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Анотация 
 

Убеждението, че човечеството има само една религия, а не няколко, се корени 

много дълбоко в умовете на учените и образовани хора. Религията на душата е вечна 

и неизменна. Обаче людете създават различни вероизповедания в съответствие с 

времето, мястото и обстоятелствата. Ала само щом човек се откаже от своите 

материални отъждествявания и предразсъдъци, много скоро неговата религия спира 

да бъде сектантска. Тези вечни теми, засегнати в голяма дълбочина в беседата 

между двама мъдреци и откриващи многостранния поглед към духовния живот от 

гледна точка на обикновеното ежедневие, социалното положение, семейния живот, 

светската дейност, историята и, съвременната цивилизация, се разкриват пред 

читателите на страниците на „Джайва Дхарма“. 

 

 

Бхактивинод Тхакур 
ДЖАЙВА ДХАРМА (том 1) 

 

Предисловие 
 

I 
 

Без съмнение, на читателите ще бъде интересно да разберат повече за живота на 

този знаменит човек – автора на тази книга. Той не се нуждае от представяне, но все 

пак бих искал да разкажа малко за него. Кедаранатх, също известен на ваишнавите 

като Бхактивинод Тхакур, е роден през 1838 година в знатното семейство на 

земевладелци, управници на Говиндапур, който днес е районът Уилям Форт в Калкута. 



На 14-годишна възраст Кедаранатх постъпил в Института на благотворителността на 

Индия в Калкута. Като студент, започнал да пише статии и да съчинява поеми на 

английски език. Станал кореспондент на знаменития вестник “Hindu Intelligence”, 

чийто редактор бил неговият роднина Калипрасад Гхош, човек изключително известен 

всред учените кръгове в Калкута. 

През 1856 година в Калкута бил основан университет и Кедаранатх станал 

студент в първия курс. Сатйендранатх Тагор, брат на поета Рабиндранатх Тагор, 

Гаджендранатх Тагор и Кешава Сен, които по-късно станали лидери на знаменития 

Брахма Самадж, били негови училищни приятели. 

През студентските си години Кедаранатх провеждал много време в четене на 

религиозни книги. Той изучавал работите на мистър Чанинг и описанието на беседите 

на Радж Рам-мохан с християнските мисионери. Освен това четял Корана, задълбочено 

изучавал трудовете на Теодор Паркър, Нюман и други теолози. В края на краищата, 

мисълта за поклонение на един единен Бог започнала да му изглежда най-вярна. Той 

често обсъждал духовни теми със своя приятел, Двиджендра Натх. По-късно, в своите 

автобиографични записки отбелязал, че Двиджендра Натх е неговият най-добър 

приятел. 

След завършване на образованието си, Кедаранатх започнал да преподава в 

училище. През 1866 година, на 28 годишна възраст, станал заместник съдия и събирач 

на данъци в Чапра. Бързо научил езика урду, както и персийски. През март 1868 година 

бил назначен за заместник съдия в Динаджпур. 

В Динаджпур той се докоснал до ваишнавизма, който бил покровителстван от Рай 

Сахиб Камала Лочан, великия земевладелец на Динаджпур, потомък на Рамананда 

Васу, последовател на Шри Чайтаня Махапрабху. Кедаранатх се запознал с уважавани 

ваишнави, които го посъветвали да прочете „Чайтаня Чаритамрита“, „Бхагавата“, 

преведена на бенгалски език, а също „Бхактамала“. След като се запознал с „Чайтаня 

Чаритамрита“, той се изпълнил с уважение към Шри Чайтаня и се заел сериозно да 

изучава Неговата религия под ръководството и указанията на ваишнавите от 

Динаджпур. Скоро Кедаранатх станал ваишнава. Той бил изучил дълбоко трудовете на 

хиндуизма, християнството и исляма. След като провел сравнително изучаване на 

ваишнавизма и другите религии, стигнал до извода, че намира изчерпателен израз на 

своите мисли именно във ваишнавизма. В същото време Кедаранатх се преместил в 

Чампран, а по-късно получил назначение в Пури, където неговата преданост към 

учението на Шри Чайтаня се проявила най-ярко. 

Той пристигнал в Пури със семейството си, без да забрави да вземе двете си най-

любими книги „Шри Чайтаня Чаритамрита“ и „Бхагавата“. Бил много радостен от 

назначението си в Пури, където Богът в облика на Шри Чайтаня Махапрабху бик 

прекарал много години. Животът в Пури укрепил в него желанието да стане истински 

ваишнава. Той се срещнал с Гопинатх Пандит и под негово ръководство изучил 

„Бхагавата“ с коментарите на Шридхара Свами. Двама известни пандити, Харидас и 

Маркандея Махапатра, които по-рано били изучавали няя и веданта в Навадвип и 

Бенарес, се присъединили към него и изразили желание да изучат „Бхагавата“. 

Изследвайки свещените писания, Кедаранатх с благодарност си спомнял своите 

учители – Ишвара Чандра Видясагар, Двиджендра Натха Тагор и други, с помощта на 

които като студент бил изучавал санскритска граматиката и литература. Продължавал 

да учи санскрит самостоятелно. След като завършил изучаването на „Бхагавата“ се 

захванал със „Шадсандарбха“ на Джива Госвами, „Говинда-Бхашя“ на Баладева 

Видябхушана, „Прамеяратнавали“, „Бхакти Расамрита Синдху“, „Хари 

Бхактикалпалатика“ на Рупа Госвами и други свещени писания, които се съхранявали в 

библиотеката на Радж в град Пури. Скоро вече разбирал добре философията на гаудия-



ваишнавизма. Той завършил работата си над учебника по санскрит „Датта Каустубха“ и 

пристъпил към знаменитата творба на санскрит, която получила името „Шри Кришна 

Самхита“ и по най-естествен начин докосвала философията на гаудия-ваишнавизма. В 

този период Кедаранатх написал множество други работи. У него възникнала идеята да 

организира уроци по изучаване на „Бхагавата“. С тази цел основал обществото 

„Бхагавата Самсад“. Неговата ерудиция и религиозен стремеж произвели изключително 

благоприятно впечатление на всички ваишнави в Пури. От името на правителството, 

той отговарял за управлението на храма на Джаганнатх. С течение на времето, в 

стремежа си да подтикне хората към изучаване на философията на бхакти, основал още 

едно общество – Видват Сабха. В Пури Кедаранатх се запознал със светия ваишнава 

Сварупадас, който бил велик подвижник и човек, изцяло отдал се на Бог. Кедаранатх 

провеждал ежедневни съвещания в храма на Джаганнатх, на които се обсъждали 

основно различни аспекти на ваишнавизма. Петте години, които прекарал в Пури, 

изминали като една. 

От Пури Кедаранатх заминал за един от районите на Бенгал, известен с 

многочислените си места за поклонение на ваишнавите. През 1878 година в Нарайл, 

окръг Джесор, той учредил и стартирал печатно производство. След като постъпил на 

работа в Бенгал, Кедаранатх се прославил като велик съдия-ваишнава. Той се радвал на 

всеобща любов и изпълнителите на свещени химни идвали при него, за да го зарадват 

със своите песни. През 1880 година издал сборник със свои пада – поеми, а през 1889 

година – „Кришна Самхита“ и „Каляна Калпатару“. „Кришна Самхита“ получила 

изключително радушни отзиви в цялата страна. Сър Райнхолд Рест, който работел в 

Индийския департамент в Лондон, му написал следното: „Описвайки деянията на 

Кришна и поклонението към Него в толкова възвишена светлина, вие оказахте велика 

услуга на набожните хора. Моят покоен приятел, сър Голдстакер, най-искреният и най-

емоционален адвокат на Индия, когото Европа е виждала някога, щеше да се зарадва 

искрено на тази работа“ – датирано от 16 април 1880 година. 

В Нарайл Кедаранатх получил духовно посвещение от Шри Випина Вихари 

Госвами. Той се отнасял изключително сериозно към принципите на ваишнавизма. 

След като получил посвещение, Кедаранатх започнал да се замисля как да представи 

философията на ваишнавизма пред интелигентните и високообразовани хора. За тази 

цел започнал да издава ежемесечен вестник „Sajjana Tosani”, който разказвал за 

ваишнавската религия. Това бил първият ваишнавски вестник. По време на 3-

годишното си пребиваване в Нарайл, Кедаранатх извършил поклоннически пътувания 

до Аллахабад, Айдохя, Бенарес, Вриндаван, както и други свети места. Във Вриндаван 

се срещнал с известния Джаганнатх дас Бабджи, глава на гаудия-ваишнавите, който 

впоследствие станал наставник на Кедаранатх и му помогнал в мисионерската дейност. 

Шарада Чарана Митер, който по-късно станал съдия във Върховния съд на Калкута, 

подарил на Кедаранатх прекрасен сборник с ваишнавски ръкописи, в който влизали 

„Бхагавад Гита“ и „Бхагаватам“ с коментарите на Вишванатх Чакраварти. 

По това време Кедарантх взел решение да посвети живота си на проповядване на 

ваишнавизма. За да печата книги, той открил типография със звучното име 

„Съкровищница на ваишнавите“. Тъй като книгите по ваишнавска философия в по-

голямата си част били написани на санскрит, той приел задължението да представи 

философията на гаудия-ваишнавите в проста, общодостъпна форма. Неговият стил на 

писател се отличавал с простота, свежест, оптимизъм и постоянство. В неговите уста 

бенгалският език придобил удивителната способност да убеждава в най-възвишените и 

дълбоко философски истини, непринудено и с точност, което прави трудовете на 

Кедаранатх интересни, ала в същото време достъпни за обикновения читател. Неговата 

знаменита творба, известна като „Шри Чайтаня Шикшамрита“, открива връзката на 



философията на гаудия-ваишнавите с философиите на другите религиозни школи. Тази 

книга данося на Кедаранатх славата на просветен и авторитетен ваишнава. По-късно 

той издава „Гита“ с коментарите на Вишванатх Чакраварти, „Расикаранджана“, а също 

„Кришна Виджая“, автор на която е Гунараджа Кхан. Множество високообразовани 

хора, с произход от съсловията на брахмини и каястхи, станали негови ученици. 

Веднъж Кедаранатх имал прекрасен сън. Явявайки му се, Господ му възложил да се 

занимава със служене в Навадвип, който е родното място на Шри Чайтаня, но за 

съжаление по онова време бил потънал в забрава. Кедаранатх се преместил в 

Кришнагар, където постъпил на работа на длъжността втори съдия. Той пристигнал в 

Кришнагар с надеждата да намери мястото, където се е родил Бог Шри Чайтаня. По 

време на престоя си в Пури се запасил с „Бхактиратнакара“, написана от Нарахари 

Чакраварти, и с книгата на Парамананда Дас, които впоследствие помогнали много за 

неговите археологични изследвания. 

Веднъж през нощта, когато Кедаранатх се разхождал на терасата и разсъждавал 

къде ли може да се намира родното място на Чайтаня Махапрабху, пред погледа му се 

появил сияен дворец, издигащ се на североизток. Кедаранатх силно се удивил. На 

следващата сутрин разпитал старите жители за местността, където видял това 

необикновено явление. В края на краищата узнал, че на това място се намират руините 

на двореца на Балалите. Той се отправил натам, въоръжен със старинни топографски 

карти и други документи в помощ на изследванията си. Местните жители го уверили, 

че именно изоставеното селище, което се намира там, е родното място на Шри Чайтаня. 

Те му показали хълм, целият покрит с храсти туласи, като знак за истинското 

разположение на дома на Шри Чайтаня. Старите жители разказвали, че преданията за 

това преминават от едно поколение към друго. След като изслушал разказите им, 

Кедаранатх изпитал истинско блаженство. Той разбрал, че неговото дълго търсене най-

накрая се е увенчало с успех. Именно тогава, в прослава на всички свети места в 

областта Навадвип, Бхактивинод Тхакур създал знаменитата „Навадвипа-дхама-

махатмя“, която била издадена през същата година. 

През 1894 година, с гаранциите и поддръжката на управителя на Трипура и с 

покровителството на свещениците от храма Сабхи, Бхактивинод Тхакур основал на 

рожденото място на Бога в Йогапитх, Шри Навадвипа Прачарини Сабха, установил 

сева-пуджа и редовни празници за Божествата на Шри Чайтаня Махапрабху в Маяпур, 

и като използвал всички възможности, обезпечил това място с всякакви необходими 

условия. Сега Маяпур се слави като град на множество храмове, който привлича 

хиляди и хиляди поклонници от цяла Индия и от чужбина. С постоянния си труд, с 

проповедите си и с издаването на литературни творби, Бхактивинод Тхакур привлякъл 

вниманието на всички образовани хора в Бенгал. 

Бхактивинод Тхакур бил изключително плодовит писател. Образованите хора 

винаги намирали отговорите на въпросите си в неговите трудове. Госвамите от 

Вриндаван му присвоили името Бхактивинода, като по този начин признали 

изключителните му заслуги по пътя на проповядването. 

Името на книгата, която представяме на читателите – „Джайва Дхарма“ – посочва, 

че в нея се говори за религията и за нейната връзка с изначалните качества на 

индивидуалната душа. Живото същество се състои от душа, която не е осквернена от 

материята (чит), физическо тяло, което е съставено от 5 елемента (земя, вода, огън, 

въздух и етер, в който се разтваря материалното тяло), и фино тяло, което се състои от 

ум (мана), интелект (буддхи) и фалшиво его (аханкара). Душата на живото същество е 

миниатюрна частица от Свръхдушата, или Абсолютната Личност, Бхагаван. Душата 

(джива) не се ражда и не умира. Тя е неродена, неизменна, вечна и не прекратява 

съществуването си при смъртта на физическото тяло. Душата е неразделна частица от 



Върховния Бог, който може да бъде сравнен със Слънцето, лъчите на което 

представляват безчислени духовни искрици. Разликата между индивидуалната душа и 

Бога се състои в това, че Бог е безкрайно велик (брихат), докато душата е миниатюрна, 

като атом. Облаците могат да закрият слънчевите лъчи, които осветяват земята, но те не 

могат да закрият Слънцето. Мая, материалната енергия на Бога, може да прегради пътя 

на душите към Господ, но е неспособна да повлияе на Бога. Основополагащият закон 

на ваишнавската философия гласи, че Бог и индивидуалните души са различни по 

природа, но независимо от това безчислените души съществуват в Абсолютната 

Личност. В тази книга авторът описва връзката между Бога и природата на душата на 

човека не като нещо абстрактно, а като открито взаимоотношение между две личности. 

Когато индивидуалната душа се освобождава от плена на мая, тя се привлича от 

Бхагаван, Върховния Бог, и това единение е изпълнено с духовно блаженство. Тези 

взаимоотношения са вечни. Те се характеризират с това, че душата не се разтваря 

навеки в битието на Бога, а съхранява своята индивидуалност, за да изпълнява 

разнообразни действия и да участва в лилите на Господ. Според Адвейтавада, 

религиозната доктрина на Шанкарачария, индивидуалността е обусловеност и 

освобождението се разбира като разтваряне на индивидуалността в абсолютното 

съзнание. Обаче, според представите на ваишнавите както Бог, така и душата са 

индивидуални същества, които са свързани помежду си с оковите на према, любовта. В 

своята книга Бхактивинод Тхакур разкрива пред нас любовните взаимоотношения 

между Бога и индивидуалните души. 

Както и „Бхагавад Гита“, тази книга е изложена под формата на диалог между 

ваишнава, издигнал се на трансцендентално ниво по отношение на светските варни и 

ашрами, и санняси, много сведущ в духовните писания. Ваишнавата отговаря на 

въпросите на санняси, като ги излага под формата на парипрашна. Този диалог включва 

основните теми на ваишнавската философия, като започва с шраддха или вярата в 

Бога, и завършва с висшето приобщаване към према, блаженството от служенето на 

Господ. Забележително е, че авторът привежда множество цитати, почерпени от 

обширната съкровищница на свещените писания. Без съмнение, читателите могат да 

получат ясно разбиране за основите на философията и упасана на гаудия-ваишнавизма. 

Аз мога смело да кажа, без да се страхувам да сгреша, че всяка книга на 

Бхактивинод Тхакур може да стане отделна тема за докторска дисертация. Езикът, 

използван от него, било то английски, бенгали или санскрит, е прост, изразителен и 

разбираем за всеки. Бхактивинод Тхакур разяснява сложните философски 

несъответствия без ни най-малко затруднение. Неговото основно намерение – да 

представи гаудия-ваишнавизма в истинската му светлина – се е осъществило. Наистина, 

всяка дума на Бхактивинод Тхакур носи благо на този, който прочете неговите книги. 

 

II 
 

За преданите на Върховния Бог, Шри Бхагаван, Бхактивинод Тхакур е Негов 

вечен слуга, появил се в земен облик, за да отстрани препятствията, възникващи по 

пътя на чистата преданост, и да възстанови религиозните принципи, а също да въздаде 

заслуженото както на праведниците, така и на безнравствените хора, които само се 

представят за предани на Бога. 

Бхактивинод Тхакур бил неуморим в практиката шудха-санатана-дхарма, на 

която е учил Шри Чайтаня Махапрабху. Той полагал не малки усилия за възраждането 

на високите стандарти за поклонение на Бог в светите места. В същото време 

осъзнавал, че неговата мисия е запознаването на света с безценните наставления на 

Шри Чайтаня Махапрабху. Открил, че дори в родната му страна хората не знаят нищо 



за монументалните трудове на прославените последователи на Шри Чайтаня 

Махапрабху. Бил силно огорчен от факта, че хора, които се представяли за 

последователи на Шри Чайтаня Махапрабху, приемали за чиста преданост своето 

невежество и егоистично отношение към любовта на Бога. Образованите пък в своето 

болшинство не искали да имат никакво отношение към религията във всяка нейна 

форма. Основната маса от хора, особено жените, изпитвали склонност към 

церемониалните ритуали на смартите, чиято цел било достигането на различни 

материални блага. Многочислените индийски пандити също били станали 

привърженици на такива ритуали, вярвайки силно в абстрактната форма на Върховния 

Бог, лишена от каквито и да било качества. Към скептичната настройка на образованата 

класа се добавяло и преобладаващото многобожие.  

„Трябва строго да следваме дхарма. Бог Чайтаня ни учи, че ако човек сам не 

следва дхарма, той е неспособен да обучи и другите на това“. Животът на Шри Чайтаня 

Махапрабху илюстрира наставленията на всички свещени писания. Бхактивинод 

Тхакур, надарен със знания и дълбока духовна проницателност, разкрива именно това 

на ясен и достъпен език. Неговите трудове описват много живо същността на 

истинската религия на всички живи същества. Книгите му могат с право да стоят на 

един ред с безсмъртните трудове на Вриндавана даса Тхакур и Кавирадж дас Госвами, 

като произведения, които разкриват на читателя смисъла на шудха-санатана-дхарма. 

Бхактивинод Тхакур също отделял много време на систематичните публикации на 

творби, които описвали наставленията на Шри Чайтаня Махапрабху, с изчерпателни 

пояснителни записки на бенгали. Ще приведем названията на някои от тях: през 1880 

година той издал на санскрит „Шри Кришна Самхита“, като добавил към нея и превод 

на бенгали. През 1886 година била издадена „Бхагавад Гита“ с коментарите на Шрила 

Вишванатх Чакраварти Тхакур и с анотация на Бхактивинод Тхакур, която се казвала 

„Расик Ранджана“ и била написана на бенгали през 1891 година. Също била издадена 

„Бхагавад Гита“ с коментарите на Шрила Баладева Видябхушана и с анотация на 

Бхактивинод Тхакур на бенгали, която се казвала „Видват Ранджана“. През 1894 година 

бил издаден „Ишопанишад“ с анотация под името „Видват Ранджана“. През 1895 

година - „Шри Чайтаня Чаритамрита“ заедно с „Амритаправаха Бхашя“ на бенгали. 

През 1897 година - „Шри Брахма Самхита“ с анотация „Пракашани“, написана на 

бенгали. През 1898 година – „Шри Кришна Карнамрита“ с анотация на бенгали. През 

същата година били издадени „Шри Упадешамрита“ на Шрила Рупа Госвами с 

анотация под името „Пиюшаваршини Врити“, написана на бенгали, и „Шри Брихат 

Бхагаватамрита“ на Шрила Санатана Госвами с анотации на санскрит и бенгали. През 

1901 година – „Шри Бхагаватарака Маричимала“. През 1904 година – редактирано 

издание на „Шаткриясардипика“ – ваишнава смрити от Шрила Гопала Бхатта Госвами. 

Към тях можем да добавим публикациите на оригинални работи под формата на 

стихове и проза на бенгали. Най-значимите от тях са: 1881 година – „Каляна 

Калпатару“; 1886 година – „Шри Чайтаня Шикшамрита“; 1890 година – „Шри 

Навадвипа-дхама-махатмя“; 1892 година – „Шри Махапрабху и Неговата шикша“; 1893 

година – „Шри Шаранагати“, „Сокашатан“, „Джайва Дхарма“; 1900 година – „Шри 

Харинама Чинтамани“; 1902 година – „Бхаджана-рахася“. Месечният вестник на 

бенгали, известен като „Соджана Тошани“ бил издаден за първи път през 1879 година. 

Бхактивинод Тхакур бил неизменен редактор на този вестник в продължение на 17 

години, до момента, в който Шри Сарасвати Тхакур не поел неговите задължения. 

Освен това, Бхактивинод Тхакур е написал редица работи на английски и персийски, на 

санскрит, а също на урду и хинди. 

Бхактивинод Тхакур притежавал изключителната способност да поднася 

информацията в проста и достъпна форма. Литературният му език изобилства от думи, 



извлечени от богатата съкровищница на санскрита. Бхактивинод Тхакур е адаптирал 

умело най-образните думи и изрази към съвременния език. Той бил родоначалник на 

движението шудха-бхакти, което се разпространявало стремително из цялата страна. 

Делото на Бхактивинод Тхакур било продължено от сина му, ученик на Гаура 

Кишора дас Бабаджи, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами. Именно той дал указание 

на своя ученик А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупад да запознае хората от целия свят с 

учението на Шри Чайтаня. 

Многочислените литературни трудове на Бхактивинод Тхакур са златният ключ, 

който отваря вратата към вечното блаженство на духовния свят за всички желаещи. 

Наставленията на Шри Чайтаня Махпрабху откриват за нас истинското значение на 

свещените писания, като изглаждат всички разногласия, които постоянно тревожат 

света. Те са единствената надежда за всички живи същества. Без помощта на 

Бхактивинод Тхакур никой от живущите днес не би могъл да разбере дълбоко 

философските наставления на Шри Чайтаня Махапрабху. Само Абсолютната Истина 

може да изчисти всички разногласия и раздори на този свят. Но да осъзнае истината е 

способен единствено този, чийто ум е свободен и готов да я приеме. Бхактивинод 

Гхакур казва, че само неоскверненият ум е способен да разбере истината, с която човек 

е дарен по волята на Върховния Бог. За да помогне на хората, Бог изпраща в този свят 

своите обичани слуги, които подобно на Бхактивинод Тхакур даряват невежите със 

знанието за Господ и любовта към Него. Настоящата работа не е небрежна драсканица 

или литературен дневник, тя е истинско проявление на вечната и неизменна преданост 

към Бога на автора ѝ – Шрила Бхактивинода Тхакура. Неговите дела и думи са ярка 

илюстрация на тези наставления. Шри Чайтаня Махапрабху е неговото единствено 

съкровище и достояние. 

Бхактивинод Тхакур се е появил на този свят през 1838 година и си е тръгнал от 

него през 1914 година. Всичките му действия са били насочени към избавление на 

човечеството от постоянните страдания. Той е разорал полето на предаността, 

благодарение на което фалшивите лицемери са били извадени на бял свят, за всички е 

било открито родното място на Шри Чайтаня Махапрабху, а също са били извършени и 

други, толкова значими деяния. 

 

шри кришна чайтаня прабху доя кора море  

тома бина ке доялу джагат-самсаре  

 

патита павана хету тава аватара  

мо сама патита прабху на паибе ара  

 

 

„О Господи Чайтаня, моля те, бъди милостив към мен, защото в трите 

свята няма никой по-милостив от Теб. 

Ти си дошъл, за да спасиш падналите души, но в целия свят няма по-

пропаднала душа от мен“. 

 

 

1. Вечната и временна природа на душата 
 

Няма земна обител, по-добра от Джамбудвипа. На Джамбудвипа няма по-

прекрасна страна от Бхарата-варша. На Бхарата-варша няма по-изумително място от 

Гауда-деша. Перлата на Гауда-деша е Шри Навадвипа-мандала. В едно от ъгълчетата на 

Шри Навадвипа-мандала, на брега на река Ганг, с вечна красота сияе селището Шри 



Годрума. В древността градините на Шри Годрума са били обител на многочислените 

ваишнава-бхаджанананди. 

Отдавна-отдавна, под сводовете на лианите, кравата Сурабхи се е покланяла на 

Бог Гаурасундара, Върховната Личност на Бога. Сега, след много години, там наблизо 

се намира бхаджана-кутира, наречен Прадюмна-кунджа. В този скрит от виещи се 

растения бхаджана-кутир, в постоянно блаженство в поклонение на Бог (тоест в 

бхаджанананда), живял бабаджи-парамахамса, посветен ученик на Прадюмна 

Брахмачари, вечен спътник на Върховния Бог. 

Шри Према дас Бабаджи, бидейки познавач на писанията разбирал, че Шри 

Годрума е подобна на Шри Нанда-грама, която е във Вривдаван и именно затова се 

заселил в тази свещена местност. Там той повтарял светите имена на Бог Хари по 

двеста хиляди пъти ежедневно. Всеки ден той предлагал стотици и хиляди поклони-

дандавати на всички ваишнави. Поддържал душата в тялото си като събирал подаяния 

(мадхукари) пред вратите на местните пастири. Живеел в святост, строго следвайки 

всички правила и обети на отшелника. 

