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Rozdział pierwszy:

Transcendentalna Przyjaźń

Śrila A. C. Bhaktivedanta Swami i Śrila Bhakti

Raksaka Śridhara Deva Goswami spotkali się

pierwszy raz w 1930 roku, w Allahabad, w

Indiach. Wiele razy bardzo blisko ze sobą

współpracowali w, ustanawianiu nauczania

Gaudiya Math, szczególnie w Allahabadzie,

Bombaju i Kalkucie. Podczas kilku lat, kiedy

to Gaudiya Math było miotane przez

wewnętrzne konflikty Śrila Prabhupada i Śrila

Śridhara Maharaja przez ponad pięć lat

mieszkali wspólnie, w Kalkucie. Satsvarupa

Maharaja pisze w „Śrila Prabhupada-lilamrta”

o tym, jak Śridhara Maharaja wynajmował od

Śrila Prabhupada kilka pokoi w jego mieszkaniu na Sita Kanta Banjeree Lane:

Tutaj Abhay (imię Śrila Prabhupada przed inicjacją), Śridhara Maharaja i jego

zwolennicy mogli trzymać się z dala od walczących ze sobą frakcji (Gaudiya

Math) i razem planować nauczanie świadomości Kryszny. [Lilamrta, Vol. 1, p.

100]

Wiele lat później, po ustanowieniu świątyń Gaudiya Math na całym świecie,

Śrila Prabhupada, wracając do Indii, czasami zatrzymywał się w matha Śrila

Śridhara Maharaja w Śri Navadvipa Dhama. Również Śrila Śridhara Maharaja

czasami odwiedzał Śrila Prabhupada w jego Candrodaya Mandira w Mayapur.

Podczas jednej z takich okazji, nagranej w marcu 1973 roku, Śrila Prabhuda

radośnie podzielił się niektórymi ze swoich ulubionych wspomnień ze swoimi

uczniami i Śrila Śridharem Maharajem, siedząc z nim na jednym vyasasanie:

Jesteśmy bardzo szczęśliwi mogąc przebywać w towarzystwie Jego Boskiej

Miłości Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Bhakti Raksaka

Śridhara Maharaja. Jest on starszy ode mnie zarówno jeśli chodzi o wiek, jak i

doświadczenie. Miałem szczęście przebywać w jego towarzystwie od bardzo

dawna, może nawet już od 1930 roku.

Maharaja, myślę, że pamiętasz swój przyjazd do Allahabad? Wtedy zaczęła się

nasza znajomość. To długa historia i jej opowiedzenie zajmie dużo czasu, ale w

skrócie miałem okazję przebywać w towarzystwie Śridhara Maharaja przez



wiele lat. Kryszna i Prabhupada (Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura)

chcieli, żeby mnie przygotował. Śridhara Maharaja mieszkał w moim domu

przez wiele lat, więc naturalnie odbyliśmy wiele serdecznych rozmów i był on

moim dobrym doradcą. Podchodziłem do jego słów bardzo poważnie, ponieważ

od samego początku wiedziałem, że jest czystym wielbicielem i dlatego

chciałem przebywać w jego towarzystwie i próbowałem mu pomagać. Nasz

związek jest bardzo zażyły.[1]

Możemy tutaj zobaczyć historię transcendentalnego związku pomiędzy tymi

dwoma czystymi wielbicielami Pana. Przez ponad pięć lat byli ze sobą bardzo

blisko, czasami rozmawiając o Śrimad- Bhagavatam nawet przez pięć do

siedmiu godzin dziennie. Wspominając wspólne, poufne rozmowy, szczególnie

w odniesieniu do Bhagavad-gity, Śrila Śridhara Maharaja w ten sposób opisał

głębie ich konwersacji :

Pewnego razu rozmawiając o wersecie dadami buddhi yogam tam yena

mam upayanti te (Bg.10.10, „Daję im zrozumienie, dzięki któremu mogą do

Mnie przyjść.”) powiedziałem mu, że słowo, upayanti wskazuje tutaj na

parakiya-rasę (związek pozamałżeński). Zgodził się ze mną, mówiąc; „Tak, w

tym momencie nie może być mowy o niczyzm innym jak o parakiya-rasie z

Vrajy. Konkluzja Bhagavad-gity musi dojść do tego punktu.”

Proszę, zaopiekuj się nimi.

Ich liczne, poufne rozmowy ukazują głębię ich związku. W marcu 1982 roku

Śrila Śridhara Maharaja powiedział:

Kiedy [Śrila Prabhupada] zaczął tłumaczenie Bhagavad-gity, bardzo głęboko się

ze mną naradzał. Później prosił mnie wiele razy: „Prosze, zaopiekuj się nimi;

prowadzę ich na tą stronę (do świadomości Kryszny). Twoją odpowiedzialnością

jest opieka nad nimi.”

Śrila Prabhupada często pytał Śrila Śridhara Maharaja jakie jest duchowe

znaczenie jego problemów w interesach i związkach rodzinnych. Śrila Śridhara

Maharaja potwierdził jego podejrzenia, że w ten sposób Kryszna okazuje mu

szczególną łaskę, zabierając wszystkie jego materialne dobra, jak potwierdza

to Śrimad-Bhagavatam w wersecie yasyaham anugrhnani, 10.88.8.

Przykładem tego, jak Prabhupada pomagał w misji nauczania Śridhara

Maharaja jest fakt sfinansowania przez niego jego książki Prapanna-

jivanamrta: Life-Nectar of the Surrendered Souls. (Lilamrta, Vol. 1, p. 103).

Książka ta, będąca najważniejszym dziełem jego życia, ukazuje wyjątkową

błyskotliwość Śridhara Maharaja w wyławianiu esencji pism świętych.

Prapanna-jivanamrta była również bardzo ceniona przez Niskincana

Krsnadasa Babaji Maharaja i była to jedyna książka, jaką ze sobą nosił.



Czy to w Allahabadzie, Bombaju, Kalkucie, czy w innych częściach Indii związek

Śrila Prabhupada i Śrila Śridhara Maharaja ciągle trwał. Śrila Prabhupada

wspomina:

Jeszcze jako głowa rodziny otwarłem w Bombaju biuro, gdzie moglibyśmy się

rozwijać. Bombajska gałąź Gaudiya Math została ustanowiona przez Śridhara

Maharaja i mnie. Założyliśmy grupę zbierającą funduszę, która składała się ze

Śridhara Maharaja, mnie i Bhakti Saranga Goswami Maharaja. Zaprowadziłem

nas do moich przyjaciół, aptekarzy i uzbieraliśmy okolo pięciuset rupii. Ja nas

przedstawiałem, Śridhara Maharaja nauczał, a Goswami Maharaja

przekonywał. (Lilamrta, Vol. 1, p. 81)

W “Śrila Prabhupada-lilamrta” Satsvarupa Goswami pisze następnie:

Abhay często towarzyszył Śridharowi Maharajowi i jego asystentom na

programach nauczania, gdzie grał na mrydandze, a kiedy Śridhara Maharaja

zachorował, Abhay przewodził innym wielbicielom i prowadził kirtan, grał na

mrydandze i dawał wykłady z Bhagavatam. (Lilamrta, Vol. 1, p. 100)

Europa pokonana przez Azję.

Pewnego razu, podczas pobytu w Bombaju, Prabhupada i Śridhara Maharaja

brali udział powitaniu sannyasina z Gaudiya Math, który wracał z Europy.

Przeraziła ich zmiana w jego wyglądzie. Nie miał tridany sannyasina Gaudiya,

brakowało mu sikhy Waisznawy i tradycyjnego stroju; pomimo tego z zapałem

zaczęli pytać o nauczanie na Zachodzie. W pewnym momencie sannyasin

powiedział: „Zludzie tam zadają pytania, na które nie ma odpowiedzi.”

Prabhupada zaczął wypytywać o naturę tych pytań i Śridhara Maharaja, jedno

po drugim, odpowiedział na nie wszystkie. W tym momencie Prabhupada

dumnie oświadczył: „Dziś Azja pokonała Europę!”

Przykład zaufania jakim Śrila Prabhupada darzył Śrila Śridhara Maharaja

można znaleźć w jego liście do Satsvarupa Maharaja ( 30 styczeń, 1970), który

był wówczas redaktorem „Back to Godhead”:

Jeśli chodzi o artykuł Śridhara Swamiego; nie wiem jakiego rodzaju jest to

artykuł, ale cokolwiek by to nie było imię autora powinno zostać podane jako

Swami B. R. Śridhara. Poza tym nie ma teraz potrzeby zamieszczenia żadnej,

krótkiej notki wstępnej. Kiedy opublikujemy artykuł ma być oczywiste, że jego

wersja nie jest różna od naszej.

Innymi słowy, nawet bez sprawdzenia artykułu Śrila Śridhara Maharaja,

Prabhupada przyjął, że jest on filozoficznie spójny i zgodny z jego nastrojem

nauczania. Ponadto, w 1973 roku, na spotkanaiu BBT, w Los Angeles, Śrila



Prabhupada stwierdził, że tylko on i Śrila Śridhara Maharaja mogą napisać

komentarz do Śrimad-Bhagavatam. Potwierdza to w swoim liście do GBC,

Giriraja Maharaja (16 wrzesień, 1978):

[Jeśli chodzi o] Śridhara Swamiego, o którym Śrila Prabhupada powiedział, że

powinniśmy zasięgać u niego rady odnośnie filozoficznych, jak i praktycznych,

[Śrila Prabhupada powiedział, że] oprócz zniego, tylko Śridhara Swami posiadał

wystarczające kwalifikacje do pisania objaśnień Bhagavatam.

To co nauczałem, pozostanie.

Po spotkaniu Śrila Śridhara Maharaja, młodego gentelmana, pochodzącego z

wysokiego, bramińskiego rodu i już słynącego z wiedzy o Wedach, Śrila

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zauważył: „Jeśli będą przyłączały się do nas

osoby tego kalibru, nasza misja osiągnie sukces.” Śrila Bhaktisiddhanta

Sarasvati Thakura wysoce cenił pisma Śridhara Maharaja i pewnego razu tak

bardzo spodobał mu się jego wiersz o Bhaktivinodzie Thakurze, że powiedział

swojemu uczniowi, sannyasinowi, Bhakti Yadav Goswamiemu i Śravati

Maharajowi:

Bhaktivinoda Thakur osobiście napisał to przez niego. Teraz jestem spokojny,

wiedząc, że to co nauczałem pozostanie; moge widzieć, że w tych ślokach

zawarta jest siddhanta.

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura poinformował Śravana Maharaja,

redaktora czasopism Gaudiya Math:

Jeśli zaczniesz zamieszczać artykuły Śridhara Maharaja, jakość twoich publikacji

ogromnie się polepszy.

Potwierdzając głęboką znajomość śastr Śridhara Maharaja, Śrila

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura polecił, żeby jego imię poprzedzane było

tytułem Sastra-nipuna [ktoś, o głębokiej wiedzy z pism, duchowy geniusz].

Śrila Śridhara Maharaja skomponował wiele, oryginalnych prac w

sanskrycie. Pomiędzy nimi znalazła się Prabhupada-padma stavaka,

gloryfikująca Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvati Thakura. Śrila Prabhupada polecił,

żeby pieśń tą codziennie śpiewano w jego świątyniach. Skomponował on

również cudownie piękną Prema-dhama deva stotram, opowiadającą o

rozrywkach i naukach Śri Czejtanii Mahaprabhu. Niskincana Krsnadasa Babaji

Maharaja powiedział, że w tym ofiarowaniu dostrzegł obecność Śrila Rupy

Goswamiego Prabhupada, przewódcę naszej sampradayi.

Śrila Śridhara Maharaja posiadał głęboką zdolność wyjaśniania

wewnętrznych, subtelnych wykładów Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakura i

wielu jego starszych braci duchowych, sannyasinów często prosiło go, żeby



powtórzył rzeczy omawiane przez Śrila Bhaktisiddhantę i wyjaśnił im je.

Poprzez całe swoje życie Śrila Śridhara Maharaja był szanowanym i

niezrównanym „lekarzem pierwszego konatktu”, będącym w stanie ofiarować

mądrą i bezstronną duchową pomoc wszystkim tym, którzy szukali u niego

porady. Śridhara Maharaja wspomina:

Wyjaśniałem znaczenie i wszyscy byli zadowoleni. Wykłady Prabhupada

[Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakura] były bardzo głębokie i ogół zwykłych ludzi

nie mógł ich zrozumieć. To była głęboka filozofia i wzniośli słudzy naszego Guru

Maharaja prosili mnie, żebym powtórzył jego przesłanie. Byłem w stanie to robić

dla ich przyjemności. Madhusudana Maharaja i inni byli bardzo sceptyczni i nie

byli przygotowani, żeby polegać na kimś innym, ale powiedzieli, że kiedy

słuchali mnie, czuli się jak gdyby słuchali Prabhupada. Więc moja osobowość

jest bardzo podobna do osobowości Guru Maharaja. Dzięki jego łasce. Wiele

osób nam to powiedziało.

Bhaktivedanta Swami

Śrila Śridhara Maharaja zasugerował przywódcom Gaudiya Sangha, żeby

przyznali Abhayowi Caranaravinda das tytuł „Bhaktivedanta”. (Lilamrta, Vol. 1,

p. 103). Miało to miejsce po tym, jak Śrila Prabhupada otrzymał od innego

brata duchowego, Bhakti Saranga Goswami Maharaja tytuł „Bhaktisiddhanta

dasa”. Śrila Śridhara Maharaja zmienił imię Prabhupada w odpowiedzi na

sugestie społeczności Waisznawa, że uczeń nie powinien nosić imienia

swojego guru.

Później sannyasa guru Śrila Prabhupada, Śripada Bhakti Prajnana Keśava

Maharaja, jeden z najstarszych uczniów Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvati

Thakura i trzeci sannyasa uczeń Śridhara Maharaja dał Abhayowi

Caranaravinda Bhaktisiddhancie das sannyasę zachowywując tytuł

“Bhaktivedanta” i dodając do niego sannyasińskie imię “Swami”. Pierwotnie

Prabhupada poprosił listownie o sannyasę Tirthę Maharaja, ale kiedy zdał

sobie sprawę z jego konserwatywnej polityki, zwrócił się do Śridhara Maharaja.

Śrila Śridhara Maharaja odpowiedział, że jest zbyt blisko związany z rodziną

Śrila Prabhupada i jego żona z pewnością zaczęła by przysparzać trudności

jego math. Dlatego zasugerował mu, żeby przyjął sannyasę od Keśavy

Maharaja, którego żona Śrila Prabhupada nie znała. W pewnym sensie było to

równe dobre jak przyjęcie sannyasy od Śridhara Maharaja, ponieważ Keśava

Maharaja był jego sannyasa uczniem.

Spełnienie przepowiedni Pana Czejtanii.

Kiedy w październiku 1967, Śrila Prabhupada wrócił do Indii, po tym jak jego

nauczanie zaczęło odnosić wielkie sukcesy w Ameryce, zatrzymał się u Śrila



Śridhara Maharaja w Navadvipie i wziął udział w obchodach jego Vyasa-pujy.

Następnie napisał do Satsvarupa Maharaja:

Wczoraj wszyscy przyjechaliśmy do Navadvipa-dhama. Miejsce to jest siedzibą

jednego z moich braci duchowych. Jest tu pięknie i przestronnie, i mój brat

duchowy B. R. Śridhara Maharaja przeznaczył dla nas cały dom. Zgodził się

również współpracować z naszym towarzystwem. Będziemy obchodzić jego

urodziny i brahmaczarini nauczą się jak obchodzić urodziny mistrza duchowego.

(SP Ltr. Satsvarupa, Oct. 26, 1967)

Wkrótce po tym wydarzeniu, Śrila Prabhupada zaproponował Śrila Śridharowi

Maharajowi, żeby został przywódcą jego nowo utworzonej misji,

Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny. (Lilamrta, Vol. 3, p.

205). Jednakże z powodu głębokiego docenienia nauczania Śrila Prabhupada,

Śrila Śridhara Maharaja uważał, że to Śrila Prabhupada powinien być aczaryą.

Śrila Śridhara Maharaja wychwalał sukcesy Śrila Prabhupada w nauczaniu na

Zachodzie, wielokrotnie uzywając jego zwrotu „świadomość Kryszny”. „To czego

dokonał Swamiji”, powiedział, „jest spełnieniem przepowiedni Pana Czejtanii,

która mówi, że pewnego dnia świadomość Kryszny zaleje cały świat.” Śridhara

Maharaja śmiał się i wychwalał ruch świadomości Kryszny, bez śladu zazdrości.

(Lilamrta, Vol. 3, p. 203)

Po kilku latach, w lipcu 1975 roku, Śrila Prabhupada odniósł się do

stwierdzenia Śrila Śridhara Maharaja w liście do swojego brata duchowego,

Bon Maharaja:

Śripada Śridhara Maharaja również docenił moją służbę. Powiedział, że

przepowiednia Czejtanii Mahaprabhu: prthivite ache yata nagaradi grama,

sarvatra pracara haibe mora nama pozostałaby tylko marzeniem, ale dzięki

mnie stała się rzeczywistością. Te wszystkie wydarzenia mogą mieć miejsce

tylko dzięki Jego Boskiej Miłości Śrila Prabhupadzie [Bhaktisiddhancie],

ponieważ jego bezprzyczynowa łaska jest moim jedynym skarbem.

W liście do Bodhayana Maharaja, z 9 listopada, 1976 roku, Śrila Prabhupada

potwierdził pozbawione zazdrości docenienie Śrila Śridhara Maharaja, który

nazwał go „wielkim, potęznym acarya współczesnego świata Waisznawa.”

Naprawdę Śrila Prabhupada i Śrila Śridhara Maharaja dzielili bardzo głębokie

przemyślenia. Satsvarupa Maharaja pisze w Śrila Prabhupada-lilamricie:

Podczas obchodów Vyasa-pujy, Acyutananda Swami zobaczył, że Prabhupada i

Śridhara Maharaja są w pełni pogrążeni w głębokiej rozmowie w Bengali. Kiedy

spytał Prabhupada o charakter ich rozmowy, usłyszał w odpowiedzi: „Jeśli bym



ci powiedział, to byś zemdlał. Śridhara Maharaja ma bardzo wzniosłe

realizacje." (Lilamrta, Vol. 3, p. 205)

Biorę to do serca.

Z poniższego listu jasno wynika, że Śrila Prabhupada, przez całe swoje życie

uważał Śrila Śridhara Maharaja za zaufanego i dobrze życzącego przyjaciela.

Zmartwiony swoim podupadającym zdrowiem, Śrila Prabhupada napisał do

niego, pytając, czy powinien pozostać w Stanach, czy też wrócić do Indii i

spędzic ostatnie dni swego życia we Vrindavan. Śrila Śridhara Maharaja

odpisał mu, że powinien raczej zostać w Ameryce i nauczać, niż powrócić do

Vrindavan, żeby opuścić ciało. W swoim liście do Prabhupada powiedział:

„Gdziekolwiek ty jesteś, tam jest Vrindavan.” Po otrzymaniu odpowiedzi

Śridhara Maharaja, Śrila Prabhupada napisał:

Biore sobie do serca wskazówki Śripada Śridhara Maharaja. On zawsze dobrze

mi życzy. Po odejściu Prabhupada [Bhaktisiddhanty] właściwe jest, żebym to od

niego przyjmował wskazówki. Polecił mi, żebym żył w tym kraju na zawsze. (SP

Ltr. Govinda Maharaja, Jan. 29, 1969)

My Siksa Guru

Całe swoje życie Śrila Prabhupada darzył Śrila Śridhara Maharaja najwyższym

szacunkiem i zaufaniem. Wysłał nawet do niego na nauke niektórych ze

swoich uczniów. W liście do Hrsikesy dasa, z 31 stycznia, 1969 roku pisał:

Ponieważ jesteś moim uczniem i jak myślę szczerą duszą, moim obowiązkiem

jest polecić cię komuś, kto jest kompetentny, żeby działać jako śiksa guru. Żeby

zrobić postęp w życiu duchowym musimy udać się do kogoś, kto naprawdę

praktykuje życie duchowe; nie do jakiegoś przywódcy materialnej organizacji,

nie do kogoś, kto obraził swojego mistrza duchowego na tak wiele sposobów.

Nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły. Więc jeśli jestteś naprawdę poważny w

swoim pragnieniu przyjęcia nauk od śiksa guru, mogępolecić cię komuś, kto jest

najbardziej kompetentny ze wszystkich moich braci duchowych. Mam na myśli

B. R. Śridhara Maharaja, którego nawet ja uważam za mojego śiksa guru, co tu

więc mówić o korzyści jakie ty możesz odnieść z jego towarzystwa. Więc jeśli

poważnie myślisz o swoim życiu duchowym radzę ci, żebyś udał sie do Śridhara

Maharaja. Będzie to bardzo dobre dla twojego życia duchowego, a ja będę

wiedział, że jesteś bezpieczny. Kiedy byłem w Indiach z innymi wielbicielami

zatrzymaliśmy się u Śridhara Maharaja. Możesz również poczynić

przygotowania, żeby w przyszłości mogli się tam udać inni twoi bracia duchowi.



Twoje nauki nie różnią się od nauk naszego Prabhupada.

Na ceremonii otwarcia ISKCON Mayapur Candrodaya Mandira, Śrila

Prabhupada powiedział, że uważa Śrila Śridhara Maharaja za swojego śiksa

guru. Następnie ogłosił:

Jaya Om Visnupada Paramahamsa Parivrajakacarya Bhakti Raksaka Sridhara

Maharaja ki jaya.

W 1976 roku, w czasie obchodów Gaura Purnimy w Mayapur, Śrila

Prabhupada zaprosił Śrila Śridhara Maharaja, żeby usiadł razem z nim na

vysasanie. Jedynym bratem duchowym Śrila Prabhupada, który do tej pory

dzielił z nim vyasasan był Niskincana Krsnadasa Babaji Maharaja. W marcu

1981 roku Sudhira Maharaja zrelacjonował Śrila Śridharowi Maharajowi, że

Acyutananda napisał o nim w swojej książce „Autobiography of a Jewish Yogi”:

Porównuje cię tam do wielkiego generała. Mówi też, że Prabhupada powiedział

mu, że uważa cię za swojego śiksa guru i dlatego Acyutananda powinien

zwrócić się do ciebie o pomoc. W tamtym czasie miał jakieś problemy w życiu

duchowym. Opisuje tam dziewięć miesięcy, które spędził tutaj z tobą, twoje

nauki, wiele różnych tematów, o których mówiłeś. Przez wszystkie te lata

zastanawialiśmy się skąd Acyutananda wie o tych wszystkich rzeczach. Wszyscy

się nad tym zastanawiali. Dopiero teraz możemy zrozumieć, że to dzięki

twojemu towarzystwu nauczył się tak wielu rzeczy. Jego konkluzja była taka, że

twoje nauki nie różnią się od nauk naszego Prabhupada. Ale równocze się

różnią. Tak to rozumiem – duchowa słodycz różnorodności. Jest to takie samo,

ale równocześnie różne. Nie zdawałem sobie sprawy, że to może być właśnie

takie.. Ponieważ w swoim poemacie, poświęconym Srila Bhaktisiddhancie

powiedziałeś, że ten świat jest pełen oszustów i oszukiwanych. Więc Śrila

Prabhupada był jedyną osobą, jaką spotkałem w życiu, która mnie nie oszukała;

dopóki nie spotkałem ciebie.

