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CHAPTER 11 

A FREAK OF NATURE 
 

The value system has created 'you', and there 
is no way you can free yourself from that. 
Anything you do to free yourself from that 
value system is adding momentum to it.  

_______ 

Even the idea that you should control your 
thought in order to be in a thoughtless or 
peaceful state is created by thought, so that it 
can maintain its continuity through some petty 
little experience, through some thoughtless 
state you are interested in.  

_______ 

There is no such thing as consciousness at all, 
let alone higher consciousness, super-
consciousness or cosmic consciousness. All 
these notions are created by thought.  

_______ 

Knowledge creates images. But there is no way 
that this physical functioning can create any 
image. The so-called psychological images have 
no place in the scheme of things. The eyes are 
like a camera. If you turn the camera from 
what it is looking at to something else, the 
whole thing where it was focused on earlier is 
wiped out.  
 

_______ 

All ideas of time, even those of chronological 
time, are arbitrary. All measurements are 
arbitrary. We accept them as workable, that is 
all.  

_______ 

The terror that if you try to destroy people 
around you, you are also going to be destroyed 
with them, may keep us together for a little 
while now. Certainly, it is not love, bliss, 
worship, or religious thinking.  

 

 ROZDZIAŁ 11 

WYBRYK NATURY 
 

System wartości stworzył �ciebie� i nie ma 
żadnego sposobu, za pomocą którego 
mogłabyś się od tego uwolnić. Wszystko, co 
robisz, aby się uwolnić od systemu wartości, 
dodaje mu tylko impetu. 

_______ 

Nawet koncepcja konieczności kontrolowania 
swoich myśli, żeby być w stanie braku myśli lub 
pokoju, została stworzona przez myśl po to, by 
mogła ona utrzymać swoją ciągłość dzięki 
jakiemuś lichemu doświadczeniu, dzięki stanowi 
braku myśli, którym jesteś zainteresowany. 

_______ 

W ogóle nie ma czegoś takiego jak 
świadomość, ani tym bardziej wyższa 
świadomość, super świadomość lub kosmiczna 
świadomość. Wszystkie te pojęcia są dziełem 
myśli. 

_______ 

Wiedza tworzy wyobrażenia. Ale nie ma 
możliwości, żeby to fizyczne działanie mogło 
stworzyć jakiekolwiek wyobrażenie. Tak 
zwane psychologiczne wyobrażenia nie mają 
miejsca w schemacie rzeczy. Oczy są jak 
kamera. Jeżeli obrócisz kamerę z tego, na 
co spoglądała, na coś innego, to to, na 
czym skupiała się wcześniej, całkowicie 
znika. 

_______ 

Wszystkie koncepcje czasu, nawet tego 
chronologicznego, są narzucone. Wszystkie 
miary są narzucone. Akceptujemy je jako 
użyteczne, to wszystko. 

_______ 

Zagrożenie, że jeżeli spróbujesz zgładzić 
otaczających cię ludzi, zostaniesz razem z 
nimi zgładzona, może na jakiś czas 
utrzymać nas na wspólnym kursie. Na 
pewno nie miłość, łaska, uwielbienie ani 
religijna myśl. 
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Q: I want to ask you about your personal 
experiences, and I know you don't want to 
talk about them....  

UG: Very often people ask me such questions. But 
let me tell you, whatever has happened to me has 
happened despite everything I did. Some of the 
biographers who are keen on writing the story of my 
life are very anxious to know what I did, what I did 
not do, what helped me to stumble into this kind of 
thing, assuming for a moment that some event, 
occurrence, or happening in my life put me where I 
am today. But that is not something valid and true. 
You have to accept my word. If you don't accept 
what I say, it doesn't matter. Whatever had 
happened before whatever happened to me, all the 
events in my life before that, have no relevance to 
the way I am functioning now. And from that 
moment on, there is no story to tell. I am here today 
talking to you; tomorrow I will be somewhere else 
talking to my friends; and the day after tomorrow I 
will be in England. That is all. So, there is nothing 
that anybody can tell me after that.  
 

I am a public man. I am here any moment you want 
to see what I am doing, all 24 hours. I have no 
private life of my own. Any time you want to know 
what U.G. is doing, at that particular time, in that 
particular situation, you can see. So, there is no 
story to tell. That is the reason why I maintain that 
whatever has happened to me happened despite 
everything I did. But you are interested in finding 
out how and why that particular thing I am talking 
about has happened to me and not to everybody. 
You want to establish a cause and effect relationship 
and make it possible for everybody to stumble into 
this kind of thing. That is something which cannot 
be produced or reproduced on an assembly line. It is 
a freak of nature.  

Q: But we would be interested in knowing 
what the freak of nature was in U.G.  

UG: Even wanting to understand that has no 
meaning to you. You just leave it there. There are 
so many freakish things there in nature. If you try to 
copy them, you are lost. You are in the same 
situation as before. Even nature has no use for this 
body (pointing to his body). It has discarded it 
because it cannot reproduce something like this 
either physically or otherwise.  

Q: So you have been discarded by nature?  

UG: Yes, discarded by nature. How can you turn this 
into a model? That is what we have done to all 
those discarded people whom we should have 
discarded for good.  

Q: How many?  

P: Chcę zapytać cię o twoje osobiste 
doświadczenia i wiem, że nie chcesz o nich 
mówić.... 

UG: Ludzie bardzo często zadają mi takie pytania. 
Ale pozwól, że ci powiem � cokolwiek mi się wyda-
rzyło, wydarzyło się pomimo tego, co zrobiłem. Nie-
którzy biografowie, chętni na opisanie historii moje-
go życia, są bardzo zaciekawieni tym, co robiłem, 
czego nie robiłem, co pomogło mi wpaść w to coś, 
zakładając przez moment, że jakieś zdarzenie, zja-
wisko lub wydarzenie w moim życiu umieściło mnie 
tu, gdzie jestem dzisiaj. Ale nie jest to coś auten-
tycznego i prawdziwego. Musisz przyjąć moje słowa. 
Jeżeli nie pogodzisz się z tym, co mówię, nie ma to 
znaczenia. Cokolwiek wydarzyło się przed tym, co mi 
się przytrafiło, wszystkie wcześniejsze wydarzenia 
mojego życia nijak się nie mają do sposobu w jaki 
teraz funkcjonuję. A od tego czasu nie ma nic do 
opowiadania. Jestem dzisiaj tu, rozmawiam z tobą; 
jutro będę gdzieś indziej rozmawiał z moimi przyja-
ciółmi; a pojutrze będę w Anglii. To wszystko. Za-
tem, po tym nie ma niczego, co ktoś mógłby mi 
powiedzieć. 

