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Książkę tą dedykuję mojemu ukochanemu mistrzowi duchowemu, 
Jego Boskiej Miłości A. C. Bhaktiwedancie Swamiemu Prabhupadzie, 

którego boska mądrość i współczucie daje schronienie wszystkim 
jego szczerym zwolennikom, teraz jak i przyszłym pokoleniom.
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Wprowadzenie

Choć zazwyczaj ktoś ignoruje innych przy osiąganiu własnych celów, 
to ci, którzy dążą do premy akceptują zależność od innych, 

którzy mają podobne cele i upodobania. Współdziałając w ten sposób 
razem wspólnie pracują, mając swój cel na uwadze. 

Celem tym jest – prema. 
(Madhava Mahotsava, Śrila Jiva Goswami)

W przeciągu ostatnich paru lat, zarówno wśród moich uczniów jak i w 
świątyniach, którymi się opiekuję, próbowałem wdrożyć system, który 
zaczął być znany jako „system opieki” – idee kryjące się za tym systemem 
opiekowania się wielbicielami nie należą do mnie. Zostały stworzone 
i realizowane przez mojego drogiego brata duchowego, J.Ś. Radhanatha 
Swamiego wraz ze wszystkimi świątyniami, które próbowały wdrożyć ten 
system pod sztandarem Śri Śri Radha Gopinatha Mandir z Chowpatty, na 
długo zanim zacząłem zajmować się tym tematem.

Gdy pierwszy raz odwiedziłem Śri Śri Radha Gopinatha Mandir w styczniu 
1994 roku, natychmiast odniosłem wrażenie podobne do tego, jakie mia-
łem podczas pierwszej wizyty w świątyni MTŚK pod koniec 1972. Wśród 
wielbicieli wyczułem dominujące poczucie harmonii, szczęścia i przyjaźni, 
jak gdyby wszyscy byli jedną, dużą rodziną. Choć warunki świątynne były 
bardzo skromne, jak w świątyni w Bostonie pod koniec 1972, to nastrój 
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między bhaktami w pełni rekompensował wszelki brak udogodnień. 
Poczułem, że bhaktowie byli zainspirowani, ponieważ byli chronieni i uwa-
żali się za część misji.

Tego samego wieczora i przez kolejne trzy dni brałem udział w progra-
mach organizowanych zarówno przez, jak i dla wielbicieli mieszkających 
poza świątynią. To, czego doświadczyłem podczas tych spotkań jak i póź-
niej – przy jedzeniu prasadam w towarzystwie niektórych z nich – było tym 
samym uczuciem, które towarzyszyło mi wcześniej w świątyni. Bhaktowie 
uczęszczający na te programy byli głównie grihasthami i również między 
nimi wyczułem tą samą harmonię, szczęście i przyjaźń jak i radość, którą 
wyczuwałem wśród brahmacarinów mieszkających w świątyni. W odróż-
nieniu jednak od mojego doświadczenia z końca 1972 roku, obecnie byłem 
świadkiem raczej sporej grupy grihasthów, mieszkających poza świątynią, 
niektórzy całkiem daleko, także wyglądali na wyjątkowo radosnych, bę-
dąc częścią misji, której towarzyszyli również brahmacarini mieszkający 
w świątyni. Przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. 

Z mojego doświadczenia z poprzednich dwóch dekad wynika, że to, co 
najczęściej tworzyło tak silne poczucie przyjaźni, to czas, gdy bhaktowie 
skupieni byli wspólnie na misji Śrila Prabhupada, by sprzedawać jego 
książki. Choć nadal jest to naszą misją, którą polecił nam Śrila Prabhupada, 
nasz Założyciel-Acarya, to według mnie stopniowo na przestrzeni ostatnich 
dwóch dekad w większości świątyń na świecie, wiele osób, które mieszkały 
na zewnątrz, pracując i często zmagając się z utrzymaniem rodziny, czuło 
się pominiętych w tej misji.

Śrila Prabhupada podarował nam coś więcej, niż tylko misję rozprowa-
dzania jego książek. Dał nam także środki do radosnego intonowania, tań-
czenia i przyjmowania Kryszna-prasadam w towarzystwie bhaktów. Naszą 
misją było rozwinięcie tego doświadczenia tak, by stało się łatwo dostępne 
dla każdego, czy to brahmacarina, grihasthy, vanaprasthy czy sannjasina. 
Wszystkie te rodziny radośnie intonowały, tańczyły i przyjmowały Kryszna-
-prasadam. Miałem wrażenie, że żyli tylko po to, by smakować ten nektar 
tak dużo, jak tylko mogli. 

Podczas tej wizyty zapytałem siebie: „Czym jest to, co wiąże tych bhak-
tów razem, jak gdyby byli jedną rodziną? Co takiego mają, co daje im tak 
mocne poczucie misji?”

Najbardziej oczywistą i natychmiastową odpowiedzią było to, że mają 
Radhanatha Maharaja. Lecz z czasem dowiedziałem się, że powodem 
tego nie jest tylko to, że w Radhanacie Maharaja mieli bezinteresownego 
i współczującego lidera. Działo się tak z powodu wprowadzenia przez 
Maharaja – „systemu opieki” – systemu, który stworzył, ustanowił i konty-
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nuował, by dbać o bhaktów ze Śri Śri Radha Gopinatha Mandira. To właśnie 
dawało tym wielbicielom tak silne poczucie misji.

Kilka lat później, jesienią 1997 roku, Radhanatha Maharaja na moje 
zaproszenie pierwszy raz przyjechał z wizytą do dawnego Związku 
Radzieckiego. To podczas tej wizyty, w Kijowie, błagałem Maharaja, by 
opowiedział o systemie opieki bhaktom, zebranym by wysłuchać jego wy-
kładów. Z powodu swojej pokory Maharaja nie był skłonny się zgodzić. Lecz 
z powodów moich nieustających próśb ustąpił, i podczas paru wieczorów 
przedstawił swoją wizję „Prostej Świątyni”, sporo mówiąc o systemie opieki, 
który założył dla bhaktów ze Śri Śri Radha Gopinatha Mandira.

To tam, w Kijowie, J.Ś. Radhanatha Maharaja zasadził „nasionko” systemu 
opieki w dawnym Związku Radzieckim. Jego przemowy zostały nagrane 
na video, a kopie rozesłane do wszystkich świątyń z mojej strefy wraz 
z prośbą do liderów, bhaktów świątynnych i członków kongregacji, by 
obejrzeli te filmy wspólnie, czerpiąc z nich pomysły na to, jak zastosować
te zasady w swoich świątyniach.

Choć Radhanatha Maharaja zasiał nasionko w tych rozmowach, wkrótce 
zrozumiałem, że aby to nasionko właściwie rosło i dawało owoce, to już 
samo jego podlewanie zależało ode mnie i od tych, którzy byli obecni 
podczas jego wykładów. Każdy był w stanie zrozumieć ważność jego 
przekazu. Co więcej, szybko stało się dla mnie jasne, teraz nadszedł czas na 
zastosowanie tych zasad w miejscach, za które byłem odpowiedzialny. 

W roku 1997 nasz ruch w dawnym Związku Radzieckim rozwijał się pod 
różnorodnym przywództwem, nie tylko na poziomie stref, lecz także na 
drugorzędnym poziomie dowództwa. Odwiedziłem wtedy ponad sześć-
dziesiąt miast Związku Radzieckiego. Podczas tych podróży zobaczyłem, że 
większość liderów było zasypanych własnymi sprawami. Większość z nich 
nie była gotowa na uczynienie z systemu opieki kwestii priorytetowej, 
ani ja nie byłem gotowy naciskać na nich, szczególnie w tych miejscach, 
w których nie byłem Strefowym GBC. Gdy zrozumiałem, że większość świą-
tyń nie była gotowa na przyjęcie tego systemu, postanowiłem stopniowo 
edukować moich uczniów mając nadzieję, że spośród nich przynajmniej 
paru nauczy się stosowania zasad w związku z ich młodszymi duchowymi 
braćmi i siostrami.

W tym czasie niektórzy liderzy świątynni w Zachodniej Rosji i na Ukra-
inie także zaczęli wprowadzać „system opieki” dla bhaktów przy pomocy 
doświadczonych opiekunów, którzy w tamtym czasie zaczęli przyjeżdżać 
z Chowpatty by im asystować. Przez jakiś czas wysiłki obu stron szły 
równocześnie. Kontynuowałem mówienie o systemie opieki do moich 
uczniów, a niektóre świątynie i strefowi liderzy także starali się wdrożyć 

7



Dbajmy o wielbicieli

8

zasady, o których dowiadywali się z różnych źródeł (m.in. od Radhanatha 
Maharaja, lokalnego GBC, Regionalnego Sekretarza, od bhaktów z Chow-
patty, którzy odwiedzali Rosję i Ukrainę, oraz ode mnie samego). 

W kolejny latach w niektórych świątyniach poczyniono zasadniczy po-
stęp w tym przedsięwzięciu. W innych postęp był znikomy. To samo można 
powiedzieć o moich uczniach. Niektórzy z nich zrobili ogromne postępy 
jako opiekunowie, a inni małe lub wcale. Wiele powodów tego wykracza 
poza zakres tego wprowadzenia, choć jak sądzę, jednym istotnym powo-
dem jest to, że większość opiekunów nie posiada niezbędnego systemu 
wsparcia, by utrzymać się jako opiekunowie. Co więcej, zrozumiałem 
także własną niezdolność do przekazania adekwatnego wsparcia liderom 
i uczniom, którzy próbują służyć jako opiekunowie. Większości świątyń czy 
regionów nie jestem w stanie odwiedzić nawet raz w roku, a co tu mówić 
o dwóch czy trzech wizytach, które wydają się niezbędne, przynajmniej 
we wczesnym rozwoju. Na pewno pomogłoby to w zbudowaniu swego 
rodzaju metody wsparcia, którego potrzebuje silny system opieki.

Z tego powodu w maju 2004 roku zaprosiłem Śridama Dasa i jego żonę, 
Kiśori Devi Dasi, którzy są przykładnymi grihasthami i opiekunami ze Śri 
Śri Radha Gopinatha Mandira. Celem było przeprowadzenie na Ukrainie 
seminariów na temat duchowej opieki. W przybliżeniu zaproszono do 
Kijowa stu pięćdziesięciu liderów, opiekunów i potencjalnych opiekunów 
z Republik Bałtyckich, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Zachodniej Rosji, 
by wzięli udział w tych „Seminariach Opiekunów”. Miałem nadzieję, że 
organizując trzydniowe spotkanie, głównie poświęcone duchowej opiece, 
można stworzyć podstawową grupę zadedykowanych opiekunów, którzy 
potencjalnie mogliby służyć jako dodatkowe wsparcie dal tych, którzy 
zmagali się jako opiekunowie. Ponieważ większość zgromadzonych to gri-
hasthowie, miałem także nadzieję, że zarówno Śridama jak i Kiśori, dzięki 
ich przykładowi i prezentacji, będą mogli rozwiać wszelkie wątpliwości. 
Zrozumiałem, że para grihasthów może służyć jako opiekunowie dla dużej 
grupy bhaktów. Rezultaty tego spotkania wydawały się być bardzo ko-
rzystne. Pod koniec większość uczestników wyraziło opinię, że otrzymali 
zasadniczą pomoc i wsparcie.

Chcąc udzielić dodatkowego wsparcia skompilowałem tą niewielką 
książkę. W Pierwszej Części, która tworzy podstawy, na których opiera się 
wszystko inne, zamieściłem kilka istotnych cytatów Śrila Prabhupada na 
temat duchowego schronienia. Nawet jeśli skompilujemy tomy materiałów 
o metodzie opieki, to dopóki nie oprzemy naszych zasad na najbardziej 
solidnych fundamentach, czyli na słowach Śrila Prabhupada, to wszystko 
będzie mentalną spekulacją.
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Następnie odnajdziecie krótką przemowę, którą wygłosiłem w dniu poja-
wienia się Pana Balarama w 2004, na temat duchowej mocy i schronienia.

Część Druga zaczyna się od znaczących cytatów z niektórych listów 
Śrila Prabhupada, które szczególnie wskazują te same zasady, których 
przestrzegamy w systemie opieki. Pozostała część rozdziału zawiera 
cztery wykłady/rozmowy. Wszystkie przekazują ogólne zasady i powody 
rozpoczynania i utrzymywania opieki. Jeden wykład jest głównie dla brah-
macarinów, a pozostałe zarówno dla nich jak i dla grihasthów. Dodatkowo 
zamieściłem kilka wyjątków z innych wykładów, które umacniają te same 
powody, które zostały już przedstawione w poprzednich dwóch wykładach 
o rozpoczynaniu i utrzymywaniu systemu opieki.

Jak już wspomniałem, standardy tego systemu zostały już ustalone przez 
J.Ś. Radhanatha Maharaja i bhaktów ze Śri Śri Radha Gopinatha Mandira. 
Ja jedynie próbuję podążać ich śladami używając tych samych zasad, które 
zostały ustanowione w Chowpatty jako:

1. Kwalifikacje opiekuna
2. Obowiązki opiekuna
3. Podstawowe zasady szkoleniowe przekazywane podopiecznym.

Służą one za podstawę dla materiałów umieszczonych w Części Trzeciej. Do 
każdej listy zasad dotyczących każdego z tych trzech punktów podaliśmy 
wyjątki z wykładów dla bhaktów z Moskwy, Białorusi i Ukrainy, mówiących 
głównie o systemie opieki. Ponieważ większość z tych wyjątków omawia 
więcej niż jeden punkt, wymieniłem te, których dany cytat dotyczy na 
początku każdej grupy cytatów.

Jeżeli chodzi o „podstawowe zasady szkoleniowe przekazywane pod-
opiecznym,” to większość z nich znajduje się w głównym tekście tej części. 
Jednakże położyłem nacisk na dwie zasady: 

1.  Podopieczni powinni zrozumieć, jak traktować członków rodziny, 
którzy nie są bhaktami

2.  Podopieczni powinni wiedzieć, jak traktować osoby materialistyczne.
W tym celu pod koniec tej części przytoczyłem transkrypcję całego wykła-
du z Pune z zeszłego roku, który przede wszystkim dotyczy tego tematu. 

W Części Czwartej znajdują się poszczególne pytania i odpowiedzi 
wymieniane drogą mailową, które nie znalazły się przy zasadach wymie-
nionych w Części Trzeciej. Informacje te będą miały znaczenie bardziej dla 
moich uczniów i dla tych, którzy nimi nie są, lecz są opiekunami moich 
uczniów, niż dla tych, którzy nie zaliczają się do żadnej z tych kategorii.

Choć nie mam kwalifikacji do mówienia czy pisania na tak wzniosły te-
mat jak duchowa opieka, to jednak czuję się w obowiązku by przynajmniej 
spróbować podjąć się pracy, którą J.Ś. Radhanatha Maharaja pozostawił 
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dla swojego sługi. Modlę się o jego błogosławieństwa, bym stał się czysty 
i bezinteresowny, tak jak on jest, bym mógł stać się właściwym instrumen-
tem w rękach mojego ukochanego mistrza duchowego, Śrila Prabhupada 
i by móc zostać wiecznym sługą misji Śrila Prabhupada.

Chciałbym wykorzystać tą możliwość, by podziękować wielu bhaktom, 
którzy przyczynili się do wydania tej książeczki. Bez ich pomocy niemoż-
liwym byłoby skompilowanie tego materiału w tak ograniczonym czasie, 
jaki mogłem na to przeznaczyć.

Przede wszystkim chciałbym podziękować J.Ś. Radhanathowi Maharajo-
wi, którego przyjaźń stała się jednym z najwspanialszych skarbów mojego 
życia. Bez jego inspiracji i przykładu z pewnością tak książka nie powstała-
by. Chciałbym także podziękować uczniom Radhanatha Maharaja, Śrida-
mowi Dasa i Kiśori Devi Dasi, za całą pomoc i inspirację, jakiej dostarczyli 
i ciągle dostarczają bhaktom z Ukrainy i Rosji, którzy wzięli udział w ich 
seminariach nt. duchowej opieki w Kijowie w 2004 i 2005.

Chciałbym podziękować Radha Kunda Devi Dasi, która niezłomnie pra-
cowała nad publikacjami Gauranga Press przez prawie dziesięć lat, a także 
za jej bezgraniczne poświęcenie organizacji pracy w Rosji. Wraz z Yugala 
Piriti Devi Dasi przetłumaczyła tą książkę na język rosyjski. Jestem także 
wdzięczny Śri Radha Devi Dasi, której stałość w edytowaniu i korekcie 
nigdy nie przestaje mnie zadziwiać. Dziękuję Naradi Gopi Devi Dasi, 
Avadatta Devi Dasi, Lavanga Namni Devi Dasi, Satyace Dasa i Viśvavasu 
Dasa za redagowanie w rosyjskim. Chciałbym także wymienić wszystkich 
bhaktów, których pomoc w przepisywaniu tej książki sprawiła, że wydanie 
jej było możliwe – Trigunamayi dd, Anuradha Devi Dasi, Cintamani Devi 
Dasi, Dina Tarini Devi Dasi, Kalpataru Devi Dasi, Keśava Dasa, Satyaki Dasa. 
Podziękowania dla Rati Manjari dd (pierwsza edycja), Michaelowi Golub 
(druga edycja), Satyace Dasa (wydanie rosyjskie) za opracowanie graficzne
oraz Nanda Kumara Dasa za długie nocne godziny pracy nad korektą. 
Podziękowania dla Śri Radha Devi Dasi za projekt okładki, Anubhavie Devi 
Dasi i jej mężowi, Kholaveca Śridharowi Dasa oraz Michaelowi Golub za ich 
pomoc w tworzeniu okładki. Podziękowania Taruni Devi Dasi i Triyadisa 
Devi Dasi za korektę rosyjską. Podziękowania dla Vasudama Dasa, Achana 
Vidhi Devi Dasi i Amala Gopi Devi Dasi za ich pomoc w angielskiej wersji, 
a Vasudama Dasa za pokrycie wszystkich kosztów pierwszego wydania 
angielskiego. Podziękowania dla Prema Rasa Dasa za pokrycie wszystkich 
kosztów druku wersji rosyjskiej. Podziękowania dla Lila Smarana Devi Dasi 
za pomoc w tworzeniu grafiki i druku angielskiego wydania. Chciałbym
także wykorzystać okazję do podziękowania Sarva Lakszmi Devi Dasi i jej 
mężowi Śridharowi Dasa. Oboje niezmiernie mi pomogli tworząc bazę 



Wprowadzenie

11

danych ze wszystkich raportów, które otrzymywałem od opiekunów dba-
jących o moich uczniów i osoby aspirujące. Szczególne podziękowania dla 
Virata Rupa Dasa i wszystkich bhaktów z okręgu Rasa Lila na Krymie, za 
łaskawe udostępnienie mi mieszkania i wszystkich niezbędnych rzeczy po-
trzebnych na dziesięć dni poświęconych na przygotowywanie materiałów 
do tej książki. Tamtejsza atmosfera była odpowiednia do tej pracy. Modlę 
się, by wysiłki wszystkich tych bhaktów przybliżyły ich do drogocennego 
owocu czystej służby oddania.

Niranjana Swami
20 Lipca 2006

Boston, USA





Cytaty Śrila Prabhupada 
na temat duchowej siły i schronienia

„Nie możesz zbliżyć się do Kryszny  
bez duchowej siły.”

Śrimad Bhagavatam 6.9.43:

ata eva svayam tad upakalpayasmakam bhagavatah 
parama-guros tava carana-sata-palasac-chayam 
vividha-vrjina-samsara-parisramopasamanim 
upasrtanam vayam yat-kamenopasaditah.

Drogi Panie, jesteś wszechwiedzący i dlatego bardzo dobrze wiesz, 
dlaczego przyjęliśmy schronienie Twoich lotosowych stóp, które dostar-
czają cienia przynoszącego ulgę od wszelkich materialnych niepokojów. 
Skoro Ty jesteś najwyższym mistrzem duchowym i wiesz wszystko, szu-
kaliśmy schronienia Twoich lotosowych stóp, aby otrzymać instrukcje. 
Prosimy, spraw nam ulgę poprzez przeciwdziałanie naszemu obecnemu 
nieszczęściu. Twoje lotosowe stopy są jedynym schronieniem dla całko-
wicie podporządkowanego bhakty i są jedynym sposobem stłumienia 
wszystkich udręk tego materialnego świata.
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ZNACZENIE: Schronienia należy poszukiwać jedynie w cieniu lotosowych 
stóp Pana. Wówczas złagodzone zostaną wszelkie materialne kłopoty, 
które nas niepokoją, tak jak przez schronienie się w cieniu dużego drzewa 
natychmiast uśmierzone zostają wszelkie cierpienia spowodowane przez 
żar słoneczny, nawet bez naszej prośby o ulgę. Dlatego jedynym zaintereso-
waniem uwarunkowanej duszy powinny być lotosowe stopy Pana. Cier-
pienie duszy uwarunkowanej wynikające z różnych kłopotów istniejących 
dlatego, że przebywa w tym materialnym świecie, może zostać uśmierzone 
jedynie wówczas, gdy szuka schronienia u lotosowych stóp Pana.



Poniżej znajdują się wyjątki z wykładów Śrila Prabhupada.

Śrimad Bhagavatam 3.26.43 
Bombaj, 18 stycznia 1975

kryszna-bhakta-niskama, ataeva ‘santa’ 
bhukti-mukti-siddhi-kami-sakali ‘asanta’ (Cc. Madhya 19.149)

Kryszna-bhakta, ten który jest w pełni świadomy Kryszny, jest santa. Jest 
w pełni przekonany. Jest w pełni świadomy Kryszny czy świadomy Boga. 
Jest przekonany, że „Kryszno, w pełni podporządkowałem się Tobie. 
Przyjąłem Twoje schronienie, a Ty obiecałeś aham tvam sarva-papebhyo 
moksayisyami [Bg. 18.66] Dlatego nie mam powodu do niepokoju.” On 
zrozumiał Krysznę, Najwyższą Osobę, wszechmocną, wszechpotężną, 
pełną wszystkich bogactw. „Jeśli On się teraz mną zajmuje, to po co mam 
się martwić?” To jest santi. To jest santi. Dopóki przyjmujemy schronienie 
mayi, asat, które nie jest…

Przypuśćmy, że przyjmujemy schronienie. Dziecko przyjmuje schronie-
nie ojca, matki lub mieszkańcy przyjmują schronienie ojczyzny czy rządu. 
Ktoś musi przyjąć schronienie czegoś innego w celu ochrony, dla bezpie-
czeństwa. Ale osoby te nie są w rzeczywistości bezpieczne. Dlatego zawsze 
jesteśmy pełni niepokoju. Możesz być mieszkańcem wspaniałego kraju, jak 
Stany Zjednoczone Ameryki. Ale nie jesteś wolny od niepokoju, ponieważ 
takie schronienie nie jest wystarczające. Ono nie jest trwałe. Tak jak ostatnio 
w Ameryce musieli usunąć Pana Nixona, ponieważ nie byli wolni od niepo-
koju. Nie możesz uwolnić się od niepokoju przyjmując schronienie w czymś 
materialnym. To nie jest możliwe. Sada samudvigna-dhiyam asad-grahat 
[SB 7.5.5] Asat i sat. Sat oznacza wieczny, a asat oznacza tymczasowy. My 
jesteśmy wieczni. Na hanyate hanyamane sarire [Bg. 2.20] Nie jesteśmy 
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unicestwiani po zniszczeniu czy destrukcji tego ciała. Dlatego musimy 
przyjąć schronienie czegoś wiecznego. Wtedy będziemy szczęśliwi. Dopóki 
będziemy przyjmowali schronienie w rzeczach tymczasowych, asat, w tym 
świecie materialnym, w materialnym społeczeństwie, przyjaźni, miłości, 
kraju, towarzystwie, nacji – we wszystkich tych rzeczach, które nie są stałe 
– nie możemy być szczęśliwi. Lecz jeśli przyjmiesz bezpieczne schronienie 
w lotosowych stopach Najwyższego, to naprawdę jesteś bezpieczny.

Wykład w dniu Avirbhava 
pojawienia się Pana Nityanandy 
Bhubaneśvar, 2 lutego 1977
Prawdziwą siłą jest siła duchowa. Tą duchową siłą jest Balarama. Dlatego 
musimy przyjąć schronienie lotosowych stóp Balarama. Balarama oznacza 
guru-tattva. Balarama reprezentuje guru. Jeśli chcemy zrozumieć Ćaitanyę 
Mahaprabhu, jeśli chcemy zrozumieć Krysznę, to musimy przyjąć schronie-
nie Balarama.

Nayama atma bala-hinena labhyah. To wedyjskie zalecenie oznacza: 
„Bez łaski Balarama nie możesz zrozumieć swojej duchowej tożsamości.” 
Balarama przychodzi jako Nityananda Prabhu. Dlatego musimy przyjąć 
schronienie Nityanandy.

Ta pieśń Narottama Dasa Thakura rozpoczyna się tak nitai-pada-kamala, 
koti-candra-susitala: „Lotosowe stopy Nityanandy są tak kojące jak miliony 
księżyców.” Jeśli przyjmiemy schronienie w Nityanandzie Prabhu uzyskamy 
spokój. Np., w ciągu dnia, szczególnie latem, jesteśmy wyczerpani upałem. 
Ale wieczorem, gdy tylko pojawia się blask księżyca, jesteśmy zadowoleni. 
Cały wysiłek i zmęczenie w ciągu dnia jest natychmiast usuwany. Jeden 
księżyc daje nam tyle przyjemności. A cień lotosowych stóp Nityanandy 
Prabhu jest tak przyjemny jak blask milionów księżyców.

Jeśli faktycznie pragniemy spokoju umysłu, jeśli naprawdę chcemy być 
wolni od materialnego zmęczenia, musimy przyjąć schronienie Nityanandy 
Prabhu. Nityananda Prabhu jest siłą, jest duchową siłą. A bez duchowej siły 
nie możesz zbliżyć się do Kryszny.

Nayam atma pravacanena labhyah: „Jeśli jesteś dobrym mówcą, 
niekoniecznie zrozumiesz Krysznę.” Na medhasa: „Ani dzięki rozumowi.” 
Tylko dlatego, że masz rozum, możesz zrozumieć Krysznę? Nie. Na bahuna 
srutena. Uważasz, że ponieważ jesteś bardzo dobrym naukowcem, masz 
stopień naukowy, to możesz zrozumieć Krysznę? Nie. To nie jest możliwe.

Musimy posiadać duchową siłę. Źródłem tej siły jest Balarama, pierwsza 
manifestacja Kryszny, prakasa-vigraha. Kryszna manifestuje Siebie przez 
Balarama. Tak więc musimy przyjąć schronienie Nityanandy Prabhu.
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Wykład z Gurvastakam na Uniwersytecie w Upsala 
Sztokholm, 09 września 1973
Każdy w swoim sercu posiada płonący ogień. To jest dowód materialnej 
egzystencji. Nikt nie jest pozbawiony zmartwień. Ten płonący ogień 
oznacza zmartwienia, zawsze. Każdy je posiada. Nawet mały ptak jest 
zaniepokojony. Dajesz ptaszkowi ziarenka do jedzenia i on je zjada. Ale nie 
jest to spokojne jedzenie. Będzie się oglądał na boki zastanawiając: „Czy 
nie zbliża się ktoś by mnie zabić?” To jest egzystencja materialna. Każdy… 
Nawet Prezydent Nixon, on także się martwi, a co tu mówić o innych. 
Wszyscy politycy są zaniepokojeni. Choć są na wysokich pozycjach, to 
nadal mają do czynienia z materialną chorobą, z niepokojem. Jeśli chcecie 
być mniej zaniepokojeni, czy bez wszelkich zmartwień, to musicie przyjąć 
schronienie guru, lub mistrza duchowego. Potem jest test. Dzięki naukom 
guru, dzięki przestrzeganiu jego nakazów, będziesz wolny od niepokoju. 
Taki jest test.

samsara-davanala-lidha-loka- 
tranaya karunya-ghanaghanatvam 
praptasya kalana-gunarnavasya 
vande guroh śri-caranaravindam

Nie przyjmuj taniego guru i nie rób z tego mody. Tak jak czasami z powodu 
mody trzymasz psa. Jeśli chcesz mieć psa czy guru z powodu mody – „Ja 
mam guru” – to ci to nie pomoże. Musisz przyjąć guru, który może ugasić 
płonący ogień niepokoju w twoim sercu. Taki jest pierwszy test na guru.

Źródło siły duchowej
Wykład z dnia pojawienia się Pana Balarama, festiwal w Odessie 
J.Ś. Niranjana Swamiego – 29 sierpnia 2004
Pan Balarama jest oryginalnym mistrzem duchowym i źródłem siły ducho-
wej. Przy tym całkowicie uważa Siebie za sługę Kryszny.

Opisane jest, że jedyną różnicą między Panem Balaramem i Panem Krysz-
ną jest to, że Pan Balarama gra na bawolim rogu, a Pan Kryszna na flecie;
Pan Balarama ma jasną cerę, a Pan Kryszna ciemną; Pan Balarama posiada 
abhimana (mentalność) „Jestem sługą Kryszny”, a Kryszna takiej nie ma.

Kryszna ekspanduje w różne formy. Jego oryginalną formą jest svayam-
-rupa. następnie ekspanduje w coś, co nazywa się svayam-prakasa. Svay-
am-prakasa jest wtedy, gdy Kryszna manifestuje tą samą postać, tak jak 
ukazał Siebie każdej gopi w rasa-lila. Vaibhava-prakasa jest ekspansją, która 
posiada niewielkie różnice, i te niewielkie różnice posiada Pan Balarama.
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Svarupa Kryszny opisywana jest jako sat, cit i ananda. Sat oznacza 
wieczną egzystencję. Pochodzi od słowa sata, które oznacza to, co istnieje. 
Wszystko, co istnieje posiada jakąś formę. Wszystkie formy istniejące 
w duchowym świecie, takie jak las Vrndavany, rzeki oraz chłopcy pasterze, 
pochodzą od Pana Balarama. Pan Balarama służy Najwyższemu Panu 
w świecie duchowym. Jest przewodnim bóstwem mocy sandhini, z której 
nawet forma Kryszny pochodzi.

Wszystkie formy w świecie duchowym nie są takie jak te ze świata ma-
terialnego. W świecie duchowym istnieje nieograniczona różnorodność. 
Nie ma tam próżni. Wszelka różnorodność istniejąca w świecie duchowym 
opiera się na mocy sandhini i w ten sposób Pan Balarama manifestuje 
Vrindavanę – miejsce, w którym ukazują się rozrywki Kryszny.

Moc cit jest mocą wiedzy, której bóstwem przewodnim jest Sam Kryszna. 
Nazywa się ona mocą samvit. Mówiąc samvit mamy na myśli „wiedzę”. 
Opisane jest także, jak moc samvit ukazuje się w świecie duchowym jako 
sambandha czy też związek. W duchowym świecie wiedza, która manife-
stuje się w mieszkańcach świata duchowego, jest ich związkiem z Kryszną. 
Ich zrozumienie jest takie: „Jestem przyjacielem Kryszny.” Balarama myśli: 
„Jestem bratem Kryszny, jestem sługą Kryszny.” To jest ich związek, sam-
bandha. Nanda Maharaja myśli: „Jestem ojcem Kryszny.” Matka Yaśoda 
myśli: „Jestem matką Kryszny.” A Kryszna myśli: „Nanda Maharaja jest Moim 
ojcem.” To jest moc samvit manifestująca się w świecie duchowym, a Krysz-
na jest bóstwem dominującym tej mocy.

Na koniec jest ananda, szczęście, a bóstwem dominującym mocy hladini 
jest Śrimati Radharani. Ze Śrimati Radharani ekspanduje nieograniczona 
liczba pasterek, które dalej ekspandują w królowe Dvaraki oraz boginie 
fortuny na Vaikunthach. Wszystkie pochodzą od Śrimati Radharani, a Ona 
jest bóstwem dominującym mocy hladini, lub mocy, która sprawia przy-
jemność Krysznie.

Balarama służy Krysznie zarówno w świecie duchowym, a także w ko-
smicznej manifestacji. Później ekspanduje w Maha-Śankarszana, potem 
w Mahavisznu, a dalej manifestują się nieograniczone wszechświaty. Te 
nieograniczone wszechświaty są trzymane mocą Pana Balarama.

nayam atma bala-hinena labhyo 
na ca pramadat tapaso vapy alingat

Najwyższego Pana nie osiąga ten, kto nie posiada siły duchowej, jest 
szalony lub nieuważny czy też ten, którego wyrzeczenia są niewłaściwe. 
Najwyższy Pan jest osiągany przez tego, kto zawsze próbuje osiągnąć 
Go właściwymi środkami. Taka osoba wchodzi do świata duchowego. 
(Mundaka Upaniszad)
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Prabhupada wyjaśnia, że bala, siła duchowa, jest Panem Balaramem i to 
On Swoją nieograniczoną mocą utrzymuje niezliczone wszechświaty na 
Swoich kapturach. Caitanja Bhagavata wyjaśnia, że Ananta Śesza trzyma 
niezliczone wszechświaty na Swoich kapturach, ale On sam nie ma żadnej 
podstawy. Dlatego musimy zrozumieć, że jest On oryginalnym źródłem 
wszelkiej mocy duchowej. Ktoś może być bardzo silny i może utrzymać 
bardzo ciężki przedmiot na swojej głowie. Lecz jeśli nie ma niczego, co 
mogło by go podeprzeć, to co takiego może utrzymać on sam? Przewróci 
się. Ale Ananta Śesza może utrzymać niezliczone wszechświaty na Swoich 
kapturach, a Jego samego nic nie podtrzymuje. Jak On to robi? Ponieważ 
jest oryginalnym źródłem wszelkiej mocy duchowej.

Prabhupada cytuje ten werset w Kryszna, źródło wiecznej przyjemności 
i wyjaśnia, jak Pana Balarama jest źródłem mocy duchowej. Pan Balarama 
jest także oryginalnym mistrzem duchowym. Dlatego tą moc duchową 
otrzymuje się od reprezentanta Pana Balarama, od mistrza duchowego, 
który dostarcza uczniowi tej siły. To nie jest tak, że moc mistrza duchowego 
pochodzi od niego. Otrzymuje ją od Pana Balarama.

W Ćaitanya Śikszamrita Śrila Bhaktivinoda Thakura wyjaśnia, jak zabicie 
demonów Dhenukasury i Pralambhasury przez Pana Balarama zostało 
porównane do zniszczenia pewnego rodzaju zanieczyszczeń. Dhenuka-
sura reprezentuje zanieczyszczenie bycia jak osioł. Tak jak osioł dźwiga 
bardzo ciężki bagaż, w ten sam sposób Dhenukasura reprezentuje żywą 
istotę, która prowadzona jest przez ignorancję. Ta ignorancja objawia się 
jako niewiedza o własnej wiecznej tożsamości lub natury w świecie du-
chowym. Bhaktovinoda Thakura opisuje także, że błędne pojęcie na temat 
wiecznej natury świętego imienia jak również błędne przekonanie, które 
powstaje z nie zrozumienia tego, co faktycznie jest godne wielbienia a co 
nie, jest także reprezentowane przez demona Dhenukasurę. Demon ten 
musi zostać zabity przez czyjeś własne wysiłki. Bhaktivinoda mówi, że jeśli 
żywa istota sama czyni wysiłek by uwolnić się od tych błędnych koncepcji 
słuchając właściwych nauk od mistrza duchowego, to Pan Balarama, który 
jest źródłem mocy duchowej, daje jej siłę do pokonania tych błędnych 
wyobrażeń. Tak jak Pan Balarama zabił demona Dhenukasurę, podobnie 
da nam także moc, do uwolnienia się od tych fałszywych koncepcji, które 
nas okrywają. Sami także musimy robić wysiłek, ale jak mówi werset, 
Najwyższy Pan nie jest osiągany przez tego, kto nie posiada duchowej 
mocy, ani przez tego, kto jest szalony czy nieuważny, ani przez tego, kogo 
wyrzeczenia są niewłaściwe. Najwyższy Pan objawia się tej osobie, która 
zawsze usiłuje osiągnąć Go właściwymi środkami. Taka osoba wchodzi do 
świata duchowego.



19

Cytaty Śrila Prabhupada na temat duchowej siły i schronienia

W dużym stopniu zależymy od mocy mistrza duchowego, ale i sami 
musimy czynić wysiłek. Mistrz duchowy może zostać porównany do ko-
chającej matki, która wychowuje i chroni dziecko przed złymi elementami. 
Te złe elementy porównane są do żaru słonecznego lub surowego zimna, 
są jak głód i pragnienie lub niebezpieczne stworzenia. Może to być także 
porównane do błędnego pojmowania bhukti i mukti. Mistrz duchowy 
chroni śraddha objawiając to, czym jest bhakti i czym jest bhakti-abhasa. 
Oświeca ucznia jak uwolnić się od tych błędnych koncepcji, dotyczących 
tego, czym jest czysta służba oddania. Bhakti-abhasa na początku przy-
pomina bhakti, ale nie jest prawdziwą służbą oddania. Jest karma-miśra 
bhakti, jest jnana-miśra bhakti, jest bhakti zmieszaną z tak wieloma rodza-
jami niewłaściwych przekonań. Te błędne pojęcia muszą zostać zniszczone 
dzięki właściwej wiedzy. Mistrz duchowy niszczy te niewłaściwe koncepcje 
i pokazuje różnicę między czystą służbą oddania i służbą oddania zmiesza-
ną z karmą i jnaną. Jeśli pragniemy osiągnąć Krysznę, jeśli chcemy udać 
się do świata duchowego i jeśli naprawdę chcemy zrozumieć czym jest 
nasza sambhandha, czy związek z Kryszną, to musimy wypełniać służbę 
oddania tak, jak opisuje to Śrila Rupa Goswami: anyabhilasita-sunyam jna-
na-karmady-anavrtam / anukulyena krsnanu-silanam bhaktir uttama. To 
uttama-bhakti, najwyższa służba oddania, musi być wykonywana z przy-
chylną postawą do zadowolenia Kryszny. Musi być anyabhilasita sunyam 
– całkowicie pozbawiona wszystkich innych motywów, wolna od karmy, 
od pragnienia owoców działania, od mentalnej spekulacji i od pragnienia 
wyzwolenia w impersonalnej koncepcji, która powstaje z jnany.

Mistrz duchowy daje uczniowi właściwe nauki. Nasionko służby oddania 
sadzone jest w sercu i musi być podlewane – brahmanda bhramite kona 
bhagyavan jiva / guru-krsna-prasade paya bhakti-lata-bija. Proces podle-
wania odbywa się za pomocą ciągłego słuchania. Ale w trakcie podlewania 
wraz z roślinką oddania mogą wzrastać także chwasty. Pan Caitanja mówi, 
że należy być bardzo ostrożnym w rozróżnianiu między roślinką oddania 
i chwastami. Ta dyskryminacja jest efektem czyjegoś własnego wysiłku. 
Gdy bhakta czyni ten wysiłek w próbie zdobycia Kryszny właściwymi środ-
kami, to Pan Balarama daje mu moc do pokonania przeszkód materialnego 
świata, która objawia się w naukach mistrza duchowego.

Jesteśmy chronieni przez słuchanie właściwych nauk, a także przez wła-
sny wysiłek w przestrzeganiu naszej sadhany czy bhajanu. Nie powinniśmy 
być jak niemądre osły, nie rozumiejące właściwie niczego z powodu okrycia 
ignorancją. Powinniśmy zrozumieć, że życie duchowe zawiera również wła-
ściwe rozróżnianie w sercu. Oraz właściwy wysiłek za pomocą ciała, umysłu 
i słów, który powinien być skierowany na zadowolenie guru i Kryszny.
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W tak pomyślnym dniu pojawienia się Pana Balarama powinniśmy bez 
przerwy modlić się o tą moc duchową i bardzo uważnie słuchać od wznio-
słych Waisznawów, którzy są naszymi strażnikami i obrońcami. Są oni 
wiecznymi strażnikami śraddhy, wiary, która została zbudzona w naszych 
sercach. Jeśli bardzo uważnie ich słuchamy i zawsze modlimy się o ich 
towarzystwo, to otrzymamy odpowiednią moc do zrozumienia naszego 
wiecznego związku z Kryszną.



Instrukcje Śrila Prabhupada 
odnośnie dbania o bhaktów

Oto fragmenty z listów Śrila Prabhupada dotyczące tematu troszczenia się 
o wielbicieli.

List do Śri Galim 
Delhi, 20.09.1971
W odpowiedzi na ostatni punkt, ten, kto naucza może być traktowany jak 
Mistrz Duchowy. To nie jest tak, że gdy zostaniemy inicjowani to wtedy 
stajemy się doskonali. Nie. Doskonałość wymaga nauk. Jeśli przyjmujemy 
od nich nauki, wszyscy starsi bracia duchowi mogą być traktowani jak 
guru, nie ma w tym nic złego. Tak naprawdę masz tylko jednego Mistrza 
Duchowego, który cię inicjuje, tak jak masz tylko jednego ojca. Ale każdy 
Waisznawa powinien być traktowany jak prabhu, pan, ktoś wyższy ode 
mnie. I w tym sensie, jeśli ja uczę się od niego, może być ceniony jak guru. 
To nie jest tak, że jestem nieposłuszny względem swojego Mistrza Ducho-
wego i kogoś innego nazywam w ten sposób. To nie tak. Mogę tak nazywać 
kogoś, kto uczy mnie dokładnie tego, czego naucza mój inicjujący Mistrz 
Duchowy. Czy widzisz sens?

21
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List do Karandhara 
Delhi, 3.12.1971
Przyjmij proszę moje błogosławieństwa. Właśnie otrzymałem twój list 
z 13.11.1971, w którym rekomendujesz Śriman Howarda Sorgena i Śrimati 
Jo An McNamara do zostania moimi uczniami. Bardzo się cieszę, że mogłem 
ich inicjować. Nadałem im ich duchowe imiona – Ganga Narayana Dasa 
i Jaga Mohini Dasi. Teraz ty musisz ich właściwie prowadzić w świadomości 
Kryszny, ponieważ sam jesteś bhaktą zaprawionym w boju. Właściwie 
przyszłość naszego Towarzystwa Świadomości Kryszny spoczywa w rękach 
starszych uczniów. Daj im wszelkie udogodnienia by udoskonalić ich życia. 
Chroń ich i dobrze nauczaj. Taki jest teraz obowiązek moich uczniów.

List do Satadari 
Los Angeles, 07.07.1974
Moja droga Satadari Devi Dasi! Proszę, przyjmij moje błogosławieństwa. 
Chciałbym cię zawiadomić o otrzymaniu przeze mnie twojego listu 
z 13.07.1974. Uważnie go przeczytałem. Tak, siksza guru jest każdy, kto 
może ułatwić ci postęp duchowy. Czerpiesz nauki z moich książek i jeśli 
nie jesteś w stanie zrozumieć czegoś, to wyjaśnienie możesz otrzymać od 
każdego starszego bhakty, Madhukanty czy kogoś innego. Każdy starszy 
bhakta może być nauczycielem w duchowych tematach. Jeśli lubisz uczyć 
się od Madhukanty, to nie ma w tym niczego złego.

Mam nadzieję, że mój list zastanie cię w dobrym zdrowiu.
Zawsze dobrze ci życzący

A.C. Bhaktivedanta Swami

List do Mandakini 
Los Anageles, 08.02.1970
Intonuj proszę codziennie szesnaście rund na koralach i przestrzegaj reguł 
i czterech zakazów oraz unikaj dziesięciu obraz w intonowaniu Świętego 
Imienia Kryszny. Ucz się proszę naszego świadomego Kryszny sposobu 
życia z dobrych rad starszych wielbicieli.

