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Na samym początku, kiedy Śrila Prabhupada założył Iskcon, był bardzo chętny,

żeby podjąć się współpracy ze swoimi braćmi duchowymi. Niestety wszyscy

oni zazdrościli mu jego sukcesu i zignorowali wszystkie jego prośby o pomoc.

Tak jakby tego nie było dosyć, zaczęli ze wszystkich sił przeszkadzać mu we

wszystkim, czym tylko mogli, na przykład nastawiając jego uczniów przeciwko

niemu i reinicjując ich. Fakt, że działali w ten sposób nie jest wielką

niespodzianką, biorąc pod uwagę fakt, że bezpośrednio i świadomie sprzeciwił

się poleceniom Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego. Wbrew jego pragnieniu, po

jego odejściu wybrali aczaryę. Oprócz tego, nikt z nich nie spełnił jego

polecenia, żeby nauczać na Zachodzie. Ostateczne polecenie Śrila Prabhupada

w związku z jego braćmi duchowymi było takie, żeby więcej nie mieć z nimi nic

do czynienia.

Brzmi znajomo? Podczas mojego mieszkania w świątyni, z tego co słyszałem

od wielbicieli, ukształtowało się takie mniej więcej wrażenie odnośnie braci

duchowych Śrila Prabhupada i Gaudiya Math. Jednakże po zebraniu pewnych

informacji na ten temat, zacząłem zdawać sobie sprawę jak złożona była to

kwestia i moje poprzednia opinia była uproszczeniem i wynikała z

niedoinformowania.



Bez wątpienia drogi czytelniku jesteś zaznajomiony z wieloma negatywnymi

komentarzami Śrila Prabhupada dotyczącymi jego braci duchowych, jednakże

przy wielu okazjach Prabhupad również ich wychwalał:

„Bardzo się cieszę, że Ananda prabhu zatrzymał się u ciebie, proszę przekaż

mu moje dandavaty. Jest on moim starszym bratem duchowym, szczerym

Vaisnavą. proszę traktuj go jak swojego ojca i w pełni współpracuj.” (S.P. letter

6/5/'73)

“Więc jeśli jesteś naprawdę poważny w swoim pragnieniu przyjęcia nauk od

śiksa guru, mogę polecić 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. Kiedy byłem w Indiach,

zatrzymaliśmy się z Acyutanandą, Ramanują i innymi u Śridhara Maharaja, więc

Acyutananda zna go bardzo dobrze. Przeznaczył dla nas duży dom i jeśli teraz

obaj się tam udacie, będzie to dobre dla waszego zdrowia duchowego. Będę

wtedy czuł, że jesteście bezpieczni. Poza tym, jeśli chcecie mieszkać w Indiach,

możecie próbować zdobyć ten dom, żeby w przyszłości mogli tam mieszkać

inni z twoich braci duchowych.”(Letter to Hrsikesa, 69-01-09)

Wydaje się, że Śirila Prabhupada chciał, żeby jego uczniowie przebywali w

towarzystwie Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja przez dłuższy okres czasu. W

następującym fragmencie, Śrila Prabhupada znowu daje wyraz wielkiej miłości

i szacunku jak czuł wobec tego wzniosłego brata duchowego. W bardzo jasny

sposób mówi, że fakt otrzymania przez niego towarzystwa Śrila Śridhara

Maharaja, jest wynikiem łaski Śrila Bhaktisiddhanty i Kryszny którzy chcieli w

ten sposób przygotować go do wielkiej misji, której później miał się podjąć.

Najbardziej znaczące ze wszystkiego jest to, że w tej wypowiedzi chciał

ustanowić Śrila Sridhara Maharaja głową Iskconu:

Sridhara Maharaja: „Kiedy więc przybyliśmy do Allahabadu, Ganesa Babu

przedstawił mi; “Tutaj jest dobry wielbiciel.” Prabhupada natychmiast

odpowiedział: „Tak, zauważyłem go. On nie odchodzi, ale słucha.” (…) Wtedy

zostałem inicjowany. W ten sposób rozwinął się mój związek z Gaudiya Math i

w miarę jego rozwoju, druga strona mojego życia zaczęła zanikać. To długa

historia, opowiedzenie jej zajmie trochę czasu, ale miałem sposobność

przebywania w towarzystwie Jego Boskiej Miłości przez wiele lat. Kryszna i

Prabhupada chcieli, żeby mnie przygotował. Śridhara Maharaja mieszkał

jako…”

Sridhara Maharaja: (niewyraźnie)



Prabhupada: (śmieje się) … w moim domu przez kilka lat, więc naturalnie

prowadziliśmy bardzo bliskie rozmowy i był on moim dobrym doradcą. Brałem

jego rady i nauki bardzo poważnie, ponieważ od samego początku

wiedziałem, że jest on czystym Vaisnavą i wielbicielem i dlatego chciałem

przebywać w jego towarzystwie i próbować pomagać mu na różne sposoby.

