„Całkowity przekaz“
Z rozmowy nagranej 29-tego Kwietnia 1987-ego, pomiędzy Śrila Bhakti Rakszak
Śridhar Dew-Goswamim Maharadżem a kilkoma jego uczniami.

Wielbiciel (Dr. Amiya Asthana): Martwię się nieco o pozycję Śila Gowindy
Maharadża.
Śrila Guru Maharadż (Śrila Bhakti Rakszak Śridhar Dev-Goswmai Maharadż):
Osobiście przekazałem mu i upełnomocniłem go, aby przejął wszystko z mojego
ramienia: Ritfik (Rtvik – kapłan przedstawiciel (tł.)). Upełnomocniłem go do
wykonywania wszystkich duchowych czynności z mojego ramienia.
Wielbiciel: Ale słowo ‚Ritfik‘ jest niewłaściwie rozumianie prze wiele ludzi. Niktórzy
nie uważają go za bezpośredniego sukcesora, raczej jedynie za Ritfika.
Śrila Guru Maharadż: Więcej niż Ritfik. Jakkolwiek to nazwiesz, ja przekazuję moc.
Tak jak kiedy król mianuje swojego syna na króla i oddala się. Jaki będzie tego
rezultat? Daśarath postąpił podobnie z Ramaczandrą. Król przekazuje cały aytorytet
królewski synowi, a sam udsówa się i udaje się do lasu czy dżungli, chociaż dalej
żyje w pełnej mocy i chwale.
Wielbiciel: Wiele osób, z którymi rozmawiałem, nie sądzi aby Ritvik odnosił się do
bycia Guru. Oni mówią, że Ritvik jest poprostu Ritvikiem.
Śrila Guru Maharadż: Ritvik jest Ritvikiem ale kiedy taki prekaz mocy ma miejsce
wtedy nie ma problemu. Ci, którz nie mają śradhy (wiary), mogą odejść, ja ich nie
akceptuję.
Wielbiciel: Czy Ritvik oznacza bezpośredniego sukcesora?
Śrila Guru Maharadż: Ritvik oznacza reprezentanta. Może on być tymczasowym
albo na zawsze. Może być on częściowy albo pełny, zgodnie z upełnomocnieniem.
Wielbiciel: Czy upełnomocnienie Govindy Maharadża jest tymczasowe czy na stałe?
Śrila Guru Maharadż: Na stałe. Całościowe – w posiadłościach i funkcji – przekaz
obu. Nie chcę aby ci co nie uznają mojej opinii żyli w tej Misji. Osobiście ich z niej
wyciągnę.

Wielbiciel: Ale czy nie mogą oni funkcjonować z zewnątrz i być jednocześnie
cząstką Ciebie?
Śrila Guru Maharadż: Jako buntownicy (słowa dokładne - sic). To jest bunt – bez
sankcji każdy może działać. A ja już ich opóściłem. Jednak mogą oni robić cokolwiek
im się podoba i zrywać owoce z dala od świata duchowego, od Boga. Bezprawnie.
Moc może być przedłużona albo też odsunięta – ja chcę odsunąć siebie od
nich. Od tych, którzy nie mają wiary w moją decyzję, ja odsuwam się. Nie jest to
kwestją mody ale wiary. Jeśli nie mają wymaganej wiary we mnie wtedy odsuwam
się od nich.
Wielbiciel: Niektórzy wielbiciele mogą uważać, że „Upełnomocnienie (Ritvik) zostało
mi dane w 1982-im czy 84-tym, a on otrzymał je w 86-tym, tak więc logicznie jestem
seniorem wobec niego“.
Śrila Guru Maharadż: Nie ma tu kwestii starszeńtwa, żadnej pozycji starszeństwa.
To, że tylko wiek będzie kwalifikacją? Nie.
Wielbiciel: Myślałem o tym aby wysłać do wszystkich starszych wielbicieli list
z próbami wylaśnienia, tak aby później nie pojawiły się podobne komplikacje.
Ponieważ wówczas będziemy niepeweni kiedy się inne interpertacje pojawią.
Śrila Guru Maharadż: Ci, którzy nie będą posłuszni mojej decyzji po moim odejściu
automatycznie będą porzuceni przezemnie. To jest jedynie przekaz wiary. Nie prawa
ale wiary. Bez wiary w moje słowa automatycznie będą odrzuceni.
Wielbiciel: Niektórzy nie czują obligacji do nikogo i nie pokładają najmniejszej
wiary w nikogo. Udają się do wielu osób (guru – tł.) aby coś osiągnąć.
Zainteresowani są jedynie wiedzą i pozycją.
Śrila Guru Maharadż: Nic nas z nimi nie wiąże. Nie znosimy ich. Nie mamy dla nich
żadnych uczuć, sądzimy, że nie podążają żadną ścieżką religijną.
Kiedy jest się na bardzo podstawowej pozycji wtedy może zaistnieć potrzeba
gromadzenia (wiedzy) z różnych żródeł, wtedy kiedy się nie rozumie kim się jest…
Ale oni nie nadają się do tego (aby to zobaczyć), że Bóg schodzi do nich poprzez
konktretną osobę.
Jeśli jestem szczery w moich poszukiwaniach Boga, wtedy Bóg także
przyjdzie do mnie ze Swojej strony i, tam gdzie się spotkamy, powinno się
uważać go za Guru. Guru oznacza reprezentanta Samego Boga…