List do Malati 
Los Angeles, 06.03.1970
Słyszałem o tym, jak nowi wielbiciele wykonują swoją służbę oddania bar-
dzo entuzjastycznie, szczerze i z pokorą. Tak, prosiłem ich o przyjmowanie 
twoich instrukcji, ponieważ jesteś jedną z ich starszych sióstr duchowych. 
Cokolwiek się nauczyłaś, a jesteś jedną ze starszych uczennic, czegokol-
wiek doświadczyłaś, musisz przekazać nowym uczniom. To się nazywa 
parampara.
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List do Govardhana 
Los Angeles, 06.03.1970
Dołączam jedną kartkę ze standardowymi praktykami dla inicjowanych 
bhaktów. Uwzględnijcie to. Mam nadzieję, że będziesz uważnie czytał na-
sze książki i pytał o wskazówki w rozumieniu Świadomości Kryszny naszych 
starszych braci duchowych. Jeśli będziesz przestrzegał zasady regularnego 
intonowania Hare Kryszna i będziesz wykonywał służbę oddania, Kryszna 
da ci wszelką ochronę we wszystkich życiowych okolicznościach.

List do Kasturiki 
Los Angeles
Jestem także bardzo zadowolony słysząc o twojej dobrej postawie pokory 
w służbie dla Pana. To jest bardzo ważna kwalifikacja wielbiciela. Teraz
próbuj uczyć się naszej filozofii z pomocą twoich starszych braci i sióstr
duchowych, wychodź na sankirtan i zawsze bądź zaangażowana w jakiś 
rodzaj pracy dla Kryszny. Wtedy Kryszna pobłogosławi cię ciągłym rozwo-
jem w Świadomości Kryszny.

List do Kennetha 
Bombay, 17.09.1970
Proszę, staraj się najlepiej jak potrafisz uczyć się naszej filozofii Kryszny. Gdy
będziesz miał jakiś trudny punkt, możesz prosić o radę Śriman Hayagrivę 
lub starszych braci duchowych. Zawsze intonuj Hare Kryszna, wykonuj 
swoje regularne zadania w Świadomości Kryszny, współpracuj z innymi 
bhaktami, ściśle przestrzegaj czterech zasad regulujących i bądź szczęśliwy 
w służbie dla Pana.

List do Satsvarupy 
Bombay, 25.09.1970
Masz rację mówiąc, że przykład i życzliwa pomoc starszych członków 
Towarzystwa jest najmocniejszą siłą do motywowania naszych studentów 
w rozwijaniu się w świadomości Kryszny, zarówno nowych jak i starszych. 
Zaniedbywanie wykonywania czynności regulujących i tak zwany awans 
na podstawie własnych motywacji jest obraźliwy. Należy szczerze próbo-
wać dojść do etapu służby oddania motywowanej przez czystą miłość do 
Kryszny, a nasz osobisty przykład musi być dla nich wskazówką.

List do Tradhis, Nagapatni 
Gorakhpur, 11.02.1971
Proszę, umacniaj się w służbie oddania dla Kryszny codziennie intonując 
szesnaście rund na koralach, przestrzegając ściśle zasad regulujących 
i unikając dziesięciu obraz w intonowaniu Świętego Imienia Pana. Jeśli 
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przestrzegasz tego prostego procesu z wiarą pod kierunkiem mistrza 
Dduchowego i próbujesz zrozumieć naszą filozofię dzięki regularnym
studiom, będziesz rozwijał swoje życie w Świadomości Kryszny, a Kryszna 
równocześnie ochroni cię przed atakami mayi i dostarczy ci wszystkich 
niezbędnych rzeczy do pełnienia służby oddania dla Niego. Zachęty 
i wskazówek szukaj proszę u twoich starszych braci i sióstr duchowych 
i bądź szczęśliwy w Świadomości Kryszny.

List do Sukhady 
Londyn, 04.08.1971
Proces jest prosty. Przestrzegaj regulujących zasad służby oddania nieza-
chwianie, regularnie intonuj szesnaście rund maha-mantry na koralach, 
czytaj całą naszą literaturę, uczęszczaj na wykłady i arati, wychodź na 
sankirtan. Jeśli masz jakieś pytania, zawsze kieruj je do swoich starszych 
braci i sióstr duchowych. Nasza metoda nie jest aż tak trudna. Jest radosna. 
Entuzjastycznie zaangażuj się w ten sposób, a będziesz szczęśliwy, a na 
koniec wrócisz do domu do Boga.

Wizja i powody rozpoczęcia i utrzymywania systemu opieki 
– potrzeba wspólnych starań do pomagania sobie
Istagosthi z Brahmacarinami 
08.08.1999.
System opieki jest tematem bardzo ważnym dla mnie. Jestem szczęśliwy 
móc mówić o nim zawsze, gdy jest ku temu okazja.

Chciałbym wyrazić dziś swoje przekonanie, nie w oparciu o moją pozy-
cję jako „autorytetu”, lecz z personalnego i życzliwego punktu widzenia 
kogoś, kto posiada dwudziestosiedmioletnie doświadczenie w MTŚK’a. 
Jeśli w tych latach doświadczeń widzicie coś przydatnego, to może gdy 
otworzę moje serce przed wami, będzie to miało choć niewielki wpływ na 
was, by zrozumieć dlaczego uważam, że ten system opieki jest tak ważny.

Nie jestem tu jako GBC Moskwy. Zrozumiałem, że walenie młotkiem jako 
GBC nie otwiera niczyjego serca. Szczerze, jestem tym zmęczony, i dlatego 
odłożyłem swój młotek wiele lat temu. Jeśli kiedykolwiek użyję go znowu 
to tylko po to, by uderzyć się w palec. Nie zamierzam tłuc wam do głowy 
byście przyjęli ten system, choć będę próbował otworzyć kilka umysłów 
a także mam nadzieję, kilka serc. 

Zanim tu przybyłem pomyślałem, że jeśli najpierw ja otworzę moje serce, 
wtedy będzie to miało jakiś wpływ na was. Dlatego zamierzam wyjaśnić, 
dlaczego osobiście uważam za istotne posiadanie tego systemu opieki.
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Po tym wstępie mam nadzieję, że teraz wiecie, dlaczego tu przyjechałem. 
I mam nadzieję, że jasne jest to, że waszego GBC tu dziś nie ma. Zapomnij-
cie o tym. Nie mówi do was GBC. Mówi do was Niranjana Swami. 

Osobiście widziałem podczas moich wielu lat doświadczeń w świado-
mości Kryszny – czy też powinienem powiedzieć w Ruchu Świadomości 
Kryszny – zmiany, które miały miejsce. Czasami te zmiany były bardzo 
wyraźne, czasami nie.

Gdy myślę wstecz o powodach przyłączenia się do Ruchu Świadomości 
Kryszny pamiętam, że w moim sercu przyłączyłem się do niego, by rozwinąć 
oddanie dla Pana Kryszny. Chciałem nauczyć się tego, jak stać się świado-
mym Kryszny. Gdy przyłączyłem się do Ruchu Świadomości Kryszny, orga-
nizacja nie była aż tak rozwinięta. Gdy się przyłączyłem Śrila Prabhupada 
już założył wiele świątyń na całym świecie oraz GBC na krótko przed tym, 
gdy się pojawiłem. Oczywiste było dla mnie to, że istniała jakaś struktura. 
Nasze świątynie jednak opierały się na bardzo prostych zasadach.

Nie było takich rzeczy jak bhakta-programy czy program life-member. 
Nie sądzę także, że w tamtych dniach używaliśmy słowa „departament”. 
Nie pamiętam, by ktoś używał tego słowa. Był prezydent świątyni, był 
komandor i świątynia pełna brahmacarinów i brahmacarinek. Byli także 
grihasthowie mieszkający w pobliżu. Lecz w większości to brahmacarini 
mieszkali w świątyniach. Życie było bardzo proste i wyrzeczone, ponieważ 
ruch nie był aż tak rozwinięty. Nie mieliśmy wtedy zbyt wiele pieniędzy. 
Pamiętam, że podczas mojej pierwszej zimy w świątyni nie było przez jakiś 
czas ogrzewania. Wszyscy brahmacarini dostawali płaszcze, a ponieważ 
świątynia nie miała zbyt wiele pieniędzy, były bardzo tanie. Prawdopo-
dobnie kosztowały około 20$, ponieważ tyle tylko mogliśmy wydać. Nocą 
każdy zasuwał swój płaszcz. Niektórzy mieli śpiwory, więc pozostali włazili 
do nich i spali razem – bardzo proste życie. Budziliśmy się na mangala-
-arati, intonowaliśmy nasze japa, zjadaliśmy śniadanie, które składało się 
z kawałka pomarańczy, odrobiny cieciorki i owsianki.

Potem sprzątaliśmy i wychodziliśmy na harinama, praktycznie na cały 
dzień, codziennie. Na harinamie mieliśmy obiad, na który składał się chleb 
i ziemniaki. Siadaliśmy i jedliśmy przy przejściach podziemnych. Około 
17.00 wracaliśmy do świątyni. Czasami grupa harinamowa składała się 
z dwóch bhaktów. Czasami, gdy wszyscy byli naprawdę pobudzeni, w gru-
pie było czterech bhaktów. W świątyni nie było jeszcze zbyt wielu osób. 
Gdy ja się przyłączyłem w ośrodku nie mieliśmy zbyt wielu wielbicieli, 
może piętnastu, a czasami bywało jeszcze mniej – około dwunastu.

Wracaliśmy więc wieczorem, braliśmy prysznic, szliśmy na sundara arati 
i na wykład z Bhagavad-gity. Każdy dzień wyglądał w ten sposób. Po roku 
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sprzedaż książek zaczęła się nieznacznie zwiększać. Ale większość naszych 
czynności była skupiona na wielbieniu Bóstw, harinamie, dystrybucji 
prasadam i sprzedaży magazynów Back to Godhead (BTG). Życie było bar-
dzo proste i uregulowane. Śrila Prabhupada podkreślał te czynności dla 
rozwoju naszej świadomości Kryszny – harinama, sprzedaż magazynów 
BTG, wielbienie Bóstw i codzienne uczęszczanie na wykłady. W tym bardzo 
prostym otoczeniu nauczyliśmy się, jak zamienić nasze wcześniejsze skom-
plikowane życia na bardzo proste życie w świadomości Kryszny.

W tamtych dniach życie świątynne było jak życie rodzinne. Mieliśmy 
swoje problemy. Mieliśmy swoje sprzeczki. Mieliśmy swoje kłopoty finan-
sowe. Zmagaliśmy się. Ale robiliśmy to wspólnie. A ponieważ zmagaliśmy 
się wspólnie, pomagaliśmy sobie. W naszych wysiłkach by sobie pomagać 
byliśmy wszyscy w stanie wykorzystać siłę innych. Pamiętam, jak miałem 
wielu przyjaciół w świątyni, a jednym z nich był Prezydent Świątyni. Wszyst-
ko, co robił to przychodził i klepał mnie po plecach. Potrzebowałem tego, 
bo czasami było bardzo ciężko. Zmagałem się, szczególnie gdy zacząłem 
sprzedawać książki. Ale zawsze czułem, że ktoś nade mną czuwa. Czułem 
się bezpieczny. Byłem szczęśliwy. I choć ciężko pracowałem, czułem, że ko-
muś na mnie naprawdę zależało. Nigdy nie zapomnę tych początkowych 
lat w świadomości Kryszny.

Jestem szczęśliwy, że ten sam bhakta, który wtedy był moim prezydentem 
świątyni nadal jest bardzo aktywny. Jestem mu także bardzo wdzięczny za 
opiekę, jaką mi okazał. Teraz naucza we Włoszech. Robił to przez ostatnich 
piętnaście – dwadzieścia lat. Gdybym nie dostał wtedy takiego zaintereso-
wania i opieki od prezydenta świątyni i od lidera sankiratnu, nie wiem, czy 
poradziłbym sobie w tych trudnych czasach.

Nadszedł czas, gdy zostałem polecony do inicjacji. Mój prezydent świą-
tyni polecił mnie Śrila Prabhupadzie do inicjacji, a Prabhupada odpisał ak-
ceptując mnie jako ucznia. Prabhupada napisał: „przyjąłem go na swojego 
inicjowanego ucznia i jego imię to Niranjana Dasa. Dbajcie teraz o niego.” 
To jest w tym liście. Prabhupada napisał, że Prezydent powinien dobrze 
o mnie dbać, ponieważ świadomość Kryszny oznacza tworzenie idealnego 
człowieka. Na nieszczęście nie zobaczyłem wtedy tego listu. W rzeczywisto-
ści nie widziałem go przez następne piętnaście lat. Mój Prezydent Świątyni 
nigdy mi go nie pokazał. Nie wiem dlaczego. Ale zobaczyłem go znacznie 
później. I gdy go zobaczyłem, pomyślałem o tym, co było tam napisane, 
doceniając opiekę i zainteresowanie, które miał dla mnie Prabhupada oraz 
mój Prezydent Świątyni.

Chcę wam przez to powiedzieć, że w moich wczesnych latach świado-
mości Kryszny, ponieważ czułem opiekę, pomogło mi to pozostać w świa-
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domości Kryszny. To nie była opieka na siłę. Taka opieka na siłę nie działa. 
Nie czułem, że Prezydent Świątyni dba o mnie, ponieważ coś go do tego 
zmusza. Poza tym, najbardziej atrakcyjne w tym było to, że dbał o mnie, 
ponieważ chciał, żebym był świadomy Kryszny. Nie dbał o mnie po to, 
żeby miał kto zmywać naczynia. Nie dbał o mnie ponieważ byłem jedynym 
stolarzem w świątyni i zawsze naprawiałem różne rzeczy. Nie dbał o mnie 
dlatego, że byłem jedyną osobą, która miała prawo jazdy w świątyni.

Może powiedzieć: „Cóż, może wydaje ci się, że nie dbał o ciebie z tych 
wszystkich powodów, ale ja wiem lepiej.” Ja po prostu tak nie czułem. Nidy 
tak o nim nie myślałem. Zawsze myślałem, że dbał o mnie, ponieważ zawsze 
gdy przychodził, siadał i opowiadał mi coś o Śrila Prabhupadzie. W tamtych 
dniach nie było tak wiele spotkań. Nie pamiętam, żebym chodził do biura 
prezydenta świątyni na spotkanie. Nasze spotkania miały miejsce gdy on 
przychodził do mnie i klepał mnie po plecach. Siadaliśmy i rozmawialiśmy 
przez kilka minut, a ja czułem się zupełnie oczyszczony, zachęcony, zainspi-
rowany i gotowy na wykonywanie mojej służby. Ponieważ wszyscy razem 
ciężko pracowaliśmy, prezydent świątyni był kimś, kto był w stanie mówić 
do każdego w świątyni w ten sposób, by okazać swoją troskę i uwagę.

Pamiętam, że świątynia miała ogromne trudności finansowe. Rozprowa-
dzaliśmy zaledwie kilka magazynów Back to Godhead dziennie. Sprzeda-
waliśmy je jedynie za 25 centów. Gdy ktoś sprzedał dwadzieścia sztuk to 
był fenomen. Mówiliśmy o tym cały dzień. Chociaż finansowo było nam
ciężko, Prezydent nigdy nie zmuszał mnie do zarabiania pieniędzy. Tak 
naprawdę nie zmuszał mnie do niczego. Po prostu przychodził do mnie 
i opowiadał mi o Prabhupadzie i o jego misji. Naturalnie czułem inspirację 
do robienia czegoś.

Oczywiście gdy ruch zaczął się rozrastać, zaczęliśmy zdobywać większe 
świątynie. Przyłączało się więcej bhaktów. Sprzedaż książek wzrosła zna-
cząco dopiero około 1974 lub 75. Pojawiało się więcej lakszmi. Zaczęliśmy 
rozwijać różne programy. Śrila Prabhupada zachęcał nas w tym kierunku, 
ponieważ naprawdę miał wizję panowania nad światem i rozpowszech-
niania świadomości Kryszny. Ale zawsze podkreślał, że celem zakładania 
naszych świątyń i rozpowszechniania świadomości Kryszny jest danie 
świadomości Kryszny innym – ponieważ to jest sercem naszego ruchu. 
Czasami mówimy, że sercem naszego ruchu jest sprzedaż książek. Sprzedaż 
książek i rozdawanie świadomości Kryszny to synonimy. Sercem naszego 
ruchu jest dawanie świadomości Kryszny innym. Śrila Prabhupada uczył 
nas, że powinniśmy nauczać bezinteresownie, porzucając osobiste ambi-
cje zdobywania korzyści i sławy i że powinniśmy próbować szczerze służyć 
poleceniom guru i Kryszny, dając świadomość Kryszny innym.
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Na przestrzeni tych lat osobiście widziałem, że czasami nacisk był kładzio-
ny bardziej na zewnętrzną ekspansję niż wewnętrzną. Śrila Prabhupada, 
podczas swojej fizycznej obecności z nami, naciskał nas zawsze do bycia
silnymi wewnętrznie i duchowo. Dla Śrila Prabhupada zarówno wewnętrz-
nie jak i zewnętrznie było tym samym, ponieważ był na platformie zrealizo-
wanej. Zawsze widział wszystko w związku z Kryszną. Dla kogoś, kto zawsze 
jest związany z Kryszną – wewnętrznie i zewnętrznie – nie istnieje konflikt
między wewnętrznym a zewnętrznym. Ci, którzy nie są w pełni świadomi 
Kryszny muszą być ostrożni, aby nie stali się zbyt przywiązani do rzeczy 
zewnętrznych i zapomnieli o wewnętrznych. Jeśli zaczniemy utożsamiać 
świadomość Kryszny z czynnościami zewnętrznymi, to stopniowo będzie-
my rozwijać przywiązanie do tych rzeczy. Nazywa się to taranga rangini.

Taranga rangini oznacza, że osoba jest przywiązana do zewnętrznego 
rozwoju zarówno siebie samego i tego, co jest wokół niej. Innymi słowy, staje 
się przywiązana do dobrobytu wynikającego z jej pozycji, lub staje się przy-
wiązana do zadowolenia, które zgromadziła w efekcie jakiejś stałej służby. 

Ktoś może powiedzieć: „Przez tyle lat służyłem jako brahmacarin w aśra-
mie, dlatego teraz mogę cieszyć się mieszkaniem we własnym pokoju 
lub w pokoju z zaledwie dwiema innymi osobami.” Lub: „Zaoszczędziłem 
pieniądze i mogę je wydać tak jak chcę.” Przywiązanie do zewnętrznych 
pozycji i nagromadzonych rzeczy może prowadzić do upadku.

Narada Muni wygłosił swoje nauki dla brahmacarinów w Śrimad Bhaga-
vatam. Brahmacarin musi praktykować kontrolowanie zmysłów. Musi być 
bardzo posłuszny i musi rozwinąć postawę przyjaźni względem mistrza 
duchowego. Ze stanowczym ślubem brahmacarin powinien zamieszkać 
w aśramie jedynie dla korzyści guru. Takie są nauki Narady Muniego 
odnośnie życia brahmacarina. W tych samych naukach mówi także, że 
brahmacarin powinien regularnie studiować mantry wedyjskie, a przed 
ich studiowaniem powinien ofiarować pokłony swojemu mistrzowi du-
chowemu z wielkim szacunkiem. Gdy kończy swoje studia nad Vedami 
powinien złożyć pełne szacunku pokłony mistrzowi duchowemu. Narada 
Muni mówi, że brahmacarin powinien być także bardzo aktywny, powinien 
być ekspertem i powinien utrzymywać mocną wiarę w słowa swojego 
mistrza duchowego i śastr. Powinien bardzo dobrze się zachowywać, 
w prosty sposób i nie powinien nigdy gromadzić czy jeść więcej niż jest to 
niezbędne. Innymi słowy, życie brahmacarina jest prostym życiem. Jest to 
życie poświęcone edukacji. I jest to życie w dyscyplinie.

W tych samych wersetach Narada Muni daje przykład, że brahmacarin 
powinien każdego dnia wychodzić i prosić o jałmużnę dla mistrza ducho-
wego, potem powinien wrócić i wszystko oddać guru. Jeśli mistrz duchowy 
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nie wezwie go tego dnia na posiłek, brahmacarin powinien pościć. Jest to 
słynny werset. Wszystko to znajduje się w wersetach i naukach Siódmego 
Tomu Śrimad Bhagavatam.

Życie brahmacarina jest życiem w dyscyplinie. Ci, którzy są samo-zdy-
scyplinowani łatwiej akceptują dyscyplinę w aśramie. Jedynym celem 
mieszkania w aśramie jest akceptowanie tej dyscypliny i uczenie się świa-
domości Kryszny, praktykowanie świadomości Kryszny i jak mówi Narada 
Muni, poświęcenie swojego życia guru.

W tym celu Śrila Prabhupada założył te aśramy. Ale osobiście widziałem 
na przestrzeni tych lat, co jest czasami bolesne, że wiele osób przychodzi 
do aśramu i zapomina o tej zasadzie. Szybko zapominają. Wydaje się, że 
niektórzy nigdy nie byli nawet świadomi tych zasad gdy się wprowadzali. 
Ale to jest właśnie powodem mieszkania w aśramie. Życie w aśramie pole-
ga na utrzymaniu prostego życia.

Zapytajcie kogokolwiek, kto został grihasthą po tym jak wcześniej był 
brahmacarinem, o różnicę między życiem brahmacarina i grihasthy. Gdy 
porównują swoje życie w obu aśramach to zazwyczaj pamiętają prostotę 
życia w brahmacarii. Jakie mieli wtedy zmartwienia? „Och, ktoś zabrał moje 
kaupiny. Gdzie jest moje dhoti?” Takie mieli zmartwienia. Może czasami 
takie: „Za mało prasadam.” To są bardzo proste zmartwienia w porównaniu 
ze zmartwieniami, które mogą nagromadzić się w życiu rodzinnym.

Gdy podróżuję po Ameryce i odwiedzam moich Braci Duchowych, 
którzy mają troje, czasami czworo dzieci, osobiście widzę ich zmartwienia: 
„Moja córka ma 13 lat. Przebywa z karmimi. Pisze listy do chłopców. Myślę 
o szybkim wydaniu jej za mąż. A mój syn. Nie ma atrakcji do świadomości 
Kryszny. Jedyne co robi to gra w gry komputerowe przez cały dzień.” Mają 
tyle zmartwień jeśli chodzi o swoje dzieci. 

Życie rodzinne jest o wiele bardziej skomplikowane. Życie brahmaca-
rina oznacza bycie bardzo prostym. Brahmacarin powinien studiować 
i powinien uczyć się jak nauczać świadomości Kryszny. Nie powinien 
zbytnio zajmować się rozwojem ekonomicznym. Rozwój ekonomiczny jest 
dla grihasthów. To nie jest tak, że brahmacarin nie powinien wychodzić 
i sprzedawać książek. Gdy brahmacarin wychodzi z książkami, wychodzi 
rozdawać świadomość Kryszny i prosić o jałmużnę dla mistrza duchowego. 
Nie wychodzi ze świadomością, że to jest rozwój ekonomiczny. Wychodzi 
z nastawieniem, że jest to służba dla mistrza duchowego. Ja muszę wyko-
nać moją służbę dla jego przyjemności.

Czasami widzimy, że brahmacarin o tym zapomina i w środku zaczyna 
czuć nacisk czy presję na wychodzenie i robienie tych rzeczy. Jeśli zapomi-
na o swoim celu i traci koncentracje, straci również satysfakcję. Jest jeszcze 
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gorzej gdy zaczyna rozglądać się wokół siebie i czuje, jakby każdy mówił 
mu, co ma robić, ale tak naprawdę o niego nie dbał. Tak się dzieje, ponie-
waż teraz mamy tyle departamentów, tyle programów, tyle świątyń i to 
wszystko trzeba utrzymać. Wielbiciele czują się zmuszani do utrzymania 
tego. Gdy ktoś jest proszony o zrobienie czegoś, to nie czuje że: „On nie 
prosi mnie o to, ponieważ zależy mu na mnie. On tylko chce, żeby coś było 
zrobione.” Gdzie jest inspiracja do zrobienia tego?

Możemy tak się uwikłać rzeczami zewnętrznymi, że zapominamy o we-
wnętrznych. Wtedy bhaktowie odczuwają: „Nie jestem nikomu potrzebny. 
Nikogo nie obchodzi, czy tu jestem czy nie. Wszystko, o co się martwią, to 
o zapłacone rachunki.” Tak się właśnie dzieje. Ludzie zaczynają myśleć w ten 
sposób, chociaż nie po to Śrila Prabhupada założył ten ruch. To nie jest to, co 
sam czułem gdy mieszkałem jako brahmacarin w świątyni. Naprawdę czu-
łem, że ktoś się o mnie troszczy. Dla mnie to była najważniejsza rzecz. To było 
tak ważne, że poświęciłem tej świątyni służbę przez dwadzieścia siedem lat.

Nigdy nie udałem się do innej świątyni niezależnie. Wtedy nie było takie-
go przeskakiwania ze świątyni do świątyni jak widzimy obecnie.

Oczywiście nie jest możliwe odtworzenie tamtych dni. Nie wspominam 
ślepo tego czasu, uważając, że można go cofnąć. To co mogę i chcę powie-
dzieć, to że nastrój, którego doświadczaliśmy wtedy, nas wszystkich zmaga-
jących się razem i dbających o siebie wzajemnie, to można odtworzyć. Gdy 
ten nastrój, który Śrila Prabhupada chciał widzieć w swoich świątyniach 
– prostota, edukacja i nauczanie – przepada i wszyscy zapominają o celu, 
to jest to bardzo bolesne, ponieważ my chcemy, żeby ludzie mieszkali 
w świątyni i dostawali świadomość Kryszny.

Śrila Prabhupada mówi bardzo wyraźnie w znaczeniu w piątym tomie 
Śrimad Bhagavatam, że świątynie nie służą tylko do jedzenia i spania.

Zrozumiałem, że osobista relacja z prezydentem świątyni nie jest tak ła-
two dostępna jak była w tych wczesnych dniach. Ale te same zasady, które 
Prabhupada ustanowił, muszą być stosowane. Wielbiciele, podejmujący 
odpowiedzialność jako opiekunowie, z tego co słyszałem, zostali wybrani 
przez was nie dlatego, że mają administracyjną pozycję i nie dlatego, 
że będą zmuszali was do robienia rzeczy, których nie chcecie robić, lecz 
dlatego, że są wielbicielami, którym zaufaliście i którzy do pewnego stop-
nia mogą okazać chęć do opieki, do uczenia innych tego, czego sami się 
nauczyli i do pomocy w utrzymaniu wszystkiego dla bhaktów w świątyni.

W ten sposób w świątyni może zaistnieć dzielony wśród wszystkich 
wspólny wysiłek. Wspólny wysiłek, wytwarza więź. Nie powinniśmy zma-
gać się sami. Należy próbować pomagać sobie wzajemnie. Jedną z zasad 
życia duchowym jest odkrywanie umysłu w zaufaniu i zadawanie pytań.
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Tak więc mogę do was tylko apelować. Nie zamierzam walić młotem. 
W oparciu o moje dwadzieścia siedem lat doświadczeń w Świadomości 
Kryszny jestem przekonany, że ten system wprowadzenia opiekunów dla 
bhaktów jest najlepszą alternatywą, by stworzyć nastrój podobny do tego, 
o którym mówiłem. Gdy zastosujemy tą alternatywę, niektórzy bhaktowie 
mogą pomyśleć: „Może już nie mogę mieszkać w świątyni.” To może się 
wydarzyć. W świątyniach zostanie mniej bhaktów. Ale przynajmniej będą to 
miejsca, w których wszyscy chcą być i chcą zmagać się wspólnie. Atmosfera 
w świątyni będzie inspirująca, a ten entuzjazm będzie zaraźliwy i przejdzie 
do tych, którzy mieszkają także na zewnątrz. Opiera się to na prostej zasadzie 
rozdawania świadomości Kryszny innym i co także ważne, sobie samym.

Nie możemy rozprzestrzeniać świadomości Kryszny jeśli sami nie czu-
jemy się świadomi Kryszny. Jeśli sami nie czujemy się świadomi Kryszny, 
to nasze działania staną się zewnętrzne. Zaczniemy myśleć, że zarabiamy 
pieniądze, a nie rozdajemy transcendentalną wiedzę. Nasze wysiłki nie 
będą miały znaczącego duchowego wpływu na innych. Rozpowszechnia-
nie świadomości Kryszny dotyczy również nas. Dlatego nie powinniśmy 
siebie samych wykluczać z procesu stawania się świadomymi Kryszny. 
Śrila Prabhupada dał nam proces stawania się świadomymi Kryszny przez 
wykonywanie sankirtanu, co oznacza, że wykonujemy go razem.

Mogę jedynie apelować do was o wzięcie udziału w tym systemie, do 
regularnego przychodzenia na spotkania z opiekunami i do otwartego 
omawiania wątpliwości czy pytań. Powinniście rozmawiać o osobistych 
zmartwieniach. Nie jest to miejsce do wyrażania waszych obaw o innych 
czy nawet do rozmawiania o innych. 

W lipcu 1999 roku zrobiłem seminarium składające się z sześciu wy-
kładów o prajalpie. Po zakończeniu seminarium zrozumiałem bardzo 
wyraźnie, że Śrila Bhaktivinoda Thakura zostawił bardzo, bardzo wyraźne 
wskazówki o tym, kiedy powinniśmy mówić o innych a kiedy nie.

Bhaktivinoda Thakura mówi, że jeśli umysł tego, kto praktykuje bhakti-
-yogę pochłonięty jest mówieniem o innych, czy to z powodu dumy czy 
zazdrości, to taka osoba nigdy nie będzie mogła skupić swojego umysłu na 
lotosowych stopach Kryszny. Nie powinniśmy organizować takich spotkań 
tylko po to, by porozmawiać lub ponarzekać na innych. Powinniśmy się 
spotykać, by odnieść korzyść dzięki tym osobom.

Ja także uważam, że dla własnej korzyści opowiedziałem wam o tym. Pró-
bowałem odrobinę otworzyć moje serce przed wami, by wyjaśnić niektóre 
rzeczy, które są dla mnie bolesne. Bolesne jest to, gdy widzę, że te bardzo 
proste zasady, które Śrila Prabhupada ustanowił dla ruchu Świadomości 
Kryszny nie są przestrzegane.
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Prabhupada dał nam prosty i doskonały sposób na zostanie świadomym 
Kryszny i to działa. To będzie działało, jeśli szczerze będziemy praktykowali 
to, co Śrila Prabhupada nam dał. Śrila Prabhupada także zwykł podkreślać, 
że świadomość Kryszny jest bardzo prostym procesem. Nie próbujcie go 
sobie komplikować. Nie próbujcie robić z niego czegoś, czym on nie jest.

Pamiętam, jak raz Prabhupada powiedział podczas wykładu: „Nie 
bądźcie przeintelektualizowani. Nie myślcie, że wiecie więcej od swojego 
mistrza duchowego.” Powiedział, że powinniśmy słuchać i powtarzać słowa 
naszego mistrza duchowego, a gdy staniemy się przeintelektualizowani, to 
cały ruch będzie stracony. Bycie prostym oznacza, że nie powinniśmy robić 
czegoś większego z tego, co Śrila Prabhupada nam dał. Jeśli podążamy 
prostym procesem poczujemy, jak stajemy się świadomi Kryszny.

Dlatego powinniśmy uprościć nasze życie i nasze zajęcia w świątyni, 
i wszystko skoncentrować wokół tych zasad.

Pytanie: W tych wczesnych dniach gdy byliście razem, łatwo można zrozu-
mieć to, jak byliście połączeni i jak wspólnie pracowaliście. Jednak w tej świą-
tyni mamy wiele grup, a każdy dba tylko o siebie. W jaki sposób bhaktowie 
mogą rozpocząć wspólne starania i co będzie podstawą ich zjednoczenia?
Odpowiedź: Właśnie dlatego mówiłem, że czasami grupy bhaktów two-
rzą różne departamenty wokół jakiegoś rodzaju działalności skierowanej 
na przynoszenie finansów do świątyni. Dlatego mamy departament life-
-membership, departament dystrybucji książek, departament rozdawania 
prasadam, cafe… Nawet nie znam ich wszystkich. Wszystkie one robią coś, 
co ma na celu przyniesienie do świątyni pieniędzy, ludzi czy innych dóbr. 
Każdy departament ma także swoje własne cele. Ale jak już powiedzieli-
śmy, jedynym celem utrzymywania świątyni jest udostępnianie miejsca 
bhaktom, by stawali się świadomi Kryszny i dawali świadomość Kryszny 
innym. Na tej właśnie podstawie Śrila Prabhupada założył duchowe pro-
gramy w świątyni – wykłady, harinamy itp.

Oczywiście choć tylko paru z nas w tamtym czasie wychodziło na 
harinam, to w sumie wychodził każdy, ponieważ wymienialiśmy się tak, 
by każdy mieszkający w świątyni mógł mieć szansę wyjścia na harinam. 
W soboty wychodziliśmy na harinam wszyscy razem. Jest to pomocne 
w zjednoczeniu świątyni, ponieważ każdy skupia się na tym, do czego 
służy świątynia. Każdy też brał udział w świątynnych programach.

Musimy pracować wspólnie jeśli chcemy stać się świadomi Kryszny. Nie 
powinniśmy utożsamiać świadomości Kryszny z jakimiś zewnętrznymi 
obowiązkami. Czasami bhaktowie myślą, że jeśli po prostu będą wykony-
wali swoją służbę, to pewnego dnia po prostu naturalnie zostaną świadomi 
Kryszny. Ale gdy pełnią służbę ich umysł ją odrzuca: „Nie chcę tego robić. 
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Nie podoba mi się to. Chcę robić coś innego.” Ktoś uważa, że jeśli tylko bę-
dzie trzymał się tego to później ni z tego ni z owego obudzi się, a Kryszna 
będzie stał przed nim i obejmował go. Nie wiem, skąd pojawiła się taka 
filozofia. Prabhupada jej nie nauczał.

Musimy praktykować świadomość Kryszny. Nawet jeśli nasz umysł ciągle 
odrzuca służbę, musimy zmagać się razem, by zostać świadomi Kryszny! 
Dlatego kirtany, wykłady i programy duchowe służą jednoczeniu bhaktów. 
Wtedy możemy doświadczyć wspólnego wysiłku w stawaniu się świado-
mymi Kryszny.

Każdy powinien doświadczyć tego, czym jest wysiłek w inspirowaniu 
innych do świadomości Kryszny podczas wykładu w pokoju świątynnym 
wypełnionym bhaktami. Mówcy Bhagavatam powinni myśleć: „W jakiś 
sposób muszę wszczepić świadomość Kryszny w ich serca!” To nie jest takie 
łatwe. To jest wysiłek. Mówca musi się modlić w swoim sercu: „Kryszno, 
proszę, daj mi moc. Pozwól mi powiedzieć coś, dzięki czemu bhaktowie 
będą Cię pamiętali.” Ten rodzaj wysiłku powinien być w umyśle każdego. 
Wszyscy bhaktowie w świątyni powinni się uczyć jak dawać wykłady w tym 
nastroju Śrimad Bhagavatam. To jest wysiłek. Mówca musi robić wysiłek, by 
nauczać i pomagać innym bhaktom w stawaniu się świadomymi Kryszny. 
Słuchacze muszą uważnie słuchać i zadawać istotne pytania dla korzyści 
każdego. Czy nie to miało miejsce w lesie Naimisaranya? Pytania były 
stawiane dla korzyści każdego. „O mędrcy, zostałem zapytany przez was. 
Wasze pytania są chwalebne ponieważ odnoszą się do Pana Kryszny i dla-
tego są istotne dla światowego dobra. Jedynie pytania tego rodzaju mogą 
zadowolić jaźń.” To jest ofiara. Gdy intonujemy Hare Kryszna lub słuchamy
Śrimad Bhagavatam, spełniamy ofiarę. To zjednoczy świątynię.

Nastrój i wizja potrzebne do dbania o innych
Dniepropietrowosk 20-26.01.2002
Bardzo dbam o to, by bhaktowie żyli w świadomości Kryszny. W ostatnim 
roku spędziłem sporo czasu na mówieniu o świętym imieniu Pana. Wierzę, 
że ma to związek z efektem, jaki to przyniosło. Wydaje się, że choć bhak-
towie nadal mają problemy – ponieważ problemy zawsze będą dopóki 
jesteśmy w tym materialnym świecie – to w ostatnim roku zmniejszyły się. 
Odwiedzając różne świątynie i nauczając o świętym imieniu, o przyjęciu 
schronienia w świętym imieniu, nauczając o ważności świętego imienia, 
zauważyłem, że zeszłego roku mniej bhaktów przychodziło do mnie ze 
swoimi osobistymi problemami. Być może wynika to z tego, że nie chcieli 
mnie niepokoić. Ale nawet wtedy, gdy mieliśmy wspólne spotkania, to czę-
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sto pytania wielbicieli związane były ze świętym imieniem. Dla mnie było 
to nowe doświadczenie, ponieważ przywykłem, że bhaktowie przychodzili 
do mnie jeden po drugim z takim czy innym problemem… Te problemy 
nadal istnieją oczywiście, ale maleją w takim stopniu, do jakiego przyjmu-
jemy schronienie w świętym imieniu Pana. Co do tego nie mam żadnych 
wątpliwości. Taką poczyniłem obserwację. Nie o tym jednak chciałem teraz 
mówić, ale pośrednio ma to związek.

W zeszłym tygodniu odwiedziłem Bombaj i spędziłem tam około 
tydzień. Jak już wielu z was wie, świątynia Chowpatty z Bombaju jest świą-
tynią, która próbuje wprowadzić w naszym Towarzystwie pewien model 
do naśladowania. Jest jak jedna duża rodzina. Ich relacje nie są sztuczne. 
Bhaktowie tam mają ze sobą bardzo głębokie związki. Jest tak dlatego, 
że nie przebywają tylko z tymi, którzy mają tą samą służbę, ale uczą się 
przebywać z innymi, którzy robią coś innego. Gdy masz towarzystwo wiel-
bicieli, którzy wykonują inną służbę od twojej, dostajesz inną perspektywę. 
Szczególnie dotyczy to osób, które pracują w świątyni. Pracujemy razem 
bardzo blisko. Czasami mamy skłonność do wyszukiwania cudzych bra-
ków i błędów. Lub czasami możemy dostrzegać brak kompetencji w jakiś 
materialnych sprawach. Rozwija się wtedy postawa, która bardzo utrudnia 
posiadanie bliskich, głębokich relacji. Tam bhaktowie zwracają się do tych 
osób, z którymi nie współpracują i tworzą relacje oparte na kryszna-katha.

Śrila Prabhupada mówi, że w naszych wysiłkach nad studiowaniem 
jego książek powinniśmy zawsze próbować patrzeć na nie i studiować je 
z tak wielu różnych punktów widzenia. Jest tak dlatego, ponieważ książki 
Prabhupada są bardzo głębokie. Gdy zagłębiasz się w jego książki, znajdu-
jesz tak wiele różnych znaczeń, które są w każdym wersecie i znaczeniu. 
Następnie mogą zostać rozwinięte na tak wiele sposobów bez utraty 
podstawowego znaczenia wersetu; bez utraty siddhanty.

W Chowpatty bhaktowie zbierają się razem i studiują książki Śrila Pra-
bhupada, wzajemnie się nauczają, mają kirtany, bhajany i posiadają całą 
sieć wsparcia, by sobie wzajemnie pomagać.

Dopóki naprawdę nie uwolnimy się od cielesnej koncepcji życia, co 
oczywiście następuje po wyzwoleniu, to nadal musimy służyć potrzebom 
ciała. Oczywiście celem jest ciągła próba zmniejszenia tych potrzeb. Ale 
nadal istnieją cielesne potrzeby. Nie możemy zignorować potrzeb ciała, 
ponieważ ciało jest pojazdem, którego przeznaczeniem jest pomoc nam 
w zdobyciu samorealizacji w tym życiu. 

Wielbiciele w Bombaju, szczególnie ci spoza świątyni, mają ze sobą bli-
skie relacje i również bardzo zależy im na pomaganiu sobie. Z tak dużym 
nastrojem rodzinnym dbanie o innych jest bezinteresownym zadaniem.
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Na tyle na ile czujemy schronienie we własnym życiu, na tyle jesteśmy 
w stanie oddać siebie dla korzyści innych. Oczywiście, jeśli nie czujemy 
schronienia, to bardzo trudno jest dawać je innym. Czasami bhaktowie 
przyjmują pozycję dawania schronienia innym, ale ich umysły są zaniepo-
kojone i w efekcie relacja, jaką rozwijają, staje się bardzo formalna i płytka.

Gdy Śrila Prabhupada założył i zaczął rozwijać ten Ruch Świadomości 
Kryszny, nigdy nie stawiał formy przed treścią. Treść była zawsze pierwsza.

Śrila Prabhupada mógł widzieć Krysznę wszędzie i z pewnością jego 
jedynym pragnieniem było danie Kryszny każdemu. Śrila Prabhupada po-
siadał wszelką treść, która była niezbędna do rozpowszechniania świado-
mości Kryszny. Jeśli posiadasz świadomość Kryszny, to masz także wszelką 
treść niezbędną do jej rozpowszechniania. Śrila Prabhupada nadał także 
tej treści formę. Stworzył strukturę. Założył Międzynarodowe Towarzystwo 
świątyń. Wprowadził tak wiele różnych zasad, których Towarzystwo po-
winno przestrzegać. Ale nigdy nie zapomniał o swoim oryginalnym celu. 
Jeśli czytacie oryginalne cele Śrila Prabhupada przy rejestrowaniu MTŚK’a, 
jasnym staje się to, dlaczego zbudował strukturę. Po to, by każdemu dać 
treść. Treść jest tym, co usprawiedliwia istnienie struktury. Prabhupada 
zwykł podawać ten przykład, że gdy postawisz jedynkę przed zerami, 
wszystko nabiera wartości. Wszystkie zera nabierają uzasadnienia dzięki 
istnieniu jedynki – Kryszny. Treść naszej świadomości Kryszny uzasadnia 
istnienie całej struktury. Dlatego gdziekolwiek widzimy świadomość Krysz-
ny, powinniśmy po nią sięgnąć. To jest naszym celem.

Podobnie, Ramananda Raya powiedział Panu Caitanji, że czysta służba 
oddania nie może zostać osiągnięta nawet dzięki pobożnym czynnościom 
przez miliony narodzin. Za czystą służbę oddania można zapłacić tylko 
jedną cenę, którą jest chęć zdobycia jej. Mówi dalej, że gdziekolwiek ktoś 
ją zobaczy, powinien natychmiast ją nabyć. To jest esencja naszego Ruchu 
Świadomości Kryszny. Śrila Prabhupada dał nam to zakładając towarzystwo 
świadomości Kryszny.

Poprzez dawanie schronienia, dawanie świadomości Kryszny innym, 
ludzie bardzo naturalnie przychodzili je przyjąć. Wtedy Śrila Prabhupada 
angażował ich w jakąś służbę. To dlatego wszystko zaczęło się bardzo na-
turalnie rozwijać – ponieważ było schronienie, a bhaktowie czuli, że chcą 
zrobić coś w służbie dla Prabhupada. 

Prabhupada dawał im jakąś służbę, dzięki której nauczali świadomości 
Kryszny, a wtedy inni pojawiali się i w ten sposób ruch zaczynał się roz-
wijać na mocy treści przekazywanej przez Prabhupada, na mocy jego 
świadomości Kryszny i świadomości Kryszny, którą zaszczepił w sercach 
swoich zwolenników. Bhaktowie czuli się tak silni, ponieważ Prabhupada 
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dawał im czyste święte imię i inspirował wielbicieli. Bhaktowie nie myśleli 
o osobistych trudnościach czy wyrzeczeniach, jakich się podejmowali.

Mijały lata a ruch coraz bardziej się rozrastał. Otwierano wiele świątyń, 
wielu prezydentów świątynnych było za nie odpowiedzialnych, zwiększała 
się sprzedaż książek, podobnie nauczanie. Innymi słowy, struktura się 
rozrastała, ale pojawił się także niepokój, jak utrzymać taką strukturę.

Pamiętam w połowie lat 70-tych, gdy dystrybucja książek wciąż wzrasta-
ła, zakupiono i założono wiele ogromnych świątyń. Wielbiciele zaczęli się 
do nich wprowadzać. W 1974 otworzyliśmy naszą świątynię w Bostonie, 
a rok później mieszkało w niej siedemdziesięciu bhaktów. Trwała wielka 
dystrybucja książek, a ja byłem podróżującym liderem sankirtanu. 