On również próbował mi pomagać, więc nasz związek jest bardzo bliski. Po

rozpadzie Gaudiya Math chciałem stworzyć nową organizację, której

przywódcą byłby właśnie Śridhara Maharaja.” (Room Conversation, Mayapur,

March 17, 1973)

Niestety powyższego cytatu nie można znaleźć w żadnej bazie danych ze

słowami Prabhupada, ale jeśli czytelniku jesteś zainteresowany, z radością

wyślę ci tekst całej rozmowy.

Srila Prabhupada powiedział o swoim sannyasa-guru:

“Jestem bardzo wdzięczny temu bratu duchowemu, który spełniając polecenie

mojego mistrza duchowego, zmusił mnie do przyjęcia porządku sannyasy. Ten

brat duchowy, H.H. Keśava Maharaja opuścił już ten świat i wszedł do siedziby

Kryszny, chciałbym więc ogłosić żałobę. Skomponowałem również w związku z

tym werset w Sanskrycie… więc nie chciałem przyjmować sannyasy, ale ten

brat duchowy mnie zmusił; „Musisz to zrobić”, apayayan mam, zmusił mnie do

wypicia tego lekarstwa… Vaisnavovie, mistrz duchowy, zmusili mnie; „Wypij to

lekarstwo”. Widzicie, apayayan mam anabhipsu ardham Sri-Kesava-bhakti

prajana-nama. Więc ten brat duchowy, jego imię to Keśava, Bhaktiprajnan

Kesava. Krpambudhi. Więc on zrobił mi tą przysługę, ponieważ jest oceanem

łaski.

Ofiarowujemy więc nasze pokłony Vaisnavie, krpambudhi. . Vancha-kalpa-

tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca. Vaisnavowie, reprezentanci Pana są

bardzo łaskawi. Obdarzają wodą z oceanu miłosierdzia cierpiącą ludzkość.

Krpambudhir yas tam aham prapadye. Już nie ma go w tym świecie. Odszedł

do siedziby Kryszny. Wraz z moimi uczniami ofiarowuje mu pełne szacunku

pokłony…

Napiszcie ten sposób: “My niżej podpisani członkowie i wielbiciele

Międzynarodowego Towarzystwa Świadomości Kryszny, na zebraniu żałobnym

pod przewodnictwem Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktivedanty Swamiego,

dzisiaj, 21 października, 1968 roku, w naszej gałęzi, w Seattle wyrażamy nasz

głęboki smutek, na wieść o odejściu Jego Boskiej Miłości Om Visnupada Sri

Srimad Bhaktiprajnan Kesava Gosvami Maharaja, sannyasa guru i nauczyciela

naszego mistrza duchowego, który odszedł 6 października w swojej siedzibie,

w Navadvip, w Zachodnim Bengalu. Ofiarowujemy nasze pełne szacunku

pokłony u lotosowych stóp Sri Srimad Bhakti Prajnana Kesava Gosvami

Maharaja i ofiarowujemy mu następujący werset, ułożony z tej okazji przez



naszego mistrza duchowego.” Wyjaśniłem wam już ten werset. Chcę, żebyscie

wszyscy podpisali ten list i wyślemy go jutro pocztą lotniczą.” (21st October

'68, condolence lecture, Seattle)

" Kult filozofii Pana Caitanyi jest bogatszy niż każdy inny i jest on żywy do dnia

dzisiejszego, przy czym ma on moc rozszerzania się do rozmiarów viśva-

dharmy, czyli uniwersalnej, światowej religii. Jesteśmy zadowoleni, że sprawa

ta została podniesiona przez takich entuzjastycznych mędrców jak

Bhaktisiddhantę Sarasvati Goswamiego Maharaję i jego uczniów. Będziemy

gorliwie czekać na te szczęśliwe dni Bhagavata-dharmy, czyli prema-dharmy,

zapoczątkowanej przez Pana Śri Caitanyę Mahaprabhu." (Srimad-Bhagavatam:

Wprowadzenie)

" Około stu lat temu Thakura Bhaktivinoda, podobnie jak Kardama Muni,

również pragnął dać życie dziecku, które mogłoby w pełnym wymiarze uczyć

filozofii i przekazywać nauki Pana Caitanyi. I dzięki swym modlitwom otrzymał

jako syna Bhaktisiddhantę Sarasvati Goswamiego Maharaję, który obecnie na

całym świecie uczy filozofii Pana Caitanyi za pośrednictwem swych bona fide

uczniów.” Srimad-Bhagavatam Canto 3: Chapter Twenty-two, Text 19

Srila Prabhupada nie tylko czasami chwalił swoich braci duchowych, ale

pewnego razu pobłogosławił jednego ze swoich uczniów (harinama), żeby

przyjął diksa od jednego z jego braci duchowych:

