trying to achieve 
the impossible goal of permanent happiness, the 
sensitivity of this body is destroyed. Therefore, the 
body is rejecting all that we are interested in -- 
permanent happiness and permanent pleasure. So, 
we are not going to succeed in that attempt to be in 
a permanent state of happiness.  

Q: You referred to the intellect and to the 
sharpening of the intellect....  

UG: To survive in this world.  

Q: Yes. How do we sharpen it? With whose 
help?   

P: Widzisz, mamy tę teorię o przyczynie i 
skutku, która mówi, �Co posiejesz, to  
zbierzesz.�  Nie sądzisz, że każda nasza akcja, 
czy to jest myśl czy jakieś inne działanie, 
spotyka się z reakcją, jeżeli nie z 
natychmiastową, to odroczoną w czasie? 

UG: To myśl wynalazła koncepcję przyczyny i skut-
ku. Może wcale nie istnieć nic takiego jak przyczyna. 
Każde zdarzenie jest indywidualnym i niezależnym 
wydarzeniem. Łączymy wszystkie te zdarzenia i pró-
bujemy stworzyć historię naszego życia. Ale w rze-
czywistości, każde zdarzeniem jest zdarzeniem 
niezależnym. Jeżeli przyjmiemy do wiadomości fakt, 
że każde zdarzenie jest niezależnym zdarzeniem w 
naszym życiu, stwarza to ogromny problem w pod-
trzymaniu tego, co nazywamy tożsamością. Tożsa-
mość jest najważniejszym czynnikiem w naszym 
życiu. Potrafimy podtrzymywać tę tożsamość dzięki 
nieustannemu używaniu pamięci, która również jest 
myślą. Nieustanne używanie pamięci lub tożsamości, 
czy jak tego nie nazwiesz, pochłania ogromne ilości 
energii i pozbawia nas energii potrzebnej do zajmo-
wania się naszym życiem. Czy istnieje jakiś sposób 
uwolnienia się od tej tożsamości? Jak powiedziałem, 
myśl potrafi jedynie tworzyć problemy, a nie je roz-
wiązywać. Poprzez dialektyczne myślenie o samym 
myśleniu jedynie ostrzymy to narzędzie. Wszystkie 
filozofie pomagają nam tylko ostrzyć to narzędzie. 

Myśl ma bardzo istotne znaczenie dla naszego 
przeżycia na tym świecie. Ale nie może ona pomóc 
nam w osiągnięciu celów, które sobie postawiliśmy. 
Te cele są nieosiągalne za pomocą myśli. Pogoń za 
szczęściem, jak już wspomniałeś, jest niemożliwa, 
ponieważ nie ma czegoś takiego jak trwałe 
szczęście. Istnieją chwile szczęścia i chwile niesz-
częścia. Ale pragnienie trwałego przebywania w 
stanie szczęścia jest wrogiem tego ciała. Ciało jest 
zainteresowane w utrzymaniu czułości swoich 
receptorów zmysłowych, a także wrażliwości układu 
nerwowego. To bardzo istotne dla przeżycia ciała. 
Jeżeli używamy tego myślowego narzędzia do prób 
osiągnięcia niemożliwego celu trwałego szczęścia, 
niszczona jest wrażliwość ciała. Dlatego też ciało 
odrzuca wszystko to, czym jesteśmy zainteresowani 
� trwałe szczęście i trwałą przyjemność. Zatem, nie 
uda nam się osiągnięcie trwałego stanu szczęścia. 

 
P: Odniosłeś się do intelektu i do ostrzenia 
intelektu.... 

UG: Żeby przeżyć w tym świecie. 

P: Tak. Jak my go ostrzymy? Z czyją pomocą? 
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UG: Through a repetitive process we are sharpening 
that instrument. But we are using tremendous 
amounts of energy in this process. If the use of 
thought is limited to achieve only what we consider 
to be materialistic values and not our spiritual goals, 
what is it that is not possible for us in order to 
function sanely and intelligently. It does not mean 
that I am teaching a materialistic philosophy or any 
such thing. Thought is not intended for achieving 
spiritual goals or even to find out the significance, 
meaning, or purpose of life, or to be used for the 
quest for permanence or permanent pleasure.  