Gdy świątynie zaczęły się rozrastać pojawił się niepokój, jak je utrzymać. 
Wtedy do pewnego stopnia i w niektórych miejscach nowi bhaktowie byli 
widziani jako ludzie, którzy przyjdą i pomogą nam utrzymać świątynię. 
Oczywiście w takim sposobie myślenia istnieje fundamentalny błąd. Utrzy-
mywanie świątyni nie oznacza, że utrzymujemy naszą świadomość Kryszny. 
W pewnym momencie nastąpiła zmiana w sposobie myślenia i utrzymywa-
nie świadomości Kryszny stało się równoznaczne z utrzymaniem naszych 
świątyń. W efekcie każdy był widziany jako potencjalna osoba, która pomoże 
nam w utrzymaniu świątyni. Oczywiście nie ma niczego złego w przyjęciu 
ludzi do pomocy w utrzymywaniu świątyni, ale nie powinniśmy ich tak po-
strzegać. Musimy rozwinąć inną wizję. Czasami rozwijamy jakąś wizję tego 
jak postrzegamy siebie i dotyczy to także tego, jak widzimy nie-wielbicieli. 
Musimy jednak widzieć ich tak jak uczył nas tego Śrila Prabhupada. Prabhu-
pada uczył nas, by widzieć każdą żywą istotę jako duchową iskrę i cząstkę 
Najwyższej Boskiej Osoby. Uczył nas własnym przykładem, jak nauczać 
świadomości Kryszny w celu rozniecenia tej iskry.

W Upadesamricie Prabhupada mówi: „Ten ruch świadomości Kryszny 
założyliśmy w nastroju prostego dawania, a teraz praktycznie widzimy, 
jak wiele ludzi entuzjastycznie przychodzi do nas, by pomóc i wspierać 
nasze wysiłki.” Innymi słowy, nastrój dawania był zawsze motywacją Śrila 
Prabhupada. Gdy ludzie przychodzili i pragnęli coś ofiarować, Prabhupda
obdarzał ich nadal, dając im jakąś służbę oddania.

Służba oddania jest niezwykle rzadkim i wartościowym podarunkiem. 
Śrila Prabhupada pisze w jednym liście z 1972 roku-, że odpowiedzialnością 
liderów jest tworzenie atmosfery, w której wielbiciele dobrowolnie będą 
przychodzili i stawali na wysokości zadania, a nastrój dobrowolności nie 
zostanie nigdy stłumiony. Śrila Prabhupada chcąc zrobić coś dla Kryszny, 
dał nam świadomość Kryszny, ucząc nas jak chcieć ofiarować coś Krysznie
i jak dawać Krysznie.
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Oczywiście nie jest tak, że w latach siedemdziesiątych nie istniała żadna 
dyscyplina. Z pewnością Śrila Prabhupada nie promował anarchii i tego, że 
każdy mógł robić co chciał. Śrila Prabhupada był zawsze bardzo ścisły jeśli 
chodzi o uczęszczanie na mangala-arati, codzienne intonowanie szesnastu 
rund i słuchanie Śrimad Bhagavatam. Innymi słowy, gromadził wszystkich 
razem do wspólnego praktykowania świadomości Kryszny. Powiedział, że 
jeśli bhaktowie spotykają się razem i praktykują w ten sposób, to ten nastrój 
dobrowolności pojawi się naturalnie. Są to najważniejsze składniki wszyst-
kich naszych świątyń i powinny być takimi w życiu każdego wielbiciela. 

Najpierw powinna być treść, a forma będzie za nią naturalnie podążała. 
Bez treści możemy budować strukturę czy robić tak wiele planów. Cza-
sami bhaktowie przychodzą z tymi wielkimi, dużymi planami. W swoich 
umysłach mają już wszystko poukładane. Myślą sobie: „To już prawie jest 
zrobione. Wszystko już obmyśliłem. Wszystko, czego potrzebuję, to kogoś, 
kto to teraz zrobi.” Ale to nie działa w ten sposób. Śrila Prabhupada zawsze 
mówił: „To jest dobrowolny ruch.” Dobrowolnie przychodzimy i podporząd-
kowujemy nasze życia służbie dla Kryszny. Musimy dokonać tego wyboru, 
ale dlaczego decydujemy się na ten krok? Ponieważ nadchodzi inspiracja 
do podporządkowania się Krysznie. Gdy inspiracja wzrasta, to naturalnie 
wielbiciele będą przychodzili i wykonywali służbę na wszystkie sposoby.

Bhaktowie mogą nawet wziąć udział w niektórych wielkich planach, co 
praktycznie widzę gdy odwiedzam Chowpatty. Mają jakiś plan, wszyscy 
dobrowolnie się do niego dopasowują, a on po prostu rozwija się z dnia 
na dzień. Przychodzą nowe osoby, tworzy się więcej grup opieki, powstaje 
więcej komisji służących pomaganiu sobie, a większość z tego ma miejsce 
poza świątynią. Oczywiście każdy przychodzi do świątyni na program nie-
dzielny. Gdy ja tam byłem, na programie obecnych było dwa tysiące ludzi, 
i ciągle się to zwiększa. Wszyscy bhaktowie spoza świątyni gotują ucztę, 
kupują bhoga, rozdają prasadam, sprzątają – robią wszystko. Wszystko 
robione jest przez bhaktów spoza świątyni. Ale nie jest to jedyna służba, 
jaką wykonują. W tygodniu mają swoje regularne spotkania. Spotykają się 
razem na spotkaniach w grupach swoich opiekunów. A opiekunowie mają 
swoje spotkania; spotykają się razem i poznają. Niewielka część takiego 
spotkania poświęcona jest organizacji. W czasie pozostałej części ktoś 
prezentuje coś na podstawie książek Prabhupada. Po prezentacji jest czas, 
przynajmniej pół godziny, na filozoficzną dyskusję na temat prezentacji
i wszyscy bhaktowie coś do niej wnoszą i biorą w niej udział. Odbywa się 
to codziennie w różnych domach i w świątyni.

W efekcie Chowpatty przerodziło się w ogromną społeczność bhaktów, 
którzy znajdują różne sposoby, by udzielać sobie wzajemnie wsparcia 
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w świadomości Kryszny. Pomyśleli o sposobach, na jakie mogą użyć swoich 
umiejętności i stworzyli nowe komisje: komisja, która pomaga bhaktom 
w interesach; komisja, która pomaga bhaktom w małżeństwie; komisja, 
która pomaga brahmacarinom, którzy chcą się ożenić i pomaga zaspokoić 
ich potrzeby poza świątynią, tak by nie odbywało się to w jej obrębie. 
Wszystko to jest załatwiane przez grihasthów na zewnątrz. W rzeczywistości 
w Chowpatty nie ma aż tak wielu brahmacarinów, którzy chcieliby zostać 
grihasthami. Zauważyłem, że gdy jestem tam co roku, to w aśramie są nadal 
ci sami brahmacarini. Mac-citta mad-gatah-prana bodhayantah parasparam 
– spotykają się razem, słuchają i intonują wspólnie. Mają ścisłą sadhanę 
i proste życie. W aśramie brahmacarinów nikt nie ma swojego pokoju. 
Wszyscy śpią na podłodze. Mają niewielkie szafki, w których trzymają swoje 
rzeczy. Rok po roku są w pełni zadowoleni z takiego życia, ponieważ mają 
smak do słuchania i intonowania razem, a co wieczór wychodzą i nauczają 
na uniwersytetach. Co tydzień odbywa się około pięćdziesiąt – sześćdziesiąt 
programów na różnych uniwersytetach w całym Bombaju. 

Oczywiście pomiędzy brahmacarinami i grihasthami istnieje współzależ-
ność. Brahmacarini są zależni od grihsthów, ponieważ ci pomagają w utrzy-
maniu świątyni. Grihasthowie są zależni od brahmacarinów, ponieważ 
ci ich nauczają. Grihasthowie powinni także dawać jałmużnę, by pomóc 
utrzymać brahmacarinów. Relacje między brahmacarinami i grihstami są 
tam wspaniałe. Jeśli brahmacarin czyni choćby jedną lekceważącą uwagę 
na temat aśramu grihastha, proszony jest o opuszczenie świątynnego 
aśramu i nie dostaje drugiej szansy. Jest tak dlatego, ponieważ istnieje 
tam właściwy szacunek dla siebie nawzajem. Wielu grihasthów robi tak 
samo dużo jak brahmacarini. Pracują na pełnym etacie, niektórzy z nich to 
lekarze, niektórzy to zarządcy, mają swoje interesy, utrzymują rodziny, ale 
wieczorami wszyscy słuchają i intonują w towarzystwie innych. Pomagają 
także w utrzymaniu świątyni. To jest społeczność. My wszyscy, do pewnego 
stopnia, potrzebujemy odczuwać wsparcie.

Oczywiście na tyle na ile przyjmujemy schronienie w świętym imieniu, 
na tyle jesteśmy w stanie żyć w całkowicie wyrzeczony sposób i do tego 
stopnia będziemy mniej zależni. Im bardziej polegamy na świętym imieniu, 
tym większą czerpiemy z niego siłę.

Choć mówię tu o strukturze, czy formie, to muszę bardzo uważać, aby 
nie wpoić wam tego w taki sposób, że zapomnicie o treści i natychmiast 
zaczniecie tworzyć wiele różnych komisji. To nie jest tak, że teraz każdy po-
winien się wyrywać do przodu i budować jakąś strukturę, mając nadzieję, 
że jak mamy dobrą strukturę, to będziemy mieć dobrą rodzinę. To nie działa 
w ten sposób. Treść zawsze jest pierwsza, za nią podąża struktura.
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Prabhupada powiedział kiedyś: „Jeśli nauczacie, to zarządzanie będzie po-
dążało za tym jak cień.” W ten sposób, gdy jest inspiracja, ludzie zaczną przy-
chodzić. W naszych umysłach możemy mieć pomysły na to, co chcielibyśmy 
stworzyć, ale te pomysły nie mogą wykluczać nauczania. Gdy próbujemy 
stworzyć formę a zapominamy o treści (o słuchaniu i intonowaniu o Krysz-
nie), to możemy zbudować bardzo dobrą strukturę o twardej skorupie, lecz 
jeśli ma wadę, to wszystko się zawali. Nie możemy budować naszej świa-
domości Kryszny na pustce. Naszą świadomość Kryszny możemy budować 
tylko na świadomości Kryszny. Musimy się nauczyć, jak zmienić tą wizję 
czy perspektywę. Dla niektórych jest to poważna zmiana w świadomości 
– myślenie o dobru innych i o tym, jak innych przyprowadzić do świado-
mości Kryszny. Wszystko inne, co dotyczy tego, jak pomagać i utrzymywać 
strukturę, automatycznie się pojawi, ponieważ będzie ku temu inspiracja.

Wielu z was żyje poza świątynią i niektórzy mogą myśleć: „Nie wiem, jak 
dokonać tego w mojej świątyni. Nie widzę nikogo, kto mógłby to wszystko 
zebrać razem.” To nie musi się zacząć od świątyni. Oczywiście świątynia 
powinna być źródłem inspiracji dla wszystkich jej członków. Budynek nie 
stanowi o świątyni, ale bhaktowie, którzy w niej mieszkają oraz bhaktowie 
poza nią, którzy są z nią związani. Z pewnością świątynia może stać się 
sprzyjającym miejscem do stworzenia takiej rodziny oraz sieci bhaktów, 
którzy sobie pomagają. Jest to jedno z najlepszych miejsc do spotkań. A je-
śli nie ma świątyń, bhaktowie z pewnością znajdą sposoby na spotkania.

Najważniejszym składnikiem tworzenia atmosfery jest troska o innych. 
Chęć posiadania pozycji, etykietki, tożsamości czy chęć utrzymywania 
siebie samych, naszego mieszkania, naszego życia rodzinnego czy naszej 
świątyni jest drugorzędne względem bezinteresownego dawania świa-
domości Kryszny. Gdy rozwiniemy nastrój dawania świadomości Kryszny 
innym i dbania o innych w bezinteresowny sposób, to wszystko będzie się 
rozwijało bardzo naturalnie.

Choć system opieki to struktura, to jednak to, co jest najpierw, to właściwa 
postawa opiekuna. Osoba chcąca być opiekunem musi być stała w swoim 
aśramie i w swojej świadomości Kryszny. Osoba, która jest stała, nauczyła 
się jak rozwiązywać problemy życiowe w konkretny sposób i tego, jak 
przyjmować odpowiedzialność, bo ludzkie życie oznacza odpowiedzial-
ność. Każda stała osoba w świadomości Kryszny może zostać opiekunem 
i może myśleć o dobru innych. 

Prabhupada zwykł mówić, że jeśli dbasz o bhaktów Kryszny, to Kryszna 
zadba o ciebie. Gdy wielbiciel czuje wsparcie od mistrza duchowego i od 
świętego imienia, może przekazać to innym, nie pragnąc niczego w zamian. 
W taki sposób należy rozwijać świadomość Kryszny – nie patrząc na to, co 
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kto może zrobić, żeby „pomóc mi.” Powinniśmy raczej zawsze myśleć: „Co ja 
mogę zrobić, żeby komuś pomóc?” Im bardziej bhaktowie zaczną to prak-
tykować, tym bardziej zaczną to realizować, a potem zaczną się tworzyć 
bardzo naturalne, silne, nierozerwalne, oparte na trosce relacje, do tego 
stopnia, że bhaktowie będą myśleli: „Jak mógłbym kiedykolwiek opuścić 
towarzystwo bhaktów?” Wtedy możemy kontynuować intonowanie Hare 
Kryszna w towarzystwie bhaktów, rozwijając smak do świętego imienia 
Pana, do kirtanu i do słuchania kryszna-katha. 

Nie ma znaczenia, jaki ktoś ma status życia. Pan Caitanja nie robił różnicy 
między grihasthą, vanaprasthą, brahmacarinem czy sannjasinem.

Śrila Narottama Dasa Thakura mówi podobnie w swoim bhajanie: „Nie 
ma znaczenia, czy jesteś brahmacarinem, grihasthą, vanaprasthą czy sann-
jasinem; jeśli staniesz się szczęśliwy biorąc udział w ruchu sankirtana Pana 
Caitanji, to pragnę mieć twoje towarzystwo.” Jest to właściwy fundament do 
przebywania ze sobą w świadomości Kryszny. Wszyscy powinni próbować 
stworzyć ten nastrój w swoich świątyniach. Nikogo do tego nie zmuszaj-
cie, ale nauczajcie o tym z uwagą, a zobaczycie, jak wszystko zacznie się 
rozwijać. To nie jest niemożliwe. Wymaga jedynie sporo pracy i wiary we 
wszystko, co dał nam Śrila Prabhupada. Śrila Prabhupada podarował nam 
doskonały sposób na świadomość Kryszny, dając nam świadomość Krysz-
ny. Jeśli mamy wiarę i rozpowszechniamy świadomość Kryszny w sposób, 
w jaki on to robił, z wiarą w guru i Krysznę, z wiarą w święte imię, to nasze 
nauczanie będzie sukcesem.

Rozważcie wiarę Prabhupada w święte imię, gdy znajdował się w No-
wym Jorku w parku Tompkins Square. Miał niewiele pieniędzy, był nawet 
bez karatali i mridangi. Sam wychodził z małym bębenkiem (ten bębenek 
nadal znajduje się w świątyni w Nowym Jorku). Prabhupada siadał z tym 
bębenkiem z pełną wiarą w święte imię. W ten sposób rozpoczął swój ruch. 
W ten sposób rozpowszechnił ten ruch. Nam również zostawił tą metodę 
rozpowszechniania świadomości Kryszny.

Na podstawie moich doświadczeń o tym, że w jakiś sposób rozmowa 
o świętym imieniu przynosi efekt, mam wielką wiarę, że powinniśmy 
po prostu nauczać chwał świętego imienia i chwał czystego wielbiciela 
Kryszny, Śrila Prabhupada i w ten sposób spełnimy wielkie pragnienie Śrila 
Prabhupad: „Intonujcie i bądźcie szczęśliwi.”
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Rola opiekunów jako doradców, nie jako zwierzchników
Kijów – Ukraina, 19.04.2001.
Głównym celem, dla którego Śrila Prabhupada założył ten ruch, jest pod-
trzymywanie relacji opartych na miłosnych wymianach w służbie oddania, 
jak opisuje to Śrila Rupa Goswami.

Ostatnio miałem pewne doświadczenie, którym chciałbym się z wami 
podzielić. Doświadczenie to sprawiło, że bardziej doceniam znaczenie 
naszego systemu opieki.

Zauważyłem, że bezwiednie względem kogoś zacząłem zajmować 
pozycję doradcy. Po całym doświadczeniu zacząłem zastanawiać się nad 
tym, jaka relacja powinna istnieć między opiekunem a podopiecznym. 
Mam nadzieję, że ten wielbiciel nie będzie miał nic przeciw, że użyję go 
jako przykładu. Jego imię zachowam w tajemnicy. Przypuszczam, że 99% 
z was i tak go nie zna. 

Ten szczególny wielbiciel był chyba ostatnim bhaktą, z którym rozma-
wiałem podczas pakowania bagażu przed wyjazdem na lotnisko i przylo-
tem tu. Znam go od 23 lat. W ruchu świadomości Kryszny jest od 1978. 
Mieliśmy zawsze ciepłą relację. Ale równocześnie znalazłem się na pozycji 
jego autorytetu, co czasami przyczyniało się do konfliktu w relacji, jaką
z nim miałem.

Ten wielbiciel jest już dość starszą osobą. Jest uczony w śastrach i jest 
ścisły w praktykowaniu świadomości Kryszny. Ma swoją wizję tego, jak 
najlepiej wykorzystywać swoje możliwości i pragnienia w służbie i pewne 
pomysły na to, czego potrzebuje w swojej świadomości Kryszny. Jego wizja 
nie zawsze pokrywa się z „autorytetami” świątynnymi. Choć zawsze starał 
się w jakiś sposób równoważyć swoje własne potrzeby z pragnieniami 
swoich autorytetów, to zawsze odczuwał zbyt wielki nacisk z ich strony. 
Często widziałem go nieszczęśliwego z tego powodu.

Czasami przychodził i próbował nakłonić mnie do pomocy z mojej pozycji 
jako autorytetu, by zredukować niektóre z nacisków. Często przychodził do 
mnie i wyjaśniał mi rzeczy, których potrzebował w swoim życiu duchowym. 
Ogólnie byłem pełen zrozumienia dla rzeczy, których potrzebował. Nasza 
relacja rozwijała się w ten sam sposób prawie zawsze, gdy przychodził 
się ze mną spotkać. Zacząłem odczuwać, że w naszym związku nie było 
odwzajemnienia, ponieważ on zawsze chciał, bym w jakiś sposób usankcjo-
nował jego plany, a gdy próbowałem mu doradzać czy nauczać w sposób 
odbiegający od jego planów, nigdy nie był zadowolony. Nie podobał mi się 
taki rodzaj relacji. Wolałem mieć z nim relację bardziej osobową. Zrezygno-
wałem z bycia jego autorytetem, a zostałem przyjacielem.
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Po zastanowieniu się nad tym napisałem do niego długi list (w tym czasie 
podróżowałem) i wszystko mu wyjaśniłem. Powiedziałem mu: „Nie chcę 
już być twoim autorytetem. Jesteś starszym i dojrzałym wielbicielem. 
Powinieneś podejmować te decyzje w swoim życiu i jeśli czujesz potrzebę 
zaspokojenia pewnych potrzeb w swoim życiu duchowym, to zrób to. Nie 
chcę cię powstrzymywać.” Wyjaśniłem mu jednak, że nadal chcę utrzymać 
z nim naszą relację. Powiedziałem: „Jeśli widzisz jakąś korzyść z naszej zna-
jomości, to gdy odwiedzisz mnie, porozmawiajmy o filozofii czy niektórych
lila. Lubię także słuchać tego, co mówisz z śastr. Nasze rozmowy nie muszą 
być jednostronne. A jeśli zechcesz jakiś wskazówek ode mnie to poproś 
o nie, a ja ci ich udzielę. Jeśli widzisz coś we mnie, co może mieć duchową 
wartość i jeśli zapragniesz tego, to poproś o to, a ja się tym podzielę. Ale 
przestań traktować mnie jak swój autorytet. Spróbujmy mieć inną relację.”

Nie chcę, aby zostało to źle zrozumiane. Nie mówię, że nie chcę być auto-
rytetem dla nikogo. Jest to oczywiście mój obowiązek i jestem szczęśliwy 
móc go spełniać dla tych, którzy chcą, bym służył im w ten sposób i którzy 
przyjmują mój autorytet poważnie. W tej szczególnej relacji widziałem, że 
jestem traktowany jak autorytet, ale bez przyjmowania instrukcji. Czułem, 
że ten wielbiciel chciał, bym był odpowiedzialny za powstrzymanie innych 
autorytetów przed naciskami względem niego. Nie chciałem mieć z nim 
już dłużej takiej relacji.

Gdy napisałem ten długi list byłem nieszczęśliwy. On poczuł, że nie chcę 
mieć z nim już żadnego związku. Nie było to jednak intencją mojego listu. 
Po prostu chciałem mieć związek oparty bardziej na wymianie. Napisałem 
mu także: „Zdejmijmy maskę z tej relacji. Nie jestem twoim autorytetem. 
Jestem twoim przyjacielem.” W ten sposób podsumowałem mój list.

Wielbiciel ten miał trudności z zaakceptowaniem tego listu. Pomyślał, że 
obszedłem się z nim zbyt surowo, ale nie wiedział, jak się z tym do mnie 
zwrócić, ponieważ mój list był ostateczny. Nie zostawiłem dla niego żadne-
go miejsca na przyJ.Ś.cie do mnie i negocjowanie ze mną. Miało to miejsce 
około dwa lata temu. Nie widuję go tak często, ponieważ rzadko jestem 
w Ameryce, a gdy już tam jest, jego zazwyczaj nie ma. Trzymał to wszystko 
w sobie przez jakiś czas i bardzo się tym niepokoił. Zacząłem myśleć: „Musi 
być zaniepokojony tym listem.” Nie podobało mi się to, że był tym tak 
zmartwiony. Ja jestem niespokojny gdy widzę, że bhaktowie się martwią. 
Pragnę, aby byli szczęśliwi.

Oczywiście nie mogę być porównany do Pana Caitanji, ale właśnie czy-
tałem o tej kwestii w Caitanja Caritamrita. KrysznaDasa Kaviraja Gosvami 
napisał tam, że Pan Caitanja zstąpił do tego świata, by każdemu okazać 
swoją łaskę, by każdego widzieć szczęśliwego. (Cc. Antya 7.139-140)
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prabhu avatirna haila jagat tarite 
manilena nimantrana, tare sukha dite

Śri Caitanja, który zstąpił do tego świata, by wyzwolić cały wszechświat, 
przyjął zaproszenie od Vallabha Bhatty, by go uszczęśliwić.”

jagatera ‘hita’ ha-uka – ei prabhura mana 
danda kari’ kare tara hrdaya sodhana

Mahaprabhu zawsze chce widzieć każdego w tym materialnym świecie 
szczęśliwym. Dlatego czasami karci kogoś, by oczyścić jego serce.

Celowo pojawił się z tego powodu – by wszystkich uszczęśliwić. Oczywi-
ście to oznajmienie padło w jego relacji z Vallabha Bhattą. Chciał widzieć 
Vallabha Bhattę szczęśliwego, dlatego skarcił go, by oczyścić jego serce.

Ja nie karciłem tego wielbiciela. Gdybym to robił, przyjmowałbym pozy-
cję jego autorytetu, a ja chciałem usunąć ten element z naszej znajomości. 
Podczas ostatniego spotkania, to ja poprosiłem go o przyjście, zamiast on 
miał prosić mnie. Chwilę rozmawialiśmy. Była to przyjacielska wymiana, ale 
zauważyłem, że była trochę zewnętrzna. Powiedziałem: „W jakiś sposób 
czuję, że nadal jesteś niezadowolony z powodu listu, który napisałem 
do ciebie kilka lat temu. Wydaje mi się, że nie zrozumiałeś go właściwie. 
Wydaje się, że myślisz, że nie chcę mieć z tobą żadnego związku, ale to nie 
jest prawda. Ja po prostu nie chcę być twoim autorytetem.”

Rok temu mieliśmy podobną rozmowę. Ale tym razem wydawał się być 
bardziej chętny do słuchania. Zacząłem otwierać przed nim moje serce. „Nasz 
ruch ma opierać się na miłosnych związkach i przyjacielskich wymianach. 
Gdy napisałem do ciebie ten list chciałem wytworzyć ten rodzaj związku.” 
Potem zacząłem coraz więcej mówić na ten temat. Powiedziałem: „Tak 
naprawdę chcę widzieć cię szczęśliwego, ale widzę, że często jesteś bardzo 
ponury. Nie ma powodu, by być aż tak smutnym. Wydajesz się być takim, 
ponieważ martwisz się tym, jak jesteś traktowany przez autorytety. Ale ja 
powiedziałem ci, że nie chcę być już twoim autorytetem. Chcę akceptować 
cię takim, jakim jesteś.” On odpowiedział: „Pragniesz akceptować mnie 
takim, jakim jestem?” Odparłem: „Oczywiście. O tym był ten list. Jestem go-
towy zaakceptować cię takim, jakim jesteś. Jesteś poważnym wielbicielem. 
Nie chcę być twoim autorytetem, chyba że stanie się to naturalnie.”

Wtedy zaczął wyjaśniać, że jest bhaktą od 23 lat i jest brahmacarinem. 
Powiedział, że gdy napisałem mu, że nie chcę być jego autorytetem, on 
zrozumiał, że nie chcę już o niego dbać. Powiedział: „Starzeję się i zastana-
wiam – czy ktoś się mną zaopiekuje? Zacząłem myśleć, że gdy nie chcesz 
być moim autorytetem, oznacza to, że już się mną nie interesujesz.”
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Zacząłem wyjaśniać: „Dbanie o kogoś niekoniecznie oznacza, że robisz 
to, ponieważ jesteś dla tej osoby autorytetem. Masz większe możliwości do 
dbania o kogoś, gdy masz z tą osobą miłosny związek. Mam taki związek 
z niektórymi moimi braćmi duchowymi. Nie są moimi „autorytetami”, choć 
szanuję ich jako moich zwierzchników. Wiem, że gdy coś mi się stanie, to 
od razu przylecą z drugiego końca świata. Dlaczego? Ponieważ istnieje 
miłosna relacja. Nie dlatego, że są moimi autorytetami. Czy nie na tym 
powinien opierać się nasz ruch?”

Potem rozmawialiśmy o miłosnych związkach i gdy trochę nauczałem 
go w tym temacie zobaczyłem, że cały niepokój, który narastał przez 
prawie dwa ostatnie lata malał, ponieważ zaistniał jakiś związek – nie jako 
autorytet, ale jako przyjaciel.

Po naszej rozmowie musiałem natychmiast wyjechać na lotnisko ale 
najpierw musieliśmy znaleźć kogoś, kto pomoże z bagażami. Ten wielbiciel 
zapytał: „Czy ja mogę ci w tym pomóc?” Odpowiedziałem: „Nie musisz, ale 
jeśli chcesz.” „Tak, tak. Chcę.” Szybko wyruszyliśmy na lotnisko. W samo-
chodzie zaczęliśmy rozmawiać o jego służbie w świątyni. Opisywał swoją 
chęć do robienia wykładów, ponieważ miał być zaangażowany w szkolenie 
i nauczanie. Pytałem także o inne obowiązki, które miał wykonywać. Tym 
razem nie było oporu. Zobaczyłem jedynie entuzjazm. Był entuzjastyczny 
do podjęcia tych obowiązków ponieważ czuł jakąś relację.

To doświadczenie pomogło pogłębić moje doświadczenie potrzeby per-
sonalnych związków. Oficjalnie można powiedzieć, że jestem autorytetem
dla tego wielbiciela, ponieważ jestem jego GBC. Ale wybrałem inny rodzaj 
kontaktów z nim.

Gdy kontaktujemy się z jakimś wielbicielem ponieważ „musimy”, perso-
nalizm jest tracony, a on pomyśli: „jemu tak naprawdę na mnie nie zależy.” 
Gdy znika pozycja autorytetu i gdy docierasz do kogoś nie będąc zmusza-
ny przez pozycję autorytetu, to robisz to, ponieważ „chcesz” to zrobić. Gdy 
naprawdę chcesz to zrobić, i gdy naprawdę troszczysz się o tą osobę, to 
dociera do jej serca.

Nie oznacza to, że nie powinno być żadnych autorytetów. Autorytet jest 
potrzebny i czasami musi być zaznaczony. Idealnie jest, gdybyśmy wszyscy 
chcieli działać zgodnie z autorytetem, pod warunkiem, że nasz autorytet 
jest przykładny. Nie powinniśmy uważać, że między autorytetem a kimś 
zależnym nie może zaistnieć żadna miłosna relacja. Z pewnością są takie 
i powinny być. Czasami te relacje powinny być niezależne od autorytetu 
i dlatego czasami ci, którzy są na pozycji autorytetu muszą docierać do 
innych – nie z pozycji autorytetu, ale z pozycji przyjaciela czy osoby dobrze 
życzącej, której naprawdę na kimś zależy.
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Dlatego nasz system opieki powinien składać się z ludzi odpowiedzial-
nych, lecz niekoniecznie będących „autorytetami”. Bhakta powinien czuć, 
że: „Mój opiekun jest kimś, kto chce mi pomagać, ponieważ naprawdę mu 
na tym zależy.” Nie powinien być opiekunem tylko dlatego, że „musi” to 
zrobić. Raczej powinien tego chcieć. Wszyscy chcą mieć miłosne relacje. 
Za tym wszyscy tęsknimy. Jest to naturą naszej egzystencji – posiadanie 
miłosnych relacji. Gdy posiadamy miłosne relacje na tych podstawach, to 
zachodzi wspaniałe odwzajemnienie. Znika „aisvarya”.

Tam, gdzie jest autorytet, jest też element strachu. Np., w Caitanja Ca-
ritamrita opisane jest, że Gadadhara Pandita jest nikim innym, jak samą 
Radhą. Lecz mimo tego, że jest Radhą, to w Swojej relacji z Panem Caitanyą 
przyjął nastrój Rukminidevi. Rukminidevi jest żoną Kryszny, a w Dvarace 
istnieje element aisvaryi. Oznacza to, że wielbiciel dostrzega bogactwo 
i wyższą pozycję Najwyższego Pana. Gdy Pan się złości czy karci kogoś, jest 
tam element strachu i uległości. KrysznaDasa Kaviraja Gosvami wyjaśnia, 
że Jagadananda Pandita miał relację bardziej zbliżoną do Satyabhamy. 
W tym związku występuje sprzeczka i mniejsza uległość. Gdy partner karci 
swoją partnerkę, to ona nie przyjmuje tego tak po prostu. Nie przyjmuje 
tego w sposób pasywny. Ma w sobie coś, co stawia temu opór.

Pan Caitanja w swojej relacji z Gadadharem Panditem karci Go poprzez 
lekceważenie. Pan Caitanja ignoruje także Vallabha Bhattę, ale to wynikało 
z jego dumy. Ponieważ Pan Caitanja zignorował Vallabha Bhattę, wszyscy 
Jego towarzysze również nie poświęcali mu swojej uwagi. Ale pewnego 
razu, gdy Vallabha Bhatta przyszedł do Gadadhara Pandita, poprosił go: 
„Proszę, musisz wysłuchać mojego komentarza do Śrimad Bhagavatam. 
Jeśli tego nie zrobisz, to w jaki sposób błoto wstydu zostanie ze mnie 
zmyte?” Następnie na siłę zaczął prezentować swój komentarz do Śrimad 
Bhagavatam. Gadadhara Pandita myślał wewnątrz: „Pan Caitanja zrozumie, 
dlaczego tego słucham.” Gadadhara Pandita miał swoją relację z Vallabha 
Bhattą i czuł, że nie może go odrzucić, ponieważ był on uczonym braminem. 
Choć nie chciał słuchać komentarzy to nie mógł mu też powiedzieć, żeby 
sobie poszedł. Wewnątrz powtarzał Sobie: „Pan Caitanja zna mój umysł 
i dlatego nie obawiam się Go, lecz towarzysze Pana mogą być bardzo ściśli 
i będą mnie krytykowali.”

W pewnym sensie może posłużyć to za przykład. Gadadhara Pandita oba-
wiał się bhaktów Pana, którzy nie obejdą się z Nim łagodnie. Myślał: „Bhakto-
wie skarcą mnie za słuchanie Vallabha Bhatty.” Ale wewnątrz siebie wiedział, 
że Pan go zrozumie. Dlatego był w stanie tolerować krytykę od wielbicieli. 
Śri Caitanja jedynie zewnętrznie skarcił Gadadhara Pandita ignorując go. 
Zewnętrznie wydawał się być zły, ale wewnętrznie był zadowolony.
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Gdy Pan Caitanja skarcił Vallabha Bhattę, ten zrozumiał, jak łaskawy był 
Pan dla niego. Podporządkował się Panu Caitanji. Powiedział: „Karciłeś mnie 
tylko po to, by ograniczyć moją dumę. W ten sam sposób uciąłeś dumę 
Indry.” Przyjął reprymendę Pana. Wtedy Pan Caitanja stał się zadowolony 
z Vallabha Bhatty i nazwał go dżentelmenem i uczonym Waisznawą. Na-
stępnie przyjął zaproszenie Vallabha Bhatty na prasadam w jego domu.

Po tej wymianie Pana Caitanji z Vallabha Bhattą, Pan Caitanja posłał 
Svarupę Damodara po Gadadhara Pandita. Pan Caitanja utrzymywał Swoje 
niezadowolenie zewnętrznie. Svarupa Damodara zapytał: „Pan skarcił Cię, 
a Ty nie rozzłościłeś się, dlaczego?” Gadadhara Pandita powiedział, że Pan 
może zrobić wszystko, co Mu się podoba. „On jest wszechwiedzącą Naj-
wyższą Boską Osobą. Jak mógłbym mieć wyrzuty czy złościć się na Niego 
i stawiać siebie na pozycji równej z Nim?” Taki był Jego nastrój: potulny 
i uległy. Innymi słowy, choć Pan Caitanja skarcił Go, On się nie bronił, nawet 
gdy Pan Caitanja próbował wzbudzić w Nim gniew. Gadadhara Pandita 
przyjął nastrój Rukminidevi – aisvarya. Był świadomy pozycji Pana. Dlatego 
nie było myśli o odwecie.

Pan powiedział: „Ponieważ nie wziąłeś odwetu za moje uwagi, zdobyłeś 
Mnie. Chciałem cię poruszyć, ale się nie udało.” KrysznaDasa Gosvami Kavi-
raja wyjaśnia, że innym imieniem Pana Caitanji jest Gadadhara-prananatha 
– życie i dusza Gadadhara Pandita.

Gdy ktoś jest świadomy czyjejś nadrzędnej pozycji, pojawia się strach. 
Zewnętrznie, gdy jest strach, to relacja staje się trudna. Czasami wydaje się 
nam, że autorytetem jest ktoś, kto nas karci. Ale muszą wystąpić tu także 
elementy przyjaźni. System opieki nie został założony po to, by stworzyć 
kolejny autorytet. Ma służyć znajdowaniu nowych przyjaciół. Chodzi o ko-
goś, kto będzie dbał o wielbicieli. Bhakta powinien wiedzieć: „Jeśli coś mi się 
stanie, mój opiekun mi pomoże, ponieważ zależy mu na mnie.” Tego rodzaju 
przyjacielskich relacji potrzebują bhaktowie w świadomości Kryszny.

Jak już powiedzieliśmy wcześniej, to nie jest tak, że autorytety nie mogą 
być także przyjaciółmi. Innymi słowy, autorytet nie musi być tak skrajny 
w działaniu jak byłem ja w związku z tym bhaktą. „Nie jestem już twoim 
autorytetem. Żadnych negocjacji. Koniec!” Oczywiście z tym bhaktą sytu-
acja jest już inna. Ale chodzi o to, że ten rodzaj przyjaznych odruchów jest 
zasadniczy dla naszego rozwoju w świadomości Kryszny, a doświadczenie 
tego w związku z tym bhaktą naprawdę zwiększyło moje docenienie waż-
ności przyjaźni wśród wielbicieli w świadomości Kryszny.

Nie jestem nawet do końca przekonany o używaniu słowa „system”. 
Zachęcam was raczej do zawierania przyjaźni. Używamy tej nazwy, by 
nadać temu jakąś formalną strukturę i pewne wskazówki. Musi też istnieć 
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niewielki nacisk, byście za tym podążyli. Dlaczego? To tak jak czasami 
lekarz zmusza swojego pacjenta do przyjęcia lekarstwa. Pacjent może 
powiedzieć: „Dlaczego mnie zmuszasz. Bardziej powinieneś dbać o to, co 
sądzę na ten temat.” Ale lekarstwo musi być wzięte, albo pacjent będzie 
cierpiał bardziej. Nacisk wynika z troski.

W podobny sposób widzimy, że musi być pewien nacisk na przyjęcie 
tego systemu opieki. Ale prawdziwym celem, do jakiego dążymy, to 
miłosne relacje. Jeśli miłosne relacje się nie rozwijają, wtedy bhaktowie 
powinni spróbować zajrzeć w głąb siebie i zbadać, czy opór nie wynika 
z nich samych. Ostatecznie każdy pragnie miłosnych relacji.

Czasami możemy czuć, że jesteśmy do tego trochę popychani. Ale nikt 
nie powinien zapomnieć, dlaczego. Szczególnie ci, którzy nas ku temu po-
pychają. Błędem będzie, jeśli osoby te zmienią się z jednych autorytetów 
w drugich. „Tu jestem autorytetem takim, a tam autorytetem opiekunem.” 
NIE, my chcemy miłosnych relacji! A bhaktowie powinni tak naprawdę 
chcieć mieć takie autorytety w swoim życiu, którym będzie na nich na-
prawdę zależało. To może wyjść albo od autorytetu kierującego lub od 
opiekuna – jeśli tylko jest tam opieka.

Oczywiście taka postawa dbania o innych budzi się w sercu stopniowo,  
wraz z postępem w świadomości Kryszny. Powinna opierać się na założe-
niu, że bhakta nie lubi widzieć innych, jak się martwią.

Tak jak z tym przykładem, gdy Pan Caitanja skarcił Vallabha Bhattę, po-
nieważ nie chciał, aby się martwił. Mógł pozwolić mu mówić wszystko, co 
chciał na temat Śrimad Bhagavatam. Ale Vallabha Bhatta popełniał obrazy 
i mógłby mieć przez to jeszcze większe zmartwienie. Być może nie byłby 
w stanie już nigdy delektować się i doceniać towarzystwa bhaktów. Pan 
Caitanja skorygował i skarcił go, ponieważ chciał go widzieć szczęśliwym.

Jeśli naprawdę jesteśmy w stanie zaakceptować karcenie, to nasze serce 
może się oczyścić. Na tyle, na ile nasze serce się oczyści, na tyle możemy 
nawiązywać miłosne relacje. To dokładnie miało miejsce z Vallabha Bhattą. 
Lecz gdy serce pozostaje nieczyste, ze wszystkimi anarthami, trudno jest 
tego doświadczyć. Czasami bhaktowie mówią nawet: „Nie doświadczyłem 
tego. Nie widzę nikogo, kto miałby takie miłosne wymiany.” Niezbędne 
może okazać się spojrzenie do własnego serca i sprawdzenie, czy przy-
wiązania są przeszkodami do osiągnięcia tych miłosnych relacji. Anartha 
powstrzymują naszą zdolność widzenia rzeczy we właściwym świetle.

Te same anartha, które powstrzymują nas przed delektowaniem się 
świętym imieniem, powstrzymują nas także przed delektowaniem się 
sadhu sangą. Przywiązania do rzeczy, które nie mają związku z Kryszną, 
pragnienie uznania czy zazdrość, to niektóre z anartha.
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Opiekunowie muszą dawać idealny przykład
(Fragment z Seminarium nt. Systemu Opieki)

Moskwa, 26.06.2004
Istnieją różne sposoby na organizowanie rzeczy, lecz sama organizacja nie 
rozpowszechni skutecznie świadomości Kryszny. Z pewnością potrzebuje-
my organizatorów. Potrzebujemy także duchowej wizji. 

Gdy wielbiciele dają świadomość Kryszny innym, wtedy pojawia się inspi-
racja do wspólnego zebrania sił, ponieważ gdy ktoś jest naprawdę zainspiro-
wany w świadomości Kryszny, będzie chciał naturalnie zrobić coś dla Kryszny. 
Inspiracja pojawia się jako pragnienie do włożenia naszej energii, wysiłków, 
inteligencji, bogactwa, wszystkiego co mamy w służbę dla Kryszny.

Często cytujemy ten werset z Siódmej Pieśni Bhagavatam, w którym 
Prahlada Maharaja naucza swoich kolegów z klasy. Mówi im, że tak jak ktoś 
widzi siebie i dba o siebie, powinien wykorzystać swoje energie na służbę 
oddania dla Kryszny i pełnić taką służbę dla Najwyższego Pana, który jest 
Duszą Najwyższą w sercach wszystkich żywych istot. Mając siebie w cen-
trum, każdy najpierw myśli o sobie a następnie o innych. Prabhupada 
wyjaśnia, że filantropii, którzy na pozór zawsze myślą o innych, również
najpierw myślą o sobie, ponieważ uważają: „Jestem częścią innych. Jeśli 
myślę o ich dobru, skorzystam sam dbając o nich.” W ten sposób są sa-
molubni. Trudno jest znaleźć w materialnym świecie bezinteresowność. 
Dlatego Prahlada mówi do swoich kolegów ze szkoły: „W ten sam sposób, 
w jaki widzicie siebie i dbacie o siebie, powinniście wykorzystać tą energię 
w służbie dla Najwyższego Pana.” Jaki jest rezultat takiej ukierunkowanej 
służby oddania? Bhakta osobiście doświadcza, że efektem takiej służby od-
dania jest to, że Kryszna lepiej dba o niego niż on mógłby zrobić to sam.

Kryszna daje nam wszystko, czego potrzebujemy – pomaga nam być 
zadowolonymi w każdych warunkach życia. Bez tego nigdy nie bylibyśmy 
zadowoleni – nawet jeśli posiadalibyśmy wszystko, czego potrzebujemy. 
W Bhagavad-gicie jest werset (2.55) „Kiedy człowiek porzuca wszelkiego ro-
dzaju pragnienia zmysłowe, których źródłem są wytwory umysłu, i gdy jego 
umysł – oczyszczony w ten sposób – znajduje zadowolenie w duszy jedynie, 
wtedy mówi się, że osiągnął on czystą świadomość transcendentalną.”

Jeśli znajduje się zadowolenie w sobie, jest się samozadowolony. To jest 
to łaska Kryszny, ochrona Kryszny, odwzajemnienie Kryszny. To jest dawa-
nie przez Krysznę wszystkiego, co potrzebujemy. Możemy być szczęśliwi 
w każdych warunkach życia, nawet w największym nieszczęściu. 

Ten, kto opanowany jest zarówno w szczęściu jak i niedoli posiada 
transcendentalną świadomość. W taki właśnie sposób Kryszna troszczy się 
o nas gdy poświęcamy całą naszą energię na zadowolenie Go. 
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To nie jest tak – jak możemy czasami zawołać – „Kryszna daje mi wszyst-
ko, czego chcę.” Nie, Kryszna daje nam to, czego potrzebujemy! A każdy 
potrzebuje Kryszny.

Na początku sprzedawaliśmy Kryszna, źródło wiecznej przyjemności. 
Zwykliśmy otwierać ją na słowach Georga Harrisona „Wszystko, czego po-
trzebujemy to miłość.” Pamiętam, jak wydrukowano pierwszą serię w dużej, 
srebrnej oprawie, a my nie wiedzieliśmy, jak sprzedawać taką książkę. Nie 
wiedzieliśmy, jak przekonać ludzi do kupna tak dużych książek. Kryszna daje 
Samego Siebie, daje Swoje serce, Swoją miłość tym, którzy Go kochają.

Prabhupada kiedyś powiedział o tym do swoich uczniów: „Jeśli mnie 
kochacie, ja pokocham was. Nie trudno zdobyć moją miłość. Po prostu ko-
chajcie mnie, a ja pokocham was; to nie będzie dla was trudne.” Prabhupada 
okazał swoją miłość w bardzo szczególny sposób: to on najpierw pokochał 
nas. Potem powiedział: „Jeśli mnie kochacie, ja pokocham was.” Lecz w na-
szych sercach nie było złudzenia. Wiedzieliśmy, że jedynym sposobem na 
pokochanie Prabhupada tak mocno było to, że to on pokochał nas najpierw. 
Dlatego nie było niczym trudnym pokochanie Prabhupada. Prabhupada po 
prostu emanował swoją miłością do nas i miłością do Kryszny.