Kiedy Śrila Śridhara Maharaja dowiedział się, że wielu wielbicieli nie jest w

stanie zrozumieć jak ktoś może mieć dwóch guru, odpowiedział:

Dzieje się tak, ponieważ rozumują na formalnej płaszczyźnie, ale kiedy wejdą

wreszcie na platformę duchowego zrozumienia, nie będzie ich już to kłopotał,

bo zobaczą, kim jest guru. Guru oznacza kogoś, kto przychodzi, żeby rozdawać

świadomość Kryszny. Formalne różnice zmniejszą się, kiedy uda nam się

uchwycić esencję nauk, za które szanujemy guru. Kiedy ktoś jest głęboko

połączony z nicią boskiej miłości, przekazanej nam przez guru, przyjmie to,

bez względu na to skąd przychodzi. Będzie widział to jak przyjacielską relację,



nie wrogą, ale harmonijną. Chociaż obydwaj guru są oddzielnymi osobami, to

w sercu są jednością, ponieważ walczą o wspólną sprawę. Nie zjawili się tutaj,

żeby walczyć ze sobą; ich celem jest walka z wysłannikami Szatana. Jeśli

zrozumiemy czym jest ta prawdziwa rzecz, po którą przychodzimy do guru,

zrozumiemy też, jak pogodzić ze sobą zwiazki jakie mamy z śiksa guru, diksa

guru i vartma-pradarsaka guru [mistrz duchowy przekazujący nauki, inicjujący

mistrz duchowy i ktoś, kto jako pierwszy pokazuje nam drogę oddania].

Jesteśmy nieskończenie zadłużeni wobec wszystkich naszych guru. Jesteśmy

bezradni. Co możemy zrobić? Oni są nam życzliwi, nieskończenie łaskawi, są

naszymi opiekunami. Mogę mieć wielu opiekunów. Oni nie przyszli, żeby mnie

zniszczyć, oni są tutaj, żeby dbać o moje dobro.

Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni, jesteśmy dumni.

Pośród wszystkich wypowiedzi Prabhupada o jego braciach duchowych,

poparcie jakie okazywał Śrila Śridharowi Maharajowi jest nieporównywalne.

Prawda jest taka, że Śrila Prabhupada pełen był najwyższego docenienia i

szacunku dla Śrila Śridhara Maharaja, a Śridhara Maharaja ze swojej strony

zawsze wyrażał swój głęboki podziw wobec Prabhupada, jak pokazuje to na

przykład następująca mowa pochwalna: [2]

Więc nasz Swami Maharaja dokonał cudu! Thakura Bhaktivinoda dał narodziny

idei, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura zaczął wprowadzać ją w życie i

możemy widzieć, że dzięki Swamiemu Maharajowi, w jego ostatnich dniach,

osiągnęła ona tak wielkie spełnienie. Jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy zadowoleni,

jesteśmy dumni!

Prabhupada z wielką pokorą, głosem drżącym od emocji i łez, odpowiedział:

Tylko dzięki guru i Waisznawom… Moja pozycja jest jedynie owocem łaski guru i

błogosławieństw Waisznawów. W przeciwnym razie, jak mógłbym to osiągnąć?

Więc pragnę, żeby Śridhara Maharaja obdarzył mnie błogosławieństwami, tak

jak zawsze to robił i niech mój Guru Maharaja pomoże mi, żebym mógł robić

jakąś służbę. Osiągnąłem sukces tylko dzięki jego łasce. Nie ma w tym żadnej

mojej zasługi. Nie mam pojęcia jak to wszystko się wydarza, przecież nie mam

żadnych kompetencji: chadiya vaisnava seva, nistara payeche keba. [Jak bez

służenia idealnemu Waisznawie, można wyzwolić się z uścisku mayi?]

27 czerwca 1973 roku, w Navadvipie, Śrila Prabhupada żartował ze Śrila

Śridharem Maharajem o tym, jak mógłby pojechać z nim do Ameryki:

Śrutakirti chce ci służyć, pod warunkiem, że pojedziesz z nami do Stanów

(śmiech). Powiedział: „Jeśli Maharaja pojedzie z nami, zaopiekuję się nim.” [3]



W czasie ostatniego zarejestrowanego spotkania między nimi, w 1977 roku,

niedługo przed tym, jak Prabhupada opuścił świat śmiertelników, możemy

zobaczyć jak proponuje Śrila Śridharowi Maharajowi zamieszkanie w jego

świątyni, w Śridhama Mayapur.

Proszę, zostań ze mną.

Fragment rozmowy z 1977 roku, z Navadvipy [transkrypcja Bhakti Caru Swami]

[4]

Śrila Prabhupada: Nie wiem jak długo jeszcze będę w stanie kontynuować.

Dlatego przyjechałem odwiedzić Śridhara Maharaja.

Wielbiciel: Jeśli wy wszyscy odejdziecie, świat pogrąży się w ciemności.

Śrila Śridhara Maharaja: [do Prabhupada] Jakie to cudowne widzieć, jak wola

Pana objawia się przez kogoś.

Śrila Prabhupada: Bardzo bym chciał, Maharaja, żebyś przeprowadził się do

Mayapur. Prabhupada [Bhaktisiddhanta] zawsze chciał, żebyś nauczał.

Powiedział mi parę razy: „Dlaczego nie wyciągniesz go na zewnątrz?” [Obaj się

śmieją]. Wiesz, do jakiegoś stopnia próbowałem to robić, ale w jakiś sposób

nie udało mi się. Ale teraz, dlaczego nie przyjedziesz i nie zostaniesz w

Mayapur? Śrila Prabhupada powiedział mi też: „Śridhara Maharaja jest jednym

z najświetniejszych nauczających.” Chcę cię zabrać wszędzie. Przynajmniej do

naszej świątyni w Mayapur, gdzie przyjeżdżają ludzie z całego świata. Jeśli się

zgodzisz, wtedy wybuduję dla ciebie taki dom, jaki tylko zapragniesz. Moi

uczniowie próbują teraz zbudować dla mnie dom. Moglibyśmy mieszkać tam

obaj i kiedykolwiek byś chciał mógłbyś odwiedzać swoje matha, tutaj.

Śrila Śridhara Maharaja: Tak, tak długo jak żyję, żeby spełnić pragnienie

Prabhupada [Bhaktisiddhanty]

Śrila Prabhupada: Jest to moje najszczersze pragnienie. Skoro nie mogłeś

podróżować dookoła świata i nauczać, możesz przynajmniej zamieszkać tutaj i

ludzie sami przyjdą do ciebie. Zadbam o to. Jeśli tutaj zostaniesz, bardzo mi

się przydasz. Czasami muszę się z kimś skonsultować i nie ma nikogo. Nie ma

nikogo z kim mógłbym się skonsultować. Jest to dla mnie bardzo ciężkie.

Wielbiciel: Jeżeli Śrila Śridhara Maharaja zamieszka w Mayapur, wielu ludzi

będzie mogło od niego słuchać.

Śrila Prabhupada: Tak, to prawda.



Śrila Śridhara Maharaja: Tak, zjawią się tutaj ludzie z wszelkiego rodzaju

środowisk.

Śrila Prabhupada: Tak, i oni już przyjeżdżają. W tym domu zadbam o

zbudowanie windy, tak żebyś nie musiał męczyć się chodzeniem po schodach.

Nie będziesz musiał zrobić nawet jednego kroku. Zorganizuję windę i

samochód. Moi uczniowie mówią, że zbudują mi dom. Więc zarówno ty, jak i

ja będziemy mogli tam mieszkać. Większość czasu podróżuję, więc wtedy

mógłbyś ich prowadzić. Proszę cię więc Maharaja, powiedz tylko słowo, a o

wszystko zadbam. Planetarium [Świątynia Zrozumienia] również zostanie

zbudowana zgodnie z twoimi wskazówkami. Chodzi mi o to, żeby połączyć

indyjską kulturę i amerykańskie pieniądze, polityka kulawego i ślepca. Powiem

im, że to będzie bardzo korzystne dla świata.

Świątynia Zrozumienia.

Śrila Prabhupada odnosi się tutaj do Świątyni Zrozumienia. Śrila Śridhara

Maharaja miał wielkie zamiłowanie do najsłynniejszego dzieła Sanatany

Goswamiego, Brhad-bhagavatamrty, w której znajduje się bardzo naukowy

opis wielbicieli, służby oddania i Kryszny. Opierając się o tą transcendentalną

książkę, Śridhara Maharaja wpadł na pomysł stworzenia skompliowanej

wystawy, w której używając dioram, mógłby przedstawić różnorodność

duchowych systemów planetarnych, pokazując, że najwyższym duchowym

celem jest własne królestwo Kryszny, Goloka Vrindavana. Z powodu braku

funduszy, Śridhara Maharaja pokornie przedstawił swój pomysł Śrila

Prabhupadzie, który zgodził się na jego sfinansowanie, mówiąc: „Będzie to

zbudowane pod twoim kierownictwem.” [5]

Nie można go przeciągnąć na swoją stronę.

W wykładzie z 8 października 1981 roku Śrila Śridhara Maharaja powiedział:

Wiara, tak, on miał we mnie wiarę, nie mogę temu zaprzeczyć. W swoich

ostatnich dniach chciał, żeby wybudowano dwa mieszkania obok siebie. Ty

będziesz mieszkał w jednym, a ja w drugim. Ciągnie swój do swego. Wspólny cel

zbliżył nas do siebie, wspólne zamiłowanie przyprowadziło nas do siebie.

Czasami ludzie zastanawiają się dlaczego Śridhara Maharaja nie przyjął oferty

Prabhupada. Śridhara Maharaja wyjaśnia:

Powiedziałem: “Oczywiście spróbuję ci pomóc. Kiedyś przyjadę i zostanę tam z

tobą.” Ale tak naprawdę nie myślałem, że będę żył dłużej od niego.



Jeśli chodzi o swoją powściągliwość odnośnie nauczania na wielką skalę, o

którym w przyjacielskiej pogawędce wspomina Śrila Prabhupada, Śrila Śridhara

Maharaja powiedział kiedyś:

Nie chciałem stać się wielką osobą. Nie mam takiej natury. Nie chciałem

przebywać w towarzystwie wielu ludzi. Zadawala mnie to co mam. Moje

duchowe rozmyślania są moim życiem. Konkluzje pism, nauki mahajanów; ich

smakowanie, praktykowanie, rozmawianie o nich w zaufanym towarzystwie

małej grupy ludzi; to jest głównym celem mojego życia.

Prabhupada osobiście poświadcza, że słyszał jak Śrila Bhaktisiddhanta

Sarasvati Thakura wychwalał wzniosłe zalety Śridhara Maharaja, którego jako

pierwszego chciał wysłać na Zachód. Wielu starszych wielbicieli z misji

uważało, że Śridhara Maharaja jest najwłaściwszą osobą do nauczania na

Zachodzie. Śridhara Maharaja powiedział kiedyś w związku z tym:

Mój Guru Maharaja chciał, żebym nauczał na Zachodzie, ale nie wydawało mi

się, żebym się do tego nadawał. Chodzi o to, że ciężko mi zrozumieć wasz

akcent. Dopiero kiedy bardzo się wsłucham, mogę zrozumieć. Więc

powiedziałem mu, że jeśli takie jest jego pragnienie, muszę pojechać, ale nie

wydaje mi się, żebym się do tego nadawał. Tak czy inaczej pomysł nie został

wprowadzony w życie i ostatecznie na Zachód został wysłany Goswami

Maharaja. Jestem skrytą osobą, jestem człowiekiem, który więcej rozmyśla, a

mniej mówi.

Kiedy Śridhara Maharaja został wybrany, jeden z jego braci duchowych

poszedł do niego i wyjawił mu przyczynę, dla której Bhaktisiddhanta Sarasvati

Thakura wybrał do nauczania na Zachodzie właśnie jego:

Wiesz dlaczego Prabhupada, chciał, żebys to ty pojechał na Zachód? Powiedzial:

„Ponieważnie można go przeciągnąć na swoją stronę.” Odrzuciłeś taką szansę.

Jeśli udałbyś się na Zachód, mógłbyś łatwo osiągnąć sławę jako wielki

nauczający, ale ty to odrzuciłeś tak łatwo.

Bhakti Raksaka

Krótko przed odejściem z tego śmiertelnego świata, Bhaktisiddhanta Sarasvati

Thakura wezwał so siebie Śridhara Maharaja i poprosił go, żeby zaśpiewał

pieśń Narottama dasa Thakura, „Śri Rupa Manjari Pada” (lotosowe stopy Rupy

Manjari są moim skarbem). Śridhara Maharaja wspomina:

Więc wahając się, zrobiłem to. Taką mam naturę; każe mi ona stać z tyłu.

Wtedy Kunja Babu powiedział mi, żebym przestał. Nie byłem dobrym

śpiewakiem, więc skoro tylko to zasugerował, przestałem. Kunja Babu



powiedział wtedy do Puri Maharaja z Kalny: „Ty Śpiewaj”. Więc on zaczął, ale

Śrila Prabhupada nie był zadowolony. „Nie chcę słuchać słodkiej melodii”,

powiedział. Wtedy Puri Maharaja przestał i ja znowu zacząłem ze Sri-rupa-

manjari-pada, sei mora sampada. Prabhupada chciał, żebym zaśpiewał tą

pieśń. Celem życia każdego z nas jest bycie rupanugą, zwolennikiem Śri Rupy.

Obecni tam starsi bracia duchowi [szczególnie Śrila Bhakti Promode Puri

Maharaja] opisali to, jako „transcendentalną transmisję”, w której Śridhara

Maharaja otrzymał pozwolenie na dołączenie do wiecznej świty Śri Rupy

Manjari. Jednak zgodnie z pokorną wizją Śrila Śridhara Maharaja, został on

wtedy umieszczony jako strażnik, opiekun oddania (bhakti-raksaka), który ma

chronić magazyn konkluzji w pełni rozwiniętej, teistycznej koncepcji Śri

Kryszny, tak jak przedstawił ją Śri Czejtania Mahaprabhu.

Boskie cechy.

Niezliczone, wzniosłe zalety i pochwały naszego Śrila Prabhupada są znane i

przyjęte przez szeroką społeczność Waisznawów na całym świecie.

Dodatkowo, poprzez medium tej książki, prezentujemy wiele wspaniałych

słów, wychwalających Śrila Prabhupada, które padły z ust Śrila Śridhara

Maharaja. Chcielibyśmy również wymienić tutaj kilka z boskich cech Śrila

Śridhara Maharaja:

 Docenienie przez inne święte osoby, jak Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati

Thakura, Śrila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Niskincana

Krsnadasa Babaji Maharaja, Śrila Bhakti Promode Puri Maharaja, Bhakti

Prajnana Keśava Maharaja, i zastępy jego braci duchowych i innych,

godnych szacunku wielbicieli i uczonych.

 Liczne kompozycje w sanskrycie i inny wkład literacki.

 Komentarz do Brahma-gayatri – niespotykany do tej pory w naszej

sampradayi.

 Nieskazitelny charakter.

 Wolność od zawiści i mentalności szukania błędów.

 Wyjątkowa umiejętność harmonizowania przeciwstawnych elementów.

 Wyjątkowo łaskawa i uczuciowa natura w obchodzeniu się z

podwładnymi.

 Wielkie przywiązanie do wielogodzinnych rozmów o rozrywkach Pana i

świadomej Kryszny siddhancie.

 Nadzwyczajne zrozumienie i jasność prezentowania siddhanty Gaudiya,

dzięki której otrzymał tytuł śastra-nipuna.

 Błogosławieństwa Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, który

obdarzył go tytułem Opiekun Oddania (Bhakti Raksaka) i uznał go za

reprezentanta siddhanty Rupanuga (Rupanuga-acarya)



Przed swoim odejściem z tego śmiertelnego świata Śrila Prabhupada polecił

swoim starszym uczniom, że kiedykolwiek, w czasie jego nieobecności pojawi

się potrzeba skonsultowania z wyższym autorytetem, dla wyjaśnienia jakichś

filozoficznych zagadnień, powinni skontaktować się ze Śridharem Maharajem.

W ten sposób Prabhupada raz na zawsze otworzył dla swoich uczniów furtkę

do towarzystwa Śridhara Maharaja. Jego ostatnia rada odnośnie Śridhara

Maharaja wysuwa się ponad wszelkie inne rady. Śrila Prabhupada dał ją

zaledwie kilka tygodni przed swoim odejściem z tego świata, w czasie, kiedy

człowiek odsuwa wszystko na bok i jedynie dzieli się swoim sercem. Zrobił to

pomimo faktu, że kiedyś, przy pewnej okazji skrytykował Śridhara Maharaja. O

tym krytycyźmie będziemy rozmawiali w późniejszych rozdziałach.

W tym rozdziale przedstawiliśmy duch relacji pomiędzy tymi dwoma param

Waisznawami. Jeśli próbując ocenić ich związek, zignorujemy to, zignorujemy

w ten sposób samą naturę Waisznawizmu. Gloryfikacja Śridhara Maharaja

przez Śrila Prabhupada i jego stwierdzenia o podporządkowaniu się swojemu

bratu duchowemu, są równoważone przez podobne stwierdzenia o

Prabhupadzie z ust Śrila Śridhara Maharaja. Taka transcendentalna wymiana

ujawnia wielkość zarówno Śrila Prabhupada, jak i Śrila Śridhara Maharaja,

którzy pokazują nam jak powinna wyglądać prawdziwa pokora Waisznawy i

uczą nas, że nasz sukces w życiu duchowym zależy od błogosławieństw

Waisznawów. Pokornie prosimy, żeby transcendentalny związek pomiędzy

Śrila Prabhupadem i Śrila Śridharem Maharajem był postrzegany i szanowany

poprzez pryzmat ich wiecznej, duchowej pozycji i wzajemnego docenienia i

uczucia jakim się darzyli, nie zaś poprzez różnice w stylu nauczania.

Rozdział drugi

Wzniosłe chwały Śrila Śridhara Maharaja

Następujący rozdział zawiera gloryfikację Śrila Bhakti Raksaka Śridhara

Maharaja, napisaną przez Jego Boską Miłość Śrila Bhakti Promod Puri Goswami

Maharaja, Założyciela Acaryę Śri Gopinatha Gaudiya Matha i prezydenta World

Vaisnava Association

Śrila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Goswami Maharaja wykazywał się

naturalnym i wrodzonym geniuszem na polu Sanskrytu, literatury i myśli.

Można było w nim dostrzec naturalne zamiłowanie do komponowania

artykułów i modlitw w Sanskrycie, oraz do czytania Śri Gity, Śri Bhagavata i

innych, wzniosłych pism, które były spontanicznie powiązane z naturą jego

duchowej, oryginalnej jaźni.



W świetle jego boskiej wiedzy, zalet, służby oddania, zrozumienia czystej

siddhanty oddania i zaawansowanego dostępu do bogatego, tajemniczego

świata służby oddania, wraz z nieograniczonymi cechami wielbiciela i

niezwykła zdolnością zachowywania (gromadzenia) bogactw praktyk oddania i

kampanii nauczania, dzięki szczególnym błogosławieństwom Śrila

Prabhupada, jest on zawsze wielbiony przez tą nieznaczną jivę, jako jeden z

moich śiksa guru. [„Śrila Prabhupada” w tym rozdziale odnosi się tylko do

Bhaktisiddhanty Saraswati Thakura.]

Szczególnie widzieliśmy najbardziej olśniewający przykład służby Pujyapada

Śridhara Maharaja w nastroju viśrambha (z mocnym, gorącym zaufaniem,

bliskością i wiarą w Śri Guru). Był on bez końca błogosławiony przez naszego

Paramaradhya Śrila Prabhupada za swoją wielką kampanię nauczania, w której

przekazywał nadzwyczajność nauk Śri Śri Guru i Gaurangi. Dzięki łasce Śri Guru

w jego sercu zawsze spontanicznie pojawiały się najtrafniejsze analogie,

logiczne argumenty i doskonałe systemy i techniki ustanowienia susiddhanty

(najwyższych, pełnych prawdy konkluzji oddania), dzięki czemu mógł zawsze,

w przekonywujący sposób odeprzeć przeciwne oddaniu opinie i stwierdzenia.

Dlatego Śrila Prabhupada zawsze czuł radość, widząc, że Śrila Śridhara

Maharaja jest obecny na konferencjach, czy zgromadzeniach, na których

odbywały się wyrafinowane dyskusje. Śrila Prabhupada bardzo chwalił jakość i

poetyckie piękno wielu z jego bezcennych kompozycji. Każde słowo jego

licznych modlitw skomponowanych dla jego Gurudeva i Pana Gaurasundary

dźwięczy głębokim, pełnym oddania echem i jasno ukazuje jego intensywną

miłość dla Śri Guru i Pana Gaurasundary. Szczęśliwi i inteligentni wielbiciele,

świadomi smakowitego piękna czystej służby oddania, głęboko doceniają jego

objaśnienie Śri Brahma Gayatri, matki wszystkich Wed, prowadzące do

wielbienia Śrimati Radharani.

Nie potrafię na tyle władać językiem, żeby objaśnić głębokie znaczenie Śri

Gayatri, tak jak zrobił to Pujyapada Maharaja, w głębi swojego zrozumienia,

które pełne jest wzniosłego Śri Radha-dasya, czy Śri Radha-pada-dhyana;

nastroju wyłącznej służby dla Śrimati Radharani. Dlatego można je

zaprezentować i zrozumieć tylko poprzez jego własny, znakomity,

transcendentalny język i tylko poprzez jego boską łaskę. To najgłębsze

znaczenie Śri Gayatri zostało wspaniałomyślnie ustanowione poprzez

przesłanie emanujące z jego lotosowych ust i przez radosny nastrój

promieniujący z głębi jego serca.



Nie mogę znaleźć odpowiednich słów, żeby wyrazić ból rozłąki, jaki czuję w

nieobecności tak rzadkiej osobistości i wzniosłego wielbiciela Pana. To Śrila

Prabhupada przyprowadził do nas swojego własnego towarzysza, naszego

Pujyapada Maharaja i pobłogosławił nas jego osobą. Modlę się, błagając go,

żeby łaskawie wybaczył mi wszelkie materialne koncepcje jakie mogłem mieć

w związku z jego osobą, czy były one świadome, czy też nie, i niech okaże mi

miłosierdzie, obdarzając mnie spełnieniem życia, czyli wieczną służbą dla Śrila

Prabhupada.

Wielu z jego wschodnich i zachodnich uczniów, wiedząc, że jestem jego

bratem duchowym ofiarowuje mi szacunek, ale ja na niego nie zasługuję.

Bardzo ich jednak lubię, ponieważ zostali pobłogosławieni schronieniem pod

lotosowymi stopami tego wzniosłego Boskiego Mistrza i proszę szczególnie

ich wszystkich, żeby byli ostrożni i odrzucili wszystkie materialne koncepcje

jakie o nim mają.

Kiedy żył, bogactwo zawsze swieżego, pięknego i cudownego hari-katha,

które emanowało z lotosowych ust Pujyapada Śridhara Maharaja skradło moje

serce. Niestety, wtedy nie potrafiłem ofiarować mu odpowiedniego szacunku,

a dzisiaj przejmujące uczucie nieobecności tego wspaniałomyślnego, dobrze

mi życzącego przyjaciela rani moje serce bólem rozłąki. Jest on osobistym

towarzyszem Śrila Prabhupada i teraz pozostaje u jego lotosowych stóp w

nitya-lila, sprawiając mu głęboką radość, swoją czarującą służbą oddania.

Moim najgorętszym pragnieniem jest teraz to, żeby wspaniałomyślnie mnie

tam zabrał i zaangażował w służbę dla Śrila Prabhupada.