“Proszę przyjmij moje pokorne pokłony u twoich lotososwych stóp. Z listu

Asity rozumiem, że udał się on do twojej siedziby w Jagannatha Puri. Poprosił

mnie o pozwolenie na przyjęcie inicjacji od ciebie. Dałem mu to pozwolenie i

jeśli chcesz możesz go inicjować, tak żeby zwiększyła się tam jego służba

oddania.” Letter to: Sripada Madhava Maharaja : 75-01-14 Bombay

“Jeśli chcesz przyjąć inicjację od Madhava Gosvami Maharaja, nie mam co do

tego żadnych zastrzeżeń.” Letter to: Asita das : 75-01-10 Bombay

Niemniej jednak, pomimo wychwalania pewnych osób, z ust Śrila Prabhupada

wyszło również wiele negatywnych stwierdzeń dotyczących jego braci

duchowych. W następującym fragmencie Prabhupada stwierdza:

“Powinniśmy być bardzo ostrożni, żeby się z nimi nie zadawać. To polecenie

odnosi się do was wszystkich. Nie mogą pomóc nam w naszym ruchu, ale

bardzo łatwo mogą zniszczyć nasz naturalny postęp. Musimy być bardzo

bardzo ostrożni w kontaktach z nimi.” (Letter to Rupanuga Maharaja, 74-04-28,

Tirupati)



Jednakże ostateczne polecenie Śrila Prabhupada, odnośnie jego braci

duchowych było całkiem inne. Dosłownie kilka dni przed swoim odejściem,

stworzył "Bhaktivedanta Swami Charity Trust", którego jednym z celów było

nawiązanie kontaktu i współpracy z wielbicielami z Gaudiya Math. Założenia

tego powiernictwa (trust) były następujące:

“Trzymając sie ducha wizji poprzednich aczaryów sampradayi Gaudiya-

Madhava i żeby scementować związki pomiędzy wszystkimi, siostrzanymi

świątyniami sampradayi Gaudiya-Madhava pod jedną flagą, żeby umocnić

nauczanie przesłania Czejtanii Mahaprabhu, zgodnie z pragnieniami Jego

Boskiej Miłości Srila Bhaktisiddhanty Sarasvati Prabhupada, Srila Thakura

Bhaktivinoda i wszystkich poprzednich aczaryów w naszej sukcesji.” (Room

Conversation, Vrindaban, October 29, 1977, 771029RC.VRN)

Śrila Prabhupada nie zatrzymał sie po prostu na wydaniu poleceń swoim

uczniom w tej kwestii, ale posunął się do bezpośredniego zaangażowania

swoich braci duchowych, poprzez ustanowienie dwóch z nich członkami

pięcioosobowego zarządu tego powiernictwa:

Bhavananda: Prabhupada stworzył powiernictwo, Bhaktivedanta Swami

Charity Trust, którego celem jest rozwinięcie Gauda-mandala-bhumi. Jednym z

pomysłów Prabhupada jest wybudowanie w yoga-pitha tego darśana-

mandipa, a innym dokończenie darśana-mandapa Śridhara Maharaja w jego…,

w ten sposób, żeby rozwinąć różne…, żeby pobudzić współpracę między

różnymi braćmi duchowymi, w różnych świąatyniach. Członkami powiernictwa

są Tamala Krsna Maharaja, Giriraja, Svarupa Damodara, ja, Madhava Maharaja

i Madhusudana Maharaja. Członkowie ci zostali wyznaczeni przez Prabhupada.

Prabhupada: Co myślicie o tym pomyśle?

Jayapataka: Wszystkie twoje pomysły są doskonałe Śrila Prabhupada. Nie

jestem kimś, kto może dać swoją opinię, ale skoro pytasz, że jest to bardzo

dynamiczny pomysł, szczególnie yoga-pitha natha-mandira i generalnie musi

to przynieść dobre efekty.

Prabhupada: Chcemy współpracy.

(Room conversation, Vrndavana, 6 November 1977)

Śrila Prabhupada chciał również, żeby fundusze Iskconu były używane do

wznoszenia budynków na ziemi należącej do jego braci duchowych i nawet na

drukowanie ich książek:



Tamala Krsna: Tak, myślę, że jest to pokryte przez ten komitet Mayapura-

Vrndavana Trust. Odnosi się to do całych Indii. I Gauda-mandala-bhumi jest

głównie nastawiona na rozwój Gaudiya Vaisnavismu na tym obszarze. Natha-

mandira Śridhara Maharaja, Bhaktivedanta Hall w Yoga-pitha. Przypuśćmy, że

jeden z twoich braci duchowych napisał książkę, ale nie ma pieniędzy na jej

wydanie. Możemy ją wydać dla niego, żeby mógł je sprzedawać, tak to może

działać na obszarze Mayapur.

