
Iz govora koji je održao 
Prem Rawat 

Prolazimo kroz životne drame,
prolazimo kroz traume, 

a nešto u nama kaže:
“Meni u životu treba mir.”

Možete to zvati drugim imenom. Možete 
to zvati pravom srećom. Možete to zvati 

pravom radošću. Zna ̌cenje je isto.
Taj pravi mir je u svakome od nas.

Onda pitanje glasi: “Ako je u nama, 
kako smo se toliko udaljili?”
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NIŠTA NE RADITI
Mi tražimo mudrost pitajući se: “Šta je 
važno? Šta je stvarno?” I tu postajemo 
podeljeni. Negde smo usput izgubili 
osećaj za stvarnost. Preovladala su 
mišljenja. Stvarnost, mir, već se nalaze 
u nama, a sada ih već dugo nema. Onda 
se pitamo: “Šta da radimo?” Međutim, 
to “Šta da radimo?” predstavlja 
problem, jer mir nećemo postići tako 
što ćemo nešto uraditi. Postići ćemo ga 
tako što ništa nećemo uraditi.

Dakle, šta mi radimo? Možda izlazimo 
na govornice i ponavljamo: “Mir, mir, 
mir.” Međutim, to nije način na koji će 
se mir ostvariti. Ljudi smatraju da će 
diskusije i konferencije biti dovoljne. 
Ali ako ne znaš kako da pogledaš u 
sopstveno srce, nećeš videti ono što 
treba da vidiš. Nećeš razumeti ono što 
treba da razumeš. Zato što si ti izvor 
sopstvene radosti. Ti si izvor sopstvenog  
mira. Kao što si izvor sopstvenog besa. 
Kao što si izvor sopstvenog straha. Kao 
što si izvor sopstvene sumnje. 

Uvek si mislio da je to neko drugi. Nije. 
Ti si izvor sopstvenog mira, sopstvene 
ljubavi, sopstvenog razumevanja i 
sopstvene jasnosti.

Hodamo po ovoj zemlji sa zanimljivim 
idejama: “Sutra ću uraditi ovo, sutra 
ću uraditi ono.” A onda kažeš da 
nemaš vremena za mir: “Zauzet sam!” 
Izvini. Čime si to tako zauzet? Da li si 
zauzet tako što si u miru? Fino. Nema 
problema. Da li si zauzet tako što ti je 

jasno? Nema problema. Ili si zauzet 
tako što pokušavaš da upališ druge 
lampe? Ako si ti neupaljena lampa, 
ništa ne možeš osvetliti.

Sve dok ne budeš video ljudsko biće, 
ne muškarca ili ženu, ne osobu iz ove 
zemlje ili iz one zemlje, nego samo 
ljudsko biće, ostaćeš neupaljena lampa. 
Onoga dana kada se tvoja lampa bude 
upalila, videćeš sve druge onako kao 
što vidiš samoga sebe. Nećeš videti 
njihove mane, nego ćeš videti, pre 
svega, koliko su srećni. Da li je to 
previsoki cilj? Ili to tako i treba da 
bude? Vidiš, o tome ja govorim. Sve 
se svodi na to da ništa ne treba uraditi, 
svodi se na nečinjenje. Sve vreme 
trebalo je da vidiš to drugo ljudsko biće 
onako kao što vidiš samoga sebe. A 
činjenica što to nije tako pokazuje da 
smo na pogrešnom putu. Izgubljeni.

Treba da bude: “Drago mi je što si živ.” 
To bi trebalo da kaže ljudsko biće. Ne 
zbog lepih manira, nego iz srca. “Drago 
mi je što si živ. Jer mi je isto tako drago 
što sam ja živ.”

 ̌CEKAMO,  ̌CEKAMO…
Kada bih samo znao šta to znači biti 
živ. Kada bih samo znao šta to znači 
imati životni vek. A verujte mi, to nije 
tako mnogo dana. A trebalo bi da mi 
svaki dan bude važan dan. To je moja 
odgovornost. Treba da se postaram da 
svaki od tih dana znači nešto. Šta mi 
radimo s tim danima? Ujutro čekamo da 
dođe vreme da krenemo na aerodrom. 



Onda stignemo na aerodrom i čekamo 
u redu da dobijemo kartu. A onda 
čekamo u redu da prođemo pasošku 
kontrolu. Onda čekamo u čekaonici 
na aerodromu na poziv za ukrcavanje. 
Onda uđemo u avion, sednemo i 
čekamo da on poleti. Onda čekamo da 
avion stigne na svoje odredište. Onda 
čekamo da izađemo iz njega. Onda 
čekamo da uzmemo prtljag. Onda 
čekamo da pronađemo kola. Onda 
čekamo da stignemo u hotel ili kući. 