Dzień przed swoim odejściem, Paramaradhya Śri Śrila Prabhupada poprosił

Pujyapada Śrila Śridhara Maharaja, żeby zaśpiewał mu tą bezcenną pieśń, Śri

Rupa-Manjari Pada, skomponowaną przez Śrila Narottama dasa Thakura, w

ten sposób zezwalając na prawowite wejście Pujyapada Śridhara Maharaja w

Śri Rupanuga bhajana, poufną służbę oddania, w tajemnej linii Śri Rupy

Manjari. Śrila Prabhupada obdarzył nas wielką nadzieją, mówiąc, że

wewnętrzny nurt linii Śrila Bhaktivinoda Thakura, czołowego towarzysza Śri

Rupy Prabhu i uosobienia bezpośredniej mocy Pana Gaurasundary nigdy nie

zginie.

Tylko Śri Gurudeva może umożliwić nam osiągnięcie wszechprzychylnej i

wzniosłej Śri Vraja premy, którą rozprzestrzeniał niezrównany Śriman

Mahaprabhu, wznosząc nas na płaszczyznę boskiej rasy. Śrila Prabhupada

bezpośrednio określił Pujyapada Śridhara Maharaja mianem Śri Rupanuga

Bhakti Raksaka, co oznacza Opiekuna Czystego Oddania w linii Śri Rupy, czyli

tym samym opiekuna czystej służby oddania w linii Śrila Thakura Bhaktivinoda.

Dlatego ten upadły sługa sług modli się o jego łaskę. Jak będę mógł osiągnąć

najwznioślejszą Śri Vraja premę bez podporządkowania i oddania dla niego,



którego sam Śrila Prabhupada przyjął na wieczność do rodziny Rupanuga Śrila

Bhaktivinoda Thakura?

Od samego początku życia Pujyapada Śridhara Maharaja w math, jego

poświęcenie się służbie oddania dla swojego guru, Śrila Prabhupada było

olśniewające. Jego spokojna, cicha natura i jasna, piękna, boska

powierzchowność, połączona z pełną prostotą, powagą i całkowitą wolnością

od egoistycznych emocji zawsze przyciągała nasze serca. Potrafił on objaśnić

każde słowo Śri Gurudeva [Śrila Bhaktisiddhanty] w tak intensywny, pełen

oddania i melodyjny sposób, że oczarowywał nas tym bez granic. Chociaż

pochodził z wysokiej klasy, bogatej rodziny, był przystojny i dzięki swojej

uczoności osiągnął sławę, to nigdy, w jego charakterze nie pojawił się nawet

ślad fałszywej dumy.

Nigdy nie sprawiał nikomu kłopotów i nigdy nie wahał się stawić czoła

trudnościom na rzecz innych. Był całkowicie wolny od nawet cienia złośliwości

i gniewu, który przeciwny jest czystej służbie oddania. Zawsze z wielką

cierpliwością próbował rozwiązać problemy powstające z konfliktów i dyskusji

pomiędzy jego braćmi duchowymi, oddając temu całe swoje serce. Jego

zachowanie zawsze było naturalne, pełne prostoty i serdeczności. Ta

nieskazitelna osobistość ustanawiała godny naśladowania przykład dla

brahmacarinów i sannyasinów w naszej misji.

Jest on wzniosłym wielbicielem Najwyższego Pana, Śri Gaurasundary, a uczucie

jego guru vargas, Śri Guru i Waisznawów zawsze dodaje mu piękna. Jest pełen

czystych cech oddania i miłosiernie błogosławi wszystkich boskim przesłaniem

i niezrównanym bogactwem Śrila Prabhupada, który tego właśnie chciał.

Jest on chwalebny, na zawsze wielki, wszędzie.

Rozdział trzeci

Śrila Śridhara Maharaja gloryfikuje

Śrila Prabhupada i ISKCON



Przy wielu okazjach Śrila Śridhara Maharaja rozwiązywał problemy, które

pojawiały się pomiędzy Śrila Prabhupadem i jego braćmi duchowymi.

Przykładem tego jest spór jaki wybuchnął wśród braci duchowych

Prabhupada, kiedy jego uczniowie zaczęli tytułować go „Prabhupadem” a

następnie intonować „Jaya Prabhupada” w jego gloryfikacji.

We wczesnych dniach Iskconu, kilku uczniów Śrila Prabhupada, w czasie

odwiedzin w Caitanya Saraswat Matha usłyszało, jak Niskincana Krsnadasa

Babaji Maharaja intonuje Prabhupada-padma stavaka skomponowaną przez

Śrila Śridhara Maharaja. Na końcu zaczął on intonować „Jaya Prabhupada, Jaya

Prabhupada” [W gloryfikacji Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakura.] Uczniom

A. C. Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada bardzo się to spodobało i

wprowadzili to we wszystkich świątyniach Prabhupada. Kiedy jego bracia

duchowi usłyszeli o tym, że używamy tego tytułu w odniesieniu do niego,

podnieśli silny protest. [1] To Śridhara Maharaja wyjaśnił im, że śastry

potwierdzają, że uczeń powinien wymawiać imię swojego guru z tytułami, jak:

„om visnupada, prabhupada” itd. Wyjaśnił, że skoro „nasz Srila Prabhupada”

spełnia pragnienie „ich Śrila Prabhupada” w pełni zasługuje na ten tytuł, który

zarezerwowany jest dla wielkich osobistości.

Uczniowie Śrila Prabhupada wiedzą o sprzeciwie na jaki napotkał ze strony

swoich braci duchowych, kiedy próbował zdobyć ziemię w Mayapur. Niektórzy

z braci duchowych Śrila Prabhupada poskarżyli się lokalnym autorytetom,

mówiąc, że bogactwo obcokrajowców zniszczy czystość świętego dhama.

Mało znany jest jednak fakt, że na prośbę Śrila Prabhupada, Śrila Śridhara

Maharaja porozmawiał z braćmi duchowymi, którzy sprzeciwiali się kupnu 350

akrów ziemi i przekonał ich, żeby wycofali swoje skargi. Ponadto, w rezultacie

nauczania Śrila Śridhara Maharaja porzucili swoje wrogie nastawienie wobec

Śrila Prabhupada. Później, jeden z tych braciu duchowych poprosił przywódce

partii Janata, profesora Haripada Bharati, żeby okazał Iskconowi pełne

poparcie [3], a następnie wysłał Prabhupadzie telegram, w którym napisał, że



szczerze modli się o jego powrót do zdrowia. [4] W 1977 roku, w Navadvipie,

Śrila Śridhara Maharaja zapytał Śrila Prabhupada o postępy w rozwoju misji:

Śrila Prabhupada: Z wielką trudnością, po nocach tłumaczę te książki, a oni je

drukują i sprzedają, a później, co miesiąc wysyłają mi po siedemdziesiąt,

osiemdziesiąt tysięcy dolarów. Czy przez to Indie coś tracą, czy raczej odnoszą

korzyść? Ale oni niesłusznie ich oskarżają, że są agentami CIA. Tirtha Maharaja

zwykł mówić: „Amerykański rząd dał Swamiemu dwa miliony dolarów.” Tak

jakby amerykański rząd nie miał nic lepszego do roboty, albo nie mógł znaleźć

nikogo lepszego, żeby dać mu pieniądze. Tak, że za to, że intonuję Hare

Kryszna, tańczę i przyłączają się wielbiciele, amerykański rząd dałby mi

pieniądze.

Śrila Śridhara Maharaja: Pewien człowiek ze służby bezpieczeństwa przyjął

ode mnie inicjację. Pytał mnie o twój ruch. Powiedziałem mu: „To tylko plotki.

Znam Swami Maharaja od wielu lat. Znam go bardzo dobrze i wiem, że ten

ruch jest czystym, duchowym ruchem.” Tak naprawdę oni myślą, że podobnie

jak kiedyś Brytyjczycy wysyłali tutaj misjonarzy, następnie kupców, aż w końcu

wysłali armię, żeby przejęła kontrolę... obecnie już tak się nie robi.

Chrześcjaństwo nie ma już takiego wpływu.

Śaktyaveśa-Avatara

Po odejściu Śrila Prabhupada, Śrila Śridhara Maharaja ogłosił:

Uważam go za śaktyaveśa-avatara; potwierdzenie na to znajduję w jego

zapiskach z duchowej podróży jaką odbył przez Atlantyk i w tym jak wylądował

w Ameryce, jak zaczął się jego ruch, w jego intensywnym zadedykowaniu się

Krysznie i zależności, i jak bardzo odrzucił wszelkie inne pragnienia, poza

pragnieniem spełnienia polecenia swojego gurudeva, dzizęki czemu Kryszna

zszedł tutaj, żeby mu pomóc i potwierdzone jest, że Kryszna działał poprzez

niego. W jego poemacie: „Modlitwa do Lotosowych Stóp Kryszny” widzimy jak

błaga Krysznę: „ Drogi Bracie, dobra fortuna przyjdzie do Ciebie tylko wtedy,

kiedy Śrimati Radharani będzie z Ciebie zadowolona.” Postrzegając swojego

gurudeva, Śrila Bhaktisiddhantę Sarasvati jako przedstawiciela Radharani i

spełnienie jego polecenia jako Jej boską służbę, pokornie przyznał, że nie czuje

się odpowiednią osobą do wypełniania tej boskiej służby, więc pozyskał Krysznę,

w służbie dla swojego guru. Tak bardzo zadedykował się temu celowi, jego

modlitwa do Kryszny była tak żarliwa, kiedy prosił, żeby mógł podołać

obowiązkowi, danemu mu przez jego Guru Maharaja, że boska moc zeszła z

góry, żeby mu pomóc. W przeciwnym razie byłoby to niemożliwe. To co

osiągnął nie było czymś zwykłym, czego mógłby dokonać ktokolwiek-

przyniesienie najwyższej rzeczy (świadomości Kryszny), na najniższy poziom



(upadłe dusze) na taką skalę. To musiała być boska moc, ucieleśniona w wielkiej

intensywności i wielkości! Więc muszę uznać go za śaktyaveśa-avatara.

Wizja Iskconu

Kiedy zapytano go jaki powinien być Iskcon, Śrila Śridhara Maharaja

odpowiedział, wyjaśniając znaczenie modlitwy Raghunatha dasa Goswamiego:

nama srestham manum api saci-putram atra svarupam; jestem w pełni

zadłużony u mojego Gurudeva. Dlaczego? Ponieważ dał mi tak wiele rzeczy:

najwyższą ideę świętego imienia Kryszny, najwyższą formę dźwięku, w którym

mieści się najwyższa forma myśli, aspiracji, ideału, wszystkiego. Ponadto

obdarzył mnie służbą dla naszeg wielkiego zbawcy, Śri Czejtanii Mahaprabhu i

Jego najdroższego towarzysza, Svarupa Damodara. Połączył mnie ze Śri Rupą,

który otrzymał polecenie głoszenia najgłębszych uczuć, najwyższej służby

oddania, raganuga-bhakti. Gurudeva dał mi Śrila Sanatanę Goswamiego, który

dał nam sambandha-jnanę, właściwą wiedzę otoczeniu. Dał mi też Mathura

Mandalę, która kiedykolwiek na nią spojrzę, przypomina mi o Radharani i

Govindzie. Poprzez swoją łaskę gurudeva objawił mi najwznioślejszą pozycję

Radha-kundy, ulubionego miejsca rozrywek Radhy i Govindy, oraz wielkie

Govardhana. Wreszcie dał mi nadzieję, że pewnego dnia osiągnę służbę dla Śri

Śri radhiki i Madhavy. Mój gurudeva dał mi wszystkie te zapewnienia, dlatego

też z całym szacunkiem skłaniam moją głowę do jego lotosowych stóp. Dopiero

kiedy uświadomimy sobie te wszystkie, duchowe sprawy, możemy zacząć

myśleć, że zwróciliśmy się do gurudeva we właściwy sposób. Kim jest nasz guru?

Czym jest jego misja? Jest to pełne tych rzeczy. Kim jesteśmy bez tego?

Iskconowi nie wolno zejść z tej ścieżki. Nie przyszliśmy tutaj, żeby się oszukiwać,

ale żeby osiągnąć spełnienie. Iskcon spełni najgłębsze pragnienia wszystkich,

nawet roślin i kamieni, przyprowadzając ich do stóp Mahaprabhu i Goswamich.

Z wioski do wioski, w każdym miejscu, powinno się wytropić wszystkich i prosić:

„Przyjmij imię Kryszny! Przyłącz się pod sztandar Mahaprabhu!” Ta wielka,

szeroka na cały świat misja kwitnęła, aż dotknie niebios, pokryje całą ziemię i

inne planety. Taki był cel Bhaktivedanty Swamiego Prabhupada, co rozumiemy i

za co jesteśmy wdzięczni.

Bell Ringers

Innego dnia Śrila Śridhara Maharaja powiedział:

Słyszałem od różnych ludzi, że Swami Maharaja powiedział swoim uczniom, że

w Bengalu większość uczniów Śrila Bhaktisiddhanty Saraswati Thakura odeszła

od jego nauk, dlatego teraz muszą się tam udać i ustanowić je na nowo. Wysłał

ich tam, inspirując ich w ten sposób. Nie słyszałem tego osobiście od niego,

powiedzieli mi o tym inni, ale myślę, że to całkiem możliwe, że w ten sposób



próbował ośmielić swoich uczniów. Pewnego razu bramini w Bengalu byli

bardzo upadli, więc Adisura sprowadził braminów z Kanowj, którzy pomogli

wprowadzić tam na nowo system varnaśramy. Swami Maharaja zrobił coś

podobnego. Krsnadasa Babaji Maharaja powiedział mi, że przed opuszczeniem

tej planety, Śwami Maharaja poprosił go, żeby w jego imieniu przeprosił jego

braci duchowych, za wszystkie obrazy jakich mógł się dopuścić podczas

nauczania. Słyszałem to od Krsnadasa Babaji Maharaja. Słyszałem też, że kiedyś

Akincana Maharaja spytał go: “Czym zajmuje się reszta twoich braci

duchowych?”, na co on odpowiedział: „Po prostu jedzą, śpią i dzwonią

dzwonkami.” Kiedy o tym usłyszeli, poczuli sie obrażeni i przyszli do mnie, ale ja

byłem neutralny. Powiedziałem więc: „Patrząc na bęben na jakim gra,

powinniście uważać to za honor, że możecie akompaniować mu na

dzwoneczkach.” Mój punkt widzenia był inny. Widziałem, że gra on na wielkim

bębnie bębnie wojennym, więc jeśli uda ci się grać na karatalach, razem z nim,

jest to dla ciebie wielki honor, pozycja godna szacunku. Tak to widzę z

absolutnego punktu widzenia.

[W tamtym czasie kilku z sannyasinów Gaudiya Math miało setki uczniów,

otwarło wiele świątyń i nauczało z wigorem, dlatego naturalnie poczuli się

urażeni, słysząc, że nazwano ich zaledwie bell-ringers. Na przykład w

rozmowie z 1977 roku, z Bhuvaneśvara, kiedy Śrila Prabhupada usłyszał od

swoich uczniów, że Madhava Maharaja sprawił, że cała wioska zaangażowała

się z entuzjazmem w świadome Kryszny czynności, zasugerował, że oni

powinni dokonać tego samego.] [5]

Dbając o jedność Iskconu.

Śrila Śridhara Maharaja: Jestem otwarty wobec wszystkich. W zasadzie

chciałbym, żeby zwróciły się do mnie obydwie strony i będę próbował pomóc,

tak, żeby nie rozleciało się to na kawałki. Swami Maharaja dokonał takiej

wiekiej rzeczy, tak bardzo mi sie to podoba. Nie moge dopuścić do tego, żeby

ten ogromny ruch rozpadł się na odłamy. Więc niech obydwie strony konfliktu

przyjdą do mnie, a ja postaram się znaleźć rozwiązanie. Ale grupa będąca u

władzy może nie być tym zainteresowana. Od długiego czasu czuję się

nieszczęśliwy, widząc jak osoby odchodzą rozczarowane. Ale grupa będąca u

władzy nie chce do mnie przyjść. Jestem już stary, ale nie mogę patrzeć na

takie zakłócenia w wielkim dziele Swami Maharaja. Taka chwalebna rzecz.

Prthivite ache yata nagaradi grama, sarvatra pracara haibe mora nama. Czy

ten wielki sukces Swami Maharaja ma zostać zmarnowany z powodu

wewnętrznych sporów? Nie mogę tego znieść. Więc jeśli przyjdą do mnie

obydwie strony, postaram się im pomóc ze wszystkich sił, zanim umrę. Chcę

widzieć zjednoczenie i zdrową instytucję. Jest to moje najgłębsze pragnienie.



Bhakti Caru Swami: Większość z moich braci duchowych podziela to

pragnienie [w tamtym czasie, w 1980 roku, obejmowało to wielu członków

GBC]. Oni czują, że cokolwiek Śrila Śridhara Maharaja powie, przyjmą jego

decyzję.

Śrila Śridhara Maharaja: Pragnę tego z głębi mego serca. Nie moge znieść

myśli o rozłamie. Powinniście pozostać zjednoczeni i odnosić zwycięstwa nad

innymi zasadami religijnymi. Jest tak wielu wrogów, ukrywających się pod

płaszczem religii. Oni kwitną, i tak wspaniała przyszłość zostanie

zaprzepaszczona. Nie do zniesienia. Szczególnie Prabhupada polecił mi,

żebym udał się na Zachód. Nie mogłem tego zrobić, ale Prabhupada

przyprowadził Zachód do mnie, więc czuję, że mam do spełnienia duchowy

obowiązek. Nie wolno doprowadzić do rozłamu. Zjednoczeni jesteśmy silni,

podzieleni upadniemy. Musimy jednak zawsze stać po stronie prawdy,

przeciwko fałszowi. Hare Kryszna.

Swami Maharaja przyjął odpowiedzialność za tę wielką, nieukończoną jeszcze

pracę i osiągnął wspaniały sukces, jesteśmy z niego dumni. Jesteśmy tak

bardzo dumni. Jak możemy znieść myśl, że po dwóch, czy trzech latach po

jego odejściu, wszystko miałoby się rozsypać na kawałki? Jest to nie do

zniesienia. Hare Kryszna. Ale jeśli ze względu na jakość, ze względu na prawdę,

będziemy musieli stawić czoła takiej sytuacji, nie będzie wyjścia. Prawda jest

wszystkim, satyam param dhimahi.

Od tego rozdziału możemy widzieć wolną od zawiści nature Śrila Śridhara

Maharaja. Przez ponad cztery lata, bezinteresownie ofiarowywał on Iskconowi

swoją śastryczna wiedzę i głębokie zrozumienie duchowe. Nie miał ani śladu

pragnienia przejmowania wielbicieli Iskconu. Wręcz przeciwnie: jego naturą był

brak zainteresowania zdobywaniem zwolenników i satysfakcja z prostego

życia.

Rozdział Czwarty

Polecenia Prabhupada



Na krótko przed swoim odejściem w 1977 roku, Śrila Prabhupada polecił

swoim uczniom, że jeżeli będą mieli pytania filozoficznej natury, powinni udać

się z nimi do Śrila Śridhara Maharaja. Wskazówka ta została przyjęta przez

całe, ówczesne GBC i od 1977 do 1981 zwracali się oni do niego z wieloma,

ważnymi pytaniami.

Znaczna część wydanego przez GBC, w marcu 1978 roku, po pierwszej sesji

pytań i odpowiedzi ze Śrila Śridharem Maharajem dokumentu “Guru Position

Paper”, który zawierał oficjalne stanowisko GBC, opiera się bezpośrednio na

jego wskazówkach, z kilkoma godnymi uwagi zmianami.

To, że Prabhupada polecił nam zwrócenie się do Śridhara Maharaja po

duchową pomoc, potwierdzone jest w nagranych wypowiedziach Jayapataki

Maharaja, Satsvarupa Maharaja, Bhakti Caru Swamiego, Tamala Kryszny

Maharaja i innych członków GBC [z których niektórzy zmienili później zdanie

co do zasadności swoich poprzednich stwierdzeń], jak również przez Tripurari

Maharaja, który osobiście masował lotosowe stopy Śrila Prabhupada, pośród

kilku starszych wielbicieli, kiedy usłyszał to polecenie z jego ust. Pojawiło się

ono w odpowiedzi na pytanie Tamala Kryszny Maharaja, który chciał wiedzieć

do kogo moglibyśmy się zwrócić po radę, po odejściu Śrila Prabhupada. Bhakti

Caru Swami, 19 sierpnia, 1980 roku, powiedział Śrila Śridharowi Maharajowi:

Prabhupada polecił nam, że w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności

powinniśmy zwrócić się do ciebie, ale oni świadomie ignorują to polecenie.

Ponadto w marcu, 1981 roku GBC, w swojej publikacji "The Descending

Process of Selecting a Spiritual Master." („Zstępujący proces wyboru mistrza

duchowego”) oficjalnie potwierdziło istnienie tego polecenia. 16 września,

1978 roku, w liście zaadresowanym do wszystkich członków GBC, Giriraja

Maharaja napisał:



Według Śridhara Swamiego, o którym Śrila Prabhupada powiedział, że

powinniśmy konsultować się z nim w kwestiach filozoficznych i praktycznych,

istnieją względy absolutne i względne... musimy obdarzać Śridhara Maharaja

najwyższym szacunkiem. Śrila Prabhupada powiedział kiedyś, że oprócz niego,

tylko Śridhara Swami posiada kwalifikacje do pisania objaśnień Bhagavatam.

Kiedy przed odejściem Śrila Prabhupada zwróciliśmy się do niego z pytaniem o

pisanie książek po jego odejściu, odpowiedział: „Będziecie mogli pisać kiedy

zrozumiecie, ale jak na razie, żaden z was nie ma wystarczającej głębi

zrozumienia.”

Więc zarówno z punktu widzenia pozycji jak i absolutnego zrozumienia,

Śridhara Swami jest wysoko ponad nami. Ostatnio słyszałem stwierdzenia, że

jakoby przeskoczyliśmy Śridhara Swamiego i teraz możemy rozwijać się ponad

jego kocepcją. W związku z tym przypominają mi się słowa Śri Czejtanii

Mahaprabhu: svami na mane yei jana vesyara bhitare, tare kariye ganana, że

musimy pozostać wierni naszemu Swamiemu [w przeciwnym razie będziemy

prostytutkami]. (Cc . Antya-lila 7.115)

Wypowiedzi uczniów Śrila Prabhupada odnośnie Śrila Śridhara Maharaja:

[Prabhupada powiedział] że jeśli pojawią się pytania, powinniśmy udać się do

ciebie. (Jayapataka Maharaja, kaseta, marzec 1978)

Powinniśmy udać się do jego brata duchowego, Śridhara Maharaja po

przewodnictwo. Ten wykład z 21 października, 1980 roku, jasno pokazuje, że

GBC to robi i Śrila Śridhara Maharaja spełnia tą rolę, zgodnie z pragnieniem

Śrila Prabhupada. (Satsvarupa Maharaja, kaseta, 22 grudzień, 1980)

Główni uczniowie Śrila Prabhupada również bardzo doceniali Śrila Śridhara

Maharaja. W czasie historycznych darsanów, odbywających się podczas Gaura

Purnimy, w 1981 roku, wielu starszych wielbicieli odwiedziło Śridhara

Maharaja, wliczając w to Tamala Krsnę Maharaja, Ramesvara Maharaja,

Kirtananandę Maharaja, Giriraja Swamiego, Jayadvaita Swamiego, Bhakti Caru

Swamiego, Atreyę Risi Prabhu i wielu innych członków GBC.