Prabhupada: Powinniśmy ustalić, ile wydawać.

Tamala Krsna: Ustalenie tego należałoby do powierników The Bhaktivedanta

Swami Charity?

Prabhupada: Hm.

Tamala Krsna: Tak

Prabhupada: W porządku.

Więc chociaż Śrila Prabhupada wypowiedział wiele negatywnych opinii o

Gaudiya Math i swoich braciach duchowych, dał również wyraz wielu

pozytywnym opiniom, a jego ostatnie słowa jednoznacznie pokazują, jaką

politykę chciał ustanowić.

Czasami, kiedy aczarya wypowiada pozornie sprzeczne opinie, może być to

trochę dezorientujące, Dlaczego wydaje się, że Śrila Prabhupada wydaje się to

robić w tym określonym temacie (bracia duchowi)? Z tej prostej przyczyny, że

z konieczności aczarya musi uczyć swoich uczniów stosownie do miejsca,

czasu i okoliczności:

" Powinnością acaryi jest okazywanie miłosierdzia upadłym duszom.

W związku z tym pod uwagę powinny być brane deśa-kala-patra (miejsce, czas

i obiekt). (Adi 7.38)

" Vedy informują nas, że wiedza musi zawsze brać pod uwagę deśa-kala-patra.

Deśa znaczy "warunki", kala znaczy "czas", a patra znaczy "dany przedmiot".

Poznając cokolwiek musimy brać pod uwagę te trzy elementy." (Źródłem życia

jest życie: Pierwszy spacer poranny 18 kwiecień, 1973)

Zasada zmieniania boskiego przekazu przez aczaryę, stosownie do desa-kala-

patra może przyjąć dosyć skrajne formy, tak jak w przypadku Śankaracaryi i

Pana Buddy. Świadomie, w ramach strategii nauczania, uczyli swoich uczniów

fałszywych filozofii, w celu wzniesienia ich świadomości. Ta zasada odnosi się

również do aczaryów Vaisnava:



" To są tajemnice aczaryów. Czasami zatajają oni prawdziwy cel Ved

i wyjaśniają Vedy w inny sposób. Czasami głoszą oni inną teorię po to tylko, by

kontrolować ateistów." Madhya-lila 25.42

Dlatego możemy zrozumieć, że pozornie sprzeczne stwierdzenia Śrila

Prabhupada dotyczące jego braci duchowych były również częścią koniecznej

strategii nauczania. Jednakże ostrzegał nas również, że chociaż Vaisnava w

swoim nauczaniu może wypowiadać relatywne opinie, obowiązkiem tych,

którzy go słuchają jest wydobycie z jego nauk prawdziwej esencji:

“Vaisnava, który naucza, może to robić na różne sposoby, w zależności od

miejsca, czasu i okoliczności. Może coś zmieniać, desa-kala-patra, ale my

musimy widzieć esencję.” Prabhupada's Lectures Srimad-Bhagavatam 1974

741008SB.MAY

" Trzeba brać pod uwagę istotę służby oddania, a nie zewnętrzne

parafernalia." Madhya-lila: Chapter Twenty-three, Text 105

Ponieważ Śrila Prabhupada miał tak wielu braci duchowych, wzajemne relacje

pomiędzy nimi, nim i jego uczniami tworzyły bardzo złożoną i potencjalnie

wybuchową sytuację. Z pewnością niektórzy z jego braci duchowych działało

zazdrośnie przeciwko niemu i dlatego musiał ochraniać swoich młodych

uczniów, z których wielu nie było w stanie rozróżniać między tym, kto jest, a

kto nie jest kwalifikowany. Poza tym był on fizycznie obecny, jako ich diksa i

śiksa guru i dlatego nie istniała potrzeba, żeby musieli udawać się poza

towarzystwo, które stworzył. Dlatego najbezpieczniej było powiedzieć: „Nie

możecie spotykać się z żadnym z nich.”

Poza tym jego obowiązkiem, jako aczaryi było krytykowanie i potępianie tych

działań jego braci duchowych, które były odchyleniami, żeby w ten sposób

uczyć swoich uczniów, co jest właściwym standardem. Ciągle jednak te

stwierdzenia były relatywne do desa-kala-patra i w zestawieniu ze wszystkim

co powiedział na ten temat, nie można ich używać dla sportretowania jego

ostatecznego nastawienia do swoich braci duchowych.