Jestem osobą publiczną. Jestem tutaj i w każdej 
chwili możesz zobaczyć, co robię, całe 24 godziny. 
Nie mam żadnego prywatnego życia. Kiedy tylko 
chcesz wiedzieć, co robi U.G. w tym konkretnym 
czasie, w tej konkretnej sytuacji, możesz to 
zobaczyć. Zatem nie ma nic do opowiadania. 
Dlatego twierdzę, że cokolwiek mi się przytrafiło, 
zdarzyło się pomimo wszystko. Ale ty jesteś 
zainteresowana odkryciem jak i dlaczego ta 
konkretna rzecz, o której mówię, przytrafiła się mnie 
a nie wszystkim. Chcesz ustalić ciąg przyczynowo-
skutkowy i każdemu umożliwić przytrafienie się tego. 
Tego nie da się wyprodukować czy skopiować na linii 
produkcyjnej. To jest wybryk natury. 
 

P: Ale bylibyśmy zainteresowani, co za wybryk 
natury nastąpił w U.G. 

UG: Nawet pragnienie zrozumienia tego, nic dla 
ciebie nie znaczy. Po prostu daj temu spokój. Jest 
tyle dziwacznych rzeczy w naturze. Jeżeli spróbujesz 
je skopiować, jesteś zgubiona. Jesteś w tej samej 
sytuacji co przedtem. Nawet natura nie ma pożytku 
z tego ciała (wskazując na swoje ciało). Spisała je 
na straty, ponieważ nie może ono się rozmnażać ani 
fizycznie ani w inny sposób. 

P: Zostałeś spisany na straty przez naturę? 

UG: Tak, spisany na straty przez naturę. Jak możesz 
zrobić z tego wzorzec? Zrobiliśmy to z tymi 
wszystkimi ludźmi, których powinnaś na dobre 
spisać na straty. 

P: Ilu? 



 97

UG: I don't know. Probably you can count on your 
fingers.  

Q: The people who have had....  

UG: I don't know. I can't say. I am not interested in 
saying anything about them.  

Q: But what about all the ideas -- the religious 
ideas through the ages, spiritual ideas? Is 
there any tradition that you know besides....?  

UG: I can say one thing: that is, all that is false as 
far as I am concerned and it has falsified me. So 
don't ask me the question, "How can all of them be 
false?" No, that is not the point. I don't want to be 
falsified because that is not the way I function. I 
wanted to relate whatever was their state of being 
with the way I was functioning, and then struggled 
and struggled so hard.  

Q: You struggled....?  

UG: It got me nowhere. So, there is no way you can 
reject it, because it is that which has created what 
you call 'you'.  

Q: What created me?  

UG: The value system has created 'you', and there 
is no way you can free yourself from that. Anything 
you do to free yourself from that value system is 
adding momentum to it. This is the one thing that 
never occurred to me at that time. What I was 
saying a while ago was that thought cannot be used 
as an instrument. You can use it to control, shape, 
and mold the value system. But you have no way of 
freeing yourself from it through thought. Even the 
idea that you should control your thought in order to 
be in a thoughtless or peaceful state is created by 
thought, so that it can maintain its continuity 
through some petty little experience, through some 
thoughtless state you are interested in.  
 

Q: What about these states of higher 
consciousness that people speak of?  

UG: If there is any such thing, you are an 
expression of that. Why should nature or something, 
some cosmic power, if there is one in this world, 
need the help of somebody to express itself and 
help others? I don't see any need. If there is 
anything like that, you are as much an expression of 
it as any of these claimants. Every dog, every cat, 
every pig, every cow that you see, the garden slug 
there, you, me, and everybody, even Genghis Khan 
and Hitler are an expression of that same thing. 
They might have acted in a different way. You and I 
may act in a different way. But we are all 
expressions of the same thing, and there is no need 
for that to use any channel other than you. You are 
an expression of that.  

UG: Nie wiem. Pewnie wystarczy ci palców do 
policzenia. 

P: Ludzi, którzy mieli.... 

UG: Nie wiem. Nie potrafię powiedzieć. Nie jestem 
zainteresowany opowiadaniem czegokolwiek o nich. 

P: A co z tymi wszystkimi ideami � wiekowymi 
religijnymi ideami, duchowymi ideami? Czy 
jest jakaś tradycja, którą znasz, pomimo...? 

UG: Jedną rzecz mogę powiedzieć: to jest, wszystko 
to według mnie jest fałszem i zafałszowało mnie. 
Więc nie zadawaj mi pytania, �Jak to możliwe, że oni 
wszyscy byli w błędzie?� Nie, nie o to chodzi. Nie 
chcę być zafałszowany, ponieważ nie funkcjonuję w 
ten sposób. Chciałem odnieść to, co było ich stanem 
bycia, do sposobu w jaki funkcjonowałem, a później 
tak ciężko się zmagałem i zmagałem. 

P: Ty się zmagałeś....? 

UG: Nigdzie mnie to nie doprowadziło. Więc, nie 
masz możliwości odrzucenia tego, ponieważ to 
właśnie stworzyło to coś, co nazywasz �sobą�. 

P: Co mnie stworzyło? 

UG: System wartości stworzył �ciebie� i nie ma 
żadnego sposobu, za pomocą którego mogłabyś się 
od tego uwolnić. Wszystko co robisz, aby się uwolnić 
od systemu wartości, dodaje mu tylko impetu. To 
właśnie nigdy nie wpadło mi do głowy w tamtym 
czasie. Właśnie przed chwilą mówiłem, że myśli nie 
można użyć jako narzędzia. Możesz stosować ją do 
kontrolowania, kształtowania i urabiania systemu 
wartości. Ale nie masz żadnej możliwości uwolnienia 
się od niego za pomocą myśli. Nawet koncepcja 
konieczności kontrolowania swoich myśli, żeby być w 
stanie braku myśli lub pokoju, została stworzona 
przez myśl, po to, by mogła utrzymać swą ciągłość 
dzięki jakiemuś lichemu doświadczeniu, dzięki 
stanowi braku myśli, którym jesteś zainteresowana. 