Nasz Guru Maharaja był dla nas miłosierny, więc i ty taki jesteś. Nie widzę,

żadnej różnicy w waszych błogosławieństwach. Kiedy co roku przyjeżdżałem do

Mayapur, moim celem było zdobycie jego towarzystwa. Podobnie teraz czuję, że

przebywając tutaj, w twoim towarzystwie, osiągam swój cel. (Tamala Kryszna

Maharaja, kaseta, 26 luty, 1981)

Uważam, że to Prabhupada mówi przez ciebie. (Rameśvara Swami, kaseta, 5

marzec, 1981)

Ponadto inni wielbiciele stwierdzili:



Nauki Śridhara Maharaja nie różnią się od nauk Prabhupada. (Autobiography of

a Jewish Yogi, Acyutananda dasa)

Prabhupada powiedział mi dwa razy: “Wszystko co wiem, nauczyłem się od

Śridhara Maharaja.”(Hamsaduta dasa)

Maharaja, czas pokaże, że oni (przywódcy Iskconu) się mylą, a racja jest po

twojej stronie. (Bhakti Caru Swami, kaseta, luty, 1982)

Sam Śrila Prabhupada wysoko cenił Śrila Śridhara Maharaja:

...kto jest najbardziej kompetentny ze wszystkich moich braci duchowych. Mam

na myśli B. R. Śridhara Maharaja, którego nawet ja uważam za mojego śiksa

guru, co tu więc mówić o korzyści jakie ty możesz odnieść z jego towarzystwa.

Więc jeśli poważnie myślisz o swoim życiu duchowym radzę ci, żebyś udał sie do

Śridhara Maharaja. Będzie to bardzo dobre dla twojego życia duchowego, a ja

będę wiedział, że jesteś bezpieczny. Kiedy byłem w Indiach z innymi

wielbicielami zatrzymaliśmy się u Śridhara Maharaja. Możesz również poczynić

przygotowania, żeby w przyszłości mogli się tam udać inni twoi bracia duchowi.

(List do Hrsikeśy, 1 styczeń, 1969)

Przyjmuję sobie do serca wszystkie wskazówki Śripada Śridhara Maharaja. Jest

właściwe, żebym przyjmował jego wskazówki. (List do Govinda Mj, 1 wrzesień,

1969)

To co powiedział Govinda Maharaja jest prawdą. Uważam go za mojego śiksa

guru. (ceremonia otwarcia ISKCON Mayapur Candrodaya Mandira, w 1974)

Ci, którzy są inteligentni, coś robią, Śridhara Maharaja i inni. (konwersacja,

Allahabad, 13 styczeń, 1977) [1]

Jeden z moich ważnych braci duchowych [Śridhara Maharaja] mówi. On jest

szczery. Mówi: „Spełniłeś przepowiednię ze Śri Czejtania Czaritamrity, , prthivite

ache yata nagaradi-grama (Poranny spacer, Los Angeles, 11 grudzień 1973, i

list do Bon Maharaja, 7 lipiec, 1975) [2]

Mamy bardzo bliski związek. Po rozłamie Gaudiya Math chciałem stworzyć

nową organizację i ustanowić Śridhara Maharaja jej przywódcą. (Konwersacja,

17 marzec, 1973) [3]

Wraz z upływem lat, pod wpływem ówczesnej atmosfery politycznej, różne

fakty zostały w tajemniczy sposób zmienione. Stwierdzenia zawarte w tej

książce są poparte mocnymi dowodami i nagraniami. Zrozumiałe jest, że z



czasem można zmienić opinie odnośnie pewnych rzeczy, ale to nie zmienia

podstawowych faktów, autentycznej prawdy, satyam param dhimahi.

List do Rupanugi.

Pomimo rozstrzygających wypowiedzi Śrila Prabhupada odnośnie Śrila

Śridhara Maharaja, niektórzy uznają list Śrila Prabhupada do Rupanugi, z 1974

roku, za jego ostateczną opinię na temat Śrila Śridhara Maharaja. Poniżej

znajduje się fragment tego listu:

Mój drogi Rupanuga Maharaja,

Proszę przyjmij moje błogosławieństwa. Potwierdzam otrzymanie twojego listu,

z 17 kwietnia, z Waszyngtonu. Bardzo uważnie zaznajomiłem się z jego treścią.

Masz rację co do autentyczności Śridhara Maharaja. W mojej opinii jest on

najlepszy ze wszystkich. To mój stary przyjaciel i przynajmniej on przestrzega

zasad służby oddania. Nie chcę omawiać zachowania moich braci duchowych,

ale faktem jest, że nie ma w nich ducha nauczania. Wszyscy zadowoleni są, że

mogą wykorzystać świątynię jako mieszkanie, angażują swoich uczniów w

zdobywanie pożywienia i po prostu jedzą i śpią. Nie wiedzą jak głosić kult Śri

Czejtanii Mahaprabhu. Mój Guru Maharaja często skarżył się z tego

powodu i uważał, że jeśli chociaż jeden człowiek zrozumie zasadę nauczania,

jego misja osiągnie sukces. W ostatnich latach swojego życia, Mój Guru

Maharaja był bardzo zniesmaczony. Tak naprawde opuścił ten świat

przedwcześnie, mógł ciągle żyć, jeszcze przez wiele lat. Pomimo tego poprosił

swoich uczniów, żeby stworzyli silny rząd, dla nauczania kultu Czejtanii

mahaprabhu. Nigdy nie polecił nikogo na pozycję acaryi w Gaudiya Math. Ale

Śridhara Maharaja jest odpowiedzialny za odrzucenie tego polecenia Guru

Maharaja; on i inni, którzy już nie żyją, błędnie uważali, że musi być jakiś

acarya.

Jeśli Guru Maharaja uważałby, że ktoś, w tamtym czasie nadaje się na acaryę,

wspomniałby o tym. Wieczorem, przed opuszczeniem ciała, mówił o tak wielu

rzeczach, ale nigdy nie wspomniał acaryi. Nie chciał, żeby wybrano acaryę.

Otwarcie powiedział, że powinni utworzyć GBC i w ten sposób kontynuować

jego misję. Uważał, że z czasem acarya wyłoniłby się automatycznie, spośród

członków GBC. Niestety Śridhara Maharaja i jego dwaj towarzysze postanowili

wybrać jednego acaryę, co z czasem okazało się pomyłką. Rezultat tego jest taki,

że teraz każdy ogłasza się acaryą, nawet będąc kanistha-adhikari, bez zdolności

donauczania. W niektórych grupach zmienia się acaryę trzy razy w roku.

Dlatego w naszym Iskconie nie wolno nam popełnić tego samego błędu. Tak

naprawdę wśród moich braci duchowych nie ma nikogo, kto nadawałby się na

acaryę. Dlatego byłoby lepiej, jeśli nie zadawać się z nimi zbyt blisko, ponieważ

zamiast zainspirować moich uczniów, moga ich zanieczyścić. Była już taka



sytuacja, szczególnie ze strony [imiona trzech braci duchowych], ale w jakiś

sposób udało mi się zażegnać zagrożenie. Takie rzeczy mają miejsce.

Powinniśmy być bardzo ostrożni i nie zadawać się z nimi. Jest to moje polecenie

dla was wszystkich. Oni nie mogą pomóc nam w naszym ruchu, ale bardzo

łatwo mogą zatrzymać nasz naturalny postęp. Musimy być z nimi bardzo

ostrożni.

Jeśli pomiędzy dwoma stwierdzeniami istnieje konflikt, trzeba je pogodzić.

Rupa Goswami pisze:

virodho vakyayor yatra napramayam tad isyate

yathaviruddhata ca syat tatharthah kalpyate tayoh

“Jeśli dwa stwierdzenia z pism zaprzeczają sobie nawzajem, nie wolno

odrzucać jednego z nich jako fałszywe. Powinno się znaleźć takie znaczenie,

które usunie sprzeczność.” ( Laghu-bhag. 1.212)

Poprzednio wspomniane, osobiste polecenie Śrila Prabhupada, żeby zwracać

się do Śrila Śridhara Maharaja w sprawach filozoficznych, zostało

wypowiedziane trzy lata po napisaniu listu do Rupanugi. Ten list Śrila

Prabhupada należy zharmonizować z jego innymi wypowiedziami i tylko wtedy

będziemy w stanie otrzymać wierny obraz uczuć Śrila Prabhupada do Śrila

Śridhara Maharaja. Kiedy spojrzymy na to w świetle właściwej perspektywy

historycznej, zdamy sobie sprawę z poszlakowej natury tych stwierdzeń,

widząc jak przyjacielska i bliska relacja pomiędzy Śrila Prabhupadem i Śrila

Śridharem Maharajem, nie zmieniła się nawet na jotę, od momentu napisania

tego listu. Ponadto Śrila Prabhupada i Śrila Śridhara Maharaja, mieszkali razem

w harmonii, podczas większości z problemów Gaudiya Math opisanych w liście

do Rupanugi, [4] a następnie, już po tym liście Śrila Prabhupada poprosił Śrila

Śridhara Maharaja, żeby został prezydentem Iskconu:

Mamy bardzo bliski związek. Po rozłamie Gaudiya Math chciałem stworzyć

nową organizację i ustanowić Śridhara Maharaja jej przywódcą. (Konwersacja,

17 marzec, 1973) [3]

Niestety wyciągając list do Rupanugi z jego prawdziwego, historycznego

kontekstu, garstka przywódców użyła go do zdyskredytowania głębokiego i

bliskiego związku, jaki istniał pomiędzy Śrila Śridharem Maharajem i Śrila

Prabhupadem. Niektórzy z tych przywódców byli w pełni świadomi tego

związku. Poza tym nie widzieliśmy listu napisanego przez Rupanugę do Śrila

Prabhupada, który wywołał tą odpowiedź. Szczegółowe studia nad listami

Prabhupada pokazują, że często były one bezpośrednią odpowiedzią na

określone okoliczności i mogą stać w sprzeczności z innymi jego

wskazówkami, danymi w innej sytuacji.



Według Śrila Śridhara Maharaja GBC zostało uformowane przez członków

Gaudiya Math dziesięć dni po odejściu Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego, ale

nie pozostało długo nietknięte. Śrila Śridhara Maharaja odmówił członkostwa

w GBC. W końcu GBC wybrało acaryę i Śrila Śridhara Maharaja na prośbę GBC

pomógł im w wyborze.

Wojna się skończyła.

Pomimo krytycznych wypowiedzi o swoich braciach duchowych, Śrila

Prabhupada pisał też o nich pozytywnie:

Pomiędzy naszymi braćmi duchowymi, mamy nieporozumienia, ale żaden z nas

nie pozostawił służby dla Kryszny. Mój Guru Maharaja polecił nam, żebyśmy

wspólnie dbali o jego misję. Niestety teraz jesteśmy podzieleni. Ale nikt z nas nie

przestał nauczać świadomości Kryszny. Nawet pośród braci duchowych mojego

Guru Maharaja pojawiły się nieporozumienia,a le żaden z nich nie odszedł od

transcendentalnej, miłosnej służby dla Kryszny. (List do Brahmanandy, 18

listopad, 1976)

Uczniowie Śrila Bhaktisiddhantu Saraswati Goswamiego są braćmi duchowymi i

choć istnieją wśród nas różnice opinii i nie działamy wspólnie, każdy z nas

rozprzestrzenia ten ruch świadomości Kryszny, stosownie do swoich możliwości i

wysyła ucznziów, żeby rozprzestrzeniali go na całym świecie. (Bhag. 4.28.31)

Jeśli chodzi o twoje pytanie o kontrowersje pomiędzy uczniami Bhaktisiddhanty

Saraswati Goswamiego Maharaja jest ona faktem. Ale ta kontrowersja nie jest

materialna. Tak jak w polityce, różne partie polityczne czasami ze sobą walczą i

krytykują się nawzajem, ale ich celem jest służba dla kraju. Podobnie, pomiędzy

uczniami Bhaktisiddhanty Saraswatiego mogą istnieć pewne kontrowersje, ale

ich głównym celem jest rozprzestrzenianie misji Jego Boskiej Miłości. (List do

Mandali Bhadra, 28 lipiec, 1969)

Powyższy list do Brahmanandy był napisany dosyć wcześnie, zanim jeszcze

zaczęły się liczne problemy z braćmi duchowymi Śrila Prabhupada, ale

przytoczone znaczenie do Bhagavatam zostało napisane o wiele później.

Śrila Prabhupada powiedział również: “Wojna się skończyła” i założył

Bhaktivedanta Swami Charity Trust mający służyć rozwojowi Gauda-mandala-

bhumi i polepszaniu relacji i współpracy pomiędzy Iskconem i braćmi Śrila

Prabhupada. Śrila Prabhupada polecił, żeby ten trust zbudował hol kirtanowy

w math Śrila Śridhara Maharaja i w miejscu narodzin Śri Czejtanii Mahaprabhu,

w Yoga-pitha. [6]

Kiedy przeanalizujemy działania tych dwóch Waisznawów, będziemy mogli

zobaczyć prawdziwe intencje tych czystych wielbicieli Pana, którzy byli w pełni

zaabsorbowani służbą oddania. Nie wolno dokonywać sztucznego osądu,



opartego na jednym liście i ogólnych wypowiedziach, ale trzeba bezstronnie

ocenić wszystkie fakty i unikać wydania wyroku na wieczność. Błędy

przywódców Iskconu były o wiele cięższe, niż domniemane błędy Śrila

Śridhara Maharaja [wspieranie acaryi, który później upadł]. Wielu przywódców

Iskconu zostało wybielonych, podczas gdy Śrila Śridhara Maharaja jest

oczerniany do dzisiaj.

W świetle obiektywnej analizy listów, konwersacji i innych wskazówek Śrila

Prabhupada, możemy dojść do konkluzji, że nie tylko nie zniechęcał on swoich

uczniów do przyjmowania nauk (śiksa) od Śrila Śridhara Maharaja, ale co

więcej zachęcał ich do tego. Podbnie, obiektywne spojrzenie na śiksa Śrila

Śridhara Maharaja pokaże, że jego rady były doskonałe. Kiedy powiedziano

mu o krytyce ze strony Śrila Prabhupada, w liście do Rupanugi, odpowiedział

ze śmiechem: „Zobaczcie nauczanie Swami Maharaja; nie oszczędził nawet

mnie, swojego bliskiego przyjaciela!”

Rozdział piąty

Błędne przekonania

Styl nauczania może różnić się pomiędzy różnymi nauczającymi w bardzo

dużym stopniu. Jest to szczególna łaska Kryszny, że upełnomocnił jednego

Waisznawę, Śrila Prabhupada, żeby rozprzestrzenił świadomość Kryszny na

cały świat, a innemu; Śrila Śridharowi Maharajowi przeznaczył pozostanie i

nauczanie w jednym miejscu. Wielu Waisznawów z naszej linii nie nauczało na

szeroką skalę, jak Gaura Kisora dasa Babaji, Lokanatha Goswami, i Gadadhara

Pandita. Pomimo tego ci wszyscy wielcy wielbiciele, zgodnie z Jego

pragnieniem wspaniale służyli Panu i uważa się ich za bardzo Mu drogich.

Osiągnięcia Prabhupada są czymś unikalnym, bezprecedensowym i zasługują

na najwyższy szacunek. Nie znaczy to jednak, że działania i osiągnięcia

wszystkich innych wielbicieli powinny być postrzegane jako nieznaczne, czy

nawet zasługujące na krytykę. Każdy Waisznawa jest wyjątkowy i powinno się

go widzieć w taki sposób:

Nie powinno się być zawistnym, uważając, że jeden nauczający jest bardzo

wielki, a inny bardzo niski. Takie materialne rozróżnianie nie ma racji bytu na

platformie duchowych czynności. Dlatego Krsnadasa Kaviraja Goswami

ofiarowuje taki sam szacunek wszystkim nauczającym kultu Śri Czejtanii

Mahaprabhu, porównując ich do gałęzi drzewa. Iskcon jest jedną z tych gałęzi.

(Cc. Adi-lila 10.7, znaczenie)

Madhurya-Rasa



Niektórzy mówią, że wyjaśnianie przez Śrila Śridhara Maharaja

najwznioślejszych aspektów madhurya-rasa i podkreślanie ważności Śrimati

Radharani i Jej nadroższego Rupy Goswamiego [Manjari] nie są zgodne z

naukami Śrila Prabhupada. Nie możemy jednak zaprzeczyć, że jesteśmy

sampradayą madhurya-rasy. Na niej opierają się najważniejsze nauki Gaudiya

sampradayi, które tak umiejętnie przedstawił Śrila Prabhupada. Ostrzega on

nas, że nie powinniśmy czytać dziesiątej pieśni Śrimad Bhagavatam, pomijając

pierwsze dziewięć pieśni, ale w bardzo wczesnym okresie swojego nauczania

zaprezentował Krsna Book, pokazując nam standart. Zachęcamy naszych

czytelników do lektury „Loving Search For the Lost Servant”(„W miłosnym

poszukiwaniu zagubionego sługi”), gdzie można zobaczyć jak gustownie temat

madhurya-rasy przedstawiony jest przez Śrila Śridhara Maharaja. W tej

wzniosłej literaturze, Śrila Śridhara Maharaja prezentuje najwyższy ideał,

prayojana-tattvę; ostateczny ideał zwolenników Śri Rupy, z takim smakiem i

rozwagą, że nie ma kwestii nieporozumienia. Śrila Prabhupada powiedział też:

Ach! My nie bojkotujemy gopi. Powinniśmy rozumieć, że ponieważ ludzie mogą

nie zrozumieć gopi, uważając, że to zwykłe dziewczęta, powinniśmy być ostrożni

w tym jak je przedstawiamy. Nie znaczy to jednak, że nie wolno nam nawet

wspomnieć słowa „gopi”, że ślubujemy bojkotować gopi. Nie. One są godnymi

czci wielbicielkami. Jak możemy ich unikać? (Śrila Prabhupada, 24 grudzień,

1969)

Jeśli kogoś nie przyciągnie transcendentalne piękno rasy, z pewnością ściągnie

go w dół materialne przywiązanie, z powodu którego będzie musiał działać w

materialnym zanieczyszczeniu i skieruje się do najciemniejszych regionów

piekielnego życia, ale dzięki zrozumieniu miłości Radhy i Kryszny jiva osiąga

wolność od uchwytu materialnego przywiązania do tak zwanej miłości

pomiędzy mężczyzną i kobietą. Podobnie, jeśli ktoś zrozumie czystą miłość do

Kryszny w nastroju vatsalya, sakhya i dasya, uwolni się od wpływu ich

materialnych odpowiedników. (Cc. Adi-lila 4.35)

Z pewnością Śrila Śridhara Maharaja był kompetentny, żeby nauczać o

najwyższych związkach pomiędzy Kryszną i Jego poufnymi towarzyszami i

zawsze robił to w jak najbardziej gustowny sposób. W 1983 roku Śrila Śridhara

Maharaja powiedział: „Naszą misją jest stanie na straży integralności

madhurya rasy.” Jego artykuł Fools Rush In Where Angels Fear to Tread, jasno

pokazuje, że nie rzucał słów na wiatr. Acaryowie z naszej sampradayi są

głównie w madhurya rasie. Rozrywki Śri Czejtanii Mahaprabhu nazywane są

audarya-lila, wspaniałomyślnym rozdawaniem madhurya premy, manjari

bhava-unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam. (Cc. Adi-lila 1.4)

prema-rasa-niryasa karite asvadanaraga-marga bhakti loke karite pracarana



“Śri Czejtania Mahaprabhu pragnął posmakować słodkiej esencji miłości do

Boga [madhurya prema-rasa], oraz chciał rozprzestrzenić na całym świecie

służbę oddania na platformie spontanicznego uczucia [raganuga-bhakti].” ]."

(Cc. Adi-lila 4.15)

Imię Śrila Bhakti Raksaka Śridhara Deva Goswami Maharaja--Bhakti Raksaka

dosłownie oznacza strażnika oddania, zostało nadane mu przez jego Guru

Maharaja, Śrila Bhaktisiddhantę Saraswatiego Thakura, w uznaniu dla jego

czystości w linii Śrila Rupy Goswamiego. Kiedy jeden z braci duchowych Śrila

Śridhara Maharaja zasugerował, że Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura dał mu

pozwolenie na wejście w manjari bhava, Śridhara Maharaja odparł, że według

niego został umieszczony jako strażnik bramy. Wspominając później to

wydarzenie dodał: „on nie pozwalał na wejście każdemu.” Tak więc jego

rozmowy o najwyższych nastrojach miłości, prayojana-tattva, były zawsze

taktowne i właściwe. Śrila Śridhara Maharaja mówił o rzeczach, które nie

zostały szczegółowo opisane przez Śrila Prabhupada, ale wszystko co wyszło z

jego ust, było właściwe dla robiącego postęp sadhaki. Powinniśmy myśleć, że

nasz śiksa guru nie będzie miał nic nowego do powiedzenia? Jeśli tak, to jaki w

ogóle sens miałoby przyjęcie śiksa guru?

Kilogram przestrogi.

Dogłębne wyjaśnienie Brahma Gayatri, wskazujące na radha-dasyam, jakie

ofiarował nam Śrila Śridhara Maharaja świadczy o głębi jego zrozumienia.

Podobnie jego głęboki komentarz do Śri Bhagavad-gity ukazuje zakres do

jakiego Gaudiya siddhanta reprezentowana jest w Gicie. Jego błyskotliwe i

przenikliwe komentarze madhurya oczarowały i skradły wiele serc, ale trzeba

zdać sobie sprawę, że Śrila Śridhara Maharaja z każdym gramem słodyczy,

dawał kilogram przestrogi. Jego niechęć do sahajiya była szeroko znana.

Zwolenników przedwczesnego siddha-pranali nazywał pukura-curiwale,

złodziejami sadzawki, ich tak zwaną tożsamość sakhi uważał za fałszywą i

urojoną, a ich osiągnięcia zwykłym wymysłem, który nie wydostał się nawet

ponad etap anartha-nivritti.

Analizując jakość pism Śrila Śridhara Maharaja można zobaczyć jego silny

związek z najwyższym obiektem naszych aspiracji, oraz jego pełne

zaabsorbowanie i oddanie najwyższym ideałom Waisznawizmu. Jego

przenikliwe zrozumienie i głęboka wiedza są oczywiste dla każdego

obiektywnego badacza. Takie właśnie, według Śrila Rupy Goswamiego jest

kryterium oceny Waisznawy – jego wewnętrzny poziom objawia się w jego

stylu wypowiadania się i w jego temperamencie. Żeby się o tym przekonać

trzeba by osobiście czytać jego książki i słuchać nagrań z wykładów.

Szesnaście rund.



Większość kontrowersji wokół tego, jak wiele rund było polecanych przez Śrila

Śridhara Maharaja pochodzi z wypaczenia jego nauk. Chociaż w następujących

fragmentach Śrila Śridhara Maharaja poleca, żeby wielbiciel intonował

szesnaście rund, rozniosła się opinia, że wymagał tylko czterech rund.

Następujący fragment jego książki "Search for Śri Krsna: Reality The Beautiful”

pokazuje jak wypaczono jego nauki:

Zgodnie z poleceniem Bhaktivedanty Swamiego powinno się intonować

szesnaście rund, ale w nagłych przypadkach, trzeba intonować przynajmniej

cztery rundy; mala nie powinny pościć.

Tą harinama maha-mantrę możemy znaleźć w Upanisadach, jak również w

Agni Puranie i Brahmanda Puranie. Kalisantaranya Upanisad poleca ją jako

nawyższą mantrę, a uczeni głoszą, że mantra ta powinna być tylko środkiem

zwrócenia się do Kryszny; nie powinno się dodawać do niej żadnej prośby.