Kiedy ktoś czyta definicje i stwierdzenia Śrila Prabhupada na temat Iskconu,

może łatwiej zrozumieć dlaczego ostatecznie pragnął on zaangażować w nim

swoich braci duchowych. Zgodnie z tym, co mówił, Iskcon wydaje się znacznie

rozciągać poza swój fizyczny kształt, tzn. poza świątynie i społeczności, oraz

towarzyszące im struktury zarządzania. Stoi on ponad podziałami grupowymi i

jest gotowy objąć świat, tak jak robił to jego założyciel. Mówi o tym sama jego



nazwa: towarzystwo dla świadomości Kryszny. Należysz do niego do takiego

stopnia, do jakiego jesteś świadomy Kryszny:

“Iskcon (Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny) jest organizacją

nie nastawioną na zysk i jej celem jest działanie dla korzyści ludzkiego

społeczeństwa poprzez przyciąganie jego uwagi w stronę Boga. Jesteśmy

towarzystwem ponad podziałami grupowymi i wśród naszych członków są

Chrześćjanie, Muzułmanie, Żydzi i Hindusi. Celem Iskconu nie jest stworzenie

nowej grupy religijnej, ale obudzenie uśpionej miłości do Boga w sercu żywej

istoty i w ten sposób dostarczyć ludzkiemu społeczeństwu wszystkich wyznań,

wspólnej platformy czystej wiedzy i praktyki teistycznej. Członkowie Iskconu

mogą zatrzymać swoje określone wyznania, ponieważ celem Iskconu jest

ustanowienie jasneg i praktycznego sformułowania wspólnego ideału

wszystkich teistów i zakończenie niepotrzebnych, dogmatycznych sporów,

które obecnie dzielą i osłabiają stronnictwo teistyczne. Tym wspólnym ideałem

teizmu jest rozwinięcie miłości do Boga.” (Letter to: ****** : 68-08-24 Montreal)

" Bhakta patrzy na wszystkie żywe istoty z duchowego punku widzenia i nie

czyni rozróżnień na platformie cielesnej koncepcji życia. Tego rodzaju cechy

rozwijają się jedynie w towarzystwie bhaktów. Bez takiego towarzystwa nie

można uczynić postępu w świadomości Kryszny. Dlatego też założyliśmy

Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kryszny. W rzeczywistości każdy,

kto żyje w tej społeczności, automatycznie rozwija świadomość Kryszny.

Srimad-Bhagavatam Canto 4: Rozdział 12, Tekst 37

" Świadomość Kryszny jest nauką transcendentalną i nie ma w niej miejsca na

zazdrość. Jest ona przeznaczona dla osób kategorii paramahamsa, które są

całkowicie wolne od wszelkiej zazdrości (paramam nirmatsaranam). Nektar

instrukcji: Tekst szósty.

‘Ruch Hare Kryszna jest przeznaczony dla tych, którzy poważnie chcą

zrozumieć tą naukę. Nie ma kwestii, żebyśmy byli jakąś kolejną, sekciarską

grupą. Nie. Każdy może się przyłączyć. Mogą się przyłączyć uczniowie szkoły

średniej. Możesz być Chrześćjaninem, Hindusem, Muzułmaninem- jest to bez

znaczenia. ten ruch świadomości Kryszny przyjmie każdego, kto chce

zrozumieć naukę o Bogu. (Science of Self Realization: Chapter One :Learning

the Science of the Self)

" Tak jak podlewanie korzenia drzewa dostarcza energii pniowi, wszystkim

gałęziom, owocom oraz kwiatom, a dostarczanie pokarmu do żołądka

zaspokaja potrzeby wszystkich części ciała, tak poprzez wielbienie Pana Visnu

możemy zadowolić każdego." Świadomość Kryszny nie jest sekciarskim



ruchem religijnym. Przeznaczeniem tego ruchu jest wszechstronna działalność

dobroczynna na rzecz świata. Można się do niego przyłączyć bez względu na

przynależność kastową, wiarę, religię czy narodowość Jeśli nauczymy się

wielbić Najwyższego Osobowego Boga, Krysznę, który jest źródłem visnu-

tattvy, możemy osiągnąć pełnię zadowolenia i wszelką doskonałość Srimad-

Bhagavatam Canto 8: Rozdział piąty, Tekst 49

" W bhagavata-dharmie nie ma sprzeczności. Koncepcja "twoja religia" i "moja

religia" są całkowicie nieobecna w bhagavata-dharmie. Bhagavata-dharma

oznacza stosowanie się do poleceń danych przez Najwyższego Pana,

Bhagavana, jak oznajmia Bhagavad-gita: sarva-dharman parityajya mam ekam

śaranam vraja. Bóg jest jeden i Bóg jest dla wszystkich. Srimad-Bhagavatam

Canto 6: Rozdział szesnasty, Tekst 41

“Słońce nie jest ani indyjskie, ani amerykańskie. Podobnie Bóg, Kryszna nie jest

ani indyjski ani… On jest każdego. Sarva yonisu kaunteya sambhavanti

murtayo yah, tasam mahad-yonir brahma aham bija-pradah pita. Jest ojcem

wszystkich, nie tylko istot ludzkich, ale również zwierząt, drzew, ryb, wszystkich

żywych istot. Mamaivamso jiva... Jest to coś uniwersalnego. To jest… Dlatego

ten ruch świadomości Kryszny jest uniwersalny, naprawdę uniwersalny.”