P: A co z tymi stanami wyższej świadomości, o 
których mówią ludzie? 

UG: Jeżeli coś takiego istnieje, ty jesteś tego 
wyrazem. Dlaczego natura czy coś tam, jakaś 
kosmiczna moc, jeżeli w ogóle taka istnieje na tym 
świecie, miałaby potrzebować kogoś jako środka jej 
wyrazu i pomóc innym? Nie widzę żadnej potrzeby. 
Jeżeli istnieje coś takiego, jesteś takim samym 
wyrazem tego, jak każdy z tych samozwańców. 
Każdy pies, każdy kot, każda świnia, każda krowa, 
którą widzisz, tamta pluska, ty, ja i każdy, nawet 
Dżingis Han i Hitler są wyrazem tej samej rzeczy. 
Mogą działać na różne sposoby. Ty i ja możemy 
działać na różne sposoby. Ale my wszyscy jesteśmy 
ekspresjami tej samej rzeczy, i nie potrzebuje ona 
korzystać z innego kanału niż ty. Jesteś jej wyrazem. 
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But I even question consciousness itself. There is no 
such thing as consciousness at all, let alone higher 
consciousness, super-consciousness or cosmic 
consciousness. All these notions are created by 
thought. We were discussing this morning the idea 
that consciousness is a concept. You become 
conscious of things only through the help of 
knowledge. I become conscious of you only through 
the knowledge I have about you, which has been 
passed on to me. The fact that I say that you are a 
woman, that you are an intelligent woman, and that 
you are a pretty woman -- all this is part of that 
knowledge. Otherwise, I am not separate from you. 
There is no way I can look at you and say anything 
about you. The eyes act only as cameras.  
 

Q: So there is no way you can perceive 
anything except through the knowledge?  

UG: Knowledge creates images. But there is no way 
that this physical functioning can create any image. 
The moment I turn to this side, the whole thing on 
the other side is wiped out.  
 

Q: I disappear. (Laughs)  

UG: You disappear, because the eyes are not 
looking at you but at him or at that chair or at 
whatever they are focusing themselves on. But if he 
asks me, "Wasn't she pretty?" 'pretty' is a word, not 
an image. Do you understand? "She is very 'sharp'". 
Another word. I will talk about you in words, and it 
is a word- picture. But the images, the physical 
images are totally absent. The so-called 
psychological images have no place in the scheme of 
things. The eyes are like a camera. If you turn the 
camera from what it is looking at to something else, 
the whole thing where it was focused on earlier is 
wiped out. And what is there in the computer 
(pointing to his head) is only the word-picture, and 
probably the sounds.  

These days they are dictating to computers. They 
have problems of dealing with accent. Computers 
will have some difficulty there, for instance, when an 
Indian is speaking with an Indian accent. They will 
have to learn the accent. These days you don't have 
to type it. That is the way the sounds are registered 
here in this computer (pointing to himself). The 
word-picture is here. That is all I give -- a word- 
picture. If I am not looking at you, I cannot create 
any image, because the eye is not focused on you. 
The problem is very simple. I don't know what you 
look like as I have no way of creating the image 
inside of me. So, it ceases to be a problem. "I saw 
or met an extraordinarily intelligent woman, a pretty 
woman --" what does that mean?  

Ale ja nawet kwestionuję samą świadomość. Nie ma 
czegoś takiego jak świadomość, a tym bardziej 
wyższa świadomość, super świadomość lub 
kosmiczna świadomość. Wszystkie te pojęcia zostały 
stworzone przez myśl. Tego ranka dyskutujemy o 
tym, że świadomość jest koncepcją. Stajesz się 
świadoma różnych rzeczy wyłącznie za pomocą 
wiedzy. Stałem się świadomy ciebie jedynie dzięki 
wiedzy jaką mam o tobie, która została mi 
przekazana. Fakt, że mówię, że jesteś kobietą, że 
jesteś inteligentną kobietą, że jesteś piękną kobietą 
� wszystko to jest częścią tej wiedzy. W innym 
wypadku nie jestem oddzielony od ciebie. Nie ma 
takiej możliwości, żebym na ciebie spojrzał i 
powiedział coś o tobie. Oczy funkcjonują jedynie tak 
jak kamera. 

P: Więc nie ma możliwości, żebyś doznał 
czegokolwiek inaczej niż poprzez wiedzę? 

UG: Wiedza stwarza obrazy. Ale nie ma takiej 
możliwości, żeby to fizyczne funkcjonowanie 
stworzyło jakiś obraz. W chwili, gdy się obracam w 
tę stronę, wszystko, co było z tamtej strony, zostaje 
wymiecione. 

P: Ja znikam. (Śmieje się) 

UG: Ty znikasz, ponieważ oczy nie patrzą na ciebie, 
ale na niego lub na to krzesło lub na coś innego na 
czym się skoncentrują. Ale jeżeli on mnie zapyta, 
�Czy ona była ładna?� �Ładna� jest słowem, nie 
wyobrażeniem. Rozumiesz? �Ona jest bardzo 
'ostra'�. Inne słowo. Będę rozmawiał o tobie 
używając słów i jest to obraz słowny. Ale 
wyobrażenia, fizyczne obrazy są całkowicie 
nieobecne. Tak zwane psychologiczne wyobrażenia 
nie mają miejsca w naturze rzeczy. Oczy działają jak 
kamera. Jeżeli obrócisz kamerę z jednego ujęcia na 
inne, to, na co spoglądała wcześniej, całkowicie 
znika. A w tym komputerze (wskazując na swoją 
głowę) znajdują się tylko wyobrażenie słowne i, 
prawdopodobnie, dźwięki. 