Jak pokazał nam swoją miłość do nas? Był gotów zrobić dla nas wszystko, 
byśmy mogli stać się świadomi Kryszny. To nie było tak, że chciał zadowolić 
nasze zachcianki. Był po prostu chętny na wykonanie wszelkiego rodzaju 
osobistej służby.

Tak jak jest to opisane w Ósmej Pieśni Bhagavatam w związku z Panem 
Śivą. Opisane jest tam, że najwyższa metoda wielbienia Najwyższego Pana 
to dobrowolne przyjęcie cierpienia i niewygód dla korzyści ogółu ludzi. 

Śrila Prabhupada dobrowolnie przyjął tak wiele niewygód jedynie dla 
naszej korzyści, byśmy mogli stać się świadomi Kryszny. Efektem jest to, że 
ktoś czuje schronienie. Można to odczuć, ponieważ Prabhupada naprawdę 
chciał i był gotów zrobić dla nas wiele. Oczywiście wtedy my chcieliśmy się 
mu odwzajemnić i zrobić coś dla niego.

Gdy jest nauczanie, to zarządzanie podąża jak cień. Gdy rozdajemy świa-
domość Kryszny i autentycznie dbamy o dobro innych, wtedy organizacja 
podąży za tym naturalnie. Będzie tak dlatego, ponieważ ludzie chcą się 
jakoś odwzajemniać. Wtedy jeśli powiesz im: „Może mógłbyś zrobić to?” są 
chętni to zrobić, ponieważ jest to okazja do odwzajemnienia. 

Organizacja nie powinna krzyżować rąk mówiąc: „Oto organizacja!” „Och! 
W porządku! W porządku! Zrobię to!!!”

To nie jest organizacja. To jest coś bardzo tymczasowego. Tak postępują 
materialiści. Oni mówią: „Dobrze, jeśli tego nie zrobisz, ja ci nie zapłacę.” 
Lub: „Jesteś zwolniony.” Wszyscy żyją pod groźbą miecza Damoklesa 
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i powtarzają: „W porządku! Zrobię to!” ponieważ każdy myśli: „jeśli tego nie 
zrobię, zwolnią mnie.”

Ruch duchowy nie powinien być taki. Śrila Prabhupada zawsze mawiał: 
„Obowiązkiem liderów jest tchnięcie nastroju dobrowolności w serca 
wielbicieli.”

W słynnym liście do Karandhara z 22.12.1972 Prabhupada pisze: „Obo-
wiązkiem liderów jest wywołanie tego ducha dobrowolności i podsycanie 
go tak, by świadomość Kryszny stawała się coraz świeższym doświadcze-
niem.” Prabhupada pyta: „Gdzie są ci wielcy, wielcy liderzy?”

Ten list został napisany, ponieważ Prabhupada karcił ich za system organi-
zacyjny. Liderzy tworzyli wtedy te wielkie plany organizacyjne, które dusiły 
indywidualność wielu innych zarządzających w naszym ruchu. Uzależniali 
wszystkich innych od siebie. Uzależniali ich od siebie finansowo, choć było
ich zaledwie kilku. Prabhupada ostro się z nimi rozprawił. Zmienił wszystko. 
Powiedział: „Nie! Obowiązkiem liderów jest inspirowanie wielbicieli i stwa-
rzanie coraz nowszych możliwości do podporządkowania się Krysznie.”

Ponownie pojawia się tu zasada, że nauczanie jest pierwsze, a zarządza-
nie podąża za nim jak cień. Dlatego nie możemy po prostu oczekiwać, że 
stworzymy organizację do dbania o bhaktów Kryszny dopóki w sercach 
tych wielbicieli nie będzie naprawdę poczucia, że ktoś się o nich troszczy. 
To nie jest coś, co można ustalić na szczeblu kierowniczym. Dbanie o bhak-
tów Kryszny nie jest czymś, co możemy upozorować i oczekiwać, że inni 
zachęcą się do wzięcia w tym udziału. Każdy musi poczuć inspirację: „Tak! 
O mnie również zadbano.”

W ten sposób istnieje schronienie, które bhakta może otrzymać w towa-
rzystwie równych sobie osób. Bhaktowie w rzeczywistości odczuwają w du-
żej mierze ich schronienie, a to umożliwia dawanie schronienia innym.

Jest to coś bardzo ważnego, ponieważ czasami ludzie myślą: „Schronienie 
może pochodzić tylko z jednego miejsca,” i próbują ciągle ograniczyć je do 
jednego źródła. Nie jest to zbyt wysoki poziom służby oddania.

Często podajemy tą analogię – że możemy z odległości zobaczyć Eve-
rest. Z takiego dystansu możemy dojrzeć jedynie sam szczyt. Lecz gdy 
podejdziemy bliżej zobaczymy, że jest tam wiele innych podrzędnych 
szczytów, wzgórz i gór, które otaczają Everest. Ale gdy jesteśmy bardzo 
daleko, możemy dostrzec jedynie Everest.

Podobnie możemy myśleć: „Och, źródłem inspiracji dla mnie może być 
tylko jedna osoba.” Ale to oznacza, że znajdujemy się daleko, ponieważ 
nie dostrzegamy wielu innych osób, które asystują tej pierwszej i spełniają 
podobną funkcję. Jest wiele innych osób, które pomagają nam i inspirują, 
które dają nam wiedzę, poświęcają nam swoją uwagę. Także z nimi powin-
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niśmy mieć jakiś związek. Lecz gdy wszystko, co widzimy, to tylko jedna 
osoba, to oznacza to, że nadal jesteśmy od niej bardzo daleko. 

Musimy podejść bliżej. Powinniśmy próbować podejść bliżej widząc, że 
dzięki aranżacji Kryszny jest wiele osób, które także mogą nam pomóc. 

W październiku byłem w Bombaju razem z moim bratem duchowym, 
Gopal Bhattą, który przyjechał z ramienia GBC Ameryki Północnej. Przyje-
chał tylko po to, by po prostu obserwować i analizować, co takiego jest 
w Bombaju, co sprawia, że ten projekt odnosi sukces. Chciał podzielić się 
swoimi analizami i doświadczeniami z liderami w Północnej Ameryce.

Muszę zaznaczyć, że Gopal Bhatta jest świetnym organizatorem. W Ame-
ryce stworzył własny interes, który jest ogromną siecią sklepów. Ponieważ 
odniósł taki sukces w swoim interesie, zapragnął zrobić coś, by podzielić 
się swoimi doświadczeniami z liderami MTŚK’a.

Tak się złożyło, że byłem wtedy w Bombaju. Dobrze znałem się z Gopala 
Bhattą. Towarzyszyłem mu w spotkaniu ze wszystkimi lokalnymi opiekuna-
mi. Chciał poznać ich wszystkich. Chciał posłuchać o ich różnych doświad-
czeniach i na tej podstawie spróbować ustalić, co sprawia, że Chowpatty 
odnosi sukces w dbaniu o bhaktów. Przyszło wtedy około dwudziestu 
pięciu opiekunów.

Zadał kilka pytań, a potem poprosił różnych bhaktów, by przedstawili 
opiekunów i coś o nich powiedzieli. Siedział z kartką papieru i notował 
wszystko, co mówili. Po około siedemdziesięciu minutach, gdy wszyscy 
zostali przedstawieni i opowiedzieli trochę o swojej służbie, Gopal Bhatta 
powiedział: „Czy mogę coś powiedzieć? Wysłuchałem was przez ponad 
godzinę i sporządziłem notatki i jak do tej pory uchwyciłem kilka punktów, 
którymi chciałbym się z wami podzielić. Dotyczy to oczywiście tego, dla-
czego ten projekt jest tak udany.”

Wszyscy opiekunowie mówili: „Prosimy, prosimy, powiedz coś!”
Spojrzał na swój arkusz i powiedział: „Jak do tej pory, z tego co zrozumia-

łem, a staram się wyciągnąć najważniejsze punkty z tego, co mi powiedzie-
liście, powodem tak ogromnego sukcesu tego projektu dbania o innych 
jest to, że kochacie się wzajemnie.” I to był jego wniosek. Powiedział: „To za-
uważyłem jak do tej pory.” I dodał: „Być może wniosków będzie więcej. Ale 
ten jest podstawowy.” Następnie wyjaśniał: „Widzę, że darzycie się miłością. 
Macie dla siebie tak wiele uczucia! I nie jest to czymś pretensjonalnym.” 
Powiedział: „Jest to tak oczywiste, że nawet ja to widzę.”

Dlatego jedną z zasad, której przestrzegają wielbiciele ze Śri Śri Radha 
Gopinatha Mandira jest to, że bhaktowie, którzy podjęli się odpowie-
dzialności dbania o innych są ze sobą bardzo blisko związani i troszczą się 
o siebie wzajemnie.
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To nie jest tak, że są tzw. wielkimi liderami i myślą „mam swoją grupę 
ludzi, o których dbam,” i „mogę współistnieć z nimi (z innymi liderami) lub 
bez nich.” Nie. To nie jest tak. To nie działa tam w taki sposób. Najważniej-
szymi związkami są te, które bhaktowie troszczący się o innych bhaktów 
mają ze sobą. Mówią, że przestrzegają pewnej formuły. Polega ona na tym, 
że jeśli dwadzieścia procent relacji dotyczy ich mistrza duchowego, są bar-
dzo szczęśliwi. Kolejne sześćdziesiąt procent dotyczy relacji, jakie mają ze 
sobą. Pozostałe dwadzieścia procent poświęcają podopiecznym. To jest ich 
sposób. Trzymają się tego ściśle. Dlatego regularnie spotykają się razem 
i to nie jest tak, że są to jakieś spotkania dotyczące zarządzania. Omawiają 
te kwestie częściowo, lecz głównie zajmują się wspólnymi bhajanami, wy-
kładami i robią to w praktyczny sposób co tydzień. Pomagają sobie. Jeśli 
ktoś ma jakieś trudności, może zadzwonić do kogoś.

Tak jak trzy dni temu Śri Nathaji (uczeń Radhanatha Maharaja z Bombaju) 
miał operację serca. Jest to bardzo poważna operacja. Wielbiciele nie byli 
pewni, czy wyjdzie z tego cały. Nie mam cienia wątpliwości, że wszyscy 
pozostali opiekunowie są z nim bez przerwy i odwiedzają go.

On również jest opiekunem, choć już emerytowanym. Są tam właśnie 
tacy opiekunowie, których aktywność nie jest tak duża jak pozostałych. 
Śri Nathaji był opiekunem przez wiele lat, teraz jest już starszą osobą, ma 
sześćdziesiąt lat. Chodzi o to, że ten rodzaj związków istnieje tam i jest to 
główny filar sukcesu.

Wykorzystując tą zasadę próbowałem zwrócić uwagę bhaktów z Kijowa, 
że schronienie uzyskuje się również w towarzystwie rówieśników. Dlatego 
rozmawialiśmy trochę o tym, jak mieć takie towarzystwo. Te tematy nie są 
nowe. Słyszeliśmy o tym wielokrotnie. Jeśli naprawdę chcemy efektywnie 
przebywać z innymi musimy nauczyć się, jak rozwinąć zdolność dostrzega-
nia dobrych cech u innych. Jeśli naprawdę chcemy rozwinąć tę zdolność, 
to z pewnością musimy zajrzeć do własnych serc i znaleźć w nich anarthy, 
które blokują i powstrzymują nasze widzenie.

To dlatego nauczanie Nama Hatta odnosi taki sukces. Mówię tu o naucza-
niu Nama Hatta Bhaktivinoda Thakura. Pierwszym cytatem w Śri Śri Godru-
ma Kalpatavi jest nama cintamani krsnas Caitanja rasa vigraha – rynkiem 
świętego imienia jest miejsce, w którym to święte imię jest rozdawane. To 
święte imię właśnie oczyszcza serce ze wszystkich tych anartha.

Gdy Śridama i Kiśori przyjechali na seminarium w Kijowie, podzielili je 
na trzy części. Pierwsza z nich, której poświęcili najwięcej czasu, omawiała 
kwestię tego, że jeśli wielbiciel chce odnieść sukces w dawaniu schronienia 
innym, sam musi dawać idealny przykład. To było główną kwestią w pierw-
szej części seminarium. Taka osoba musi dawać idealny przykład – w sposób 
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widoczny intonuje Hare Kryszna. Inni to widzą. Widzą także to, jak intonuje 
Hare Kryszna z innymi i jak takie intonowanie jest fundamentem jego życia 
duchowego. Gdy nie intonuje japa, wtedy intonuje w kirtanie.

Cała Godruma Kalpatavi w rzeczywistości opisuje to, jak święte imię jest 
rozdawane i jak wielbiciele spotykają się razem by intonować czyste święte 
imię. To jest podstawą ich relacji.

Jest jeszcze wiele innych przykładów dawania idealnych przykładów. 
Ci bhaktowie z Śri Śri Radha Gopinatha Mandira… Nie mówię już o nich 
bhaktowie z Chowpatty ponieważ wiele razy zwracano mi uwagę: „Nie 
lubimy gdy nazywa się nas bhaktowie z Chowpatty. Chcemy być znani 
jako bhaktowie z Śri Śri Radha Gopinatha Mandira.” Tak naprawdę Chow-
patty jest bardzo zdegradowanym miejscem. Śri Śri Radha Gopinatha jest 
bardzo czyste. Spotykają się tam razem i wspólnie intonują. Oczyszczają 
serce. Czyszcząc serce w towarzystwie innych rozwijają następnie zdolność 
dostrzegania dobrych cech w każdym.

Innymi słowy, by mieć takie wspaniałe miłosne relacje ktoś musi być 
w stanie doceniać dobre cechy w innych.

Ostatnio rozmawiałem z kimś o przewodzeniu. Ważnym kryterium 
w byciu liderem było to, czy osoba taka może pomagać innym. Lider, który 
może pomagać innym jest kimś, kto zawsze może widzieć dobro w innych. 
Jeśli tego nie dostrzegasz, jak możesz komuś pomóc? Co możesz zrobić? 
Jeśli ktoś jest nauczającym to musi myśleć: „jeśli ktoś potrzebuje rozwinąć 
dobre cechy a ja jestem nauczającym, to częściowo jestem odpowiedzialny 
za ten proces.” Jak taka osoba może się rozwijać jeśli nie ma towarzystwa 
kogoś, kto może jej pomóc i kto się o nią troszczy?

Wszystko to osiągamy dzięki towarzystwu bhaktów. Wielbiciele pomaga-
ją sobie dostrzegając dobre cechy w każdym. Widząc takie cechy w innych 
możemy dodawać im otuchy, by w ten sposób czuli nasze schronienie. 
Czując takie schronienie automatycznie będą chcieli dojść do wyższych 
standardów i rozwijać się dalej. To są właśnie relacje Waisznawa.

Dlatego jeśli ciągle znajdujemy siebie w otoczeniu ludzi, których nie lu-
bimy i nie chcemy mieć z nimi nic wspólnego, powinniśmy zapytać samych 
siebie: „Dlaczego tak jest? Dlaczego tak to wygląda?” Osoba introspektywna 
pomyśli w jeden sposób. Osoba ekstrawersyjna pomyśli w inny.

Istnieje bahirmukha sisya i antarmukha sisya – wewnętrzni i zewnętrzni 
uczniowie. Zewnętrznym uczniem jest ten, kto zawsze postrzega rzeczy 
z zewnętrznego punktu widzenia. Osoba taka zawsze chce być blisko 
swojego mistrza duchowego, więc nosi ze sobą jego zdjęcie. Prabhupada 
powiedział nawet pewnego razu do bhaktów: „Tyle ‘Haribol’, tak?” Bhakto-
wie przychodzili i intonowali, a Prabhupada powiedział coś takiego: „Tak, 
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każdy mówi tylko «Haribol, Haribol», ale kiedy zaczniecie przestrzegać 
moich nauk?”

Wewnętrzny uczeń to osoba rozumiejąca nastrój mistrza duchowego 
i z ufnością przestrzegająca jego nauk. Następnie osobiście doświadcza 
związku wewnątrz, w swoim sercu. Nie opiera się na wszystkich zewnętrz-
nych oznakach, by ustanowić tak zwany związek z mistrzem duchowym.

Podobnie, moża uważać: „Jestem zawsze otoczony przez ludzi, których 
nie lubię, do których nie pasuję.” Ktoś inny pomyśli: „Jak rozwiązać ten 
problem? Unikać ich wszystkich!” To wszystko: „Nie lubię ich. Nie chcę być 
z nimi. Będę zadawał się tylko z tymi, którzy mnie lubią. Wtedy można 
współpracować. Jest to możliwe, ponieważ mnie lubią. Żadnego poświęce-
nia. Czysty nektar. Nektar! Tyle rzeczy dla mnie zrobią! Zawsze mnie ugosz-
czą i nakarmią. Zawsze dobrze się o mnie wyrażą! To mi się podoba. Razem 
możemy dobrze współpracować! Tego rodzaju towarzystwa pragnę!”

Osoba taka nie jest nauczającym. To nie jest madhyama. To jest kanistha. 
Kanistha nie wie, jak utrzymywać relacje ze swoimi rówieśnikami. Madhy-
ama to wie, ponieważ wie, jak doceniać cechy innych. Dlatego zewnętrzny 
wielbiciel pomyśli w ten sposób. Powie: „Nie chcę mieć towarzystwa.” We-
wnętrzny wielbiciel wejrzy w głąb swojego serca, będzie intonował Hare 
Kryszna bardzo, bardzo uważnie i będzie modlił się do Kryszny, aby ujawnił 
te anarthy i pomógł mu je pokonać, ponieważ powstrzymują go przed 
rozwijaniem związków z tymi wielbicielami i widzeniem ich dobrych cech 
i doświadczaniem schronienia, miłości. Jest to coś o czym mówił Gopala 
Bhatta. Nie mówił do osób rywalizujących ze sobą. Mówił do grupy wiel-
bicieli, którzy się kochali i którzy byli w stanie przebywać ze sobą dzięki 
dostrzeganiu swoich dobrych cech. Jeśli chcesz odnieść sukces w dbaniu 
o bhaktów Kryszny to przestrzegaj tej zasady i pozwól wszystkim innym 
planom związanym z zarządzaniem podążać za tym. Rozwijaj tą formułę! 
Wtedy wszystko inne przyjdzie naturalnie. Wszystko będzie się rozwijało 
naturalnie, ponieważ będzie istniało schronienie. Wtedy wszystkie nasze 
próby organizowania Nama Hatta, bhakti-vriksa pojawią się automatycz-
nie. Zamanifestują się bardzo naturalnie, ponieważ będzie istniała jakaś 
treść w tym. Prabhupada mówi: „Gdy jest nauczanie, to wszystko naturalnie 
podąża za nim.”

Nauczanie nie dotyczy jedynie nie wielbicieli. Kryszna mówi:

ya idam paramam guhyam mad-bhaktesv abhidhasyati

Temu, kto ten najwyższy sekret tłumaczy Moim wielbicielom, gwarantowa-
na jest czysta służba oddania, i w końcu powróci on do Mnie. (Bg. 18.68)
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na ca tasman manusyesu kascin me priya-krttamah

Nie ma dla Mnie droższego od niego sługi w tym świecie, ani też nigdy 
droższego nie będzie. (Bg. 18.69)

Ukierunkowany Rozwój Społeczności
Fragmenty ze spotkania liderów Nama Hatta

Moskwa 26.10.2003
W oparciu o różne informacje, które pojawiały się z różnych źródeł, wy-
czuwam, że między Nama Hatta a społecznością jako całością w Moskwie 
nadal istnieje brak ogólnego kierunku jeśli chodzi o rzeczywiste troszcze-
nie się o wielbicieli.

Posługując się doświadczeniem zdobytym w Chowpatty dostrzegłem 
to, jak ta społeczność ewoluowała. Byłem razem z Radhanatha Maharajem 
jeszcze zanim całe Chowpatty powróciło do MTŚK’a w 1994 i odwiedziłem 
to miejsce, gdy było jeszcze na samym początku rozwoju. Wiem, że nacisk 
był kładziony wtedy zarówno na zwiększenie społeczności bhaktów miesz-
kających poza świątynią jak i tych, którzy w niej mieszkali.

W tamtym czasie asram brahmacari był jeszcze mały. Posiadali tylko jeden 
pokój dla wszystkich brahmacarinów oraz pokój świątynny. Reszta budyn-
ku to był sierociniec z klasami i innymi pomieszczeniami, które nie miały 
połączenia ze świątynią. Wyczułem jednak, że już wtedy była tam jasna 
wizja tego, jak rozwinąć Chowpatty w taki sposób, jak wygląda ono teraz. 
Priorytetem dla wielbicieli, którzy mieszkali poza świątynią było skupienie 
swojej uwagi na tworzeniu społeczności wśród siebie i bycie wsparciem 
dla siebie i dla świątyni, a nie skupianie swojej uwagi na tworzeniu nowych 
wielbicieli. Skupienie brahmacarinów było na sadhanie i nauczaniu.

Wydaje mi się, że tego brakuje tu w Moskwie. Jestem świadom, że są tam 
sprecyzowane wysiłki co do uwagi i troski. Lecz całkowita zbiorowa wizja 
wydaje się być słabym punktem. Podam wam przykład trzech rzeczy, które 
przyszły do mnie w ciągu ostatnich trzech dni.

Po pierwsze są tam starsi wielbiciele, którzy nie potrafią porozumiewać się
ze nowymi wielbicielami przychodzącymi do świątyni. Osoby te nie czują 
związku ze świątynią innego jak tylko przychodzenie na festiwale. Dowie-
działem się, że czasami zapraszano ich, lecz kończyło się tylko na tym. Dzięki 
zaproszeniu czuli się mile widziani, lecz po przyjściu nikt nie poświęcał im 
żadnej uwagi. Byli kimś w tłumie innych osób i musieli przepychać się do 
pokoju świątynnego. Tam nadal nikt ich nie rozpoznawał z wyjątkiem może 
kilku starych przyjaciół, którzy byli w podobnej sytuacji.
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Jeden wielbiciel powiedział mi: „Rozumiem, że chcesz zadbać o wszyst-
kich wielbicieli. Mam na ten temat własną opinię. Mógłbyś pomóc 
w stworzeniu bardziej przyjaznej atmosfery dla bhaktów, którzy poświęcili 
najlepsze lata swojego życia i teraz zmagają się poza świątynią. Zamiast 
odczuwać zachętę, w większym lub mniejszym stopniu odczuwają ignoro-
wanie. Czują się jak coś, co zostało wykorzystane a potem wyrzucone.” To 
był jeden z symptomów, które zobaczyłem – brak społeczności.

Inny symptom braku ducha społeczności dotyczy starszych, nieza-
mężnych kobiet, których znaczna część poświęciła swój najlepszy czas 
na służenie misji Śrila Prabhupada. Zauważyłem, że brakowało wysiłków 
w obdarzeniu ich schronieniem podobnym do tego, które widziałem 
w Chowpatty. Podejrzewam, że głównym powodem jest brak starszych par, 
których dzieci już dorosły, które posiadają rodzicielskie uczucia względem 
innych i którzy nie zmagają się ekonomicznie. Powinny być tam takie pary, 
które będą dbały o niezamężne kobiety. W Chowpatty jest Kryszna Chandra 
Prabhu i inni. Pomagają oni w aranżowaniu małżeństw i są też tacy, którzy 
nadzorują fundusze służące pomocy wielbicielom w wielkiej potrzebie.

W Moskwie istnieje Fundusz Garuda i sądzę, że jest to naprawdę pozy-
tywny krok na przód. Wiem, że Nityananda Ćaran Prabhu aktywnie w nim 
działa. Lecz nadal wydaje się, że nie poświęca się temu wystarczającej 
uwagi oraz wielbicielom, którzy są od niego zależni.

Kolejna rzecz, która zwróciła moją uwagę – wydaje się, że rodzice (przy-
najmniej niektórzy) nie są naprawdę skupieni na dbaniu o własne dzieci. 
Jeśli ktoś inny zadba o potrzeby ich dzieci to uważają to za dobre. Ale są też 
rodzice, którzy nie są nawet skupieni na potrzebach swoich dzieci.

Na podstawie tych informacji uważam, że społeczność wielbicieli i Nama 
Hatta nie są skupione na wizji rozwijania towarzystwa. Jeśli istnieje praw-
dziwa społeczność, oparta na związkach przepełnionych troską, to mo-
żemy odnieść wielki sukces w tworzeniu nowych wielbicieli. Lecz trudno 
jest utrzymać nowe osoby jeśli przychodzą i widzą tak wiele sprzeczności 
w życiach bhaktów. Ludzie widzą to i zaczynają się zastanawiać: „Kto tu 
zarządza i jaki jest priorytet?” Niektórzy dowiadują się o grupach zajmują-
cych się rozwijaniem i zabieganiem o nowych wielbicieli; niektórzy słyszą 
o systemie opieki i troszczeniu się bhaktów. Wydaje się, że próbujemy 
robić zbyt wiele rzeczy w jednej chwili bez wyraźnego skoncentrowania 
się na jednym celu.

Moim skromnym zdaniem moskiewskiej społeczności brakuje koncen-
tracji oraz że skupienie to powinno dotyczyć właśnie niej samej. Mam 
nadzieję, że nie umniejszyłem niczyich inspiracji. Dzielę się z wami moimi 
doświadczeniami z Chowpatty, które odwiedzałem przez ponad dziesięć 
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lat i przyglądałem się jego ewolucji. Widziałem, jak wiele uwagi poświęca 
Radhanatha Maharaja by utrzymać właściwą koncentrację.

Odpowiedzialni Opiekunowie i Podopieczni -Klucz Do Skutecznego Systemu
Fragment ze spotkania z uczniami 22.05.2004
W świątyniach, w których system opieki stał się efektywny, są bhaktowie 
którzy naprawdę rozumieją swoje obowiązki jako opiekunowie. Są przy-
kładnymi opiekunami, którzy już stworzyli autentyczną relację ze swoimi 
podopiecznymi na mocy przykładu i nauczania. Dla nich bycie opiekunami 
jest naturalne, ponieważ relacja już istnieje. Gdy relacja jest na siłę czy jest 
formalna, wtedy nie jest tak efektywna z powodów, które są oczywiste.

Pierwszym celem systemu opieki jest zaszczepienie zaufania wśród wiel-
bicieli. Duchowy autorytet nie jest ustanawiany jedynie przez mianowanie 
kogoś na autorytet. Ruch Pana Caitanji jest ruchem dobrowolnym. „Dobro-
wolny” oznacza, że dobrowolnie podporządkowujmy się autorytetowi na 
zasadzie zaufania. Wtedy przyjmujemy na siebie większą odpowiedzialność 
do przestrzegania instrukcji, ponieważ mamy w nie wiarę.

Zwykłe określenie: „Ta osoba jest twoim opiekunem, tamta osoba jest 
twoim opiekunem,” nie jest efektywne dopóki osoba mówiąca to nie 
posiada twojego głębokiego zaufania. Wtedy jest to skuteczne, ponieważ 
w sercu jest zaufanie. Bez wiary nie ma życia duchowego. Dopóki napraw-
dę nie posiadamy wiary w osiągnięcie wyższego stanu świadomości dzięki 
towarzystwu bhaktów, nie ma mowy o duchowym postępie.

Śrila Rupa Goswami napisał w Bhakti-rasamrta-sindhu: sadho sangah 
svato vare: „bhakta powinien przebywać z wielbicielami bardziej zaawan-
sowanymi od siebie.” (Śri Bhaktyaloka 5, Jana-sanga)

Powinniśmy szukać towarzystwa osób bardziej zaawansowanych, 
a także osób, którym możemy ufać. Taki jest cel systemu opieki. Gdy masz 
towarzystwo kogoś bardziej zaawansowanego masz szansę na wymianę 
z Waisznawami zgodnie z naukami Rupy Goswamiego – dadati pratigrhna-
ti guhyam akhyati prcchati. Wymiany miłości między jednym wielbicielem 
i drugim polegają na odkrywaniu umysłu w zaufaniu i na zadawaniu 
pytań.

Jeśli nie masz tego rodzaju relacji w życiu duchowym, to bardzo trudno 
będzie robić postęp. Na nieszczęście ten rodzaj relacji nie istnieje ponieważ 
nie chcemy być pokorni. Nie chcemy szukać wyższych cech u innych. Nie 
chcemy zaakceptować, że ktoś naprawdę może zaoferować mi coś w moim 
życiu duchowym. Dla osoby początkującej w świadomości Kryszny jest to 
bardzo niebezpieczne. Oznacza, że ktoś rozpoczyna życie duchowe z bar-
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dzo chybotliwej platformy. Duma w sercu jest przyczyną tego, że bardzo 
trudno jest robić postęp duchowy. Pan jest bardzo przyciągany do pokory 
jaką posiadają Jego wielbiciele. Gdy jest pokora istnieją także prawdziwe 
wymiany między wielbicielami.

Z drugiej strony odpowiedzialnością osoby, która znajduje się na wyż-
szej pozycji jest bycie dobrym przykładem – dbanie, brak zainteresowania 
otrzymywaniem szacunku, nie wymaganie szacunku, nie wykorzystywanie 
swojej pozycji do kontrolowania innych. Pierwszym celem takiej osoby jest 
pomaganie innym. Najważniejsze jest, by nie występowało oczekiwanie na 
coś w zamian. Jeśli ktoś nie może stanąć na pozycji pomagania innym bez 
oczekiwania czegoś w zamian, nie jest kwalifikowany do dbania o innych.
Aby dobrowolny ruch mógł się rozwijać bez opłacania kogokolwiek, musi 
istnieć zaufanie. Autorytet nie powinien mieć innego celu w takim związku 
jak pomaganie komuś w jego duchowym życiu.

Dlatego nie można nikogo zmuszać do systemu opieki. Ci, którzy służą 
jako opiekunowie muszą stać się kwalifikowani zarówno w dawaniu
przykładu jak i w nauczaniu innych. Z tego powodu nie możemy żądać, by 
świątynne autorytety przydzielały opiekunów ponieważ bhaktowie nie za-
wsze mają w nich wiarę. Jeśli nawet na opiekuna zostanie wyznaczony ktoś 
inny nie ma gwarancji, że będzie cieszył się zaufaniem. Wtedy cały system 
stanie się sztuczny a relacje formalne. Dlaczego? Ponieważ podopieczny 
ma także swoje ukryte zamiary. „Chcę rekomendacji. Utrzymam tą relację 
na dobrym poziomie by to osiągnąć, a potem będę zadowolony gdy się 
skończy.” Co to za rodzaj relacji? Jest to praktycznie bezużyteczne. Wierzcie 
mi, wiem kiedy takie relacje istnieją. Nie tak łatwo jest oszukiwać w tej 
kwestii. Zgadzam się na to, ale tak naprawdę nie ma w tym namacalnego 
związku z tym, co chcemy ustanowić przy pomocy tego systemu opieki.

Odpowiedzialność leży zarówno po stronie nowoprzybyłych neofitów,
którzy dopiero zetknęli się ze świadomością Kryszny – by uczyć się pokory, 
jak i po stronie opiekunów, którzy nie powinni wykorzystywać pokory in-
nych. Gdy zaistnieją te dwie kwalifikacje będziemy mieli efektywny system
opieki. Wszyscy powinniśmy próbować pracować, by osiągnąć ten cel. To 
powinien być cel pierwszorzędny, ponieważ dopóki nie będzie takich rela-
cji, jak kiedykolwiek stworzymy mocne wrażenie w umysłach tych, którzy 
przychodzą do świadomości Kryszny, że istnieje coś takiego, jak szczere 
relacje Wajsznawa? To zaczyna się w świątyni i rozciąga na kongregację, 
która jest związana ze świątynią. To, tu kiełkuje i powinno naturalnie rosnąć, 
dobrowolnie, na duchowej platformie, a nie dlatego, że ktoś ma nalepkę 
na plecach „autorytet”. W życiu duchowym to nie działa.
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Są wśród nas bhaktowie będący rzeczywistymi autorytetami, a my 
powinniśmy być na tyle pokorni, by rozpoznać te cechy. Z własnego do-
świadczenia wiem, że jest wielu bhaktów, którzy w moim życiu duchowym 
są autorytetami, w których wierzę. Mogę im powiedzieć wszystko. Z tego 
powodu czujemy ze sobą tak silną więź.

W związkach Waisznawa ta więź opiera się na prawdziwej pokorze, która 
występuje między jednym Waisznawą a drugim. Waisznawa widzi innych 
jako swoich zwierzchników. On nigdy nie myśli: „Jestem ponad wszystkimi, 
z którymi mam kontakt.”

Mamy przykład Duryodhany i Yudhisthira Maharaja. Yudhisthira Maha-
raja został poproszony o wyruszenie w świat i znalezienie kogoś będącego 
niżej od niego, bardziej upadłego. Duryodhana został wysłany w celu 
odnalezienia kogoś bardziej zaawansowanego od siebie. Oboje udali się 
na poszukiwania i powrócili zdać relację. Yudhisthira Maharaja, który był 
władcą powiedział: „Nie znalazłem nikogo będącego niżej ode mnie.” 
Duryodhana powiedział: „Nie mogłem znaleźć nikogo bardziej zaawanso-
wanego od siebie.” Vidura powiedział do Dhrtarastry: „Utrzymujesz syna, 
który jest uosobioną obrazą,” ponieważ Duryodhana był tak bardzo dumny. 
Uważał, że nie ma nikogo wyższego od niego.

Sądzę, że bardzo ważne jest to, by bhaktowie zrozumieli istnienie bardzo 
ważnego powodu do wprowadzenia systemu opieki. Dla nowego wiel-
biciela bardzo dobrym znakiem jest to, gdy może znaleźć kogoś, kto jest 
„lepszy od niego.” 
 





Istotne kwalifikacje Opiekunów

   Opiekunowie powinni posiadać właściwe zrozumienie filozofii 
i praktyki świadomości Kryszny.

  Od dłuższego czasu powinni być aktywni w MTŚK’a.
  Powinni dawać zrównoważone rady zgodnie z miejscem, 

czasem i okolicznościami.
  Nie powinni skłaniać się do zajmowania skrajnych 

czy kontrowersyjnych pozycji.
  Powinni robić wysiłek by pomóc innym i być zdolnymi do poświęceń.
  Powinni być współczujący i posiadać autentyczną troskę o dobro 

wielbicieli.
  Powinni być dobrymi słuchaczami. Powinni być w stanie słuchać ludzi, 

którym próbują służyć.
  Powinni być dojrzali i poważni.
  Powinni pokazywać dobry standard w sadhanie, etykiecie, zachowaniu 

i poświęceniu służbie dla misji Śrila Prabhupada.
  Powinni być stali w swoim aśramie.

(Fragment „Proste kroki do Prostej Świątyni”, broszurka oparta na 
rozmowach J.Ś. Radhanatha Maharaja)
Poniższa seria wyjątków, pytań i odpowiedzi pochodzi z różnych wykła-
dów i omawia te istotne kwalifikacje opiekunów.
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  Opiekunowie powinni posiadać właściwe zrozumienie filozofii 
i praktyki świadomości Kryszny.

  Powinni dawać zrównoważone rady zgodnie z miejscem, czasem 
i okolicznościami.

 

Moskwa, 19.06.2004
Bhaktivinoda Thakura opisuje kilka bardzo dobrych cech „pracownika” 
Nama Hatta. Jest tam bardzo krótki opis kwalifikacji, za to bardzo długa
lista czynników dyskwalifikujących. Bhaktivinoda Thakura podjął wielki
wysiłek podkreślając czym są dyskwalifikacje osoby uczestniczącej w ryn-
ku świętego imienia czy Nama Hatta. Czasami niezbędne jest podkreślanie 
negatywnych aspektów, by pomóc w zrozumieniu czym są zakazane czyn-
ności. Zasadniczo Bhaktivinoda Thakura mówi, że kwalifikacją jest bycie
czystym wielbicielem. Jeśli ktoś się temu przyjrzy, to może powiedzieć: 
„Cóż, wydaje mi się, że ktoś inny będzie musiał dawać wykłady w Nama 
Hatta.” Ale Bhaktivinoda precyzuje także to oznajmienie mówiąc, co ozna-
cza bycie czystym.

Oto ta kwalifikacja: Jeśli posiada się czyste oddanie, czy to jako bramin,
ksatrya, vaisya, sudra czy ktoś jeszcze niższy, czy to sannjasin, brahmacarin, 
grihastha czy vanaprastha, może zostać pracownikiem Nama Hatta na 
każdym stanowisku. (Śri Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)

Taka jest kwalifikacja. Wspomina także jeszcze jedną: na czyste oddanie
dla Kryszny składa się: pozbycie się wszystkich materialnych pragnień, 
wolność od jnany i karmy oraz przychylna służba. Mając oddanie w sercu 
ktoś posiada kwalifikację, a za tym podąża wolność od dyskwalifikacji. (Śri
Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)

Bhaktivinoda mówi, że są różne poziomy kwalifikacji. Na ile czyjeś serce
wypełnia oddanie, na tyle osoba ta będzie kwalifikowana do wzięcia udzia-
łu w Nama Hatta.

Mogą też istnieć jakieś kwalifikacje ale nie w pełni. Wymienia dalej
czynniki dyskwalifikacyjne, które omawiane były przez Śridama i Kiśori gdy
mówili o kwalifikacjach osoby chcącej zostać opiekunem. Mówili o istocie
bycia dobrym przykładem. Prabhupada często mawiał, że przykład jest 
nawet ważniejszy od nakazów. Mówił, że bardzo ciężko jest nauczać bez 
przykładu. Dlatego dawanie przykładu było pierwszą i najważniejszą czę-
ścią seminarium, omawiającą rolę żony i męża.

Bhaktivinoda Thakura wymienia takie dyskwalifikacje: Osoby pochło-
nięte materią, leniwe, samolubne, niereligijne, pozbawione entuzjazmu, 
ateistyczne, pragnące otrzymać mukti, chętne pracować dla materialnego 
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dobra, skłonne do mentalnej spekulacji, kłótliwe, z ambicją do material-
nego prestiżu, kontrolowane przez lament, złudzenie, złość, chciwość, 
intoksykację; ci, którzy są oszustami, kłamcami, wrogami religii, zwiedzeni 
przez materialną naukę i materialną kulturę są wykluczeni z możliwości 
zostania pracownikami Nama Hatta. (Śri Śri Godruma Kalpatavi, część 2)

Jest to zaledwie pierwsza dyskwalifikacja. A jest ich znacznie więcej.
Bhaktivinoda Thakura podaje nam kilka dalszych punktów. Na przykład, 
osoba samolubna, osoba dbająca jedynie o własny komfort, nie może 
myśleć o dobru innych. 

Kiśori mieszkająca w Chowpatty jest lekarzem i mogłaby praktykować 
swój zawód jeśli tylko by chciała. Jej mąż zajmuje się komputerami. Przez 
pierwsze miesiące swojej pracy, zanim został opiekunem, zarabiał 600 ru-
pii, co przekładało się wtedy na dwanaście dolarów. Nadal jednak pragnęli 
zostać opiekunami, a Kiśori nie chciała być lekarzem. Oboje zdecydowali, 
że będą żyli bardzo prosto. W końcu, gdy Śridama został już opiekunem, 
zarabiał 3500 rupii, lecz nadal nie mogli pozwolić sobie na korzystanie 
z transportu miejskiego. Wszędzie chodzili pieszo. Kiśori nie kupiła sobie 
żadnego nowego sari przez około trzy lata i nosiła tylko te, które już 
posiadała. Powiedzieli mi, że dobrowolnie chcieli to zrobić na rzecz na-
uczania. Kolejna rzecz, która wywarła na mnie wrażenie, to słowa Kiśori: 
„Życie w ten sposób sprawia, że jesteśmy wrażliwsi na problemy innych. 
Doświadczamy ich sami.” Jeśli ktoś nie doświadcza tego sam, to może nie 
być w stanie zrozumieć, przez co przechodzi druga osoba. W oczywisty 
sposób nie byli samolubni. Nie myśleli o własnym komforcie w pierwszej 
kolejności. Akceptowali własny dyskomfort na rzecz pomagania innym. 
To jest bardzo ważna kwalifikacja. Zazwyczaj ten rodzaj bezinteresownej
służby bardzo ujmuje tych, którym się pomaga. Gdy widzimy, że „ktoś chce 
poświęcić się dla mnie”, to samo w sobie już daje innym jakieś schronienie. 
Myślimy: „O, ta osoba naprawdę o mnie myśli. Myśli o mojej korzyści. Może 
nie materialnej, ale na pewno duchowej.”

W Bhagavatam jest wspaniały przykład Vidury, który zrozumiał, że Krysz-
na myślał o nim przed Swoim wyjazdem. Kryszna pouczył Uddhavę, a Ud-
dhava pouczył Vidurę. Vidura zrozumiał, że „Kryszna nauczając Uddhavę 
w rzeczywistości myślał o mnie.” To zrozumienie przepełniło go miłością. 
Myślał, że „Pan myślał o mnie przed Swoim odejściem z tego świata.” To 
tylko jeden przykład.

Aby opiekunowie mogli najpierw myśleć o dobru innych potrzebują 
także schronienia. Ten rodzaj bezinteresownej służby nie manifestuje 
się z próżni. Pojawia się, gdy także wielbiciel doświadcza schronienia. 
W Chowpatty bhaktowie otrzymują schronienie w towarzystwie osób, 
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z którymi wykonują razem tą samą służbę. Wszyscy mają te same cele. 
Wszyscy starają się zadowolić guru i Krysznę. Dlatego są w stanie dać ten 
rodzaj schronienia innym i być bezinteresowni.

Bhaktivinoda Thakura mówi, że osoba samolubna jest zdyskwalifikowa-
na. Dlatego nie powinniśmy mieć ambicji względem materialnego prestiżu. 
Nie powinniśmy ulegać rozpaczy, złości i chciwości. Należy kontrolować 
swoje zmysły. To jednak zależy od tego, na ile podejmujemy proces bhakti 
i w jakim stopniu przyjmujemy schronienie.

Bhaktivinoda Thakura mówi: (Rozważamy obecny stan charakteru oso-
by, nie przeszły. Na ile osoba może pokonać swoje dyskwalifikacje, na tyle
osiąga schronienie czystej służby oddania i zdobywa kwalifikacje).
2. Grihasthom czy vanaprasthom zakazane jest chodzenie do prostytutek, 
kobiet innych niż własna żona, angażowanie się z własną żoną w niekon-
trolowane życie seksualne. Brahmacarinom i sannjasinom absolutnie 
zabrania się przebywania z wszystkimi rodzajami kobiet. Jeśli ktoś winien 
jest takich obraz, nie może zostać pracownikiem Nama Hatta.
(Śri Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)
Ci, którzy są opiekunami czy liderami Nama Hatta muszą dawać dobry 
przykład innym. Tym przykładem jest ograniczone przebywanie z drugą 
płcią. Nawet wśród grihasthów, mężczyzna nie zajmie się cudzą kobietą. 
Zrobi to jego żona. Czasami, w pewnych okolicznościach, zrobią to razem. 
Ale on sam nie zaopiekuje się jakąś kobietą. Nie ma kwestii kobiety, która 
zajmuje się mężczyznami i vice versa, czy też brahamacarina przebywają-
cego z kobietami, czy nawet nauczającego je. 

Oczywiście czasami w pewnych okolicznościach może okazać się to 
niezbędne przez jakiś określony czas. Należy zrozumieć, że trwa to tylko 
przez bardzo ograniczony czas. Ale brahmacarin nigdy nie powinien opie-
kować się kobietą i podobnie kobieta nigdy nie powinna podejmować się 
opieki nad mężczyzną. W Chowpatty jest to ściśle zabronione. Nie słyszy 
się nawet o tym. A jeśli tak jest, to jest to natychmiastowym czynnikiem 
dyskwalifikującym.