Maha-mantra Hare Kryszna jest yuga-dharma nama, czyli procesem zbliżenia

się do Boga, przeznaczonym szczególnie dla tego wieku: Kali-yugi.

Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura podkreślał, że kirtan nie oznacza tylko

głośnego śpiewania świętego imienia, ale również nauczanie. Na tym polega

różnica pomiędzy misją nauczania Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakura,

a tak zwanymi bhajanami sahajiyów, imitatorów.

Pewnego razu jeden z moich braci duchowych (Niskincana Krsnadasa Babaji

Maharaja) stał się obiektem surowej krytyki naszego Guru Maharaja. Był on

człowiekiem dobrego charakteru, ale miał skłonność do nama bhajana. Nie

chciał robić żadnej służby, poza intonowaniem imion Kryszny na swoich

koralach. W tamtym czasie zarządzałem świątynią w Delhi i ponieważ byłem z

nim w bliskich stosunkach, napisałem do Prabhupada [Bhaktisiddhanty]: „Jeśli

pozolisz, chciałbym zaangażować mojego brata duchowego w nauczanie, tutaj,

w świątyni w Delhi.” Ciągle mam list, który otrzymałem wtedy od Prabhupada.

Odpisał mi w nim: „Jeśli sprowadzisz go do siebie i sprawisz, żeby pomógł ci w

nauczaniu, będzie to prawdziwa przysługa przyjacielska. Nie uważam, żeby

siedzenie w dżungli Balihati i tylko intonowanie, liczenie korali, było

krsnanusilanam, właściwymy pielęgnowaniem świadomości Kryszny.”

Kirtan oznacza nauczanie, śravanam, kirtanam. Kirtana nie oznacza po prostu

głośnego intonowania, ale nauczanie. Nauczanie oznacza walkę z

przeciwnikiem. Kirtan oznacza walkę. Kirtan wytwarza boskie wibracje, które

wypowiadają wojnę zwykłym wibracjom, otaczającym nas w tym świecie

subtelnych i materialnych fali. Więc nasz Guru Maharaja powiedział nam, że

nasze korale tulasi nie powinny pościć. Polecał, żebyśmy przynajmniej raz

dziennie wykonywali służbę w formie intonowania na koralach. Jego dokładne



słowa brzmiały: malika upabasa na (korale nie powinny pościć). I jego bardziej

ogólnym poleceniem było nauczanie, tak bardzo jak to możliwe.

Kryszna Nama – ekspresowy pociąg do Vrindavany.

Śrila Śridhara Maharaja kontynuuje:

Pewnego razu rozmawiałem z wielkim duchowym przywódcą świątyni Udupi, w

Madras. Powiedział mi: „Czasami nauczam o Madhavacaryi i religii bhakti, ale

nie mam czasu na sadhanę.” Poparłem go. Nasz Guru Maharaja powiedział, że

hari-katha, nauczanie o Krysznie nie jest mniej ważne niż sadhana. Raczej jest

to coś bardziej żywego, pran ache yar sei hetu pracar. Nauczanie ma w sobie

więcej życia. Nauczając, musimy być w pełni skoncentrowani, gdy tymczasem

intonując na koralach, łatwo możemy zostać rozproszeni. Kiedy mówimy o

Krysznie, musimy poświęcić temu całą uwagę, w przeciwnym razie nie

bylibyśmy w stanie wiernie nauczać. Mówienie o Krysznie pozwala nam

skoncentrować naszą uwagę. A pisząc o Krysznie potrzebujemy nawet większej

dokładności. Więc pisanie też jest kirtanem. Kultywacja świadomości Kryszny

może być nawet intensywniejsza, kiedy jesteśmy zaangażowani w pisanie o

Krysznie.

Misja nauczania Śrila Bhaktisiddhanty Saraswatiego Thakura, Gaudiya Matha

wypowiedziała totalną wojnę mayi, iluzji i wszystkim innym kocepcjom

religijnym. Najważniejszy jest duch służenia. Gopi nie spędzają całego swojego

czasu na intonowaniu na koralach, a jednak ich pozycja w służbie dla Kryszny,

we Vrindavanie jest najwyższa z możliwych.

Kryszna-nama bardzo nam pomoże w dojściu do Vrindavany. Jak pociąg

ekspresowy, święte imię Kryszny zawiezie nas do celu, bez zatrzymywania się na

żadnej stacji. Ogólnym poleceniem mojego Guru Maharaja było intonowanie 25

000 imion, 16 rund dziennie, albo przynajmniej 4 rund. Kiedy ktoś nie miał

zajęcia mógł intonować 100 000 imion, czyli 64 rundy.

Śrila Śridhara Maharaja przedstawia nauki swojego Guru Maharaja, Śrila

Bhaktisiddhanty Śaraswatiego Thakura, powinno się więc być bardzo

ostrożnym, żeby nie krytykować tych nauk naszego param guru. Raczej

powinniśmy próbować zharmonizować je z naukami Śrila Prabhupada.

Ale Śrila Śridhara Maharaja był poza Iskconem.

Prawdą jest, że powinno się zwracać uwagę na pewne instytucjonalne względy,

nie wolno nam jednak zapominać, że Śrila Prabhupada osobiście otwarł swoim

uczniom drzwi do towarzystwa Śrila Śridhara Maharaja; wysłał do niego

Acyutanandę i innych, żeby mogli brać od niego śiksa, a później polecił swoim



uczniom, że w przypadku wątpliwości filozoficznych powinni zwócić się do

jego brata duchowego B. R. Śridhara Maharaja. Niezbędna w naszym rozwoju

świadomości Kryszny, zasada śiksa guru, została szczegółowo

przedyskutowana w „Śri Guru and His Grace” („Śri Guru i jego łaska”) Śrila

Śridhara Maharaja.

Czy Śrila Śridhara Maharaja reinicjował uczniów Śrila Prabhupada?

Czasami portretuje się Śrila Śridhara Maharaja jako osobę chętną do

zabierania uczniów Śrila Prabhupada, jak zrobiło to kilku z jego braci

duchowych. Następująca część książki zawiera fragmenty różnych darśanów ze

Śrila Śridharem Maharajem. Fragmenty te pokazują, że jego nastrój był tak

naprawdę odwrotnością tego, co mu zarzucano. Śrila Śridhara Maharaja

wielokrotnie jednak dawał wyraz swojej trosce o tych, którzy mieli kryzys wiary

i czuł, że jego obowiązkiem jest wspieranie ich, pomaganie im i w niektórych

przypadkach, kiedy wielbiciele nie mieli właściwego połączenia z guru o

dobrym, duchowym standarcie łączył ich ze źródłem ich na nowo odkrytej

wiary, co było naturalnym owocem ich duchowego postępu.

Wielu przyszło po inicjację.

Śrila Śridhara Maharaja, 19 sierpnia, 1980 roku, powiedział, że Śrila

Prabhupada darzył go bezgranicznym zaufaniem, wiedząc, że nie reinicjowałby

on jego uczniów:

Swami Maharaja zwrócił się do mnie z prośbą o wyszkolenie kilku chłopców,

Acyutanandę, Ramanuję, Hrsikeśa i kilku innych, ale najpierw wysłał ich do

innego Maharaja. Jeden z moich braci duchowych zabrał jednego z uczniów

waszego Guru Maharaja i uczynił go swoim własnym uczniem. Po tym

wydarzeniu napisał do mnie poprzez Govidnę Maharaja, prosząc mnie, żebym

zaopiekował się chłopcami. [1] Ciągle mam ten list. Więc najpierw przybyli

Acyutananda i Ramanuja; chciał żebym ich wyszkolił. Zawsze bardzo mi ufał i

wiedział, że nie zabrałbym jego uczniów. Dlatego mnie odwiedzał i znaliśmy się

też z dawnych czasów.

Pisima (Bhavatarini, siostra Prabhupada) przyjęła hari-nama diksa od naszego

Guru Maharaja, po czym zwróciła się do mnie po drugą inicjację. W tamtym

czasie, uważając, że nie posiadam wystarczających kompetencji nie chciałem

dawać diksa. Z drugiej jednak strony Prabhupada (Bhaktisiddhanta Saraswati)

polecił nam rozdawać diksa pracar. Byłem rozdarty pomiędzy tymi dwoma

opcjami: z jednej strony polecenie mojego guru, z drugiej uważałem się za osobę

niekompetentną. Ale niechęć do dawania inicjacji była silniejsza. Dopiero kiedy

udałem się do miejsca narodzin Śripada Nityanandy Prabhu poczułem potrzebę

dawania diksa. Następnie czytając Śrila Jivę Goswamiego natknąłem się na



ustęp, w którym mówi on, że powinniśmy rozdawać to co mamy. Jeśli nie

rozdaję tego co mam, jestem oszustem. Wszystkie te rzeczy – i Guru Maharaja

zawsze był zwolennikiem kirtanu i pracar (nauczania). Ale Pisima zwróciła się

do mnie przedtem, więc nic z tego nie wyszło. Przyszło do mnie wielu ludzi,

wielu, wielu dobrych ludzi, ale odesłałem ich wszystkich z niczym.

Wszyscy chcieli, żebym został acaryą. Madhava Maharaja, Goswami Maharaja i

Keśava Maharaja nie zostaliby acaryami, jeśli ja przyjąłbym wcześniej tą

pozycję. Wszyscy oni chcieli, żebym został acaryą, szczególnie Madhava

Maharaja i Keśava Maharaja i wielu innych, nawet Jajabar Maharaja. Zaczęli

inicjować ponieważ ja nie chciałem tego robić. Swami Maharaja w pełni wierzył,

że nie ukradłbym żadnego z jego uczniów. Nie chciałem zostać wielką osobą. To

nie leży w mojej naturze. Nie chciałem przebywać w towarzystwie wielu ludzi.

Jestem zadowolony z tego co mam. Jedyne co mnie interesuje to wzniosłe

myślenie. To moje życie. Moje duchowe myślenie jest moim życiem. Konkluzje

pism, nauki mahajanów, smakowanie ich, praktykowanie, dyskutowanie w

małej, poufnej grupie; to jest celem mojego życia. Dlatego właśnie mi ufał.

Uczniowie Prabhupada nigdy nie byli reinicjowani.

Śrila Śridhara Maharaja nigdy nie reinicjował uczniów Śrila Prabhupada.

Niektórzy z uczniów Śrila Prabhupada, z powodu swojej głębokiej miłości i

uczucia dla Śridhara Maharaja, widząc jego nieograniczone miłosierdzie, czuli,

że chcieliby mieć z nim jakiegoś rodzaju uczuciowe połączenie. Więc dla

zachęty nadał im imiona. Ciężko byłoby nazwać to reinicjacją. Pamiętamy, że

to właśnie Śrila Śridhara Maharaja zasugerował zmianę imienia Śrila

Prabhupada z „Bhaktisiddhanta” na „Bhaktivedanta”, co poparło grono jego

braci duchowych. Śrila Śridhara Maharaja jest również sannyasa guru, Keśavy

Maharaja, który dał sannyasę Śrila Prabhupadzie, więc w ten sposób jest on

połączony z naszą parampara wcześniej od Śrila Prabhupada, dlatego jego

działania nie powinny być w ten sposób kwestionowane. Wielu chciało

zaprzeczyć tej podstawowej prawdzie.

Całkowity brak zainteresowania Śrila Śridhara Maharaja w zbieraniu uczniów

można skontrastować z nastrojem niektórych z jego braci duchowych, którzy

reinicjowali, albo próbowali ukraść uczniów Prabhupada, jeszcze za jego życia.

[2] Byłoby również roztropne skontrastować jego brak zainteresowania

zdobywaniem uczniów z nastrojem tych, którzy go krytykowali i zakładali że

Śridhara Maharaja chciał zdobywać zwolenników i korzystać ze zdobyczy Śrila

Prabhupada.

Reinicjacje- tylko wnukowie duchowi Śrila Prabhupada.

Niektórzy z wnuków duchowych Śrila Prabhupada, którzy z powodu

wątpliwego zachowania swoich guru stracili w nich wiarę, otrzymali reinicjację.



Śrila Śridhara Maharaja był jednak bardzo ostrożny pod tym względem. Wiele

próśb o inicjację spotkało się z odmową. Mukunda Mala dasa, który otrzymał

pierwszą inicjację od Śrila Prabhupada, a diksa od jego ucznia, stracił w niego

wiarę i przestał nosić nić bramińską. Zniechęcony udał się do Śrila Śridhara

Maharaja. Kiedy poprzez słuchanie Śrila Śridhara Maharaja jego wiara w ten

boski proces rozpaliła się na nowo, poprosił go o diksa, na co Śrila Śridhara

Maharaja odpowiedział mu, że najpierw powinien zwrócić się o

błogosławieństwa do swojego mantra guru. Jednakże jego mantra guru

odpowiedział na pokorną prośbę swojego ucznia: „Wolałbym raczej, żeby

zgnił w piekle guru aparadha.” Słysząc to, Śrila Śridhara Maharaja powiedział:

„To nie przyda mu opinii miłosiernego człowieka.”

Wiele osób, które w Iskconie straciły swój smak do świadomości Kryszny,

znalazło wielką inspirację i odnowiło swój entuzjazm dzięki słowom Śrila

Śridhara Maharaja. Po inicjowaniu wielbicieli, których poważnie osłabiona

wiara została rozpalona na nowo, Śrila Śridhara Maharaja odesłał ich z

powrotem do Iskconu z poleceniem kontynuowania ich służby tak jak

wcześniej. Odpowiedzią przywódców Iskconu był całkowity brak tolerancji.

GBC ogłosiło ultimatum, że wielbiciele pragnący pozostać w Iskconie muszą

odrzucić swoją inicjację. Nie zrobiono żadnego wysiłku, żeby znaleźć jakąś

platformę porozumienia ze Śrila Śridharem Maharajem. Nie zwrócono też

uwagi na wiarę jaką wielbiciele rozwinęli w swojego śiksa guru. Wielbicielom

tym nie zostawiono żadnego wyboru; musieli całkowicie przyłączyć się do Śrila

Śridhara Maharaja. Śrila Śridhara Maharaja chciał po prostu przynieść ulgę

zniechęconym i rozczarowanym wielbicielom, w żadnym wypadku nie

próbował on zabierać uczniów Iskconowi. Wielbicieli, którzy w ten sposób

przyłączyli się do Śrila Śridhara Maharaja, poprosił, żeby żyli i nauczali

niezależnie od jego matha.

Kiedy trzej rozczarowani wielbiciele opuścili Iskcon, żeby przyjąć schronienie

Śrila Śridhara Maharaja, po kilku miesiącach pobierania u niego nauk otrzymali

sannyasę; naturalny etap w duchowym rozwoju ich bliskiej relacji. Przywódcy

Iskconu uznali to za niedopuszczalny atak; stwierdzili, że Śrila Śridhara

Maharaja kradnie ich ludzi. Odpowiedział on na to w „Śri Guru and His Grace”,

w rozdziale zatytułowanym „God Consciousness vs. Society Consciousness."

(„Świadomość Boga kontra świadomość organizacji”)

Odpowiemy przed Mahaprabhu.

Śrila Śridhara Maharaja opisuje jak czuł, że jego obowiązkiem jest doradzanie

wielbicielom, którzy go o to proszą; odmówienie im byłoby obrazą. Chociaż

GBC poprosiło go, żeby nie nauczał członków Iskconu, wkrótce zrozumiał, że

to właśnie działania GBC były źródłem większości problemów z jakimi musieli

zmagać się wielbiciele. GBC chciało utrzymać status quo bez żadnej sugestii



reformy. Służąc radą zmartwionym wielbicielom Iskconu, Śrila Śridhara

Maharaja dostarczył im forum do dyskusji o wielu problemach wewnątrz

Iskconu i zasugerował ich rozwiązanie. Jednakże jakakolwiek wzmianka o

nieprawidłowościach w działaniu GBC, czy wzmianka o reformach, spotykały

się z silną opozycją.

25 sierpnia 1981 roku, Śrila Śridhara Maharaja odniósł się do zarzutu, jakoby

jego nauczanie zniechęconych wielbicieli było czymś niewłaściwym:

Wasza wizja różni się od mojej. Moja wizja jest taka, że jiva znajduje się w

oceanie i wraz z wodorostami płynie do góry, albo spada w dół. Stopniowo

spada w dół. I w jakiś sposób dopłynęła do brzegu. Więc teraz mam ją zepchnąć

z powrotem do oceanu? Pomyślcie o jego wiecznym życiu. Wreszcie, w swoim

wiecznym łańcuchu życia, narodzin i śmierci przyszedł do ciebie i można go

ocalić. Z porotem do Boga, z powrotem do domu. On wraca do domu, a ja mam

go zepchnąć z powrotem w ocean narodzin i śmierci? Jak mógłbym być tak

okrutny?

11 stycznia 1982 roku powiedział:

Tak wiele dobrych dusz dzięki Swamiemu Maharajowi weszło pod sztandar

Mahaprabhu– mają teraz pościć i umrzeć? Więc powinna się odbyć jakaś akcja

humanitarna, takie są moje intencje, unikając w tym samym czasie konfliktów z

głównym nurtem [nauczaniem Iskconu]. Nie chcę konfliktu z głównym nurtem,

chcę tylko pomóc, to moje jedyne zmartwienie. Wielkie dusze oddalają się,

odchodzą, zaczynają czuzć obojętność wobec Swami Maharaja, Mahaprabhu i

naszego Guru Maharaja, Śrimad-Bhagavatam i Kryszny. A ja mam tu stać i

tolerować wszystkie te rzeczy? To nie może być prawdą. Jest to dla mnie bardzo

trudne. Więc proszę moich przyjaciół: “Zacznijcie jakąś akcję humanitarną,

uratujcie swoich przyjaciół, tych, którzy nie czują się zainspirowani w obecnej

organizacji.”

Jest to czymś oczywistym, że guru będą polegali bardziej na swoich synach

[uczniach] niż na braciach [duchowych]. Jest to czymś normalnym i w naszej

własnej organizacji [Gaudiya Math] mamy tego smutne doświadczenie. Więc

przypuszczam, że takie rzeczy będą miały miejsce i powinniśmy im w jakiś

sposób pomóc; w przeciwnym razie będziemy odpowiadali przed Mahaprabhu,

chociaż w moim wieku ciężko mi brać odpowiedzialność za wielu wielbicieli. Jiva

Goswami mówi jnana sathya vittha sathya, że jeśli mam jakieś pieniądze, i ktoś

inny cierpi, a ja mu nie pomagam, trzymam mocno moje pieniądze, a on

umiera z głodu, wtedy jestem za to odpowiedzialny. Vittha sathya. Więc jnana

sathya, posiadam jakąś wiedzę, mogę pomóc memu bliźniemu, ale jeśli tego nie

zrobię, odpowiem za to. Popełnię obrazę wobec społeczeństwa i sprawy.

Czy nastrój Śridhara Maharaja różni się od nastroju Prabhupada?



Celniejsze byłoby pytanie, czy to nastrój GBC różni się od nastroju Śrila

Prabhupada. Śrila Prabhupada był zawsze gotów, żeby pokazać za pomocą

logiki i odniesień z pism, jak jego plany i decyzje były świadome Kryszny.

Natomiast GBC od lat pokazuje inny nastrój. Jeśli jednak nastrój Śrila Śridhara

Maharaja różnił się od nastroju Śrila Prabhupada, to w żaden sposób nie

wpłynęło to na harmonię jaka istniała między nimi. Ponadto Śridhara Maharaja

dobrze znał zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny nastrój Śrila Prabhupada,

dzięki czemu był całkowicie kompetentny w doradzaniu jego uczniom. Tak

naprawdę, czymś bardzo rzadkim jest znalezienie śiksa guru, który tak bardzo

byłby zaznajomiony z nastrojem diksa guru. Zamiast być źródłem kontrowersji,

różnice w ich nastrojach posłużyły jako dodatkowa korzyść dla robiących

postęp uczniów Śrila Prabhupada. Dzięki tym różnicom wielbiciele ci otrzymali

sposobność wzniesienia się ponad kanistha-adhikari koncepcję guru i mogli

rozważyć samą zasadę guru, w opozycji do stylu prezentacji wiedzy przez

poszczególnych guru.

GBC przeprosiło?

W rezolucji z 1995 roku, z Mayapur GBC ogłosiło:

W duchu Centennialu Śrila Prabhupada, GBC oficjalnie rozszerza przeprosiny na

wszystkich, którzy zostali zranieni przez złe traktowanie i pomyłki przywódców

Iskconu.

Śomaka Maharaja, szanowany sannyasin Iskconu, w swoim artykule “In Search

of Harmony” [“W poszukiwaniu harmonii”] zadaje istotne pytania odnoszące

się do tego stwierdzenia GBC:

Jaki jest plan skontaktowania się z wielbicielami i rzeczywistego błagania ich o

wybaczenie, przyznając się do pomyłek, obejmując ich mocno i próbując

rozwiązać różnice? Czy GBC zwróci się do Pradyumny Prabhu i przeprosi go,

oddając mu z powrotem jego służbę tłumacza, którą osobiście dał mu Śrila

Prabhupada? Czy GBC ma zamiar przyznać, że Pradyumna Prabhu w swoim

liście do Satsvarupa Maharaja, z 1978, wskazał na te wszystkie błędy, do

których, powodu tak wielu upadków musieli się sami przyznać w 1987? Czy

członkowie GBC skontaktują się z Paramadvaiti Maharajem i przyznają się, że

wszystkie defekty, które przedstawił w swoim liście z 1984 roku, zostały

przymusowo zaakceptowane w 1987? Waisznawowie nie zdobywają renomy

dzięki biurokracji i dyplomacji; ich pozycja oparta jest na pokorze, prostocie,

łagodności, odwiązaniu i tak wielu innych boskich zaletach. Rektyfikacja

naszego ruchu jeszcze się nie skończyła. Ciągle wiele osób rozczarowuje się i

odchodzi. Bądźmy ostrożniejsi i lepsi dla innych. Jest to pierwsza zaleta

Waisznawy.



Iskcon: towarzystwo kanistha?

Ravindra Svarupa Prabhu, w swoim artykule "Ending the Fratricidal

War”[“Kończąc bratobójczą wojnę”], napisanym w połowie lat

osiemdziesiątych, przedstawia ciągle aktualny opis Iskconu. Pisze tam:

„Społeczeństwo wielbicieli, w którym właściwe ralacje Waisznawa nie są

jeszcze normą, nazywane jest towarzystwem kanistha-adhikari” i „duchowa

niedojrzałość często prowadzi kanistha-adhikari do utożsamienia duchowego

zaawansowania z rozwojem organizacyjnym. Myśli on, że osiągnięcie prestiżu,

władzy i korzyści płynących z pozycji są dowodem duchowego

zaawansowania. W ten sposób rywalizacja w społeczeństwach kanistha-

adhikari staje się zinstytucjonalizowana.” W lutym 1995 roku Ravindra Swarupa

Prabhu powtórzył swoją ocenę: „Musimy zdać sobie z tego sprawę: Iskcon jest

towarzystwem kanistha.”

Potrzebne jest żywe GBC.

Śivarama Swami sugeruje w biuletynie Prabhupadanuga(Vol. 1, No. 1), że

członkowie GBC powinni się bardziej zbliżyć do reszty Iskconu:

Członkowie GBC naprawdę mogliby być przywódcami i źródłem inspiracji.

Zamiast tego jednak zbierają się tam raz w roku [na spotkaniu GBC w Mayapur]

i próbują być po prostu administratorami, próbują rozwiązać problemy poprzez

administrację.