След като изпълнел ежедневните си духовни задължения, той не губел време за 

излишни разговори. Напротив, със сълзи на очите започвал да чете „Према-виварта“, 

написана от Джагадананда Пандит, близък спътник на Бог Гаурасундара. В тези часове 

всички ваишнави, живеещи наблизо, с любов насочвали слуха си към неговото четене. 

А нима можело да бъде иначе? „Према-виварта“ е изпълнена със сладостта на 

разнообразните раси (вкусове) на преданото служене. Освен това, бабаджи четял 

толкова изразително, че думите, които прониквали в сърцата на преданите, мигновено 

гасели у тях последните искри на отровния пламък на материалните желания. 

Веднъж през деня, след като завършил своите молитви, бабаджи парамахамса се 

разположил в своята хижа, обвита от лиани мадхави, и се задълбочил в четене на 

„Према-виварта“. То веднага го потопило в океана от екстатична любов към Бога. А в 

същото време към него се приближил аскет-санняси и с почитание се преклонил в 

нозете на светия бабаджи. 

Потопен в блаженството на бхакти, бабаджи не забелязал веднага какво се 

случва около него. Но след като видял пред себе си прострелия се в поклон санняси, 

смирен като тревичка, бабаджи незабавно се поклонил в отговор. Възкликвайки: „О 

Бог Чайтаня, о Бог Нитянанда, моля ви, смилете се над мен, падналата душа!“ – 

бабаджи се разридал. 

Тогава санняси се обърнал към светия бабаджи: „О господине, аз съм най-

падналият от падналите. Ти защо подражаваш на моето поведение, все едно ми се 

присмиваш?“ И докосвайки праха в нозете на бабаджи, санняси седнал пред него. 

Като настанил санняси на постелка от дървесна кора, бабаджи се разположил до 

него и казал, треперейки от възвишена любов: „Не, господине! Аз съм паднал. Кажи 

ми, какво мога да направя за теб?“ 

Като оставил настрана своята камандалу, достойният санняси почтително събрал 

длани: „Драги господине, аз съм неудачник. Изучих философските догми на санкхя, 

йога (на Патанджали), няя, ваишишека, пурва-мимимса и уттара-мимамса. Прочетох 

Веданта, Упанишадите и множество други писания. Бях във Варанаси и в други 

свещени обители. Провеждах дълги часове в научни спорове. 

Преди дванадесет години приех данда санняси от Шрила Сачидананда 

Сарасватипада. След посвещението странствах дълго време по свещените места. 

Пътешествайки по Бхарата-варша, винаги бях в обществото на санняси – последователи 

на Шанкарачария. Като преминах през нивата кутичака, бахудака и хамса, в края на 

краищата достигнах нивото парамахамса. Оттогава постоянно живеех във Варанаси. 

Спазвайки обет за мълчание, аз търсех утешение в изреченията, обявени от 



Шанкара за маха-вакя (най-важните твърдения на писанията): „ахам брахмасми“ (аз 

съм Брахман), „прагянам брахма“ (Брахман е съзнание) и „тат твам аси“ (ти си това). 

Но веднъж видях един свят ваишнава, който мина покрай мен и възпяваше в 

стихове игрите на Бог Хари. Аз го зяпнах като отворих широко очи. От очите му се 

лееха сълзи, а космите по кожата му бяха настръхнали от екстаз. Като се молеше с 

пресекващ глас: „Шри Кришна Чайтаня! Прабху Нитянанда!“, той се спускаше в танц, 

но краката му не го слушаха и падаше на земята изнемогнал... 

Взирах се в него и слушах песента му, а сърцето ми се изпълваше с любов – 

любов, която не е по силите ми да опиша. Независимо от това продължавах да спазвам 

житейските правила на парамахамса и не му казах нито дума. 

Нещастникът аз! Колко струват моите правила на парамахамса, колко струва 

моят безполезен живот! Защо не го заговорих? 

От този ден съм непреодолимо привлечен към нозете на Шри Чайтаня. Изгубих и 

покой, и сън. Много дни търсих този ваишнава, но така и не ми се отдаде да го открия. 

Когато го съзерцавах и слушах светите имена от неговата уста, бях изпълван с 

чисто неизчерпаемо блаженство. До този момент не знаех, че е възможно такова 

щастие. Не можех да си представя, че нещо подобно е достъпно за човешкия опит. 

След като проведох в размисли много дни, реших, че трябва да получа убежище в 

нозете на ваишнава. Изоставих Варанаси и заминах за Шридхам Вриндаван. 

Във Вриндаван срещнах огромно множество ваишнави и всички те блажено 

повтаряха: „О, Шри Рупа! О, Шри Санатана! О, Шри Джива Госвами!“ Потопени в 

размисли за забавленията на Шри Шри Радха-Кришна, всички те, задъхващи се от тази 

любов, силно прославяха името на Навадвип. 

От този миг, аз пожелах да видя Навадвип. Като изминах сто шестдесет и осем 

мили, преди няколко дни пристигнах в Маяпур. 

В Маяпур успях да чуя за твоята слава, затова дойдох при теб, с надеждата да 

получа убежище в твоите нозе. Моля те, смили се над мен, разреши ми да бъда твой 

слуга и позволи на историята на моя живот да получи щастлив край“. 

Обливайки се в сълзи, стиснал тревичка в зъбите си в знак на смирение, светият 

парамахамса отговорил: „О светецо, о санняси, аз съм неудачникът. Аз само пълня 

стомаха си, спя и клюкарствам без всякаква полза. Заради всички тези занятия 

проживях живота си напразно. 

Сега живея в обителта, където Шри Кришна Чайтаня се е наслаждавал на Своите 

божествени игри. Но дори тук не мога да усетя вкуса на истинската любов към Бог 

Кришна. 

Твоят късмет няма граници. Съзирайки един ваишнава само за миг, ти си усетил 

вкуса на тази любов. Ти си удостоен с милостта на Бог Кришна Чайтаня. И ако дори 

веднъж си спомниш за мен, наслаждавайки се на вкуса на тази любов, моят живот ще се 

увенчае с успех“. 

След като казал тези думи, светият бабаджи силно прегърнал светия санняси и го 

окъпал в сълзите на очите си. Когато усетил докосването на ваишнава, светият санняси 

изпитал чувства, непознати за него. Облян в сълзи, той започнал да танцува и да пее 

следния стих: 

 

Слава на Шри Кришна Чайтаня! 

Слава на Бог Нитянанда! 

Слава на моя духовен учител, Шри Према дас! 

Слава на блаженството на преданното служене! 

 

Те дълго пели и танцували, а след това започнали непринудена беседа. Светият 



Према дас Бабаджи кротко попитал: „О, великодушни, моля те, остани за няколко дни 

тук, в Прадюмна-кунджа, за мое добро“. 

Светият санняси отговорил: „Аз отдавам своето тяло в служене на твоите нозе. 

Какво да говорим за няколко дни – ще ти служа до края на живота си. Това е 

единственото ми желание“. 

Светият санняси знаел писанията много добре. Били му известни благата, които 

дарява престоят в дома на духовния учител и изучаването на писанията под негово 

ръководство. Затова с голяма радост прекарал няколко дни в свещената гора. 

След известно време бабаджи-парамахамса казал: „О, светецо, добросърдечният 

Шри Прадюмна Брахмачари Тхакур ми позволява да бъда в неговите нозе. Той ще 

прекара днешния ден в селището Дева-палли, което е в самия край на Навадвипа-

мандала, покланяйки се с любов на Бог Нрисимха. Като завършим събирането на 

мадхукари (подаяния), ще отидем да го навестим“. 

Светият санняси отговорил: „О, учителю, ще направя както поискаш“. 

Те пресекли реката Алакананда и към два часа пристигнали в Дева-палли. Като 

преминали през реката Сурятила, видели Шри Прадюмна Брахмачари, близкия спътник 

на Върховния Бог, в храма на Шри Нрисимха. 

Бабаджи-парамахамса отдалеч поднесъл поклоните си на своя духовен учител. А 

светият брахмачари, разтопен от любов към преданите на Бога, веднага напуснал 

храма, вдигнал бабаджи-парамахамса от земята, сърдечно го прегърнал и започнал да 

го разпитва за живота му. 

Те дълго обсъждали духовни теми, а след това бабаджи-парамахамса представил 

светия санняси на учителя си. Светият брахмачари промълвил с почитание: „Ти си 

получил достоен духовен учител. Трябва да изучаваш „Према-виварта“ като слушаш 

Према-дас. Защото в свещените писания („Шри Чайтаня Чаритамрита“, Мадхя 8.128) е 

казано:  

 

„Без значение дали човек е брахмана, санняси или шудра, той може да стане 

духовен учител, ако познава науката за Кришна“. 

 

Като чул тези думи, светият санняси благоговейно поднесъл дандават (поклон) 

на своя парама-гуру (духовния учител на своя учител) и казал следното: „О, учителю, 

ти си личен спътник на Бог Чайтаня. Твоят всемилостив поглед може да пречисти 

стотици възгордели се санняси като мен. Моля те, бъди милостив към мен“. 

Светият санняси нямал опит в общуването с предани. Независимо от това, той 

обърнал внимание на взаимоотношенията между гуру и парама-гуру, и се отнесъл към 

своя духовен учител както подобава на искрения ученик. След сандхя-арати те се 

върнали в Шри Годрум. 

След няколко дни светият санняси поискал да чуе духовните истини от бабаджи-

парамахамса. По това време санняси вече във всичко, освен по дрехите, приличал на 

ваишнавите. Овладял своите ум и сетива, притежавайки множество добродетели, той 

свято вярвал в истинността на духовния път. Бил смирен и благодарение на това успял 

да придобие вяра в трансценденталните игри на Върховния Бог. 

Веднъж на разсъмване бабаджи-парамахамса седял в хижата си, обвита от лиани, 

и отправял молитвите си на свещената си броеница от дръвчето туласи. Спомняйки си 

за игрите на Господ, за Неговото заминаване от Вриндаван, плачел. Потопен в 

съзерцание на своята духовна форма, в забрава за тленното си материално тяло, той бил 

увлечен в размисли за сутрешните часове във Вриндаван. Приближавайки се до него, 

светият санняси забелязал, че бабаджи е напълно потънал в екстатичен транс. 

Като отправил съсредоточен поглед към санняси, бабаджи-парамахамса казал: 



„О, гопи, приятелко моя, моля те, успокой тази маймуна, не ѝ позволявай да прекъсне 

щастливите сънища на Радха и Говинда. Ако Те се събудят, нашата приятелка Лалита 

ще се разстрои и ще ме засипе с упреци. Погледни! Ето и Ананга-манджари дава знак, 

че това трябва да се направи. Ти си Рамана-манджари и това е твоето служене. Моля те, 

заеми се със своите задължения!“ 

Като произнесъл тези думи, бабаджи-парамахамса загубил съзнание. А светият 

санняси, след като разбрал своята духовна форма, започнал да изпълнява възложеното 

му служене. 

Слънцето изгряло и настъпила прекрасна сутрин. Зазвучали песните на птичките, 

подухнал ласкав ветрец и първите лъчи на слънцето, преминавайки през сплетените 

лиани, придали на обителта на светия отшелник очарователна красота. 

Бабаджи-парамахамса седял на постелка от бананова кора. Постепенно се върнал 

в съзнание и отново започнал да се моли. Санняси се поклонил в нозете на бабаджи, 

скромно седнал наблизо и се обърнал към него със следните думи: „О, учителю, този 

безполезен човек иска да ти зададе въпрос. Моля те, отговори ми, угаси пламъка, 

бушуващ в сърцето ми и ми върни щастието. Бъди снизходителен, полей сърцето ми, 

изпепелено от огъня на имперсонализма, с нектара на Враджа “. 

Бабаджи отговорил: „Ти си достоен да получиш отговор на всеки въпрос. Моля 

те, питай, ще ти отговоря както мога“. 

Санняси промълвил: „Господарю, аз често слушах спорове за религията. На много 

хора задавах въпроса за истинската религия. За съжаление, отговорите бяха много 

противоречиви. Затова искам да те попитам: какво е предназначението на 

индивидуалната душа? Защо различните мислители обясняват смисъла на религията по 

различен начин? Ако истината е една, защо философите се разминават в мненията си?“ 

В медитация върху нозете на Шри Кришна Чайтаня Прабху, светият бабаджи 

отговорил: „О най-достойни, аз ще ти разкажа истината. Моля те, изслушай ме. 

Вечната природа на обекта е и неговата вечна религия. Всяка религия произхожда 

от изначалната същност на обекта. Когато Бог Кришна иска да сътвори нещо, Той 

създава изначалната природа на този обект. Тази изначална природа представлява 

вечната религия на всяко творение. Обаче, във взаимодействие с другите обекти, 

изначално заложената природа може да се промени. След известно време измененото 

състояние става постоянно и възниква илюзията, че именно то представлява 

безсмъртната природа на обекта. Независимо от това, изкривената природа не е 

истинска. Променената природа се нарича нисарга. Ще ти дам пример. Водата 

притежава определено изначално състояние, тоест има всички свойства на течността. 

Обаче при определени обстоятелства нейната природа може да се промени, и изначално 

течната вода да се превърне в твърд лед. Тази променена същност на водата може да ни 

се стори като изначална. Обаче трансформираната природа е лишена от качеството на 

вечността и носи преходен характер. Тя се проявява в определени ситуации, съхранява 

се за известно време, и в края на краищата изчезва. Но изначалната природа на обекта е 

вечна. Дори в периода на изменение, изначалната природа се запазва. Когато настъпи 

времето, тя отново възтържествува. 

Изначалната природа на обекта е вечна. Изменената природа е временна. Този, 

който знае истината, осъзнава разликата между вечното и временното. Този, за когото 

истината е недостъпна, приема преходната природа за вечна“. 

След като изслушал светия бабаджи, санняси казал: „Ти говориш за някакъв 

„обект“ (васту). Какво имаш предвид?“ 

Парамахамса отговорил: „Думата васту произлиза от глагола „вас“ 

(съществувам) и приставката „ту“. По този начин, това, което съществува се 

обозначава с думата васту. 



Има два вида васту: обекти, които имат реално битие, и такива, които нямат. 

Реално съществуват духовните истини и духовната цел в живота. В реалността не 

съществуват материалните обекти, материалните качества и така нататък. Това, което 

съществува в реалността, съществува вечно. Това, което няма реално битие, съществува 

единствено в нечия невярна представа. 

Човек може да вярва в истината, но освен това, той може да бъде въведен в 

заблуда от илюзията. В „Шримад Бхагаватам“ (1.1.2) е казано: 

 

„Най-висшата истина е реалност, която в името на общото благо е различна от 

илюзията“. 

 

По този начин, в свещените писания се утвърждава, че светът на духа притежава 

истинска реалност. Единствената реалност е Върховната Личност на Бога. От Неговото 

битие произлизат множество индивидуални души – Негови неразделни частици. От 

Върховната Личност на Бога произхожда и илюзорната енергия. 

Думата „обект“ (васту) може да се отнася към три категории: към Върховния Бог, 

към индивидуалните души и към илюзорната енергия (мая). Тези три обекта 

съществуват реално. Науката за тяхното взаимодействие представлява истинското 

знание. 

Съществуват множество различни представи за истинската природа на тези три 

обекта, обаче всички тези представи са пълни със заблуди. По този начин, когато 

определят категориите на различните обекти и качества, философите от школата 

вайшешика отнасят към реалните множество явления, които не са реалност. 

Реално съществуващите обекти имат определени свойства. От тези свойства се 

определя тяхната природа. Така, индивидуалните души съществуват реално. 

Индивидуалните души са надарени със свойства, които са вечни и определят природата 

на тези души“. 

Безгрешният санняси отговорил: „О, учителю, аз изгарям от желание да разбера 

правилно всичко това“. 

Светият бабаджи казал: „Преданоотдаденият на име Кришнадас Кавирадж, който 

получил милостта на Бог Нитянанда, ми показа ръкописа на своята книга „Шри 

Чайтаня Чаритамрита“. В тази книга са приведени следните думи на Шри Махапрабху: 

„Изначалното положение на живото същество е вечното служене на Кришна, защото 

живото същество е междинна енергия на Кришна, едновременно единна с Него и 

различна от Него“. 

Забравяйки за Кришна, живото същество от незапомнени времена се стреми към 

външната енергия. Затова илюзорната енергия (мая) му причинява всевъзможни 

страдания. 

Бог Кришна е центърът на духовното битие. Той е подобен на слънцето, което 

топли безбройните духовни вселени. Индивидуалните души са лъчите на това слънце. 

Те са наистина неизброими. 

Някой може да възрази: „Ти твърдиш, че индивидуалните души са частици на Бог 

Кришна. Това означава ли, че когато Кришна се разделя на части, за да се получат 

душите, тогава битието на Неговата Личност се прекратява, както се прекратява 

съществуването на планините, раздробени от земетресение?“ 

На това ще отговоря така: „Това е невъзможно“. Ако моят противник попита: 

„Защо?“ –ще поясня: „От Бог Кришна произлизат безкрайно множество индивидуални 

души. Обаче Бог Кришна не намалява ни най-малко. 

Във Ведите е казано, че индивидуалните души са подобни на искрите, които 

излизат от горящия огън – Бог Кришна. Ала нито едно от приведените сравнения не 



дава достатъчно отчетлива представа за истинското положение на нещата. Примерите 

за големия огън и искрите, за слънцето и неговите лъчи, за философския камък и 

златото не отразяват напълно реалната картина. Затова, като отхвърлим подобни 

аналогии, трябва да се вслушаме в сърцето си, защото само така можем да разберем 

своята истинска природа. 

Бог Кришна е огромно духовно същество, а индивидуалната душа е безгранично 

малка. Бог Кришна и индивидуалната душа са неделими в този смисъл, че и Бог, и 

душата са духовни. Обаче Бог Кришна представлява пълното цяло, докато 

индивидуалната душа е само частица от това цяло. В това се крие разликата между тях. 

Бог извечно заема положението на пълновластен господар, а индивидуалната 

душа – положението на Негов слуга. Така се определя природата на тези две същности. 

Бог Кришна е надарен с огромна привлекателност, а индивидуалната душа е 

дарена със способността да бъде привлечена от Него. Бог Кришна е Върховният 

Повелител, а индивидуалната душа Му се подчинява. Бог Кришна знае всичко, а 

индивидуалната душа се намира под Негова грижа. Бог Кришна е съвършен, а 

индивидуалната душа е зависима. Бог Кришна е всемогъщ, а индивидуалната душа е 

безпомощна. Затова вечната религия на индивидуалната душа се състои във вечно 

служене на Бог Кришна. 

Бог Кришна е господарят на безграничните енергии. Всички тези енергии 

присъстват в духовния свят. За създаването на индивидуалните души се използва само 

една от тези енергии – татастха-шакти. 

Материалните вселени, които се отличават с несъвършенство, също се създават с 

помощта на тази енергия на Бога. 

Тази енергия поражда света, в който едно до друго съществуват живите същества 

и мъртвата материя. По този начин се осъществява един вид връзка между духовния и 

материалния свят. 

Духът, дарен със съзнание и чистота, и бездушната материя, са диаметрално 

противоположни обекти. Затова връзката на съзнателната душа с безсъзнателната 

материя в крайна сметка е невъзможна. 

Индивидуалната душа е нищожно малка частица от духа. Въпреки това, една от 

енергиите на Върховния Бог може да свърже индивидуалните души с материята. 

Енергията, която изпълнява тази задача се нарича татастха-шакти. 

Разстоянието между реката и сушата се нарича тата (бряг). Тази ивица се намира 

в контакт както със сушата, така и с водата. На междинната територия могат да се 

открият признаците както на земята, така и на водата. 

Индивидуалната душа е божествена. Въпреки това, тя може да се окаже под 

властта на мъртвата материя. 

По това индивидуалната душа се различава от Бога, който никога не влиза в 

контакт с материалния свят. Обаче душата се отличава от бездушната материя. В 

крайна сметка, тя не е нито дух, нито материя. Именно поради това, твърдението за 

различието на двете същества – Върховната Личност на Бога и индивидуалната духовна 

душа, е вярно. 

Върховният Бог е повелител на илюзорната енергия мая. Мая е подчинена на 

Неговата власт. При определени обстоятелства индивидуалната душа може да се окаже 

под властта на мая. Затова тези три категории: Върховната Личност на Бога, 

индивидуалните души и илюзорната енергия, мая, са вечно свързани една с друга. 

Върховната Личност на Бога е коренът на всичко съществуващо. Това се 

потвърждава от следните думи на Ведите („Катха-упанишад“, 2.2.13 и „Шветашвара-

упанишад“, 6.13): 

 



„Върховният Бог е вечен и живите същества са вечни“. 

 

Въз основа на всичко това можем да направим извода, че индивидуалната душа е 

вечен слуга на Бог Кришна. Душата се проявява от енергията на Бога - татастха-

шакти. 

Индивидуалната душа понякога се оказва под властта на илюзорната енергия, 

мая, но Върховната Личност на Бога никога не губи своето превъзхождащо положение. 

В това се състои основната разлика между индивидуалната душа и Върховния Бог. 

Индивидуалната душа е божествена, също както и Върховният Бог. От това 

следва, че индивидуалната душа е една от Неговите енергии. 

От друга страна, индивидуалната душа е неразделна частица от Върховната 

Личност на Бога, затова тя не се различава от Него. 

Ако индивидуалната душа и Върховната Личност на Бога са единни и различни 

едновременно, то вечната разлика между тях придобива особен смисъл. 

Смисълът на съществуването и задължението на индивидуалната душа е да служи 

на Върховния Бог. Забравяйки за това, тя попада под властта на мая, в следствие на 

което се отделя от Бог Кришна. След това душата идва в материалния свят. 

Невъзможно е да се каже достоверно кога душата е попаднала в материалния свят 

за първи път. Затова казват: анади-бахирмукха (живото същество се привлича от 

външната енергия от незапомнени времена). Тези две събития – отделянето от Кришна 

и идването в света на мая – не са свързани с изначалната природа на душата. Те трябва 

да бъдат разглеждани като изменения на тази природа. 

Преходната природа на душата и нейните временни задължения възникват след 

съприкосновението на душата с мая. Вечната природа на душата е неизменна и чиста. 

Качествата на нейната временна природа, които възникват от съприкосновението ѝ с 

материалния свят, се различават с безкрайно разнообразие“. 

След като промълвил тези думи, светият бабаджи-парамахамса се потопил във 

възпяване на имената на Бог Хари. Като изслушал обясненията на мъдрия отшелник, 

светият санняси се поклонил и казал: „О, учителю, днес ще обмисля това, което чух от 

теб. Ако възникнат допълнителни въпроси, утре ще се обърна с тях към твоите нозе“. 

 

 

2. Вечната природа на душата е истинска и постоянна 
 

 

Следващата сутрин заварила светия Према-дас Бабаджи потопен в блажено 

състояние, характерно за обитателите на Враджа. Благочестивият санняси искал да му 

зададе няколко въпроса, но не настъпвал благоприятен момент за това. След обяд, след 

като събрали подаянията (мадхукари), те се върнали в хижата, обвита от лиани мадхави 

и малати. Праведния бабаджи-парамахамса попитал: „О, най-добър от ваишнавите, 

вчера ти изслуша моите обяснения, относно истинската природа на душата. До какви 

заключения стигна?“ Щастлив, че чува тези думи, светият санняси отговорил: „О, 

учителю, ако индивидуалната душа изначално има размерите на атом, по какъв начин 

тази вечна природа може да бъде неосквернена и съвършена? Щом сътворението на 

душата се случва в определен момент от време, излиза, че в същото време се създава и 

нейната природа. Ако това е вярно, как тогава природата на душата може да 

съществува вечно – в миналото, настоящето и бъдещето?“ 

След като чул въпроса, бабаджи-парамахамса се потопил в медитация върху 

лотосовите нозе на Бог Чайтаня, след което се усмихнал и казал: „О, благородно сърце! 

Душата, въпреки че не е по-голяма от атом, е съвършена, чиста и вечна. Понятието 



„величина на атом“ е приложимо към нея само в количествено отношение. 

Единственият, който е велик в количествено отношение е Бог Кришначандра. Всички 

индивидуални души представляват Негови дребни почти колкото атоми частици. Не 

можеш да разделиш огъня на части, въпреки че от него излизат най-дребни искри. 

Подобно на това, Бог Кришна, най-висшето съзнателно същество, не може да бъде 

разделен на части, въпреки че от Него се раждат множество индивидуални души. Както 

всяка искрица притежава признаците на огъня, така и всяка индивидуална душа 

притежава всички качества на съзнанието. На искрите е присъща изпепеляващата мощ 

на пламъка, която в определени условия може да изгори цялата материална вселена 

докрай. А душите са надарени със способността да обичат Бог Кришначандра и да се 

наслаждават, като се къпят в океана от тази любов. Но докато съзнанието не се намира 

в хармония със своята изначална природа, силите, които са му присъщи, а съответно 

присъщи и на душата, не могат да се проявят в пълна степен. 

Природата на душата може да бъде разбрана само в отношенията ѝ с другите. 

Като си задаваме въпроса: „Каква е вечната природа на душата?“ – трябва 

непрекъснато да търсим истинския отговор на този въпрос. Вечната природа на душата 

е любовта. Затова тя не бива да бъде считана за безсъзнателна или мъртва. Тя се 

различава от инертната материя. По своята природа, душата трябва да бъде съзнателна. 

Тя е създадена, за да обича. Нейната любов е тъждествена с преданото служене на Бог 

Кришна. Затова любовта, която се проявява като предано служене на Бога, 

представлява истинската природа на индивидуалната душа. 