Ostatnimi czasy komputerom dyktuje się tekst. Mają 
problemy z różnymi akcentami. Komputery będą 
miały pewne trudności, jeśli, na przykład, Hindus 
mówi z indyjskim akcentem. Będą musiały nauczyć 
się akcentu. Ostatnimi czasy nie musisz pisać na 
klawiaturze. W taki sposób ten komputer (wskazując 
na siebie) rejestruje dźwięki. Znajdują się tu 
wyobrażenia słowne. To wszystko, co daję � 
wyobrażenie słowne. Jeżeli nie patrzę na ciebie, nie 
mogę stworzyć sobie żadnego wyobrażenia, 
ponieważ oczy nie są na tobie skupione. Problem 
jest bardzo prosty. Nie wiem jak wyglądasz, bo nie 
mam możliwości stworzenia wyobrażenia wewnątrz 
siebie. Tak więc problem znika. �Widziałem lub 
spotkałem wyjątkowo inteligentną kobietę, piękną 
kobietę� � co to znaczy ? 
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My daughter sometimes asks me, "See, I am your 
daughter. What does that mean to you?" It doesn't 
mean anything to me. If I happened to be next to 
her and if somebody asks me, "Who is she?" I will 
say, "This is my daughter;" that is, whatever the 
dictionary meaning of the word is.  

Q: ....that is there in our system.  

UG: The image we have is superimposed on that 
word. That is really the problem. So, the physical 
images have to go fast. There is nothing that you 
can do about it. Nothing. Not a thing.  

Q: What is physical: What is matter?  

UG: You don't even know.  

Q: No, I am asking you. How would you 
describe that?  

UG: The same word that I use. You see, "This is my 
hand."  

Q: Then what is matter? What is basic matter?  
 

UG: There is no matter at all. Matter is thought. You 
see, if you touch something hard, the sense of touch 
does not say that this is hard (U.G. touches the arm 
of the chair). But once you have the knowledge, the 
past knowledge, you say it is hard, because thought 
creates a space here and the enormous knowledge 
that I have about it....  

Q: What is matter?  

UG: What is matter? You want a definition? Thought 
creates matter.  

Q: That is what I was wondering about.  

UG: That is what I am saying.  

Q: So, if we obliterate thought, matter would 
go too.  

UG: Definitions are of no interest to me, because 
what is there is energy.  

Q: We were talking about matter. Matter is 
created by thought. If we did not think....?  

UG: Thought is matter.  

Q: What about the dogs which don't have 
thought?  

UG: Probably they have some kind of thought. I 
don't know. But ours has become very complex and 
complicated.  

Q: Is there thought, human thought, as part 
of this matter?  

UG: There is no thought. There are only thoughts. 
Is there a thought there in you?  

Q: Sure, we talk about it.  

Moja córka czasami pyta mnie, �Widzisz, jestem 
twoją córką. Co to dla ciebie znaczy?� To nic dla 
mnie nie znaczy. Jeżeli bylibyśmy razem i ktoś by 
mnie zapytał, �Kim ona jest?� odpowiedział bym, �To 
jest moja córka�; to jest, podałbym znaczenie słowa 
ze słownika wyrazów. 

P: ...ono jest tu, w naszym systemie. 

UG: Wyobrażenie jakie nadaliśmy temu słowu. To 
jest prawdziwy problem. Zatem fizyczne obrazy 
muszą szybko odchodzić. Nic z tym nie możesz 
zrobić. Nic. Ani trochę. 

P: Co jest fizyczne; co jest materialne? 

UG: Nawet tego nie wiesz. 

P: Nie, pytam ciebie. Jak byś to opisał? 
 

UG: Takim samym słowem jakie używam. Widzisz, 
�To jest moja ręka�. 

P: Zatem, co jest materią? Co jest 
podstawową materią? 

UG: Nie ma żadnej materii. Materia jest myślą. 
Widzisz, jeżeli dotkniesz czegoś twardego, zmysł 
dotyku nie mówi ci, że to jest twarde (U.G. dotyka 
oparcia krzesła). Ale jak już masz tę wiedzę, 
przeszłą wiedzę, mówisz, że to twarde, ponieważ 
myśl tworzy tu przerwę, a ogromna wiedza, którą 
mam o tym..... 

P: Czym jest materia? 

UG: Czym jest materia? Chcesz definicji? Myśl 
tworzy materię. 

P: Nad tym się zastanawiałam. 

UG: O tym mówię. 

P: Zatem, jeżeli pozbawimy myśli znaczeń, 
materia również odejdzie. 

UG: Nie interesują mnie definicje, ponieważ to, co 
tu jest, to energia. 

P: Rozmawiamy o materii. Myśl tworzy 
materię. Gdybyśmy nie myśleli...? 

UG: Myśl jest materią. 

P: A co z psami, które nie mają myśli? 
 

UG: Prawdopodobnie mają coś w rodzaju myśli. Nie 
wiem. Ale nasze stały się bardzo złożone i 
skomplikowane. 

P: Czy myśl, ludzka myśl, jest częścią tej 
materii? 

UG: Nie ma czegoś takiego jak brak myśli. Są tylko 
myśli. Czy jest w tobie myśl? 

P: Pewnie, rozmawiamy o niej. 
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UG: No, is there a thought? At the very beginning I 
said the brain is not a creator. Thoughts are not 
spontaneous. They come from outside. You translate 
that particular noise (noise of thunder) with the help 
of the memory, which is neurons. They tell you that 
the noise is thunder. You recognize that. That is all 
there is to it -- the information. What is thought? We 
ask that question because of the assumption that 
there is a thought which you want to know about. 
But what there is is only about thoughts -- all the 
definitions. "Thought is matter," is a statement 
which by itself has no meaning at all.  

Q: This statement, "Thought is matter," has 
no meaning?  

UG: Has no meaning at all. I have explained why 
thought is matter because....  

Q: That has upset some physicists?  

UG: We don't care about the physicists. But they 
also say that there is no such thing as thought, 
there is no such thing as matter, there is no such 
thing as space, and there is no such thing as time. 
But what is all this time-and-space continuum? Such 
a continuum is necessary for them; otherwise their 
whole research collapses.  