Gdy atmosfera jest czysta możemy robić postęp w świadomości Kryszny. 
Gdy atmosfera jest zanieczyszczona różnymi typami subtelnych form 
pragnień, to czy J.Ś. umysł zawsze będzie niespokojny. Jeśli ktoś ma nie-
spokojny umysł, jak może dawać schronienie? Aby niepokój nie dotykał 
umysłu, istnieją bardzo ścisłe standardy przebywania z innymi. Standardy 
te praktykowane są w świątyni jak i na programach w domach wielbicieli.

To nieograniczone przebywanie mężczyzn z kobietami jest kontrolo-
wane, tak jak jest to tu wyjaśnione. Bhaktivinoda Thakura podaje kolejny 
interesujący punkt. Mówi:



65

Istotne kwalifikacje Opiekunów

4. Kobiety, które są czystymi wielbicielami, mogą zostać podróżującymi 
sprzedawcami Świętego Imienia wśród innych kobiet, ale nie mogą dawać 
imienia mężczyznom. Zgodnie z czasem, miejscem i okolicznościami jed-
nak, jak i z wielką uwagą, ostrożna i dojrzała kobieta może dawać święte 
imię mężczyznom. Nauczający mężczyzna, poza starszymi kobietami 
i bardzo młodymi dziewczynkami, powinien unikać rozmów z innymi ko-
bietami. (Śri Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)

Innymi słowy istnieją wyjątki: bardzo uważne i dojrzałe kobiety, które są 
czyste. Przede wszystkim, czystość. Kobieta taka nie szuka czegokolwiek 
dla siebie. Daje. Ktoś, kto szuka czegoś dla siebie nie może dawać w czysty 
sposób. Natychmiast taka postawa dyskwalifikuje osobę. Bhaktivinoda
Thakura mówi wcześniej:
3. Osoba, która nazywa siebie dawcą Imienia i wymaga jakieJ.Ś. materialnej 
korzyści od odbiorców, jest zdyskwalifikowana. (Śri Śri Godruma Kalpatavi,
Część 2)

Istnieje ścisła zasada wśród opiekunów, że nie biorą niczego od swoich 
podopiecznych. Nie przekreślają w ten sposób swojego nauczania. Oczy-
wiście Bhaktivinoda Thakura wyjaśnia tu coś:

Dawcy Imienia wolni od fałszywego ego mogą wykonywać swoje obo-
wiązki zgodnie z systemem varnaśrama, by utrzymać siebie i swoje rodziny 
i nie stracić swoich kwalifikacji. (Śri Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)

Grihasthowie mają prawo utrzymywać siebie dzięki wykonywaniu 
przypisanych obowiązków. Bhaktivinoda mówi, że guru, który daje mantrę 
swojemu uczniowi i przyjmuje dobrowolny datek dla korzyści duchowego 
życia ucznia, nie jest dyskwalifikowany. W rozdziale Praktyka i Zachowanie
Bhaktivinoda Thakura mówi:
2. Nauczający powinni utrzymywać siebie dzięki uczciwym środkom. Ci, 
którzy są w stanie pracować nie mają prawa prosić o materialne utrzymanie, 
ale brahmacarini i sannjasini powinni prosić o utrzymanie ich ciała i nie po-
winni korzystać z innych środków jako alternatywy. Gdziekolwiek udaje się 
nauczający zawsze powinien być wyczulony na to, jak zwiększyć nauczanie 
Świętego Imienia w danym miejscu. (Śri Śri Godruma Kalpatavi, Część 2)

Ta sama kwestia była poruszana w Kijowie – nauczający powinien 
utrzymywać się dzięki uczciwej pracy i nie powinien uzależniać się od 
przyjmowania czegoś od osób zależnych od siebie. Jeśli ktoś ofiarowuje
coś dobrowolnie, odwzajemniając się w ten sposób za coś, co otrzymał, 
można to przyjąć. W Chowpatty nawet to nie jest akceptowane. Bhaktowie 
tam chcą utrzymać swoje relacje czyste i klarowne.

Patrząc na tą listę doceniłem fakt, jak wiele podobnych kwestii porusza-
nych było w Kijowie przez tych wielbicieli. Dlatego szczególna kwalifikacja
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i przykład za jakim podążają jest całkiem podobny do tych samych zasad, za 
którymi opowiada się Bhaktivinoda Thakura w „Rynku Świętego Imienia.”

Pytanie: Czy ci, którzy są przywiązani, powinni nauczać?
Odpowiedź: Dla tych, którzy są przywiązani, dobre jest przebywanie 
z tymi, którzy nauczają. W ten sposób dowiedzą się, jak nie być przywią-
zanymi. Przynajmniej powinni zrozumieć to, że są przywiązani, a jeśli 
tego nie zrozumieją, to nie powinni nauczać. Jeśli ktoś zrozumie, że jest 
przywiązany, to przyjmie schronienie w kimś, kto nie jest i kto pomoże 
mu się takim stać. Przede wszystkim ktoś musi przynajmniej zrozumieć, 
że posiada przywiązania. Jeśli jest szczery, będzie przynajmniej próbował 
przebywać z tymi, którzy pomogą mu uwolnić się od tych przywiązań. Lecz 
jeśli ktoś jest bardzo dumny i nie jest w stanie wejrzeć w siebie i zobaczyć 
własne przywiązania, to jak wyjaśnia Jiva Goswami w swoim komentarzu 
do Jedenastej Pieśni Bhagavatam, taka osoba nie nadaje się na nauczają-
cego. Używa słowa „całkowicie bezużyteczna osoba.”

Najpierw należy dowiedzieć się, jak właściwie szanować innych. Jiva 
Gosvami wyjaśnia, że jeśli ktoś nie może szanować wielbicieli, to jak może 
nauczać? Jeśli nie może szanować tego, że ktoś jest jego zwierzchnikiem 
i posiada jakieś cechy, które pomogą mu zrobić postęp i jeśli zachowuje 
się tak w towarzystwie bhaktów, to jak będzie szanował niewielbicieli? Jak 
będzie mógł nauczać? Dlatego Jiva Goswami wyjaśnia, że takie osoby są 
bezużyteczne w nauczaniu.

* * *
  Powinni robić wysiłek by pomóc innym i być zdolnymi do poświęceń.
  Powinni być współczujący i posiadać troskę o dobro wielbicieli.
  Powinni być dobrymi słuchaczami. Powinni być w stanie słuchać ludzi, 

którym próbują służyć.
  Powinni być dojrzali i poważni.

Pytanie: Zostało powiedziane, że wielbiciele, którzy opiekują się innymi, 
powinni być społecznie stabilni i nie powinni być zależni od pieniędzy 
dawanych przez tych, którymi się zajmują. Ale mamy także wielbicieli, 
którzy nauczają i jest to także wedyjski przykład, że ci wielbiciele, będący 
braminiczni z natury, dostają jałmużnę. Jak traktować tych, którzy nie są 
tak niezależni, którzy nadal zależą od innych?
Odpowiedź: Tacy wielbiciele powinni mieć jakieś źródło dochodu, uczci-
we środki do życia. Nauczanie powinno być formą rekreacji. Czasami, gdy 
ludzie pracują, myślą: „Wszelki wolny czas wykorzystam dla siebie.” Idealne 
życie rodzinne oznacza, że uczciwie zarabiasz na życie, potem minimalizu-
jesz to, co robisz dla siebie i starasz się robić coś dobrego dla innych. Wtedy 
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stajesz się szczęśliwszy. W innym razie, jeśli nie masz satysfakcji płynącej ze 
świadomości Kryszny, uważasz, że jedynym sposobem na zadowolenie jest 
zwiększanie majątku i materialnego bogactwa.

Pytanie: Czy mógłbyś proszę rozwinąć punkt przyjmowania wszelkich 
darów od osób zależnych od ciebie, gdy w tym samym czasie jest stwier-
dzenie, że brahmacarini i sannjasini powinni prosić o datki na utrzymanie 
swojego ciała i nie powinni wykorzystywać żadnych innych środków?
Odpowiedź: Oznacza to, że jeśli ktoś jest brahmacarinem czy sannjasinem 
nie powinien pracować zarobkowo. To nie jest życie w brahmacarii. Brah-
macaria oznacza zależność finansową. To samo dotyczy życia sannjasina.
Oznacza to, że nie robią interesów. Nie zakładają własnego biznesu i nie 
pracują dla innych otrzymując w ten sposób zapłatę. Gdy mówi się, że 
powinni żyć dzięki jałmużnie oznacza to, że brahmacarin mieszkający 
w aśramie swojego mistrza duchowego wychodzi i prosi o datki. Taki 
jest standard tego aśramu zgodnie z systemem wedyjskim. Brahmacarin 
prosi o dary i wszystko oddaje swojemu guru. Akceptuje wszystko, co do 
niego przychodzi. Być może nie będzie wychodził i błagał o jałmużnę, lecz 
jeśli jest prawdziwym brahmacarinem, nie zatrzymuje niczego dla siebie. 
Wszystko oddaje i akceptuje cokolwiek dostaje.

Pytanie: Jak zachować się w sytuacji, gdy ludzie przychodzą służyć, a po-
tem proszą o coś w zamian?
Odpowiedź: My musimy mieć tak czyste serca, że ich serca się zmienią. 
Przywodzi to na myśl historię złodzieja, który chciał ukraść klejnoty Krysz-
ny. Przedstawił siebie jako bardzo szczerego sługę. Ale wszystko o czym 
myślał, to było jak zbliżyć się do tego Kryszny i ukraść Jego klejnoty. I co 
się stało? Jego serce oczyściło się. Powinniśmy stać się tak czyści, że nawet 
gdy ludzie przychodzą wykonywać służbę z pragnieniem brania czegoś 
dla siebie, powinniśmy traktować ich tak, by ich serca stały się czyste. 

W ten sam sposób Dhruva Maharaja służył Krysznie, ponieważ chciał 
czegoś w zamian. Ale gdy w końcu zdobył towarzystwo Kryszny, powie-
dział: „Co też zrobiłem? Jestem takim głupcem.” Potępił siebie: „Chciałem 
tylko brać. Lecz zamiast otrzymać od Kryszny to, co pragnąłem, zdobyłem 
najbardziej drogocenny klejnot.” Musimy reprezentować ten nastrój. Nie 
powinniśmy mieć takiej mentalności: „Och ty nic nie dajesz, chcesz tylko 
brać – ja nic ci nie dam.” Waisznawowie powinni być przygotowani do 
dawania świadomości Kryszny każdemu. To właśnie chcemy przekazać 
w naszych świątyniach. Być może nie będziemy w stanie dać czegoś in-
nego, lecz jeśli damy świadomość Kryszny i nie odrzucimy tych osób, ich 
serca mogą się zmienić.
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Pytanie: Powiedziałeś, że system opieki powinien być zbudowany na fun-
damencie, którym jest rodzaj relacji opartych na zaufaniu. Ale czy zwykły 
szacunek tu nie wystarczy. Co jeszcze potrzeba, by mieć związki oparte na 
zaufaniu?
Odpowiedź: Współczucie. Osoba taka musi dbać o dobro innych. Musi 
być gotowa na poświęcenia. Musi pokazać, że pragnie poświęcić własne 
wygody dla korzyści innych. Napisane jest o tym w ósmej pieśni Śrimad 
Bhagavatam: Ten, kto dobrowolnie przyjmuje wyrzeczenia i niewygody 
na korzyść innych, uważany jest za osobę używającą najwyższej metody 
wielbienia Najwyższego Pana. Oznajmienie to padło w związku z Panem 
Śivą, gdy dla dobra innych wypił ocean trucizny i wstrzymał go w swoim 
gardle. Dlatego opisywany jest jako osoba, która dobrowolnie przyjmuje 
niewygody dla dobra innych. Tego właśnie potrzebujemy, że ta osoba 
jest gotowa poświęcić się dla dobra innych. Musi odczuwać współczucie 
i przejmować się innymi. Niczego nie powinna oczekiwać w zamian. Oso-
bie, która działa w ten sposób, można zaufać.

Kwalifikacja do zostania opiekunem nie oznacza, że ktoś jest autoryzo-
wany jako taki. Autoryzacja to tylko mała część całości. Bycie opiekunem 
i autentyczne dbanie o innych oznacza, że ktoś naprawdę jest bezinte-
resowny i przyjmuje schronienie w świadomości Kryszny. Ich zdolność 
dawania schronienia innym w jakiś sposób sama się manifestuje. Ponieważ 
tu właśnie chodzi o schronienie. Jeśli robimy to tylko formalnie, tworząc 
desygnaty dla ludzi i budując sztuczne związki oparte na zewnętrznych 
czynnikach, nie ma w tym schronienia. Jest to tymczasowe i może trwać 
przez dłuższy czas. Gdy ludzie dojrzewają w swoim życiu duchowym po-
trzebują czegoś więcej na utrzymanie swojego życia duchowego niż tylko 
desygnaty. Otrzymujemy wystarczającą ilość różnych tytułów w świecie 
materialnym, więc nie potrzebujemy szukać ich w świadomości Kryszny. 
Najlepszym desygnatem dla każdego wielbiciela jest bycie sługą wajszna-
wów. Jest to najbezpieczniejsza i najbardziej wzniosła pozycja.

Gloryfikujemy HariDasa Thakura w mahaprakasa lila z powodu jego
nastroju służenia wielbicielom. Gdy mógł poprosić o błogosławieństwo 
Pana Caitanję, prosił jedynie o możliwość przebywania w towarzystwie 
waisznawów, służenie im i przyjmowanie resztek ich jedzenia. Następnie 
błagał Pana Caitanję o wybaczenie swej dumy w proszeniu o tak wielkie 
błogosławieństwo. Powiedział: „Wiem, że nie zasługuję na tak wielkie bło-
gosławieństwo, więc wybacz mi proszę moją arogancję.”

Jest on tak wspaniałym przykładem wśród wielu innych przykładnych 
waisznawów, którzy uczą nas, że najbezpieczniejszym określeniem dla nas 
do przyjęcia jest bycie sługą waisznawy. Jeśli wielbiciele przyswoją sobie to 
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zrozumienie i naprawdę będą uważali siebie za sługę tych, którzy od nich 
zależą, wtedy możliwe jest schronienie. Ale, tak jak już to podkreślałem, 
jeśli chcesz dawać schronienie, sam musisz je także posiadać.

Jeśli czyjś umysł nie ma schronienia, jest zbyt zaniepokojony i zbyt dużo 
myśli o własnych problemach, to tacy wielbiciele nie mogą myśleć o dobru 
innych. Czasami taka osoba może stanąć na pozycji dbania o czyjeś dobro, 
lecz służy to tylko własnym potrzebom tej osoby. A to nie działa. Mówimy 
tu naprawdę o schronieniu.

Pytanie: Jak należy budować relacje w naszej społeczności Waisznawa? 
Wielbiciele znajdują się na różnych poziomach jeśli chodzi o status spo-
łeczny i duchowy. Czasami ten duchowy nie jest tak oczywisty jak ten 
społeczny. Jak powinniśmy tworzyć nasze relacje we właściwy sposób?
Odpowiedź: Czasami w porównaniu z innymi jesteśmy starszymi wielbi-
cielami, lecz dla innych nie jest oczywiste, że w duchowym sensie jesteśmy 
dojrzalsi. Czy powinniśmy zachowywać się względem nich jak starsi wiel-
biciele, czy też z naszej strony jest to coś w rodzaju upadhi (desygnatu), że 
uważamy siebie za starszych i powinniśmy tworzyć równe relacje?

Wielbiciele, którzy służą jako opiekunowie powinni manifestować się na-
turalnie i w sposób oczywisty, dzięki kwalifikacji do dawania schronienia.
Aby inni wielbiciele stali się świadomi takich możliwości w danej osobie, 
osoba ta musi być widoczna. Musi nauczać i pomagać w sposób widoczny. 
Jeśli jest to widoczne, wtedy inni zobaczą zdolność obdarzania schronie-
niem innych. Bycie widocznym niekoniecznie oznacza, że musisz pchać się 
na publiczny widok. Zrobi to Kryszna jak i jego bhaktowie. Dla wielbiciela, 
który jest przykładem w świadomości Kryszny jest to całkiem naturalne: 
starsi bhaktowie zawsze chcą dawać przykład innym wielbicielom.

To jest to, to, co robi Kryszna. Kryszna może zrobić wszystkie te rzeczy 
Sam, ale stawia Swoich bhaktów przed oczyma innych osób. Kryszna mógł 
opowiedzieć o świętym imieniu. Pan Caitanja mógł opowiedzieć Sam 
o świętym imieniu. Ale usiadł i posłuchał HariDasa Thakura.

To samo dotyczy Ramanandy Raya. Pan Caitanja poprosił Ramananda 
Raya o mówienie. Sam słuchał. Kryszna angażuje Swoich wielbicieli i sta-
wia w pierwszym szeregu, by zostali rozpoznani. Jeśli w rzeczywistości 
jesteśmy starsi i świadomi Kryszny, to Kryszna dokona dla nas aranżacji, 
byśmy stali się bardziej widoczni dla innych.

Oczywiście czasami bhaktowie są bhajananandi. Próbują schować się 
w jakimś miejscu i po prostu wykonywać swój bhajan i sami stawać się 
świadomymi Kryszny. Nawet tak wzniosła osoba jak Madhavendra Puri nie 
przyjmował uczniów. Był sam. Ale Kryszna obdarzył go popularnością, aby 
jego przykład mógł zostać rozpoznany.



70

Dbajmy o wielbicieli

Jeśli jesteśmy naprawdę starsi i świadomi Kryszny, to otrzymamy możli-
wości do nauczania. Dostaniemy możliwości do bycia przykładem. Jeśli 
akceptujemy takie aranżacje w nastroju służenia, to możliwości te będą się 
zwiększały. To wszystko. Zawsze powinniśmy przyjmować takie możliwości 
w nastroju służenia. Nigdy nie powinniśmy sami stawiać siebie na wyższej 
pozycji względem innych. Powinniśmy być zakłopotani będąc proszeni 
o zajęcie takiej pozycji. Dlatego gdy jesteśmy o to proszeni, powinniśmy 
chronić siebie zadając pytanie wajsznawom: „Jak mogę wam służyć?” Jeśli 
masz taką postawę i jesteś świadomy Kryszny, wiele osób będzie zadawało 
ci pytania. Będą wiedziały, że „ta osoba nie chce mnie wykorzystać, nie 
chce użyć mnie do utrzymania swojej wielkiej pozycji.” Czasami bhaktowie 
chcą wykorzystać innych. Im więcej osób nauczają, tym częściej zaczynają 
myśleć: „Och moja pozycja wzrasta. Mam coraz więcej ludzi pod sobą.” Chcą 
powiększyć swój status bycia rozpoznawalnym i sprawującym kontrolę 
poprzez liczbę kontrolowanych osób.

Wtedy wielbiciele myślą: „Nie chcę pracować na zwiększenie jego fałszy-
wego ego. Dlaczego mam się mu podporządkować?”

Powinniście być zakłopotani, gdy zostaniecie postawieni na wyższej 
pozycji. Powinniście utrzymywać ten nastrój służenia innym, a Kryszna 
postawi was na takiej pozycji. Nie musicie robić tego sami.

* * *
  Powinni pokazywać dobry standard w sadhanie, etykiecie, zachowaniu 

i poświęceniu służbie dla misji Śrila Prabhupada.
  Powinni być stali w swoim aśramie.

Pytanie: W Chowpatty liderzy zapraszają wielbicieli do domu na poranne 
programy, by wspólnie intonować japa. Jednak w Rosji jak i we Wspólnocie 
Niepodległych Państw tak się nie dzieje. Czy jest to ważny punkt, na którym 
powinniśmy się skupić?
Odpowiedź: Opiekunowie są odpowiedzialni za dawanie schronienia in-
nym wielbicielom. Taka odpowiedzialność nie jest czymś, co można sztucz-
nie otrzymać. Nie jest to odpowiedzialność, której można się natychmiast 
podjąć tylko dlatego, że ktoś jest mianowany na opiekuna.

W miejscu takim jak Radha Gopinatha Mandira, w którym Radhanatha 
Maharaja jest GBC i jest mistrzem duchowym praktycznie dla wszystkich 
wielbicieli oczywiste jest, że Maharaja może mianować kogoś na opiekuna, 
a ludzie zaakceptują to, ponieważ wyboru dokonał Radhanatha Maharaja. 
Lecz podobna sytuacja nie występuje tu w Rosji. Widzimy mnogość lide-
rów. Jest tu wielu inicjujących mistrzów duchowych. Osoby z GBC nie są tu 
fizycznie obecne tak jak w Śri Śri Radha Gopinatha Mandira, przynajmniej
nie tak często. Zwykłe mianowanie ludzi na opiekunów nie da natych-
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miastowego schronienia wszystkim wielbicielom. Jeśli osoby chcą być 
efektywnymi opiekunami muszą najpierw nauczyć się dawać schronienie 
nie będąc mianowanymi.

Chodzi o to, że swoim przykładem muszą zapracować sobie na szacunek 
innych. Zapracowanie sobie na szacunek jest tym, o co w tym wszystkim 
chodzi. Szacunku nie zdobędziesz dzięki pozycji. Szacunek zdobywasz 
manifestując cechy wielbiciela. Nie manifestując takich cech nie możesz 
być opiekunem. Będziesz nim tylko z nazwy, a to nie daje schronienia. Aby 
zdobyć wymagany szacunek ktoś musi naprawdę zachowywać się w taki 
sposób, by inni mogli to widzieć. Inni muszą widzieć, jak intonujecie swoje 
rundy, muszą być w stanie zobaczyć, jak wykonujecie swoją sadhanę. Mu-
szą widzieć i słyszeć, że rozumiecie i prezentujecie filozofię na podstawie
własnych realizacji. Muszą widzieć, że praktycznie dajecie schronienie róż-
nym osobom. Nawet jeśli jest to mała grupa wielbicieli, jeden czy dwóch, 
to nawet jeśli troszczysz się o jedną czy dwie osoby, a te naprawdę czują 
schronienie, to opowiedzą o tym innym.

Nie możesz imitować bycia opiekunem. To musi być czymś autentycznym. 
Dlatego wielbicieli muszą organizować programy w swoich domach tak, 
aby ludzie mogli wspólnie intonować, słuchać, praktykować świadomość 
Kryszny razem. Ludzie uczą się od starszych wielbicieli. To jest wymagane.

Tutaj utrudnia to tak zróżnicowana sytuacja. Moskwa nie jest tak rozwi-
nięta jak Chowpatty. Ale może się rozwinąć – w innych sposób. Punkt, który 
podkreślam jest taki, że wielbiciele naprawdę muszą stać się kwalifikowani
w dbaniu o innych. Zorganizowaliśmy to seminarium w Kijowie, by dać 
bodziec bhaktom, którzy wykonują tę samą służbę jako opiekunowie, by 
spotkali się razem, mogli ze sobą przebywać i czerpać z tego siłę. Taka siła 
jest także pomocna i jest to także ważna część systemu opieki w Radha Go-
pinatha Mandira. Opiekunowie są ze sobą blisko i dodają sobie sił. Z tą siłą 
wychodzą i dzielą się nią z innymi, którzy są od nich młodsi i od nich zależą. 
Gdy wielbiciele rozpoczynają organizować ten rodzaj spotkań i naprawdę 
udzielają innym schronienia w prawdziwy sposób, to zostają rozpoznani 
jako autorytety działające na stanowisku opiekunów. Następnie mogą 
udać się na dalszy trening, gdy organizujemy seminaria dla opiekunów. Ale 
teraz wszystko musi zacząć się od spotkań. Omawialiśmy to w Moskwie, 
Kijowie i w wielu innych miejscach, że teraz jest czas dla wielbicieli do or-
ganizowania wielu różnych programów według właściwych standardów. 
Musi istnieć wąska grupa wielbicieli, którzy są ściśli, którzy mają ścisłą 
sadhanę, którzy nie marnują czasu na jałowe czynności, którzy pochłonięci 
są świadomością Kryszny i którzy naprawdę udzielają schronienia innym 
w efekcie swojego zaabsorbowania świadomością Kryszny.
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Ten przykład pokazał Śridama i Kiśori, których zaprosiliśmy z Chowpatty. 
Każdy mógł ten przykład zobaczyć. Oto są dwie osoby, mąż i żona, których 
życia zadedykowane są praktykowaniu świadomości Kryszny i nauczaniu 
innych w tym samym czasie. Są grihasthami, mają małe dziecko, mąż 
pracuje w pełnym wymiarze, ale nadal dbają wspólnie o 149 podopiecz-
nych. Są dla nich ciągle dostępni. Odwiedzają swoich podopiecznych, 
mają wspólne programy, dzwonią do każdego regularnie. Nie posiadają 
żadnego innego życia. Śridama ma swoją pracę, a gdy nie pracuje, intonuje 
swoje rundy. Chodzi z innymi na spotkania i programy, a Kiśori, choć ma 
jednoroczne dziecko, dzwoni do bhaktów, odpowiada na maile, gotuje na 
programy. To jest ich życie. Nie robią niczego innego. Odcięli od swojego 
życia wszystko inne: telewizję, filmy, działania pozbawione sensu. Mają
smak do świadomości Kryszny, mogą dawać schronienie innym. Potrzebny 
jest ten rodzaj przywództwa. Są stabilną rodziną. Nie są wcale bogaci. Są 
szczęśliwi z prostego życia. Nie proszą nikogo o pieniądze. Dzielą się nie 
oczekując niczego w zamian. Tego się oczekuje. Nie jest to coś, co można 
imitować. To nie jest tak, że ktoś dostanie stempel lidera jeśli nie prezentuje 
cech przywódczych. Takich liderów szukamy. Chcemy wyszkolić ich jeszcze 
bardziej, aby mogli udzielać schronienia innym opiekunom, by w ten spo-
sób każdy miał swojego opiekuna. 

W Radha Gopinatha Mandira nawet opiekunowie mają swoich opie-
kunów. Każdy ma opiekuna. Ponieważ doświadczają schronienia, mogą 
udzielać go innym. To jest standard, który próbujemy rozwinąć. Nie ocze-
kujemy, że każdy go osiągnie. 

W Ameryce, zamiast armii zwykłych żołnierzy, posiadają żołnierzy pie-
choty morskiej do zadań specjalnych. Gdy werbują nowych ludzi używają 
takiego hasła: „szukamy paru dobrych ludzi.” Tak więc my szukamy paru 
dobrych mężczyzn i kobiet. Chcemy utworzyć taką „jednostkę” opiekunów. 
Niech ten system ruszy, tak by inni opiekunowie mogli być także właściwie 
szkoleni w tym, jak stawać się opiekunami.

To oznacza ścisłą sadhanę. Każdy musi posiadać widoczną sadhanę. 
Aby być widocznym musisz zapraszać ludzi do swojego domu, wspólnie 
intonować, lub musisz sam odwiedzać innych i intonować z nimi i musisz 
robić to regularnie. Wtedy jest to widoczne dla innych. Wielu grihasthów 
przychodziło do mnie w Moskwie i zadawało pytanie: „Jak mamy zacząć?” 
Odpowiadałem: „Zaczynając.” Musicie po prostu zacząć działać. Szukam 
przykładnych grihasthów, ponieważ oni mogą troszczyć się o innych męż-
czyzn i inne kobiety.

Pytanie: Jeśli nie ma takich grihasthów, to czy powinniśmy w ogóle roz-
poczynać taki system?
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Odpowiedź: Powinni istnieć opisani przeze mnie grihasthowie, a jeśli ich 
nie ma, to jest przed nami długa droga. Doskonalenie takich grihasthów 
rozpoczyna się od nauczania do nich. To jest właśnie to, co robię. Wszystko 
zaczyna się od wibracji dźwiękowej. Manifestacja kosmiczna została zbudo-
wana na wibracji dźwiękowej. Dlatego wszystko zaczyna się od nauczania. 
Dlatego nauczam o tym i chciałbym wszędzie widzieć takich grihasthów.

Pytanie: Jeśli wielbiciele nie są pewni co do tego, w jakim aśramie powinni 
być, czy mogą zostać opiekunami?
Odpowiedź: Jeśli nie są stali w swoim aśramie naprawdę nie powinni być 
opiekunami. Ale nie oznacza to tego, że ktoś jest pozbawiony możliwości 
nauczania. Nadal może nauczać innych. Nieograniczenie. Ale gdy ktoś 
przychodzi i potrzebuje schronienia, powinien być kierowany do właści-
wego, stabilnego opiekuna.

Pytanie: A co jeśli w jakimś mieście nie ma takich osób?
Odpowiedź: Czasami w nagłych przypadkach możemy odrobinę nagiąć 
zasady. Ale zbytnio nie zamierzam tego robić. Jeśli zacznę to robić, inni 
zaczną myśleć: „Cóż, nie potrzebujemy przykładnych grihasthów.”

Pytanie: Jeśli w naszej rodzinie występuje problem, to czy najpierw po-
winniśmy go rozwiązać, a potem kontynuować nauczanie?
Odpowiedź: W rodzinie zawsze będą jakieś problemy. Chodzi o to, żebyś 
nie prał swoich brudów przy innych. Choć mogą być jakieś problemy, to 
można je rozwiązać, ponieważ między mężem i żoną istnieje właściwa 
relacja. Problemy zawsze będą. Nie możemy oczekiwać, że życie rodzinne 
będzie wolne od wszystkich problemów.

Pytanie: Ale jeśli w rodzinie jest jakiś nagły wypadek, to czy powinniśmy 
najpierw się tym zająć, a potem kontynuować nauczanie?
Odpowiedź: Pożar, dług i choroba – to są nagłe wypadki. Zgodnie 
z Chanakya Panditą, gdy jest pożar, dług czy choroba, należy się tym zająć. 
Prabhupada cytował to cały czas. Jeśli jest to coś krótkoterminowego, to 
należy się tym po prostu zająć. Nie zrzucaj swoich obowiązków na innych. 
Jeśli problem wymaga poświęcenia więcej czasu, to nie powinieneś po-
zwolić komuś mieć oczekiwania myśląc, że osoby te mogą przyjąć twoje 
schronienie, lecz w rzeczywistości jesteś zbyt zajęty czymś innym. Wtedy 
powinieneś być otwarty i powiedzieć im, że przez jakiś czas nie będziesz 
w stanie im asystować.

Pytanie: Choć opiekun powinien być stały w swoim aśramie, to czasami 
coś się chwieje w grihastha aśramie. Jak system opieki może pomóc griha-
sthom, aby stali się stabilni?
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Odpowiedź: Dzięki towarzystwu stabilnej pary małżeńskiej. Taka para nie 
tworzy się w tani sposób. Wymaga sporo pracy. Ale gdy masz już kogoś, 
kto jest stabilnym grihasthą, to osoba taka ma już za sobą całą pracę i może 
dzielić się swoim doświadczeniem z innymi.

Pytanie: Powiedziałeś, że nauczanie w Nama Hatta czy w grupach opie-
kunów powinno być wykonywane przez pary małżeńskie. Ale niestety 
mój mąż nie jest wielbicielem. Nie ma nic przeciwko mojej sadhanie czy 
nauczaniu, ale nie wiem, jak może mi w tym pomóc.
Odpowiedź: Ty także potrzebujesz schronienia. Jeśli masz duchowe schro-
nienie od kogoś lokalnie, to w takich okolicznościach z pewnością możesz 
nauczać. Powinnaś nauczać i próbować zapraszać ludzi do świadomości 
Kryszny. Jeśli sama nie jesteś właściwie usytuowana, by ludziom, których 
nauczasz, dawać schronienie, możesz skierować ich do kogoś, kto im go 
udzieli. Możesz nauczać, ale my mówimy tu o duchowej opiece, to jest 
celem. Mówimy nie tylko o nauczaniu. W nauczaniu istnieje wiele aspek-
tów. Jednym z nich jest to, że nauczamy, by wyjaśnić ludziom świadomość 
Kryszny. Możemy jednak ograniczyć odpowiedzialność względem tych 
osób. Na przykład, niezamężni wielbiciele nie powinni zajmować się proble-
mami małżeńskimi bhaktów. Tak jak ja jestem sannjasinem i naprawdę nie 
powinienem zajmować się problemami grihasthów. Naprawdę. Jeśli ktoś 
przychodzi do mnie z takim problemem, mówię mu: „Idź do kogoś innego, 
nie przychodź z tym do mnie.” Jeśli dotyczy to sfery duchowej to się tym 
zajmę. Lecz jeśli kwestia dotyczy strony materialnej, to zajmie się tym ktoś 
inny. Chodzi o to, że istnieje limit w odpowiedzialności, jaką podejmujemy 
względem ludzi, którym udzielamy schronienia. Jeśli nie jesteś właściwie 
usytuowana by udzielać innym schronienia, to przynajmniej możesz 
odsyłać te osoby do kogoś, kto go im udzieli. Z pewnością małżeństwa są 
najlepszym przykładem w dawaniu najlepszego schronienia.

To tak jak para małżeńska przychodzi ze swoim problemem do osoby, 
która jest rozwiedziona – nie tylko rozwiedziona, ale i bardzo zaniepokojo-
na własnym statusem w życiu, ponieważ jej umysł jest niespokojny, szuka 
męża lub żony. Ktoś taki próbuje nauczać, lecz nadal pod tym wszystkim 
kryje się niepokój, ponieważ brakuje mu schronienia, brakuje aśramu 
grihastha. Jak takie osoby mogą udzielać schronienia? W tych okoliczno-
ściach nie mogą. Powinni znać swoje ograniczenia w dawaniu schronienia 
poszczególnym osobom. Jeśli nie mogą dać pełnego schronienia, powinni 
odesłać kogoś do innych osób, które mogą. Najważniejszą częścią dawania 
schronienia jest nauczanie własnym przykładem. Pary małżeńskie są do-
brym przykładem. Są stabilni, asystują sobie w służbie dla mistrza ducho-
wego, spełniają swoje domowe obowiązki, mają stałą sadhanę, mają swój 
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własny program świadomości Kryszny, który codziennie praktykują. To jest 
przykład. Ponieważ pokazują właściwy przykład, mogą pomagać osobom, 
które potrzebują takiego przykładu. Ktoś musi dawać właściwy przykład, 
aby móc dawać prawdziwe schronienie. Nie oznacza to tego, że masz nie 
nauczać. Każdy może.

Pytanie: Jeśli właściwie to rozumiem, nie powinnam niczego zmieniać, 
tylko kontynuować nauczanie?
Odpowiedź: Jedyną rzeczą, jaką musisz zmienić, jak próbowałem już 
wyjaśnić, jest to, do jakiego stopnia udzielasz schronienia ludziom, którzy 
przychodzą do ciebie na programy Nama Hatta. Jeśli żonaty mężczyzna 
przychodzi do ciebie ze swoim problemem, powinnaś odesłać go do ko-
goś innego. Jeśli przychodzi do ciebie kawaler, powinnaś zrobić to samo. 
Rozumiesz? Musisz rozróżniać. Naszym celem jest dopilnowanie, aby 
były takie osoby, do których można kierować innych. Dlatego staramy się 
wypracować odpowiedni standard. Pierwszym przykładem właściwego 
standardu jest brak rozwodu. Prabhupada mówi: „W świadomości Kryszny 
nie ma czegoś takiego jak rozwód.”

Spotkanie z Liderami Nama Hatta (Moskwa, 26.10.2003)
W październiku byłem w Bombaju i uczestniczyłem w spotkaniu opieku-
nów. Usłyszałem tam, że nadal muszą rozwiązywać różne problemy. To nie 
jest tak, że już osiągnęli doskonałość. Problemy są zawsze i zawsze trzeba 
je rozwiązywać.

Jedną z rzeczy, której doświadczają nowi wielbiciele jest to, że w ma-
terialnym świecie zawsze są przeszkody. Przeszkody są wewnętrzne 
i zewnętrzne. Czasami te wewnętrzne są o wiele bardziej przytłaczające 
i trudne do rozwiązania.

Pierwszą przeszkodą jest duma. Jest to bardzo trudna wewnętrzna 
przeszkoda. Zazdrość – bardzo trudna do pokonania. Pożądanie – bardzo 
trudna rzecz. Są to różne przeszkody. Nazywamy je anarthami. Są prze-
szkodami na ścieżce służby oddania. Jako że istnieją w sercu, przejawiają 
się także zewnętrznie w związkach z innymi. Z pewnością jeśli jesteśmy 
pożądliwi, zazdrośni i dumni, to związki nie funkcjonują płynnie. Pierwsza 
rzecz, jeśli czujemy zazdrość, jak może się coś rozwijać? Nie możesz myśleć 
o dobru innych jeśli jesteś zazdrosny. Myślenie o dobru innych jest również 
bardzo trudne dla osoby dumnej. Zazwyczaj dumna osoba myśli o tym, jak 
sama może zdobyć szacunek i rozpoznanie. To jest pratistha – pragnienie 
szacunku. Puja – pragnienie uwielbienia. Kutinati – wyszukiwanie błędów 
i dwulicowość. Wszystkie przeszkody z naszego serca manifestują się ze-
wnętrznie, gdy stykamy się personalnie z innymi osobami. A co tu mówić 
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o pożądaniu dopiero? Kryszna mówi, że jest to wszechniszczący grzeszny 
wróg w tym materialnym świecie. Co się dzieje w związku z nim? Wchodzi 
w kontakt z siłą pasji, która później zamienia się w złość.

Prabhupada wyjaśnia w Upadesamricie virodha yukta krodha – złość 
pochodzi z przywiązania. Szczególnie w sytuacji, gdy chcemy być kon-
trolerem, a nie uległym sługą. „Chcę równych szans.” Są to różne typy 
wewnętrznych anartha, które wpływają na nasze zewnętrzne związki. 

Wielbiciele powinni szanować swoich zwierzchników i być szczęśliwi na 
ich widok. Powinni odnosić się do siebie po przyjacielsku i nie pozwolić 
dumie wkradać się w te relacje. Dalej powinni być współczujący dla tych, 
którzy jeszcze nie są na takiej platformie jak oni.

Trzeba umieć rozróżniać między różnymi poziomami bhaktów. Jedną 
z przeszkód jest tu duma. Zawsze chcemy stawiać siebie wyżej od innych. 
Taka jest natura dumy. Śrila Prabhupada wyjaśnia, że gdy wielbiciele 
o równym statusie spotykają się razem, nie pozwalają tej dumie na 
ukazywanie się w ich związkach. W rzeczywistości nawet wśród równych 
sobie ktoś nadal patrzy na innych wielbicieli jak na kogoś wyżej od siebie. 
Patrząc w ten sposób na innych bhaktów jesteś w stanie sam rozwinąć 
dobre cechy bhakty. Wśród równych sobie osób jeden wielbiciel patrzy na 
drugiego jak na wyższego od siebie, a ten drugi zwraca się do niego „Nie, 
ty jesteś wyższy.” Ta druga osoba nigdy nie przyjmie nadrzędnej roli. Będzie 
gloryfikowała cechy innych wielbicieli.

Dlatego Prabhupada powiedział, że nawet wśród równych sobie wiel-
biciel nie pozwoli dumie na mieszanie się w ten rodzaj wymian. Nawet 
postrzeganie kogoś, kto jest pozornie równy, jak kogoś nadrzędnego, 
pomoże nam mieć dobre relacje z osobami nam równymi. Zazwyczaj 
sądzimy: „Cóż, jeśli on jest mi równy, oznacza to, że znaczę tyle samo. Mogę 
go lub ją kontrolować. Jesteśmy równi. On nie powinien mówić mi, co 
mam robić. Ja nie mówię tego jemu i wszystko jest dobrze. Nie wchodzimy 
sobie w drogę.”

Ale jakiego rodzaju jest to relacja, jeśli będąc sobie równymi, nie wcho-
dzimy sobie w drogę? „Nie powiem ci, co robić. A ty nie mów mi.” Ale nawet 
wśród osób równych sobie, jeśli przychodzisz do tego wielbiciela jak do 
kogoś wyżej od siebie i pytasz: „Czy możesz mi coś powiedzieć, proszę? Po-
móż mi coś w sobie zobaczyć.” To w rzeczywistości pomoże w stworzeniu 
bardzo silnej więzi nawet wśród osób równych.

Oczywiście, jeśli wielbiciel jest na wyższej pozycji względem innego, to 
nie przyjmuje tej pozycji z myśleniem: „Jestem wobec niego nadrzędny.” 
Wielbiciel uważa siebie za sługę każdego. Ale gdy przychodzi do nas bhak-
ta, całkowicie się podporządkowuje mówiąc: „Jesteś osobą wyżej ode mnie, 



proszę, daj mi jakieś wskazówki.” To jeśli dajemy jakieś rady, a on przyjmuje 
je do serca to dzięki wierze jest w stanie rozróżniać: „Ta osoba wie więcej 
ode mnie,” to wtedy zaczyna manifestować się naturalna relacja.

Lecz aby odnieść sukces ktoś musi porzucić osobiste ambicje, dumę 
i powinien uwolnić się od oczekiwania czegoś w zamian. Naturą miłosnych 
relacji jest to, że dajesz coś i nie oczekujesz niczego w zamian. Starszy 
bhakta daje rady, ale nigdy nie oczekuje: „Za te rady oczekuję służby.” On 
daje z powodu uczucia, z miłości. Naprawdę myśli o dobru osoby, której 
doradza. To wymaga pracy. Pracy wewnętrznej jak i zewnętrznej. Jak pra-
cujemy wewnętrznie? Podstawową zasadą dla każdego, kto znajduje się na 
pozycji opiekuna, jest sadhana. Sadhana musi być. Jeśli chcesz pracować 
wewnętrznie, musi być sadhana. Nie ma wewnętrznej pracy bez sadhany. 
Sadhana jest naszą wewnętrzną pracą. Jest to święte imię, które – ceto dar-
pana marjanam – czyści kurz z lustra serca. Opisuje to pierwsza modlitwa 
Sikszasztaki – kurz na lustrze serca to anarthy. Wszystkie nasze koncepcje 
czerpania przyjemności są wewnętrznymi przeszkodami.

Jaka jest różnica między bahirmukha sisya i antarmukha sisya? Myśle-
nie o swoich zewnętrznych czynnościach i próba przedstawiania siebie 
w szczególny sposób, zewnętrznie – to jest bahirmukha, zwracania się 
na zewnątrz. Antarmukha jest zwracaniem się do wewnątrz. Jeśli tylko 
zwracamy się na zewnątrz oznacza to, że brakuje nam sadhany. Sadhana to 
wysiłek spoglądania do wnętrza, w serce,. Zobaczenia własnych pragnień, 
anartha, przywiązań, i ujrzenie tego, jak manifestacje tych pragnień są 
„przeszkodami w moich przyjacielskich relacjach wśród wielbicieli.” A osta-
tecznie dostrzeżenie, że przeszkadza mi to w byciu efektywnym w bhakti.

Pierwsza kwestia to sadhana. Opiekunowie muszą mieć sadhanę i muszą 
ją wykonywać w sposób widoczny, aby inni nie mieli możliwości krytyko-
wania. Inni muszą ufać. Jak możesz ufać komuś, jeśli nigdy nie widziałeś, 
jak intonuje Hare Kryszna? Bardzo trudno jest komuś zaufać. Nie wiesz, czy 
ktoś intonuje Hare Kryszna, czy nie. Nie widzisz, czy spotyka się z bhaktami. 
Z pewnością od opiekunów oczekuje się pewnych zachowań.

To był pierwszy punkt w Chowpatty, na który kładziono wielki nacisk. 
Gdy już zadecydowali: „W porządku, spróbujmy zastosować te zasady 
i trzymajmy się ich,” pierwszą z nich była sadhana. Sprawili, by każdy 
w aśramie ściśle przestrzegał sadhany. Jeśli ktoś się nie dostosowywał, uży-
wano lekkiego nacisku: „Musisz przestrzegać sadhany.” Jeśli ktoś nadal się 
opierał to: „Cóż, może nie powinieneś tu być, skoro nie chcesz przestrzegać 
sadhany.” Świątynia służy przestrzeganiu sadhany.

Sadhana została uznana za najważniejszą. Oznacza wstawanie rano na 
mangala arati, intonowanie japa. Opiekunowie muszą tego przestrzegać. 
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Ci, którzy nie są opiekunami powinni także tego przestrzegać, ponieważ 
powinni przynajmniej mieć relacje z tymi, którzy ściśle przestrzegają sa-
dhany. Muszą radzić sobie z własnymi anarthami, być podporządkowani, 
być w stanie widzieć dobre cechy innych, być w stanie rozwijać zaufanie 
i pokorę. Są to zasadnicze cechy niezbędne do robienia postępu w życiu 
duchowym. Pokora jest tu także ważną cechą. Jeśli nie ma pokory, trudno 
jest robić postęp w duchowym życiu. Pokora i duma nie idą razem w parze. 
Osoba dumna nie jest pokorna. Osoba pokorna jest wolna od dumy.