Индивидуалната душа може да се намира в две състояния на съществуване: в 

изначалното си състояние или в материално робство. В изначалното си състояние 

душата се проявява като чист дух, лишен от всякаква връзка с бездушната материя. В 

това положение тя запазва своята предишна големина на атом и благодарение на това 

състояние нейното битие може да се променя. Бог Кришна е Върховното Същество, 

затова състоянието на Неговото битие не се променя никога. Бог Кришна е съвършен, 

безгрешен и вечен. Индивидуалната душа в обусловеното си състояние е жалко, 

безпомощно и нечисто същество. Когато се намира в своето изначално състояние, 

душата притежава величие, могъщество, чистота и  безсмъртие. В девственото 

състояние на битие, девствената природа на индивидуалната душа се проявява в пълна 

степен. Но ако тя взаимодейства с мая, илюзорната енергия, нейното изначално битие 

не може да се прояви. Извечната ѝ природа се променя към по-лошо и се осквернява. 

Когато се намира в такова състояние, душата не търси убежище при Кришна. Тя се 

терзае от постоянното редуване на радости и страдания. Забравяйки за служенето към 

Бог Кришна, душата пропада в материалния свят, където са неизбежни раждането и 

смъртта. 

Ако индивидуалната душа запазва чистотата си, тогава се съхранява и нейната 

изначална природа, а следователно и разбирането ѝ за подчиненото ѝ положение. 

Обаче във взаимодействието си с мая, илюзорната енергия, душата се замърсява. В 

такова състояние тя е неспособна да служи на Бог Кришна. Налага ѝ се да сменя своите 

материални тела едно след друго. При взаимодействието си с мая, илюзорната енергия, 

индивидуалната душа придобива тяло, което се състои от груби и фини материални 

елементи. В резултат душата се отъждествява с финото материално тяло и се свързва с 

грубото материално тяло. При това, тя изцяло се отъждествява с това тяло, което се 

състои от сместа на фините с грубите елементи. По този начин представата на душата 

за собствената ѝ същност претърпява немалки изменения. Обаче самата душа както 

преди представлява частица от Бог Кришна. 

Като се отъждествява с финото материално тяло, душата счита, че има 

възможност да се наслаждава на плодовете от своята дейност. Но погрешното 



отъждествяване и реалното положение на душата се изключват взаимно. 

Като се отъждествява с грубото материално тяло, душата може да приема себе си 

за когото и да било: за брамин, цар, бедняк, богаташ, страдалец, щастливец и т.н. 

Погрешното самоотъждествяване с грубото материално тяло се проявява в огромно 

многообразие от форми. 

Когато в съзнанието на душата се възцарява лъжлива представа за своята 

същност, изначалната ѝ природа се променя към по-лошо. Изначалната природа на 

душата е чистата любов. Във финото материално тяло тази любов се проявява в 

изкривени форми – като материално удоволствие, страдание, похот и ненавист. В 

грубото материално тяло същата любов се проявява в още по-извратена форма – като 

стремеж за наслада от храна, напитки и други обекти, създадени от бездушна материя. 

Искам да отбележа, че вечната природа на душата се проявява единствено тогава, 

когато тя се намира в незамърсено състояние на съществуване. Ако душата се намира в 

материално робство, се разкрива само нейната временна природа. И така, изначалната 

природа на душата са съвършенството, чистотата и безсмъртието. По-късно ще ти 

разкажа за преходната ѝ природа. 

В свещеното писание, известно като „Шримад-Бхагаватам“, е описано чистото 

предано служене към Бог Вишну. Преданото служене е извечната дейност на 

индивидуалната душа. В тази книга са описани също и трите вида представи за 

природата на душата, разпространени в материалния свят. Те са следните: вечна 

природа; преходна природа; природа, която се намира в противоречие с вечната 

природа. 

Разсъжденията, които отричат съществуването на Върховната Личност на Бога и 

вечната душа, се отнасят към третата категория на тези представи. Мнения, които 

признават съществуването на Върховната Личност на Бога и допускат, че за получаване 

на Неговата благосклонност трябва да се използват временни, материални средства, се 

отнасят към втората категория. Представите, че трябва да се стремим да придобием 

любов към Бог Кришна и да се занимаваме със служене към Него, се отнасят към 

първата категория. 

Представите за вечната природа на душата могат да намират различни изражения 

на различни езици и сред различни народи, но всички тези разсъждения се отнасят към 

същата вечна природа на душата. Независимо от това, религията на ваишнавите, която 

съществува в Индия, е изначалната религия, прототип на всички представи за вечната 

природа на душата. А тази клонка на ваишнавизма, която е развил Бог Чайтаня, синът 

на майка Шачи, властелинът на нашите сърца, представлява истинският ваишнавизъм, 

който е признат и изповядван от великите светци, изпълнени с чиста любов към Бога“. 

Като чул това, светият санняси почтително събрал длани и казал: „О, учителю, аз 

все повече се убеждавам, че учението на Бог Чайтаня, сина на Шачи, е най-прекрасното 

представяне на религията на ваишнавите. Виждам, че теорията на имперсоналния 

монизъм, създадена от Шанкарачария е неоснователна и даже вредна. 

Обаче в ума ми се зароди мисъл – мисъл, която аз отхвърлям, но все пак искам да 

обсъдя с теб. Тази мисъл е следната: действително ли състоянието на дълбок екстаз от 

духовната любов, открито за нас от Бог Чайтаня, се различава от състоянието на 

разтваряне в безличния Абсолют?“ 

Като чул името на Шанкарачария бабаджи-парамахамса веднага изпълнил 

поклон-дандават. След това произнесъл следните думи: „О най-благородни приятелю, 

винаги трябва да мислим така: „Шанкарачария – това е самият Бог Шива“. 

Шанкарачария е духовен учител на всички ваишнави. Не напразно Бог Чайтаня 

Махапрабху го е удостоил с титлата ачария. Шанкарачария е истински ваишнава. 

Шанкарачария се е появил в Бхарата-варша по времето, когато хората остро се 



нуждаели от идването на гуна-аватар на Бога. Широкото разпространение на теорията 

за пустотата, проповядвана от Буда, е изкоренило учението на Ведите и е разрушило 

варнашрама-дхарма. Будистката философия на пустотата е отричала съществуването 

на Върховната Личност на Бога. Въпреки че будизмът съдържа намек за съществуване 

на индивидуалната душа, независимо от това, той отрича нейната вечна природа. По 

това време почти всички брахмани станали будисти и се оттеглили от религията на 

Ведите. 

Тогава, като приел облика на Шанкарачария, в този свят дошъл могъщият Бог 

Шива. Той възстановил авторитета на Ведите и преобразувал учението на Буда за 

пустотата във философия на ведическия имперсонализъм. Светът е длъжник на 

Шанкарачария за толкова успешното изпълнение на тази неимоверно сложна задача. 

Цялата дейност, изпълнявана в този свят, може да бъде оценена от две гледни 

точки. Едната е полезна  в рамките на конкретен период от време, а другата е полезна 

винаги. Шанкарачария е изпълнил задача, която имала огромно значение за съответния 

исторически период.  

Неговите усилия са донесли благи плодове. На фундамента, построен от Шри 

Шанкарачария, Шри Рамануджачаря и Шри Мадхвачаря са издигнали великолепния 

дворец на ваишнавската религия. Затова Шанкарачария е добър приятел на 

ваишнавите и тяхната религия. Той е един от нейните основатели и учители. 

Ваишнавите и до ден днешен се възползват от тези блага, с които ги е дарил 

Шанкарачария. 

За индивидуалните души, които и до днес се намират в оковите на материалното 

робство, е изключително важно да осмислят своята връзка с Върховния Бог. 

Израствайки в материалната вселена, индивидуалната душа все пак се различава от 

грубото и финото материални тела, и ги превъзхожда. По отношение на това мнението 

на ваишнавите и на Шанкарачария не се различават. И ваишнавизмът, и монизмът 

признават духовната природа на индивидуалната душа. 

Освобождението може да бъде определено като спасение на душата от 

материалния свят. Мненията на двете учения съвпадат и по този въпрос. Шанкарачария 

и ваишнавите са единни по много въпроси – дори до разсъжденията, които касаят 

достигането до нивото на освобождение. 

Поклонението на Бог Хари пречиства сърцето и позволява да се постигне 

освобождение. На това ни учи и Шанкарачария. 

Въпреки това, Шанкарачария запазва мълчание за онова състояние на битието, 

което следва след безличностното освобождение. Шанкарачария е знаел прекрасно, че 

ако душата използва поклонението на Бог Хари като средство за постигане на 

освобождение, тя ще започне да вкусва сладостта на преданото служене и в края на 

краищата ще развие в себе си чиста преданост към Бог Хари. Именно по тази причина 

Шанкарачария, след като е указал истинския път, не е започнал да разкрива тайните на 

ваишнавската религия. 

Този, който внимателно изучи неговите коментари, ще разбере, че именно в това е 

бил истинският замисъл на Шанкарачария. Но тези, които си губят времето напразно, 

като се интересуват само от повърхностната част на неговото учение, така и ще останат 

чужди за религията на ваишнавите. 

В някакъв смисъл, може би няма разлика между сливането в едно с Върховната 

Личност на Бога и достигането на любов към Него. Обаче тези, чието определение за 

сливане с Бога страда от теснота и ограничение, твърдят, че такова единство с Бога и 

любовта към Него, са различни неща. 

Замисли се за миг за смисъла на думата „любов“. Любов е наречена онази сила, 

която привлича едно духовно същество към друго духовно същество. Но в 



действителност тези живи същества по нищо не се различават помежду си, и съответно 

не могат да се обичат взаимно. 

За всички духовни същества е свойствено спонтанното влечение към висшето 

духовно същество, Бог Кришначандра. Това влечение се нарича кришна-према, любов 

към Бог Кришна. 

Бог Кришначандра и индивидуалните души са духовни същества, които се 

различават едно от друго. Затова взаимната любов, която живее в сърцата им, е 

естествена. 

Следните три категории съществуват вечно: този, който се наслаждава, този, 

който доставя наслаждение и накрая, самото наслаждение. Ако съществото, което 

изпитва удоволствие от любовта към друго същество, не се различава от обекта на 

своята любов или наслаждение, любовта, която то изпитва, не може да бъде вечна. 

Ако определим единението като чисто състояние на духовното същество, лишено 

от всякаква връзка с материята, тогава ще се получи, че единението и любовта са едно и 

също нещо. 

Обаче съвременните пандити, последователи на Шанкарачария не са склонни да 

се съгласят с такова определение. Напротив, те полагат неимоверни усилия като се 

опитват да докажат, че Ведите допускат съществуването само на едно духовно 

същество. Съществото, което се преобразува във всичко съществуващо. Подобни 

възгледи убиват вечно съществуващата любов. Ваишнавите са доказали достоверно, че 

такива възгледи противоречат на истинското учение на Ведите. 

Шанкарачария утвърждавал, че в чисто духовно състояние е възможно идеално 

единство. Обаче неговите днешни последователи не разбират скрития смисъл на тези 

думи. Още повече, те му приписват утвърждения, които никога не е правил. Те 

заявяват, че различните нива на Божествена любов са плодове на дейността на 

илюзорната енергия – мая. Затова тяхната теория се нарича маявада. Тя е най-пошлата 

и най-разрушителната от всички теории, които са разпространени в света. 

Философите-майвади отказват да признаят съществуването на голямо количество 

духовни същества. Те не допускат съществуването на духовна любов. Маявадите 

твърдят, че Висшият Дух (Брахман) запазва свобода от материята само дотогава, докато 

е единен и неделим. Тези псевдоучени предполагат, че като приеме някаква лична 

форма или формите на индивидуалните души, каквито съществуват много, Бог попада 

в челюстите на илюзията (мая). По този начин майвадите считат вечната, чиста и 

изцяло духовна форма на Върховната Личност на Бога за проявление на мая, 

илюзорната енергия. Отделното и индивидуално съществуване на душите те също 

приемат за илюзия, породена от мая. 

Като считат, че Божествената любов във всичките ѝ проявления е сътворена от 

илюзорната енергия, те твърдят, че медитацията върху единството на всичко 

съществуващо е единственото положение, което е безопасно в този свят. Но 

единството, каквото си го представят тези заблудени хора, се разминава от идеята за 

духовната любов. 

Истинската духовна любов, която възхвалявал Бог Чайтаня и на която Той научил 

света, се намира извън границите на влияние на илюзорната енергия, мая. Именно тази 

любов е най-висшето проявление на истинското духовно единение. 

Интересен аспект на чистата духовна любов е махабхава. Това е най-яркото 

проявление на любовта към Бог Кришна, която носи блаженство. В този случай 

близките отношения между обичащия и възлюбения достигат невиждани висоти на 

блаженство. В сравнение с това блаженство, философията маявади е жалка и нищожна. 

Нейните последователи никога няма да разберат дълбините на истинската духовна 

любов“. 



Като изслушал тези думи, светият санняси казал: „О, учителю, аз се убедих, че 

теорията на маявадите е смехотворна. Благодарение на теб напълно се избавих от 

всички съмнения по този въпрос. Но моето тяло както преди е облечено в дрехите на 

санняси-маявади. Искам да се избавя от тях“. 

Праведният бабаджи отговорил: „О, безупречни, не си струва да ненавиждаш 

едни или други дрехи. Ако сърцето е чисто, дрехите нямат особено значение. 

Прекалено съсредоточеното внимание към външност и дрехи е признак за 

недостатъчно внимание към състоянието на сърцето. 

Безусловно, като начало човек трябва да пречисти сърцето си. Едва след това 

може да облече дрехите на отшелник и да води живота на светец, без да извършва 

тежки оскърбления. 

Стани искрен последовател на Шри Кришна Чайтаня. След това ще пожелаеш и 

външно да приличаш на Неговите последователи. Винаги помни следните думи на Бог 

Чайтаня Махапрабху („Шри Чайтаня Чаритамрита“, Мадхя 16.238-16.239): 

 

„Не трябва да се превръщаш в отдаден-циркаджия и да ставаш мним отреченик. 

За момента се радвай на материалния свят по подобаващ начин, без да се 

привързваш към него. В сърцето си трябва да съхраниш верността си, но отвън 

може да се държиш като обикновен човек. Така Кришна скоро ще бъде много 

доволен и ще те избави от лапите на мая“. 

 

Като чул това, светият санняси не споменал нищо повече за дрехите. Събирайки 

почтително ръце, той попитал: „О, учителю, аз съм твой ученик. Намерих убежище в 

твоите нозе. Ще приема безпрекословно всички указания, които ми даваш. Като те 

изслушах, разбрах, че чистата любов към Бог Кришна е единствената религия за един 

ваишнава. Именно тази любов е вечният пристан на душата. Тази религия е 

съвършенна, чиста и естествена. Но какво за другите религии, разпространени по целия 

свят?“ 

Светият бабаджи отговорил: „О, велика душа, същността на всички религии е 

една. Не може да има две, три или пет религии. Душата има само една-единствена 

религия. Тази религия се нарича ваишнавизъм. Няма смисъл да се измислят различни 

религии за различните народи. Религията на душата може да бъде наричана по разному, 

но не може да има различни религии. Религията на душата е чистата любов, която 

малкото духовно същество изпитва към Върховното Божествено Същество. Обаче под 

влияние на разните материални възгледи хората са изкривили изначалната религия, 

като са ѝ придали разнообразни форми. Неизкривената форма на религията – това е 

ваишнавската религия. Другите така наречени религии са само изкривени форми на 

ваишнавизма. Различните вярвания притежават чистота само в степента, в каквато 

съответстват на ваишнавизма. 

Някога, когато бях в Шри Враджа-дхама, аз поставих този въпрос в нозете на 

Шрила Санатана Госвами, личния спътник на Бог Чайтаня. „В религиозните писания на 

яваните се употребява думата еск. Тази дума обозначава ли чистата духовна любов или 

нейният смисъл е друг?“ – това беше моят въпрос. Светият Госвами е голям познавач 

на всички известни писания, а освен това е прекрасно запознат с езика на яваните. На 

това събиране присъстваха също Шрила Рупа Госвами, Шрила Джива Госвами и 

множество други велики учени. Светият Шрила Санатана Госвами любезно даде 

следния отговор: „Да, думата еск означава любов. Като се покланят на Бог, яваните 

употребяват думата еск. Обаче тази дума се ползва и за обозначаване на материалната 

любов. Подобни примери могат да бъдат намерени в „Лейла и Маджнун” и в трудовете 

на Хафез. Ачариите явани не са могли да разберат истинското значение на духовния 



живот. С думата еск те обозначават любовта, затворена в рамките на грубото или 

финото материално тяло. Не им се е удало да посочат разликата между материалната 

любов и чистата духовна любов, както всъщност и да постигнат чиста любов към Бог 

Кришна. В книгите на яваните аз не открих нито едно достоверно описание на 

Божествената любов. Такива описания намерих единствено в книгите на ваишнавите. 

В стремежа си да опишат някак душата, учителите на яваните използват думата ру. Но 

да разберат докрай природата на душата, също не им се е удало. Те използват думата ру 

само за обозначаване на обусловените души, които се намират в царството на мая. Това 

е всичко, което са могли да си изяснят. Нито в една религия, с изключение на 

ваишнавската, не съм срещал описание на любовта към Бог Кришна. Подобни 

сведения се съдържат само във ваишнавската литература. Спомнете си следните думи 

от „Шримад Бхагаватам“ (1.1.2): 

 

„Като отрича религиозните дейности, преследващи материални цели, тази 

„Бхагавата Пурана“ провъзгласява най-висшата истина…“ 

 

Аз съм сигурен, че до самото появяване на Шри Кришна Чайтаня в този свят, 

никой никога не е успял да даде изчерпателно описание на чистата любов към Бог 

Кришна. Ако думите ми  са те убедили, можеш да приемеш моето обяснение“. 

Като изслушах обясненията на толкова възвишен ваишнава, аз започнах отново и 

отново да се покланям пред Шрила Санатана Госвами.” Чувайки тази история, светият 

санняси също предложил своите поклони на великия Шрила Санатана Госвами. 

След това бабаджи-парамахамса казал: „О, велик предан, сега ще се постарая да 

отговоря на втория ти въпрос. Моля те, съсредоточи се и слушай. Изразът „създаване 

на индивидуалната душа“ или „сътворение на индивидуалната душа“ е само форма на 

дейността на илюзорната енергия, мая. Това са материални думи, които подхождат за 

описание на бездушните материални предмети. Времето се разделя на три категории: 

минало, настояще и бъдеще. Тези категории се отнасят към материалното време, което 

протича в рамките на влияние на илюзорната енергия, мая. В духовния свят има само 

сегашно време. Там няма нито минало, нито бъдеще. Бог Кришна и индивидуалните 

души винаги пребивават в настоящето време. С това се определя безсмъртието на 

индивидуалната душа и постоянството на нейната изначална природа. Разговорът 

относно „създаване“ или „сътворение“ на индивидуалната душа е недоразумение, 

породено от грешната употреба на представите за времето, присъщи за бездушния 

материален свят. Атомарната индивидуална душа е духовна и вечна. Тя е съществувала 

дълго преди своето появяване в света на материята. Тъй като в света на духа няма нито 

минало, нито бъдеще, всичко, което съществува в него се намира в настоящето. 

Качеството вечност притежават както душата, така и нейната природа. Затова те също 

съществуват във вечното настояще. Аз ти давам само словесно описание. Степента на 

твоето разбиране ще зависи от способността ти да осъзнаваш явленията на духовния 

свят. Мога само да намекна, но ти трябва сам да разбереш всичко това, като се потопиш 

в духовен транс. Логиката и аргументите на материалния свят няма да ти помогнат да 

получиш вярно разбиране. Твоята способност да разбереш духовния свят, който се 

намира извън пределите на материята, ще зависи от степента на желанието ти да се 

избавиш от оковите на илюзията. Отначало ще видиш своята лична духовна форма. 

Като възпяваш отново и отново светите имена на Бог Хари, ще достигнеш до 

разбирането за природата на душата. Практиката на аштанга-йога и пътят на 

имперсонализма не могат да ти помогнат в стремежа да видиш чистата духовна 

природа. Само служенето на Бог Кришна ще ти помогне да постигнеш своята вечна 

природа. Затова трябва постоянно и с въодушевление да възпяваш светите имена на Бог 



Хари. Развитието в духовния живот е възможно само благодарение на повтарянето на 

тези имена. Като възпяваш святото име на Бог Хари в течение на дълго време, ще 

постигнеш любов към святото име – любов, каквато по-рано никога не си изпитвал. С 

тази любов ще последва и възможността да познаеш духовния свят. От всички видове 

предано служене, възпяването на светите имена на Бог Хари е най-важното и бързо 

действащо. В изключителната книга на Кришнадас Кавирадж „Шри Чайтаня 

Чаритамрита“ (Антя, 4.70-4.71), се цитират следните думи на Бог Чайтаня Махапрабху: 

 

„Сред начините за извършване на предано служене, деветте предписани метода 

са най-добрите, защото тези процеси имат огромната сила да дарят Кришна и 

екстатичната любов към Него. От деветте процеса на предано служене, най-

важният е винаги да се възпява святото име на Бога. Ако някой прави това, 

избягвайки десетте вида оскърбления, той с лекота се сдобива със скъпоценната 

любов към Бога." 

 

О, мъдрецо, ако попиташ: „Кой може да бъде считан за ваишнава?“, ще отговоря: 

„Ваишнава е този, който възпява светите имена на Бог Кришна без оскърбления“. 

Ваишнавите, от своя страна се разделят на три групи: каништха (неофит), мадхяма 

(предан от средно ниво), уттама (възвишен ваишнава). Този, който възпява светите 

имена на Бог Кришна от време на време, трябва да бъде считан за предан-неофит. 

Този, който постоянно възпява светите имена на Бог Кришна, се намира на средно 

ниво. А този предан, само видът на който подбужда другите да възпяват имената на 

Кришна, е възвишен ваишнава. Бог Чайтаня Махапрабху е учил, че за определяне 

статуса на ваишнава не трябва да се използват други критерии.” 

Потапяйки се в нектара на тези думи, светият санняси запял: 

 

Харе Кришна Харе Кришна 

Кришна Кришна Харе Харе 

Харе Рама Харе Рама 

Рама Рама Харе Харе 

 

Като възпявал светите имена, започнал да танцува и дълго не могъл да спре. От 

този ден винаги намирал велико наслаждение във възпяването на светите имена на Бог 

Хари. Падайки в лотосовите нозе на своя учител, той промълвил: „О, господарю, бъди 

и занапред така милостив към падналата душа“. 

 

3. Временните задължения на душата са несъвършени, нечисти 
и преходни 

 

Като се разположил на неголям хълм в гората на Годрума и насочил погледа си на 

север, светият санняси прекарал целия ден и първите часове на нощта във възпяване на 

светите имена на Бог Хари. Вечерта изгряла пълната луна и заляла цялата Навадвипа-

мандала със сребърно сияние. Санняси преместил погледа си към разстлалия се пред 

него Шри Маяпур. 

Безгрешният санняси възкликнал: „Ах! Най-накрая аз прозрях чудесната духовна 

обител, изпълнена с блаженство! Брегът на Ганг сияе, като опасан с гирлянд от огньове, 

- това е отражението на дворците, храмовете и арките, изградени от скъпоценни 

камъни. Отвсякъде се чува силното възпяване на светите имена на Бог Хари. Аз виждам 

преданите, които свирят на вините, пеещи и танцуващи, като Нарада Муни. 

Редом се вижда с нищо несравнимия светъл лик на Бог Шива, повелителя на 



полубоговете. Свирейки на своя барабан дамбара, той се моли: „О, Чайтаня, о 

закрилнико на вселените, моля те, бъди милостив към мен!“ Танцувайки вдъхновено и 

без умора, в края на краищата той се спуска на земята. 

Седнал сред мъдреците, четириглавият Брахма разяснява Ведите. Той цитира 

шастрите и дава истинско обяснение на думите от „ШветашвараУпанишад“ (3.12): 

 

„Върховната Личност на Бога е Махапрабху, който озарява всички с 

трансценденталното знание, и сияе както нерушимото брахмаджйоти“. 

 

Наблизо Индра и обкръжаващите го полубогове танцуват и пеят: 

- Слава на Бог Гаурачандра! Слава на Бог Нитянанда! 

Дори птиците шептят по клонките: 

- Чайтаня! Нитянанда! 

Всички наоколо са опиянени от нектара на светите имена на Бог Чайтаня. От 

градините, разстлали се около святата обител, се носи сладостно жужене. Пракрити-

деви (богинята на материалната природа), замаяна от нектара на светите имена на Бог 

Чайтаня, украсява всичко наоколо с красота и сияние. Ах! Сега, когато имах щастието 

да съзерцавам Шри Маяпур, какво повече мога да искам?“ 

Спомняйки си думите на своя духовен учител, санняси промълвил: „О, учителю, 

сега разбрах всичко. Благодарение на твоята милост, успях да видя истинския Маяпур. 

От този ден никога няма да напусна обществото на преданите на Бог Чайтаня. След 

като зърнах духовния Маяпур, мечтая да украся своето тяло с гирлянд от туласи, с 

тилак и със светите имена. Аз непременно ще направя това“. След като произнесъл 

това, светият санняси загубил съзнание. 

Когато дошъл в съзнание, той изгубил чудесното видение, което го посетило. 

Отново и отново обливайки се в сълзи, светият санняси промълвил: „Аз наистина съм 

неудачник. Красотата на святата обител, Шри Навадвип, се откри пред мен само по 

милостта на духовния ми учител, и то единствено за миг“. 

На следващия ден светият санняси изхвърлил своята екаданда във водата, 

поставил на врата си гирлянд от туласи, нанесъл на челото си ваишнавски тилак и се 

спуснал в танц, напявайки: „Хари! Хари!“ Като видели новите му дрехи и поведението 

му, жителите на Годрум го приели като достоен за всякакво уважение и започнали да 

му поднасят поклоните си. Смутен, светият санняси промълвл: „Единствено 

благодарение на ваишнавите сега съм облечен като ваишнава. Но опасността още не е 

преминала. От своя духовен учител аз многократно слушах следните думи („Шри 

Шикшаштака“, 3; „Шри Чайтаня Чаритамрита“, Антя, 20.21): 

 

„Само който е по-смирен от стрък трева, по-сдържан от дърво и който отдава 

дължимата почит на другите, без да я желае за себе си, ще може винаги да възпява 

святото име на Кришна“. 