Q: We have been familiar with this theory of 
birth and death -- karma, action, reaction or 
something that we bring along with us like a 
bank balance, add something to it, then spend 
something, and then carry it forward to the 
next birth or whatever it is. How far do you 
subscribe to this theory, or are you opposed to 
it?  

UG: I am not opposed to the theory of karma or 
reincarnation. But I am questioning the very 
foundation of that belief. There is reincarnation for 
those who believe in it, and there is no reincarnation 
for those who do not believe in it. But is there any 
such thing as reincarnation as a law of nature, like 
gravity and other laws of nature? My answer is, no.  

It doesn't matter whether you believe or not in 
reincarnation. If one is interested in finding out for 
himself and by himself, to resolve this problem of 
reincarnation, and get an answer for this oft-
repeated question, "Is there such a thing as 
reincarnation?" you have to ask this fundamental 
question, "What is there now that you think will 
reincarnate?" "Is there anything there? Is there any 
such thing as soul? Is there any such thing as the 
'I'? Is there any such thing as the psyche? Whatever 
you see there, whatever you experience there, is 
created only by the knowledge you have of that self. 
If you are lucky enough to be freed from the totality 
of knowledge, the knowledge of the self, 
reincarnation, and all kinds of things, then is it 
possible for you to experience any center, any 'I', 
any self, any soul? So, to me the 'I' is nothing but a 
first person singular pronoun, and I do not see any 
center or self there. So the whole idea of 
reincarnation is built only on the foundation of our 
beliefs.  

Q: What is it that makes one a great person in 
due course of time and another stationary, 
stagnant in his mental processes? Do you 
attribute this to some kind of inherent gift?  

UG: We have always been curious and interested in 
finding out why a child is born with deformities. 

UG: Intelekt ostrzymy poprzez proces powtarzania. 
Ale zużywamy ogromne ilości energii w tym 
procesie. Jeżeli użycie umysłu ograniczyć do 
osiągnięcia tego, co uważamy za wartości 
materialne, a nie nasze duchowe cele, to cóż nie jest 
możliwe do osiągnięcia, żeby funkcjonować zdrowo i 
inteligentnie. To nie znaczy, że uczę filozofii 
materialistycznej lub czegoś na ten kształt. Myśl nie 
jest przeznaczona do osiągania duchowych celów, 
ani nawet do odkrywania istoty, sensu lub celu w 
życiu, ani też nie nadaje się do wykorzystania w 
pogoni za stałością lub trwałym szczęściem. 

P: Nie jest nam obca ta teoria narodzin i 
śmierci � karma, akcja, reakcja lub coś, co 
nosimy przy sobie na wzór konta w banku, 
dodajesz coś do niego, wydajesz coś i 
przenosisz to ze sobą do następnego życia, 
czy coś w tym rodzaju. Na ile podpisujesz się 
pod tą teorią, czy może jesteś jej przeciwny? 
 

UG: Nie jestem przeciwny teorii karmy i reinkarnacji. 
Ja kwestionuję same podstawy wiary w nie. 
Reinkarnacja istnieje dla tych, którzy w nią wierzą, a 
nie istnieje dla tych, którzy w nią nie wierzą. Ale czy 
istnieje coś takiego jak reinkarnacja jako prawo 
natury, typu grawitacja lub inne prawa natury? Moja 
odpowiedź brzmi, nie. 

Nie ma znaczenia, czy wierzysz czy nie, w reinkar-
nacją. Jeżeli ktoś jest zainteresowany odkryciem dla 
siebie i przez siebie, rozwiązaniem tego problemu 
reinkarnacji i otrzymaniem odpowiedzi na to często 
zadawane pytanie, �czy istnieje coś takiego jak rein-
karnacja?� musi zadać to fundamentalne pytanie, 
�Co znajduję się tu, co, jak sądzisz, podda się rein-
karnacji?� �Czy coś tu jest? Czy istnieje coś takiego 
jak dusza? Czy istnieje coś takiego jak �ja�? Czy ist-
nieje coś takiego jak psychika? Cokolwiek tam zau-
ważasz, jakkolwiek tego doświadczasz, jest to dzie-
łem wiedzy, jaką posiadasz na temat tej jaźni. Jeżeli 
będziesz miał na tyle dużo szczęścia, by uwolnić się 
od całości wiedzy, wiedzy o sobie, reinkarnacji i 
wszystkich innych rzeczy, wtedy czy możliwe jest, 
żebyś doświadczył jakiegoś centrum, jakiegoś �ja�, 
jakiejś jaźni, jakiejś duszy? Zatem, dla mnie �ja� jest 
niczym innym jak zaimkiem pierwszej osoby liczby 
pojedynczej, i nie widzę tu żadnego centrum ani 
jaźni. Więc cała ta koncepcja reinkarnacji jest zbu-
dowana w oparciu o nasze przekonania. 