Is there space? No. There is no space. There is no 
way you can experience space. It is thought that 
creates it. Anything you say about space has no 
meaning. There is no way you can experience space 
at all. You can say there is no thought, there is no 
space, there is no matter, and there is no time. First, 
you create thought, then thought creates space, and 
then time is necessary to cover the distance, to 
experience the space, to capture it, and do 
something with it. So, then time comes in. But there 
is no time. The only time that is there is arbitrary. It 
is 11 p.m. here and 11 a.m. the next morning 
somewhere else. We are 12 hours behind. If you 
travel to or from India, you miss one day or you 
gain one day.  

All ideas of time, even those of chronological time, 
are arbitrary. All measurements are arbitrary. We 
accept them as workable, that is all. As a little boy 
asked a man, "Why should two and two be four?" 
The man brought four apples, four mangoes, four 
oranges, and four rupees. Said the boy, "I am not 
interested in that. Is there number two without 
number one, and one without two? "Don't ask me 
those questions," the man said. There ends our 
mathematics, arithmetic. I take for granted that two 
and two is four. If you ask me for four dollars, I 
count and give you four dollars, four rupees, or four 
rubles, depending upon which country I happened 
to be in at that particular time. 

 

UG: Nie, czy to jest myśl? Na samym początku 
powiedziałem, że mózg nie jest twórczy. Myśli nie 
pojawiają się spontanicznie. Przychodzą z zewnątrz. 
Interpretujesz dany hałas (odgłos burzy) dzięki 
pamięci, która jest neuronami. One mówią ci, że to 
odgłos burzy. Rozpoznajesz go. To wszystko, co tu 
jest na ten temat � informacja. Czym jest myśl? 
Zadajemy to pytanie z powodu założenia, że istnieje 
myśl, którą chcesz poznać. Ale to, co istnieje, to 
tylko wiedza o myśli � wszystkie jej definicje. �Myśl 
jest materią�, jest zdaniem, które samo w sobie nie 
ma żadnego znaczenia. 

P: To zdanie, �Myśl jest materią�, nie ma 
żadnego znaczenia? 

UG: W ogóle żadnego znaczenia. Wyjaśniłem, 
dlaczego myśl jest materią, ponieważ.... 

P: To zmartwiło niektórych fizyków? 

UG: Nie obchodzą mnie fizycy. Ale oni także 
twierdzą, że nie ma czegoś takiego jak myśl, że nie 
ma czegoś takiego jak materia, że nie ma czegoś 
takiego jak przestrzeń i że nie ma czegoś takiego jak 
czas. A czym jest to całe czasoprzestrzenne 
kontinuum? Takie kontinuum jest im niezbędne; 
inaczej całe ich badania biorą w łeb. 

Czy istnieje przestrzeń? Nie. Przestrzeni nie ma. Nie 
masz możliwości doświadczenia przestrzeni. To myśl 
ją tworzy. Cokolwiek powiesz o przestrzeni, jest to 
pozbawione znaczenia. W ogóle nie masz możliwości 
doświadczenia przestrzeni. Możesz powiedzieć, że 
nie ma myśli, nie ma przestrzeni, nie ma materii, nie 
ma czasu. Po pierwsze, ty stwarzasz myśl, następnie 
myśl stwarza przestrzeń, a później występuje 
potrzeba istnienia czasu do pokonania odległości, 
doświadczenia przestrzeni, uchwycenia jej i do 
zrobienia z nią czegoś. Wtedy pojawia się czas. Ale 
czas nie istnieje. Jedyny czas jaki istnieje to czas 
narzucony. Mamy tu 23:00 i 11:00 rano gdzieś 
indziej. Jesteśmy 12 godzin do tyłu. Jeżeli lecisz do 
lub z Indii, tracisz lub zyskujesz jeden dzień. 

Wszystkie koncepcje czasu, nawet te dotyczące 
czasu chronologicznego, są narzucone. Wszystkie 
miary są narzucone. Akceptujemy je jako przydatne, 
to wszystko. Kiedy mały chłopiec zapytał mężczyznę, 
�Dlaczego dwa plus dwa równa się cztery?�, męż-
czyzna przyniósł cztery jabłka, cztery owoce mango, 
cztery pomarańcze i cztery rupie. Chłopiec powie-
dział, �To mnie nie interesuje. Czy istnieje liczba 
dwa bez liczby jeden, a jeden bez dwóch?�, męż-
czyzna odpowiedział, �Nie zadawaj mi takich pytań�. 
Tu kończy się nasza matematyka, arytmetyka. 
Przyjąłem na słowo, że dwa i dwa to cztery. Jeżeli 
poprosisz mnie o cztery dolary, odliczę je i dam ci 
cztery dolary, cztery rupie lub cztery ruble, w 
zależności od tego, w jakim państwie zdarzy mi się 
przebywać w danym czasie. 
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Even in the area of counting, there is always a 
reference point.  

When somebody quotes the price of a particular 
thing, we always think in terms of the currency we 
are familiar with. Even for the valuation of a thing, 
there is a reference point -- the reference point is 
the dollar or the rupee or the pound, as the case 
may be. So is there matter? Is there space? This is 
not metaphysics that I am talking about, much less 
what the physicists are talking about, i.e., the 
impossibility of experiencing space. Without thought 
there is no way what you call 'you' can be 
separated. What you call 'you' is thought. There is 
no 'you' there other than this demand to experience 
space or matter or time, as the case may be. 
Thought has also created the idea of the timeless. 
All achievements are in time.  

Q: Where do all these thoughts come from?  

UG: They are all over. There is a thought sphere in 
which we are all functioning. But one question (I 
don't ask myself that question because there is no 
point in posing that question to myself, nor am I 
interested in finding an answer for it) for which the 
answer is not very clear is: do these thoughts come 
from outside passed on from generation to 
generation, or are they also transmitted through the 
genes? I have every reason to believe that the 
totality of knowledge is not only transmitted through 
our education in all forms, shapes, sizes, and 
degrees, but also, to a greater extent, through the 
genes. Now they are saying that the capacity to 
learn not only languages but a language is 
genetically controlled.  

Q: What do you think of the work that 
scientists are doing in genetic engineering?  