 

А какво виждам? Моите учители ваишнави ми се покланят! Какво ще се случи с 

мен?“ Обхванат от такива мисли, той се отправил към бабаджи-парамахамса и му 

поднесъл поклоните си. 

Достойният бабаджи седял в своята хижа, увита от лианите мадхави, и 

непрекъснато възпявал светите имена на Бог Хари. Виждайки, че светият санняси 

напълно е сменил дрехите си и произнася светите имена с любов, бабаджи заплакал. 

Като прегърнал санняси, бабаджи казал: „О, Ваишнава дас, животът ми вече не е 

безсмислен, защото бях удостоен да се докосна до твоето всеблаго тяло“. 

Като чул тези думи, светият санняси в този миг забравил своето предишно име. 



Той приел името Ваишнава дас. От този ден светият санняси започнал нов живот. Той 

изоставил навиците на санняси-майвади и се отказал от старите си дрехи. Вечерта 

обитателите на Шри Прадюмна-кунджа, Шри Годрум и Шри Мадхядвип дошли да 

навестят бабаджи-парамахамса. Те седнали около светия бабаджи-парамахамса и 

веднага започнали да възпяват светите имена на Бог Хари на броениците си от туласи. 

Едни се молили: „О, Гауранга-Нитянанда!“; други възклицавали: „О, Адвейта, съпруже 

на Сита!“; трети пеели: „Слава на сина на Шачи!“ Пеенето продължавало и очите се 

пълнели със сълзи. След това събралите се ваишнави започнали беседа на духовни 

теми. Сетне преданите на Бога се завъртели около дървото туласи и поднесли 

поклоните си на събралите се ваишнави. Ваишнава дас също обиколил около дръвчето 

туласи, а после започнал да се търкаля по земята, в свещения прах от нозете на 

ваишнавите. Благородните обитатели на дхама възкликнали в един глас: „Той се 

промени! Сега неговият лик е прекрасен!“ 

Като се прострял на земята пред ваишнавите, Ваишнава дас промълвил: „Днес 

върху мен се спусна щастието да се докосна до праха от нозете на ваишнавите. Сега 

моят живот придоби смисъл. По милостта на духовния ми учител, ми се отдаде да 

разбера истината. Без този прах от нозете на ваишнавите, аз нямам никакво бъдеще. 

Прахът от нозете на ваишнавите, капките вода, измили нозете на ваишнавите, и 

остатъците от храна, до която са се докоснали устните на ваишнавите – това са трите 

лекарства, които могат да изцелят недъга на безкрайните раждания и смърт. Освен 

това, средствата изброени по-горе са източник на най-велико наслаждение. О ваишнави, 

по-рано се гордеех много със своите знания, но сега в сърцето ми няма гордост. Аз се 

родих в семейството на брамин, изучих всички свещени писания, приех статуса 

санняси. Така моята гордост израсна до неимоверни граници. Когато за пръв път 

почувствах влечение към религията на ваишнавите, в сърцето ми беше посято семето 

на смирението. Постепенно, по милостта на светите ваишнави, аз престанах да се 

гордея със своето рождено потекло, със знанията си и с ашрама си. Сега, когато 

погледнах в сърцето си, разбрах, че съм единствено миниатюрна душа, душа без 

убежище. Единствената ми надежда е да намеря убежище в нозете на ваишнавите. 

Моето обществено положение, моите знания и моят ашрам в края на краищата ме 

доведоха до деградация: аз пропадах все по-надолу и по-надолу. Затова искрено се 

моля: „Моля ви, позволете ми да стана ваш слуга“. 

Като чули думите на Вашинава дас, изпълнени със смирение, преданите казали: 

„О най-добър от ваишнавите, ние силно желаем да получим праха от нозете на 

светците, подобни на тебе, Ваишнава дас. Молим те, бъди милосърден към нас, дари ни 

с праха от своите нозе, придай смисъл на нашето съществуване. Ти беше удостоен от 

милостта на светия бабаджи-парамахамса. Дари ни с възможността да общуваме с теб 

и да се издигнем благодарение на това. Преданото служене е достъпно само за тези, 

които общуват с преданите, подобни на теб. Потвърждение на това са думите от 

„Брихад-нарадия пурана“: 

 

„Преданото служене се постига благодарение на общуването с преданите. А да 

се попадне в обществото на преданите може благодарение на благочестивите 

постъпки, извършени в миналите въплъщения“. 

 

Най-вероятно ние бяхме удостоени с твоята компания, защото в миналото сме 

извършвали благочестиви постъпки в духа на предаността. Сега, след като получихме 

възможността да общуваме с тебе, можем да достигнем истинското предано служене“. 

Така светият Ваишнава дас се наслаждавал на обществото на преданите, които 

предлагали поклоните си един на друг и беседвали за преданото служене. Като държал 



в ръцете си новата броеница за повтаряне светите имена на Бог Хари, той сияел от 

щастие. 

В този ден на един човек му провървяло да се срещне с тази група ваишнави. Още 

в детството си той се научил да чете и пише на езика на яваните. Той се държал като 

мюсюлманин и причислявал себе си към техния кръг. Бил роден в семейството на 

брахмини, които живеели в Шантапур. Този човек често общувал с богати хора и дълго 

време се наслаждавал на всевъзможни светски удоволствия, които обаче не му донесли 

щастие. В края на краищата се обърнал към религията и започнал да възпява светите 

имена на Бог Хари. В детството учителят му по класическа музика в Делхи го обучавал 

на раги и рагини. Благодарение на получените навици, той възпявал светите имена на 

Бог Хари много красиво. Постепенно постигнал славата на изкусен музикант и певец, и 

сладостното му пеене започнало да носи радост на всички. Като общувал известно 

време с ваишнавите, той започнал да чувства сладостта, произлизаща от светите имена 

на Бога. Живеел в ашрама на един ваишнава. Сега, съпровождан от този ваишнава, той 

пристигнал в Прадюмна-кунджа, в хижата, увита от лиани малати и мадхави. Чул как 

Ваишнава дас прославял святостта и смирението на ваишнавите, но в мислите му се 

таили съмнения. И ето, той смело и красноречиво се обърнал към събралите се 

ваишнави със следния въпрос: „В „Ману-самхита“ и в други дхарма-шастри е казано, 

че брахманите са най-висшата каста. Писанията посочват ежедневните задължения на 

брахманите, които започват с повтаряне на мантрата гаятри. Ако това са 

задълженията на най-добрата от кастите, тогава защо задълженията на ваишнавите се 

различават от тях?“ 

Ваишнавите не бързали да отговорят. За да избегнат споровете с този брамин-

логик, те запазили мълчание. След известно време казали: „Нека светият бабаджи-

парамахамса даде отговор на твоя въпрос. Така той ще направи щастливи всички ни“. 

Като чул молбата на събралите се ваишнави, светият бабаджи-парамахамса им 

поднесъл поклоните си и казал: „О, свети люде, ако пожелаете, Шри Ваишнава дас, 

най-добрият от преданите, ще ви даде нужния отговор“. Това предложение се харесало 

на всички. 

Чувайки думите на своя духовен учител и замисляйки се какъв късмет го 

съпътства, Шри Ваишнава дас казал: „Аз паднах много ниско и в мен няма нищо, което 

да има дори малка ценност. Затова не ми подобава да се изказвам в обществото на 

свети и мъдри хора. Въпреки това, указанието на духовния учител трябва да бъде 

изпълнявано безпрекословно. Аз изпих нектара на истината – нектара на думите от 

устата на моя духовен учител. Сега само ще повторя това, което чух от него. Това е 

всичко, което мога да направя“. Като промълвил това, Ваишнава дас нанесъл праха от 

нозете на бабаджи-парамахамса върху своето тяло. Сетне направил дандават (поклон) 

и започнал да обяснява: 

„Изначалната форма на Абсолюта е Върховната Личност (Бхагаван), източникът 

на висшето блаженство. Безличният Брахман – това е сиянието от Неговото 

трансцендентално тяло, а Свръхдушата, пронизваща всичко, е Негова експанзия. На 

това ни учи Шри Кришна Чайтаня, източникът на духовното великолепие и 

наслаждение. „Ману-самхита“ и другите дхарма-шастри представляват допълнения 

към изначалните Веди; те поясняват, как бива и не бива да се действа, и трябва да бъдат 

следвани от целия свят. Религиозната дейност на човечеството може да бъде разделена 

на две категории: вайдхи (духовните правила и предписания, които трябва да се 

спазват) и рагануга (духовната дейност, към която човек изпитва естествено влечение и 

която изпълнява, дори писанията да не го задължават да прави това). Под властта на 

илюзорната енергия, мая, човек трябва да се ръководи в духовната си дейност от 

вайдхи. А след като се избави от челюстите на мая, вече не е длъжен да изпълнява 



духовната си дейност в духа на вайдхи. Неговата духовна дейност придобива характера 

на рагануга. Духовната дейност в духа на рагануга е чистото състояние на 

индивидуалната душа – естественото състояние на чистота и свобода от материята. Ако 

Бог Кришна пожелае, чистата душа може да бъде освободена от властта на материята. 

Обаче сега Бог Кришна не иска това. Ако Бог Кришна не дари освобождение на живото 

същество, то се оказва въвлечено в кръговрата от тези бедствия, които в материалния 

свят се наричат живот. Низвергната в страданията на материалния живот, душата не 

може да се освободи напълно от оковите на материята. Ако достигне пълно 

освобождение, тя веднага се потапя в дейността в духа на рагатмика. Рагатмика – 

това е вид духовна дейност, присъща на жителите на Враджа. Докато душата се намира 

в кръговрата от тези бедствия, от които се състои животът в материалния свят, 

дейността подобна на нея се нарича рагануга. Когато се занимава с духовна дейност в 

духа на рагануга, душата е щастлива дори в материалния свят. Ако не се занимава с 

подобно служене, тя е привлечена от съблазните на мая. Взаимодействието с мая 

обърква душата, и тя спира да бъде привлечена от истинския духовен живот. „Това съм 

аз“ и „това е мое“ са двата постулата, които мая дава на душата. След като ги усвои, 

душата започва да се отъждествява със своето материално тяло. Обгърната в илюзия, 

започва да обича тези, които доставят удоволствие на материалното й тяло, и да мрази 

онези, които му пречат да се наслаждава. Обърканата душа става роб на любовта и 

ненавистта, и приема другите или за свои приятели, или за врагове. Това се случва в 

три категории: шаририла (в плана на физическото тяло), самаджика (в плана на 

обществените отношения и социални групи), найтика (в идеен план). Този, който се 

стреми към злато и жени по неправеден път, рано или късно ще стане роб на 

удоволствията и терзанията. Подобен ход на живота се нарича самсара (кръговрат от 

безкрайни раждания и смърт). Този, който е затънал в калта на самсара, става уязвим за 

раждането, смъртта, кармичните реакции и различните условия на живот – добри и 

лоши. Душата, оказала се в плен на материалната илюзия, непрекъснато и неспокойно 

блуждае в безкрайните материални светове. Обаче тези живи същества, които са 

привлечени от своята истинска природа, са избавени от подобни безпокойства. Душите, 

които се стремят към духовното, достигат своята вечна духовна природа. Тези, които 

забравят за своята истинска природа, природата на миниатюрни частици от Изначалния 

Дух, пропадат в нисшите сфери на битието, за да придобият опит от материалния 

живот. Когато се намират в материалния свят, те са подложени на множество нещастия 

и страдания, въпреки че сами изобщо не ги приемат като нещастия и страдания. 

За душите, поробени от мая, дейността в духа на рагатмика е недостижима, а към 

дейността в духа на рагануга,те не се стремят. Само по милостта на предания на Бог, в 

сърцето на човек може да се пробуди влечението към дейността в духа на рагануга. 

Дейността в духа на рагануга е изключително рядка. Жителите на материалния свят са 

почти лишени от такава възможност. 

Обаче Бог е всеведущ и изпълнен със състрадание. Той вижда, че душите, 

пленени от мая, са лишени от възможността да се занимават с духовна дейност. Как 

биха могли те да достигнат съвършенство? По какъв начин душите, объркани от мая, 

ще си спомнят за Бог Кришна? Само като общува с възвишените предани, душата може 

да осъзнае своето изначално положение на слуга на Бог Кришна. Правилата на 

светското благочестие не задължават човека да се стреми към общуване със светите 

предани. Тогава по какъв начин човек придобива желание да общува с ваишнавите и 

прилага това желание в живота си? Този, който просто следва пътя на правилата и 

предписанията (видхи-марга), няма да може да разбере преданите. Но Бог със своя 

милостив поглед създава свещените писания. Като следва техните указания, човек 

може да заслужи милостта на Върховната Личност на Бога и по този начин да достигне 



просветление, което е подобно на слънцето в небосвода на неговото сърце. 

Ведите съществуват извечно. Една тяхна част ни учи на кармична дейност, друга 

част – на трансцендентално знание, третата – на любовно предано служене. Оплетените 

от мая индивидуални души притежават различни качества. Някои от тях са изцяло 

объркани, други са по-разумни, трети напълно осъзнават своето положение. Учението 

на Ведите е предназначено за всички. Въпреки, че душите могат да притежават 

безкрайно индивидуално разнообразие, те се подразделят на три основни категории: 

тези, които се стремят да се занимават с дейност заради наслаждението от нейните 

плодове (карма); тези, които са способни да възприемат трансценденталното знание 

(гяна); тези, които са достойни да познаят любовното предано служене на Бога (према). 

Така Ведите определят трите нива на стремеж на обусловената душа. Указанията на 

Ведите какво са длъжни и какво не са длъжни да правят живите същества, обитаващи 

материалния свят, съставляват вайдхи-дхарма (законите на религията). Неизменно 

благочестивата дейност се нарича вайдхи-правритти. Тези, които не следват законите 

на вайдхи, извършват греховни постъпки. Затова живите същества трябва всячески да 

избягват действия, различни от предписанията на вайдхи-правритти. Тези, чийто 

живот протича извън регламента на Ведите, се наричат млеччхи. Във връзка с казаното, 

можем да направим извода, че гореспоменатите категории живи същества притежават 

качествата, необходими за достойно съществуване. За благото на обществото великите 

мъдреци са написали множество книги, призвани да обяснят химните на Ведите. За 

доброто на тези, които се занимават с благочестива кармична дейност, Ману и 

останалите достойни мъдреци са съставили дхарма-шастрите. За благото на тези, 

които са привлечени от философските размишления (гяна), философите са съставили 

книги по философия и логика. В стремежа си да обучат и насочат усилията на тези, 

които имат склонност към предано служене (бхакти), великите предани са създали 

Пураните и изначалните Тантри. Такова е предназначението на ведическата 

литература. В изначалните писания никъде няма да срещнете да се споменава за 

философията мимамса. Всяко твърдение на Ведите, което според последователите на 

мимамса доказва превъзходството на тяхната идея, може да бъде опровергано с лекота 

– те са съмнителни и уязвими за контрааргументи. Философията на уттара-мимамса 

(Веданта) е представена с най-голяма яснота в „Бхагавад Гита“. Всяко учение за 

кармичната дейност, което пренебрегва гяна, е атеистично. Такова учение трябва да 

бъде отхвърлено. Учението за кармична дейност или гяна, което пренебрегва идеите на 

бхакти, е също безбожно. Съществуват само три вида йога: карма-йога, гяна-йога и 

бхакти-йога. Така ваишнавите обясняват учението на Ведите. 

Омагьосана от мая, индивидуалната душа отначало намира утешение в дейността, 

за да се наслаждава на нейните плодове (карма). След това се обръща към карма-йога. 

В края на краищата, след като премине нивата на карма-йога и гяна-йога, тя се обръща 

към бхакти-йога. Такава душа не се задържа на първото ниво, а се издига по-нататък 

по тази стълба. Ако душата, излъгана от мая, се изкачи само на едното ниво и спре, тя 

никога няма да влезе в светинята на преданото служене. 

Какво означава изразът „да намерим убежище в карма“? Кармичната дейност се 

извършва с тялото и ума, докато живата душа се намира в тялото. Тази дейност се 

подразделя на два вида: благоприятна и неблагоприятна. Когато се занимава с 

неблагоприятната дейност, човек получава съответните плодове. Неблагоприятната 

дейност се нарича или папа (грях), или викарма (лоша дейност). Ситуацията, когато 

човек се въздържа от греховна дейност, но не извършва и благоприятна, се нарича 

акарма. Важна е само благоприятната дейност. Тя се подразделя на три вида: нитя 

(постоянна), наймиттика (случайна) и камя (желана). Дейностите от типа на камя, 

които са ръководени от стремежа за лична изгода, трябва да бъдат избягвани. 



Свещените писания препоръчват дейност от типа на нитя или наймиттика. В 

съчиненията на мъдреците се описва подробно с какво се характеризират нитя, 

наймиттика и камя, а също се обяснява какво трябва и какво не трябва да се прави. 

Акарма (нежеланието да се извършва благоприятна работа) и викарма 

(неблагоприятната дейност) се различават от карма (благоприятна дейност). Ако човек 

избягва дейностите от типа на камя, тогава неговият труд се отнася към категориите 

нитя или наймиттика. Трудът, плодовете от който са полезни за тялото, ума, другите 

хора или човечеството като цяло, се нарича нитя. Всеки трябва да извършва труд от 

категорията нитя. Дейността със същите свойства, с тази разлика, че е принудена от 

временни обстоятелства, се нарича наймиттика. Повтарянето на гаятри, изразяването 

на почитание към другите, поддържането на чистота – този тип дейности поддържат 

тялото на обусловеното същество и носят благо на цялото общество. Със същото 

качество се отличава и честността в отношенията с другите хора и защитата на тези, 

които се нуждаят от нея. Всички тези видове дейности се считат за нитя. Примери за 

дейности наймиттика могат да бъдат изпълнението на своя дълг към покойните 

родители, други семейни задължения, а също покаянието, поднесено за извършени 

грехове и др. 

Трудът от типа нитя и наймиттика носи благо на света. Затова светите мъдреци 

препоръчват да се занимаваме с подобни благоприятни дейности. Като се отчита, че 

природата на хората е различна, свещените писания обясняват в какво се състои 

системата варнашрама. В съответствие с природните наклонности към определени 

дейности хората се подразделят на четири класи (варни): брахмани, кшатрии, вайши и 

шудри. Освен това, съществува разделение на хората на социални групи, така 

наречените ашрами. Те са следните: брахмачаря (живот в ученичество), грихастха 

(семеен живот), ванапрастха (оттегляне от работа), санняси (отречение). Хората, 

увлечени от акарма и викарма, се наричат антяджа (низши) и нирашрама (които се 

намират извън системата на ашрамите). Принадлежността към различните варни 

(касти) се определя от произхода, природата, рода дейност и качествата на човека. Ако 

варната се определя само по рождени признаци, смисълът на варнашрама се губи. 

Принадлежността към един или друг ашрам се определя в зависимост от това, дали 

човек е женен или напълно отречен от семейния живот. Женените хора образуват 

грихастха-ашрам. Тези, които не са женени се отнасят към брахмачаря-ашрам. Тези, 

които вече са се отрекли от женското общество се отнасят към ванапрастха-ашрам или 

санняси-ашрам, а за най-главна от варните се счита брахмана-варна. Това е описано в 

най-значимото от всички свещени писания – „Шримад Бхагаватам“ (11.17.15-11.17.21): 

 

„Различните професионални и социални разделения на човешкото общество 

се появиха според по-низшата или по-висша природа, изявяваща се при 

раждането на човека. 

Умиротворението, себеконтролът, отречението, чистотата, 

удовлетворението, търпението, простичката откритост, отдадеността на Мен, 

милостта и правдивостта са естествените качества на брамините. 

Динамичната сила, физическата издръжливост, решимостта, героизмът, 

търпението, щедростта, големите усилия, устойчивостта, отдадеността на 

брамините и водачеството са естествените качества на кшатриите. 

Вярата във ведическата цивилизация, посвещението на благотворителност, 

липсата на лицемерие, служенето на брамините и постоянното желание за 

натрупване на повече пари са естествените качества на ваишйите. 

Искреното служене на брамините, кравите, полубоговете и другите 

обожаеми личности, както и пълното удовлетворение от доходите, придобити в 



подобно служене, са естествените качества на шудрите. 

Мръсотията, нечестността, крадливостта, безверието, безполезните кавги, 

алчността, гневът и копнежите са в природата на най-пропадналите, които не 

влизат в системата варнашрама. 

Ненасилието, правдивостта, честността, желанието за щастието и 

добруването на всички хора и липсата на похот, гняв и алчност са задълженията 

на всички членове на обществото“. 

 

Сред хората, събрали се тук, няма такива, които са неспособни да разберат 

смисъла на свещените писания. Затова аз няма да тълкувам тези думи. Ще кажа само, 

че неотклонното следване на задълженията на варните и ашрамите създава основата 

на благочестивия живот. Страната деградира в такава степен, в каквато се отклонява от 

пътя на варнашрама. 

Сега нека да помислим за това, как във връзка с думата карма се използват 

думите нитя (вечен) и наймиттика (временен). Ако се постараем да разберем тайния 

смисъл на свещените писания, ще видим, че тези думи не се използват във връзка с 

духовната цел на живота. Те определят само материалните задължения на живото 

същество. 

Но от друга страна, нитя-карма, нитя-таттва, нитя-саттва и другите подобни 

определения могат да бъдат използвани само отнесени към духовното положение на 

душата. Те не трябва да бъдат използвани за обозначаване на нещо друго. Затова, 

когато думата карма се допълва с думата нитя, новото понятие карма-нитя се отнася 

към явленията на материалния свят само при повърхностно разглеждане. В 

действителност, то косвено посочва духовната реалност. Кармата на материалния свят 

не може да бъде вечна. Когато карма се задейства в карма-йога, а карма-йога води към 

търсенето на гяна (знанията), което от своя страна води към бхакти (преданото 

служене), тогава карма и гяна могат с пълно основание да бъдат наречени нитя, тъй 

като в дадената ситуация те ще доведат до това, което действително притежава 

качеството нитя. 

Затова повтарянето на мантрата гаятри се счита за нитя-карма брахмана, - 

защото това действие, на пръв поглед  се отнася към материалното тяло, а по косвен 

начин посочва пътя на преданото служене. Изхождайки от това е допустимо 

използването на думата нитя за предметите, които сами по себе си не представляват 

нитя. Такова използване на думата се нарича упачара (стилистика на речта). 

Думата нитя-карма може да бъде използвана само за обозначаване на кришна-

према (чистата любов към Бог Кришна). Използването на думата нитя-карма е 

оправдано само в областта на духа. Ако дейността в материалния свят помага за 

усъвършенстване на духовния живот, тогава тя може да бъде наречена нитя-карма. В 

това няма нищо лошо. Но този, който действително знае истината, няма да нарече 

подобна дейност нитя (вечна). Той предпочита да я нарича наймиттика (временна). 

Изводът е ясен: Не е съвсем правилно да се използват думите нитя-карма и 

наймиттика-карма приложени към материалната дейност. 

Вечната природа на душата е божествена. Тази религия, която определя 

качествата на душата правилно, е вечна религия. Всички останали религии са преходни. 

Такива са варнашрама-дхарма, аштанга-йога, санкхя и другите течения. Ако 

индивидуалната душа не се намира в плен на мая, за нея няма смисъл да следва 

гореуказаните пътища. Тези временни религии са предназначени само за омагьосаните 

от мая. Многочислените псевдо религии са приспособени за конкретни обстоятелства. 

Затова всички тези религии са временни. 

Брахманите са най-разумните от хората и техните задължения включват 



повтарянето на мантрата гаятри. Саннясите са длъжни да се отрекат от всички други 

задължения, освен духовните. В материалния свят всички задължения имат временен 

характер. Но те се възхваляват в дхарма-шастрите и са полезни за благочестивите 

хора, които се стремят към духовен живот. Въпреки това, те в никакъв случай не трябва 

да бъдат приравнявани към изначалните задължения на душата. „Шримад Бхагаватам“ 

(7.9.10) дава следното пояснение по този въпрос: 

 

„Ако един брахмана притежава всичките дванадесет брамински качества 

(както са изложени в книгата „Санат Суджата”), но не е предан и не изпитва 

влечение към лотосовите нозе на Бога, той със сигурност е по-низш от отдадения, 

който е кучеядец, но е посветил всичко - мислите, словата, делата, богатството и 

живота си - на Върховния Бог. Такъв отдаден е по-добър от подобен брахмана, 

тъй като отдаденият може да пречисти цялото си семейство, докато тъй 

нареченият брахмана, замаян от лъжлив престиж, не може да пречисти дори 

самия себе си“. 

 

Качествата на брахмана изброени от нас, са следните: честност, самообладание, 

аскетизъм, свобода от завист, скромност, търпимост, свобода от гняв, умение за 

извършване на жертвоприношения, доброта, устойчивост, познаване на Ведите, 

твърдост в спазване на обетите. Брахманът, надарен с тези качества, трябва да бъде 

почитан  от целия свят. Обаче, ако брахманът притежава всички тези достойнства, но е 

лишен от преданост към Бог Кришна, то неговото положение е неустойчиво. Дори 

кучеядецът е по-добър от такъв брахман, ако разбира се е предан. Смисълът на този 

стих е ясен: в този случай, за кучеядец е считан човек, който се е родил в семейството 

на кучеядци, но чрез общуване със светците е преминал процес на пречистване 

(самскара) и благодарение на това се е заел с вечна духовна дейност. За брахман в този 

стих се счита този, който е роден в семейство на брахмани, но не изпитва склонност 

към вечната духовна дейност, а вместо това се занимава с преходна материална 

дейност. 