P: Co decyduje o tym, że jedna osoba staje się 
w swoim czasie wielka, a inna jest bierna, a 
jej procesy myślowe w stagnacji? Czy to 
pewnego rodzaju wrodzony talent? 

UG: Zawsze byliśmy ciekawi odkrycia, czemu 
dziecko rodzi się z wadami. 



 28

And reincarnation was a very interesting theory 
evolved by the human mind at one time to explain 
away such situations and give us comfort in facing 
the situation that we have such people in our midst. 
But now it is possible for us, in the light of what 
they are doing in terms of genetic research and 
microbiology, to correct the deformities created by 
nature. Why should we want to attribute this 
misfortune to something terrible that we did in our 
previous life? That kind of belief comes in very 
handy to us. We have in our midst today a 
tremendous suffering, a tremendous amount of 
poverty, starvation, and degradation. It is very 
comforting for us to believe that that suffering is 
there because the people who suffer did something 
terrible in their past life. That is no answer to give. 
That makes us take shelter in the belief and not do 
anything to solve the problem there. The belief is 
neither spiritual nor human. In the name of doing 
something human to our fellow beings, we have 
perpetrated inhuman deeds. The belief in 
reincarnation will only help us to look the other side 
and not to deal with the problem which is 
demanding answers from every thinking man in the 
world today.  

Q: J. Krishnamurti always emphasized one 
fact, that is, nobody requires a guru. In fact, 
you too, I understand, would not like to be a 
guru for anybody. According to you, what is 
the role of a guru who shows the way for the 
Sishya?  

UG: I think that it is the wrong word to use in these 
days for all those spiritual gurus we have in the 
market, selling shoddy pieces of goods, and 
exploiting the gullibility and credulity of people. A 
guru is one who tells you to throw away all the 
crutches that we have been made to believe are 
essential for our survival. The true guru tells you, 
"Throw them away, and don't replace them with the 
fancy crutches or even computerized crutches. You 
can walk; and if you fall, you will rise and walk 
again." Such is the man whom we consider, or even 
tradition considers, to be the real guru, and not 
those who are selling those shoddy pieces of goods 
in the market place today. It is a business; it has 
become a holy business to people. I am not 
condemning anything. But as long as you depend 
upon somebody for solving your problems, so long 
you remain helpless. And this helplessness is 
exploited by the people who actually do not have 
the answers to your problems, but they give you 
some sort of a comforter. People are satisfied with 
these comforters and fall for this kind of thing, 
instead of dealing with the problems by themselves 
and for themselves.  

 

A reinkarnacja była bardzo ciekawą teorią 
wymyśloną kiedyś przez ludzki umysł w celu 
wyjaśnienia takich sytuacji i pokrzepienia nas w 
stawieniu czoła sytuacji, gdy mamy pośród nas 
takich ludzi. Ale teraz możliwe stało się, w świetle 
tego, co robi się na polach badań genetycznych i 
mikrobiologii, skorygowanie wad będących dziełem 
natury. Dlaczego mielibyśmy przypisać to 
nieszczęście czemuś okropnemu, co zrobiliśmy w 
poprzednim życiu? Tego rodzaju przekonania są nam 
bardzo na rękę. Mamy między nami ogromne 
cierpienia, ogromną ilość nędzy, głodu i degradacji. 
To bardzo pokrzepiające przekonanie, że to 
cierpienie istnieje dlatego, że cierpiący ludzie zrobili 
coś okropnego w swoim przeszłym życiu. Nie ma na 
to odpowiedzi. To powoduje, że znajdujemy 
schronienie w przekonaniu i nic nie robimy, żeby 
rozwiązać ten problem. To przekonanie nie jest ani 
duchowe, ani ludzkie. W imię humanitarnych akcji 
na rzecz naszych bliźnich, popełnialiśmy nieludzkie 
czyny. Wiara w reinkarnację jedynie pozwola nam 
patrzeć w inną stronę i nie zajmować się 
problemem, który wymaga odpowiedzi od każdego 
myślącego człowieka w dzisiejszym świecie. 
 