Prabhupada's Lectures Bhagavad-gita 1972 721126BG.HYD

Niesekciarskie stanowisko Śrila Prabhupada można również zobaczyć w jego

następującej wypowiedzi, gdzie stwierdza, że czyste i transcendentalne

towarzystwo nie jest ograniczone do czterech ścian instytucji Iskconu:

“Istnieje wiele społeczeństw i stowarzyszeń czystych wielbicieli i jeśli ktoś

zaczyna obcować z takimi stowarzyszeniami, choć z odrobiną wiary, jego

postęp w czystej służbie oddania jest szybki.” (Nectar of Devotion: Chapter

Nineteen :Devotional Service in Pure Love of God, p.14)

Chociaż Śrila Prabhupada zaproponował swoim braciom duchowym, żeby

współpracowali z jego uczniami w 1977, z pewnością nie był to pierwszy raz,

kiedy wyszedł z takim pomysłem:

“Jeśli chodzi o mnie, jestem zawsze otwarty na współpracę. Jeśli będziemy

mogli współpracować, uda nam się wykonać olbrzymią służbę dla Pana

Czejtanii, w propagowaniu Jego misji. Jestem z całego serca gotowy, żeby

współpracować z misjami Gaudiya. Wkrótce możecie pertraktować w sprawie

połączenia, na bazie współpracy. Będzie to wielką służbą dla Śrila Prabhupada

(Bhaktisiddhanty Sarasvati Maharaja).” Letter to Dr Syamasundardas

Brahmacari, 5-9-69



„Najlepiej będzie jeśli my, wszyscy bracia duchowi będziemy działali wspólnie.

zatrzyma to krytykę, która w przeciwnym razie będzie nadal trwała, nawet jeśli

się się spotkamy. Trwa to już 24 lata, ale każdy z nas robi co w jego mocy,

żeby utrzymać w centrum Pana Czejtanię.” Letter to: Jayapataka Maharaja : 71-

02-23 Gorakhpur

Skoro Śrila Prabhupada widział Iskcon jako “niesekciarskie towarzystwo”,

którego członkami mogli być Chrześćjanie, Żydzi, Muzułmanie i Hindusi,

którzy mogli “zachować swoje poszczególne wyznania religijne”, nic dziwnego,

że jego wizja mogła pomieścić jego braci duchowych, którzy mieli tyle zalet.

Często przeocza się fakt, że ilość odpowiedzialnych za rozłam Gaudiya Math

braci duchowych Śrila Prabhupada była bardzo mała. Kiedy Śrila Prabhupada

oskarża „Gaudiya Math”, w żadnym wypadku nie oznacza to potępienia

każdego ucznia Bhaktisiddhanty Sarasvatiego, których było 60 000. W

następującym fragmencie Śrila Prabhupada wyjaśnia:

" Na początku, podczas obecności Om Visnupada Paramahamsa

Parivrajakacaryi Astottara-śata Śri Śrimad Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury

Prabhupady, wszyscy uczniowie pracowali zgodnie; lecz zaraz po jego odejściu

doszło między nimi do niezgody. Jedna grupa ściśle przestrzegała poleceń

Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury, lecz inna stworzyła własne idee, jeśli chodzi

o spełnianie jego pragnień. Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura w chwili swego

odejścia poprosił wszystkich swych uczniów, aby utworzyli zarząd i zgodnie

prowadzili działalność misyjną. Nie poinstruował żadnej określonej osoby, aby

została następnym acaryą. Lecz tuż po jego odejściu, jego główni sekretarze

zrobili nieautorytatywny plan, aby zająć pozycję acaryi i nie mogąc dojść do

porozumienia, kto powinien być następnym acaryą podzielili się na dwie

fakcje. W rezultacie obie fakcje stały się asara, czyli bezużyteczne, ponieważ

nie miały żadnego autorytetu, jako że nie były posłuszne poleceniu mistrza

duchowego. Pomimo polecenia mistrza duchowego, by utworzyli zarząd

i prowadzili działalność misyjną Gaudiya Mathy, dwie nieautoryzowane fakcje

zaczęły wieść spór prawny, który trwa nadal po czterdziestu latach, bez żadnej

decyzji. (Adi-lila, Rozdział dwunasty, Tekst 8)

Śrila Prabhupada jasno stwierdza, że to “główni sekretarze”, którzy sprzeciwili

się woli Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego i którzy ostatecznie „nie mogąc

dojść do porozumienia, kto powinien być następnym acaryą podzielili się na

dwie frakcje” dali początek „sporowi, który po czterdziestu latach ciągle nie

może znaleźć rozwiązania.” W innym miejscu Śrila Prabhupada wyjaśnił, że

przywódcami tych stronnictw byli Bhakti Vilas Tirtha Maharaja ze Sri Chaitanya

Math, i Ananta Vasudeva z Bagh Bazaar Math. To byli jego główni sekretarze.