Są to pewne zasady i wymagają sporo ciężkiej pracy. Ale jeśli mamy 
trochę wiary w ideały i jeśli staramy się pracować nad wewnętrznymi 
i zewnętrznymi przeszkodami, to stopniowo będziemy odkrywać, że 
współpraca staje się łatwiejsza. Jest łatwiejsza, ponieważ wielbiciele są 
naturalnie zainspirowani do podążania, ponieważ związki opierają się na 
duchowej platformie.

Jeśli jest tu duchowa świadomość, to organizowanie czegoś staje się 
odpowiednio łatwiejsze. Jest tak dzięki inspiracji. Inspiracja nie płynie 
z zarządzania. Inspiracja pochodzi z sadhany, ze słuchania i intonowania. 
Stąd pochodzi inspiracja. Jeśli jesteśmy ściśli odnośnie zasad – czyli naj-
pierw sadhana – to pojawi się inspiracja, a współpraca podąży za nią jak 
cień. To jest dobrowolny ruch. Nikt nie powinien na tym zarabiać. Jeśli nie 
ma inspiracji, jak możemy się poświęcać? Inspiracja pochodzi z sadhany. 
Antarmukha sisya to ktoś, kto naprawdę chce robić postęp w intonowaniu 
Hare Kryszna i czyszczeniu serca z anartha. To jest podstawowa platforma 
współpracy. Wszystko inne jest budowane na tej platformie.

Gdy mówimy o ciężkiej pracy, nie mamy tylko na myśli wychodzenie 
i kopanie dziur oraz podnoszenie cegieł w pocie czoła. Mówimy o ciężkiej 
pracy wewnętrznej. Jest ona ciężka, ponieważ nadal mamy fałszywe ego. 
Nadal mamy przywiązania do materialnego świata. Ale powinniśmy mieć 
jedną rzecz – śradhę. Powinniśmy mieć wiarę w cel. Bez tego nikt nie może 
pracować ciężko wewnątrz siebie.

Wiara pochodzi z towarzystwa. Powinniśmy wykorzystać towarzystwo 
wielbicieli, którzy są zaawansowani, zwiększyć naszą wiarę i ciężko praco-
wać. Taka sadhana według Śridamy jest pierwszą rzeczą, która czyni kogoś 
przykładnym. Pokazali nam skecz o kłótni między mężem a żoną. Mąż mó-
wił: „Dlaczego bez przerwy do mnie mówisz? Czy nie widzisz, że intonuję 
japa?” Była dziesiąta wieczorem, a żona mówiła: „Tak, ale dlaczego robisz to 
o 10 wieczorem? Zawsze nauczasz swoich podopiecznych – powinniście 
intonować swoje japa rano.” Wywiązała się kłótnia.

Pytanie: W Kijowie zostało powiedziane, że wielbiciel chcący zostać opie-
kunem powinien mieć dobrą sadhanę, że sam powinien przyjmować schro-
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nienie, posiadać jakiś społeczny status i stabilność. W naszej społeczności 
jednak widzimy, że niewielu jest bhaktów, którzy są kwalifikowani zgodnie
z tymi kryteriami. Czy nie mogą zostać opiekunami, a może powinniśmy 
zaniżyć standardy, a potem stopniowo je podnosić? Czy też taka osoba po 
prostu nie powinna być opiekunem?
Odpowiedź: Mówiliśmy już o tym w innych miejscach. Głównym celem 
teraz jest odnalezienie właściwych przykładów wielbicieli w ich aśramach, 
poświęcenie im uwagi, właściwe wyszkolenie ich i przekazanie właściwych 
nauk. To nie jest tak, że teraz powinniśmy zatrzymać wszystko, co się już 
dzieje. Ale musimy znaleźć dobre przykłady i ustanowić je jako właściwe. 
Następnie, jeśli nie jesteśmy właściwie usytuowani aby zająć się kimś, po-
winniśmy się do nich zwracać, nawet jeśli jesteśmy dla kogoś opiekunami.

Dalej, jeśli już mamy przykład, musimy im go pokazać. Musimy przyznać: 
„Ja nie jestem właściwym przykładem.” Musimy znaleźć dobry przykład 
i właściwy standard, rozpoznać go jako taki i powiedzieć: „Teraz będę 
z tobą szczery.” Bądź szczery wobec osoby, którą się zajmowałeś nawet 
od długiego czasu: „Chcę ci powiedzieć, abyś udał się do tej osoby.” Wtedy 
wszystko zacznie nabierać właściwego standardu, ponieważ każdy będzie 
wiedział, czym ten standard jest. Wtedy osoby te mogą spojrzeć na siebie 
i stwierdzić: „Cóż, nadal jeszcze odbiegam od standardu.”

Obowiązki Opiekunów
  Opiekunowie powinni być świadomymi Kryszny przyjaciółmi i prze-

wodnikami.
  Powinni być starszymi braćmi lub siostrami duchowymi i osobiście 

troszczyć się o wielbicieli w swoich grupach.
  Powinni zachęcać i inspirować swoich podopiecznych w świadomości 

Kryszny i sprawdzać ich postęp.
  Powinni zapewniać podopiecznym świadome Kryszny szkolenie.
  Nie tylko powinni zajmować się kwestiami duchowymi swoich pod-

opiecznych, lecz jeśli jest to niezbędne, także sprawami domowymi.
  Powinni zwracać uwagę na ogólne dobro swoich podopiecznych.

(„Proste kroki do Prostej Świątyni”, 
broszurka w oparciu o rozmowy J.Ś. Radhanatha Swamiego)
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Następujące wyjątki oraz pytania i odpowiedzi, skompilowane na podsta-
wie różnych wykładów, omawiają powyższe obowiązki opiekunów.



  Opiekunowie powinni być świadomymi Kryszny przyjaciółmi i prze-
wodnikami.

  Powinni zachęcać i inspirować swoich podopiecznych w świadomości 
Kryszny i sprawdzać ich postęp.

  Powinni zapewniać podopiecznym świadome Kryszny szkolenie.
Podopieczny nie może porozumieć się z opiekunem jeśli widzi go tylko 
jako kogoś, kto go naucza. Taka relacja jest formalna i słaba. Szczególnie 
jeśli widzą opiekuna, wchodząc do pokoju i wysłuchując od niego, co robią 
źle. Aby rozwinąć zaufanie do opiekuna muszą widzieć go jako nauczyciela, 
który przede wszystkim dba o innych. Na tym buduje się zaufanie.

Całkiem możliwa jest sytuacja, w której nawiązuje się relacja między 
opiekunem i podopiecznym, gdzie opiekun nie jest wielkim nauczającym. 
Ogólna zasada jest taka, że opiekunowie muszą być także nauczającymi 
i muszą posiadać zdolność do inspirowania innych swoim nauczaniem 
i własnym przykładem. Bhaktowie zaczną naturalnie przychodzić do nich 
i prosić o rady.

Musicie mieć takich opiekunów, którzy są nauczającymi i czerpią z tego 
satysfakcję. Jeśli nie są zadowoleni z nauczania i robią to ponieważ ktoś 
im kazał, nie mogą udzielać schronienia. Muszą znaleźć satysfakcję w na-
uczaniu. Oczywiście opiekun musi być stabilny również prywatnie. Nie 
powinien ciągle martwić się o swoją sytuację materialną. Bardo trudno jest 
udzielać komuś schronienia, jeśli ciągle martwisz się o siebie. Opiekunowie 
powinni być bardzo stabilnymi osobami, a relacja z nimi powinna być 
bardzo naturalna, a nie sztuczna. Zauważyłem, że gdy tylko próbujesz na 
siłę wprowadzić system opieki, ludzie go nie przyjmują. Oczywiście cza-
sami także wielbiciele przyjmą opiekuna tylko po to, by potem otrzymać 
rekomendację do inicjacji. Na nieszczęście to także się zdarza. Wtedy daję 
odpowiednie instrukcje opiekunom, którzy mają takich podopiecznych. 
Mówię im, aby tak powiedzieli swoim podopiecznym: „Przykro mi, ale nie 
mogę ci pomóc, ponieważ naprawdę nie na tym polega nasza relacja. 
Powinieneś znaleźć kogoś innego, kto ci w tym pomoże.”

Bardzo dobrze jest, że posiadacie opiekunów, którzy nauczają. Mogą 
uczyć czym jest etykieta Waisznawa, relacja guru uczeń, przebywanie 
z Waisznawami, święte imię. Intonowanie świętego imienia jest bardzo 
integralną częścią służby oddania. Wielbiciele nie do końca rozumieją 
wewnętrzny związek z tym. Powinni omawiać tematy, które odnoszą się 
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do cech Waisznawy. Oczywiście sami powinni dawać dobry przykład, 
w innym razie nie mogą być opiekunami. Powinni wiedzieć, jak przebywać 
w towarzystwie Waisznawów na różnych poziomach. Powinni wiedzieć, jak 
traktować młodszych od siebie. Powinni wiedzieć, jak traktować równych 
sobie. Powinni wiedzieć, jak traktować starszych od siebie. Muszą nauczać 
własnym przykładem. Jest to bardzo, bardzo istotne w budowaniu zaufa-
nia. Nie powinno być tak, że opiekunowie podchodzą do innych osób 
i przebywają z nimi na zasadzie autorytetu. Podopieczni muszą widzieć 
także opiekunów przebywających ze sobą wzajemnie.

Wiem o tym z własnego doświadczenia. Moi uczniowie piszą do mnie 
i mówią mi, ile wiary daje im możliwość widzenia tego, w jaki sposób 
przebywam z moimi braćmi duchowymi. To powinno istnieć na wszystkich 
poziomach. Opiekunowie muszę wiedzieć, jak przebywać z tymi, którzy są 
z nimi na równi. Powinni wiedzieć też, jak przebywać z osobami starszymi 
od siebie. Muszą nauczać własnym przykładem. Przyjęcie pozycji opiekuna 
jest bardzo ważną pozycją. Musisz być przykładem dla innych, nie tylko 
kreując takie wyobrażenie o sobie.

Czasami ludzie próbują stworzyć takie wyobrażenie. Próbują zdobyć 
zaufanie dzięki stworzonemu wyobrażeniu. A tak naprawdę potrzebna jest 
też treść, nie tylko wyobrażenie. Wtedy ludzie ci zaufają. Są to podstawowe 
rzeczy. Każdy z tych punktów może zostać dalej rozwinięty. Widziałem, 
że w niektórych przypadkach system ten działa świetnie, a w niektórych 
miejscach system opieki jest bardzo formalny i nie spełnia oczekiwań.

Jestem przekonany także, że system opieki musi stworzyć opiekunów, 
którzy nie zarządzają świątyniami. Nie oznacza to, że nie mogą oni zarzą-
dzać, ale muszą wiedzieć jak to robić w taki sposób, aby nie wykorzystywać 
swojej pozycji troszcząc się o bhaktów. Osoby zarządzające muszą ufać 
opiekunom, nawet jeśli ci nie są zarządcami. Musi istnieć taki rodzaj har-
monijnych relacji.

Widziałem również przypadki tego, że osoby zarządzające próbowały 
wytypować na opiekunów tylko tych bhaktów, którzy byli całkowicie pod-
porządkowani kierownictwu. Musicie uważać także na to, ponieważ póź-
niej bhaktowie, którzy różnią się w swojej opinii, nie zaufają opiekunom. 
Dobrze jest mieć opiekunów, którzy nie są częścią systemu zarządzania, 
którzy są niezależnymi myślicielami, ale ściśle oddani zasadom. Zasady mu-
szą mieć zastosowanie we wszystkim, co powiedziałem na temat dawania 
przykładu. W jakiś sposób musi zbudować się zaufanie. Wszystkie rzeczy, 
które opisaliśmy są sposobami na stworzenie zaufania, tak aby wielbiciele 
byli mniej formalni w swoich relacjach z opiekunami. Bez zaufania system 
opieki nie ma znaczenia. Staje się jedynie pokazem.
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Pytanie: Czy poważny wychowawca to osoba na poziomie madhyama?
Odpowiedź: Tak, ale ja nie oczekuję, że każdy będzie madhyama adhikari. 
Należy próbować dojść do tego etapu dzięki przebywaniu z wielbicielami, 
którzy już tam są.

Jeden wielbiciel zapytał mnie: „Będzie wiele osób, które nie będą gotowe 
na podążanie za tak ścisłymi standardami. Co powinniśmy zrobić?” Odpo-
wiedziałem, że potrzebujemy dwóch rodzajów programów. Musi być jedna 
grupa bhaktów o ścisłym standardzie. I mogą być inne grupy wielbicieli, 
które docierają do nowych osób. Gdy te nowe osoby są gotowe do stania 
się bardziej poważnymi, powinny udać się do grup, w których istnieją 
ściślejsze standardy. W ten sposób wszystko się rozwija. Jeśli nie ma takich 
grup ze ścisłymi standardami, to wszystko stoi w miejscu. Zdobędziemy 
zwolenników, ale gdzie jest zmiana serca? Nie oceniamy naszego ruchu po 
ilości jego zwolenników. To nie jest kryterium. Musimy widzieć, że ludzie 
naprawdę stają się poważni w świadomości Kryszny. Jeśli nie będą mieli 
do czego dążyć, to wszystko pozostanie na niskim poziomie. Nie będzie 
rozwoju, a ludzie pozostaną w stagnacji, będą niezadowoleni, ponieważ 
nie będzie kierunku, w którym mogliby się udawać.

Pytanie: W komentarzu do wersetu ye yatha mam prapadyante Śridhara 
Swami mówi, że nauczający podejmuje ryzyko gdy naucza. Czy nasi na-
uczający czymś ryzykują gdy nauczają?
Odpowiedź: Ryzyko w nauczaniu zawsze istnieje. Nie należy ryzykować 
niemądrze. Jest ryzyko głupie i mądre. Prabhupada zwykł dawać przykład, 
że jeśli ktoś chce złapać dużą rybę, musi uważać, aby się nie zmoczyć.

Ryzyko w nauczaniu neofitów istnieje wtedy, gdy nie jesteśmy silni. Wte-
dy możemy zostać ściągnięci w dół. To jest ryzyko. Ryzyko nie powinno być 
niemądre. Jeśli nie jesteśmy silni, to najpierw powinniśmy się wzmocnić. 
Śrila Prabhupada mawiał: „Lekarzu ulecz się sam.” Chcesz zaopiekować 
się innymi, lecz najpierw ulecz siebie. Jeśli nie jesteś silny w świadomości 
Kryszny i próbujesz przedstawić siebie jako kogoś takiego i podejmujesz 
opiekę nad wieloma osobami, to jest to niemądre ryzyko. Najpierw sam 
się wzmocnij. Ścisła sadhana, ścisłe towarzystwo, słuchanie i intonowanie, 
przebywanie z tymi, którzy są ściśli. Potem z tą siłą możesz pomagać in-
nym. A jeśli jesteś słaby, to co możesz zrobić? Nie powinniśmy ryzykować 
w tak niemądry sposób.

Pytanie: Jeśli w naszej yatrze nie ma silnych liderów, czy oznacza to, że nie 
powinniśmy brać odpowiedzialności za innych ludzi?
Odpowiedź: Nie, nie oznacza tego. Oznacza to tyle, że część twojej odpo-
wiedzialności przekłada się na towarzystwo kogoś, kto może dać ci siłę. Za 
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to jesteś również odpowiedzialny. Jeśli nie masz takiego towarzystwa, to 
musisz je odnaleźć.

Pytanie: Czasami bhaktowie przychodzą do opiekunów, ale ich motywa-
cją jest otrzymanie inicjacji. Niektórzy przyznają nawet, że jest to ich celem. 
Jak działać w takich przypadkach?
Odpowiedź: Szkolić. Musi być właściwy trening. Potrzeba na to czasu. 
Zawsze będą osoby, które będą tego chciały, ale ty możesz osłabić tą mo-
tywację dzięki właściwemu szkoleniu. Dostrzegam błędy po obu stronach. 
Widzę błędy osób chcących inicjacji, motywowanych jedynie pragnieniem 
zdobycia inicjacji. Widzę także błędy po stronie liderów, którzy manipulują 
wielbicielami aspirującymi do inicjacji. Zmuszają ich do bycia tylko przez 
jakiś czas kimś, co nie leży w ich naturze, tak aby mogli otrzymać rekomen-
dację. Dlaczego jest tu problem? Ponieważ wielokrotnie wielbiciele widzą 
złe przykłady, a nie widzą dobrych i myślą: „Mówią mi, żebym robił tak, 
a sami robią inaczej.” Widzą podwójne standardy. „Ja muszę być całkowicie 
podporządkowany, ale co z ich zachowaniem?” Wtedy jedynym sposobem 
na zachęcenie ich do właściwego standardu jest próba manipulacji nimi. 
Czasami są tak zaniepokojeni działaniem autorytetów, że próbują znaleźć 
kogoś, kto właściwie ich rozpozna. To staje się jedyną rzeczą w ich umy-
słach: „Jak dać się rozpoznać, aby móc zdobyć rekomendację do inicjacji? 
Zostałem zmanipulowany przez autorytety.”

Są także osoby, które wcale nie są pokorne i nie są kwalifikowane do
inicjacji. Ten rodzaj osób nie lubi, gdy się im mówi o ich braku kwalifikacji.
Przyczyny leżą po obu stronach. Ale dla liderów nie ma wymówki. Liderzy 
powinni uważać, aby nie manipulować wielbicielami chcącymi inicjacji. 
Widzę taką tendencję wśród bhaktów i jest to bardzo niepokojące – nie 
dają rekomendacji do inicjacji i nie powiedzą komuś, dlaczego i co musi 
zrobić, aby się poprawić. Mówią tylko: „Nie, nie jesteś gotów.” Za rok znowu: 
„Nie, nie jesteś gotów.” Po kolejnym roku: „Nie, nie jesteś gotowy.”

„Ale robię wszystko to, co robią inni. Dlaczego nie jestem gotowy?”
„Jeszcze nie jesteś gotowy.”
Nie rozwijają relacji z tymi osobami, które pomógłby im zrozumieć, co 

takiego muszą zrobić, aby być gotowymi. To właśnie oznacza zadbanie 
o kogoś, pomaganie komuś. Nie oznacza to jedynie mówienie innym, 
co robią źle. Oznacza to dbanie o kogoś na tyle, aby przekonać go, że 
naprawdę się o nim myśli. Wtedy osoby będą chciały się poprawiać. Nie 
powinniśmy myśleć, że dbanie o osoby oznacza jedynie mówienie im, co 
mają robić: „Oto jak dbam o ciebie.”

Lub: „Tak, jesteś dobrą osoba i robisz tą służbę, więc ja dbam o ciebie.” Ale 
gdy osoba ta ma jakieś problemy ze zdrowiem, słyszy: „Och, nie obchodzi 
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mnie to.” Nie. Ty musisz rozwinąć taki rodzaj relacji z ludźmi, aby czuli twoją 
opiekę. Wtedy, jeśli ktoś tak czuje, możesz mu powiedzieć: „Cóż, robisz to, 
ale powinieneś się w tym poprawić.” Jeśli wielbiciel robi szczery wysiłek, 
należy to rozpoznać. Dlaczego tylko dołować ludzi? Jeśli wielbiciel robi 
szczery wysiłek aby się poprawić, to należy to zauważyć i zachęcać go, aby 
nie pomyślał sobie: „Autorytet to ktoś, kto mnie tylko dołuje.”

Jak długo będziesz w stanie utrzymać swój autorytet mając takie relacje 
z ludźmi? Autorytet to ktoś, kto wznosi ludzi. To jest autorytet. „Osoba, 
która mi pomaga, inspiruje mnie. To ten, kto nawet pragnie, abym wzniósł 
się ponad niego.” To ktoś, kto pozwoli przewyższyć nawet siebie. To jest 
autorytet. Chcemy widzieć, jak ludzie się rozwijają, a nie jak są powstrzy-
mywani, trzymani pod kontrolą.

Pytanie: Jak powinniśmy pomagać nowym osobom, skoro mamy jedynie 
kilku opiekunów?
Odpowiedź: Ci, którzy prowadzą grupy nowoprzybyłych osób powinni 
przedstawić ich opiekunom. Muszą pokazać, że są bezinteresowni, nie 
oczekują niczego w zamian za swoje nauczanie, nie szukają prestiżu ani 
zysku. Gdy ktoś z takiej grupy wymaga bardziej oficjalnego szkolenia
i schronienia, powinien zostać odesłany do opiekuna. Osoba prowadząca 
taką grupę powinna powiedzieć: „Nie jestem kwalifikowany. Mogę dawać
wykłady i przekazać ci jakieś podstawowe zrozumienie, lecz byś mógł 
uzyskać schronienie, jakiego potrzebujesz – to ta osoba jest bardziej kwa-
lifikowana ode mnie.”To jest vartmapradarsaka.



  Powinni być starszymi braćmi lub siostrami duchowymi i osobiście 
troszczyć się o wielbicieli w swoich grupach.

  Nie tylko powinni zajmować się kwestiami duchowymi swoich pod-
opiecznych, lecz jeśli jest to niezbędne, także sprawami domowymi.

  Powinni zwracać uwagę na ogólne dobro swoich podopiecznych.

Pytanie: Czy możemy szukać schronienia wśród osób, które są nam równe? 
Na przykład, jeśli ktoś ma jakieś dobre cechy, to czy może być dla nas 
schronieniem? Czy lider może wyłonić się w towarzystwie równych sobie?
Odpowiedź: Definitywnie tak. Wielbiciel z powodu swojej naturalnej
pokory zawsze traktuje innych, nawet równych sobie, jak osoby starsze od 
siebie. Gdy traktujesz kogoś w ten sposób, nawet równego sobie, możesz 
stać się zbiornikiem jego łaski. Nawet jeśli osoby te nie będą uważały sie-
bie za starsze od ciebie. Pomyślą tylko: „Ja chcę jedynie służyć tej osobie.” 
I powiedzą: „Dziękuję ci za możliwość pełnienia jakiejś służby dla ciebie. 
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Zbliżyłeś się do mnie w ten sposób, ale ja nie mam kwalifikacji. Lecz jeśli
widzisz we mnie coś wartościowego, to powinienem ci służyć tym, co we 
mnie najlepsze.” Wtedy między równymi sobie rozpocznie się naturalne 
odwzajemnianie. To są relacje waisznawa, a nie zawody. Jeśli ktoś ciągle 
czuje się jak na zawodach, to może zrozumieć, że nie jest na zbyt wzniosłej 
platformie. Jest tylko kanistha, materialistyczny wielbiciele, który żyje tylko 
po to, aby ścigać się z innymi. Zejście z tej platformy oznacza, że należy 
docenić dobre cechy w innych. Gdy widzi się te cechy w innych, pojawia się 
chęć odniesienia korzyść z tych jakości dzięki służeniu tym, którzy posiadają 
je. Wtedy nawiąże się silna relacja. Wtedy zejdzie z platformy kanistha. 

Tak jak w tej historii z Mahabharaty o Duryodhanie i Yudhisthirze Maha-
raja. Yudhisthira nie mógł znaleźć nikogo, kto byłby niżej od niego, a Dury-
odhana nie mógł znaleźć nikogo lepszego od siebie. Są dwie skrajności.

Pytanie: Teoretycznie wiemy, że powinniśmy dostrzegać dobre cechy u in-
nych, ale naprawdę tego nie doświadczamy. Czy to jest dobry początek?
Odpowiedź: Tak, ale jeśli chcemy pójść dalej poza teorię, musimy podjąć 
działanie służące doskonaleniu tej relacji. Zaufania nie zdobywa się ot tak. 
Ale gdzieś trzeba zacząć.

Pytanie: Jeśli jestem opiekunem dla innych wielbicieli, czy powinienem 
mówić im otwarcie, że nie posiadam wymaganych cech do zostania opie-
kunem? Czy należy mówić im, że standard jest taki, a ja jeszcze do niego 
nie doszedłem?
Odpowiedź: Nie, gdy mówię tu o tym, to nie po to, by zniszczyć coś, co już 
działa. To nie jest moją intencją. Moim zamiarem jest próba ustanowienia 
właściwego standardu. Wtedy mamy punkt odniesienia. Gdy tak się dzieje, 
to zamiast mówić: „Nie jestem kwalifikowany do bycia opiekunem,”mówisz:
„Ta osoba jest bardziej kwalifikowana ode mnie.” To są dwie różne rzeczy.
Zamiast mówić: „Nie jestem kwalifikowany,” wskazujesz na kogoś i mówisz:
„Ta osoba jest bardziej kwalifikowana ode mnie. Może ją o to zapytaj.”

Podstawowe zasady szkoleniowe przekazywane podopiecznym
   Podopieczni powinni być dobrymi grihasthami, którzy utrzymują 

Krysznę w centrum.
  Powinni utrzymywać właściwy standard służby oddania w domu, 

świątyni czy na ołtarzu.
  Powinni być dobrą żoną, mężem, rodzicem.
  Dzieci objęte systemem opieki powinny zachowywać się zgodnie 

z naukami naszych pism.
  Podopieczni powinni równoważyć obowiązki ekonomiczne i społeczne 

z duchowymi ślubami.
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  Mężczyźni powinni znać odpowiedni sposób, w jaki traktuje się swoje 
żony, żony innych mężczyzn i kobiety niezamężne.

  Kobiety powinny znać odpowiedni sposób, w jaki traktuje się brahma-
carinów, sannjasinów, swoich mężów i mężów innych kobiet.

  Podopieczni powinni mieć właściwą postawę względem innych aśra-
mów i rozumieć właściwy sposób, w jaki grihasthowie traktują brahma-
carinów, sannjasinów i vanaprasthów.

  Podopieczni powinni zrozumieć, jak traktować członków rodziny, którzy 
nie są wielbicielami.

  Podopieczni powinni wiedzieć, jak traktować ludzi materialistycznych.
(„Proste Kroki do Prostej Świątyni”, 

broszurka oparta na rozmowach J.Ś. Radhanatha Maharaja)

Poniższe wyjątki oraz pytania i odpowiedzi, składające się z różnych 
wykładów, rozwijają te podstawowe zasady szkoleniowe przekazywane 
podopiecznym.



  Mężczyźni powinni znać odpowiedni sposób, w jaki traktuje się swoje 
żony, żony innych mężczyzn i kobiety niezamężne.

  Kobiety powinny znać odpowiedni sposób, w jaki traktuje się brahma-
carinów, sannjasinów, swoich mężów i mężów innych kobiet.

  Podopieczni powinni mieć właściwą postawę względem innych aśra-
mów i rozumieć właściwy sposób, w jaki grihasthowie traktują brahma-
carinów, sannjasinów i vanaprasthów.

Pytanie: Jeśli para małżeńska potrzebuje wsparcia w swoim życiu i udaje 
się do opiekuna, który nie jest grihasthą, czy jest to w porządku?
Odpowiedź: Każdy potrzebuje opiekuna. Jeśli ktoś jest opiekunem trosz-
czącym się o innych nie oznacza to, że sam nie ma swojego opiekuna. Więk-
szość samotnych wielbicieli potrzebuje schronienia od innych wielbicieli. 
To nie jest tak, że samotny wielbiciel nie może być opiekunem, ale także on 
musi mieć opiekuna. W społeczności bhaktów najlepszymi opiekunami są 
stabilne pary małżeńskie, ponieważ wtedy relacja jest właściwa. Kobiety 
nie powinny zajmować się mężczyznami. Oczywiście, jeśli sprawa dotyczy 
małżeństwa to jest to możliwe pod pewnymi względami – jeśli mąż jest 
obecny i jeśli kobieta nigdy nie spotyka się z mężczyzną sama. To można 
zaakceptować. Ale nie o tym chciałem teraz mówić. Mówię o ustanowieniu 
idealnych opiekunów – małżeństw. Tu wszystko się zaczyna. Cała reszta 
wychodzi z tego punktu. Nie widzę tu żadnych brahmacarinów. Dlatego 
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nie mówię o opiekunach dla nich. Jedynym standardem jeśli ktoś nie jest 
brahmacarinem, jest bycie grihasthą. Dalej, mamy niezamężne kobiety 
i mężczyzn. Nie twierdzę, że wszyscy powinni się żenić. Mówię, że pierwsze 
właściwe schronienie dla społeczności wielbicieli powinno wychodzić od 
grihasthów. Powinni być stabilni grihasthowie, w stabilnym aśramie, którzy 
nie potrzebują żon czy mężów, ponieważ już ich mają. To niszczy wszystko 
– jeśli nie jesteś stały i ciągle szukasz partnera, to ma to wpływ na relacje, 
jakie masz z innymi, którzy są twoimi tzw. podległymi.

Pytanie: Są także osoby starsze. Nie ma potrzeby, by budowały rodzinę.
Odpowiedź: Tak, i jeśli jest to kobieta, to może zająć się kobietami; jeśli 
jest to mężczyzna, może zatroszczyć się o mężczyzn. W Radha Gopinatha 
Mandir są takie grupy. 

Pytanie: Czyli osoby takie są także częścią tej struktury?
Odpowiedź: Tak.

Pytanie: Czyli najwięcej problemów jest wtedy, gdy są młodzi i niezamęż-
ni, tak?
Odpowiedź: To jest problem, tak. Nie tylko o młodość chodzi. Nie musisz 
być młody, żeby chcieć się ożenić.

Początek jest w nauczaniu, dlatego to robię. Nikomu nie bronię bycia 
opiekunem. Ale musi to mieć swój początek we właściwym miejscu. 
Właściwe miejsce to istnienie w społeczności przykładnych grihasthów. 
Mężczyzna ma wsparcie swojej żony, żona ma wsparcie męża. Finansowo 
są stabilni. Mają wszystko co niezbędne, aby się utrzymać. Mają uczciwe 
źródło dochodu, żyją prosto, nie oczekują pieniędzy od ludzi, którymi się 
opiekują. Stabilność jest czymś, na czym się buduje. Jeśli masz bardzo 
stabilny fundament, możesz postawić na nim spory ciężar i coś zbudować. 
Lecz jeśli nie masz takiego silnego i stabilnego fundamentu, to bez wzglę-
du na to, jaki ciężar na nim postawisz, na pewno się rozleci. W systemie 
opieki powinny być stabilne aśramy. Jest to również standardem w Radha 
Gopinatha Mandira. Wszyscy znajdują się w stabilnym aśramie. Są albo 
małżeństwami, albo ścisłymi brahmacarinami lub też są już starsi i emery-
towani. Mężczyźni zajmują się mężczyznami, a kobiety kobietami.

Pytanie: Zawsze będą osoby, które będą poszukiwały partnera, bez 
względu na wiek. Nie możliwe jest, aby każdy był właściwie usytuowany.
Odpowiedź: Tak, dlatego osoby takie potrzebują opiekuna.

Pytanie: W naszej świątyni mataji nie są aktywne w nauczaniu ludzi, którzy 
przychodzą do nas. Niektórzy brahmacarini i niezamężni starsi wielbiciele 
z kongregacji aktywnie nauczają młode mataji, które przychodzą do świą-
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tyni. Nie jest to odpowiednie i liderzy świątyni oraz starsi bhaktowie karcą 
ich za takie niewłaściwe zachowanie. Co można z tym zrobić? Czy liderzy 
świątynni powinni być ściślejsi w tej kwestii i poprosić bhaktów, aby nie 
działali w ten sposób i aby działali zgodnie z etykietą, czy też powinniśmy 
być mniej surowi, ponieważ brakuje nam doświadczonych nauczających 
wśród mataji? Czy możemy pozwalać bhaktom nauczać młode mataji?
Odpowiedź: Ten punkt został definitywnie omówiony na seminarium
w Kijowie. Mówiąc praktycznie, była to jedna z głównych przyczyn, dla 
której chciałem, aby para małżeńska przybyła do Kijowa i poprowadziła 
to seminarium. To dlatego nie chciałem zdominować tego spotkania. Nie 
chciałem, aby seminarium zostało zdominowane przez sannjasina czy 
brahmacarina. Chciałem, aby była to para małżeńska. Każdy, kto słuchał 
tych rozmów w Kijowie powinien odeJ.Ś.ć w przeświadczeniu, że bardzo 
istotne jest ustanowienie bonafide grihastha aśramu dla przyszłości nasze-
go ruchu. Jeśli wielbiciele są odpowiednio usytuowani w swoim girhastha 
aśramie, ich przykład może służyć społeczności bhaktów w bardzo ważny 
sposób. Przykład Śridama i Kiśori nie jest jedynym z Radha-Gopinatha 
Mandira. Nie jest to wyjątkowy przypadek. W Śri Śri Radha-Gopinatha 
Mandira wielu starszych grihasthów naucza. Nauczają wspólnie. Dają do-
bry przykład, jak prowadzić życie rodzinne razem. Dają przykład, jak mieć 
właściwe relacje między mężczyzną i kobietą. Niektórzy zarzucili, że jest to 
tylko częścią kultury Indii, a my nie możemy oczekiwać, że będzie się tak 
układało wszędzie. Ta wątpliwość została rozwiana przez Śridama i Kiśori, 
którzy się z tym nie zgadzali.

Powiem wam osobiście, że Bombaj jest prawdopodobnie jednym 
z najbardziej zdegradowanych miast na świecie. Brak chęci podążania 
ścisłego za tymi zasadami w relacjach między mężczyzną i kobietą jest 
tylko wymówką. Chciałbym również wykorzystać możliwość, jako że 
padło to pytanie, aby wyrazić moje odczucia. Wykorzystuję teraz wasze 
pytania. Chcę wam powiedzieć całkiem szczerze i użyję tu silnego słowa, 
że czasami jestem zdegustowany tym, w jaki sposób mężczyźni i kobiety 
przebywają ze sobą. Nie tylko w naszym ruchu, ale ogólnie. Oto Wspól-
nota Niepodległych Państw! To straszliwy przykład – szczególnie podczas 
festiwali – mężczyźni i kobiety przebywają ze sobą. Widzę brahmacarinów 
w szafranowych strojach, jak siedzą sami z kobietami i rozmawiają z nimi. 
Tak widzę frywolne zachowanie mężczyzn i kobiet. Czekałem na okazję do 
powiedzenia o tym, ale chciałem wyJ.Ś.ć z pozytywnego miejsca. Dlatego 
przyprowadziłem Śridama i Kiśori do Kijowa. Zanim zacząłem mówić 
wszystkim, co jest nie tak, chciałem pokazać, co jest właściwe. Dlatego 
chciałem, aby powstały te CD i aby były rozdawane. Zaprosiłem stu pięć-
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dziesięciu bhaktów. Mam pragnienie, aby odbywało się to każdego roku. 
To dlatego nauczałem o tym wszędzie, dokąd się udałem. Ponieważ chcę 
zakończyć te odrażające zachowania. Chcę tego dokonać wprowadzając 
coś pozytywnego: pokazać, jak grihasthowie powinni nauczać i podać 
przykład, jak jest to dla nich ważne. I jak istotne jest dla nich, aby być 
przykładem. Bez prawdziwych grihasthów w naszej społeczności, którzy 
nauczają i dbają o innych, stracimy bardzo ważny aspekt naszego na-
uczania. Co więcej, jeśli brahmacarini będą robić to nadal, czy niezamężni 
mężczyźni będą nauczali kobiety w ten sposób, zbuduje to tak zły przykład 
w naszej społeczności, że będzie się degradowała coraz bardziej.

Nawet ludzie w Indiach, gdy widzą zachowanie naszych bhaktów, są zszo-
kowani. W Mayapur na przykład różne Gaudiya Matha widzą, jak mężczyźni 
i kobiety mieszają się ze sobą. Tak jak powiedziałem, w Bombaju wszystko 
tak wygląda. Lecz jeśli udajesz się do Świętego Dhama, jak Vrindavana 
i gdy ludzie widzą, jak mężczyźni i kobiety mieszają się ze sobą, to niszczy 
to naszą wiarygodność. We Vrindavan nie będziemy akceptowani. Tamtejsi 
mieszkańcy po prostu nie mogą tego zaakceptować, ponieważ widzą, 
jak mężczyźni i kobiety mieszają się ze sobą i to, jak niezamężne kobiety 
zachowują się we Vrindavan. Nie mają żadnej opieki. Niezamężne kobiety 
powinny być chronione. Wszystkie kobiety powinny być chronione, ale nie 
przez niezamężnych mężczyzn. To absurd. To bardzo zły przykład, kiedy 
niezamężny mężczyzna zajmuje się niezamężną kobietą. Dlatego musimy 
postarać się o nauczających grihasthów, którzy zatroszczą się o kobiety. 
Kobiety nie powinny zajmować się samotnymi mężczyznami. To także jest 
złe. Powinni robić to grihasthowie.

Chciałem doJ.Ś.ć do tego właśnie punktu i dlatego pragnąłem rozpocząć 
to seminarium w Kijowie. Ponieważ grihasthowie tak nie działają, widzimy 
co się dzieje: brahmacarini zaczynają nauczać kobiety, a potem kobiety 
zaczynają przychodzić do świątyni i przywiązują się do brahmacarinów. 
Brahmacarini wtedy robią z nich „wielbicielki”, a potem żenią się.

Ważnym kryterium w byciu opiekunem jest to, że ktoś musi być stabilny 
w swoim aśramie. Oznacza to, że brahmacarin powinien być stały w aśramie 
brahmacarii i że naucza mężczyzn. Może nauczać kobiety na ulicy. Chcę, 
żeby to było jasne. Nie jesteśmy fanatykami. Będziemy nauczali kobiety na 
ulicach, będziemy zachęcali je do przychodzenia do świątyni. Gdy już do 
niej przyjdą, to powinien się nimi ktoś zająć. Powinna to być kobieta lub 
małżeństwo. Jak już słyszeliście, w Radha-Gopinatha Mandira, nawet jeśli 
jest to para małżeńska, to żona zajmuje się kobietą, a mąż ją tylko wspiera. 
Jeśli mąż mówi do kobiety, nawet jeśli jest żonaty, mówi przez swoją żonę, 
lub czasem mówią razem. Ale mąż nigdy nie będzie sam rozmawiał z ko-
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bietą. To po prostu nie ma miejsca. Dzięki temu atmosfera w świątyni jest 
bardzo czysta. Ale jeśli każdy przychodzi do świątyni z wszelkimi rodzajami 
mieszanych motywów: „Kim jest najnowsza dziewczyna, która przychodzi 
do świątyni? Jak mogę zacząć ją nauczać pierwszy?” A gdy kobieta przy-
chodzi do świątyni, zaczyna myśleć: „Kto jest wolnym mężczyzną?” To 
zanieczyszcza atmosferę. Niepokoi to umysły ludzi, choć możesz nawet nie 
być tego świadomy, ponieważ twój umysł i tak jest zawsze zaniepokojony. 
Powinien istnieć właściwy standard, a jest nim stabilna pozycja osoby w jej 
aśramie, która chce być opiekunem. Jeśli ktoś nie jest właściwie usytuowa-
ny w swoim aśramie, nie może być przykładem dla innych. Jeśli nie może 
być przykładem, nie powinien nauczać. Ponieważ każdy pomyśli wtedy, że 
zły przykład jest dobrym.

Taka jest moja opinia. Nie chciałem mówić o tym tak mocno na początku.

Pytanie: Prowadziłam Nama Hatta z kobietami. Podczas mojego naucza-
nia do kobiet, ich mężczyźni także byli zainteresowani coraz bardziej. 
Gdy zapytałam naszego regionalnego sekretarza, czy możliwe jest, aby 
ich mężowie także odwiedzili moje Nama Hatta, odpowiedział, że lepiej 
jest utrzymać nauczanie kobiet, że nie jest dobre nauczanie także prabhu 
(mężczyzn). Czy mogę nauczać również ich mężów?
Odpowiedź: Stopniowo próbujemy zmienić role, jakie wykonują nasi 
duchowi opiekunowie jako opiekunowie. Zmiana polega na tym, że 
chcemy wprowadzić właściwy standard zachowania w towarzystwie od-
miennych płci. Ważne jest, aby pewne standardy były przestrzegane – że 
brahmacarini nie powinni blisko przebywać z kobietami, a niezamężne 
kobiety nie powinny przebywać blisko z mężczyznami. Zasada jest taka, 
że każdy powinien przyjmować właściwe schronienie zgodnie ze swoim 
życiowym statusem. Samo słowo aśrama oznacza „schronienie”. Jest aśram 
brahmacarii, jest aśram grihastha, jest aśram vanaprastha i jest aśram 
sannyasa. Każdy z tych aśramów określa czyJ.Ś. status: stan wolny, żonaty 
czy wyrzeczony. Są pewne reguły, które rządzą każdym z tych aśramów. 
Żeby coś można nazwać aśramem muszą istnieć pewne zasady, których 
się przestrzega.

Innymi słowy, jeśli jest schronienie, to ktoś musi czuć ochronę w danym 
aśramie. Ochronę oczywiście przed materialnymi pragnieniami. Prabhu-
pada wyjaśnia, że towarzystwo mężczyzn i kobiet jest jak ogień i masło. 
Jeśli kobieta nie jest chroniona będzie jak ogień, a jeśli mężczyzna nie 
jest chroniony, to będzie jak masło. Tak działa natura materialna. Nawet 
jeśli osoby są zaangażowane w poszczególne typy wymian między sobą 
i mogą nie odczuwać żadnej emocjonalnej zależności, to i tak zależność 
taka stopniowo się rozwinie. Dla mężczyzny emocjonalne uzależnienie się 
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od kobiety nie jest właściwe, szczególnie jeśli nie jest ona jego żoną. Nie 
jest to również odpowiednie dla kobiety. Ogólnie prowadzi to do różnego 
rodzaju duchowych i społecznych zakłóceń w duchowej wspólnocie. Mo-
żemy zobaczyć to w praktyce.

Z pewnością ludzie będą zmieniali aśram. Tego się oczekuje. Widzimy 
praktycznie, że jest to pierwszy czy drugi etap w życiu. Ale potem następu-
je „zmiana żony”, „zmiana męża”, co nie jest częścią społecznego systemu 
varnaśrama. Jest to wszechobecne, ponieważ nawet w grihastha aśramie 
ludzie nie wiedzą jak właściwie przyjmować schronienie. Zmiana aśramu 
jest tylko krokiem, szczególnie w naszej społeczności, do jeszcze większej 
ilości zmian. Jest w tym coś złego. Niewłaściwe jest to, że nie przestrzegamy 
wystarczająco ściśle reguł dotyczących wspólnego przebywania mężczyzn 
i kobiet. Mówią o tym pisma. Jest ku temu powód. Jest przyczyna, dla 
której Prabhupada podkreślał to tak wiele razy w swoich książkach. Jeśli za 
tym nie podążamy, to możemy spodziewać się wielu zakłóceń.

Chcę wam pokazać, że jest wkładany wysiłek w to, aby odwrócić ten 
trend i aby naprawdę skłonić wielbicieli, którzy zajmują pozycję ducho-
wych opiekunów i liderów, aby nie przekraczali pewnych granic, których 
przekraczać nie powinni, zgodnie z ich poszczególnymi aśramami.

Podam wam przykład. Osobiście, gdy przychodzę na te festiwale czasami 
jestem bardzo zaniepokojony widząc sposób, w jaki kawalerowie i panny 
mieszają się ze sobą, swobodnie i dowolnie. Uważam także, że prowadzi 
to do różnych typów zakłóceń. Czasami myślę, że zawsze gdy jest festiwal, 
to równocześnie toczą się dwie różne rzeczy. Jest to czas, gdy wszyscy 
wspólnie się zbierają, aby słuchać od świętych waisznawów i aby w rze-
czywistości rozwinąć ducha wyrzeczenia i jest także coś, co tą równowagę 
zaburza, coś, co ma miejsce między programami. Pozostały czas wykorzy-
stywany jest na obracanie się wśród odmiennej płci, wspólne i frywolne 
przebywanie mężczyzn i kobiet, śmiechy, żarty, chodzenie ramię w ramię 
z cudzą żoną. Wtedy myślę sobie, cóż, z takiego festiwalu są dwie korzyści: 
wielu wielbicieli skorzysta z duchowej strawy i kultywowania wyrzeczenia, 
a wielu brahmacarinów i kobiet znajdzie dla siebie małżonka, lub też zaagi-
tuje kogoś, kto już jest żonaty. Trochę wyolbrzymiam, ale niezbyt wiele.