Хората, които населяват материалния свят се разделят на два вида: разумни и 

неразумни. В материалния свят е пълно с неразумни хора, а разумните са рядкост. За 

„най-разумни“ сред неразумните се считат брахманите; съответно и задълженията на 

брахманите, например повтарянето на гаятри мантра, се считат като оптимални за 

материалния свят. Изразът „разумен човек“ в този случай представлява синоним на 

думата ваишнава. Между дейността на ваишнавите и дейността на неразумните хора 

има огромна разлика. Независимо от това, учението на ваишнавите и учението на 

глупавите последователи на смрити-шастрите (така наречените смарти) в 

действителност не влизат в противоречие. Думите на свещените писания хармонират 

помежду си. Разумните хора прекрасно разбират това. Те не споделят мнението, че 

правилата, установени в шастрите, преследват различни цели. Задълженията, 

предписвани от шастрите (свещените писания) за по-малко разумните хора, в 

действителност се различават от тези, които са предписани за разсъждаващите хора. 

Въпреки това, различните средства, в крайна сметка преследват една и съща цел. 

Шастрите препоръчват на неразумните хора временни задължения, тъй като те са 

оптимални за тях. Обаче трябва да отбележим, че всички преходни задължения са 

несъвършени, безсмислени, нечисти и нетрайни. 

Временните задължения на душата, която се намира в материално тяло, се 

различават от непосредствените ѝ духовни задължения. Временните задължения могат 

да бъдат изпълнявани, ако са насочени към духовно развитие. Тогава те подпомагат 

постигането на истинската духовна природа. Но ако някакви средства не подпомагат 



достигането на тази цел, те трябва да бъдат отхвърлени. Затова средствата се считат за 

вторични. Средствата са само отделна съставка на това, което представлява крайната 

цел. Изхождайки от това твърдение, можем да направим извода, че временните 

задължения не са съвършени. Например, процесът на повтаряне на гаятри, както и 

останалите задължения на брахмана, е подчинен на многочислени правила и трябва да 

бъде извършван в точно определено време. Подобен род задължения нямат нищо общо 

с естествената духовна дейност на душата. Но следвайки тези правила дълго време и 

общувайки със светите ваишнави, можем да се пречистим. Благодарение на това у 

човека може да се появи вкус към святото име на Бог Хари. Той няма вече да се 

занимава с предишната си дейност – например, с повтаряне на гаятри. Възпяването на 

святото име на Бог Хари е идеалната духовна дейност. Повтарянето на гаятри и 

другите действия са само различни средства, предназначени за постигане на крайната 

цел – възпяването на святото име на Бог Хари. Истината се крие не в тези действия. 

Светите хора утвърждават, че подобни задължения са достойни за почитание, но 

въпреки това те са считани за недовършени, нечисти и недълговечни. Крайната цел е 

постигането на духовната истина. Временните задължения въвличат индивидуалната 

душа в отношения с материята и материалистите, затова те се считат за отвратителни. 

Преходните задължения са изключително материални. Те влекат след себе си 

множество привидно сладки, но ненужни плодове, които идват при индивидуалната 

душа от само себе си. Дори без да иска подобни жалки постижения, душата при все 

това не може да ги избегне. 

Ще приведа пример. Ако брахманът се покланя на Върховната Личност на Бога, 

това е благотворна дейност. Но ако той започне да мисли: „Аз съм брахмана. Другите 

хора са по-нисши от мен“ - той ще открие, че неговото поклонение пред Бога носи 

страшни плодове. Подобни плодове, които са крайно неблагоприятни за душата, носят 

със себе си и мистични сили, достигани благодарение на практиката аштанга-йога. 

Материалното сетивно наслаждение и имперсоналното освобождение са двата 

спътника на временните задължения, и не могат да бъдат избегнати. Ако на 

индивидуалната душа се отдаде да ги надхитри, тя ще може да достигне своята 

изначална духовна природа. Затова временните задължения са крайно неблагоприятни 

за индивидуалната душа. 

Временните задължения са нетрайни. Те се изпълняват от душата не винаги и не 

навсякъде. Например, само по определена причина брахманът се дарява с природа 

свойствена на брахмана, кшатрият - с природа, свойствена на кшатрия и така нататък. 

Когато тази причина бива отстранена, съответстващата ѝ природа също спира да 

съществува. Една и съща душа отначало може да се роди като брахман, а след това – 

като парий. Следователно, задълженията на брахманите имат временна природа. Те 

нямат отношение към изначалните задължения на душата. Затова фразата „задължения, 

присъщи на душата“ може да бъде разбирана само в преносен смисъл по отношение на 

временните задължения. С всяко ново телесно въплъщение на душата тези „присъщи 

задължения“ се променят. Обаче вечната природа на душата никога не търпи 

изменения. Именно нейната вечна природа е истинското задължение, присъщо на 

душата. А всички временни задължения без изключение са недълговечни. 

Ако някой ме попита: „В какво се състоят задълженията на ваишнавите?“, ще 

отговоря: „Задълженията на ваишнавите – това са вечните задължения на душата. 

Откъсвайки се от света на материята, душата на ваишнава получава своето чисто 

духовно тяло, и с него пристъпва към този вид дейност в преданото служене, която ѝ 

позволява да изрази своята духовна любов към Бог Кришна по най-добрия начин. 

Обитавайки материалния свят, разумният човек приема с благодарност всичко, което 

подпомага усъвършенстването на духовния му живот, и отхвърля всичко, което го 



възпрепятства. Той не се подчинява сляпо на препоръките и забраните на писанията. 

Такъв човек с готовност приема на въоръжение всички наставления на писанията, 

които формират преданост към Бог Хари. Ако препоръките на писанията не съдействат 

за израстване на предаността, той спокойно ги отхвърля. По същия начин приема или 

отрича забраните, изложени в писанията. Ваишнавата е най-достойният човек в 

материалния свят. Той е приятел на всяко живо същество. Ваишнавата олицетворява 

със себе си всичко най-благостно, което съществува в света. И така, аз казах всичко, 

което исках да кажа на това събиране на ваишнавите. Нека ваишнавите, събрали се 

тук, да ми простят всички грешки и недостатъци“. 

След като казал тези думи, Ваишнава дас изпълнил дандават (поклон) пред 

всички събрали се ваишнави и седнал в края. С очи, изпълнени със сълзи, ваишнавите в 

един глас възкликнали: „Отлично казано! Превъзходно казано!“ И горите на Годрум, 

шумолейки със зелените си листа, им отговорили с ехото: „Отлично казано! 

Превъзходно казано!“ 

Певецът-брахман, който задал този въпрос, видял дълбоката истина в аргументите 

на оратора. В него все пак останали някакви съмнения, но независимо от това, семето 

на вярата в религията на ваишнавите пуснало здрави корени в ума му. Като събрал 

почтително длани, той казал: „О велики светци, по-рано аз не бях ваишнава. Но като 

слушах светите имена на Бог Хари отново и отново, аз станах ваишнава. Ако вие 

проявите милосърдие и започнете да ме наставлявате и занапред, и последните 

съмнения ще напуснат моя ум“. 

Като чул тези думи, Шри Према дас, светият бабаджи-парамахамса, 

доброжелателно отговорил: „Остани в обществото на Шриман Ваишнава дас. Той е 

изучил всички писания. Във Варанаси е опознал Веданта-сутра и е дал обет за санняси. 

Благодарение на безпричинната милост на Шри Кришна Чайтаня, господаря на нашите 

съдби, той беше привлечен от Шри Навадвип. Известни са му всички постулати на 

ваишнавската религия. В него живее дълбока любов към светите имена на Бог Хари“. 

Любознателният музикант бил благочестив човек. Казвал се Шри Калидас 

Лахири. Като чул думите на светия бабаджи, той приел Ваишнава дас за свой духовен 

учител. „Този човек се е родил в семейството на брахмани и вече е приел санняси. 

Затова той е достоен да наставлява брахмана. Аз виждам, че е дълбоко проникнал в 

истината на религията на ваишнавите. Той може да ме научи на много неща“ – с такива 

мисли Лахири Махашая поднесъл поклона си в нозете на Шри Ваишнава и казал: „О, 

праведни, моля те, бъди милостив към мен“. Като му се поклонил в отговор, Ваишнава 

дас промълвил: „Ако ти бъдеш милостив към мен, аз ще считам, че моите желания са се 

изпълнили“. 

Ваишнавите започнали да поемат към домовете си, тъй като слънцето вече 

залязвало. 

Лахири Махашая живеел в отдалечена, уединена част от селището. Неговият дом 

се намирал посред гората и също както хижата на бабаджи бил обвит от лианите 

мадхави. Наблизо до дома му се намирало възвишение за туласи-деви. Домът му се 

състоял от две стаи. Дворът му бил обрасъл от храсти чита. Растели бела, ним и други 

цъфтящи плодни дръвчета, които благоухаели и посипвали земята с нежни листенца. 

Гората принадлежала на Мадхава дас Бабаджи. По-рано той бил изключително 

благочестив човек, но попаднал под лошо влияние и се оттеглил от ваишнавската 

религия. Връзката му с развратна жена прекъснала духовния му живот. Той не намерил 

щастие, но обеднял и се разочаровал от всичко. Събирал подаяния откъдето може, а 

също давал под наем една от своите стаи. В тази стая живеел Лахири Махашая. 

През нощта сънят на Лахири Махашая бил прекъснат. Докато размишлявал върху 

това, което казал Ваишнава дас Бабаджи, той чул някакви звуци на двора. Излязъл 



навън и зад ъгъла видял, че Мадхава дас разговаря с някаква жена. Като го забелязала, 

жената избягала. Силно смутен, Мадхава дас останал неподвижен. 

Лахири Махашая попитал: „Бабаджи, какво се случи?“ 

Просълзен, Мадхава дас отговорил: „О, уви! Какво да кажа? Какъв бях преди? И 

какъв съм сега? Светият бабаджи-парамахамса толкова много ми вярваше! Сега ме е 

срам дори да се доближа до него!“ 

Лахири Махашая казал: „Кажи ми по-ясно, Мадхава, аз не те разбирам“. 

Като въздъхнал тежко, Мадхава дас му разказал следната история: „По-рано бях 

женен за жената, която току-що видя. Няколко дни след като дадох обет за отречение, 

тя дойде в Шри Шантипур и се засели в хижа, която сама построи на брега на Ганг. 

Минаха много дни. Веднъж, докато се разхождах по брега на Ганг в Шри Шантипур, аз 

я срещнах и я попитах: „Защо изостави къщата си?“ Тя отговори: „В материалния 

живот няма нищо хубаво. Като се лиших от убежището на твоите нозе, реших да дойда 

на свято място и да живея от подаяния“. Без да кажа нито дума, аз се върнах в Шри 

Годрум. Там се заселих в дома на Сад-гопа. Но всеки ден я срещах някъде. Колкото 

повече се стараех да избягвам срещите с нея, толкова по-настойчиво тя се опитваше да 

се срещне с мен. Сега тя живее в ашрама, но нощем идва тук и се старае да ми съсипе 

живота. Лошите слухове за мен се разпространиха навсякъде. Общуването с нея нанесе 

голяма вреда на моето предано служене. Аз съм направо въглен, който очерня 

семейството на слугите на Шри Кришна Чайтаня. Сега заслужавам такова наказание, 

каквото преди време е получил Чхота Харидас. Бабаджите на Шри Годрум са 

милосърдни, затова засега не са ме наказали, но вече не ми вярват“. 

Като изслушал тази печална история, Лахири Махашая казал: „Бъди внимателен, 

Мадхава дас Бабаджи“, - и се върнал в дома си. 

Като останал сам, Лахири Махашая изобщо не могъл да заспи. Измъчвала го една 

мисъл: „Мадхава дас Бабаджи е пропаднал и прилича на човек, който яде своето 

повръщано. Аз не трябва повече да живея в този дом. Дори ако общуването ми с него 

не доведе до моето падение, ще си навлека упреците на другите. Истинските ваишнави 

ще изгубят доверието си към мен и ще престанат да ме наставляват“. 

По изгрев той тръгнал към Прадюмна-кунджа, почтително поздравил Ваишнава 

дас и попитал дали наблизо може да се намери място, където да се засели. Когато 

Ваишнава дас предал молбата му на светия бабаджи-парамахамса, той решил, че 

Лахири Махашая може да остане в една от хижите, разположени в гората. Лахири 

Махашая благополучно се преселил в една малка хижа. Брахманът, който живеел 

наблизо, обещал да храни новия ваишнава с прасад и всячески да се грижи за него. 

 

 

4. Другото име на вечната религия е вайшнавска религия 
 

Хижите на Лахири Махашая и на Шри Ваишнава дас били наблизо. Наоколо 

растели дървета манго и кантхала. От всички страни дворът бил обкръжен от кичести 

храсти бетел. В средата на двора се извисявала просторна кръгла тераса. Тя била 

построена още когато в този двор живеел Прадюмна Брахмачари. Ваишнавите я 

наричали „терасата на Сурабхи“ и често идвали тук, за да я обиколят почтително и да ѝ 

отдадат своите поклони. 

Веднъж вечерта, когато започвало да се мръква, Шри Ваишнава дас седял в своята 

хижа на постелка от листа и повтарял светите имена на Бог Хари. Било тъмната 

половина на месеца и нощният мрак все повече се сгъстявал. В хижата на Лахири 

Махашая с трептящ огън горяла лампа. Внезапно Лахири Махашая забелязал на прага 

на своята хижа змия. Той бързо подрязал фитила на лампата, взел пръчка и се 



приготвил да я убие, но докато излизал с лампата навън, изгубил змията от погледа си. 

Като влязъл в хижата на Ваишнава дас, Лахири Махашая му казал: „Бъди внимателен! 

Струва ми се, че в твоята хижа влезе змия“. Ваишнава дас отговорил: „Ти се вълнуваш 

толкова много заради някаква змия? Ела тук. Влез в хижата ми и отхвърли страха“. 

Лахири Махашая влязъл в хижата и седнал на постелката от листа. Но тревогата му не 

го напускала. Той казал: „О, благородна душа, в това отношение Шантипур е много 

хубав. Той е достатъчно голям град и живеейки в него може да не се страхуваш от змии 

и други подобни твари. А в Надия винаги трябва да се опасяваш от змии, особено в 

Годрум и другите гористи места. За човек с благороден произход е трудно да живее в 

такива места“. 

Шри Ваишнава дас Бабаджи отговорил: „О Лахири Махашая, глупаво е да си 

позволяваш да се безпокоиш заради такива дреболии. Би трябвало да си чувал 

историята за Махараджа Парикшит, описана в „Шримад-Бхагаватам“. Като отхвърлил 

всичките си страхове, успокоявайки ума си, той пил нектара на възхвалата на Бог Хари, 

който се леел от устата на Шрила Шукадева Госвами. Благодарение на това постигнал 

трансцендентално блаженство. Няма такава змия, която би могла да убие душата на 

човека. Да ухапе душата може само змията на раздялата с Бог Кришна. Материалното 

тяло е смъртно, независимо дали това ти харесва или не. В един прекрасен ден ще се 

наложи да го оставиш. Човек може да направи всичко, което е по силите му, за да 

съхрани материалното си тяло, но ако Бог Кришна пожелае, то може да загине във 

всеки един момент и никой няма да може да го опази от това. Ако часът на смъртта още 

не е ударил, можеш да спиш до змията и тя няма да ти навреди. Затова този, който не се 

страхува от змии и други опасности, може да бъде считан за истински ваишнава. Умът 

на човек, който се страхува от всяка опасност, е винаги възбуден. А може ли 

неспокойният ум да мисли за лотосовите нозе на Бог Хари? Затова не трябва да се 

страхуваме от змии и да ги убиваме само заради това, че се боим за своето тяло“. 

Накрая, като постигнал душевно равновесие Лахири Махашая казал: „О, светецо, 

твоите думи, изпълнени със състрадание, изгониха страха от сърцето ми. Аз знам, че 

само човек, надарен с благородно сърце е способен да постигне висшата цел на живота. 

Светите отшелници, които живеят в планинските пещери и се покланят на Бога, никога 

не се страхуват от диви животни. Напротив, те доброволно живеят в гъсталаците, сред 

зверовете, защото се страхуват от обществото на материалистите“. 

Като изслушал тези думи, светият бабаджи казал: „Когато Бхакти-деви (богинята 

на преданото служене) се появи в нечие сърце, то се възвисява. Целият свят боготвори 

такъв човек. Всички – и светците, и невежите – обичат преданите на Бога. Затова всеки 

трябва да стане ваишнава“. 

Лахири Махашая промълвил: „Ти ме дари с неразрушима вяра във вечната 

религия. Религията на ваишнавите е много близка до вечната религия. Това е моето 

лично мнение. Ала не съм сигурен, че ваишнавизмът не се отличава по нищо от 

вечната религия. Моля те, кажи ми, какво мислиш за това“. 

Ваишнава дас Бабаджи отговорил: „В материалния свят две различни религии се 

наричат с едно и също име – ваишнавизъм. Едната от тях е истинската ваишнавска 

религия, а другата е изопачена. Изначалната ваишнавска религия е една, въпреки че я 

разделят на четири вида в съответствие на различните раси. По този начин, съществува 

ваишнавска религия в духа на служене (дася), ваишнавска религия в духа на 

приятелството (сакхя), ваишнавска религия в духа на родителската любов (ватсаля) и 

ваишнавска религия в духа на интимната любов (мадхуря). Въпреки това, истинската 

ваишнавска религия е цялостна, а не разнородна. Понятията „вечна религия“ и 

„трансцендентална религия“ са само други обозначения на ваишнавизма. Шрути-

шастра провъзгласява: „Като познае Всевишния, човек стига до познанието на всичко 



съществуващо“. Тези думи изцяло и напълно се отнасят за религията на ваишнавите. 

Тази истина постепенно ще се разкрие пред теб. 

Изопачената, псевдо ваишнавска религия бива два вида: ваишнавизъм, осквернен 

от дейността за наслаждение на плодовете ѝ (карма) и ваишнавизъм, осквернен от 

имперсоналните заблуди (гяна). Ваишнавската религия, както е представена от 

смарта-брахманите, е религия, осквернена от кармичната дейност. Въпреки че тя 

също включва в себе си посвещение в практикуване мантрата на Вишну, в тази 

представа за религията на ваишнавите се забелязва стремеж за омаловажаване на 

значението на всепроникващата Върховна Личност на Бога и за подчинението Му на 

законите на кармичната дейност. Според тези възгледи, Бог Вишну, въпреки че 

управлява всички полубогове, е само част от процеса на карма и сам е подчинен на 

законите на карма. Според мнението на смарта-брахманите, поклонението и всяка 

друга духовна практика са само различни аспекти на кармична дейност, затова не може 

да има нищо над кармичната дейност. Тази форма на ваишнавска религия, изкривена в 

съответствие с представите на философите мимамси, битува отдавна. В Индия има 

много последователи на това направление и всички те наричат себе си ваишнави. Обаче 

изобщо не признават чистите ваишнави за ваишнави. В това е нещастието на 

последователите на мимамса. 

За съжаление, в Индия преобладава ваишнавската религия, осквернена от 

имперсоналната философия. Според твърденията на имперсоналистите, за да постигне 

безличния и свободен от всякакви качества Брахман, човек трябва да се покланя на 

Сурия, Ганеша, Шакти, Шива или Вишну. След това, като получи съвършено знание, 

той може да отхвърли формата на Божеството, на което се е покланял досега. И едва 

сетне достига безличния Брахман, лишен от всякакви качества. В увлечението си от 

подобни идеи, много хора не се отнасят достатъчно почтително към изначалната 

религия на ваишнавите. Независимо, че имперсоналистите се покланят на Бог Вишну, 

като посвещение и служене на Божествата, а понякога дори поклонение на Шри Шри 

Радха-Кришна, такава религиозност въпреки това не е истински ваишнавизъм. 

Чистата ваишнавска религия се отличава по кардинален начин от нейните 

осквернени форми. Само в чист вид тя е истинската ваишнавска религия. Заради 

недостатъци, присъщи на века на Кали, много хора не разбират какво е чист 

ваишнавизъм. Те считат, че именно тези изопачени форми са истинската ваишнавска 

религия. 

Тези, които се покланят на Параматма (Свръхдушата), се опитват колкото се може 

по-скоро да видят Свръхдушата. В стремежа си да се потопят в мистичен транс и да 

съзрат Свръхдушата, те се занимават с крия-йога, карма-йога или аштанга-йога. 

Според религиозните представи на хората, различните методи на предано служене, 

например посветените в практиката на мантрите на Вишну, поклонението на Бог 

Вишну, медитацията върху Бог Вишну и така нататък, представляват само различни 

аспекти на карма-йога. В средите на тези люде битува формата на ваишнавска религия, 

осквернена от кармична дейност. 

В „Шримад Бхагаватам“ се обяснява, че само хората с най-голям късмет са 

привлечени от чистото предано служене, служенето на изначалната форма на 

Върховната Личност на Бога. Тези хора се занимават с поклонение на Божествата и 

другите видове предано служене. Подобна дейност не е само допълнителен аспект на 

крия-йога, карма-йога или други имперсонални възгледи. Такава дейност е същността 

на чистата ваишнавска религия. В „Шримад Бхагаватам“ (1.2.11) е казано: 

 

„Учените-трансценденталисти, които познават Абсолютната Истина, 

наричат тази недвойнствена субстанция Брахман, Параматма или Бхагаван“. 



 

Всевишният Бог е тъждествен с Параматма и безличния Брахман. Върховната 

Личност на Бога – Бог Вишну, е висшето същество, лишено от всякаква нечистота. 

Индивидуалните души, които Му се покланят, също постигат чистота. Дейността на 

извисилите се до преданото служене души се наричан бхакти. Хари-бхакти (преданото 

служене на Бог Хари) е известно също под името шудха-ваишнава-дхарма (чистата 

ваишнавска религия), нитя-дхарма (вечната религия), джайва-дхарма (призванието на 

индивидуалната душа), бхагавата-дхарма (поклонението на Върховната Личност на 

Бога), парамартха-дхарма (достигането на крайната цел на живота) и пара-дхарма 

(висшата религия). Религиите, които си поставят за цел достигането на Параматма и 

безличният Брахман са временни. Към търсене на имперсоналния Брахман човек е 

подтикнат от материални подбуди. Такава религия не е вечна. Като правило, душата се 

обръща към безличния Брахман в търсене на път за избавяне от материалното робство. 

Но поклонението на имперсоналния аспект на Бога нерядко е осквернено от 

материални подбуди. Затова тази религия е преходна. Душата, която черпи щастие от 

насочената медитация (самадхи), най-често се обръща към почитание на Параматма. В 

търсене на фини сетивни удоволствия, тя от своя страна започва да следва принципите 

на временната религия, основана на материални подбуди. Вследствие на гореказаното, 

единствената вечна религия е служенето на Върховната Личност на Бога“. 

Като изслушал тези думи, Лахири Махашая промълвил: „Моля те, разкажи ми 

всичко за изначалната ваишнавска религия. Аз вече не съм млад. Търся приют в твоите 

нозе. Моля те, бъди милосърден, не ме отхвърляй. Чувал съм, че човек, който е получил 

посвещение и наставления от недостоен човек, трябва да намери истински духовен 

учител и да приеме посвещение и наставления от него. Вече няколко дни слушам 

твоите благостни напътствия и благодарение на тях придобих вяра в религията на 

ваишнавите. Моля те, бъди милосърден към мен. Приобщи ме към своята религия и 

след като завърша обучението си, посвети ме във ваишнава, освобождавайки ме от 

материалната нечистота“. 

Като изпаднал в смущение, светият бабаджи казал: „Скъпи братко, аз ще те науча 

на всичко, на каквото мога, но съм недостоен да бъда духовен учител, който дава 

посвещение. Ала без значение как, сега ти трябва да се приобщиш към святата религия 

на ваишнавите. 

Според наставленията на Шри Кришна Чайтаня Махапрабху, извечния духовен 

учител на целия свят, ваишнавската религия включва в себе си три основополагащи 

истини. Те са следните: самбандха (връзката между Върховната Личност на Бога и 

индивидуалната душа), абхидея (дейността, предизвикана от тази връзка), прайоджана 

(чистата любов към Върховната Личност на Бога). Този, който постигне тези три 

истини, е способен да извършва разумни действия. Той може да бъде наричан истински 

ваишнава, или казано с други думи, чист предан на Бога. 

В рамките на самбандха, от своя страна съществуват три отделни категории: 

материалният свят, или илюзорната енергия, мая; индивидуалната душа, или 

подчиненото живо същество; Върховната Личност на Бога – единственият, който няма 

равен на себе си, повелителят на всички сили, всепривличащият източник на всички 

богатства и всички радости, единственото убежище и на индивидуалните души, и на 

илюзорната енергия, мая. Бог е единственото убежище на индивидуалните души и на 

илюзорната енергия, но въпреки това, Той винаги остава напълно независим, а 

Неговата духовна форма е вечна и неизмеримо прекрасна. Сиянието на безличния 

Брахман е само нищожен отблясък от светещото Му тяло. Посредством Своята 

трансцендентална енергия айся-шакти, Той сътворява материални вселени и размества 

в тях индивидуалните души. След това посредством Своята експанзия Той приема 



формата на Свръхдуша и в качеството на Свръхдуша пронизва всички материални 

вселени. Така Той утвърждава Своята върховна власт. Като притежава всички 

богатства на духовния и материалния светове, Бог Нараян обитава духовното небе. 

Като източник на висша радост, Той се проявява като Бог Кришначандра, възлюбения 

на всички гопи в Голока Вриндавана. Неговите форми и развлечения са безсмъртни и 

безгранични. Никой и нищо не може да се сравни с Бога. Няма никой по-висш от Него. 