Co z resztą jego uczniów? Śrila Prabhupada wyraźnie mówi w tym fragmencie,

że oni „ściśle przestrzegali poleceń Bhaktisiddhanty Sarasvati Thakury”

Jeśli chodzi o polecenie nauczania na Zachodzie odnosiło się ono konkretnie

do Śrila Prabhupada. Śrila Prabhupada był wyjątkowym aczaryą, wybranym,

upełnomocnionym i wysłanym przez Pana, żeby odwrócić bieg Kali-yugi. Ta

służba była przeznaczona jemu i nikt inny nie mógł jej spełnić. Jednakże nie

wolno nam myśleć, że skoro uczniowie Bhaktisiddhanty Sarasvatiego nie

osiągnęli tak wielkiego sukcesu w nauczaniu na ogromną skalę, dlatego są

mniej drodzy Krysznie:

“Kryszna czuje się zobowiązany, widząc kochającego ducha wielbiciela, a nie

służbę jaką wykonał. Nikt nie może służyć Krysznie całkowicie. Jest On tak

kompletny i samowystarczający, że nie potrzebuje żadnej służby od wielbiciela.

Tylko miłość i oddanie wielbiciela sprawia, że Kryszna czuje się zobowiązany.”

Nectar of Devotion: Chapter Twenty-two: Qualities of Krsna Further Explained

Powinniśmy raczej pamiętać, że jak mówi Prabhupad oni „ściśle podążali” za

naukami swojego mistrza duchowego.

Co tu mówić o tych, którzy podążali, skoro Śrila Prabhupada oświadczył, że

nawet ci, którzy nie podążali byli transcendentalnie usytuowani i posunął się

nawet tak daleko, że porównał nieporozumienia do tych, które miały miejsce

w grupie Śrimati Radharani:

“Nieporozumienia istnieją nawet pomiędzy moimi braćmi duchowymi, ale

żaden z nich nie zszedł ze ścieżki służby dla Kryszny. Mój Guru Maharaja

rozkazał nam prowadzić jego misję wspólnymi siłami. Niestety teraz jesteśmy

podzieleni. Ale żaden z nas nie przestał nauczać Świadomości Kryszny. Nawet

chociaż pojawiły się wśród nas różne nieporozumienia, żaden z uczniów Guru

Maharaja nie zostawił transcendentalnej, miłosnej służby dla Kryszny.

Nieporozumienia i prowokacje mogą powstawać pomiędzy ludźmi, ale nasza

wierna służba dla Kryszny nie pozwoli na materialne zakłócenia.

Dlatego proszę was, próbujcie zrozumieć każdego, nawet jeśli ta osoba ma

inną opinię niż wy. Jedynym kryterium powinno być to, czy ktoś działa w

świadomości Kryszny, na tyle ile jest w stanie. Osobiste urazy są czymś ludzkim

i jak mówiłem już wiele razy, że to indywidualizm jest przyczyną osobistych

nieporozumień. Kiedy jednak ten indywidualizm skupiony jest wokół Kryszny,

nie ma w nim nic złego, nawet jeśli ciągle mają miejsce osobiste

nieporozumienia. Osobiste nieporozumienia mają miejsce nawet na

najwyższym poziomie. Nawet w grupie Śrimati Radharani istnieje

współzawodnictwo w kochaniu Kryszny.” Letter to: Brahmananda : 67-11-18

Calcutta



“Jeśli chodzi o twoje pytanie dotyczące kontrowersję pomiędzy uczniami

Bhaktisiddhanty Sarasvati Goswami Maharaja, jest ona faktem, ale ta

kontrowersja nie jest materialna. Tak jak w polityce państwowej; czasami różne

partie polityczne są czasami w konflikcie i atakują się nawzajem, ale ciągle ich

celem jest służba dla kraju. Podobnie, pomiędzy uczniami Bhaktisiddhanty

Sarasvatiego może istnieć jakaś kontrowersja, ale ich celem jest nauczanie

misji Jego Boskiej Miłości. Jeśli cel jest jeden, nie ma nic złego w takiej

kontrowersji. Każda indywidualna żywa istota ma swoją opinię; na tym polega

indywidualność, ale wszystkie różnice w opiniach ostatecznie muszą zbiegać

się w Krysznie. Na Kuruksetrze Arjuna i Bhisma walczyli ze sobą i ponieważ

Kryszna był po stronie Arjuny, czasami Bhisma przeszywał Jego ciało strzałami.