Śrila Śridhara Maharaja rodził podobnie:

Nie wystarczy po prostu oficjalne zebranie trwające dwa, trzy dni. Musi to być

spotkanie stawiające czoła potrzebom chwili. Tego właśnie chcemy; żywego

komitetu, a nie oficjalnego zebrania. Raz w roku oficjalne zebranie,

przegłosowanie jakichś rezolucji i każdy wraca do siebie i robi co chce.

(Konwersacja, Navadvipa, 1980)

Zawieszenie GBC

Śrila Prabhupada osobiście zwolnił GBC przynajmniej dwa razy i zawsze

przeglądał ich rezolucje, odrzucając niewłaściwe. Na przykład 8 kwietnia, 1972

roku do wszystkich świątyń Iskconu została wysłana następująca notka:

Zdaję sobie sprawy, że nawet przed moim odejściem będzie konieczne

bezpośrednie działanie, “bez ujawniania tego wielbicielom!” W tych

okolicznościach zezwalam na tymczasowe odrzucenie wszystkich decyzji GBC,

do czasu nadejścia moich kolejnych poleceń. Ostatecznie powtarzam, że



wszystkie polecenia GBC zostają zawieszone przeze mnie do odwołania. Wasz

zawsze dobrze życzący, A. C. Bhaktivedanta Swami.

Trzy dni później Prabhupada napisał do Hamsaduty:

Należy podjąć bezpośrednie działanie, bez wyjawiania sprawy wielbicielom.

Jestem ździwiony, że żaden z członków GBC nie wykrył błędów w procedurze.

Dopiero mi udało się to zrobić, kiedy zjawiłem się na miejscu.

Do czego dojdzie, kiedy mnie już tutaj nie będzie? Czy wszystko ma zostać

zniszczone przez GBC? Dlatego na razie zawieszam wszystkie działania GBC do

czasu, aż nie skoryguję gruntownie całej procedury. Nasz punkt widzenia jest

taki, że powinniśmy ściśle przestrzegać zasad. Sprawy administracyjne są na

drugim miejscu.

Pełen ironii jest fakt, że dalekie od doskonałości działania GBC różniły się tak

bardzo od standartu Śrila Prabhupada, gdy tymczasem pozorne rozbieżności

pomiędzy naukami Śrila Prabhupada i Śrila Śridhara Maharaja były wynikiem

błędnego wyobrażenia ze strony tych, którzy znacząco odbiegli od Śrila

Prabhupada; zarówno w swojej polityce administracyjnej, jak i w zrozumieniu

siddhanty Gaudiya.

Rozdział szósty

Aparadha- nasz największy wróg.

W rozdziale tym prześledzimy przebieg działań Iskconu względem Śrila

Śridhara Maharaja, od pierwszego spotkania GBC ze Śrila Śridharem

Maharajem do czasów obecnych. Jego rada była bardzo ceniona przez wielu

czołowych członków GBC, zarówno oficjalnie jak i prywatnie, nawet przed

pierwszym spotkaniem GBC i Śrila Śridhara Maharaja w 1978 roku do 1982

roku, kiedy to GBC zadecydowało, że nikt w Iskconie nie może mieć z nim

kontaktu. GBC wielokrotnie szukało odpowiedzi na wiele ważnych pytań,

konfrontując je pod nieobecność Śrila Prabhupada ze Śrila Śridharem

Maharajem i prosząc go o rozstrzygnięcie sporów, czy kontrowersji z którymi

nie mogli poradzić sobie sami.

Rozwiązując problemy, Śrila Śridhara Maharaja pytał każdego zamieszanego w

nie wielbiciela co widział jako problem i możliwe rozwiązanie, po czym cytował

kilka odniesień z śastr, przywoływał precedensy z Wed i ostatecznie

ofiarowywał swoją radę, pełną jego szeroko szanowanego zrozumienia.

Wiele razy sugerował, że w tak wielkim i rozwijającym się towarzystwie jak

Iskcon, cięzko byłoby znaleźć rozwiązanie obejmujące wszystkie problemy.

Jego ogólna rada była taka, żeby GBC polegało na swoim instynkcie i



dopasowywało się do sytuacji wraz z tym, jak czas będzie odsłaniał nowe

szczegóły. Jego rady nie odnosiły się tak bardzo do szczegółów jak do ducha

w jakim powinno się przewodzić misji.

Początkowo członkowie GBC otwarcie i entuzjastycznie wyrażali swoje

zadowolenie z pomocy Śrila Śridhara Maharaja, ale stopniowo, ich relacja

zaczęła się psuć, w miarę jak nie byli w stanie zrozumieć, ani podążać za

wskazówkami Śridhara Maharaja, a wiara w ich przywództwo zaczęła słabnąć.

Ostatecznie GBC zaczęło postrzegać go jako zagrożenie ich autorytetu.

Ich ostateczne odrzucenie Śridhara Maharaja nie było pozbawione dobrych

intencji, jednakże brakowało temu wiedzy i zrozumienia prawdziwego ducha

życia duchowego. Dlatego też, jak to bywało w przypadku wielu dróg, za

którymi kryją się dobre intencje, ich kurs sprowadził ich z drogi ochraniania

ruchu Śrila Prabhupada. Jak na ironię to oni stali się najgorszym Nemezis dla

naturalnego postępu misji.

Ciężko byłoby zniszczyć misję o rozmiarze i rozmachu Iskconu Śrila

Prabhupada. Kiedy odszedł, jego misja ciągle nabierała rozpędu. Przy

zdrowym rozsądku przywódców i nauczaniu na szeroką skalę, taki ruch z

pewnością byłby w stanie rosnąć. Mylilibyśmy się jednak, uważając, że

przyłączanie się nowych wielbicieli jest jedynym miernikiem zdrowia instytucji.

Jeżeli dzieje się to kosztem zniechęcenia i odchodzenia starszych wielbicieli,

postęp jest wątpliwy. Tak to wygląda w dzisiejszym Iskconie, gdzie w miarę

robienia postępu wielbiciele mają trudności w znalezieniu śiksa wewnątrz

towarzystwa, które odpowiadałoby poziomowi ich zainteresowań.

Głębia wewnętrznego zrozumienia jest prawdziwym miernikiem postępu, który

z czasem powinien się objawić w formie szacunku dla innych, co tu mówić o

starszych Waisznawach. Jasne jest jednak, że dzisiejszy Iskcon charakteryzuje

się brakiem tego szacunku, szczególnie wobec starszych Waisznawów. Nawet

dzisiaj wewnątrz towarzystwa ma miejsce oczernianie Śrila Śridhara Maharaja.

Niedawno, bo w 1994 GBC udaremniło próbę przeprowadzoną przez grupę

jego członków, którzy chcieli unieważnić rezolucję, która zabrania członkom

Iskconu wiązać się ze Śridharem Maharajem, czy jakimkolwiek starszym

Waisznawą spoza struktury organizacyjnej. Zamiast jednak odwołać tą

rezolucję, GBC podkreśliło ją nawet bardziej i ukarało osoby dążące do

reformy. [1]

Ten oszałamiający rozwój wydarzeń jest przykrym rezultatem vaisnava-

aparadhy. Śridhara Maharaja, zaproszony do towarzystwa przez jego

założyciela, ofiarowywał swoje śiksa w duchu opisanym poniżej, nawet kiedy

traktowano go w zły sposób.



Swami Maharaja prosił mnie wielokrotnie: “Zaopiekuj się nimi. Przyprowdziłem

do ciebie te surowe rzeczy [niedoświadczone osoby], szczególnie do ciebie.

Proszę, zaopiekuj się nimi.” Nie wiedziałem, że on odejdzie przede mną. Jest też

we mnie uczucie dla sprawy Mahaprabhu. Więc jeśli ktoś przychodzi szukać

świadomości Kryszny, ale po pewnym czasie sfrustrowany odchodzi, wtedy

naturalanie w moim sercu powinno pojawić się jakieś współczucie, pragnienie

przyniesienia mu ulgi. Chociaż moja pomoc jest bardzo nieznaczna, to robię co

mogę. Po prostu tutaj siedzę. Nie biegam tu i tam, niepokojąc umysły

zwolenników Iskconu, ale jeśli ktoś do mnie przychodzi, jak mógłbym go odesłać

z niczym?

Jak mogę siedzieć bezczynnie, bez rozdawania tego co mam, co czuję, bez

pomagania tym osobom? Ale administracja Iskconu opiera się tylko na

oficjalnych względach. Tych kilku gentelmanów, których uważam za studentów

– studentów, nie profesorów- mówiąc z absolutnego punktu widzenia, uważam

ich za studentów, nie profesorów. A oni ogłosili się autorytetami, uważając, że

mam się dostosować do wszystkiego co mówią? Nie jestem tego rodzaju osobą.

Z czystym sumieniem, przed Bogiem, przed Kryszną, Mahaprabhu, moim

gurudevem i Swamim Maharajem, uważam, że to co robię jest

usprawiedliwione. Niech zdobędą cały świat. Będę szczęśliwy. Nie jestem

wrogiem, mamy przecież wspólny cel.

Pierwszy darśana

Na wiosnę, 1978 roku, podczas corocznego zebrania GBC w Śridhama

Mayapur, członkowie GBC zwrócili się do Śridhara Maharaja z pytaniami

odnośnie natury sukcesji uczniów. Udali się do niego zgodnie z radą Śrila

Prabhupada. Niestety w późniejszym okresie głębokie spostrzeżenia i szczodre

serce Śridhara Maharaja zostały opacznie zrozumiane jako filozoficzne

odstępstwa i złe zamiary.

W następującym darśanie, pierwszym oficjalnym spotkaniu ze Śrila Śridharem

Maharajem, po odejściu Śrila Prabhupada, Śrila Śridhara Maharaja odpowiada

na pytanie zadane przez Jayapatakę Maharaja, o tym, jak osoby, które

otrzymały inicjację harinama od Śrila Prabhupada powinny wybierać swojego

mantra guru:

Śrila Śridhara Maharaja: Zgodnie ze swoją wiarą, nowy wielbiciel powinien

dostać czas. Ktoś, kto będzie inicjowany powinien dostać wystarczająco czasu,

żeby mógł słuchać od różnych osób, aż śraddha, wiara...

Wielbiciel: obudzi się.

Śrila Śridhara Maharaja: On zastanowi się, komu będzie chciał się

podporządkować. Rozumiecie?



Zgromadzenie GBC: Tak.

Śrila Śridhara Maharaja: Pierwszym etapem jest słuchanie, drugi etap, varan,

to wzajemne zaakceptowanie się guru i ucznia. Następnie zacznie się sadhana,

czyli wysiłek w kierunku zrozumienia. Pierwszy etap polega na otwartym

słuchaniu, uczciwe pole do słuchania, następnie pojawi się związek pomiędzy

guru i śisya, nauczycielem i uczniem, obie strony.

Śrila Śridhara Maharaja kontynuuje wyjaśnianie trudności jakie moga pojawić

się w związku pomiędzy guru, a jego rodzeństwem duchowym, guru, a

ucznziem. Powiedział: „Widząc jak inny Waisznawa podważa absolutną

pozycję jego guru, śisya będzie bardzo poruszony. Powinno istnieć

przynajmniej jedno miejsce, gdzie uczniowie mogą być tylko ze swoim guru.

Praktycznie nie będzie to możliwe w tak wielkim i rozwijającym się

towarzystwie jak Iskcon.” Darśan kończyz się następującą radą:

Śrila Śridhara Maharaja: Nie jesteśmy w stanie znaleźć całkowitego i

doskonałego rozwiązania. Słuchajcie swojego serca, słuchajcie serca; jest to

najlepsza rada, jaką mogę wam dać.

Tamala Krsna Maharaja: Maharaja, jesteśmy tak wdzięczni.

Zgromadzenie GBC: Jaya!

Od tego darśanu możemy widzieć, że wskazówki Śrila Śridhara Maharaja

opierały się na wiecznych, duchowych zasadach. Podkreślał, że uczeń musi

mieć wolny wybór w wyborze guru. Niestety niektórzy inicjujący guru nie

zastosowali się do tej rady i wielu wielbicieli zostało zmuszonych do przyjęcia

inicjacji, ponieważ znajdowali się w określonej „sferze”. Jak na ironię, w

późniejszym okresie za istnienie systemu strefowych acaryów zaczęto

obwiniać Śrila Śridhara Maharaja. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że idea

strefowych acaryów sama w sobie nie jest zła. Śrila Prabhupada osobiście

wyznaczył jedenastu guru, żeby inicjowali w strefach, za które byli

odpowiedzialni jako GBC. Kiedy powiedziano Śrila Śridharowi Maharajowi o

problemach, jakie wynikły z systemu strefowych acaryów, odpowiedział w

następujący sposób:

Śrila Śridhara Maharaja: Moja propozycja jest taka, że dla utrzymania

jedności, osoba z jednej strefy powinna mieć możliwość przyjęcia guru z innej

strefy. Wolny wobór w oparciu o śraddhę. Jeśli ktoś czuje związek z jednym

acaryą, ale zmusza się go do przyjęcia innego, którego on uważa za będącego

na niższej pozycji, jest to anomalia. System strefowy jest przeciwny wolnemu

wyborowi. Powinno się również pomyśleć o wyborze nowych acaryów, spośród

braci duchowych, którzy są kompetentni. Łączy nas poświęcenie, nastrój



służenia. Narzucanie swojej woli nas dzieli, pojawia się dystans, a

samopoświęcenie jednoczy.

We fragmencie tym Śrila Śridhara Maharaja poruszył kolejną kwestię, której

jedenastu guru nie przyjęło dobrze: „Powinno się również pomyśleć o wyborze

nowych acaryów, spośród braci duchowych, którzy są kompetentni”. Brak tego,

wraz z innymi problemami był powodem zapanowania chaosu w Iskconie.

Sugestia Śrila Śridhara Maharaja, że powinno się zwiększyć ilość guru, była

zgodna z opinią Śrila Prabhupada, który powiedział kiedyś, wzmiankując o

pierwszych, jedenastu guru, że kiedy pojawi się potrzeba, będzie można dodać

innych, „starszych sannyasinów”. Śrila Śridhara Maharaja zrozumiał wizję Śrila

Prabhupada nie wiedząc o jego stiwerdzeniu dotyczącym zwiększenia liczby

guru. Podobnie reprezentował on ducha Śrila Prabhupada jeśli chodzi o jego

szczodrość i nastrój inspirowania innych.

Z pewnością Prabhupada próbował zachęcić pierwszych jedenastu guru,

inspirując ich do wzniesienia się na pozycję swojej służby. Niestety, jedenastu

guru nie posiadało tego ducha, w odniesieniu do swoich kompetentnych braci

duchowych. W rezultacie w ruchu zrobiło się duszno i dopiero w wyniku

znacznych trudności i zniechęcenia, przez jakie musieli przejść szczerzy bracia

duchowi tych jedenastu acaryów, dodano trzech nowych guru. Mało znanym

faktem jest to, że to właśnie pod wpływem silnego nacisku Śrila Śridhara

Maharaja, który właściwie odczytał sytuację, doprowadzono do tej zmiany.

Trzej nowi guru natychmiast udali się do Śridhara Maharaja po

błogosławieństwa. Ruch odetchnął z ulgą, ale wkrótce całe GBC odrzuciło

Śridhara Maharaja, rozpoczynając oficjalną kampanię oszczerstw.

Działanie GBC jest nie do zniesienia.

GBC otrzymało od Śrila Śridhara Maharaja wiele wartościowych rad, ale kiedy

wielu sfrustrowanych braci duchowych zaczęło podobnie prosić o pomoc Śrila

Śridhara Maharaja, GBC najpierw bardzo silnie to odradzało, aż wreszcie

całkowicie zakazało kontaktu z nim. Zrobili to, ponieważ wielbiciele ci na

własną rękę szukali rozwiązań problemów gnębiących władzę, jak ekspansja

guru, przesadne czczenie, brak szacunku ze strony guru dla ich braci

duchowych, odstępstwa przywódców, nadmierna kontrola, itd.

Ci, którzy nie zgadzali się całkowicie ze wszystkim czego chcieli przywódcy,

zostali wypchnięci z głównego nurty Iskconu, a wiele razy wygnani. Osoby

szczerze poszukujące rozwiązań problemów w Iskconie były konsekwentnie

uznawane za mącicieli. Uczniowie Śrila Prabhupada byli sfrustrowani faktem,

że nie mają na nic wpływu. GBC utrzymywało ścisłą kontrolę nad Iskconem,

odmawiając zwiększenia liczby guru i swoją oficjalną polityką niszcząc

entuzjazm wielu szczerych wielbicieli. W rezultacie tego wielu wielbicieli

odeszło z Iskconu.



Relacje pomiędzy acaryami i braćmi duchowymi.

W poniższej transkrypcji pierwszego, oficjalnego spotkania GBC ze Śridharem

Maharajem, w 1978 roku, Śrila Śridhara Maharaja mówił o relacjach acaryów z

braćmi duchowymi:

Jeżeli uważasz – zgodnie z tatastha vicar, absolutnym punktem widzenia – że

osoba pełniąca funkcję acaryi posiada adhikara niższe od twojego, to jednak

oficjalnie powinieneś okazywać mu szczególny szacunek, ponieważ znajduje

się na tej pozycji. Na przykład syn może byc sędzią, a ojciec adwokatem,

pomimo tego ojciec będzie okazywał szczególne względy pozycji sędziego,

nirodha. Powinieneś działać w ten sposób, w przeciwnym razie nastąpią

zakłócenie społeczne, czyż nie? Należy to utrzymać w misji. Kiedy acarya i jego

brat duchowy są sami, mogą odnosic się do siebie bez formalności. Możesz

wymierzyć mu [acaryi] policzek, ale publicznie, w towarzystwie jego uczniów

musisz okazywać mu szacunek.

Majestatyczność acaryi.

W latach 1978-1985 wielu uczniów Śrila Prabhupada skarżyło sie Śrila

Śridharowi Maharajowi na przesadny styl wielbienia guru Iskconu. W obliczu

wielu upadków (pięciu oryginalnych guru), rosnącej frustracji i respresji tak

wielu wielbicieli, przesadne czczenie guru stało się źródłem wielkiego

rozdrażnienia. Kiedy rok po roku nic się nie zmieniało, frustracja zaczęła

rosnąć. Śrila Śridhara Maharaja odniósł się do tego problemu 18 sierpnia, 1980

roku:

Na podstawie tego co mi powiedziano, po głębokim namyśle, uważam, że

majestatyczność w wielbieniu acaryi, bogactwo pujy obecnych acaryów jest

czymś nieporządanym i powinno się to zmienić stosownie do okoliczności,

powinno się uzgodnić to z braćmi duchowymi. Powinno się wypracować

protokół, duchowy protokół, który nie byłby bardzo szkodliwy, nie zraniłby

organizacji Iskconu. Modyfikowanie subtelnych punktów boskiego sentymentu

jest czymś bardzo trudnym. Więc bardzo ostrożnie powinno się uregulować

duchowy protokół. Nie chodzi tylko o dopasowanie się do uczuć między braćmi

duchowymi acaryi, ale trudności pojawią się też pomiędzy uczniami acaryów.

Więc powinno się to bardzo ostrożnie przemyśleć i za pomocą pism i stwierdzeń

Waisznawów znaleźć rozwiązanie; powinno się rozważyć te wszystkie rzeczy.

Poprawki pomogą misji w rozwoju, poprawki, które nie będą szkodliwe dla

działalności misji. Wprowadzanie poprawek jest jednak bardzo trudne. Po

acarya-pujy powinno się okazać jakiś szacunek wszystkim innym braciom

duchowym gurudeva. W ten sposób będzie istniał szacunek, guru ze swoimi

parsada, z przyjaciółmi (paricaraka sahitam). Ale tak wystawna puja, za każdym



razem, kiedy zjawia się acarya będzie powodem chaosu i odchodzenia bhaktów,

zbyt dużo majestatyczności.

Ale jest też druga strona. Mat guru si jagat guru-- nowy wielbiciel powinien

zrozumieć, że jego guru jest połączeniem z boskością. Trzeba zdobyc serce

nowego wielbiciela, tak, żeby przyciągnąć całą jego wiarę. Acaryam mam

vijaniyan--sastra, nie ma małej mantry dla małego guru i wielkiej mantry dla

wielkiego guru. Uczeń powinien patrzeć na guru z pełną czcią i szacunkiem. Nie

jest łatwe zdobyć maksimum szacunku, czy też wiarę, śradhę ze strony ucznia.

Należy więc rozważyć obie te rzeczy i znaleźć złoty środek.

Potrzebna jest wspólna płaszczyzna porozumienia.

W marcu 1981 roku Śrila Śridhara Maharaja odpowiedział na następujące

pytanie jednego z guru GBC:

Rameśvara Swami: Mam pytanie na temat pozycji naszych guru. Prabhupada

wyznaczył mnie jako jednego z wielbicieli, którzy mieli zacząć inicjować.

Niepokoi mnie jednak fakt, że z powodu zbyt bogatego wielbienia, pozycja guru

została wyniesiona ponad pozycje reszty braci duchowych. Wydaje mi się, że

wielu z moich braci duchowych jest na równym, albo nawet na wyższym

poziomie niż guru, mogą przekazywać nauki Prabhupada tak samo dobrze jak

inni, ale nie mają pozycji guru, więc wydaje się, że pomiędzy nimi i guru jest

zbyt wielka przepaść. Bardzo mnie to martwi.

Śrila Śridhara Maharaja: To bardzo poważna kwestia. Oni przesadzają z

pozycja acaryi. Nadużywają swojej pozycji, próbując go imitować [Śrila

Prabhupada]. To bardzo poważna kwestia i wiele razy wyrażałem już moją

opinię na ten temat. Mówiąc w skrócie powinno się stworzyć system, który

zawarłby pewne poprawki. Z relatywnego punktu widzenia uczeń będzie

uważał, że jego guru jest najlepszy i że to sam Pan wysłał go do niego, żeby

wyzwolił go z uścisku mayi. Istnieje tutaj uczucie. Ale istnieje wielu acaryów i jak

powinni się zachowywać ich uczniowie? I jak acaryowie powinni się odnosić

wobec swojego rodzeństwa duchowego? Powinno się to wypracować.

Nawet chociaż Swami Maharaja mógł nie zostawić konkretnych poleceń, to

ciągle jednak istniały pewne wzmianki, znaki. Jeśli jednak nie możemy znaleźć

nawet tego powinno się wypracować pewne zasady i poprawki, tak, żeby

uniknąć problemów w misji. Problemów wynikających z obojętności, albo

lekceważenia uczniów Swami Maharaja przez acaryów. Tak jak mówisz poza

GBC, albo komitetem guru znajdują się bardziej kompetentne osoby. To wcale

nie jest niemożliwe, nie jest niemożliwe. Powinniśmy więc usiąść razem i

upewnić się, że te wartościowe, szczere osoby, które przyszły służyć Swamiemu

Maharajowi, nie odejdą, zabierając ze sobą swoją energię i szczerość. Byłoby to

bardzo niefortunne.