I tako čekamo, i čekamo, i čekamo. A u 
isto vreme Zemlja se okreće oko Sunca 
brzinom od 67.062 milje na sat. A oko 
svoje ose okreće se brzinom od 1.040 
milja na sat. A šta vi radite? Čekate i 
čekate i čekate. Neki ljudi čekaju da 
se obogate. Čekaju taj dan kada će 
izvući dobitnu kombinaciju na lutriji ili 
kada će neko pokucati na vrata i reći: 
“Bogati ste!” Čekaju na kišu zlata. 

Neki ljudi čekaju da se otvori nebo i da 
sa njega siđe anđeo i spase svet. Stoga 
ja ljudima kažem: “Anđeo je došao. 
Taj anđeo si ti!” A on neće doneti svetu 
spas, zato što ne treba svet da bude 
spasen. Ostavi na miru vode, one će 
biti u redu. Ostavi na miru patke, one 
će biti u redu. Ostavi na miru ptice, 
one će biti u redu! Ljudska bića treba 
da budu spasena. A da li znaš kome 
stvarno treba spas? Tebi. A ko je taj 
koji može tebe da spase? Ti si taj. 

Do sada si uspeo da otkriješ neke 
svoje osobine: bes, strah i sumnju. A 

jasnost je tvoja osobina koju tek treba 
da otkriješ. Ne ljutnju, nego ljubaznost. 
Onog dana kada budeš otkrio svoju 
ljubaznost, promeniće se tvoj svet. 
Tvoj svet će biti spasen. Razvijaće se. 
Biće u miru.

Ako ne znaš
kako da
pogledaš u

sopstveno srce,
nećeš videti ono
što treba da vidiš.

“Doneti mir” zaista je pogrešna izjava. 
Mir je već ovde. I mir je oduvek bio 
ovde. Treba ga osloboditi.

DOBAR SAVET
Dakle, tu si, živ si. A ne znaš šta to 
znači. To je problem. I taj problem 
se može rešiti. Ovo su mnogi rekli: 
“Upoznaj samoga sebe.” To je i Sokrat 
rekao. Nije rekao: “Upoznaj svoju 
devojku.” Mada bi to bio dobar savet. 
“Upoznaj svog dečka.” Veoma dobar 
savet. “Upoznaj svoju ženu.” Veoma, 
veoma dobar savet. “Upoznaj svog 
muža.” Veoma dobar savet. “Upoznaj 
svog suseda!” Dosta dobar savet. 
Međutim, svi su oni rekli: “Upoznaj 
samoga sebe.”

Da li ponekad voliš da se igraš 
detektiva? Kao: “Hmm. Pitam se 
zašto?” i pokušavaš da složiš sve 



kockice? Tokom istorije, mnogi su 
rekli da je ono što tražiš unutar tebe. 
Pitanje: “Kako oni znaju šta ja tražim?” 
Šta se to ovde dešava? Da li je to neka 
zavera? Nije. Svi su oni to izjavili zato 
što je to istina. I da ništa drugo ne radiš, 
samo počni polako da shvataš da je ono 
što tražiš unutar tebe; da imaš sve ono 
što ti je potrebno. 

Da bi voleo nekog, ništa ti nije 
potrebno. Ne moraš da pritisneš neko 
dugme, ne moraš baš ništa da uradiš! 
Samo treba da budeš tu i osećaš ljubav 
prema toj osobi. Da bi mrzeo neku 
osobu, morao bi dosta toga da uradiš, 
dosta da zapamtiš. Jer ako imaš lošu 
memoriju, slabi su izgledi da ćeš 
mrzeti nekog. Zato što zaboravljaš šta 
je ta osoba uradila.

Ako imaš dete, šta ti je potrebno da 
bi voleo svoje dete? Ništa. Za ratove 
mora dosta toga da se uradi. Za mir ne 
mora ništa da se uradi.

POHLEPA
Na svetu ima mnogo gladnih. A razlog 
zašto ne dobijaju hranu nije taj što 

nema dovoljno hrane. Nije problem u 
hrani. Problem je u pohlepi. Velikoj 
pohlepi! Hrane ima više nego dovoljno 
da se nahrani ceo svet. Niko ne mora da 
bude gladan. 

Zašto čekati?
Sada je vreme 
za mir!

Svi govore: “Ovo je moje, ono je tvoje.” 
I svi su u tome. A šta je pohlepa? Jedan 
korak dalje: “Ovo je moje, a i ono je 
moje!” To je pohlepa. Problemi sa 
kojima se svet suočava da bi bilo vode 
za sve – da li misliš da nema dovoljno 
vode? Ima dovoljno vode. Ima 
dovoljno hrane. Ima dovoljno zemlje. 
Ono što nedostaje jeste ljubaznost. Da 
postoji dovoljno ljubaznosti, naš svet 
bi bio malo bolji. 

Miru treba da pružimo šansu zato što 
smo sve drugo probali a nismo postigli 
rezultat. Razmisli o tome. Mir je unutar 
tebe. Uvek je bio, uvek će biti.

Zašto, onda, čekati? Sada je vreme za mir!
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