Dlatego próbujemy ustanowić właściwy standard przebywania ze 
sobą w kulturze naszej społeczności. Standardem jest to, że mąż i żona 
powinni zająć pozycję duchowych opiekunów, i że przeważnie mąż mówi 
do mężczyzn, a żona do kobiet. Mają stabilne małżeństwo, są zadowoleni 
w swoim związku. Czasami mogą siedzieć razem i mówić do osoby o od-
miennej płci. To powinno być standardem dla duchowych opiekunów, dla 
każdego, kto nie jest brahmacarinem. To powinna być para małżeńska. 
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Wtedy niezamężne kobiety mogą mieć za opiekunów parę małżeńską. 
Ten rodzaj schronienia może przyczynić się spadkowi liczby rozwodów, 
która rośnie z powodu nieczystego przebywania mężczyzn i kobiet. Tacy 
grihasthowie mogą również pomagać wielbicielom, którzy potrzebują 
się ożenić, aby zrobili to właściwie i aby związek ten przetrwał. Ochroni 
to również osoby wyrzeczone, brahmacarinów czy niezamężne kobiety, 
ponieważ wtedy nie będą musieli zajmować się płcią przeciwną w bardzo 
bliski i poufny sposób. Mogą odesłać kogoś do tych, którzy są właściwie 
usytuowani i zatroszczą się odpowiednio. W tym kierunku chcemy podą-
żać, ale nie stanie się to z dnia na dzień. W niektórych miejscach potrzeba 
na to czasu. Nie sugerujemy, aby zatrzymać wszystko – aby każdy przestał 
opiekować się innymi, jeśli nie jest właściwie usytuowany. Nie, nacisk jest 
na to, aby najpierw znaleźć kwalifikowanych grihasthów na opiekunów,
wtedy osoby, którymi nie powinniście się opiekować będą przechodziły 
stopniowo pod właściwą opiekę. Z takim zrozumieniem nie odpowiem 
ci: „Nie, nie powinnaś się nimi opiekować.” Moja odpowiedź jest taka, że 
powinnaś znać kierunek, w którym wszystko powinno zmierzać.

 Świątynia powinna mieć bardzo czystą atmosferę. Lecz my nadal mamy 
do czynienia z pożądaniem, zazdrością, złością i chciwością. Świątynia 
nazywana jest aśramem. Aśram pochodzi od słowa aśraya, czyli schronie-
nie. Powinno więc to być miejsce, w którym ktoś naprawdę może znaleźć 
schronienie przed tendencjami, które znajdują się w sercu.

Nasi goście, Kiśori i Śridama, opisali bardzo ścisłe zasady, które są w świą-
tyni w Chowpatty i dotyczą związków z przeciwną płcią. Czasami w świąty-
ni odbywają się programy wieczorne tylko dla kobiet. Na takim programie 
potrzebny jest mikrofon i jest brahmacarin, który jest odpowiedzialny za 
sprzęt. Kobieta nigdy nie podejdzie nawet do brahmacarina. Nigdy. Nie ma 
rozmów. Ktoś może powiedzieć: „Ale to jest kultura indyjska. A my jesteśmy 
w Ukrainie. To jest Zachód.” Ale wierzcie mi, to może być kultura indyjska, 
ale nie w Indiach. 

Jeśli udacie się do Bombaju i zobaczycie, co się tam dzieje, pomyślicie 
– jak ktoś może w ogóle mówić o indyjskiej kulturze? Jest ona bardzo 
zdegradowana. To jest fakt. Kultura indyjska w większej części została tam 
zatracona. Zostały jakieś resztki. A z pewnością są takie poza miastami. 
W miastach widać jeszcze ślad kultury, ale wiele z nich naśladuje Zachód. 
I świetnie im to wychodzi.

Kwestia jest taka, że relacje są ścisłe. Jeśli kobieta potrzebuje mikrofonu 
na program dla kobiet, tu uda się do mężatki, która zwróci się z tym do 
męża. On pójdzie do brahmacarina i załatwi mikrofon. Wtedy przekaże go 
swojej żonie, a ta odda go tej kobiecie.
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Możecie zapytać, po co tyle wysiłku, aby zdobyć mikrofon? Bardzo łatwo 
jest powiedzieć: „Prabhu, mógłbyś dać mi mikrofon?” Ale w tak małej 
wymianie wiele subtelnych rzeczy może mieć miejsce. Szczególnie jeśli 
jest to ciągle ten sam brahmacarin zajmujący się mikrofonami i ta sama 
kobieta prosząca o nie. Taka jest zasada i jest bardzo ściśle przestrzegana. 
Są również inne. Rezultatem jest to, że atmosfera jest bardzo spokojna. Nie 
ma agitacji. Jest tak, gdy odwiedzasz świątynię w Chowpatty. Niektórzy 
wyczuwają to, ale nie potrafią wyjaśnić dlaczego tak jest. A to dzięki tym
zasadom, które funkcjonują w tle. Nie ma wykraczania poza nie. To wszyst-
ko wymaga pracy, wewnętrznej i zewnętrznej.

Kiśori mówiła, że powodem dla którego te kobiety są takie jest to, że 
każdy docenia wartość wyrzeczenia. Jest to całkowicie akceptowane. Nie 
każdy będzie wyrzeczony. Większość nie prowadzi życia w wyrzeczeniu. 
Ale wszyscy doceniają kogoś, kto chce być wyrzeczony i chce żyć zgodnie 
z tymi zasadami. Każdy jest naturalnie zainspirowany do tego.

Podała przykład, że brahmacarini są jak dzieci. Muszą być chronieni. Gri-
hasthowie powinni chronić brahmacarinów, aby ci mogli być wyrzeczeni. 
Oczywiście z drugiej strony brahmacarini muszą chcieć być wyrzeczeni. 
Muszą chcieć żyć w taki sposób i nie szukać okazji do kontaktu z kobietą. 
Wtedy ten rodzaj wyrzeczenia jest szanowany, naturalnie szanowany.

Śridama i Kiśori wspomnieli mi o innej zasadzie, a mianowicie o stroju 
kobiet. Jest to także bardzo istotne – przynajmniej w świątyni, podczas 
wizyt. Kobiety powinny być ubrane w cnotliwy sposób. W Chowpatty nig-
dy nie zobaczysz kobiety, która nie jest właściwie ubrana. Jeśli są takie, to 
prawdopodobnie nie są wielbicielkami. Ale poza tym każdy bhakta ubiera 
się odpowiednio. Oczywiście żadna kobieta nie mieszka w świątyni. Jest to 
dodatkowy powód, dla którego osoby mieszkające w świątyniach powinny 
ubierać się właściwie.

Jeśli wielbiciele są zainspirowani do pracy nad tymi przeszkodami 
wewnętrznie, to chętnie będą pracowali nad nimi zewnętrznie. Jeśli to 
również jest przeszkodą, to należy ją pokonać. Jest to jedna ze ściśle prze-
strzeganych zasad.



  Podopieczni powinni zrozumieć, jak traktować członków rodziny, 
którzy nie są wielbicielami.

  Podopieczni powinni wiedzieć, jak traktować ludzi materialistycznych.

Pytanie: Jeśli w rodzinie jedna osoba, mąż czy żona, jest gotowa na podję-
cie roli opiekuna, a druga nie, co należy zrobić? Czy powinniśmy najpierw 
przygotować partnera, czy też powinniśmy zacząć ten system sami?
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Odpowiedź: Przynajmniej jedno musi być schronieniem dla drugiego. 
Ktoś może nie być tak aktywny jako opiekun, ale musi bardzo aktywnie 
wspomagać osobę, która pełni służbę jako opiekun. Dla przykładu, mąż 
może być bardzo aktywnym opiekunem, a żona może nie być aż tak stała 
w świadomości Kryszny. Lecz jeśli mąż musi pomówić z kobietą potrze-
bującą schronienia, wtedy żona będzie go wspomagała będąc zawsze 
obecną ze swoim mężem wtedy, gdy rozmawia z kobietą. Tak to wygląda. 
Schronienie powinno być w takim zakresie. Mężczyzna nie powinien spo-
tykać się z inną kobietą sam na sam, nawet jeśli jest żonaty. Żona wspiera 
swojego męża zawsze będąc obecną, gdy ten rozmawia z inną kobietą. 
To jest jeden ze sposobów, w jaki może pomóc. Jest jeszcze wiele innych 
sposobów, na jakie może także pomagać.

Yatra Pune
Pytanie: Co należy zrobić, jeśli znajdziemy się w sytuacji, w której jesteśmy 
zmuszeni do towarzystwa nieprzychylnych członków rodziny czy innych 
niekorzystnych okoliczności?
Odpowiedź: Szczególnie ci, którzy są grihasthami zmuszeni są do bywania 
w różnych sytuacjach, w których muszą przebywać ze światowymi ludźmi 
– czasami nawet przeciwnymi zasadom bhakti. Często istnieje pewien rodzaj 
zobowiązania, społeczny powód, który zmusza kogoś do regularnego 
przebywania z takimi osobami. Jak uniknąć fizycznej bliskości światowych
osób i nie zanieczyścić się? Jest to szczególnie zmartwieniem dla sadhaki.

Nauki Bhaktivinoda Thakura i Śrila Prabhupada są szczególnie skierowane 
do sadhaków, do tych, którzy zaangażowani są w proces sadhana bhakti. 
Bhaktivinoda Thakura wspomina o tym w Śri Bhaktyaloce: Jeśli praktykant 
czy sadhaka obraca się w zakazanym towarzystwie, to stopniowo jego 
przywiązanie wzrasta. Im bardziej przywiązanie wzrasta, tym bardziej jego 
mocna wiara w najwyższy cel rozpływa się. Bhaktivinoda ostrzega nas: „Taka 
jest konsekwencja szkodliwego towarzystwa.” Dlatego sadhaka jest kimś, 
kto jest zawsze ostrożny. Prabhupada często cytuje werset z Upadeśamrity 
dotyczący tego, jak porzuca się towarzystwo niewielbicieli. Cytował też 
werset asat sanga tyaga e vaisznava acar sangi eka sadhu krsna bhakta 
ara (Cc. Madhya 22.87). Wielbiciel musi – asat sanga tyaga – wyrzec się 
towarzystwa asat i musi zaangażować się w sat sangę. Asat sanga tyaga 
e vaisnava acar – musi porzucić towarzystwo światowych osób, tych które 
przywiązane są do odmiennej płci. Musi chronić siebie.

Sadhaka musi stać się kimś, kto rozróżnia. To jest proces naszej sadhany. 
Musimy rozróżniać. Jedną z zasad podporządkowania jest akceptowanie 
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wszystkiego, co sprzyja służbie oddania i odrzucenie wszystkiego, co jest 
niekorzystne. Musimy rozróżniać, co jest sprzyjające, a co nie. Czasami 
trudno jest rozróżniać. Nie wiemy jak. Czasami znajdujemy się w sytu-
acji, w której myślimy: „Jestem zmuszony tu być, a wcale nie chcę.” Lub: 
„Zmuszony jestem do bycia z tą osobą, a nie chcę.” Lub: „Jestem zmuszony 
współpracować z osobą, z którą nie chcę. Ale robię to. Czy robię coś wbrew 
zasadom bhakti podtrzymując to towarzystwo?”

Istnieje korzystne towarzystwo i oczywiście niekorzystne. Powinniśmy 
dowiedzieć się, czym jest towarzystwo, które wzmacnia wiarę w proces 
bhakti. Wiara przechodzi różne etapy, a my zawsze musimy widzieć, że na-
sza wiara wzrasta. Budzenie wiary jest jak narodziny dziecka. Dziecko musi 
być chronione. Małe dziecko jest w niebezpieczeństwie, jeśli występują 
niebezpieczneh czynniki jak: głód i pragnienie, upał czy zimno lub drapież-
niki. Występowanie tych czynników sprawia, że musi być ktoś, kto ochroni 
dziecko. Dziecko wymaga pożywienia, siły, aby właściwie się rozwijać i wy-
rosnąć na zdrowego, młodego człowieka. To pożywienie dostarczane jest 
także przez kogoś, kto chroni i opiekuje się dzieckiem. Analogicznie, również 
potrzebujemy towarzystwa tych, którzy chronią naszą roślinkę oddania, 
tych którzy pomogą nam, odżywią nas, zwiększą i wzmocnią naszą wiarę. 
Musimy rozróżniać, czym jest dobre towarzystwo. „Jak wykorzystuję dobre 
towarzystwo? I jak unikam niezdrowego?” Bhaktivinoda Thakura nazywa 
to „zakazanym towarzystwem”. Jeśli praktykant czy sadhaka angażuje się 
w zakazane towarzystwo, to co się dzieje? Zwiększa się jego przywiązanie 
do materialnego świata. Powinniśmy zrozumieć, że im bardziej zwiększa 
się nasze przywiązanie do materialnego świata, tym bardziej tracimy wiarę 
w nasz cel. Dlatego Bhaktivinoda mówi: „Im bardziej przywiązanie wzrasta, 
tym bardziej jego wiara w najwyższy cel zmniejsza się. Straci ją. Jak mogę 
kontynuować? Jak mogę wykonywać bhakti yogę?’”

W innym miejscu w Bhaktyaloce Bhaktivinoda Thakura rozwija kwestię 
cierpliwości. Mówi, że wielbiciel musi być cierpliwy w wykonywaniu sa-
dhana bhakti – tak jak karmi, który pragnie osiągnąć cel swoich działań. 
Chce cieszyć się jakimś owocem. Jnani także chcą coś osiągnąć. Chcą 
wyzwolenia. Bhaktowie także mają cel. Chcą, aby Kryszna był zadowolony. 
To jest celem ich bhakti. Bhaktivinoda Thakura mówi, że czasami widzimy 
osoby zaangażowane w proces sadhana bhakti, które tracą swoją wiarę 
w cel i po długim czasie poświęconym na sadhanę, porzucają ją. Dlatego 
mówi, że cierpliwość oznacza przekonanie, że: „Będę służył Krysznie i cze-
kał na Jego łaskę. Nawet jeśli zajmie to rok, dziesięć, sto lat czy w przyszłym 
życiu. Będę służył Krysznie i nie porzucę tego.” To jest cierpliwość. Ktoś musi 
być cierpliwy w ten sposób. Ale czasami widzimy, że osoby zaangażowane 
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w sadhana bhakti tracą tą cierpliwość. Albo nie widzą już celu lub jeśli nie 
są ostrożni, tracą wiarę, że mogą go osiągnąć. Ta wiara jest bardzo ważnym 
elementem czy składnikiem. Trzeba mieć wiarę, że jest to możliwe.

Bhaktivinoda Thakura opisuje, że adhikara, czy kwalifikacją do czystej
służby oddania, jest śraddha, wiara. Bez tej wiary ktoś nie ma adhikara. Nie 
ma prawa do czystej służby oddania. Musi być wiara. Wiara oznacza, że mu-
simy wiedzieć, co jest celem i środkiem na osiągnięcie go. Śrila Prabhupada, 
zakładając Ruch Świadomości Kryszny, bardzo wyraźnie powiedział, co jest 
celem. Nie ukrył niczego. Celem jest czysta miłość do Boga. Powiedział, że 
każdy system religijny, który naucza swoich zwolenników, że celem jest 
kochanie Boga, jest autentycznym systemem religijnym. Przychodząc do 
Ruchu Świadomości Kryszny mamy towarzystwo wielbicieli. Co chcemy 
osiągnąć jako rezultat tego towarzystwa? Chcemy miłości do Kryszny. To 
jest cel. Jeśli cel jest już określony to musimy zaakceptować wszystko, co 
jest korzystne do osiągnięcia go. I musimy być przygotowani na odrzu-
cenie wszystkiego, co korzystne nie jest. „Ogrodnik musi chronić roślinkę 
ogradzając ją z każdej strony, aby potężny słoń obraz nie mógł weJ.Ś.ć.”
Znaczenie: Gdy roślinka bhakti rośnie, wielbiciel musi chronić ją ogradza-
jąc ją z każdej strony. Bhakta neofita musi być chroniony mając w swoim
otoczeniu czystych wielbicieli. W ten sposób szalony słoń nie będzie miał 
szansy na zdeptanie roślinki bhakti. Gdy ktoś przebywa z nie-wielbicielami, 
oszalały słoń puszczany jest wolno. Śri Ćaitanya powiedział asat-sanga-ty-
aga,-ei vaisnava-acara (Cc. Madhya 22.87) Pierwszym zajęciem Vaisznawy 
jest porzucenie towarzystwa nie-wielbicieli. Tak zwany dojrzały wielbiciel 
popełnia jednak wielką obrazę porzucając towarzystwo czystych wielbi-
cieli. Ludzka istota jest zwierzęciem społecznym, więc jeśli ktoś porzuca 
towarzystwo czystych bhaktów, to musi przebywać z nie-wielbicielami 
(asat-sanga). Przez kontakt z nie-wielbicielami i angażowanie się w czyn-
ności nie mające związku ze służbą oddania, tak zwany dojrzały wielbiciel 
padnie ofiarą szalonego słonia obraz. Cokolwiek wyrosło zostanie szybko
wykorzenione przez tą obrazę. Dlatego należy być bardzo ostrożnym, aby 
chronić roślinkę stawiając ogrodzenie – czyli przestrzegając zasad regulu-
jących i przebywając z czystymi wielbicielami (Cc. Adi 19.157).

W tej części Pan Caitanja przekazuje Swoje nauki Rupie Goswamiemu, 
w których opisuje narodziny śraddhy. Tłumaczy, jak nasionko bhakti sa-
dzone jest w sercu. Następnie wyjaśnia, że nasionko bhakti, po zasadzeniu, 
musi być nawożone. Proces ten zachodzi dzięki słuchaniu w towarzystwie 
wielbicieli. Opisuje, że należy być ostrożnym, gdy roślinka puści korzenie, to 
zaczyna rosnąć i należy ją chronić. Dzięki takiej ochronie roślinka wyrośnie 
na zdrowy okaz. Szczególnie mówi tu o obrazie szalonego słonia.
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Wszyscy znamy hati mata, obrazę szalonego słonia, czy też obrazę popeł-
nianą względem waisznawy. Prabhupada mówi tutaj, że jeśli ktoś rezygnuje 
z towarzystwa wielbicieli i przyjmuje asat sangę, niewielbicieli, to ten tak 
zwany dojrzały wielbiciel popełnia wielką obrazę. Prabhupada mówi, że 
człowiek jest zwierzęciem stadnym. Jeśli odchodzi z towarzystwa czystych 
bhaktów, to co robi? Musi mieć czyjeś towarzystwo. Jest powiedzenie: 
„Nikt nie żyje samotnie.” Z natury potrzebujemy towarzystwa. Musimy 
mieć towarzystwo i umacniać naszą wiarę i zwiększać ją w moc świętego 
imienia, w proces służby oddania oraz w nasz cel. Celem takiego towarzy-
stwa, tej sat sangi, jest rozwinięcie naszej miłości do Kryszny. Jeśli ktoś nie 
jest ostrożny i rozwija przywiązanie do niewielbicieli lub do przebywania 
z nimi, to jak już wyjaśniliśmy, jego przywiązanie wzrośnie a nasza wiara 
w cały proces służby oddania spadnie. Możemy robić postęp w służbie 
oddania proporcjonalnie do naszej wiary. Jeśli tracimy wiarę porzucamy 
również cały proces naszej sadhany. „Jak mogę kontynuować? Co jest 
celem? Praktykuję sadhanę, ale co z tego mam? Jaką odnoszę korzyść?”

Czasami, gdy nie jesteśmy ostrożni, jeśli nie mamy zdrowych relacji 
z wielbicielami, wtedy towarzystwo niewielbicieli zaczyna wyglądać atrak-
cyjnie. Czasami bhaktowie patrzą na niewielbicieli i myślą: „Cóż, są szczę-
śliwi! Mają naprawdę dobre relacje. Kochają się nawzajem i dbają o siebie.” 
Jeśli nie mamy miłosnych związków z wielbicielami, jeśli nie wiemy czym 
jest miłość między bhaktami i jeśli tego nie dostajemy, wtedy zaczynamy 
patrzeć na niewielbicieli i mówić: „To wygląda jak miłość!” Bhaktivinoda 
Thakura mówi, że relacja zaczyna się wtedy, gdy występuje sympatia, gdy 
jest jakaś atrakcja do tego.

W Śri Bhaktyaloce Bhaktivinoda Thakura szerzej omawia, co jest towa-
rzystwem a co nim nie jest: „Czym jest towarzystwo a czym jest porzucanie 
towarzystwa? Wiele osób ma co do tego wątpliwości. Wątpliwości mogą 
się pojawić. Jeśli samo zbliżenie się do materialistów czy materialnych 
obiektów uważane jest za przebywanie z nimi, to nie ma sposobu na po-
rzucenie tego towarzystwa. Dopóki istnieje materialne ciało jak ktoś może 
porzucić bliskość tychże rzeczy? Jak Waisznawa Grihastha może opuścić 
członków swojej rodziny? Nie można porzucić towarzystwa kłamliwych 
osób, nawet jeśli są osobami wyrzeczonymi. Bez względu na to, czy ktoś 
jest grihasthą czy osobą wyrzeczoną, to w swoim życiu będzie musiał na-
tknąć się na materialistów. Dlatego granica porzucania towarzystwa osób 
materialistycznych opisana jest w Śri Upadeśamricie w ten sposób:

dadati pratigrhnati 
guhyam akhyati prcchati 
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bhunkte bhojayate caiva 
sad-vidham priti-laksanam

Ofiarowywanie darów i ich przyjmowanie, odkrywanie własnego umy-
słu w zaufaniu, zadawanie pytań w zaufaniu, przyjmowanie prasada 
i ofiarowywanie prasada, są sześcioma symptomami miłości, którą
bhaktowie darzą siebie wzajemnie.

O sadhacy! W swoim życiu należy zaakceptować bliskość zarówno do-
brych jak i złych ludzi. Tyczy się to zarówno osób żyjących w rodzinie jak 
i osób wyrzeczonych. Ta bliskość występuje, jednak nie należy wdawać się 
w złe towarzystwo. Ofiarowywanie darów i ich przyjmowanie, odkrywanie
własnego umysłu w zaufaniu, zadawanie pytań w zaufaniu, przyjmowanie 
prasada i ofiarowywanie prasada – jeśli wykonywane z miłością, nazywa
się sangą, czyli towarzystwem. Karmienie głodnego i przyjmowanie 
jałmużny od pobożnego człowieka wypływa z obowiązku, nie z miłości. 
Nawet jeśli są to materialiści, to ten rodzaj zaangażowania nie jest uważany 
za towarzystwo. Lecz jeśli są to czyści wielbiciele, to takie czynności płyną 
z miłości. Gdy źródłem czynów jest miłość, to mówimy o towarzystwie. 
Dlatego dawanie jałmużny czystym Waisznawom i przyjmowanie rzeczy 
czy pieniędzy od nich staje się sat-sangą. Dawanie jałmużny materialistom 
czy przyjmowanie jej od nich, nawet z miłości, staje się asat-sangą. Gdy 
osoba materialistyczna przychodzi do ciebie, wszystko co należy z nią 
załatwić powinno wypływać z obowiązku.

Z osobą materialistyczną nie należy rozmawiać poufnie. Ogólnie ujmując, 
miłość w pewnym stopniu występuje w poufnych rozmowach, dlatego jest 
to towarzystwem. Podczas spotkań z materialistycznym znajomym należy 
mówić jedynie o tym, co jest w najwyższym stopniu niezbędne. W takiej 
chwili lepiej nie okazywać miłości prosto z serca. Lecz jeśli taki przyjaciel 
jest dobrym Waisznawą, to należy przyjąć jego towarzystwo mówiąc do 
niego z miłością. Ten typ relacji z krewnymi i przyjaciółmi nie jest źródłem 
wrogości. Nie ma towarzystwa w zwyczajnych rozmowach. Do zwyczajnych 
osób należy odnosić się jak do kogoś obcego, u którego kupujemy coś na 
rynku. Te same czynności w odniesieniu do czystego wielbiciela Pana po-
winny płynąć z miłości. Jeśli ktoś jest zobowiązany do karmienia głodnych 
ludzi, potrzebujących czy nauczających, powinien robić to jak gospodarz 
sumiennie dbający o swoich gości i nie ma tu potrzeby na okazywanie 
miłości. Dbaj o nich, lecz nie z miłości. Z miłością należy karmić czystych 
Waisznawów i gdy trzeba przyjmować od nich resztki, również z miłością. 
Jeśli ktoś może zachowywać się w ten sposób dając jałmużnę, przyjmując 
ją, mówiąc poufnie i słuchając, karmiąc i przyjmując pożywienie ze swoją 
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żoną, dziećmi, sługami, służkami, obcymi i kimkolwiek jeszcze, nie będzie 
w tym bezbożnego towarzystwa, a jedynie dobre. Dopóki ktoś nie porzuci 
bezbożnego towarzystwa w ten sposób, nie ma nadzieli na zdobycie od-
dania dla Kryszny. (Śri Bhaktyaloka, Rozdział 11, Sanga-tyaga)

Czasami gdy o tym czytamy, zastanawiamy się: „Czy to oznacza w rzeczy-
wistości, że nie powinniśmy kochać? Wydawało mi się, że ruch Śri Caitanji 
przeznaczony jest do rozdawania miłości każdemu. A teraz słyszymy: «Nie, 
wstrzymaj się. Nie kochaj ich.» Czy to jest ruch Mahaprabhu? Czy wkradło 
się tu jakieś nieporozumienie? Co to oznacza? Co Bhaktivinoda Thakura 
próbuje nam powiedzieć?” Musimy naprawdę uważnie przeanalizować 
i zrozumieć to, co mówi.

Mówi o tym, czym jest miłosna wymiana cytując werset z Upadeśamrity: 
dadati pratigrhnati guhyam akhyati prcchati. Dawanie i przyjmowanie 
prasadam, dawanie i przyjmowanie prezentów, zadawanie poufnych 
pytań, otwieranie umysłu w zaufaniu – to są wymiany miłości między 
wielbicielami. Gdy dokonują się między bhaktami, robione są z miłością. 
Czym są symptomy miłosnych wymian? Powinniśmy zrozumieć, czym jest 
ta miłość. Prabhupada w jednym komentarzu powiedział: „W tym świecie 
każdy mówi kocham: kocham to, kocham tamto. Tak, kocham to; kocham ją. 
Wszyscy mówią o miłości, ale czym jest ta miłość?” Potem dodał: „Miłością 
do psów, do seksu,” Prabhupada powiedział o tym również. Powiedział: 
„Prawdziwa miłość oznacza miłość do Kryszny.” Powiedział: „Każdy używa 
słowa «miłość» ale musimy zrozumieć, czym jest miłość prawdziwa.”

Śrila Rupa Gosvami podaje nam kryterium miłości (BRS 1.1.11)

anyabhilasita-sunyam 
jnana-karmady-anavritam 
anukulyena krsnanu- 
silanam bhaktir uttama

Gdy miłosna służba pełniona jest przychylnie w celu zadowolenia Kryszny, 
wolna od pragnienia materialnego zysku czy karmy – czynności dla korzyści 
lub filozoficznej spekulacji – to jest uważana za miłość, czystą bhakti. Śrila
Rupa Gosvami daje nam najważniejsze kryterium: krsnanu-silanam. Miłość 
oznacza, że chcesz po prostu zadowolić obiekt swojej służby, ukochanego. 
Twoim jedynym celem jest zadowolenie go swoją służbą. Co jest dalszą 
cechą charakterystyczną? Svarupa laksana, krsnanu-silanam, przychylne 
służenie Krysznie. Dalej jest anyabhilasita-sunyam, co oznacza „Nie chcę 
niczego w zamian.” Nie ma tu pobudek ani skrytych zamiarów. „Ofiarowuję
ci coś nie oczekując niczego w zamian.” Jest to uważane za drugorzędną 
cechę miłości, lecz nawet w Bhagavad Gicie Kryszna mówi, że dawanie 
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w jałmużnie bez oczekiwania czegoś w zamian jest działaniem w sile do-
broci. W sile dobroci nie oczekuje się niczego w zamian. Nie oczekiwanie 
czegoś w zamian nie jest z pewnością wyłącznym kryterium miłości. Jest to 
tatastha laksana, cecha drugorzędna. Jest to ważna cecha. W innym razie 
dlaczego Rupa Goswami umieszczałby ją w wyjaśnieniu, czym jest czyste 
oddanie, czysta miłość? Oczywiście jest to istotne, ale nie najważniejsze. 
Jest drugorzędne. Najważniejszą cechą charakterystyczną miłości jest to, że 
chcesz zadowolić Krysznę. Lub też: „Zadowalam Krysznę służąc tej osobie, 
sprawiając jej przyjemność. W innym razie po co miałbym to robić?”

W Caitanja Caritamrita jest przykład Sakszi Gopala i dwóch braminów. 
Młodszy bramin służył starszemu. Mówił: „Służę tobie, ponieważ wiem, 
że Kryszna jest wtedy zadowolony. Gdy Kryszna jest zadowolony, to moje 
oddanie nabiera wartości.” Z pewnością nie służył z pragnieniem otrzyma-
nia czegoś w zamian. Nie myślał: „Służę temu braminowi ponieważ wiem, 
że ma bardzo piękną córkę.” Mówi raczej: „Służę tobie, ponieważ ta służba 
zadowala Krysznę. Dlatego pragnę służyć. Chcę cię zadowolić.” Poddawał 
się wszelkim rodzajom osobistych niewygód tylko po to, by zadowolić 
tego bramina.

Oczywiście starszy bramin był wdzięczny za tą służbę. Powiedział: „Chcę 
dać ci coś w zamian.” Powinniśmy tu zrozumieć, że prawdziwa miłosna 
wymiana oznacza, że gdy coś ofiarowywane jest z miłości, to osoba ob-
darowywana przyjmuje to. Jest to spełnieniem tej wzajemnej wymiany. To 
nie jest tak, że ktoś zobowiązany jest do dania czegoś w zamian. Nie myśli 
w ten sposób: „Och, muszę mu coś dać.” Nie, dawanie płynie z miłości.

Kryszna mówi w Bhagavad Gicie: „Jeśli ktoś z miłością i oddaniem ofiaruje
mi liść, kwiat, owoc czy wodę, przyjmę to.” Dlaczego? Ponieważ ofiarowane
jest to z miłością, a doskonałością dla osoby obdarowującej jest przyjęcie 
tego przez obdarowanego i bycie zadowolonym z tego. 

vande sri-krsna-Caitanjam 
bhaktanugraha-kataram 
yena kenapi santustam 
bhakta-dattena sraddhaya

Pragnę ofiarować pełne szacunku pokłony Panu Śri Caitanji Mahapra-
bhu, który zawsze z przyjemnością przyjmuje wszystko, co bhaktowie 
ofiarowują Mu z wiarą i miłością i zawsze jest gotów okazać im miłosier-
dzie. (Cc. Antya 10.1) 

Pan Caitanja pragnie wziąć wszystko, co składane jest z miłością i zawsze 
gotów jest okazać miłosierdzie. Pan Caitanja zawsze jest gotów, aby przyj-
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mować. Na przykład w historii Suklambary Brahmacari. Tak bardzo chciał 
przyjąć połamany ryż od niego, że nie czekał, aż Suklambara go ofiaruje.
Chciał go dostać z jego rąk. Pragnął otrzymać coś od Swojego bhakty. Pan 
chce coś wziąć, a dla wielbiciela jest to doskonałością. Kryszna to przyjął.

Czego chce bhakta po okresie sadhany? Owocem starań jest to, że Krysz-
na coś przyjmie. Że jest zadowolony. Że to przyjął. Nie przyjmie czegoś od 
nie-wielbicieli. Nie jest skłonny do tego. Skłonny jest przyjmować coś z rąk 
Swoich bhaktów.

W Śrimad Bhagavatam jest werset: „Najwyższy Pan jest drogi tym wielbi-
cielom, którzy nie mają nic materialnego, lecz którzy są w pełni zadowoleni 
posiadając służbę oddania dla Kryszny.” Co więcej, Najwyższy Pan delektuje 
się działaniami takich bhaktów. Ci, którzy dumni są ze swego dobrobytu, 
pozycji, dziedzictwa, rodziny, nadęci są z powodu posiadania tych rzeczy 
i często szydzą z wielbicieli Pana. Nawet jeśli takie osoby wielbią Pana, Pan 
nigdy tego nie przyjmuje. Przyjmuje to, co dają Jego bhaktowie. Miłosną 
wymianą dla wielbiciela, który nie ma innych pragnień, jest ofiarowanie
czegoś Panu. To jest czysta miłość. Bhakta ofiarowuje a Kryszna przyjmuje.

W zawiązku z Najwyższym Panem jest to cechą charakterystyczną 
miłosnych wymian. Pan jest bardzo chętny przyjąć coś, co dawane jest 
z miłością z wyłącznym pragnieniem zadowolenia Go. Wtedy Pan przyj-
muje nawet coś małego czy nie mającego znaczenia. Najwyższego Pana 
nie można zadowolić ilością.

Śrila Vrindavana das Thakur podaje przykład w historii z Kolaveca Sri-
dhara. Mówi, że materialiści czy milionerzy nie mogą tego zrozumieć. Mają 
tyle bogactwa. Jak to jest, że Pan Caitanja tak bardzo chciał przyjmować 
kubki z liści banana i tacki od Sridhara? Osobom takim bardzo trudno jest 
to pojąć, ponieważ nawet jeśli ktoś jest bardzo bogaty, nie zmusi Pana do 
przyjęcia czegoś z pomocą tego bogactwa. Pan chce widzieć miłość.

Prahlada Maharaja wyjaśnia w Bhagavatam, gdy mówi do swoich 
przyjaciół: „Moi drodzy przyjaciele, o synowie demonów, nie możecie 
zadowolić Najwyższej Boskiej Osoby, nawet jeśli zostaniecie fachowymi 
braminami, zaawansowanymi w etykiecie czy nauce. Ani wyrzeczenia, ani 
czystość, ani ofiary, ani przyjmowanie ślubów – żadna z tych rzeczy nie
gwarantuje sprawienia Panu przyjemności. Pan zadowolony jest jedynie 
wtedy, gdy ktoś posiada niezachwiane oddanie dla Niego. Bez szczerego 
oddania wszystko inne jest jedynie pokazem.” Prahlada Maharaja mówi 
o tym do swoich pięcioletnich kolegów szkolnych. Wyjaśnia im to. Daje im 
sangę. Tak wysoce wzniosły waisznawa daje sangę. Osoby takie są bardzo 
łaskawe, współczujące. Uttama bhaktowie – mogą obdarowywać każdego, 
nawet największe demony.



102

Dbajmy o wielbicieli

Prahlad Maharaja mówił: „Moi przyjaciele, synowie demonów, nie mo-
żecie zadowolić Pana nawet jeśli staniecie się ekspertami we wszystkich 
tych rzeczach.” Pan zwraca Swoją uwagę na miłość. Tylko to widzi. Uwagi 
Pana nie przyciąga jakiś wielki pokaz, ale intencja, postawa. Kryszna słynie 
jako bhava grahi. Ktoś może ofiarować taką modlitwę Panu – om visnaya
namah, om visnave namah, osoba niewykształcona powie om visnaya 
namah, a bramin powie om visnave namah. Mogą składać swoje modlitwy, 
ale Pan jest bhava grahi janardana. Rozumie postawę takiej osoby. Obie 
osoby zostaną przyjęte, jeśli ich zamiarem jest zadowolenie Pana. Nie 
chodzi o zewnętrzne zachowanie. To nie jest kryterium do skupienia uwagi 
Pana i do zadowolenia Go – zewnętrzna fanfara czy cokolwiek innego, co 
będziemy próbowali aby przyciągnąć uwagę Pana. Możemy zostać bardzo 
potężni, bardzo bogaci, ale Kryszna nie patrzy na te rzeczy. Dlaczego 
Kryszna miałby być zainteresowany mocą czy bogactwem lub sławą, gdy 
jest Bhagavanem, posiadaczem wszystkich tych bogactw w pełni? Jak 
mogą przyciągnąć Jego uwagę? Kryszna jest bhava grahi, co znaczy, że 
tam gdzie spogląda szuka jedynie miłości. Tym Kryszna jest związany. Nie 
może odwrócić się od miłości, tak potężna jest jej moc. Jego uwaga zawsze 
będzie skupiona na każdym, kto ofiarowuje Mu coś z miłością. Z pewnością
odwzajemni się za to w pełni. Jest On największym kochankiem i wie jak 
odwzajemniać uczucia miłości lepiej, niż ktokolwiek inny. 

Gopi zapytały Krysznę: „Powiedz nam proszę, jakiego rodzaju jesteś 
kochankiem? Zrozumiałyśmy, że są trzy rodzaje związków między kochan-
kami. Pierwszy, gdy jedna osoba tylko bierze. Drugi, osoba odwzajemnia 
się, ale daje również wtedy, gdy druga osoba działa inaczej. Trzeci, osoba 
nie działa ani przeciwnie ani nie odwzajemnia się przychylnie. Jaki rodzaj 
związku preferujesz? Który uważasz za uczciwy?”

Kryszna odparł, że w miłosnych związkach pierwszy rodzaj, gdzie osoba 
daje tylko tyle ile dostaje, jest kupcem. Tam nie ma miłości. Ktoś daje coś 
takiej osobie a ona myśli: „Dam mu coś w zamian i wtedy on znowu mi coś 
da.” To jest kupiec, nic więcej. Kryszna powiedział, że nie jest to najwyższy 
rodzaj kochanka, nie jest to miłosna wymiana. Powiedział, że drugi rodzaj 
jest w kategorii rodzica. Rodzic będzie kochał dziecko nawet jeśli działa ono 
inaczej. Czasami dziecko jest niewdzięczne. Może działać odwrotnie, ale 
matka jest zawsze gotowa na akceptowanie, na zrobienie wszystkiego, co 
może. To stoi najbliżej prawdziwej miłości. Trzecia kategoria dotyczy osoby, 
która ani nie odwzajemnia się przychylnie ani nie działa w inny sposób. Dalej 
można podzielić to na dwie kategorie. Pierwsza, to ktoś kto jest atmarama, 
zadowolony w sobie. Coś mu dajesz, ale on tego nie potrzebuje. Druga, to 
osoba niewdzięczna. Niewdzięcznik jest jak dziecko względem rodzica: ro-
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dzic może zrobić dla swojego dziecka tak wiele, ale ono będzie niewdzięcz-
ne. Kryszna podaje przykład guru-druha. Rodzic czy mistrz duchowy może 
tak wiele ofiarować uczniowi, ale uczeń pozostanie niewdzięczny. W ten
sposób zostało wyjaśnione, że Kryszna pośrednio wskazywał, że choć jest 
zadowolony w Sobie i niczego nie potrzebuje, to nigdy nie jest niewdzięcz-
ny. W miłosnych wymianach zawsze, gdy ktoś ofiarowuje coś Panu z miłością
i oddaniem, On jest zawsze za to wdzięczny. Jego natura jest taka, że z ochotą 
przyjmuje od wielbicieli to, co dają Mu z miłością.

Miłość oznacza, że wielbiciel chce zadowolić Pana. Nie chce niczego 
w zamian. Nie jest zainteresowany karmą ani jnaną. Nie ma innego celu. Nie 
myśli sobie: „Wielbię Pana aby coś osiągnąć, jakąś materialną korzyść, ma-
terialne błogosławieństwo.” Prahlada Maharaja powiedział o tym. Gdy Pan 
Nrisimhadeva chciał dać mu błogosławieństwo poprosił Prahlada: „Pozwól 
mi proszę dać ci błogosławieństwo.” Prahlad odpowiedział: „Nie kuś mnie. 
Czy nie wiesz, że urodziłem się w rodzinie demonów? Nie jestem kupcem, 
nie kuś mnie w ten sposób. Nie służę ci w tym celu więc dlaczego próbujesz 
skusić mnie oferując mi coś? Ty jesteś moim mistrzem a ja Twoim sługą. 
To wszystko. Nie chcę niczego więcej.” Oczywiście Prahlada pokazywał, że 
w miłosnych wymianach wielbiciel nie przyjmuje niczego od Pana.

Oczywiście bhakta liczy na Jego łaskę. Ale sposób, w jaki ta łaska się 
pojawi czasami niełatwo pojąć. Gdy wydarzy się coś naprawdę dobrego to 
czasami mamy tendencję do natychmiastowego kategoryzowania: „To jest 
łaska Kryszny.” Ale gdy dzieje się coś nieprzyjemnego… Pewien bhakta, 
gdy zrobił niemądry błąd, powiedział do Prabhupada: „Prabhupada, to jest 
łaska Kryszny.” A Prabhupada powiedział: „Nie, to nie jest łaska Kryszny, to 
twoja głupota.”

Czasami kategoryzujemy coś co wygląda dobrze jako łaskę Kryszny. A gdy 
dzieje się coś złego to: „Dlaczego Kryszna mi to robi?” Czasami niełatwo jest 
dostrzec to jako łaskę Kryszny. Musimy być uważni. Z pewnością Kryszna 
się odwzajemni. Da nam Swoją łaskę. Pan Caitanja jest skłonny przyjmo-
wać z rąk Swoich wielbicieli coś, co ofiarowane jest z wiarą i miłością. Jest
od razu gotów, aby przyjąć coś od Swojego bhakty i jest zawsze chętny aby 
odwzajemniać się obdarzając go Swoją łaską. I musimy być przygotowani 
na to, w jaki sposób da nam tą łaskę. Musimy być bardzo uważni by nie 
kategoryzować od razu coś jako łaskę, jeśli natychmiast zadowala to nasze 
zmysły czy umysł. Musimy zrozumieć, że sprawienie przyjemności Panu 
jest czymś, do czego aspirujemy i jeśli Pan jest zadowolony i w ten sposób 
okazuje łaskę, to: „Akceptuję to jako Jego łaskę.”

Prabhupada powiedział yasyaham anugrhnami harisye tad-dhanam 
sanaih (ŚB 10.88.8) Powiedział to o sobie samym. „Pan był dla mnie szcze-



104

Dbajmy o wielbicieli

gólnie łaskawy.” Gdy Pan jest szczególnie łaskawy dla kogoś, co robi? Może 
wszystko zabrać. Ktoś może powiedzieć: „Hej, poczekaj chwilę, jeszcze 
nie jestem na to gotowy. Miej litość!” Pan wie jak obdarzać łaską Swojego 
bhaktę. Dlatego musimy być przygotowani na wszelkie okoliczności tego, 
jak się nam odwzajemni. Dlatego służba oddania pełniona w ten sposób 
jest służbą oddania pełnioną przychylnie. Jedynym kryterium jest: „Krysz-
no, możesz obdarzyć mnie Swoją łaską w każdy sposób, jaki uznasz za 
dobry. Możesz zgnieść mnie w Swoim uścisku. Możesz złamać mi serce nie 
pokazując się mi. Możesz zrobić cokolwiek, a ja nadal będę Ci służyć.”

Prabhupada często cytował ten werset (ŚB 10.14.8)

tat te ‘nukampam susamiksamano 
bhunjana evatma-krtam vipakam 
hrd-vag-vapurbhir vidadhan namas te 
jiveta yo mukti-pade sa daya-bhak

„Mój drogi Panie, ktoś kto szczerze czeka na Twoją bezprzyczynową łaskę, 
w tym samym czasie cierpliwie znosząc reakcje swoich przeszłych czynów 
i ofiarowując Ci swoje pełne szacunku pokłony swoim sercem, słowami
i ciałem, z pewnością gotowy jest na wyzwolenie.” Posuwa się jeszcze dalej, 
przyjmuje: „Tak, wszelkie trudności na mojej drodze pojawiają się na niej 
w wyniku tego, co robiłem w przeszłości. Zbieram to, co posadziłem.”

Powinniśmy zrozumieć: „Jeśli mam jakieś trudności czy niewygody nie 
będę obwiniał za to Krysznę. To jest Jego łaska. On mnie ją obdarza.”