Всичките Му форми и развлечения се проявяват чрез Неговата пара-шакти 

(трансценденталната енергия). Но само три от великото множество Негови 

трансцендентални енергии са добре известни на индивидуалните души. Една от тях се 

нарича чит. Благодарение на тази енергия Върховната Личност на Бога се наслаждава 

на Своите трансцендентални развлечения. Другата енергия е енергията на дживата, 

или междинната енергия. Чрез нея се проявява и се поддържа безкрайното множество 

индивидуални души. Третата енергия е мая. Благодарение на тази енергия се раждат 

материалните предмети, материалното време и материалната дейност. Върховната 

Личност на Бога се намира в определени отношения с индивидуалните души. От своя 

страна, и индивидуалните души, и материалната енергия, имат определена връзка с 

Върховната Личност на Бога. Подобно на това, и Върховната Личност на Бога, и 

индивидуалните души, се намират във връзка с материалната енергия. Съвкупността от 

тези отношения се нарича самбандха. Познавайки тези взаимоотношения, можеш да 

разбереш същността на самбандха. Невъзможно е да станеш ваишнава, без да 

постигнеш смисъла на тези взаимоотношения“. 

Лахири Махашая промълвил: „Но, учителю, аз неведнъж съм чувал от самите 

ваишнави, че те се отдават на волята на своите емоции и затова не се нуждаят от 

никакво знание. Как да определя това твърдение? Досега аз самият възпявах светите 

имена на Бог Хари само за да развия в себе си определени чувства. Никога не съм се 

стремил да разбера никакви взаимоотношения“. 

Достойният бабаджи отговорил: „Възвишената любов, която изпитва 

ваишнавата, е крайният плод на неговото предано служене. Обаче тази любов трябва 

да бъде чиста. За тези, които считат, че любовното чувство в своето най-висше 

проявление води до сливане с безличния Брахман, нито техните действия, нито 

възвишените им емоции са избавени от нечистота. Техните екстатични емоции са само 

празно лицемерие. Една-единствена капка чиста любов е способна да изпълни всичките 

желания на душата. Емоционалните прояви на предаността на този, който прикрито се 

счита за единен с имперсоналния Брахман, са само пошла измама за наивни хора. 

Затова истинските ваишнави трябва добре да разбират техният хитър замисъл“. 

След като изслушал своя духовен учител, преданият Лахири Махашая попитал: 

„А съществува ли нещо по-висше от безличния Брахман? Ако Върховната Личност на 

Бога е източник на имперсоналния Брахман, защо философите изобщо не оставят на 

мира този същия Брахман, и не започнат да се покланят на Върховната Личност на 

Бога?“ 

Светият бабаджи се засмял и отговорил: „Брахма, четиримата Кумари, Шукадева 

Госвами, Нарада, Шива и всички останали истински велики философи са намерили 

убежище в нозете на Върховната Личност на Бога“. 

Лахири Махашая казал: „Ако Бог притежава форма, проявена в пространството, 

тази форма трябва да има и определени пространствени граници. Но как формата на 

Върховната Личност на Бога, ограничена в пространството, може да служи за начало на 

всепроникващия, неограничен от пространството безличен Брахман?“ 

Бабаджи отговорил: „Дори в материалния свят присъства ефирът - 

всепроникващият елемент, неограничен от пространството. Трябва ли ние да 

благоговеем пред безличния Брахман само затова, че той е също всепроникващ и 



неограничен от пространството? Духовната форма на Бога има пространствени граници 

и се намира в определено място, ала едновременно с това, от сиянието на Своето тяло 

тя поражда имперсоналния Брахман, който не е ограничен от пространството и 

прониква всичко съществуващо. Нима има някой, който да е подобен на Бог? Никой не 

може да си съперничи с Него, включително и имперсоналният Брахман. Формата на 

Бога е надарена с неизмерима привлекателност. В тази форма се проявяват напълно 

качества като всепроникване, всевиждане, всемогъщество, най-голямо милосърдие и 

висше блаженство. Нима тази форма не е прекрасна? Какви добродетели не ѝ достигат? 

Каква сила не ѝ достига? От друга страна, с какво може да те привлече нещо 

безформено, всепроникващо и непознаваемо? Имперсоналният Брахман е всичко на 

всичко един от безчислените аспекти на Върховната Личност на Бога, лишен от 

каквито и да било качества. Личността и безличният аспект съществуват в прекрасната 

форма на Върховната Личност на Бога. Този безформен, постоянен, лишен от качества, 

недостъпен за познанието и неизмерим аспект на Бога, се харесва само на 

недалновидните хора. А тези, които притежават разум са привлечени само от 

изначалната, пълна форма на Бога, и от нищо друго. Ваишнавите няма да отдадат 

сърцето си на безформения Брахман, защото това противоречи на тяхната вечна 

природа. Върховната Личност на Бога, Бог Кришна, съвместява в Себе си двата 

аспекта: лишеният от качества Брахман и надарената с многочислени качества 

Върховна Личност. Бог е океан от трансцендентално блаженство, затова Той е 

привлекателен за всички живи същества“. 

Лахири Махашая промълвил: „Кришна се е родил в материалния свят, тук се е 

занимавал с различни дейности, и след това, в определен момент е оставил Своето 

материално тяло. Как Неговата форма може да бъде вечна?“ 

Бабаджи отговорил: „Формата на Шри Кришна е вечна, изпълнена със знание и 

блаженство. Неговите раждане, дейност и така изглеждащата смърт не са материални“. 

Лахири Махашая задал още един въпрос: „Но защо „Махабхарата“ и другите 

шастри казват същото, което казвам аз?“ 

Бабаджи отговорил: „Вечната Абсолютна Истина е невъзможно да бъде описана 

с думи. Чистите души виждат формата и игрите на Бог Кришна. След това те разказват 

за тях като използват обикновени думи. Тези разкази звучат като обикновени 

исторически повествования. Тези, на които им е известен истинския смисъл на 

„Махабхарата“ и другите писания, възприемат разказите за живота на Бог Кришна по 

един начин, а неразумните материалисти ги разбират съвсем различно“. 

Лахири Махашая продължил беседата: „В процеса на медитация върху формата 

на Бог Кришна възниква представата, че тази форма е ограничена от времето и 

пространството. Как по друг начин можем да мислим за формата на Бог Кришна?“ 

Светият бабаджи отговорил: „Мисленето е дейност на ума. Докато умът е 

осквернен и привързан към материалните предмети, неговата дейност – мислене, 

медитация и друго подобно – не може да бъде духовна. Ако у човека се появяват 

качествата на ваишнава, тогава умът постепенно се одухотворява. Дейността на ума – 

мислене и медитация – неизбежно става духовна. Когато възвишените ваишнави, които 

черпят радост от преданото служене, възпяват светите имена на Бог Хари, 

материалната нечистота не може да ги докосне. Те вече живеят духовен живот. Когато 

се намират в духовния свят, те медитират върху ежедневните забавления на Бог 

Кришна и без усилия постигат цялата сладост от личното служене на Бога“. 

Като чул тези думи, Лахири Махашая попитал: „Моля те, бъди милосърден, дари 

ме с истинско духовно разбиране“. 

Праведният бабаджи отговорил: „Когато отхвърлиш всички материални мисли и 

съмнения, и ден след ден възпяваш светите имена, след известно време в твоето сърце 



ще се роди истинското духовно разбиране. Докато в ума ти преобладават материални 

аргументи, той е неспособен да се освободи от оковите на материалните представи. 

Оковите на материята ще отслабнат само когато усетиш нектарния вкус на святото име. 

Тогава духовният свят в цялата си красота ще се прояви в твоето сърце“. 

Лахири Махашая промълвил: „Моля те, разкажи ми за това по-подробно. Такова е 

моето единствено желание“. 

Ваишнава дас Бабаджи казал: „Това е непостижимо за ума. Разбирането на 

подобни съкровени истини се случва само с постигането на блаженството на духовния 

живот. Изхвърли всичките си съмнения и в течение на няколко дни повтаряй светите 

имена на Бог Хари. Скоро всички твои терзания ще изчезнат и всички въпроси ще се 

решат от само себе си“. 

Лахири Махашая казал: „Аз знам, че притежавайки непоколебима вяра в Бог 

Кришна и вкусвайки нектара от Неговите свети имена, може да се достигне крайната 

цел на материалното съществуване. Най-накрая разбрах какви са взаимоотношенията 

на Бога и индивидуалната душа. Сега ще се постарая да намеря утешение в светите 

имена на Бога“. 

Достойният бабаджи отбелязал: „Това е най-разумно от всичко. Осъзнай своите 

взаимоотношения с Бог и задължително ще прозреш духовната истина“. 

Лахири Махашая промълвил: „Аз приех твоите думи за Върховната Личност на 

Бога като истина. Върховната Личност на Бога е най-висшата форма на Абсолюта. 

Безличният Брахман и Свръхдушата са подчинени на Него. Той пронизва всичко със 

Себе си. В духовния свят Той проявява Своята чудесна форма. Той е личност, Той е 

вечен, изпълнен със знание и блаженство. Той управлява всички енергии. Но въпреки, 

че Бог Кришна е повелител на всички енергии, Той изпитва безкрайно наслаждение, 

когато се намира в обществото на Своята хладини-шакти (енергия на наслаждението). 

А сега моля те, разкажи ми по-подробно за индивидуалните духовни души“. 

Бабаджи казал: „Сред безграничните енергии на Шри Кришна има една, наречена 

татастха-шакти. Намирайки се между духовните и материалните енергии, 

татастха-шакти може да се присъедини към всяка от тях. Тази енергия също се 

нарича джива-таттва (индивидуална душа). Индивидуалните души са най-дребните 

частици на духа. Заради това, че са много малки, те лесно попадат под властта на 

материалния свят. Но бидейки чист дух, те могат да достигнат вечен живот в духовния 

свят, изпълнен с най-висше блаженство. Индивидуалните души са два вида: души, 

които се намират в духовния свят и души, които се намират в материалния свят. 

Душите, които се намират в робството на материалния свят, от своя страна са два вида: 

разумни и неразумни. Хората, които следват религията на ваишнавите, се считат за 

разумни. Този, който не е ваишнава, не се стреми към истинската цел на живота. Затова 

писанията твърдят, че служенето на ваишнавите и общуването с тях са най-добрите 

видове дейности. Разумните хора, които имат твърда вяра в писанията и възпяват 

светите имена на Бог Хари, рано или късно стават истински ваишнави. А неразумните 

същества нямат вяра в писанията и не повтарят светите имена на Бог Кришна. 

Независимо, че може да се случи такива неразумни хора, чрез спазване на установените 

религиозни правила, да започнат да служат на Бог Кришна под формата на Божество, в 

техните сърца няма да има истинска почит към ваишнавите“. 

Лахири Махашая промълвил: „Аз разбрах истинското положение на Бог Кришна 

и истинското положение на индивидуалните души. Сега, моля те, разкажи ми всичко, 

което знаеш за илюзорната енергия, мая“. 

Бабаджи продължил обясненията си: „Мая – това е материята. Мая е една от 

енергиите на Бог Кришна. Наричат мая апара-шакти (материалната енергия) и 

бахиранга-шакти (външната енергия). Както сянката не се приближава към светлината, 



така и мая се държи надалеч от Бог Кришна и Неговите свети предани. Благодарение на 

мая са създадени четиринадесетте материални светове, а също земята, водата, огънят, 

въздухът, ефирът, умът, разумът и фалшивото его, които подбуждат душата да се 

отъждествява с материалното тяло. Мая ражда грубите и фини материални тела на 

пленените души. Когато душата постига освобождение, нейното духовно тяло се избавя 

от влиянието на мая. Душата е отделена от Бог Кришна в степента, в която на мая ѝ се 

отдаде да я приближи до себе си. Но ако на душата ѝ се отдаде да се освободи от 

влиянието на мая, тя може директно да види Бога. Материалната вселена, сътворена, за 

да могат падналите души да получат сетивни удоволствия, е възникнала по волята на 

Бога. Духовните частички не се намират вечно в материалния свят. Материалният свят 

е подобен на затвор за обусловените души“. 

Лахири Махашая казал: „О, учителю, моля те, разкажи ми за вечната 

взаимовръзка между мая, индивидуалната душа и Бог Кришна“- 

Светият бабаджи отговорил: „Миниатюрната духовна частичка е вечна спътница 

на Бог Кришна. Обителта на мая е затвор за душата. Благодарение на общуването с 

преданите и възпяването на светите имена, душата получава милостта на Бог Кришна. 

Сетне, след като възстанови своята изначална духовна форма, душата вкусва нектара на 

непосредственото служене на Бог Кришна в духовния свят. Такава е същността на 

съкровените взаимоотношения между тези три същности. Без разбирането на това, 

занимаването с предано служене е невъзможно“. 

Лахири Махашая продължил: „Щом всеки е длъжен да изучи това подробно, има 

ли нужда да ставаме велики учени, преди да станем ваишнави?“ 

Шри Ваишнава дас отговорил: „Ваишнавата не трябва да изучава различни езици 

или да става мастит учен. Но с цел избавяне от илюзията, мая, душата задължително 

трябва да намери подслон в нозете на авторитетен духовен учител, който следва 

ваишнавската традиция. Благодарение на поучителните думи на духовния учител и 

личната си праведна дейност, ученикът стига до разбирането на истината за тези 

взаимоотношения. Този процес включва в себе си дикша (посвещение) и шикша 

(наставления)“. 

Лахири Махашая попитал своя духовен учител: „Какво трябва да прави ученикът, 

който е получил посвещение и наставления?“ 

Бабаджи отговорил: „Той трябва да води праведен начин на живот и искрено да 

служи на Бог Кришна. Това се нарича абидхея. Бог Чайтаня Махапрабху е нарекъл тази 

дейност абидхея, тъй като тя е описана подробно във Ведите и в други свещени 

писания“. 

Като изслушал това, Лахири Махашая възкликнал със сълзи на очи: „О духовни 

учителю, дари ме с убежище в твоите лотосови нозе! Като вникнах в твоите благостни 

наставления, аз постигнах своите взаимоотношения с Бог Кришна. Благодарение на 

твоята милост ми се отдаде да изхвърля своите минали представи за кастите, висшето 

знание и духовните наставления. Сега, моля те, разкрий ми същността на абидхея“. 

Светият бабаджи казал: „Не се безпокой за нищо. Сега ти си разумен и Шри 

Кришна Чайтаня непременно ще прояви към теб Своята милост. Общуването с 

преданите е единственото лекарство за душите, наранени и повредени от оковите на 

материалния свят. Като се занимава с предано служене, човек постепенно се 

приближава към целта на своя живот. Това състояние на душата се нарича абидхея“. 

Лахири Махашая промълвил: „Моля те, кажи ми как трябва да служим на Бог 

Хари?“ 

Бабаджи отговорил: „Преданото служене на Бог Хари се нарича бхакти. Известни 

са три нива на бхакти: садхана (практика на предано служене), бхава (блаженство) и 

према (чиста любов). Садхана е началното ниво. Продължителното практикуване на 



садхана води до проявяването на бхава. Доведената до съвършенство бхава става 

према“. 

Лахири Махашая попитал: „О, учителю, какви видове садхана съществуват, и как 

трябва да бъдат практикувани те? Моля те, разкажи ми за това“. 

Праведният бабаджи промълвил: „За това подробно е разказал Шрила Рупа 

Госвами в своята книга озаглавена „Шри Хари-Бхакти Расамрита Синдху“. Аз ще 

приведа само нейното кратко изложение. Известни са девет вида садхана. В „Шримад 

Бхагаватам“ (7.5.23-24) е казано: 

 

„Да слушаш и възпяваш трансценденталното свято име, форма, качества, 

атрибути и забавления на Бог Вишну, да ги помниш, да служиш в лотосовите нозе 

на Бога, да поднасяш почтително обожание с шестнадесет елемента, да отдаваш 

молитви на Бога, да станеш Негов слуга, да считаш Бога за най-добрия си 

приятел, и да отдадеш всичко на Него (с други думи, да Му служиш с тяло, ум и 

слова) - тези девет процеса се приемат за чисто предано служене. “. 

 

И така, според „Шримад Бхагаватам“ съществуват девет вида садхана-бхакти. 

Като описва различните видове и под-видове на тези девет метода, Шрила Рупа 

Госвами изброява 64 разновидности на садхана-бхакти. В тази връзка трябва да 

засегнем още един въпрос. Садхана-бхакти бива два вида: подчинена на правилата и 

предписанията (вайдхи) и спонтанна (рагануга). В рамките на вайдхи-бхакти човек се 

занимава с деветте гореспоменати вида дейности. Възвисявайки се до нивото на 

рагануга-бхакти, той практикува същата садхана-бхакти, но при това става 

последовател на жителите на Враджа и в ума си служи на Бог Кришна така, както го 

правят те. Човек трябва да практикува този вид садхана-бхакти, който му е най-

близък“. 

Като изслушал почтително тези думи, Лахири Махашая уточнил: „А как човек 

може да разбере кой от тези два вида садхана-бхакти му е близък?“ 

Бабаджи отговорил: „Вярващият, който следва всички правила и предписания на 

религията, ще разбере това много лесно. В началото на неговия духовен път, духовният 

му учител го обучава на вайдхи-садхана-бхакти. След това, когато съзнанието на 

ученика се извисява, духовният учител го учи как да се покланя на Бог, следвайки пътя 

на рагануга-бхакти“. 

Лахири Махашая попитал: „А как да разберем кога човек достига нивото на 

съзнание, необходимо за това?“ 

Бабаджи пояснил: „Този, който все още не е усетил в сърцето си любовта, 

характерна за рагануга-бхакти, и се стреми да служи на Бог според правилата и 

предписанията, приведени в шастрите, трябва да практикува вайдхи-бхакти. А този, 

който не иска да подчинява своето предано служене на правилата и предписанията на 

шастрите, и в сърцето на когото вече се е пробудила безкористната любов към 

преданото служене на Бог Хари, може да практикува рагануга-бхакти“. 

Лахири Махашая казал: „О, учителю, моля те, кажи ми за кой вид служене съм 

пригоден аз. От всички обяснения не разбрах абсолютно нищо. Вайдхи-бхакти ли 

трябва да практикувам или рагануга-бхакти?“ 

Светият Шри Ваишнава дас отговорил: „Като погледнеш по-дълбоко в сърцето 

си, ще разбереш на какво си способен. Ще можеш ли да се занимаваш с предано 

служене на Бога, без да следваш наставленията на писанията?“ 

Лахири Махашая казал: „Мисля, че садхана-бхакти, практикувана в съответствие 

с наставленията на писанията, носи най-добри плодове. Но освен това ми се струва, че 

преданото служене на Бог Хари е безбрежен океан от нектар и като се занимавам с това 



служене, аз ще мога да усетя вкуса на този нектар“. 

Бабаджи казал: “Ти признаваш, че за теб са важни правилата и предписанията на 

шастрите. Затова трябва да практикуваш вайдхи-бхакти. С времето духовната любов 

рагануга-бхакти ще се появи в твоето сърце“. 

Като изслушал тези думи, със сълзи на очи Лахири Махашая докоснал нозете на 

бабаджи и казал: „Моля те, бъди милосърден, заеми ме със служене в съответствие с 

моите способности. Аз не съм способен да ги оценя сам“. Но светият бабаджи го 

прегърнал и го настанил до себе си. 

След като се успокоил малко, Лахири Махашая отново попитал: „Моля те, дай ми 

стриктни указания и аз ще започна да се занимавам с предано служене според тях“. 

Тогава бабаджи-махарадж казал: „Ти трябва да възпяваш светите имена на Бог 

Хари. Да получиш убежище в святото име – това е най-могъщият от всички методи на 

предано служене. Името на Бог и Самият Бог не се отличават едно от друго. Като 

възпява светите имена без оскърбления, човек бързо достига духовно съвършенство. 

Затова пристъпвай към пеене на светите имена с голяма вяра. Когато възпява 

непрекъснато светите имена на глас, човек се занимава и с шраванам (слушане), и с 

киртанам (пеене). Възпявайки светите имена, човек се запознава и със смаранам, 

игрите на Бог Хари, и започва да служи на лотосовите Му нозе (пада-севанам), да Му 

се покланя (арчанам), да Му предлага молитви (ванданам), да Му служи (дасям), да 

мисли за Него като за приятел (сакхям), и постепенно да Му отдаде всичко (атма-

ниведанам). По такъв начин можеш да се въвлечеш във всичките девет вида предано 

служене“. 

Лахири Махашая произнесъл: „Моето сърце жадува да усети вкуса от прославата 

на светите имена. О учителю, бъди милостив! Моля те, дари ме с това щастие!“ 

Бабаджи-махарадж казал: „О, праведни, ти трябва винаги да пееш на глас или да 

повтаряш за себе си тази мантра, като всячески избягваш оскърбления: 

 

Харе Кришна Харе Кришна 

Кришна Кришна Харе Харе 

Харе Рама Харе Рама 

Рама Рама Харе Харе 

 

Без да прекъсва пеенето на тази мантра, светият бабаджи връчил на Лахири 

Махашая броеница, направена от туласи. Облян в сълзи, Лахири Махашая започнал с 

наслаждение да повтаря светите имена на нея. Той казал: „О, учителю, не мога да 

изразя с думи това щастие, което чувствам днес в сърцето си“. Задъхан от щастие, 

Лахири паднал безчувствено в нозете на бабаджи. Светият бабаджи го изправил 

внимателно. Едва след известно време Лахири Махашая успял да произнесе: „Най-

накрая постигнах сполука! Никога през живота си досега не съм изпитвал такова 

щастие“. 

Бабаджи промълвил: „О, велик ваишнава, сполуката те посети, защото повярва в 

светите имена на Бога. Така ти донесе късмет и на мен“. 

От този ден Лахири Махашая започнал да възпява светите имена на броеницата, 

която получил от духовния си учител. Той седял в своята хижа и повтарял светите 

имена без да обръща внимание на дребните безпокойства. Така изминало известно 

време. Лахири Махашая поставял върху тялото си дванадесеттте знака тилак. Той не 

ядял нищо друго, освен прасад от Кришна. Всеки ден повтарял по две лакхи свети 

имена на Бог Хари (бел. пр. 1 лакха = 100 000). Всеки път, като видел светия ваишнава, 

той му отдавал дандават. Всеки ден преди да пристъпи към другите си задължения, 

изразявал почитанието си към бабаджи-парамахамса. Така служил самоотвержено на 



своя духовен учител. Повече не го привличали безполезните разговори и музика. 

Лахири Махашая изгубил своя предишен облик. Той станал ваишнава. 

Веднъж се поклонил на светия Ваишнава дас Бабаджи и попитал: „О, учителю, в 

какво се състои най-висшата духовната цел (прайоджана)?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Чистата любов към Бог Кришна (кришна-према) е 

висшата духовна цел на индивидуалната душа. Като постоянно следва предписанията 

на садхана-бхакти, човек се издига до състоянието бхава (екстаз). Когато бхава 

достигне пълнота и съвършенство, тя става према (чиста духовна любов). Именно това 

е вечната природа на душата, нейното вечно богатство, висшата цел. Липсата на такава 

любов е най-голямото нещастие за душата. Нейното отсъствие обрича душата на вечно 

робство в материалния свят, където тя отново и отново ще се опитва да постигне 

наслаждение, като удовлетворява материалните сетива. Няма нищо по-висше от 

духовната любов (према). Бог Кришна се подчинява единствено на тази любов. Тя е 

изцяло духовна и е изпълнена с чувството на духовно блаженство“. 

Облян в сълзи, Лахири Махашая възкликнал: „Ще постигна ли аз някога тази 

любов?“ 

Като прегърнал своя ученик бабаджи-махарадж промълвил: „Потърпи, след 

известно време твоята садхана-бхакти ще стане бхава-бхакти. А скоро след това и 

Господ Кришна ще прояви своята милост към теб“. 

Преизпълнен с щастие Лахири Махашая казал: „Освен духовният учител никой и 

нищо няма да донесат утешение в този свят. Понеже е топлосърдечен ваишнава, моят 

духовен учител ме извади от мрачния кладенец на материалните сетивни удоволствия“. 

 

 

5. Вайдхи-бхакти - вечната непреходна религия 
 

 

Голямото семейство на Лахири Махашая останало Шантипур. Двамата му синове 

били известни учени. Единият от тях, Чандранатх бил на 35 години. Той бил 

земевладелец и управлявал цялото домашно стопанство. Освен това той имал отлични 

познания по медицина. Не се интересувал особено от религия, но въпреки това 

местните брамини се отнасяли към него с уважение. Той се грижил за своите слуги, 

слугини, стражари и живо се интересувал от всички домашни дела. Вторият син на 

Лахири Махашая се казвал Девидас. Още от детството си той изучавал охотно няя-

шастра и смрити-шастра. Сега имал свое училище, в което учели около 15 деца. За 

необикновените си познания Девидас бил удостоен с титлата „Видяратна“ (съкровище 

на знанието). 

Веднъж през Шантипур преминал слух, че Калидас Лахири станал ваишнава - 

аскет. За това говорели навсякъде: на местата за къпане (гхатовете), на пазара, по 

улиците. Някои предполагали, че бил застигнат от старческо слабоумие. Други казвали: 

„Трябва да се е разболял от някаква болест. Той е брамин по рождение. Неговите 

синове, жена и въобще цялото му семейство са му били покорни. Какви страдания са го 

предизвикали да се отрече от света?“ Трети възкликвали: “Ето каква е жалката участ на 

тези, които ходят навсякъде и крещят за любовта си към религията!“ Но се намерили и 

разумни хора, които направили извода: „Калидас Лахири е много благочестив човек. 

Независимо, че е имал на разположение всички блага, които този свят може да даде на 

човека, въпреки това е бил привлечен от светите имена на Бог Хари“. Ето какви 

разговори били слушани. Някой чул тези разговори и ги предал на Девидас Видяратна 

Махашая. 