UG: I am all for it, but if it is handed over to the 
state, they will use it to make people do things 
without any resistance. Now you have to educate 
them, teach them patriotism, make them salute the 
flag, go to the war field, and use guns. It takes 
decades to brainwash people either to believe in 
God or not to believe in God, to believe in 
democracy, or to believe in Communism. But with 
genetics you don't have to do a thing. Just give a 
drug and they will go and kill. Even there, the first 
killing is all that is a problem; from then on, the 
killing is simpler. You ask any murderer. The first 
time you have the problem of killing, but from then 
on you act like a machine gun and kill people. It 
becomes a thoughtless action.  

The basic question which we all have to ask and 
should be interested in is, what kind of human being 
do we want on this planet? What kind? What do you 
want a human being to be? What is your answer?`  

 

Nawet w sferze liczenia mamy zawsze do czynienia z 
punktem odniesienia. 

Kiedy ktoś podaje cenę danej rzeczy, zawsze 
myślimy w kategoriach znanej nam waluty. Punkt 
odniesienia istnieje nawet do oceny wartości jakiejś 
rzeczy � punktem odniesienia jest dolar lub rupia lub 
funt, w zależności od sytuacji. A zatem, czy istnieje 
materia? Czy istnieje przestrzeń? Nie mówię tu o 
metafizyce, a tym bardziej nie o tym, co mówią 
fizycy, tj. niemożliwości doświadczenia przestrzeni. 
Bez pomocy myśli nie masz możliwości wydzielenia 
tego, co nazywasz �sobą�, od reszty. To co nazy-
wasz �sobą� jest myślą. Nie istnieje żadne inne �ja� 
poza tym pragnieniem doświadczenia przestrzeni, 
materii lub czasu; w zależności od sytuacji. Myśl 
stworzyła również pojęcie bezczasowości. Do 
wszystkich osiągnięć dochodzi się w czasie. 

P: Skąd przybywają wszystkie te myśli? 

UG: Są wszędzie. Istnieje sfera myśli, w której my 
wszyscy funkcjonujemy. Ale jest jedno pytanie (ja 
nie zadaję sobie takiego pytania, ponieważ nie ma 
sensu bym stawiał sobie to pytanie, ani też nie 
jestem zainteresowany w uzyskaniu odpowiedzi na 
nie), na które odpowiedź nie jest jasna: czy te myśli 
pochodzą z zewnątrz i przekazywane są z pokolenia 
na pokolenie, czy też są również przekazywane 
poprzez geny? Mam wszelkie powody wierzyć, że 
całokształt wiedzy jest nie tylko przekazywany za 
pomocą edukacji we wszelakich jej formach, 
kształtach, wymiarach i stopniach, ale również w 
ogromnej mierze poprzez geny. Teraz twierdzi się, 
że zdolność uczenia się nie tylko języków, ale języka, 
jest zdeterminowana genetycznie. 

P: Co sądzisz o pracach naukowców na polu 
inżynierii genetycznej? 

UG: Całkowicie je popieram, ale jeżeli zostaną 
przekazane państwu, będą używać ich do skłaniania 
ludzi do robienia różnych rzeczy bez żadnych opo-
rów. Teraz trzeba ludzi edukować, uczyć patriotyz-
mu, skłaniać do oddawania czci fladze, do pójścia na 
wojnę i używania broni. Całe dziesięciolecia zabiera 
takie spranie mózgów ludziom, żeby wierzyli w Boga 
lub nie wierzyli w Boga, wierzyli w demokrację lub 
wierzyli w komunizm. Dzięki genetyce niczego nie 
musisz robić. Podajesz lek, a oni pójdą i będą 
zabijać. Nawet teraz, tylko pierwsze zabójstwo jest 
kłopotliwe; następne są łatwiejsze. Za pierwszym 
razem masz problem z zabijaniem, ale później 
działasz ja karabin maszynowy i zabijasz ludzi. Staje 
się to działaniem bezmyślnym. 

Podstawowym pytaniem, które wszyscy musimy 
zadać i które powinno nas interesować jest, jakiego 
rodzaju człowieka chcemy na tej planecie? Jakiego 
rodzaju? Kim chcesz, żeby był człowiek? Jaka jest 
twoja odpowiedź? 
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What you want can be created through the help of 
genes rather than through the process of educating 
people.  You see, it takes years and years to make a 
man believe in something and free him from 
something else. If there is a tendency toward 
alcoholism, if there is a tendency to smoke, if there 
is a tendency to thieve, it is a lot easier to change 
that, for whatever reason, through the manipulation 
of the genes of that individual rather than giving him 
lectures on morality and teaching him. It take years 
and years that way.  

Q: So change can happen through biological 
manipulation.  

UG: But when the knowledge acquired by genetics, 
or whatever you may call it, is passed on to the 
state, we are in trouble. After all, state patronage is 
necessary for them to carry on their research.  
 

Q: Is it likely that it is going to become a 
function of the state?  

UG: It will. You see, they will hand it over.  

Q: At least in some places....  

UG: Yes, everywhere; why 'some places'? If you 
don't do it, some other country will do it.  

Q: What you are saying is that there is a 
possibility of evolving a new species through 
the engineering of genes.  

UG: Is there any such thing as evolution? I question 
even that. Darwin has put us all on the wrong track. 
He said that acquired characteristics are not 
transmitted from generation to generation. But that 
is no longer true now. For a hundred years we 
believed him. For a hundred years we also believed 
in the theories of Freud who was a stupendous 
fraud.  

Q: But for thousands of years there has been 
an acceptance of the belief in evolution.  

UG: Now things are changing so fast that we are 
not able to keep pace with them. We have 
tremendous systems of communication now. 
Whatever is happening here is happening 
everywhere. They are able to see what is happening 
here and what is happening in Bangladesh. Now the 
time factor has been reduced to a minimum through 
the help of modern communication techniques.  

Q: But that is not evolution; that is just....  

UG: No, it is not evolution. It is a trial-and-error 
process. You are perfecting the same thing. 
Yesterday, I watched this interesting program, the 
"50th Anniversary of Television". I watched some of 
those TV shows in those days, in the early '50s.  

To, czego pragniesz, może zostać stworzone raczej 
dzięki genom niż poprzez proces edukacji ludzi. 
Widzisz, całe lata zabiera skłonienie człowieka do 
uwierzenia w coś i uwolnienia go od czegoś innego. 
Jeżeli człowiek ma skłonności do alkoholizmu, ma 
skłonności do palenia, na skłonności do kradzieży, 
dużo łatwiej jest to zmienić, z dowolnego powodu, 
raczej poprzez manipulację genami danej osoby niż 
poprzez zrobienie mu wykładu o moralności i 
poddaniu edukacji. Takie podejście zabiera całe lata. 
 