P: J. Krishnamurti zawsze podkreślał jeden 
fakt, że nikt nie potrzebuje guru. Ty też, jak 
rozumiem, nie chciałbyś być guru dla nikogo. 
Jaka jest, według ciebie, rola guru, który 
pokazuje drogę do Sishya? 
 

UG: Sądzę, że to dzisiaj nieodpowiednie słowo na 
określenie wszystkich tych, duchowych guru 
dostępnych na rynku, sprzedających liche towary i 
żerujących na łatwowierności i naiwności ludzi. Guru 
to ktoś, kto mówi ci, żebyś odrzucił wszystkie kule, 
w które sprawiono, że uwierzyliśmy jako niezbędne 
do naszego przeżycia. Prawdziwy guru mówi ci, 
�Odrzuć je i nie zastępuj ich zabawnymi kulami lub 
nawet skomputeryzowanymi kulami. Możesz 
chodzić; jeżeli upadniesz, wstaniesz i znowu 
pójdziesz.� Taki jest człowiek, którego uważamy lub 
nawet tradycja uważa, za prawdziwego guru, a nie 
taki jak ci, co sprzedają te liche towary na 
dzisiejszym rynku. To jest biznes; to stało się 
świętym biznesem dla ludzi. Niczego nie potępiam. 
Ale dopóki jesteś uzależniony od kogoś, kto ma 
rozwiązać twoje problemy, dopóty jesteś bezradny. I 
na tej bezradności żerują ludzie, którzy, w 
rzeczywistości, nie mają żadnych odpowiedzi na 
twoje problemy, ale podają ci coś w rodzaju 
pokrzepienia. Ludzie są zadowoleni z takiego 
pokrzepienia i całkowicie oddają się takim rzeczom, 
zamiast zająć się problemami samemu i dla siebie 
samych. 
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Q: The spiritualism of the East and the 
Spiritualism of the West are gradually 
exchanging places today, and you have seen 
the results of both now. What is the panacea 
for the human misery, the deprivation, the 
kind of suffering everyone in this planet is 
facing? Everyone has got something they 
want, something always to seek, to run after.  

UG: As we started this discussion we said that the 
quest for happiness is all that anybody, whether he 
is a Russian, an American, an African, or an Indian, 
is interested in. I said that it is impossible to achieve 
such a goal because of the physical problem (of 
conflict with the body) that is involved in achieving 
that goal. It is assumed that the West is 
materialistic, and that it is looking towards the East 
for spiritual guidance. That is not really true. If you 
live for a longer period in the West, you will realize 
that those who are interested in these spiritual 
matters are not really the people who are guiding 
the destinies of this world. What is responsible for 
this sudden interest in spiritual matters and their 
looking to the East for succor is drugs. They gave 
them a new sort of experience. But they were not 
satisfied with repeating those experiences. They 
were looking around for varieties of religious 
experiences, whether they are from India, or from 
Japan or from China. They are attracted to these 
things because of the new language and new 
techniques.  

The fact of the matter is that when once you have 
everything that you can reasonably ask for in this 
world, when all the material needs are taken care of, 
naturally the question arises, "Is that all?" When 
once you pose that question "Is that all?" to 
yourself, you have created a tremendous market for 
this kind of business, the holy business. These 
people are exploiting the gullibility and credulity of 
the people, rather than helping them to resolve the 
basic problems, the human problems. It is not that 
simple. So we have to ask such questions over and 
over again. But all the questions we are asking are 
born out of the answers that we already have. It 
never occurs to us to ask why we keep asking the 
questions when we already have the answers given 
by the sages, saints, and saviors of mankind. We fail 
to realize that the answers that they have given us 
are the ones that are responsible for the tragedy of 
mankind. We don't question them. If we question 
the answers, we would be questioning the teachers. 
If humanity is to be saved from the chaos of its own 
making, it has to be freed from the saviors of 
mankind. That does not mean that you would 
destroy everything. You will have to ask questions 
not born out of the answers we already have. 