Озадачен, Видярятна отишъл при по-големия си брат и се обърнал към него със 



следните думи: „Братко, струва ми се, че нашият баща е попаднал в голяма беда. Той 

живее в Годрум, в Надия, и доколкото знам се намира в добро здраве. Но е попаднал в 

лошо общество. Ти чувал ли си тези слухове, които се разпространяват в нашето село?“ 

Чандранатх отговорил: „О, братко, до мен достигнаха някои от тези слухове. 

Нашият дом отдавна се слави с благочестивост. Обаче, като чувам тези сплетни за 

нашия баща, аз не мога да държа главата си така високо, както преди. Ние винаги 

съжалявахме семейството на Адвейта Прабху. Какво се случи сега в нашия дом? Братко 

мой, нека да отидем вкъщи, да се посъветваме с нашата свята майка и да направим 

всичко, на което сме способни, за да върнем доброто си име“. 

Като стигнали вкъщи, Девидас и Чандранатх се разположили удобно на 

верандата. Майка им им поднесла обяд. След това, тя седнала до тях и започнала да 

дава разпореждания на прислугата. Като избрал подходящ момент, Чандранатх 

попитал: „Майко, ти чу ли новините за нашия баща? 

Святата майка отговорила: „А какво е станало? Здравето му ли се е влошило? 

Доколкото знам, той живее в Навадвип и там възпява светите имена на Бог Хари. Деца, 

вие защо не го върнете обратно вкъщи?“ 

Девидас казал: „Майко, той както преди се отличава с крепко здраве. Но аз чух, че 

всичко оставало не е така гладко. Ако го доведем вкъщи, нашият дом ще изгуби своята 

репутация“. 

Обезпокоена, святата жена попитала: „Как може да се случи това? Тези дни, като 

се разхождах по брега на Ганг, аз срещнах снахата на един от великите Госвами. С нея 

си говорихме дълго и тя ми каза: „Късметът на твоя съпруг няма граници. Той е 

уважаван от всички ваишнави“. 

Девидас отговорил: „Но него вече не го уважават в кръговете на нашето 

общество. Сега, когато доживя до старост, той трябва да бъде вкъщи и да ни позволи да 

му служим. Но не! Храни се с остатъците от храната на тези, които са облечени само с 

една препаска на бедрото си. Той опозори нашето благородно семейство. О, 

безнравствен век на Кали! Нали нашият баща е видял и чул толкова много през живота 

си! Какво се случи с ума му изведнъж?“ 

Святата майка казала: „Върнете го вкъщи и не канете никого у дома, докато той 

не дойде на себе си“. 

Чандранатх отговорил: „Какво можем да направим? Деви трябва да отиде в 

Годрум с надеждни хора и да се опита да върне татко вкъщи“. 

Деви отговорил: „Ти прекрасно знаеш, че татко няма високо мнение за мен, 

защото ме счита за атеист. Какво ще правя аз, ако той дори не пожелае да разговаря с 

мен?“ 

Като размислили, братята си спомнили, че Лахири Махашая уважавал много 

Шамбхунатх, техния братовчед по майчина линия. На Шамбхунатх вече му се било 

налагало да остава за дълго с него и да му служи. Затова било решено, че в Годрум ще 

заминат и двамата – и Девидас, и Шамбхунатх. Най-напред изпратили там слугата си, 

който трябвало да им намери къде да живеят в дома на някой брамин. 

На следващия ден, след закуска, Шамбхунатх и Девидас тръгнали за Годрум. 

Когато пристигнали, те слезли от своите паланкини и изпратили носачите си обратно в 

къщи. Слугата, който дошъл в Годрум предния ден, им бил намерил жилище, слуги и 

готвачи-брамини. 

Вечерта Девидас и Шамбхунатх отишли да се разходят по Прадюмна-кунджа. В 

двора на Шри Сурабхи те видели Лахири Махашая, който седял на постелка от листа. 

Притворил очи, той повтарял светите имена на Бог Хари на броеницата си. Върху 

тялото му се белеел ваишнавски тилак. Като влезли в двора, Шамбхунатх и Девидас се 

поклонили почтително в нозете на Лахири Махашая. Лахири Махашая отворил очи и 



удивено попитал: „Шамбху, защо си дошъл? Какво те е довело тук? Деви, наред ли е 

всичко с теб?“ 

Двамата смирено отговорили: „Ти ни благослови, значи всичко е наред“. 

Лахири Махашая попитал: „Ще вечеряте ли заедно с мен?“ Братята отговорили: „ 

Ние гостуваме в един дом. Можеш да не се безпокоиш за нас“. 

В същото време от обвитата с лиани мадхави и малати хижа на Шри Према дас се 

чуло звученето на святото име на Бог Хари. Шри Ваишнава дас излязъл от хижата си и 

се насочил към жилището на своя духовен учител, за да разбере защо той възпява 

светите имена в този късен час. Лахири Махашая отишъл заедно с него. Около хижата 

на бабаджи те видели многочислени ваишнави - поклонници, които възпявали светите 

имена на Бог Хари и почтително обикаляли около светия бабаджи. Шри Ваишнава дас 

и Лахири Махашая се присъединили към тях. Когато завършили пеенето, всички се 

поклонили на светия бабаджи-парамахамса и седнали около него. Девидас и 

Шамбхунатх седнали встрани. Те изглеждали като патици насред ято лебеди. 

Един от ваишнавите казал: „Ние дойдохме тук от град Катва. Основната цел на 

нашето пътуване е да видим Шри Навадвип и Шри Маяпур. Освен това се надявахме да 

получим пепелта от нозете на светия бабаджи-парамахамса“. Смутен, бабаджи-

парамахамса казал: „Аз съм само един пропаднал грешник. Но се надявам, че вашето 

общество ще ме пречисти от многочислените ми грехове“. След кратко време се 

изяснило, че пристигналите ваишнави възпяват много изкусно светите имена на Бог 

Хари. Местните предани донесли мриданга и каратали. Най-старшият от преданите 

запял: 

 

О Шри Кришна Чайтанячандра! 

О Прабху Нитянанда! О Гадхадара! 

О Адвейтачандра! О предани на Бог Гаура! 

 

О Ваишнава-тхакур, безбрежни океан от милосърдие, 

Моля те, смили се над мен, пропадналият грешник! 

 

О учителю, моля те, бъди милосърден, 

Спаси човека, лишен от ума си, гордеейки се 

със своя знатен произход, ученост и богатство. 

 

Моля те, освободи ме от влечението към злато, 

жени и слава. Аз смирено те моля за това. 

 

О Слуга на Бог Кришна, моля те, бъди така добър, 

дари ме с вкуса към пеенето на святото име, 

състрадание към живите същества и ми позволи 

постоянно да се намирам в обществото на ваишнавите. 

 

Прахът на твоите возе е единствената ми надежда. 

Дали ми е съдено да живея, или да умра, 

при всички случаи ти си моето единствено убежище. 

 

След като пеенето свършило, Лахири Махашая запял молитва, която съчинил сам: 

 

Дълго време сърцето ми бе стегнато от менгемето на илюзията. 

Аз потъвах в океана на раждането и смъртта. 



Ти се съжали над мен. 

Ти ми даде приют в нозете си. Ти ме спаси. 

 

Моля те, изслушай ме. 

О свети ваишнава, моля те, изслушай ме! 

Аз се отдавам на твоята милост. Моля те, 

избави ме от всички страдания веднъж завинаги. 

 

Кастовата гордост – това е пълен ад. 

Материалната ученост е само невежество, 

обърнато навън. Моля те, освободи ме 

и ме отведи при нозете на Бог Нитянанда.  

Моля те, потуши пламъка, който бушува в сърцето ми. 

 

Моля те, бъди снизходителен, постави на езика ми 

Светите имена на Божествената Двойка! Моля те, нека 

Шри-Шри Радха-Шям да влязат в моето сърце! 

 

Като чули тази песен, ваишнавите се зарадвали. Те отново и отново възторжено 

повтаряли: „Моля те, покажи на Шри-Шри Радха-Шям пътя към сърцето ми!“ Като ги 

наблюдавал, Девидас си помислил: „Татко се е потопил в медитация върху 

Абсолютната Истина. Ще бъде много трудно да го върнем вкъщи“. Събраните хора 

започнали да се разотиват едва в полунощ. Преданите си взели довиждане един с друг и 

отишли по домовете си. Девидас и Шамбхунатх си взели довиждане с Лахири Махашая 

и се върнали в дома на своя хазяин. 

На следващия ден след закуска, Деви и Шамбху отново отишли в хижата на 

Лахири Махашая. Като му се поклонили, Девидас Видяратна се обърнал към него със 

следната молба: „Скъпи татко, моля те, върни се да живееш в Шантипур. Тук е много 

неудобно и прекалено неспокойно за възрастен човек. Вкъщи ние винаги ще ти служим 

с радост. Ако ни заповядаш, ние ще ти подготвим отделна стая“. 

Лахири Махашая отговорил: „Тази идея не е лоша. Обаче в Шантипур аз няма да 

имам възможност да общувам с преданите. Деви, ти прекрасно знаеш, че жителите на 

Шантипур са неблагочестиви и намират удоволствие в клюките и други подобни 

глупави брътвежи. Това не е най-подходящото място за човек, който се стреми към 

праведен живот. Действително, там има много брамини, но техния разум е осквернен от 

общуването им с тъкачите. Жителите на Шантипур се отличават с три особености: с 

неизменно изящни дрехи, с пищни речи и с постоянна готовност да хулят ваишнавите. 

Спомни си, как страдат в нашия град потомците на Адвейта Прабху. Когато 

пообщували с безбожниците, някои от тях се опълчили против Бог Махапрабху. Затова 

аз ще остана да живея тук, в Годрум. Това е единственото ми желание“. 

Девидас казал: „Татко, ти казваш истината. Но за теб не е задължително да се 

срещаш с жителите на Шантипур. Ти можеш да повтаряш гаятри и да изпълняваш 

останалите си религиозни задължения в своята стая. Можеш да прекарваш цялото си 

време в молитви. Браминът има определени задължения, които включват 

изпълнението на различни обреди. Праведници като теб задължително трябва да се 

занимават с тях“. 

Лахири Махашая огговорил: „Синко мой, предишните дни отминаха 

безвъзвратно. След като проведох толкова време в слушане на думите на моя духовен 

учител, възгледите ми за живота се промениха коренно. Това, което ти наричаш 

религиозни задължения, аз наричам само безсмислено прекарване на времето. 



Преданото служене на Бог Хари е единственото задължение на душата. Повтарянето на 

гаятри и всички останали обреди са временни“. 

Девидас казал: „Но татко, никъде в шастрите аз не съм виждал подобно 

тълкуване на задълженията на брамина. Нима повтарянето на гаятри мантрата не е 

поклонение на Бог Хари? Ако ние се покланяме на Бог Хари, когато повтаряме гаятри, 

това действие също се отнася към религиозните задължения. С какво повтарянето на 

гаятри се отличава от възпяването на славата на Бог Хари, а също и от другите 

дейности в духа на вайдхи-бхакти?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Сине мой, повтарянето на гаятри и другата дейност 

от раздела на карма-канда се различават съществено от дейността на вайдхи-бхакти. 

Повтарят гаятри, а също извършват друга дейности от раздела на карма-канда само 

хората, които се стремят към имперсонално освобождение. Възпяването на имената на 

Хари и цялата друга дейност в духа на вайдхи-бхакти се извършва без каквито и да 

било материални подбуди. Да, писанията нерядко споменават за материалните плодове, 

които носи преданото служене на Бог Хари, но това се прави единствено за привличане 

на материалистите. Преданото служене на Бог Хари носи един единствен плод – любов 

към Бог Хари“. 

Девидас попитал: „Татко, може би преданото служене на Бог Хари носи и други 

плодове?“ 

Лахири Махашая отговорил: „При неофитите, които са тръгнали по пътя на 

преданото служене, идват и други плодове. Обаче опитният ваишнава практикува 

садхана-бхакти, за да може рано или късно да постигне съвършенство в преданото 

служене. Псевдо преданите използват практиката на садхана-бхакти за постигане или 

на материално сетивно наслаждение, или за имперсонално освобождение. На пръв 

поглед е трудно да се забележат разликите между дейността на искрените ваишнави и 

на тези, които само се преструват на такива, обаче техните усилия носят различни 

плодове. Когато на Господ Хари се покланя човек, който счита подобно поклонение за 

материалистична кармична дейност, той може да постигне пречистване на ума, 

имперсонално освобождение, излекуване от болести и други материални изгоди. Но ако 

човек счита своята дейност за предано служене, единственият плод от такова 

поклонение ще бъде привързаността му към светите имена на Бог Кришна. 

Материалистите, които спазват пост на екадаши, се освобождават от греховете си. За 

преданите спазването на този пост е изразяване на предаността им към Бог Хари. 

Разликата се вижда, нали? Фината разлика между садхана-бхакти, практикувана от 

тези, които я считат само за материална дейност, и тези, които я възприемат като 

служене на Бога, може да бъде разбрана само по милостта на Върховната Личност на 

Бога. Материалистите жънат страничните плодове на садхана-бхакти. Преданите 

получават най-висшата награда. Второстепенните плодове на садхана-бхакти може да 

бъдат разделени на две групи: материално сетивно наслаждение и имперсонално 

освобождение“. 

Девидас попитал: „Защо тогава писанията толкова превъзнасят тези 

второстепенни плодове?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Материалният свят е населен както с разумни, така 

и с неразумни хора. Неразумните никога няма да започнат да се занимават с духовна 

дейност, ако в това не видят директна изгода. Именно на такива хора свещените 

писания препоръчват да се възползват от второстепенните плодове на преданото 

служене. Но в писанията не е казано, че трябва да се задоволим само с тези 

второстепенни плодове. След известно време, по милостта на преданите на Бога, такива 

хора се привличат от съвсем различни плодове“. 

Девидас промълвил: „Това означава ли, че Рагхунандана и другите автори на 



смрити-шастри са неразумни?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Не! Самите те се стремят към първостепенния 

резултат. Независимо от това, предписаните от тях правила за поведение са 

предназначени за неразумните хора“. 

Девидас казал: „Аз знам, че в някои свещени писания са описани само 

страничните плодове, а основният изобщо не е упоменат. По какво причина се е 

случило това?“ 

Лахири Махашая промълвил: „Писанията са три вида, всяко от тях е 

предназначено за тази класа от хора, които са способни да ги възприемат. За хората, 

които се намират в гуната на благостта са предназначени писания в гуната на 

благостта. За хората обхванати от страст, съществуват писания в гуната на страстта. За 

невежествените хора са предназначени писанията в гуната на невежеството.“ 

Девидас попитал: „Към кои от тези писания аз трябва да насоча своя поглед? Как 

да се възвиси човек, който се намира на по-ниско ниво на развитие?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Хората с различни наклонности се привличат от 

различни проявления на вярата. Тези, които се намират в гуната на невежеството, 

вярват в съответните писания. Тези, които се намират в гуната на страстта, вярват на 

писанията, сътворени именно за тях. Тези, които се намират в гуната на благостта, 

насочват сърцето си към писанията, създадени за гуната на благостта. По такъв начин 

човек вярва на заключенията на тези писания, които са най-близки до неговата 

природа. Като изпълнява добросъвестно задълженията, подходящи за него и като 

общува със светите ваишнави, човек се въздига до преданото служене. Като пречисти 

съзнанието си от материалната нечистота, човек започва да изпитва интерес към 

писанията, предназначени за възвишените хора. Авторите на свещените текстове са 

много разумни и изобщо не се заблуждават в своите заключения относно природата на 

човека. Те са съставили писанията по такъв начин, че всеки човек да може да достигне 

съвършенство, като изпълнява своите задължения добросъвестно. Затова различните 

шастри описват различни начини за постигане на крайната цел. Вярата в писанията е 

източник на всичко благостно в човека. В „Шримад-Бхагават-гита“ са изброени 

предписанията на различните шастри и като извод точно се определя в какво се състои 

същността на всички тези писания“. 

Девидас казал: „През целия си живот аз съм изучил много писания, но едва днес, 

благодарение на теб, разбрах целта, която преследват те“. 

Лахири Махашая промълвил: „В „Шримад Бхагаватам“ (11.8.10) е казано: 

 

„Точно както пчелата взима нектар от всички цветя, били те големи или малки, 

така и интелигентният човек трябва да взима същината от всички религиозни 

писания“. 

 

Сине мой, аз те считах за безбожник. Сега не искам да говоря лошо за никого. Не 

трябва да бъдат осъждани тези, които добросъвестно изпълняват задълженията, 

съответстващи на тяхната природа. Аз разбрах, че всеки човек действа в съответствие 

със своята природа и в своето време ще постигне съвършенство. Ти изучаваш книги, 

които превъзнасят логиката и кармичната дейност. Съвсем естествено е, че твоите 

думи изразяват техните идеи“. 

Девидас промълвил: „Аз действително знам някои свещени писания, но не съм 

изучавал религията на ваишнавите. Свикнал съм да мисля, че ваишнавите са 

фанатици, които настояват на своята интерпретация на писанията. Но сега, като 

изслушах твоите обяснения, разбрах, че сред ваишнавите има учени хора, които 

разбират истинския смисъл на писанията. Кой учен човек ти е предал всички тези 



истини за писанията?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Сине мой, отскоро ме обучава един истински 

ваишнава. Моят духовен учител се покланя на Бога тук, в съседната хижа. Той ме 

научи да трактувам по такъв начин смисъла на всички писания. Аз ти казах само това, 

което съм чул от него. Когато го видиш, ти сам можеш да го разпиташ за смисъла на 

преданото служене. Нека да отидем да го навестим“. 

Казвайки тези думи, Лахири Махашая повел Девидаса Видяратн към хижата на 

Ваишнава дас. След като го оставил там, Лахири се върнал обратно в своята хижа, 

седнал и започнал да възпява светите имена. 

Шри Ваишнава дас попитал: „Сине мой, изучавал ли си писанията?“ 

Девидас отговорил: „Аз изучих всички няя-шастри от „Муктипадите“ до 

„Сиддханта-кусуманджали“. Освен това, съм запознат със смрити-шастрите“. 

Шри Ваишнава дас уточнил: „Изучавал ли си ги с нужното внимание? И до какви 

изводи стигна след изучаването им?“ 

Девидас казал: „Смисълът на всички писания, изучени от мен, може да бъде 

изразен с думите: „Човек трябва да се отрече от всичко с голяма решителност и 

благодарение на това да достигне до имперсонално освобождение“. По такъв начин, 

смисълът на писанията се свежда до това, че човек трябва да се бори за достигане на 

имперсонално освобождение с всички достъпни средства. Като изпълнявах 

добросъвестно задълженията, определени за мен, аз с цялото си сърце се стремях към 

такова освобождение“. 

Шри Ваишнава дас промълвил: „Някога аз също изучавах всички книги подред и 

подобно на теб, се стремях към безличностно освобождение“. 

Девидас попитал: „Защо сега не желаеш безличностно освобождение?“ 

Шри Ваишнава дас казал: „Сине мой, известно ли ти е в какво се състои 

същността на безличностното освобождение?“ 

Девидас отговорил: „От гледна точка на няя-шастра, между Брахман и 

индивидуалната душа има съществена разлика. Затова не разбирам как пълното 

отречение и достигането на имперсонално освобождение са свързани едно с друго. 

Обаче учението на Веданта определя освобождението като осъзнаване на липсата на 

разлика между индивидуалната душа и Всевишния. Следователно, от гледна точка на 

Веданта имперсоналното освобождение е възможно“. 

Шри Ваишнава дас заговорил: „Сине мой, петнадесет години аз изучавах 

тълкуванията на Веданта, дадени от Шанкара, и едва след това приех санняса. Аз се 

опитвах с всички сили да постигна имперсонално освобождение. Дълго време 

медитирах върху твърденията, които Шанкара счита за най-важни утвърждения на 

Ведите. Без да постигна реални резултати, разочарован и отчаян, аз отхвърлих това, 

което толкова ревностно изучавах. За съжаление, всичко се оказа измислица, която не 

отговаря на действителността“. 

Девидас попитал: „Но защо след толкова години непрекъснат труд ти отхвърли 

тези писания?“ 

Шри Ваишнава дас отговорил: „Сине мой, човек трябва да следва собственото си 

сърце. Кой друг може да направи това вместо него? Кой друг може да разбере неговото 

сърце?“ 

Девидас виждал, че Ваишнава дас е честен, разумен и изключително образован 

човек. Самият Девидас никога не бил изучавал Веданта. Помислил си: „Ако той бъде 

милостив към мен, аз ще мога да изучавам Веданта заедно с него“. С тази мисъл 

попитал: „А аз годен ли съм за изучаване на Веданта?“ 

Шри Ваишнава дас отговорил: „Ти знаеш добре санскрит, затова ще можеш лесно 

да изучиш Веданта“. 



Девидас помолил: „Ако имаш благосклонност към мен, моля те, обучи ме във 

Веданта. Аз охотно бих се учил при теб“. 

Шри Ваишнава дас казал: „Послушай ме, Девидас. Аз съм най-низшият слуга на 

ваишнавите. Но бях удостоен с милостта на светия бабаджи-парамахамса, затова 

живея тук и непрекъснато възпявам светите имена на Бог Хари. Едва ли мога да уча на 

Веданта когото и да било. Освен това чух, че Шрила Рупа Госвами, духовният учител 

на целия свят, като че ли е забранил на ваишнавите да слушат и да тълкуват 

„Шарирака-бхашя“, коментарите на Шанкара към Веданта. Затова нито ще започна да 

изучавам коментарите на Шанкара, нито пък да ги обяснявам на когото и да било. Бог 

Чайтаня Махапрабху, синът на Шачи Деви и духовният учител на всички живи 

същества, е обяснил смисъла на „Веданта-сутра“ на Шри Сарвабхаума Бхаттачария. 

Неговите коментари са съхранени в книгите на ваишнавите. Ако успееш да намериш 

копие на това обяснение, тогава ще мога да ти помогна. Отиди в Канчана-палли и се 

опитай да се помолиш за тази книга на Шриман Кавикарнапура“. 

Девидас отговорил: „Ще се опитам. Ти си велик познавач на Веданта и си 

откровен с мен. Тогава защо наистина да не изуча ваишнавския коментар на Веданта?“ 

Шри Ваишнава дас проговорил: „В миналото аз изучавах коментарите на 

Шанкара и дори ги обяснявах на другите. Освен това, има още и „Шри-бхашя“ на Шри 

Рамануджаачаря и множество други обяснения на Веданта. При бенгалските ваишнави 

се съхраняват коментарите, които Бог Чайтаня Махапрабху е дал на Шри Гопинатха 

Ачария. Аз още не съм виждал по-разумно обяснение. Невъзможно е да се оспорват 

тълкуванията на „Веданта-сутра“, дадени от самия Господ. Коментарите на „Веданта-

сутра“ задължително трябва да включват в себе си множество цитати от Упанишадите. 

Ако човек само излага своето субективно мнение, без да подкрепя аргументите си с 

цитати от Упанишадите, учените хора не признават коментарите му“. 

Като изслушал тези думи, Девидас Видяратна поднесъл на Шри Ваишнава дас 

поклон-дандават. След това се насочил към хижата на баща си и му предал всичко, 

което било казано. Щастливият баща казал: „Деви, ти си изучил множество книги и си 

обучавал други хора. Сега трябва да познаеш вечната природа на душата“. 

Девидас промълвил: „Татко, аз искрено се надявах да те върна от Годрума вкъши. 

Дойдох тук именно за това. Моля те, изпълни молбата ни. Върни се макар и за кратко, 

зарадвай роднините с общуването си. Моята свята майка горещо иска да види твоите 

нозе поне още веднъж“. 

Лахири Махашая отговорил: „Аз намерих убежище в нозете на възвишените 

ваишнави. Дадох тържествена клетва, че никога няма да се върна вкъщи, защото дори 

краткото напускане на святата обител може да разруши моето предано служене. В 

миналото вие всички се покланяхте на Бог Вишну, затова можете да ме навестявате 

тук“. 

Натъжен, Девидас попитал: „Татко, как можеш да казваш такива думи? Ние и сега 

служим на Върховната Личност на Бога. Отнасяме се уважително към светите имена на 

Бог Хари. Ваишнавите са винаги желани гости в нашия дом. Нима всички ние – мама, 

брат ни, жените и децата ни не сме ваишнави?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Вашите постъпки в голямата си част приличат на 

постъпките на преданите, но това все още не означава, че сте ваишнави“. 

Девидас казал: „Татко мой, нима излиза, че аз също не съм ваишнава?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Ваишнавата се отрича от временните материални 

блага и се насочва към своите вечни духовни задължения“. 

Девидас отбелязал: „Все пак у мен останаха някакви съмнения. Ти анализира 

писанията много разумно. Но ваишнавски действия като слушане (шраванам), 

възпяване (киртанам), помнене (смаранам), служене в нозете (пада-севанам), 



поклонение (арчанам), поднасяне на молитви (ванданам), изпълняване на указанията 

(дасям), приятелство (сакхям) и отдаването на самия себе си на Бога (атма-ниведанам), 

се извършват чрез материалните сетива. Това не означава ли, че подобна дейност е 

също материална, а следователно, временна? Струва ми се, че толкова силна 

привързаност към такава дейност е неразумна. Служенето на Божеството, постът, а 

също и поклонението на Бог чрез предлагането на материални предмети – всичко това 

са материални дейности. Как те могат да бъдат вечни?“ 

Лахири Махашая отговорил: „Сине, измина много време, докато разбера всичко 

това. Моля те, обмисли сериозно тези въпроси. Хората се делят на две групи: тези, 

които се интересуват само от материалния свят, и тези, които се интересуват от 

висшата цел на живота. Материалистите са привлечени от материалното щастие, 

материалната слава и високото обществено положение. 

Хората, които мислят за висшата цел на живота, от своя страна се разделят на три 

групи: предани на Върховната Личност на Бога, любители на имперсонални 

размишления и поклонници на мистични сили. 