Pomimo tego obaj pozostali największymi wielbicielami Pana i Kryszna

zaakceptował wrogie strzały Bhismy wystrzelone w miłosnym duchu tak samo

jak przyjaźń Arjuny.” Letter to: Mandali Bhadra : 69-07-28 Los Angeles

"Pomiędzy Vaisnavami mogą być pewne różnice zdań, z powodu

indywidualnej tożsamości każdego z nich, ale mimo wszystkich osobistych

różnic, kult świadomości Kryszny musi się rozwijać. Możemy zobaczyć, że na

polecenie Śrila Bhaktivinody Thakura, Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami

Maharaja zapoczątkował w ubiegłym stuleciu zorganizowane nauczanie misji

świadomości Kryszny. Wszyscy uczniowie Śrila Bhaktisiddhanty Sarasvatiego

Goswamiego Maharajy są Braćmi Duchowymi. I chociaż istnieją między nami

pewne różnice poglądów, i chociaż nie działamy zgodnie, każdy z nas szerzy

ten ruch świadomości Kryszny odpowiednio do swych własnych możliwości

i przyjmuje wielu uczniów, aby rozprzestrzenić go na cały świat Srimad-

Bhagavatam Canto 4: Rozdział dwudziesty ósmy, Tekst 31

" Brak jedności pomiędzy indywidualnymi duszami jest tak mocne w tym

materialnym świecie, że nawet członkowie Towarzystwa Świadomości Kryszny

zdają się być czasami rozdzieleni z powodu odmiennych opinii i skłanianiu się

ku materialnym rzeczom. W rzeczywistości w świadomości Kryszny nie może

być dwóch opinii. Jest tylko jeden cel: służenie Krysznie do granic swoich

możliwości. Jeśli istnieje jakaś niezgoda co do służby, takie nieporozumienie

należy uważać za duchowe. W żadnych warunkach nie może być rozbita

jedność tych, którzy są rzeczywiście zaangażowani w służbę dla Najwyższego

Osobowego Boga." Srimad-Bhagavatam Canto 4: Rozdział trzydziesty, Tekst 8

Związek Śrila Prabhupada z jego braćmi duchowymi jest niepojętej natury i

bardzo łatwo można go opacznie zrozumieć. Na przykład opisał on Śrila

Madhava Maharaja w następujący sposób:



“ (…) lepiej nie zadawać się zbyt blisko z moimi braćmi duchowymi, ponieważ

zamiast zainspirowania naszych uczniów, mogą ich czasami zanieczyścić.

Poprzednio próbowali to zrobić, szczególnie Madhava Maharaja, Tirtha

Maharaja i Bon Maharaja, ale w jakiś sposób udało mi się opanować sytuację.

To ma miejsce.” (Letter to Rupanuga Maharaja, 74-04-28, Tirupati)

Pomimo tego, rok później pozwolił mu inicjować swojego ucznia harinama i w

1977 wyznaczył go członkiem zarządu powiernictwa dobroczynnego, które

właśnie stworzył. Śrila Prabhupada mógł krytykować swoich braci duchowych,

ale równocześnie ostrzegał swoich uczniów, że nie mają prawa robić tego

samego. Raczej każdy wielbiciel powinien szanować braci duchowych swojego

guru:

„Braci duchowych mistrza duchowego powinno się szanować na równi z nim

samym.” Adi-lila: Rozdział piąty, Tekst 147

Również Śrila Bhaktisiddhanta Sarasvati ostrzega przed zagrożeniem

wynikającym z wtrącania się w transcendentalne spory pomiędzy wielkimi

Vaisnavami:

“Ci, których osąd jest materialny, nie są w stanie wejść w kochającego ducha

kontrowersji pomiędzy czystymi wielbicielami i z powodu swojego własnego

braku czystego oddania mają tendencję do przypisywania im swoich własnych

zanieczyszczeń stronniczością.” Sri Brahma samhita p.72

Jeśli czyści wielbiciele różnią się w opiniach, wynika to tylko z ich własnych,

niepojętych i transcendentalnych powodów. Z pewnością nie są one owocem

grupowych uprzedzeń. Dlatego projektowanie takich motywów na Śrila

Prabhupada, używając jego wypowiedzi, z zamiarem wszczepienia umysłom

niewinnych i łatwowiernych osób postawy pełnej uprzedzeń wobec wszystkich

wielbicieli z Gaudiya Math jest nieuczciwe i dwulicowe. Ktoś, kto to robi, z

pewnością nie oddaje ducha Śrila Prabhupada.

Na wcześniejszych stronach ponad wszelką wątpliwość udowodniliśmy, że Śrila

Prabhupada nie był nieprzyjaźnie nastawiony do swoich braci duchowych i ich

zwolenników, a ponadto chciał, żeby jego własni uczniowie w pełni z nimi

współpracowali. Nawet jeśli jednak byśmy tego nie zrobili, wroga propaganda

skierowana przeciwko im nie miałaby żadnego usprawiedliwienia. Takie

zachowanie jest avaisnava.

5 maj 1999