 

P: Duchowość Wschodu i duchowość Zachodu 
stopniowo wymieniają się miejscami i dziś 
widoczne są rezultaty obydwu. Jakie jest 
panaceum na ludzką niedolę, deprawację, to 
cierpienie, któremu każdy na tej planecie musi 
stawić czoła? Każdy ma jakieś pragnienia, 
zawsze coś do poszukiwania, do gonienia za 
czymś. 

UG: Jak zaczynaliśmy dyskusję, powiedzieliśmy, że 
każdy, czy jest Rosjaninem, Amerykaninem, 
Afrykańczykiem czy Hindusem jest wyłącznie 
zainteresowany pogonią za szczęściem. 
Powiedziałem, że osiągnięcie tego celu jest 
niemożliwe z powodu problemu fizycznego (konfliktu 
z ciałem), które jest wmieszane w osiągnięcie tego 
celu. Zakłada się, że Zachód jest materialistyczny, i 
że spogląda na Wschód, szukając duchowego 
przewodnictwa. To nie jest prawdą. Jeżeli dłużej 
mieszkasz na Zachodzie, zdasz sobie sprawę z tego, 
że ludzie zainteresowani sprawami duchowymi nie 
są tymi, którzy kształtują losy świata. To narkotyki 
są odpowiedzialne za nagłe zainteresowanie 
sprawami duchowymi i spoglądanie na Wschód za 
wsparciem. One przyniosły nowy rodzaj 
doświadczeń. Ale nie zadowolono się powtarzaniem 
tych doświadczeń. Zaczęto rozglądać się za 
różnorodnymi doświadczeniami religijnymi, 
pochodzącymi z Indii, Japonii czy z Chin. Te rzeczy 
przyciągają uwagę z powodu nowego języka i 
nowych technik. 

Faktem w tej sprawie jest to, że gdy już masz 
wszystko, czego możesz rozsądnie zapragnąć na tym 
świecie, gdy wszystkie potrzeby materialne są 
zaspokojone, powstaje naturalne pytanie, �Czy to 
wszystko?� Kiedy już postawisz sobie takie pytanie, 
stworzyłeś ogromny rynek zbytu dla tego biznesu, 
świętego biznesu. Ci ludzie raczej eksploatują ludzką 
łatwowierność i naiwność, niż pomagają rozwiązać 
podstawowe problemy, ludzkie problemy. To nie jest 
takie proste. Więc musimy ciągle i ciągle zadawać 
takie pytania. Ale wszystkie zadawane pytania rodzą 
się z odpowiedzi, które już posiadamy. Nigdy nie 
przychodzi nam do głowy zadanie pytania, dlaczego 
ciągle zadajemy te pytania, kiedy mamy już 
odpowiedzi udzielone nam przez mędrców, świętych 
i zbawicieli ludzkości. Nie udaje się nam zdać sobie 
sprawy z tego, że te odpowiedzi, których oni nam 
udzielili, są odpowiedzialne za tragedię ludzkości. 
Nie poddajemy tego pod wątpliwość. Gdybyśmy 
kwestionowali odpowiedzi, kwestionowalibyśmy 
również nauczycieli. Jeżeli ludzkość ma się wyzwolić 
z chaosu, który sobie stworzyła, musi się uwolnić od 
zbawców ludzkości. Nie znaczy to, że należałoby 
wszystko zniszczyć. Musisz zadać pytania, które nie 
zrodziły się z posiadany już przez ciebie odpowiedzi. 
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But is there any answer? That is all. There it stops. 
And the solution is there for mankind.  
 

Society or culture or whatever you might want to 
call it, has created us all solely and wholly for the 
purpose of maintaining its continuity and status quo. 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale czy istnieje jakaś odpowiedź? To wszystko. Tu 
się to zatrzymuje. I tu znajduje się to rozwiązanie 
dla ludzkości. 

Społeczeństwo lub kultura lub jakkolwiek tego nie 
nazwiesz, stworzyła nas wyłącznie i całkowicie w 
jednym celu � podtrzymania swojej ciągłości i 
utrzymania status quo. 

***** 

 

 

 

 

 

 

 