Powinniśmy spróbować ocalić misję od tej wielkiej katastrofy. Dochodzą mnie

słuchy, że tak wielu oddanych wielbicieli odchodzi, zaczyna czuć obojętność

wobec misji, schodzi do podziemia, nie wiadomo gdzie, nieszczęśliwi, że nie

zaoferowano im jakiejś wspólnej płaszczyzny porozumienia. Nie powinno się

zignorować tych rzeczy. Trzeba je przedyskutować. Istotne kwestie; powinniście

przygotować listę, listę problemów, błędów. Iskcon został zaatakowany przez

chorobę i trzeba zacząć go leczyć. Jest to nasza wspólna sprawa, wszystkich nas

interesuje dobro Iskconu, jesteśmy jego członkami, oddaliśmy mu życie,

zadedykowaliśmy nasze życie misji. Nie chcemy, żeby nasi bracia duchowi,

rozczarowani przywódzcami, odeszli. Spróbujcie więc wypracować jakieś zasady,

prawa, zasady, które nas poprowadzą, pomogą nam. Równocześnie pchną do

przodu misję Iskconu. Chcemy wielkiej, dynamicznej i przyjaznej misji.

Czekają nas wielkie rzeczy. Powinniśmy przemierzyć ten świat wzdłuż i wszerz

pod sztandarem naszego Guru Maharaja, waszego Guru Maharaja, ale żeby to

osiągnąć potrzebny jest wspólny wysiłek. Powinniśmy zebrać całą naszą energię,

pieniądze, ludzi i iść do przodu pod flagą naszego Prabhupada. Żeby to

osiągnąć potrzebna jest jednak jedność i wspólne płaszczyzna porozumienia.

Dzięki temu wzmocnią się serca wszystkich członków Iskconu. W ten właśnie

sposób możecie przedstawić wasze propozycje reform, mówiąc że chcecie

takiego dynamicznego i przyjaznego programu i bez tego nie pozwolicie im

odejść. Musicie dojść do takiej konkluzji i przedstawić taki program. W

przeciwnym razie nie pozwolimy wam odejść z tego matha. Przygotujcie

jedzenie dla wszystkich członków, żeby wszyscy byli zadowoleni, przygotujcie

jedzenie, dobre jedzenie.

Żeby pracować każdy potrzebuje porządnego posiłku. Przygotujcie taki program

i dajcie go nam. Jeśli uważacie, że jesteście kompetentni, to dajcie nam to;

żebyśmy mogli maszerować z podniesioną głową. Musimy iść i łowić nowych

ludzi, ale starsi odchodzą. Starsi, ważni członkowie misji, którzy otrzymali łaskę

waszego Guru Maharaja zniechęcają się i odchodzą, a my skupiamy się na

rekrutacji nowych osób? Przecież to jest jakaś farsa. Mówię do was trochę ostro,

ale jako przyjaciel waszego Guru Maharaja, czuję głęboko w moim sercu, że ta

misja będzie się bardzo rozwijać. Dotknie nieba, pokryje ziemię i nawet inne

planety.

Co to ma być? Starsi wielbiciele opuszczają misję? Może być kilka wyjątków, ale

większość ludzi przyszła z dobrymi i szczerymi zamiarami, a teraz czują

zniechęcenie. Trzeba wypracować jakiś inspirujący program, tego chcemy. Nie

wystarczy po prostu oficjalne zebranie trwające dwa, trzy dni. Musi to być

spotkanie stawiające czoła potrzebom chwili. Tego właśnie chcemy; żywego

komitetu, a nie oficjalnego zebrania. Raz w roku oficjalne zebranie,

przegłosowanie jakichś rezolucji i każdy wraca do siebie i robi co chce.

Rameśvara Swami: Uważam, że to Prabhupada mówi przez ciebie.



Mądrość Śrila Śridhara Maharaja można dostrzec również w następującym

darśanie z 1981 roku. Słysząc, że wielu, sfrustrowanych wielbicieli nie będąc w

stanie znieść nieumiejętnego kierowania Iskconem opuszcza organizację,

Śridhara Maharaja doradził uczniom Śrila Prabhupada(spoza GBC), żeby nie

robili niczego pochopnie, a raczej „zaczekali i zobaczyli”. Ponadto

zasugerował, że bracia duchowi powinni zwołać zebranie. Zaproponował, żeby

na tym spotkaniu przedstawić GBC skargi braci duchowych i spróbować

znaleźć rozwiązanie.

Fragmenty darśanu z 19 sierpnia, 1980 roku:

Bhakti Caru Swami (Bengali): Maharaja, głównym problemem jest to, że wielu

uczniów Prabhupada opuszcza ruch. Nie są w stanie już dłużej znosić tego

absurdu. Główny powód, dla którego tutaj jesteśmy to fakt, że wielu wielbicieli

niecierpliwie czeka na to co masz do powiedzenia. Jeśli mógłbyś nam pokazać

wyjście z sytuacji. Sytuacja doszła do punktu, w którym jeśli nie nastąpią jakieś

zmiany, oni wszyscy zbiorą się razem i coś z tym zrobią.

Śrila Śridhara Maharaja: Jeśli mam powiedzieć coś oficjalnie, z zewnątrz, to

powinniście wybrać spośród was osobę cieszącą się pełnym zaufaniem

wszystkich wielbicieli i poprzez niego zwołajcie spotkanie w Ameryce, czy

gdziekolwiek, gdzie jest to najbardziej potrzebne. Na tym spotkaniu powinni

się zjawić ci, którzy nie boją sie stawić czoła sytuacji, członkowie GBC,

wielbiciele wewnętrznie rozczarowani, wezwijcie też kilku, życzliwych sprawie

acaryów. I na spotkaniu, niech różni wielbiciele powiedzą o tym co czują.

Następnie zażądajcie od nich wyjaśnienia: „Co wy robicie w imię Prabhupada?

Nie jesteście całkowicie nieomylni. Z powodu waszego zachowania ogromna

część uczniów Prabhupada nie wie co ma robić. Czują coraz większe

rozczarowanie i mogą widzieć, że Iskcon czeka wielka strata. Iskcon jest w

niebezpieczeństwie. Więc teraz powinniście to przemyśleć, zwrócić się do nich

i w ten sposób mona będzie zażegnać tą katastrofę.

“Tak wielu wielbicieli opuszcza ruch. Tak wielu wielbicieli jest w połowie

martwych, a tak wielu wielbicieli już umarło. Tak wielu narzeka a nam nie

wolno siedzieć bezczynnie, nie próbując zaradzić sytuacji. Nie zależy nam na

żadnej pozycji, po prostu nie jesteśmy w stanie znieść tej sytuacji. Wydaje się,

że wielka część wielbicieli umrze. Należy to przemyśleć i przyjąć jakieś

rozwiązanie.” Więc z tą ideą zwołajcie zebranie, przyjmijcie ustawę i wtedy

zaproście wybranych ludzi prosząc ich, żeby sie nad tym zastanowili i

przemyśleli swoją pozycję. W przeciwnym razie będziecie zmuszeni wziąć

sprawę w swoje ręce. Możecie to powiedzieć.

Innym razem Śrila Śridhara Maharaja radził:



Śrila Śridhara Maharaja: Będzie to uczciwe z waszej strony, że zwiększycie ilość

guru, ponad tych, którzy już zajmują tą pozycję. Osoby z pozycją rozszerzą w

ten sposób swoje horyzonty, swoje możliwości. Jeśli tak zrobicie, będzie to

duchowe. Obowiązkiem brata duchowego acaryi, który sam nie jest na pozycji

guru, powinno być uczenie nowych wielbicieli, jak okazywać szacunek ich guru.

Ale acarya powinien uczyć swoich uczniów szacunku dla jego braci duchowych.

Tylko wtedy może się to harmonijnie rozwijać. Musicie okazywać sobie

szacunek. Oni również otrzymali łaskę mojego gurudeva. Jeśli jest ona we mnie,

jest też w nich. Dlatego muszę patrzeć na nich z szacunkiem.

Bhakti Caru Swami: Ale ci acaryowie nie uczą swoich uczniów jak okazywać

szacunek ich braciom duchowym. Czasami wręcz przeciwnie.

Nie, tylko tych jedenastu guru.

W marcu 1981 roku, Śrila Śridhara Maharaja usłyszał, ża wkrótce na zebraniu

GBC ma się odbyć głowosowanie, w sprawie zwiększenia ilości guru:

Wielbiciel: W swojej ostatniej woli Śrila Prabhupada ustanowił GBC jako

najwyższy autorytet zarządzający Iskconem, ale wraz z ustanowieniem

jedenastu guru sytuacja GBC się zmieniła i to ta jedenastka podejmuje decyzje.

Więc część GBC spoza grupy acaryów była bardzo zniechęcona i niezdolna w

pełni wyrazić swojej opinii, jako członkowie GBC.

Śrila Śridhara Maharaja: Więc oni muszą podjąć decyzję na tym zebraniu

(1981 Mayapur). To bardzo ważne zebranie.

Sudhira Goswami: Zrobią to. Rameśvara Maharaja zaproponował, żeby w

sprawie zwiększenia ilości guru, GBC udało się po radę do ciebie.

Śrila Śridhara Maharaja: Zaraz na początku [marzec 1978] powiedziałem im,

że każdego roku, na Gaura Purnimę powinni dodać jakichś nowych guru.

Wtedy druga strona, nieinicjujący bracia duchowi będą mieli do nich zaufanie i

ofiarują im wsparcie. W przeciwnym razie, jeśli będą się sztywno tego trzymali

[nie pozwalając na zwiększenie liczby guru], relacja z ich braćmi duchowymi

zostanie zniszczona. Taka była moja propozycja, ale oni nie przyjęli jej.

Powiedzieli stanowczo: „Nie, tylko tych jedenastu”.

Decyzja o nie zwiększaniu ilości guru: nierozsądna, nieszczęśliwa i błędna.

Na corocznym zebraniu w Mayapur, w 1981 roku, GBC ustaliło, że ilość

inicjujących guru nie zostanie zwiększona przez czas nieokreślony. Kiedy po

tym zebraniu GBC, spytano Śrila Śridhara Maharaja co sądzi o ich decyzji, nie

zwiększania ilości guru, odpowiedział:



Miejmy nadzieję, że ich decyzja pomoże Iskconowi i dzięki łasce Kryszny nie

okaże się katastrofą. Miejmy nadzieję i módlmy się o to. Iskcon jest nowo

narodzonym dzieckiem, nowo narodzonym dzieckiem. Może pojawić się wiele

dzieci-wrogów, będziemy więc modlić się do Pana, żeby to dziecko dorosło,

zostało silnym, młodym mężczyzną i pełniło służbę dla jego założyciela,

Bhaktivedanty Swamiego Maharaja. Powinniśmy się do niego modlić. To jest

wielka kampania, największa kampania jaką widział świat. Rozprzestrzenienie

miłości Absolutu na religijnym niebie. Więc wszyscy powinni modlić się za ten

szczęśliwy ruch. Dzięki niemu łaska Mahaprabhu może dotrzeć do każdego

zakątka świata. I tak wiele dusz może otrzymać nektar. Hare Kryszna.

W ciągu wielu lat, Śrila Śridhara Maharaja wielokrotnie sugerował, że powinno

się zwiększyć liczbę guru. W marcu 1982 roku dodano trzech nowych guru.

Dopiero trzy lata później, w 1985 roku, kiedy bracia duchowi naciskali na

spotkanie w tej sprawie z GBC, znów zwiększono ich liczbę. Na zebraniu tym

przyznano, że należy zmniejszyć splendor i przesadny standart wielbienia

obecnych guru, oraz należy wprowadzić w życie ustawę pozwalającą na

zwiększenie liczby guru, tak jak przez ostatnie siedem lat sugerował Śrila

Śridhara Maharaja. W tamtym momencie jednak, fakt, że Śrila Śridhara

Maharaja oferował tak roztropną radę był już dawno zapomniany, albo

całkowicie nieznany szerokiemu gronu wielbicieli. W 1985 roku, po trzech

latach oczerniania Śridhara Maharaja, świadomość każdego członka

towarzystwa była nasiąknięta niechęcią do niego.

GBC oficjalnie odrzuciło Śridhara Maharaja w 1982 roku. Prowadzące do tego

wydarzenia pobudziły w nim następujące uczucia:

Śrila Śridhara Maharaja: Przez wszystkie te długie lata moje nastawienie się

nie zmieniło. Nie zmieniłem swojej opinii. Możecie im więc przekazać, że nie

jestem człowiekiem, który walczy z każdym. Walka będzie jednostronna.

Bhakti Caru Swami: Oni nie chcą słuchać, Maharaja, oni nie chcą słuchać.

Śrila Śridhara Maharaja: Więc mogą robić to co robią, ale w ten sposób będą

walczyć tylko ze swoim cieniem, czyż nie? Jeśli nie ma z kim walczyć, do kogo

będą strzelać?

Bhakti Caru Swami: Chodzi o to, że oni postrzegają świat, postrzegają innych

przez pryzmat tego co sami czują. Atmavat manyate jagat. Ponieważ chcą

pokonać cały świat.

Śrila Śridhara Maharaja: Tak, to jest godne pochwały. Niech zdobędą cały

świat w imię Swami Maharaja, ale w tym samym czasie nie wolno im odrzucić

obiektu ich czci. Widząc jak zbaczają ze ścieżki, boli mnie serce. Nie może być



inaczej. Ale oni nie są w stanie zobaczyć, że błądzą, że odrzucają swój własny

skarb, swoje własne bogactwo. Swami Maharaja wielokrotnie mnie prosił:

„Pzyprowadziłem ich wszystkich, tak wiele niedojrzałych rzeczy

[niedoświadczonych osób], musisz się nimi zaopiekować.”

Bhakti Caru Swami: Mogę widzieć, że w ciągu ostatnich czterech lat zawsze

dajesz im szansę Maharaja. Zawsze stajesz po ich stonie. Próbujesz ich wspierać.

Śrila Śridhara Maharaja: Tak bardzo, jak to tylko możliwe. Tak bardzo jak to

tylko możliwe.

Bhakti Caru Swami: Pamiętam jak w 1978 roku napisałeś list do Tamala

Kryszny Maharaja, ponieważ Pradyumna i Yaśodanandana mieli tak wiele skarg

i ty chciałeś skonsultować się z nimi zanim dasz swoją opinię.

Śrila Śridhara Maharaja: No ale przede wszystkim to ich decyzja [że nie będą

słuchać jego rad]. Nie mogę im pomóc. Co mogę zrobić? Powinni wspólnym

wysiłkiem próbować rozwiązać problemy w ich misji, a kiedykolwiek stawali by

w obliczu poważnych trudności, mogli by zwrócić się do mnie. Mam dla nich

wiele miłości, nie muszą się mnie bać. Chętnie im pomogę, ale nie mogę radzić

im niezgodnie z ztym co uważam za właściwe. Byłbym wtedy zdrajcą mojej

własnej sprawy, mojego mistrza.

Później Śrila Śridhara Maharaja powiedział jeszcze:

Śrila Śridhara Maharaja: Nigdzie nie idę i nie robię nic przeciwko nim. Po

prostu siedzę tutaj. Ludzi sami do mnie przychodzą i zgodnie z własnym

sumieniem, mówię im to co uważam za stosowne. Nie jestem agresorem.

Sudhira Maharaja: To poruszyło wielbicieli, którzy doceniają twoje nauki.

Śrila Śridhara Maharaja: Czy to co mówię stoi w sprzeczności z naukami

Swami Maharaja?

Sudhira Maharaja: Według nich nie, ale są różne opinie.

Śrila Śridhara Maharaja: Ale przecież nagrywacie wszystko co mówię. Czy

cokolwiek z tego jest niezgodne z naukami Swami Maharaja? Nie wydaje mi się,

żeby o to chodziło.

Sudhira Maharaja: Nikt tak nie uważa.

Bhakti Caru Maharaja: Ale to jest przeciwko im [nadużyciom przywódców]. Tak

naprawdę wielu braci duchowych zaczyna widzieć to wszystko z innej

perspektywy.



Śrila Śridhara Maharaja: Ostatnim razem spytałem ich czego ode mnie chcą,

czy mam zgadzać się ze wszystkim co robią? Następnie zapytałem ich: „Czy

uważacie, że podlegam waszemu komitetowi?” „Nie, nie myślimy tak.” A

przedwczoraj znowu to samo. „Mieliśmy zebranie na którym przyjęliśmy zasadę,

że można zwiększyć liczbę guru, ale w tym roku nie poczuliśmy żadnej

inspiracji, żeby to zrobić. Nie powiedziano ci o tym i dowiedzieliśmy się, że

skrytykowałeś naszą decyzję jako nieroztropną i godną pożałowania.” Tak,

wypowiedziałem taką uwagę, ponieważ chcę, żeby to było jasne, że nie jestem

całkowicie jednym z Iskconem, ani nawet całkowicie jednym ze Swami

Maharajem. Opieram się na moich własnych względach, inklinacjach i myśleniu.

Z innymi braćmi duchowymi też różnię się w wielu kwestiach. Każdy ma swoje

określone cechy; ja również. Więc to co uważacie za srota-pantha, jednomyślny

werdykt, co uważacie za właściwą decyzję; nie jestem zmuszony, żeby się z tym

zgadzać, żeby uznać to za nieomylną decyzję. Zgodnie z moja opinią, wasza

wspólna decyzja była błędna, ale nie powiedziałem tego tak jasno.

Śrila Śridhara Maharaja wspomina o tym, że ma swój własny wkład do

zaoferowania, który czasami może różnić się nawet od opinii Śrila Prabhupada,

który osobiście potwierdza ten punkt widzenia w liście do Upendry z 1972

roku. [2] Wielu wielbicieli rozczarowanych i zniechęconych apodyktycznym

stylem zarządzania GBC również udało się do Śrila Śridhara Maharaja po radę,

która pozwoliła im rozwinąć dojrzalszą perspektywę, która zawierała w sobie

większą tolerancję i współczucie w stosunku do przywódzców Iskconu. Jego

nauki rozbudziły na nowo słabnącą wiarę wielu wielbicieli i zaczęły zdobywać

mu szybko rosnącą popularność, przez co GBC zaczęło obawiać się utraty

swojej pozycji i wpływów. Oprócz przykładów opisanych we wcześniejszych

rozdziałach, sygnałem poważnych problemów z jakimi mierzył się Iskcon, był

fakt, że większość uczniów Śrila Prabhupada w rozczarowaniu opuściła ruch.

Inną silną oznaką problemów było odejście pięciu z jedenastu, oryginalnych

guru (połowa lat osiemdziesiątych).

Prawdziwi poszukiwacze prawdy są nieustraszeni.

Wielbiciel: Boją się rozłamu instytucji.

Śrila Śridhara Maharaja: Jeżeli są poszukiwaczami prawdy, powinni być

nieustraszeni. To jest Jego ruch [Kryszny]. Jeżeli będzie chciał, to go ocali. Ten

ruch rozprzestrzenia się zgodnie z Jego wolą. Swami Maharaja rozprzestrzenił

go tak szeroko, w tak krótkim okresie czasu. Dzięki boskiej woli.

Wielbiciel: Oni znaleźli się teraz w takich trudnościach, że szukają kogoś, na

kogo mogliby zrzucić winę. Nie chcą przyjąć winy na siebie. Szukają kogoś z

zewnątrz.



Śrila Śridhara Maharaja: Taka jest ludzka natura. Ludzka słabość.

Oficjalnie ignorując rady Śrila Śridhara Maharaja, GBC ostatecznie zastosowało

się prawie do wszystkich jego sugestii, nie przyznając się do tego. Dopiero w

1985 roku, na zebraniu w New Vrindavana, GBC zostało zmuszone przez

pozostałych braci duchowych do zwiększenia liczby guru. W miarę jak bracia

duchowi w całym ruchu domagali się reform, zajęto się wieloma sprawami. W

swoim liście do wszystkich uczniów, z 21 września, 1985 roku, zatytułowanym

„Guru Reform Letter” [„List o reformie guru”] Satsvarupa Maharaja pisze:

Starsi wielbiciele prawie jednogłośnie podjęli decyzję, że obecny system

strefowych acaryów powinien zostać zmieniony, oraz stało się oczywiste, że

codzienna guru-puja budzi wątpliwości.

Przez cały ten czas Śrila Śridhara Maharaja polecał wprowadzenie tych zmian.

List z przeprosinami jaki 22 listopada, 1982 roku Acyutananda Swami wysłał

do Śrila Śridhara Maharaja, daje nam pewne pojęcie o nastroju GBC, zaraz

przed tym, zanim zerwało z nim relację:

Szanowny Śridhara Maharaja,

Proszę przyjmij moje pokorne pokłony i przeprosiny za moje uwagi w liście, jaki

napisałem pewien czas temu. Padam do twoich stóp—jesteś moim śiksa guru i

bez twoich błogosławieństw nie wrócę do Boga.

Kiedy pisałem tamten list, Iskcon wstrząsany był wieloma zakłóceniami. Ludzie

tracili wiarę w swoich przywódców i obawiałem się, że z powodu wewnętrznych

tarć, w naszym towarzystwie nastąpi rozłam. GBC było przekonane, że

nauczanie ___ Swamiego i jego prezentacja twoich opinii były główną przyczyną

problemów w instytucji. Było również wiadomo, że Jayatirtha Maharaja był

zamieszany w działalność sahajiya i powiedziano mi, że głosił, że ty

aprobowałeś jego zachowanie.

W takim stanie oszołomienia i niepokoju o dobro tak ukochanego przez mojego

mistrza duchowego towarzystwa, pozwoliłem sobie napisać do ciebie list,

którego celem było zminimalizowanie twojej pozycji i zakwestionowanie

wiarygosności w sprawach zarządzania.

Jego Boska Miłość _____ Swami i Jego Boska Miłość ____ Swami nakłonili

wszystkich do silnego poparcia punktu widzenia Iskconu. Dlaczego chcieli,

żebym to ja napisał tamten list? Ponieważ spędziłem z tobą wiele czasu i

kiedykolwiek daje wykład, modlę się do mojego guru Śrila Prabhupada, po czym

intonuję twój werset "nikhila bhuvana maya." Kiedykolwiek trzeba kogoś



zacytować, cytuję ciebie, kiedykolwiek potrzebna jest interpretacja stwierdzenia

z śastr, odwołuję się do ciebie, kiedykolwiek potrzebuję potwierdzić moją opinię,

na jakikolwiek temat, cytuję ciebie. Więc oni chcieli, żeby wielbiciele usłyszeli o

tym całym zamieszaniu ode mnie. Przynajmniej tak mi powiedzieli.

Nie chciałbym zostać przeklęty przez jakiegokolwiek Waisznawę we

wszechświecie; proszę, nie przeklinaj mnie. Może wiesz, że napisałem kiedyś

książkę o tym jak przyjąłem świadomość Kryszny. Zatytułowana jest

„Autobiography of a Jewish Yogi” [“Autobiografia żydowskiego yogina”].

Opowiedziałem w niej jak ocaliłeś mnie od mayi nirjana-bhajana i od wpływu

pewnych Waisznawów, którzy próbowali zniszczyć moją wiarę w Guru. Trzy

rozdziały poświęcone są tobie i uważam, że jesteś bohaterem tej części. Nic tego

nie zmieni.

Myślę, że nawet teraz przywódcy i obecni acaryowie Iskconu obdarzają cię

szacunkiem i z czasem będą w stanie okazać swoje prawdziwe uczucia. W

styczniu prawdopodobnie udaję sie do Indii, więc osobiście będę mógł cię

zobaczyć.

Twój sługa Acyutananda Swami

Śridhara Maharaja jako kozioł ofiarny.

Ostateczne wydarzenie, które umocniło obraźliwą polityke GBC wobec

Śridhara Maharaja było powiązane z upadkiem jednego z oryginalnych

jedenastu guru. Jayatirtha Maharaja upadł z pozycji sannyasina i GBC nie było

w stanie pomóc mu w powrocie na właściwy poziom. Pomimo coraz szerszej

publicznej krytyki Śridhara Maharaja przez GBC, zdawali oni sobie sprawę, że

jeżeli ktokolwiek mógłby pomóc Jayatirthcie, byłby to tylko Śridhara Maharaja.