P: Zatem zmianę można spowodować za 
pomocą biologicznej manipulacji. 

UG: Ale kiedy genetyka, czy jakiej innej nazwy 
użyjesz, zgromadzi wiedzę, zostanie ona przekazana 
państwu i znajdziemy się w tarapatach. Bądź co 
bądź, do prowadzenia badań niezbędny jest im 
patronat państwa. 

UG: Czy to prawdopodobne, że stanie się to 
rolą państwa? 

UG: Stanie się. Widzisz, oni to przekażą. 

P: Przynajmniej tu i tam. 

UG: Wszędzie. Dlaczego �tu i tam�? Jeżeli ty tego 
nie zrobisz, jakieś inne państwo to zrobi. 

P: Mówisz więc, że istnieje możliwość 
stworzenia nowych gatunków za pomocą 
inżynierii genetycznej. 

UG:  Czy istnieje coś takiego jak ewolucja? 
Kwestionuję nawet jej istnienie. Darwin skierował 
nas wszystkich na złe tory. Powiedział, że cechy 
nabyte nie są przekazywane z pokolenia na 
pokolenie. Ale to już nie jest prawdą. Od stu lat mu 
wierzyliśmy. Od stu lat wierzyliśmy również w teorie 
Freuda, który był niesłychanym hochsztaplerem.  
 

P: Ale od tysięcy lat akceptowano wiarę w 
ewolucję. 

UG: Teraz sprawy zmieniają się tak szybko, że nie 
jesteśmy w stanie dotrzymać im kroku. Mamy teraz 
potężne systemy komunikacji. Cokolwiek dzieje się 
tutaj, dzieje się wszędzie. Są zdolni zobaczyć, co 
dzieje się tutaj i co dzieje się w Bangladeszu. 
Czynnik czasu został teraz zredukowany do 
minimum dzięki nowoczesnym technikom 
komunikacji. 

P: Ale to nie ewolucja, to jedynie..... 

UG: Nie, to nie jest ewolucja. To proces prób i 
błędów. Udoskonalasz tę samą rzecz. Wczoraj 
oglądałem interesujący program, �50-lecie 
Telewizji�. Obejrzałem niektóre z tych programów 
rozrywkowych z wczesnych lat 50-tych. 
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Compared to what we see today they look so 
archaic and crude. 

Q: How would you want the human species to 
be if you can....  

UG: I am not chosen as the guardian spirit or....  
 

Q: I know you are not, but if you could have it 
the way you would like it, would you....?  

UG: I like it exactly the way it is. You don't have to 
do a thing about it. I am not in conflict with this, you 
see. It cannot be any better. Anything you want to 
do with this is what creates confusion. So there is 
violence. As long as you use thought to bring about 
a change without, there is bound to be violence. It is 
bound to be so. Your attempt to create a peaceful 
state is creating war there.  
 

Q: I forgot....(Laughs)  

UG: Who has given anyone the mandate to change 
the world?  

Q: So you say we are as a species headed 
towards destruction. Is there a possibility of 
emerging out of this....?  

UG: I am not a prophet. But the future is already 
here.  

Q: In what way?  

UG: In the present. How can it be any different? As 
I said, through war you cannot create peace in this 
world.  

Q: I wouldn't think so.  

UG: So, probably we will come to a point where we 
will be forced by circumstances to live with our 
adversaries. The way the living organism is 
functioning -- the survival of every cell depends 
upon the survival of the cell next to it. There is the 
terror that if I try to destroy something, then, I will 
also go with it. I mean that physically you are going 
to be destroyed. It will affect you. This terror that if 
you try to destroy people around you, you are also 
going to be destroyed with them, may keep us 
together for a little while now. Certainly it is not 
love, bliss, worship, or religious thinking. But tell me, 
why should we be permanent? Why, what for?  
 

Q: Well, that is the question. I don't know.  

UG: Why? Why are we asking this question?  

Q: This probably won't be permanent.  

UG: We are not concerned. We are not doing 
anything to keep it permanent. Are we? We are 
destroying everything there in nature ecologically. 

W porównaniu z tym, co oglądamy dzisiaj, wyglądają  
tak archaicznie i topornie. 

P: Kim według ciebie miałby być gatunek 
ludzki, gdybyś mógł.... 

UG: Nie zostałem wybrany na duchowego strażnika 
czy.... 

P: Wiem, że nie, ale gdybyś mógł sprawić, że 
byłby taki, jaki ty chcesz, czy....? 

UG: Podoba mi się dokładnie taki jak jest. Niczego 
nie musisz robić. Widzisz, ja nie jestem  z nim w 
konflikcie. Nie może być ani trochę lepszy. Cokolwiek 
z nim chcesz zrobić, stworzy zamieszanie. Pojawi się 
przemoc. Dopóki chcesz wykorzystać myśl do spo-
wodowania zmiany bez użycia przemocy, na pewno 
się ona pojawi. Przemoc jest immanentna. Twoja 
próba wykreowania spokoju ducha, powoduje 
wojnę. 

P: Zapomniałam ... (Śmieje się) 

UG: Kto dał komukolwiek mandat do zmiany świata? 
 

P: Zatem twierdzisz, że jesteśmy gatunkiem 
zmierzającym ku zagładzie. Czy jest jakaś 
możliwość wydostania się z tego...? 

UG: Nie jestem prorokiem. Ale przyszłość już tu jest. 
 

P: W jakim sensie? 

UG: W teraźniejszości. Jak mogłaby być inna? Jak 
już powiedziałem, nie możesz zaprowadzić pokoju 
na drodze wojny. 

P: Nie sądzę. 

