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Jiddu Krishnamurti (1895-1986), urodzony w pobliżu Madrasu, miał czternaście lat, kiedy
zaopiekowała się nim Annie Bessant, socjalistka i przewodnicząca zreformowanego przez nią
Międzynarodowego Towarzystwa Teozoficznego w Adyarze, niedaleko Madrasu. Ona i jej
współpracownik, C.W. Leadbeater, uważali, że Krishnamurti jest zwiastunem Mesjasza, którego
nadejście przepowiedzieli teozofowie. W roku 1911 utworzony został Zakon Gwiazdy Wschodu,
którego celem było przygotowanie ludzkości na przyjście Nauczyciela Śiwata, a Krishnamurti
stanął na jego czele. W tym samym roku zabrano go do Anglii, gdzie zapewniono mu prywatne
nauczanie i przygotowano go do jego przyszłej roli. Jednakże w roku 1929 rozwiązał on Zakon i
zrzekł się pieniędzy oraz majątku gromadzonego w jego imieniu, Oświadczył, że prawdy nie da
się znaleźć za pośrednictwem jakiejś sekty czy religii, lecz można to zrobić jedynie poprzez
wyzwolenie się z wszelkich form i uwarunkowań. "Możecie utworzyć kolejne organizacje i
oczekiwać kogoś innego", powiedział. "Nie chcę mieć nic wspólnego, ani też nie chcę tworzyć
nowych klatek... Interesuje mnie jedynie to, aby ludzie byli absolutnie, bezwarunkowo wolni."

Krishnamurti, od swoich wczesnych lat uważany za jednego z największych duchowych
nauczycieli, spędził swoje życie wygłaszając mowy w różnych stronach świata. Nie zatrzymywał
się nigdzie dłużej niż na dwa miesiące, nie czuł się bowiem przynależny do żadnej rasy czy
kraju. Jego doroczne wykłady w Indiach, w Ojai w Kalifornii, w szwajcarskim Saanen, i w
Brockwood Park w Hampshire, przez wiele lat przyciągały tysiące ludzi różnych narodowości,
reprezentujących różne zawody i światopoglądy.

{Źródło: Krishnamurti & Bohm, "Wolność od czasu", Wydawnictwo Thesaurus Press, Wrocław
1994}

Sedno myśli Jiddu Krishnamurtiego przedstawia poniższy cytat:
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Prawda to kraina bez dróg. Żadna organizacja, żadna religia, żaden nauczyciel nie mogą do
niej doprowadzić. Ludzie patrzą na świat przez pryzmat swoich myśli i swojej przeszłości. Tym
samym jesteśmy niewolnikami myśli i czasu. Myśl jest zawsze ograniczona i nigdy nie
odpowiada całkowicie rzeczywistości, prowadzi więc do cierpienia. Świadomość uczy
odróżniania tego, co rzeczywiście jest, od tego co na ten temat myślimy i w konsekwencji do
prawdziwej wewnętrznej wolności. Wszelkie autorytety, religie, ideologie powodują jedynie
budowanie kolejnych fałszywych konstrukcji myślowych. Tylko świadomość i obserwacja
pozwalają dostrzec ich iluzję."

Wszystko co stworzyliśmy, symbole religijne, rytuały, wszystko to zrodziło się z myśli. Myśl
stworzyła te reczy. Wymyśliła zbawcę, wymyśliła świątynie w Indiach i ich poszczególne części
(...) Myśl sama w sobie nie jest święta. A kiedy myśl wymyśla Boga, Bóg nie jest święty. Więc
co jest święte? Może to być zrozumiane lub się wydarzyć, tylko kiedy istnieje kompletna
wolność od strachu, od bólu i kiedy istnieje zrozumienie miłości i współczucia z ich własnym
rozpoznaniem. Wtedy, kiedy umysł jest całkowicie obecny, świętość może mieć miejsce
Aby otrzymać prawdę, poznać jej piękno, poznać jej radość, potrzebna jest ciągła wrażliwość –
nieprzysłonięta przez żadne teorie, lęki czy wyuczone odpowiedzi.
Większość z nas posiada, ponieważ jeśli nie posiadamy, to nie mamy nic innego. Jeżeli nie
posiadamy, jeżeli nie wypełniamy naszego życia meblami, obrazami, wiedzą, tym czy tamtym,
to jesteśmy pustymi muszlami. Taka muszla robi dużo szumu, który nazywamy życiem. Gdy to
się urywa – pojawia się smutek – gdyż wtedy nagle odkrywasz siebie takim, jakim jesteś –
pustą muszlą. Jesteśmy tym, co posiadamy. Bycie świadomym relacji między tobą a wszystkim
- jest działaniem z którego wyłania się możliwość odkrycia wielkiej głębi tych relacji i poznania,
czym jest miłość.
Miłości nie można się nauczyć, miłość nie może być praktykowana. Praktyka miłości pozostaje
w obrębie umysłu, dlatego nie jest to miłość. Gdy wszystko to się zatrzyma, wówczas pojawia
się miłość, wówczas wiesz, co to znaczy kochać. Gdy wiesz, jak kochać jedną osobę, wiesz jak
kochać wszystko. Gdy kochasz – nie ma jednego, ani wielu, jest tylko miłość.
Prawda jest poza wszelkimi schematami i ideologiami, poza strachem i nadzieją. Jeśli chcecie
odkryć najwyższe szczęście Prawdy, musicie zerwać z ograniczeniami ideologii, obrzędów i
ceremonii.
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Krishnamurti - Kim jestem (napisy pl)

Krishnamurti - Challange of Change (napisy pl) 1/8 (wszystkie części dostępne na YouTube)

-

Jiddu Krishnamurti - wykłady

Bibliografia Krishnamurtiego po polsku

-

Krishnamurti - Wolność od Znanego - wykłady po polsku
Jiddu Krishnamurti - książki
Jiddu Krishnamurti Online
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