W 1982 roku Śrila Śridhara Maharaja opowiedział historię Jayatirthy:

Śrila Śridhara Maharaja: Zjawił się u mnie Jayapataka, mówiąc, że Jayatirtha

okazuje przesadny sentymantalizm i mówi, że to transcendalna ekstaza. Zapytał

mnie czy to możliwe. Odpowiedziałem mu, że to nie mogą być transcendentalne

uczucia. Jaki jest na to dowód? Pokazałem mu cytaty z pism i na ich podstawie

nie możemy przyjąć, że to są transcendentalne uczucia.

Jayapataka napisał mi długi list, w którym opisał rzeczy jakie się wydarzyły.

Napisał mi, że naradził się z Bhavanandą Maharajem i on poradził mu

skontaktowanie sie ze mną. Poprosił mnie o opinię odnośnie wszystkich tych

rzeczy, w związku z Jayatirthą. Odpowiedziałem, że nie chcę nic powiedzieć,

zanim nie spotkam się z nim osobiście [z Jayatirthą]. Chcę wiedzieć co

naprawdę się dzieje. Miałem pewne wątpliwości. Powiedzieli mi, że ostatecznie

Jayatirtha chciał sannyasy, że go nie zmusili. Że dali mu ja niechętnie. Mimo

wszystko powiedziałem, że zanim coś powiem, chciałbym porozmawiać z



Jayatirthą osobiście. Wtedy Bhakti Caru Swami przywiózł go tutaj z Puri.

Jayatirtha zostawił swoją żonę i syna w Kalkucie, ale chciałem, żeby oni też tu

byli.

Wtedy też ich tutaj sprowadzono i porozmawiałem z nimi wszystkimi. Bałem się,

że on może myśleć, że Swami Maharaja dał mu pozycję acaryi, w aśramie

grihasty, i że Iskcon, obecne GBC ofiarowało mu sannyasę, którą on przyjął w

chwili słabości. „Dlatego mogę porzucić sannyasę, będę się po prostu trzymał

tego, co dał mi Swami Maharaja, mój gurudeva.” Wypytałem ich i dowiedziałem

sie, że jego syn tak właśnie uważa. Więc powiedziałem Jayatirthcie, że

acaryowie to głównie sannyasini, a poza tym raz przyjąwszy sannyasę nie

można jej odrzucić. Przypadkowy upadek nie niszczy wszystkiego. Musisz miec

odwagę. Twój Guru Maharaja wyznaczył cię na generała, żebyś walczył z mayą,

nie wolno ci więc porzucić swojej pozycji. Jeśli to zrobisz, nie będzie to dobrze

wyglądało. Taka jest moja opinia: raz przyjąwszy sannyasę, musisz ją utrzymać.

W przeciwnym razie Iskcon straci swoje dobre imię, twój Guru Maharaja też.

Zgodził się ze mną.

Musiałem też przekonać jego byłą żonę, Manjuali. To dobra kobieta. To co

opowiedziała jest nagrane na kasetach. Zapytałem jej: „Podjęłaś świadomość

Kryszny przed ślubem?” „Tak”. “W takim razie musisz poświęcić się dla Swami

Maharaja, musisz poświęcić swojego ukochanego dla rozprzestrzeniania

świadomości Kryszny. Tak uważam. Visnupriya devi pozwoliła odejść

Mahaprabhu dla dobra ogółu. Kryszna się toba zaopiekuje. To twoja ofiara;

wyrzeknij się go dla dobra walki. Jest generałem. jednym z największych

generałów, wojowników w świadomości Kryszny. Słyszałem, że jest dobry w

nauczaniu. Nie wolno tego zmarnować.” Na początku oczywiscie płakała,

wylewała łzy, ale w jakiś sposób moje słowa ja pocieszyły. Chłopiec również się

zgodził.

Ostatecznie przyjęli moją radę. Następnie poleciłem Jayatirthcie, żeby wysłał list

do swojego sannyasa guru, Kirtananandy Maharaja i poinformował go, że na

nowo przyjął nadany mu przez niego porządek sannyasy. Później wysłałem go

do Katwa, gdzie sannyasę przyjął Mahaprabhu. Wysłałem z nim Bhakti Caru

Swamiego i Govindę Maharaja. Po wykąpaniu się w Gangesie ubrał się w strój

sannyasina, w miejscu gdzie Mahaprabhu otrzymał sannyasę. Próbowałem ze

wszystkich sił pomóc Jayatirthcie Maharajowi w powrocie na pozycję

sannyasina, dzięki czemu Iskcon zachowałby dobre imię. Wysłałem go też do

Katwy, miejsca przyjęcia sannyasy przez Mahaprabhu, dla inspiracji, która dała

by mu siłę w przyszłości.

Po wszystkim powiedział mi: “Tak, czuję przypływ sił. Tak jakbym otrzymał tą

sannyasę od Swami Maharaja.” Poprosili mnie, żebym dotknął kaupina i dandę i

zrobiłem to. Powiedział: „Wszystkie te rzeczy dały mi siłę, teraz jestem silny.” To

jedno. Poprosiłem go też, żeby napisał list do jego sannyasa guru, Kirtananandy,

mówiąc, że wraca na pozycję, jaka otrzymał od niego. Ale Jayatirtha to bardzo



bezpośrednia osoba, nie jest dyplomatą; mówił o tym co czuje [gloryfikował Śrila

Śridhara Maharaja] i to było powodem problemów. Chciałem tego uniknąć.

Wielbiciel: Rozmawiałem z nim ostatnio i powiedział mi, że nie będzie już tego

robił. Będzie doceniał cię prywatnie, nie publicznie.

Śrila Śridhara Maharaja: A publicznie będzie połączony z Iskconem. Tego

właśnie chciałem. Harmonijnej współpracy z Iskconem.

Po swoim pobycie u Śridhara Maharaja, Jayatirtha Maharaja cudownie

uleczony wrócił do normalności. Ponadto, pełen entuzjazmu zaczął

podróżować i nauczać, nie kryjąc swojego uczucia dla Śrila Śridhara Maharaja.

GBC nie mogło znośić publicznego uznania dla Śridhara Maharaja ze strony

jednego z guru. W marcu, 1982 roku GBC dało Jayatirthcie ultimatum; albo

wyrzuci Śridhara Maharaja ze swojego serca, albo będzie musiał opuścić

Iskcon. Z godnością wybrał drugą opcję. Jednak GBC nie uszanowało jego

godności, co tu mówić o duchowej zasadzie przyjęcia śiksa guru, do którego

oni sami go wysłali i którego Śrila Prabhupada osobiście wprowadził do misji.

Zamiast pozwolić Jayatirthcie spokojnie podążać swoją własną drogą, po

opuszczeniu Iskconu, GBC rozpoczęło kampanię, mającą na celu ujawnić

wszystkim wielbicielom jego odstępstwa, które do tej pory sami przed nimi

ukrywali. W ten sposób dalai do zrozumienia, że gdy oni go odrzucili, Śrila

Śridhara Maharaja dał mu schronienie, w ten sposób sankcjonując jego

niegodne Waisznawy zachowanie (które tak naprawdę w jego towarzystwie

porzucił). Publiczne upokorzenie i ujawnienie jego upadku wszystkim jego

uczniom okazało się dla Jayatirthy nie do zniesienia. Upadł nawet z

towarzystwa Śridhara Maharaja. Można zastanawiać się do jakiego stopnia to

GBC jest odpowiedzialne za przedwczesny i haniebny zgon Jayatirthy. Nie

lekceważąc jego własnych odstępstw, GBC jest w wielkim stopniu

współodpowiedzialne za jego upadek, nie wspierając go w duchowej zasadzie

przyjęcia kompetentnego śiksa guru. Zamiast tego GBC ze wszystkich sił

próbowało zniszczyć wiarę jego i jego uczniów. W tamtych czasach takie

naganne działanie było charakterystyczne dla GBC.

Obrazy przeciwko Śrila Śridharowi Maharajowi wzrastały w postępie

geometrycznym. Zaczęto rozgłaszać plotki, że Śrila Śridhara Maharaja

sankcjonował dziwactwa Jayatirthy, że próbował zniszczyć Iskcon i wiele

innych rzeczy. Obraźliwe publikacje GBC, jak „Vaisnava Ke” i „Purity is the

Force” [„Czystość jest siłą”] były szeroko rozprowadzane w oczerniającej

kampanii przeciwko niemu. Opatrzono go każdą możliwą etykietą od

mayavadi do sahajiya.

Śrila Śridhara Maharaja odcięty.



Po odrzuceniu Śrila Śridhara Maharaja na początku 1982, w tym samym roku,

na sporkaniu w Mayapur GBC ogłosiło rezolucje, według której, każdy

szukający śiksa poza Iskconem, musi opuścić Iskcon. Prawo to wymierzone

było przeciwko wszystkim tym, którz chcieli zwrócić się do Śrila Śridhara

Maharaja. Śrila Śridhara Maharaja odpowiedział na to w bardzo wyrozumiały

sposób:

Wielbiciel: Stan wojenny. Dyktatura, jak w Polsce.

Śrila Śridhara Maharaja: Nie, nie wojenny. Oni nie są szczęśliwi robiąc to, ale

politycznie muszą to przez jakiś czas robić, sprawdzając jaki przyniesie to efekt.

Darzą mnie uczuciem, ale pomimo tego, dla wyprowadzenia organizacji z

obecnego kryzysu, tymczasowo probują wprowadzenia tego prawa.

Wielbiciel: Tymczasowe zalecenie.

Śrila Śridhara Maharaja: Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje.

Wielbiciel: Jesteś bardzo łaskawy.

Śrila Śridhara Maharaja: Nie będą w stanie całkiem o mnie zapomnieć. Nowi

wielbiciele mogą tak myśleć, ale przecież starsi bhaktowie widzieli mnie razem

ze Swami Maharajem. Wprowadzenie tak sztywnego prawa pomiędzy nas dwoje

będzie trudne, starsi wielbiciele widzieli przecież jak serdecznie obchodził się ze

mną Swami Maharaja. Będzie to dla nich trudne, ale pomimo tego muszą

wprowadzić to prawo, żeby odzyskać kontrolę.

Jeżeli Śridhara Maharaja kiedykolwiek błędnie osądził starszych wielbicieli, o

których mówi powyżej, to na pewno było to w tej wypowiedzi. Przecenił nie

tylko ich wyczucie etykiety Waisznawa, ale nawet zwykły, zdrowy rozsądek i

ludzką przyzwoitość. Nie mieli żadnych oporów przed wprowadzeniem polityki

odcinającej Śridhara Maharaja. Ponadto polityka ta nie okazała się być

tymczasowa.

Przyciągnięty przez siłę uczucia i wyrzucony.

Później Śrila Śridhara Maharaja skomentował:

Swami Maharaja zaprosił mnie gorąco, z uczuciem, a wy mnie wyrzucacie.

Swami Maharaja przez całe swoje życie darzył mnie uczuciem. Walczył z

wieloma z moich braci duchowych, za wyjatkiem mnie, i wiele razy prosił mnie,

żebym się wami opiekował. Prawie siłą, siłą uczucia zmusił mnie do związania

sie z Iskconem,a teraz zostałem wyrzucony. Wspieram ich, ale nie moge zgadzać

się na wszystko czego chcą. Wasz Prabhupada zaprosił mnie w swoich ostatnich



dnaich, a wy myślicie, że ja w swoich ostatnich dniach mam jakieś złe intencje?

Nie zgadzałem się z opiniami GBC i dlatego mnie odrzucili. Pomimo tego ciągle

życzę im dobrze; z daleka.

Po tamtej stronie jest tysiące ludzi, a was jest tylko kilku; pięciu, sześciu, czy

dziesieciu, dwudziestu pięciu. Oni się was tak bardzo boją? Nie ma w nich ducha

walki. Nie mają ducha nauki. Że ciągle mogą się jeszcze czegoś nauczyć.

Zakończyli swoja edukację i teraz chcą tylko rozdawać bogactwo jakie

zgromadzili. Hare Kryszna. Ale w porządku. jest jeszcze on. Iskcon nie należy do

GBC; ostatecznie Iskcon nalezy do Swami Maharaja, w mojej opini reprezentuje

Swami Maharaja. Oni kopia swój własny grób. Szczerze tak myślę, ale to mnie

rani i wzbudza mój sprzeciw. Jeśli są prawdziwym Iskconem powinien im

przyświecać określony ideał.

Jeśli odejdą od tego ideału staną sie tylko cieniem Iskconu, który stworzył i

zaplanował Swami Maharaja. To bardzo smutne. Zwycięstwo będzie po stronie

tych, którzy są szczerzy; : na hi kalyana-krt kascid, durgatim tata gacchati. (Bg.

6.40) Kalyana oznacza szczerych w swoim wysiłku, a nie ludzi pragnących

wpływów i władzy. Hare Kryszna.

To jest żenujące!

W rozmowie z marca, 1982 roku, intensywność popełnionej aparadhy była tak

silna, że Śrila Śridhara Maharaja był wyraźnie wstrząśnięty zachowaniem

reprezentantów GBC:

Jestem starym, zmęczonym człowiekiem, jest mi bardzo, bardzo przykro

(płacze), naprawdę, mówię to ze złożonymi dłońmi, bardzo źle mnie traktujecie.

Jest mi bardzo przykro. Swami Maharaja był do mnie bardzo przywiązany, ja

również darzyłem go wielkim uczuciem, a wy zachowujecie się wobec mnie tak

brutalnie. To jest żenujące, ale co mogę zrobić?

Zamęt aparadhy.

Opisane w Czejtania-czaritamricie przeznaczenie Ramacandry Puri, ostrzega

nas przed straszliwymi konsekwencjami waisznawa-aparadhy. Znieważył on

swojego guru, za co został odrzucony, co zaowocowało dalszymi obrazami

wobec wielu zaawansowanych Waisznawów, a nawet samego Śri Czejtanii

Mahaprabhu. W związku z tym Pan Nityananda mówi:

Jeżeli czyjeś tak zwane męstwo użyte jest przeciwko wielbicielowi, z pewnością

zrani ono tego, od kogo wyszło. W ten sposób to nie obiekt ataku odnosi rany,

ale ten kto atakuje. (Bhag. 9.4.69)

Przykład obrazy Daksy wobec Maharaja Ambarisa również ilustruje dotkliwość

vaisnava-apaadhy. Chociaż Daksa przeprosił Pana Śivę za swoje obrazy,



widocznie nie było w nim dosyć skruchy, ponieważ skutki tej aparadhy

wypłynęły na powierzchnie całe wieki później, zmuszając go do popełnienia

obrazy vaisnava-aparadhy wobec Narady Muniego.

Osoby odpowiedzialne zaciągle mającą miejsce, instytucjonalną aparadhę w

Iskconie, są bezpośrednio odpowiedzialne za kolejne aparadhy, popełnione w

jej rezultacie. Śastry mówią:

Najświętsze zgromadzenie traci swoją świętość i religijność, pod wpływem

nawet najlżejszej vaisnava-ninda i nawet najpotężniejsze zgromadzenie

sannyasinów traci religijną czystość, jeśli pozwoli sobie na vaisnava-ninda.

Nawet grupa pijaków jest lepsza niż takie bezbożne zgromadzenie. Nikczemny

pijak ciągle ma szansę, że pewnego dnia zostaną mu wybaczone jego grzech,

ale tego, kto obraża Waisznawę czeka straszne potępienie. (Caitanya-

Bhagavata, Madhya-lila 13.3943)

Kiedykolwiek obrażony jest zaawansowany wielbiciel, z powodu błędu jednego

człowieka zostanie zdruzgotane całe miasto- wszyscy z nim związani będą

cierpieć. (Cc. Antya-lila 3.164)

Potrzebne jest zadośćuczynienie.

Obraźliwe nastawienie wobec Śrila Śridhara Maharaja stoi w bezpośredniej

sprzeczności z ostatnimi naukami i pragnieniem Śrila Prabhupada, związanymi

ze Śrila Śridharem Maharajem- tym samym pragnieniem, które w 1978 było

rozumiane i wprowadzone w życie przez GBC. Ponadto wielu członków GBC

przyjęło Śrila Śridhara Maharaja na śiksa guru, po czym później go odrzuciło.

W “The Heart of Krsna” [“Sercu Kryszny”] Śrila Bhakti Promode Puri Maharaja

pisze:

Pomimo tego, że ludzie widzą i słyszą o fatalnych konsekwencjach obrazy

wobec Najwyższego Pana, czy Jego wielbicieli, to jednak nie chcą tego

zrozumieć—tak potężna jest straszliwa chmura iluzji, którą stwarza maya.

Mizerne przeprosiny.

Nawet w tym materialnym świecie jeśli ktoś rzuci na kogoś oszczerstwo, musi

je odwołać w takiej samej skali, w jakiej je rzucił. W przypadku Śrila Śridhara

Maharaja tak się nie stało. Waisznawa łatwo wybacza obrazy, ale kurz z jego

stóp pamieta. Przykład Gadadhara Pandity pokazuje nam, jak poważnie trzeba

podejść do pokuty za obrazę Waisznawy. Gadadhara Pandit popełnił obrazę

wobec Pundarika Vidyanidhi zaledwie na mentalnej płaszczyźnie, ale

Mahaprabhu, dla jej przeciwdziałania polecił mu przyjąć od niego inicjację.

Obrazom należy nie tylko przeciwdziałać, ale przeciwdziałać z procentem; tzn.

należy podjąć prawdziwy i konkretny wysiłek w celu naprawienia szkód, oraz



publicznie oczyścić kogoś z zarzutów i sprostować fałszywe informacje. Miały

miejsce jakieś symboliczne przeprosiny, zarówno oficjalne jak i indywidualne,

pomimo tego możemy widzieć, że w obraźliwym nastawieniu większości

wielbicieli Iskconu wobec Śrila Śridhara Maharaja pozostało nic się nie

zmieniło.

Śomaka Maharaja w swoim artykule “In Search of Harmony” [“W poszukiwaniu

harmonii”] potwierdza, że przeprosiny jakie otrzymał Śrila Śridhara Maharaja

były nieadekwatne do sytuacji:

Wszystkie obrazy wobec H. H. B. R. Śridhara Maharaja były szeroko rozgłaszone,

ale przeprosin wcale nie opublikowano.

Nieszczerość tych przeprosiń potwierdzona jest faktem, że obrażanie Śrila

Śridhara Maharaja nie tylko nie zostało powstrzymane, ale nawet zaczęło

narastać po akcie przeprosin—jak kąpiel słonia, którą lubił przytaczać Śrila

Prabhupada, czy chrześćjański konfesjonał. Powinno się ukazać publiczne

oświadczenie na piśmie, przyznające, że przebaczenie za te obrazy powinno

być proprcjonalne do efektywności tego publicznego oświadczenia, jeśli

chodzi o naprawienie obraźliwej mentalności wobec Śrila Śridhara Maharaja,

która ciągle zamieszkuje umysły tak wielu wielbicieli.

Konkluzja.

Obrazy wobec Śrila Śridhara Maharaja oznaczją również obrazy wobec Śrila

Prabhupada. Możemy sobie wyobrazić jak niezadowolony był Śrila

Prabhupada ze swoich głównych uczniów, którzy tak potraktowali jego

ukochanego brata duchowego. Chociaż Śridhara Maharaja, w nastroju parama

Waisznawa nie przyjął żadnej obrazy, to Śrila Prabhupada z pewnością to

zrobił.

Publikacja ta nie ma na celu przynieść wstydu naszym braciom duchowym; ale

dla wyjaśnienia pewnych ważnych kwestii konieczne jest w pewnych

przypadkach podanie tak kompletnego wyjaśnienia jak to tylko możliwe.

Jesteśmy boleśnie świadomi istnienia nieskończonej ilości wstydliwych faktów i

nieprzyjemnych działań, ale nie widzimy potrzeby zamieszczania ich tutaj.

Mamy nadzieję, że informacje o niezwykłej pozycji opiekuna oddania

sampradayi Rupanuga, Śrila Bhakti Raksaka Śridhara Deva Maharaja

dostarczone w tej książce, wyjaśnią wiele, otaczających go nieporozumień, a

aspiranci życia duchowego, indywidualnie i kolektywnie zdadzą sobie sprawę z

powagi obraz jakie popełnili wobec tak drogiego wielbiciela Śrimati Radharani

i Pana Kryszny.

Osoby nieświadome wydarzeń opisanych w tej książce mogą kwestionować

potrzebę jej powstania: w końcu zarząd Iskconu się zmienił, sytuacja sie

polepszyła. Chociaż zgadzamy się, że nastąpiły pewne zmiany, zarówno na

poziomie indywidualnym jak i na poziomie zarządzania, należy się głęboko



zastanowić nad instytucjonalną aparadhą, gdyż w przeciwnym razie, obarczeni

jej ciągle trwającymi skutkami, członkowie organizacji nie będą w stanie zrobić

prawdziwego postępu.

Bez wątpienia wiele czyznników doprowadziło do obecnej sytuacji Iskconu, ale

żaden czynnik, ani grupa czynników nie posiada takiego potencjału do

zranienia duchowej instytucji, jak Waisznawa aparadha. Jeśli Waisznawa jest

wzniosłym wielbicielem, a obraza jest rażąca, to katastrofa będzie wyjatkowa.

Tak to wygląda w przypadku obraz popełnionych przez Iskcon wobec Śridhara

Maharaja. Były one jak eksplozja bomby atomowej. Na początku były

powodem spustoszenia, a ich długoterminowe skutki, unoszące się w

powietrzu jak radioaktywność, to brahma-tattva (złudzenie odnośnie tatvy) i

samskara do obrażania starszych Waisznawów

Mamy nadzieję, że formalne uznanie czystości śiksa Śrila Śridhara Maharaja

zneutralizuje wiele obraz. Nie oczekujemy, żeby nasi bracia duchowi przyjęli

go za śiksa guru, poza tym już go z nami nie ma. Jednakże muszą oni rozwinąć

pozytywne, wolne od obraz zrozumienie i pozwolić zainteresowanym

wielbicielom, znajdującym się pod ich opieką na studiowanie książek Śrila

Śridhara Maharaja. Ponadto powinni uczyć innych właściwie okazywać

szacunek tym, którzy przyjęli schronienie Śrila Śridhara Maharaja. Powinni też

sami czytać jego książki, a może nawet wydawać je,w wysiłku

zadośćuczynienia za swoje obrazy. Jeśli uwierzymy w cud, to możliwe jest, że

taka polityka pozwoli stać się Iskconowi tak żywą instytucją jaką był kiedyś.

Jeśli chodzi o tych, którzy nie widzą potrzeby takiego działania, niech nadal

myślą, że miarą życia duchowego jest zewnętrzny sukces i niech będą znani

jako Kali-chela, uczniowie Kali.

Kontynuowanie obraz wobec Śrila Śridhara Maharaja nie leży w interesie

poważnych wielbicieli, ponieważ osoba, która nie zadośćuczyniła za

popełnioną vaisnava-aparadhę nigdy nie osiągnie Kryszny. Potwierdza to

Vrindavana dasa Thakura w Caitanya-Bhagavata, Madhya 22.8, vaisnavera

thani ya're haya aparadha krsna-krpa hoileo tare prema-badha:

Jeżeli ktoś popełnia obrazę u lotosowych stóp Waisznawy, to nawet jeśli

otrzymał już łaskę Kryszny, nigdy nie osiągnie boskiej miłości, premy.

Ofiarowujemy tą publikację Waisznawom, naukowcom, duchowym

aspirantom; każdemu kto jest poszukiwaczem prawdy.
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