UG: Prawdopodobnie więc, dojdziemy do tego, że 
będziemy zmuszeni przez jakieś okoliczności do 
współżycia z naszymi przeciwnikami. W sposób w 
jaki funkcjonuje żywy organizm � przetrwanie każdej 
komórki zależy od przetrwania sąsiedniej komórki. 
Istnieje zagrożenie, że jeżeli spróbuję coś zniszczyć, 
wtedy również ulegnę zagładzie. Mam na myśli to, 
że zostaniesz zgładzona fizycznie. Dotknie to ciebie. 
To zagrożenie, że jeżeli spróbujesz zgładzić otacza-
jących cię ludzi, razem z nimi ulegniesz zagładzie, 
może na jakiś czas utrzymać nas na wspólnym 
kursie. Z pewnością nie miłość, łaska, oddawanie 
czci czy religijne myślenie. Ale powiedź mi, dlaczego 
mielibyśmy być wieczni? Dlaczego, po co? 

P: Hm, to jest dobre pytanie. Nie wiem. 

UG: Dlaczego? Dlaczego zadajemy to pytanie? 

P:  To, prawdopodobnie, nie będzie wieczne.  

UG: Nic nas to nie obchodzi. Nie robimy niczego, 
żeby to trwało wiecznie. Robimy? Wszystko w 
naturze niszczymy ekologicznie. 
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Ecological problems have been aggravated by us. 
How do you think what we are doing will help? 
Anybody who says anything against exhaust fumes 
and who is himself driving a car should be shot at 
sight and on sight. He is also contributing. Don't 
believe that fellow! All the ecologists, don't believe 
them.  

Q: Because they are not interested?  

UG: They are not interested in it at all.  

Q: Is anyone interested in conserving it?  

UG: Nobody is interested in it.  

Q: Not even you?  

UG: I am the last person to be interested, because I 
don't want this to be any different.  

Q: It is all very bleak, Sir!  
 

UG: It is not bleak. How can you say it is bleak? 
That is the only thing. So real it is. Not at all bleak. 
You would like to use that word, fancy phrase, and 
say it is bleak. Look at this this moment. It's 
wonderful! (Both look at the ocean.) I don't write 
poetry. The next moment I am looking at you, you 
are as beautiful as the ocean there. Probably more 
beautiful. You see, if I am freed from all the ideas 
that I have of beauty, there is something that is 
extraordinary there. Nothing needs to be done to 
change anything. Things are changing in their own 
ways. Nature is changing -- some volcanic eruptions 
somewhere and some earthquakes somewhere. Why 
these things occur we don't know. You know, the 
seismologists can predict with exact precision that 
we are going to have an earthquake in a particular 
place at a particular time.  

Q: When an asteroid is going to hit us....  

UG: Why are we all concerned about all these 
things? -- "Who created this world?" "Why do we 
live?" We leave all these things to the 
metaphysicians and scientists.  

Q: Probably we are afraid of death?  

UG: We are afraid of coming to an end.  

Q: Yes, I don't want to come to an end. Are 
you afraid of coming to an end?  

UG: There is nothing 'here' to come to an end.  
 

Q: So that is how we may be different.... I am 
so concerned about it.  

 

 

 

Problemy ekologiczne  zostały spotęgowane przez 
nas. W jaki sposób to, co robimy, może nam pomóc? 
Każdy, kto ma coś przeciwko gazom wydechowym i 
kto osobiście prowadzi samochód, powinien zostać 
zabity na miejscu, bezzwłocznie. Również się 
dokłada. Nie wierz takiemu gościowi! Wszyscy ci 
ekolodzy, nie wierz im. 

P: Ponieważ ich to nie interesuje? 

UG: W ogóle ich to nie interesuje. 

P: Czy jest w ogóle ktoś tym zainteresowany ? 

UG: Nikt nie jest tym zainteresowany. 

P: Nawet ty? 

UG: Jestem ostatnim, który tym się interesuję, 
ponieważ nie chcę żadnych zmian. 

P: To wszystko jest takie posępne, drogi 
Panie! 

UG: Nie jest posępne. Jak możesz powiedzieć, że to 
posępne? To jedyne co jest. Jest takie rzeczywiste. 
W ogóle nie jest posępne. Chciałaś użyć tego słowa, 
zabawnego zwrotu i mówisz, że to posępne. Spójrz 
na tę chwilę. Jest cudowna! (Oboje patrzą na 
ocean). Nie piszę wierszy. W następnej chwili patrzę 
na ciebie, jesteś tak piękna jak ten ocean. Pewnie 
piękniejsza. Widzisz, jestem wolny od wszelkich 
koncepcji piękna, które miałem. Jest tu coś 
niesamowitego. Nic nie trzeba robić, żeby coś 
zmienić. Rzeczy zmieniają się na swój własny 
sposób. Natura się zmienia � gdzieś są jakieś 
wybuchy wulkanów, gdzieś jakieś trzęsienia ziemi. 
Dlaczego takie rzeczy się pojawiają, nie wiemy. 
Wiesz, sejsmologowie są w stanie precyzyjnie 
przewidzieć wystąpienie trzęsienia ziemi w 
konkretnym miejscu, w konkretnym czasie. 

P: Kiedy asteroid w nasz uderzy.... 

UG: Dlaczego nas wszystkich obchodzą te wszystkie 
rzeczy? � �Kto stworzył ten świat?� �Dlaczego 
żyjemy?� Zostawmy te wszystkie sprawy 
metafizykom i naukowcom. 

P: Prawdopodobnie boimy się śmierci? 

UG: Boimy się dojścia do końca. 

P: Tak, nie chcę dojść do końca. Czy ty boisz 
się dojścia do końca? 

UG: Nie ma �tu� niczego, co miałoby dojść do 
końca. 

P: Zatem, tym być może się różnimy... Tak się 
tym trapię. 
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UG: Don't say "different." Nothing will come to an 
end except the one that does not want to come to 
an end. It is interested in preserving itself somehow, 
in some way, even beyond death. You see, it is not 
going to succeed. It is not amusing, Madam, it is a 
fact.  

Q: Yes, I understand.  

 
***** 

 

THE END 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UG: Nie mów �różnimy się�. Nic nie dojdzie do 
końca z wyjątkiem tego, które nie chce dojść do 
końca. Jest ono zainteresowane w zabezpieczeniu 
się w jakiś sposób, nawet po śmierci. Widzisz, nie 
uda mu się. To nie jest zabawne, proszę Pani, to 
fakt. 

P: Tak, rozumiem. 

 

***** 

 

KONIEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