Prabhupada wspominał wielokrotnie w odniesieniu do tego wersetu, że 
Kryszna będąc tak łaskawym dla Swojego wielbiciela, zminimalizował to, co 
powinien otrzymać, a daje jedynie ostrzeżenie. Wielbiciel z wdzięcznością 
przyjmuje wszystko, co Pan mu daje. Oczywiście czasami możemy słuchać 
o tym teoretycznie, filozoficznie, lecz gdy ktoś napotyka na przeciwności
losu, zastosowanie tego nie zawsze jest najłatwiejsze. Przynajmniej powin-
niśmy zwracać uwagę na przykłady. Powinniśmy postawić sobie za wzór 
przykłady podane w Bhagavatam i powinniśmy zobaczyć jak łaskawy jest 
Pan dla tych wielbicieli, którzy myślą w ten sposób. Na tym polega wiara. 
Tym jest śraddha. Śradha oznacza posiadanie wiary, „że gdy słyszę, jak 
przytrafia się to czystym bhaktom w Śrimad Bhagavatam, to wierzę, że
Pan działa w ten właśnie sposób.” Taki jest wielbiciel. To jest to, co odróżnia 
bhaktę od jnaniego i karmiego. Bhakta rozbudził swoją wiarę. Pan Kryszna 
opisuje cechy wielbiciela: „Obudził swoją wiarę w słuchanie Moich rozry-
wek z Moimi wielbicielami. Wiedząc, że zadowalanie zmysłów prowadzi do 
cierpienia, czując odrazę do materialnych czynności lecz nadal nie będąc 
w stanie w pełni porzucić zadowalania zmysłów, Mój wielbiciel powinien 
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pozostać szczęśliwy i powinien kontynuować wielbienie Mnie z wiarą i od-
daniem. Choć Mój wielbiciel wie, że przyjemność zmysłowa prowadzi do 
cierpienia, będzie szczerze żałował za każde zadowalanie zmysłów, w jakie 
się zaangażuje.”

Wielbiciel to ktoś, kto obudził swoją wiarę. Widzi, jak Pan zajmuje się 
Swoimi bhaktami. Tak jak Mukunda pokazał Panu ile wiary miał w Jego 
słowa, że będzie mógł Go zobaczyć po dziesięciu milionach narodzin. Pan 
naturalnie chce odwzajemnić się więc powiedział: „Dobrze, wezwijcie Mu-
kundę.” Dziesięć milionów narodzin zmalało do kilku chwil. „Jak mógłbym 
zapomnieć o kimś takim jak ty, Mukundo? Nigdy. Jak mógłbym porzucić 
twoje towarzystwo?” Podobnie powiedział do Śrivasa Thakura: „Jakże 
mógłbym kiedykolwiek porzucić towarzystwo kogoś, kto nie wie nawet 
o utracie własnego syna? Myślisz tylko o Mojej przyjemności.” Śrivasa 
Thakura stracił syna w trakcie kirtanu i gdy wszyscy jego krewni i rodzina 
stali obok i lamentowali, podszedł tam, zobaczył co się stało i powiedział: 
„Zatrzymajcie to w tym pokoju. Jeśli zakłócicie ekstazę Mahaprabhu w kir-
tanie, zawiążę na swojej szyi sznur i utopię się w Gandze. Zatrzymajcie 
to dla siebie.” Martwił się tylko o ekstazę Pana, o Jego przyjemność. Pan 
powiedział: „O Śrivaso, jak mógłbym kiedykolwiek porzucić kogoś, kto nie 
wie nawet o utracie własnego syna?” Pan nigdy nie może porzucić takiej 
osoby, która myśli tylko o Jego przyjemności. Wtedy Pan Caitanja i Pan 
Nityananda zostali jego synami.

To jest Jego natura oraz to, jak działa z wielbicielami. Ktoś kto naprawdę 
ma tak silną wiarę, to nawet jeśli w jego życiu pojawiają się zmiany, może 
pamiętać o tych przykładach z Bhagavatam. Przyjąć w nich schronienie. 
Pamiętając o nich i przyjmując w nich schronienie możemy nauczyć się 
własciwie patrzeć na rzeczy w naszym życiu i być przygotowani na przy-
jęcie wszelkiego rodzaju niewygód. Naszym jedynym zmartwieniem jest: 
„Jak mogę służyć Panu w tej sytuacji?” To jest śraddha, wiara.

Oczywiście Pan mówi: „Służ przez słuchanie o Moich chwałach.” Naj-
potężniejszym i oczyszczającym procesem pełnienia służby oddania jest 
słuchanie rozrywek Najwyższego Pana w towarzystwie wielbicieli Pana. 
Przygotowuje nas to osiągnięcie doskonałości tego życia, czego właśnie 
powinniśmy szukać – ante narayana-smrtih – jak mówi Bhagavatam. 
Najwyższą doskonałością, jaką ktoś może zdobyć, przez doskonałe wy-
konywanie swoich obowiązków czy przez wyzwolenie z materii, jest ante 
narayana-smrtih, pamiętanie Najwyższego Pana w momencie śmierci. To 
chcemy osiągnąć. Dlatego zawsze musimy polegać na Panu we wszystkich 
okolicznościach i przyjmować Jego łaskę tak jak nam ją rozdaje. W ten 
sposób możemy Go pamiętać. 
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To jest natura miłosnych wymian, gdzie Pan mówi: „Nigdy nie zapomnę. 
Nigdy nie zapomnę o takim wielbicielu.” Powiedział Arjunie: „Arjuno, oznaj-
mij wszystkim, że Mój wielbiciel nigdy nie ginie. Jeśli Ja to powiem, mogą 
tego nie przyjąć. Lecz jeśli powiesz to Ty, każdy to zaakceptuje, ponieważ 
jesteś Moim wielbicielem. Jeśli ty coś oznajmisz, Ja potrzymam to oznaj-
mienie.” Pan zawsze nas chroni. Chroni śluby Swoich wielbicieli, chroni ich 
pragnienia oraz ich serca.

nehabhikrama-naśo ’sti 
pratyavayo na vidyate 
sv-alpam apy asya dharmasya 
trayate mahato bhayat

W wysiłku tym nie ma ubytku ani straty, a mały postęp na tej ścieżce 
może uchronić od najbardziej niebezpiecznego strachu. (Bg. 2.40)

To jest ścieżka bhakti, służby oddania. Zawsze powinniśmy szukać ochrony 
Pana. Ten, kto widzi działanie Pana w swoim życiu, kto widzi Jego łaskawość 
i miłosierdzie, jakkolwiek by się manifestowała, zawsze będzie chroniony 
przez Pana. Pan daje zapewnienie. To jest wiara. Dlatego w miłosnych dzia-
łaniach Pan zawsze chętnie obdarza łaską Swoich wielbicieli, którzy zawsze 
chcą Go zadowolić. Musimy być przygotowani na przyjęcie takiej łaski, bez 
względu na to, w jaki przyjedzie sposób, jaki przybierze kształt czy formę. 
W taki sposób Pan odwzajemnia się za naszą miłosną służbę.

Taka jest natura miłosnych wymian z Panem. Teraz oczywiście mówimy 
o naturze miłosnych wymian między wielbicielami. Ale nadal kryterium jest 
to samo. To nie jest tak, że miłość jest tu inna, że jest jedna dla Pana i inna 
dla Jego bhaktów. Gdy kochamy bhaktów Pana i chcemy im służyć i zado-
wolić ich, nasze nastawienie powinno być takie, że dzięki służeniu takiemu 
bhakcie i nie oczekiwaniu niczego w zamian, w rzeczywistości sprawiamy 
przyjemność Panu. W ten sposób zadowalamy Pana. Pan objaśnia, że jest 
to natura miłosnych wymian między wielbicielami. Powinniśmy rozwijać te 
rodzaje miłosnych wymian w towarzystwie waisznawów.

Bhaktivinoda Thakura mówi, że gdy Waisznawa przychodzi do twojego 
domu, powinieneś go przyjąć, nakarmić, służyć mu i znaleźć sposoby na 
zadowolenie go. Przez zadowolenie wielbiciela sprawiamy przyjemność 
Panu. Wielbiciel pokornie to przyjmie, choć będzie uważał siebie za nie-
godnego takiej służby i nie będzie jej oczekiwał, lecz przyjmie uprzejmie 
taką służbę od gospodarza jako ofiarowanie miłości. To samo dotyczy
dawania prezentów. Dajemy coś wielbicielom, ponieważ chcemy ich 
zadowolić, sprawić przyjemność. Czasami dajemy nawet to, co jest dla 
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nas najcenniejsze. Ponieważ chcemy dawać, oddamy najcenniejszą rzecz 
i zrobimy to z miłością, ponieważ osoby te są nam tak drogie. 

Tak robi Kryszna, oddaje On Swojemu wielbicielowi najcenniejszą wła-
sność. Daje Swoje serce. Nic nie ma większej wartości. Gdy wielbiciel oddaje 
swoje serce Krysznie, Kryszna mówi, że oddaje mu Swoje. Wielbiciel pragnie 
tylko tego. Nie chce niczego więcej. Tak więc Kryszna oddaje Swoje serce.

Czasami w miłosnych wymianach między wielbicielami możemy dać 
coś, co jest bardzo cenne. Bezbożne towarzystwo oznacza tych, którzy są 
materialistycznymi osobami, szczególnie ateiści, którzy są zazdrośni i prze-
ciwni zasadom bhakti. Musimy być bardzo ostrożni. Musimy być skryci i nie 
okazywać im miłości. Oni nie wiedzą, czym miłość jest.

Prabhupada także nas ostrzega, ponieważ nadal jesteśmy sadhakami 
i musimy chronić naszą roślinkę służby oddania. Musimy być bardzo 
ostrożni. Nie powinniśmy próbować imitować uttama adhikari. Prabhu-
pada mówi o tym w Isopaniszad. Powiedział, że powinniśmy być bardzo 
ostrożni, aby nie imitować uttama adhikari, który naprawdę posiada 
doskonałe zrozumienie powszechnego braterstwa. Ponieważ jest zupełnie 
wolny od utożsamiania się z ciałem, jest w stanie zrozumieć pozycję Pana, 
Duszy Najwyższej i żywej istoty. Wszystko widzi wyraźnie. „Ten, kto widzi 
wszystkie żywe istoty jak duchowe iskry, jakościowe równe Panu, jest 
prawdziwym znawcą rzeczy. Osoba taka nie ulega złudzeniu ani obawom.” 
Wszystko wyraźnie widzi. Posiada duchową wizję. Nie należy imitować 
takiej osoby. Nie powinniśmy imitować tych, którzy mogą wyzwalać osoby 
niedostrzegane przez innych.

Czasami widzimy, że nawet obrazoburcy czy ci, których należy pomijać 
mogą zostać wyzwoleni dzięki łasce potężnego Wainszawy. Ale my, jako 
sadhakowie, powinniśmy być bardzo ostrożni i chronić siebie, uważając 
by nie odsłaniać naszego umysłu zbyt poufnie, próbując doświadczyć 
miłosnych wymian. Obiekt tej tak zwanej miłości nie zna znaczenia miło-
ści. Bierze i daje coś w zamian, aby znowu coś otrzymać. Musimy bardzo 
uważać na ten rodzaj powikłanych związków z takimi osobami. Zamiast 
tego powinniśmy działać z nimi z obowiązku. W siódmej Pieśni Bhagava-
tam znajduje się werset, w którym Narada Muni naucza o idealnym życiu 
rodzinnym. Jeśli żona czy inny członek rodziny prosi: „Och, powinieneś to 
zrobić,” to zewnętrznie mąż powinien się zgodzić, lecz w swoim sercu po-
winien zawsze uważać, aby nie przyjąć czegoś, co skomplikuje jego życie 
i sprawi, że zapomni o celu tego życia.

Z obowiązku mówimy: „Oczywiście, tak, zgadzam się.” Brzmi jak fałsz 
czy oszustwo? Ale w rzeczywistości jest to ochrona. Jeśli ktoś prosi nas 
o coś, co wiemy, że będzie bardzo, bardzo trudne, z obowiązku możemy to 



108

Dbajmy o wielbicieli

zrobić. Ale musimy uważać na ile wikłamy się w to zobowiązanie, aby nie 
zapomnieć o celu życia.

Bhaktivinoda Thakura szczególnie mówi tu o złym towarzystwie 
w związku z rodziną. Mówi nam, jak z nią żyć. Robisz to z obowiązku! Ale 
zachowaj swoją miłość. Tak należy żyć. „Mam obowiązek względem dzieci. 
Mam obowiązek względem rodziny.” Jeśli osoby te są nieprzyjazne, nadal 
możemy sobie poradzić jeśli utrzymamy nasze przyjazne, miłosne związki 
z wielbicielami. Gdy mamy takie związki i naprawdę doświadczamy tej 
miłości, da nam to siłę nawet w mierzeniu się z takimi przeciwnościami 
losu, jak bycie w fizycznej bliskości tak niepobożnego towarzystwa.

Dlatego Bhaktivinoda Thakura mówi, że towarzystwo nie polega na 
fizycznej bliskości. Towarzystwo zaczyna się wtedy, gdy jest miłość.
Bhaktivinoda Thakura zwraca się do nas: „O sadhacy! Rozróżniajcie proszę 
i zrozumcie różnicę i w ten sposób żyjcie w towarzystwie wielbicieli i miej-
cie miłosne wymiany z nimi. Słuchajcie rozrywek Pana w towarzystwie 
bhaktów. Dawajcie prezenty i przyjmujcie je z miłości. Z miłości dawajcie 
jałmużnę. Przyjmujcie ją również z miłości. Odsłaniajcie swój umysł z miło-
ści. Zadawajcie poufne pytania z miłości.” Powinniśmy kochać tych, którzy 
są reprezentantami Kryszny. Ale powinniśmy uważać szczególnie na tych, 
którzy nie są przyjaźni. Możemy nie być w stanie zerwać z nimi, ale przy-
najmniej powinniśmy zajmować się nimi z obowiązku.

Bhaktivinoda Thakura mówi, że jest to natura wymiany. Będziesz przeby-
wał z materialistami. Śrila Prabhupada podawał nawet przykład, że czasami 
biznesmen musi udać się na kolację ze swoimi klientami. Razem z nimi je, 
wszystko po to, by wytworzyć odpowiednią atmosferę. Oczywiście robi tak 
gdy nie są to bhaktowie. To jest jego biznes. Musi to robić. Ale nie rozma-
wia z nimi poufnie, nie odsłania swojego umysłu, nie mówi o swoim życiu 
duchowym.

Pewnego razu lecąc samolotem siedziałem obok bardzo bogatego 
biznesmena. Zapytał o mnie, o to co robię i jak żyję. Gdy opowiedziałem 
trochę o sobie on zaczął opowiadać o sobie. Mówił przez ok. półtorej go-
dziny. Zaczął opowiadać mi tyle poufnych rzeczy ze swojego życia. Mówił 
mi o wszystkich problemach z dziećmi. Miał autystyczną córkę. Mówił 
o kłopotach z teściami i ze swoim zdrowiem. Ma tyle pieniędzy i nie jest 
szczęśliwy. Nagle przestał mówić i zapytał: „Dlaczego mówię o tym wszyst-
kim? W ten sposób nie rozmawiam nawet z żoną. Ty jesteś kimś obcym. 
Usiadłeś obok mnie i znam cię dopiero od kilku godzin. Opowiadam ci 
o rzeczach, o których nie mówię nawet najbliższym przyjaciołom.” Potem 
dodał: „Poczekaj chwilę… ja nawet nie mam bliskich przyjaciół. Dlaczego ci 
to wszystko mówię?” Wtedy jego twarz zaczęła się zmieniać. Zacząłem się 
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trochę martwić. Powiedziałem: „Proszę Pana…” On zaczął wyglądać przez 
okno i zastanawiał się pod nosem: „Dlaczego, dlaczego?” Nagle wyraz jego 
twarzy zmienił się. Z wielkim uśmiechem spojrzał na mnie i powiedział: 
„Już wiem dlaczego.” „Dlaczego?” zapytałem. Odparł: „Ponieważ jesteś 
szczęśliwy. Nie masz żony, nie masz żadnych dzieci, nie masz pracy, nie 
masz konta w banku, nie masz nic.”

To było dla niego nowe doświadczenie – siedzenie obok kogoś, kto nic 
nie miał i był szczęśliwy. Dlatego czuł, że może otworzyć swoje serce. Potem 
zapytał mnie: „Powiedz mi, jak do tego doszedłeś?” Wtedy opowiedziałem 
mu o Prabhupadzie. Potem o Bhagavad-gicie. „Chcę tą książkę,” zażądał, 
„wiesz, jestem biznesmenem, wiem kiedy coś jest wartościowe. Chcę mieć 
tą książkę.” Jak widzicie, czasami różne osoby mogą nam się zwierzać, ale 
my nie musimy tego robić w stosunku do nich.

Taka jest natura miłosnych wymian. Bhaktivinoda Thakura mówi: „Dopó-
ki ktoś nie porzuci bezbożnego towarzystwa nie ma nadziei na zdobycie 
oddania dla Kryszny. Wyrzeczony Waisznawa powinien przyjąć wszystkie 
dary jakie otrzymuje dzięki madhukari, czy żebraniu, w domu uczciwego 
grihasthy, biorąc pod rozwagę wyżej wspomniane rzeczy. Zawsze powi-
nien pamiętać o różnicy między ordynarnym żebraniem a madhukari. 
Grihastha Waisznawa powinien przyjmować prasadam w domu innego 
grihasthy, który ma czysty charakter. Należy zawsze ostrożnie podchodzić 
do jedzenia prasadam w domu niewielbiciela czy osoby o złym charakterze. 
Nie ma potrzeby mówienia o tym dalej. Ci, którzy rozwinęli wiarę w służbę 
oddania dzięki swoim pobożnym uczynkom, mają inteligencję dzięki łasce 
Kryszny. Dzięki niej mogą łatwo zrozumieć esencję nauk acaryi. Dlatego by 
ich pouczyć wystarczy kilka słów. Ci, którzy nie są pobożni, nie mają wiary. 
Nawet jeśli dostaną tomy nauk, nic nie zrozumieją. Dlatego Śrila Rupa 
Goswami podał zaledwie kilka słów instrukcji w Śri Upadesamrycie.”

Czasami może nam się wydawać, że ruch Pana Caitanji służy rozdawaniu 
miłości. Dlaczego więc mamy ukryć naszą miłość, gdy widzimy materia-
listyczne osoby? Jak one mogą zdobyć miłość? Możemy zrozumieć, że 
musimy być ostrożni i chronić siebie przed bezbożnym towarzystwem 
oraz zrozumieć właściwe rodzaje miłosnych wymian między wielbicielami. 
Co takiego przyciąga czyjeś serce do służby oddania? Widok miłosnych 
wymian między bhaktami budzi tą wiarę. Musimy zrozumieć ten punkt. To 
zrobił Pan Caitanja. Pan Caitanja przez rok miał Swoje kirtany w domu Śri-
vasa Thakura i tylko czyści Waisznawowie, tylko śuddha bhaktowie, mogli 
tam weJ.Ś.ć. Nie mógł weJ.Ś.ć nikt, kto dotknięty był karmą lub jnaną.

Pan delektował się świętym imieniem Kryszny w towarzystwie Swoich 
poufnych towarzyszy. Delektował się ich towarzystwem. Spełniał ich naj-
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skrytsze pragnienia. Doświadczał miłosnego odwzajemnienia ze Swoimi 
najbardziej poufnymi wielbicielami. Co się stało potem? Przeniósł wszystko 
wraz ze Swoimi towarzyszami na ulice. Wyszedł z domu. Ale nie sam. My 
wielbimy Pana Caitanję, który pojawił się ze Swoimi wielbicielami. Zabrał 
Swoich poufnych towarzyszy aby pokazać te miłosne wymiany, aby inni 
mogli zobaczyć czym jest miłość.

To jest kolejny powód do organizowania festiwali – byśmy mogli smako-
wać nektar Hari-katha i święte imię w towarzystwie wielbicieli. Pokazujemy 
się wraz z wielbicielami i przedstawiamy miłosne związki między bhaktami. 
Dajemy własny przykład niewielbicielom, a oni widzą: „Hej, spójrzcie na te 
wymiany! Nigdy nie widziałem takich miłosnych relacji. Spójrzcie, jak się ko-
chają, nie oczekując niczego w zamian. Zobaczcie jak smakują wychwalanie 
świętych imion Pana, jak siedzą i omawiają tematy związane z Panem.”

mac-citta mad-gata-prana 
bodhayantah parasparam 
kathayantaś ca mam nityam 
tusyanti ca ramanti ca

Myśli Moich czystych wielbicieli zawsze zaabsorbowane są we Mnie, 
życia ich są podporządkowane służbie dla Mnie, a rozmowy o Mnie 
– którymi oświecaj się nawzajem – są dla nich źródłem ciągle wzbierają-
cej radości i szczęścia. (Bg. 10.9)

Delektują się tym czerpiąc z tego ogromną przyjemność. Właśnie stąd ją 
czerpią. Gdy widzą bhaktów czerpiących taką przyjemność w towarzystwie 
innych bhaktów, myślą: „No, no, coś musi w tym być.”

Nie jest tak, że miłosierdzie Sri Caitanji nie jest dla niewielbicieli. Choć 
my, jako sadhakowie, możemy tą miłość rezerwować. Ale musimy im ją 
pokazać, tak jak zrobił to Pan Caitanja. Wziął Swój ruch sankirtana na ulice 
i udał się wszędzie ze Swoimi towarzyszami, rozdając te miłosne wymiany 
między Sobą a Swoimi czystymi bhaktami. W ten sposób nawet najbardziej 
upadli, grzeszni i zdegradowani dranie na widok Pana i Jego działań z Jego 
wielbicielami, są tak przyciągani, że są w stanie porzucić wszystkie swoje 
grzeszne działania i także zostać poufnymi towarzyszami Pana.

W ten sposób rozumiemy nauki Śrila Bhaktivinoda. Jeśli żyjemy w ten 
sposób, budując wiarę w towarzystwie wielbicieli, dzięki właściwej dys-
kryminacji, przyjmowaniu tych miłosnych wymian w zdrowym nastroju 
i atmosferze, zwiększając wiarę w cel – pokochanie Kryszny, to rozwiniemy 
prawdziwą miłość. Jak mogę pokochać Krysznę, jeśli nie kocham Jego 
bhaktów? Jeśli tego nie możemy, nie ma dla nas nadziei na pokochanie 
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Kryszny. To jest nasza nadzieja. Tak więc kochamy bhaktów Kryszny, a dzięki 
ich łasce, uprzejmości i współczuciu, oni dają nam swoją kripa. Mają premę, 
miłość do Pana, mają maitri, przyjacielskie, miłosne stosunki między sobą. 
Oni są kripa, łaskawi dla tych, którzy nie rozumieją i są upeksza, ignorują 
tych, którzy są zawistni. Jeśli nauczymy się właściwie dyskryminować to 
będziemy mogli utrzymać naszą wiarę w cel, który postawił przed nami 
Prabhupada: czyste intonowanie świętych imion Pana w towarzystwie Wai-
sznawów. Możemy spełnić Jego pragnienie. Gdy przypłynął na Jaladucie, 
powiedział: „Panie, jak uda mi się kiedykolwiek ich wyzwolić? Z pewnością 
możesz to zrobić.” Modlił się o nasze wyzwolenie – każdego z nas. Chciał, 
abyśmy osiągnęli doskonałość życia – byśmy intonowali czysto święte imię 
i wrócili z powrotem do domu, do Boga. I aby to życie było naszym ostatnim. 
Prabhupada powiedział: „Nie wykorzystujcie sytuacji, niech to będzie wasze 
ostatnie życie. Nie każcie wracać znowu waszemu mistrzowi duchowemu.”

Pytanie: Z powodu naszej uwarunkowanej natury przyciągani jesteśmy 
do niektórych bhaktów, a do innych nie. Nie jesteśmy na tyle czyści, aby 
zobaczyć w nich te duchowe cechy.
Odpowiedź: Niekiedy nasza atrakcja nie pojawia się dlatego, że dana osoba 
posiada jakieś transcendentalne jakości, ale dlatego, że ma jakieś materialne 
umiejętności. Dlatego staramy się rozwijać z taką osobą związek. Czy jest to 
dobre, czy może powinniśmy działać inaczej?

Na pewno dobrze jest mieć towarzystwo. Możemy przeczytać w zna-
czeniu, że należy przestrzegać zasad regulujących i mieć towarzystwo 
czystych wielbicieli. Kwestia jest taka, że powinniśmy szukać towarzystwa 
wielbicieli bardziej zaawansowanych. Bhaktivinoda Thakura wyjaśnia na 
samym początku Jana Sanga: „Słowo jana oznacza zarówno mężczyzny jak 
i kobiety. Śrila Rupa Gosvami napisał w Bhakti Rasamrita Sindhu – sadho 
sanga svato vare – bhakta powinien przebywać z bhaktami bardziej za-
awansowanymi od siebie.” 

Nie jest to złe, dopóki nie stracimy z oczu tego, że szukać powinniśmy to-
warzystwa wielbicieli bardziej zaawansowanych. Powinniśmy utrzymywać 
miłosne związki z tymi, którzy są bardziej zaawansowani służąc im, zadając 
poufne pytania, odsłaniając swój umysł przed nimi. Jeśli utrzymujemy 
zdrowe towarzystwo to możemy przebywać z innymi wielbicielami, którzy 
niekoniecznie będą dla nas najkorzystniejszym towarzystwem. W tym sa-
mym czasie, ponieważ czerpiemy moc z wyższego towarzystwa, będziemy 
mieli moc do rozróżniania, jak przebywać z innymi wielbicielami. W takim 
towarzystwie nie będzie wtedy niebezpieczeństwa. Jeśli uczestniczysz we 
wspólnej służbie, to będziesz chciał przebywać z takim bhaktą, bo dzięki 
służeniu mu i słuchaniu od niego, uczeniu się od niego, możesz wykorzy-



112

Dbajmy o wielbicieli

stać to w służbie dla guru i Kryszny. Ale zawsze należy przebywać z tymi, 
którzy są bardziej zaawansowani i nie są zbyt pewni siebie.
Fragmenty wykładów znajdujące się w Części Trzeciej pochodzą z nastę-
pujących prelekcji:
  04.07.08 Lipieck Spotkanie liderów Nama Hatta
  04.10.02 Divnomorsk Spotkanie z uczniami.
  04.08.09 Mińsk Spotkanie z opiekunami.
  04.03.05 Mayapur Spotanie z grupą Vivasvana Prabhu.
  04.09.30 Divnomorsk Spotkanie z uczniami.
  04.06.19 Moskwa Dbanie o wielbicieli, kwalifikacje i dyskwalifikacje.
  03.10.26 Moskwa Spotkanie z liderami Nama Hatta.



Pytania i odpowiedzi 
– z listów Niranjana Maharadża 

do opiekunów

W tej części znajdują się pytania i odpowiedzi z listów, które nie znalazły 
się przy zasadach wymienionych w Części Trzeciej.



14 marca 2003
Droga *** Devi Dasi,
Przyjmij moje błogosławieństwa. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.
Dziękuję ci bardzo za twój raport, który otrzymałem od ***. Jeśli chodzi 
o twoje pytanie dotyczące Bhaktin ***, nie łatwo jest mi dać ci konkretną 
odpowiedź odnośnie jej sytuacji. Zasadniczo jako opiekun musisz zawsze 
starać się obserwować przeszłe zewnętrzne oznaki (ciągła nieobecność 
Bhaktin *** na spotkaniach i w świątyni) i patrzeć, czy jest autentyczny 
i szczery powód, dla którego ona (czy ktokolwiek inny) ma trudności 
w uczęszczaniu na program świątynny i spotkania grupowe z opiekunem. 
W niektórych przypadkach przeszkody te są tymczasowe i mogą zostać 
pokonane przy właściwej zachęcie i czasie. W innych przypadkach bhakto-
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wie żyją mając wyjątkowe trudności i z powodu ekonomicznej presji od 
rodziny niemożliwe jest dla nich ignorowanie żądań, które spadły na nich 
w tym szczególnym okresie ich życia. Jeśli są uczciwi i szczerzy, po czasie 
znajdą w sobie siłę (dzięki dawnemu towarzystwu) aby pokonać te prze-
szkody i oczywiście z biegiem czasu Kryszna pomoże im usuwając te prze-
szkody. W takich przypadkach ty jako opiekun powinnaś starać się najlepiej 
jak potrafisz zachęcać i dbać o nich, nie osądzając ich oddania w oparciu
o ich obecność na programie. W tych okolicznościach potrzebują czasu, 
aby znormalizować swoje życie do punktu, w którym dotrą do właściwego 
standardu oczekiwanego od kandydata do inicjacji. Jeśli jesteśmy dla nich 
cierpliwi i oni sami są tacy dla siebie, wszystko rozwinie się naturalnie.

Niestety w niektórych przypadkach nowy wielbiciel może być dumny 
i niezależny i on/ona może myśleć, że nie potrzebuje towarzystwa bhak-
tów. W takich sytuacjach niewiele możesz zrobić i nie powinnaś pozwalać, 
aby tacy wielbiciele przeszkadzali ci.

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze.
Dobrze ci życzący 
Niranjana Swami



29 stycznia 2004
Hare Kryszna!
Drogi Guru Maharaja!
Przyjmij moje pokorne pokłony. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie!

Postanowiłem napisać ci krótki raport o mojej służbie jako opiekun a w 
szczególności o *** Prabhu. Przebywałem w *** od początku grudnia i pra-
wie każdego dnia próbowałem pomagać mu w jego życiu duchowym, jak 
również w paru materialnych sprawach. Oczywiście na tyle na ile czułem 
się kompetentny i widziałem, że te problemy są przyczyną kłopotów w je-
go życiu duchowym. Głównie nasze wysiłki koncentrują się na stopniowej 
poprawie sadhany. Choć ciągle jest sporo problemów, to widać postępy.

Próbowałem wyjaśnić mu, że utrata smaku jest rezultatem niewłaściwej 
postawy względem służby dla mistrza duchowego i wielbicieli. Próbo-
wałem także zainspirować *** Prabhu, aby służył Krysznie wypełniając 
polecenia mistrza duchowego i starszych bhaktów, nie oczekując nagrody 
w postaci „smaku”. Jednym z problemów jakie dostrzegam w *** Prabhu 
jest to, że nie może przyjąć autorytetu. Próbujemy pracować również nad 
tym. *** Prabhu prosi cię, abyś modlił się za niego, ponieważ polega na 
szczególnej mocy twoich modlitw i docenia twoją miłość i troskę o niego. 
Drogi Guru Maharaja, wybacz mi proszę moją duchową słabość i niemoż-
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ność zainspirowania *** Prabhu. Będę bardzo szczęśliwy móc otrzymać 
nawet krótki list od ciebie.

Hare Kryszna!
Uczący się być sługą

*** das

Odpowiedź:
Drogi *** Dasa,
Przyjmij moje błogosławieństwa. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.
Dziękuję ci bardzo za twój raport dotyczący *** Dasa. Gdy rozmawiałem 
z nim zeszłego roku widziałem, że ma te same problemy, o których piszesz 
teraz, ale zauważyłem także, że był bardzo szczery. Biorąc wszystkie rzeczy 
pod uwagę, to szczerość właśnie ocali wielbiciela, nawet jeśli on sam straci 
wiarę na ocalenie. Trudno jest przewidzieć „jak” i „kiedy” łaska Kryszny 
zamanifestuje się w czyimś życiu. Czasami najpierw pojawiają się długie 
lata cierpienia. Gdy mówię o „zamanifestowaniu się” chodzi mi o to, że 
stanie się oczywiste, że „to jest łaska!” Łaska już jest. Pan nigdy nie pomija 
wielbiciela. Co za łaska! Pan wie najlepiej, jak przyprowadzić wielbiciela do 
Siebie, więc nie powinniśmy obliczać kiedy i jak zrobi to dla nas. Powinni-
śmy być szczerzy i kontynuować wysiłki w intonowaniu i słuchaniu chwał 
Kryszny. To jest szczerość. 

Powiedz proszę *** Dasa, że modlę się o to, by był szczery w swoich 
wysiłkach stania się świadomym Kryszny i modlę się, aby Kryszna pomógł 
mu zrozumieć łaskę, jaką otrzymuje teraz.

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze.
Twój dobrze życzący

Niranjana Swami



20 września 2003
Temat: Inspiracja i postawa w nauczaniu

Pytanie: Odwiedzam *** dwa razy w roku. Regularnie spotykam się 
z twoim uczniem *** Prabhu. Wielbicielom z *** brakuje regularnego towa-
rzystwa starszych bhaktów i trudno jest im utrzymać entuzjazm w służbie 
oddania. *** Prabhu odwiedza festiwale w *** ale nigdy nie narzekał gdy 
się ostatnio widzieliśmy, że nie ma smaku do praktykowania służby odda-
nia. Odwiedziłem go w domu. Mieszka razem z matką i jest kawalerem. 
W pokoju ma bałagan i wydaje się, że nie potrafi zorganizować sobie czasu
po pracy i w weekendy. Aby go zainspirować podzieliłem się z nim moimi 
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wrażeniami po moim ostatnim spotkaniu z tobą i poleciłem mu częstsze 
czytanie twoich książek oraz utrzymanie porządku. Obawiam się jednak, że 
to za mało. Powiedz mi proszę, jak mogę zainspirować go bardziej?

Odpowiedź: 
Drogi *** Dasa,
Przyjmij moje błogosławieństwa. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.
Dziękuję ci za twój raport dotyczący *** Dasa. Nie trzeba dodawać, że 
*** Dasa nie ma inspiracji teraz do poprawienia siebie. Oczywiście raport 
napisany jest kilka miesięcy temu. Sytuacja mogła się nawet pogorszyć ale 
mam nadzieję, że jednak jest lepiej.

Inspiracja przekazywana innym nie jest czymś, czego można kogoś 
nauczyć, tego trzeba doświadczyć. Gdy jesteś zainspirowany, to twoja 
inspiracja może zarazić innych. Jeśli sam nie jesteś zainspirowany, to nie 
ważne jak bardzo starasz się zainspirować kogoś innego, masz niewielkie 
szanse na sukces.

Podczas naszego spotkania w październiku starałem się przekazać ci tyle 
instrukcji i zasad, by pomóc ci stać się zainspirowanym do nauczania. Mo-
żesz zapytać: „Dlaczego ja to robię?” Odpowiedź jest taka, że byłem zainspi-
rowany twoim pragnieniem do zostania nauczającym. Moja inspiracja aby 
pomóc ci pochodziła z twojego pragnienia otrzymania pomocy. To może 
nie odnosić się do przypadku *** Dasa i w rzeczywistości brzmi tak, jakby 
to NIE chodziło o to. Ale jeśli chcesz zainspirować kogokolwiek, to musisz 
być przygotowany dać innym tyle z siebie, ile tylko możesz, nie oczekując 
niczego w zamian – nawet jeśli nie odpowiadają na twoje nauczanie. 
Nauczając bez przywiązania do rezultatów możemy być zainspirowani 
do nauczania w każdych warunkach, bez znaczenia czy ktoś jest otwarty 
czy nie. Nie oznacza to, że mamy nauczać na siłę. Ale musimy pokazać, że 
nam zależy. Wysiłek ten sam w sobie, choć z początku nie daje owoców, to 
odciśnie się na długo, a to w przyszłości zrodzi owoce.

Możesz powiedzieć także *** Dasa, że mógłby znaleźć czas na przyjazd 
do mnie, gdy latem będę w Moskwie. Chętnie się z nim spotkam i postaram 
się zachęcić go bardziej.

Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze.
Twój dobrze ci życzący

Niranjana Swami





117

Pytania i odpowiedzi – z listów Niranjana Maharadża do opiekunów

Drogi *** Dasa,
Przyjmij proszę moje błogosławieństwa. Wszelka chwała Śrila 
Prabhupadzie.
Z reguły niewłaściwe jest, by młodsi bhaktowie mieszali się w konflikty
między różnymi „autorytetami” na temat ich życia duchowego. Choć nie 
powiedziałeś tego, „wydaje się”, że perspektywa *** Dasa odnośnie Bhakty 
*** jest pod wpływem jego roli jako prezydenta świątyni. Doskonałością 
jest, gdy prezydent świątyni wypełnia obie role, jako prezydent i jako 
opiekun, pod warunkiem, że jest w stanie widzieć potrzeby swoich pod-
opiecznych obiektywnie.

Jeśli jednak ktoś służy jako opiekun i nie ma pozycji zarządzającej, to 
do niego należy odpowiedzialność za rozwiązanie wszelkich sprzecznych 
instrukcji, jakie dostają jego podopieczni od świątynnych autorytetów, nie 
wciągając w taki konflikt podopiecznych. Wymaga to dojrzałości po obu
stronach. Jeśli związki i działania nie mogą być przeprowadzane w dojrzały 
sposób, to najlepiej dla podopiecznego jest przyjęcie Prezydenta jako 
autorytet. Jeśli nie ma zaufania do Prezydenta Świątyni i dobrowolnie ci 
o tym powie, to twoim obowiązkiem jest omówienie tego z Prezydentem 
w dojrzały sposób i wypracowanie najlepszej sytuacji dla wielbiciela. Ale 
jeśli ufa Prezydentowi (a konflikt nie może zostać rozwiązany w dojrzały
sposób bez niepokojenia podopiecznego), to jego jedynym opiekunem 
powinien być Prezydent. 

Oczywiście najlepsza sytuacja jest taka, gdy istnieją dojrzałe związki mie-
dzy zarządem świątyni a innymi bhaktami, którzy służą jako opiekunowie. 
Wtedy konflikty takie mogą być rozwiązywane bez niepokojenia umysłów
podopiecznych.

Mam nadzieję, że u ciebie i u twojej żony wszystko dobrze.
Twój dobrze życzący

Niranjana Swami



10 lutego 2003
Droga *** Devi Dasi,
Hare Kryszna. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.
Pytałaś mnie: „W jaki sposób ustanowić związek między opiekunem 
a kandydatem na ucznia?”

Wiele można na ten temat napisać. Dałem o tym kilka wykładów i nie-
które z nich można odnaleźć po rosyjsku. Ale w skrócie dam ci kilka rad.

Związki powinny opierać się na zaufaniu. Innymi słowy, swój autorytet 
z kandydatem ustanawiasz na podstawie tego „ile wiary taki kandydat 
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ma w twoje nauczanie i przykład.” Jest to bardzo ważne dla opiekuna. 
Z pewnością opiekun powinien mieć wsparcie lokalnych autorytetów aby 
działać jako opiekun i do pewnego stopnia wsparcie to powinno być pod-
stawą dla kandydata by zaufał swojemu opiekunowi. Ale nie powinniśmy 
polegać jedynie na wsparciu od autorytetu gdy chcemy pełnić służbę jako 
opiekun. Musimy również „zapracować sobie” na zaufanie dzięki nauczaniu 
i przykładowi. Zbyt wiele razy widziałem bhaktów „wybranych” do działania 
jako duchowy lider czy przewodnik, ale wybór ten wynikał z braku czasu 
na pełnienie takiej służby przez autorytet, więc musiał znaleźć kogoś, kto 
to zrobi za niego. Doceniam to, że liderzy interesują się tym, że ktoś to 
robi i że rola posiadania duchowego opiekuna nie jest pomijana w jatrze. 
Ale i opiekun powinien mieć pewne kwalifikacje, a najważniejszą jest
możliwość zdobycia zaufania innych poprzez swój przykład i nauczanie. 
Oczywiście nie jest to jedyna kwalifikacja. Ale jest ona bardzo ważna.

W oparciu o twój list wyczuwam, że masz taką zdolność i widzę, że zależy 
ci na *** Devi Dasi. Może nie potrzebowałem opisywać tego wszystkiego. 
Ale ponieważ zapytałaś mnie o „właściwy sposób na ustanowienie relacji” 
chciałem podkreślić, że powyższe stwierdzenia SĄ WŁAŚCIWYM SPOSO-
BEM i dziękuję ci bardzo za to pytanie. Pokazuje mi to, że chcesz zrobić to 
WE WŁAŚCIWY SPOSÓB.

Poza tym powinnaś ustalić regularne spotkania ze swoimi podopiecz-
nymi i powinnaś ustalić zasady tych spotkań – aby nie tylko rozmawiać 
z bhaktami, lecz także by prowadzić ożywiające i filozoficzne dyskusje
zarówno o filozofii jaki praktycznych aspektach świadomości Kryszny. Jeśli
spotkania dotyczą tylko bhaktów, może wkraść się stagnacja, ponieważ 
kolejne spotkania nie będą się od siebie różniły. Dlatego zawsze powinna 
być jakaś świadoma Kryszny dyskusja. To sprawi, że spotkania nabiorą 
większego znaczenia i osoby będą z nich chętnie korzystały.

Mam nadzieję, że tych kilka punktów przyda ci się w przyszłości.
Chętnie przeczytam kolejny raport od ciebie o *** Devi Dasi, gdy tylko 

znajdziesz czas, aby go napisać.
Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze.

Twój dobrze ci życzący
Niranjana Swami



Drogi ***
Hare Kryszna. Wszelka chwała Śrila Prabhupadzie.
Jak wiesz chcę otrzymywać regularne raporty od bhaktów, którzy są opie-
kunami dla moich uczniów. Choć potrzeba na to trochę czasu i poświęcenia, 
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to wysiłek ten ogromnie mi pomaga w lepszym zrozumieniu, jak moi aspi-
rujący uczniowie oraz uczniowie wykonują swoją służbę oddania. Zbieram 
wszystkie takie raporty i wykorzystuję podczas podróży, gdy spotykam się 
i rozmawiam z uczniami. Raporty takie mogą pomóc także tobie w twojej 
służbie, ponieważ wtedy ja mogę dodać ci otuchy czy udzielić rady. 

Załączam prosty raport, który możesz wykorzystać jako szablon na 
swój pierwszy raport o każdym podopiecznym. Potem, jak zauważysz, 
kolejne raporty można pisać uaktualniając poprzednie. Będę zadowolony 
otrzymując raport o każdym podopiecznym raz w roku, a jeśli możliwe, to 
nawet dwa razy.

Przejrzyj proszę ten formularz i używaj go w przyszłości. Wysyłaj je do 
Sarva Lakszmi Devi Dasi. Jej email to shamil.yahin@cis.pamho.net

Dziękuję ci bardo za asystowanie mi w tej najważniejszej służbie.
Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze.

Twój dobrze ci życzący
Niranjana Swami

mailto:shamil.yahin@cis.pamho.net
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 Pierwszy Raport o Podopiecznym

Imię i nazwisko

Data urodzin

Mieszka w aśramie?

Kawaler/panna 
żonaty/rozwodnik

Jeśli zamężny, to czy 
partner jest bhaktą?

Dzieci i ich wiek

Stosunek rodziny 
do świadomości 
Kryszny? Opisz!

Praca

Wykształcenie

Opisz codzienną 
sadhanę

Pełniona służba 
w świątyni czy 

w grupie opiekuna? 
Opisz!

Czy istnieje konflikt
między wskazówkami 

od opiekuna 
a świątynnego 

autorytetu? Jeśli tak, 
opisz go!

Jak często przychodzi 
na spotkania 

z opiekunem?
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Jak często przychodzi 
na programy 

świątynne?

Częstotliwość 
spotkań z opiekunem

Opisz inne sposoby 
komunikowania 

się opiekuna 
i podopiecznego i jak 

często mają miejsce

Czy istnieją jakieś 
przeszkody 

uniemożliwiające 
regularne 

komunikowanie się 
z podopiecznymi? 
Jeśli tak, opisz je!

Zdolności

Data zostania 
opiekunem

Data rozpoczęcia 
intonowania 16 rund 

i przestrzegania 
czterech zasad 

regulujących

Podsumowanie 
postawy 

podopiecznego 
względem 

jego praktyk 
w świadomości 
Kryszny i chęci 

wykonywania zaleceń 
opiekuna

Inne uwagi:

Szablony Raportów Opiekunów
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Kolejne raporty o Podopiecznym
Opisz wszelkie 

zmiany, jakie zaszły 
po ostatnim raporcie

Opisz możliwe 
powody tych 

zmian i zalecenia, 
jakie zostały dane 

przez opiekuna 
do polepszenia, 

jeśli zmiany były 
negatywne

Jeśli zmiany były 
pozytywne opisz je 

także i jak długo były 
widoczne