Поклонниците на мистичните сили се стремят към плодовете, предлагани от 

раздела на Ведите, наречен карма-канда. Като извършват действия, предписани от 

карма-канда, те достигат свръхестествено могъщество. Тези сили могат да бъдат 

култивирани чрез извършване на ягя и занимания с йога. Мистиците считат, че Бог е 

длъжен да ги дарява с плодовете от карма-канда. 

Следващата група са тези, които са привързани към имперсоналните 

размишления. Чрез разширяване на своите знания, тези хора се стремят към равенство с 

Бога. Някои от тях допускат, че Върховната Личност на Бога съществува, а останалите 

отричат този факт с негодувание. Сред имперсоналистите битува мнението, че 

Върховната Личност на Бога е плод от въображението на хора, склонни към 

преувеличаване и че по пътя на поклонение на този въображаем Бог може да се 

постигне разбирането на имперсоналния аспект. Въпреки, че от гледна точка на 

ваишнавизма, идеята Бог да бъде използван като оръдие за постигане на имперсонално 

знание е достатъчно глупава. Според имперсоналните възгледи, когато бъде достигнат 

плодът от поклонението на Върховната Личност на Бога, самото поклонение се 

трансформира в имперсонално знание. По мнението на имперсоналистите, нито 

Върховната Личност на Бога, нито поклонението на Върховната Личност на Бога са 

вечни. 

Третата група хора, които се интересуват от висшата цел на живота – това са 

преданите на Върховната Личност на Бога. Всъщност, единствено преданите са тези, 

които истински търсят висшата цел на живота. Според учението на ваишнавизма, 

съществува единен Бог, Всевишният Господ, който няма нито начало, нито край. Като 

използва Своите многочислени енергии, Той създава както индивидуалните духовни 

души, така и материалния свят. Индивидуалните духовни души заемат положението на 

Негови слуги. Вечното служене на Бог са вечният дълг и вечната природа на душата. 

Сама по себе си индивидуалната душа е неспособна на нищо. Като се заема с 

материална дейност (карма), индивидуалната душа не може да достигне дори някакъв 

положителен резултат. Но като се подчинява и като служи на Бога, индивидуалната 

душа може да постигне изпълнение на всички свои желания. 

Първите две от упоменатите категории хора се наричат карма-канди (тези, които 

се занимават с благочестива материална дейност) и гяна-канди (имперсоналистите). 

Третата категория се нарича иша-бхакта (преданите на Върховната Личност на Бога). 

И карма-кандите, и гяна-кандите гордо наричат себе си търсачи на висшата духовна 

истина. Но тъжната истина е, че те са материалисти. Всъщност, те са движени от 

материални мотиви. Цялата им благочестива дейност се извършва заради лични и 



користни подбуди. 

Днешните почитатели на Шива, Дурга, Ганеша и Сурия са само последователи на 

гяна-канда. Ако тези хора се обръщат към преданото служене, което започва със 

слушане и възпяване, в техните действия трябва да се търсят изцяло користни мотиви.  

Тези, които извършват ритуалите на преданото служене, включващи слушане и 

възпяване, и при това не се стремят към материално сетивно наслаждение или към 

имперсонално освобождение, се наричат предани на Бог Вишну. Те се покланят на 

Божеството на Бог Вишну. 

Формата на Върховната Личност на Бога е вечна, духовна и всемогъща. Ако Бог 

не беше висшият обект за поклонение, тогава би могло да се каже, че поклонението на 

Него не е вечно. 

Сине мой, това служене, което ти предлагаш на Божеството на Върховната 

Личност, няма да ти донесе духовно благо. Защо? Защото не приемаш формата на Бога 

за безсмъртна. Затова ти не си предан на Бога. Сега разбра ли разликата между вечното 

и временното поклонение, задвижвано от материални подбуди?“ 

Девидас отговорил: „Да. Ако човек не счита формата на Върховната Личност на 

Бога за вечна, тогава и неговото поклонение няма да бъде вечно. Но защо тогава за 

постигане на вечната истина аз не мога да се възползвам от това, което ми е винаги под 

ръка?“ 

Лахири Махашая му обяснил: „Защото за теб служенето на Божеството е само 

една от многочислените скучни формалности. Ваишнавите влагат в своето служене 

сърцето си. Формата на Бог е вечна, тяхното поклонение на тази форма не е тленно, а 

също нетленно е всичко, което е свързано с Него. Затова религията на ваишнавите е 

безсмъртна“. 

Девидас попитал: „Формата на Бога, наречена Божество, е само една статуя, 

създадена от човека. Как подобна форма може да бъде вечна?“ 

Лахири Махашая отговорил: „По отношение на Божеството, на което се покланят 

ваишнавите, това определение не е вярно. Първо, Върховният Бог не е безформен, като 

безличният Брахман. Формата на Върховната Личност на Бога е всемогъща, вечна, 

изпълнена със знание и блаженство. Трябва да се покланяме именно на тази форма. 

Формата на Бога възниква в сърцето на живото същество. Тя се появява в сърцето 

тогава, когато в него се заражда семето на бхакти-йога (преданото служене). Когато 

духовната форма на Върховната Личност на Бога узрее в сърцето му, преданият 

разбира, че Божеството е външното проявление на същата форма. Имперсоналистите се 

покланят на формата на Върховния Бог по друг начин. Те считат, че Божеството е 

статуя, създадена от материални елементи и че този, който се покланя на Божеството, 

само си въобразява, че То е еднакво с имперсоналния Абсолют. Но истината е, че 

формата на Божеството не е статуя, създадена от материални елементи. Както виждаш, 

съществува огромна разлика между представите за поклонение на Божеството от 

преданите и от имперсоналистите. По милостта на духовния учител, който се ползва с 

авторитет сред ваишнавите, човек може да получи духовно посвещение. Едва тогава 

той ще разбере, че Божеството на Бога не е статуя от метал, камък или дърво“. 

Девидас казал: „Разбрах. Ваишнавите не са фанатици. Те могат да виждат много 

фини неща. Наистина, съществува колосална разлика между поклонението на 

Божеството и поклонението на дървена статуя. Но аз не виждам разлика във външните 

действия на различните почитатели на Божеството. Разликата се крие в сърцето на този, 

който се покланя. Задължително ще разсъждавам върху това. Но татко, аз имам още 

едно съмнение. Доколкото разбрах, поклонението на Бог, извършвано от 

имперсоналистите, е само хитрина и лъжа. Ала затова ще поговорим по-късно“. 

Като казал тези думи, Девидас Видяратна заедно с Шамбунатх тръгнали към дома 



на своя домакин, където прекарали остатъка от деня. Но така и не се появила 

възможност да поговорят помежду си, защото в дома всички радостно възпявали 

светите имена на Бог Хари. 

На следващия ден след обяда, те тръгнали към бабаджи-парамахамса. Девидас 

Видяратна, Шамбунатх и Лахири Махашая се настанили удобно на терасата. В същото 

време там се появил и кази на селището Брахмана-пушкарини, което било разположено 

наблизо. Виждайки кази, ваишнавите почтително станали. Като ги поздравил с радост, 

кази се качил на терасата. Бабаджи-парамахамса се обърнал към него: „Днес ни 

постигна късмет, защото на гости ни дойде потомъкът на Чанда Кази, който получи 

милостта на Бог Чайтаня Махапрабху. Моля те, дари ни със своите благословии“. Кази 

отговорил: „Само по милостта на Бог Чайтаня Махапрабху аз бях удостоен с 

благосклонността на ваишнавите. Бог Чайтаня е господарят на моя живот. Не бих 

започнал нито едно дело, без да Му предложа своите поклони“. 

Лахири Махашая говорил свободно езика на мюсюлманите. Навремето бил 

изучавал Корана и книгите на суфите. Той задал следния въпрос: „Как мислите, какво е 

освобождение?“ 

Кази отговорил: „Там където вие използвате думата джива (индивидуалната 

душа), ние използваме думата ру. Ру има две състояния на битието: ру-муджарради и 

ру-таркиби. Това, което вие наричате чит (дух), ние наричаме муджаррад. Това, което 

вие именувате ачит (материя), ние наричаме джисам. Духовният свят (муджаррад) се 

намира извън материалното време. Материалният свят (джисам) е подвластен на 

времето. Таркиби-ру или баддха-джива (обусловената душа) носи в себе си множество 

материални желания. Нейният ум е наводнен от материални идеи. А муджаррад-ру 

(освободената душа) е чиста и свободна от подобна нечистота. Този, който казва алам 

мисал (аз съм дух), е способен да стане муджаррад-ру (освободена душа). Като 

постепенно развива еск (духовна любов), ру (душата) се пречиства. Великата свята 

душа се отправя към обителта на Бога. Тя не остава в материалния свят. В духовния 

свят тя става слуга, а Бог – господар. Тези взаимоотношения между душата и Бога 

съществуват вечно. Освобождение е достигането на такива взаимоотношения с Бога. 

Така суфите тълкуват Корана, но далеч не всеки може да разбере това тълкуване. По 

милостта на Бог Чайтаня Махапрабху, Чанда Кази постигна всичко това и ме приобщи 

към тази вяра. Затова аз не се съмнявам, че вие всички сте чисти предани на Бога“. 

Лахири Махашая попитал: „Кое учение лежи в основата на Корана?“ 

Кази отговорил: „Коранът обединява множество учения. Аз не мога да отделя и да 

представя някакъв определен вид поклонение. Но за цел на човешкия живот се счита 

поклонението на Бога. Като видят Върховния Бог, източника на висшето блаженство, 

всички без изключение се потапят в трансцендентален екстаз. Това е казал Бог 

Чайтаня“. 

Лахири Махашая попитал отново: „А как Коранът описва Бога?“ 

Кази отговорил: „В Корана се твърди, че Бог няма форма. Но Бог Чайтаня обяснил 

на Чанда Кази, че под тези думи в Корана се разбира липсата на материална форма у 

Бога. Коранът не учи на това, че Бог няма духовна форма. Самият Велик Пророк е 

видял формата на Бога, изпълнена с духовна любов. Освен това, той описал всички 

раси, но изключително съкровено и потайно“. 

Лахири Махашая се поинтересувал: „А на какво ни учат суфите?“ 

Кази отговорил: „Цялата им философия е заключена в думите анал хак, което 

означава „Аз съм Бог“. По такъв начин философията на ведическите имперсоналисти и 

на мюсюлманските суфи е приблизително една и съща“. 

Лахири Махашая попитал: „Ти суфи ли си?“ 

Кази отговорил: „Не. Аз съм чист предан. Аз отдадох живота си на Бог Чайтаня“. 



Светият кази и ваишнавите още дълго обсъждали множество въпроси с голямо 

уважение един към друг. Накрая събранието свършило и събралите се ваишнави 

дружно поднесли молитви към светите имена на Бог Хари. 

 

 

6. Вечната религия и кастовите разлики 
 

Девидас Видяратна бил учител. Дълго време той вярвал, че най-добрата от всички 

касти е кастата на брамините. Мислел: „Никой, освен брамините не може да осъзнае 

истинската цел на живота. Човек не може да постигне освобождение, без да бъде 

брамин. И само раждайки се в браминско семейство може да стане истински брамин“. 

Като слушал беседата на ваишнавите с внука на Чанда Кази, той изпитал двойнствено 

чувство. Не могъл да приеме аргументите, които привел светият кази. Той мислел вътре 

в себе си: „Кастата на яваните безспорно се отличава със странно поведение. Освен 

това, те изричат странни, неразбираеми неща. Добре, нека татко да чете книги на 

арабски и персийски. Той е посветил много години в изучаване на религията. Но защо 

той се отнася толкова доброжелателно към яваните? Защо Ваишнава дас и бабаджи-

парамахамса отдават такава почит на един явана, чието докосване осквернява толкова 

силно, че се налага човек да се измие?“ 

Тази вечер той казал на брат си: „Шамбху, с огъня на логиката аз ще изпепеля 

философията на тези отстъпници. Нали именно в Навадвип Сарвабхаума и Широмани 

са постигнали смисъла на няя-шастра. Именно в Навадвип Рагунатх е открил 28-те 

истини на смрити-шастрите. А ето, в същия този Навадвип индусите просто си 

беседват с яваните? Изглежда, че мъдреците на Навадвип си нямат понятие как да се 

държат правилно. Но ще измине някой и друг ден, и аз ще поправя положението“. 

Следващият ден бил облачен. Станало обяд, но слънцето така и не се показало зад 

плътните облаци. Още от изгрев започнало да вали. Ваишнавите се издържали, като 

събирали подаянието мадхукари. Но през втората половина на деня всички ваишнави 

почели прасада и като се събрали на терасата обвита с лиани мадхави и малати, те 

повтаряли светите имена на броениците си. Там били и бабаджи-парамахамса, и 

Ваишнава дас, и пандита Ананта дас, току-що пристигнал от Нрисимха-палли, и 

Лахири Махашая, и Ядава дас от Кулия. С велика радост те възпявали светите имена на 

броениците си от туласи. Малко по-късно дошли Видяратна Махашая, Чатурбхуджа 

Падаратна от Самудрагар, Чинтамани Няяратна от Варанаси, Калидас Вачаспати от 

Пурвастхали, а също и прославеният пандит Кришна Чудамани. С голямо почитание 

ваишнавите настанили новодошлите брамини и пандити да седнат. Бабаджи-

парамахамса казал: „Счита се, че облачният ден е лош ден. Обаче за нас той стана благ, 

защото толкова учени пандити, които живеят в свети места, милостиво донесоха 

пепелта от нозете си в моята хижа“. Преданите на терасата изказали своите почитания 

на брамините и се поклонили със смирение в техните нозе. Брамините, почувствали се 

много учени и значими, дали в отговор своите благословии на ваишнавите. Като се 

подготвял да организира голяма дискусия, Видяратна поканил ваишнавите. Брамините 

се поклонили на Лахири Махашая, тъй като били по-млади от него. Лахири Махашая, 

вече познал истината, незабавно отговорил на брамините със същия поклон. 

За най-добър оратор сред пандитите бил считан Кришна Чудамани. Със силата 

на своята логика той нанесъл поражения на множество пандити във Варанаси, 

Митхила и на други места. Бил тъмнокож мъж с нисък ръст. Очите му горели като две 

звезди. Именно Кришна Чудамани започнал спора с ваишнавите. 

Той казал: „Ние отдавна искахме да ви навестим, о, ваишнави, и ето днес 

дойдохме тук при вас. Не считаме, че всички ваши постъпки са изцяло добри, но 



въпреки това приемаме вашата целеустременост в преданото служене за много 

положителна. Нали Самият Върховен Бог е казал в „Бхагавад Гита“ (9.30): 

 

„Дори човек да извършва най-отвратителната дейност, ако е зает в предано служене, 

той трябва да бъде смятан за свят, защото неговата решителност е правилно 

насочена“. 

 

 

Ние се отнасяме с почит към тези думи от „Бхагавад Гита“, затова дойдохме тук 

да се срещнем с множество праведни хора. Но имаме и друга цел. Дочухме, че под 

формата на ваишнавска дискусия вие общувате с яваните. Аз искам да поговоря с вас 

за това. Моля да се изкаже някой от вас, който е опитен във воденето на подобни 

дебати“. 

Ваишнавите били опечалени от думите на Чудамани. Светият бабаджи-

парамахамса казал: „Аз съм само един глупак. Какво мога да знам за дебатите? Ние 

просто се опитваме да се държим така, както са ни заръчали великите светци. Моля ви, 

излагайте доводите на писанията, а ние просто ще ви слушаме“. 

Кришна Чудамани казал: „Що за извъртане? Ако индусите не разбират писанията, 

тогава светът загива. Вие се държите против указанията на писанията и при това 

твърдите, че следвате примера на великите светци? Що за глупости? За какви светци 

говорите вие? Ако това са хора, които следват указанията на писанията и учат другите 

на посланието на писанията, тогава те действително са светци. Но ако вярващите 

следват когото и да било, като наричат своите предводители светци и като оправдават 

своето поведение с цитати от рода на „махаджано йена гатах са пантха“ (Трябва да се 

следва този път към съвършенството, който са указали махаджаните, великите души), 

ще се съхрани ли в света нещо праведно?“ 

Като изслушали думите на Чудамани, ваишнавите се събрали в една от хижите, за 

да обсъдят какво да предприемат. Те стигнали до следния извод: когато някой порицава 

велики светци, ваишнавите са длъжни да ги защитават, като вземат участие в дебатите. 

Обаче бабаджи-парамахамса не искал да участва в тази дискусия. Ананта дас Бабаджи 

знаел добре няя-шастра, но независимо от това всички решили, че опонент на Кришна 

Чудамани трябва да бъде Ваишнава дас. Всички разбирали прекрасно, че истинският 

организатор на този диспут е Девидас Видяратна. Лахири Махашая казал: „Деви е 

много горд. Неговият ум се обезпокои, когато стана свидетел на разговора ни със 

светият кази. Затова той призова тук всички тези пандити“. Ваишнава дас посипал 

главата си с пепелта от нозете на бабаджи-парамахамса и казал: „Аз ще изпълня 

указанията на ваишнавите. Днес всички мои усилия, насочени към изучаване на 

писанията, ще дадат своите плодове“. 

По това време облаците се разсеяли. Под лианите малати и мадхави подготвили 

още места за сядане. От едната страна на тях се разположили пандитите-брамини, а от 

другата – ваишнавите. В желанието си да присъстват на диспута, там се събрали 

всички пандити-ваишнави от Шри Годрум и Мадхядвип. От съседните селища 

пристигнали брамини и техните ученици. Събранието станало доста многолюдно. От 

едната страна присъствали сто пандита-брамини, а от другата – двеста ваишнави. По 

молба на ваишнавите, Ваишнава дас Бабаджи спокойно седнал отпред. И изведнъж се 

случило чудно събитие. В опита си някак да подкрепят Шри Ваишнава дас, събралите 

се предани възкликнали в хор святото име на Бог Хари. Изведнъж неясно откъде на 

главата на Ваишнава дас паднало цвете малати. Ваишнавите решили: „Това е знак за 

милостта на Бог Чайтаня Махапрабху“. 

Кришна Чудамани, който седял насреща заявил: „Можете да си мислите каквото 



искате, но в този случай само цветя не са достатъчни. Дървото се познава по 

плодовете“. 

Без да трепне, Ваишнава дас отговорил: „Днешното събрание в Навадвип ми 

напомня събранието във Варанаси. Това ме радва. Въпреки че сега аз живея постоянно 

в Бенгал, по-рано често посещавах Варанаси. Там учих и неведнъж ми се налагаше да 

се изказвам на събрания. Но ми е непривично да говоря на бенгалски език. Бих искал на 

днешното събрание и въпросите, и отговорите да звучат на санскрит“. 

Чудамани билизучавал писанията много усърдно, но на санскрит знаел само 

няколко стиха и не можел да разговаря свободно. Разтревожен от предложението на 

Шри Ваишнава, той казал: „Защо? След като събранието се провежда в Бенгал, трябва и 

да разговаряме на бенгалски. Аз не съм пандит от западните провинции. Не мога да 

разговарям на санскрит“. Всички събрали се отбелязали, че Чудамани започва да се 

опасява от състезанието с Ваишнава дас. От съжаление към него, брамините помолили 

Ваишнава дас Бабаджи да води беседата на бенгалски. Шри Ваишнава дас се съгласил 

веднага. 

Кришна Чудамани започнал беседата така: „Вечни ли са кастовите различия? 

Отнасят ли се яваните и индусите към различни касти? Застрашен ли е от падение 

индусът, който общува с яваните? Отговори на тези въпроси, о, велики мъдрецо“. 

Ваишнава дас отвърнал: „В няя-шастра е казано, че кастовите различия са вечни. 

Истинските кастови различия, обаче, не зависят от това в коя страна и при какви 

обстоятелства е роден човек. Щом е така, съществени различия има само между 

родените в човешко и в животинско тяло. Ние се отличаваме от козите и кравите, 

нали?” 

Кришна Чудамани се съгласил: „Да, право казваш. Все пак отговори, спадат ли 

индусите и яваните към различни касти?” 

Ваишнава дас отговорил: „Да. В определен смисъл кастовата разлика между тях 

съществува, но тя не е вечна. Човешката раса е единна. Различията по национален, 

езиков, социален признак са измислени различия“. 

Чудамани задал следващия въпрос: „Различията между хората зависят ли от 

обстоятелствата на раждането им? Ако не, означава ли това, че различието между 

индуса и явана се свежда само до външни признаци, такива като дрехи и други?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Душата получава благородно или низше раждане в 

зависимост от своята карма. Кастовите различия се определят въз основа на 

склонността на човека към различен вид дейност. Съществуват четири касти: брамини, 

кшатрии, вайши и шудри. Всички останали се намират извън кастовата система 

(парии)“. 

Чудамани попитал: „Значи яваните се намират извън кастовата система, нали 

така?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Да. Писанията твърдят, че яваните се намират извън 

кастовата система. Те не се отнасят към нито една от четирите касти“. 

Чудамани казал: „Ако е така, тогава как яванът може да стане ваишнава, и как 

благочестивият ваишнава може да си позволи да общува с явана?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Всеки, който се занимава с предано служене, се счита 

за ваишнава. Всеки, който се е родил човек, има всички шансове да стане ваишнава. 

Възможно е яваните да са недостойни да изпълняват задълженията на тези, които 

принадлежат към висшите касти. Въпреки това, те могат да изпълняват всякакви 

действия, които се отнасят към преданото служене. Човек, който не е разбрал докрай 

фините различия между разделите на ведите, наречени карма-канда, гяна-канда и 

бхакти-канда, не може да се счита за истински познавач на писанията“. 

Чудамани казал: „Нека да е така. Сърцето на онзи, който води праведен живот се 



пречиства от нечистотата. Ако сърцето е чисто, човек може да постигне духовно 

знание. Между тези, които са достигнали това ниво, има имперсоналисти, има и 

ваишнави, които признават духовното многообразие. В началото на духовния път човек 

трябва да извършва благочестиви постъпки (карма). Ако плодовете на благочестивите 

действия не са узрели, никой не може да стане ваишнава. Мюсюлманите често не 

притежават качествата, необходими за благочестив живот. Как ще добият 

характеристиките, необходими да станат ваишнави?“ 

Ваишнава дас пояснил: „Дори париите могат да се приобщят към преданото 

служене. Това е признато от всички писания. В „Бхагавад Гита“ (9.32) е казано: 

 

„О, сине на Притха, всички, които приемат убежище при Мен, дори да са 

нископоставени по рождение – жени, ваишии (търговци) и шудри (работници), - могат 

да достигнат върховното местоназначение“. 

 

Под думата ашрая (убежище) в този случай се разбира „въвличане в предано 

служене“. В „Каша-кханда“ („Падма-пурана“) е казано: 

 

„Всеки човек, бил той брамин, кшатрия, вайшия, шудра или който не 

принадлежи към нито една каста, трябва да бъде считан за светец, ако той се 

занимава с предано служене на Бог Вишну“. 

 

В „Нарада-пурана“ е казано: 

 

„О, царю, преданият на Бог Вишну кучеядец, е много по-добър от брамина. 

Дори някой да е санняси, ако не служи на Бог Вишну, е по-низш от предания-

кучеядец“. 

 

Кришна Чудамани отбелязал: „В писанията има много такива цитати. Но как 

трябва да бъдат разбирани те? Нека си изясним това. Нима недостатъкът, който 

съпътства човека от самото раждане, може да бъде отстранен с някакви други средства, 

освен с друго раждане?“ 

Ваишнава дас промълвил: „Човек получава раждане в резултат на прарабдха-

карма (минала дейност, която вече започва да дава плодове). Ако той повтаря светите 

имена на Върховната Личност на Бога, кармичните резултати изчезват далеч. В 

„Шримад Бхагаватам“ (6.16.44) е казано: 

 

„Мой Боже, не е невъзможно човек незабавно да се освободи от всички 

материални замърсявания като Те види. Какво да говорим за лична среща, просто 

като чуят Твоето свято име само веднъж, дори чандалите, хората от най-долна 

класа, се избавят от всички материални замърсявания. При това положение, кой 

няма да се освободи от материалната нечистота просто като Те зърне?“ 

 

В този същият „Шримад Бхагаватам“ (6.2.46) е казано: 

 

„Затова този, който желае свобода от материалното робство, трябва да приеме 

процеса на възпяване и възхвала на името, славата, формата и забавленията на 

Върховния Бог, в чиито лотосови нозе са разположени всички свети места. Никой 

не може да извлече подходяща полза от останалите методи, като 

благотворителност, умозрително знание и медитация в мистичната йога, защото 

дори след практикуването на подобни методи човек отново се заема с плодоносни 



дейности, неспособен да контролира ума си, осквернен от низшите гуни на 

материалната природата, а именно страст и невежество“. 

 

Освен това в „Шримад Бхагаватам“ (3.33.7) се утвърждава: 

 

„О, колко славни са тези, чиито езици повтарят Твоето свято име! Те заслужават 

преклонение дори, ако са се родили в семейства на кучеядци. Хората, които 

възпяват Твоето свято име, със сигурност вече са изпълнявали всички видове 

отречения и огнени жертвоприношения, и притежават всички достойнства на 

аряните. За да получат възможност да възпяват святото Ти име, те трябва да са се 

къпали в светите реки на местата за поклонение, трябва да са изучавали Ведите и 

да са изпълнявали всички предписания“. 

 

Чудамани попитал: „Тогава защо се счита, че кучеядецът, който възпява святото 

име на Бог Хари, все пак е недостоен да извършва яги и други свещени обреди?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Умелото провеждане на яги и други обреди изисква 

раждане в дома на брамин. Обаче човек, който е роден в семейството на брамин, не се 

счита за достоен да извършва ведически обреди до тогава, докато не получи свещен 

шнур. По същият начин и човек, пречистен от възпяването на святото име на Бог Хари, 

но роден не в дома на брамин, не може да провежда яги и други обреди. Но аз мисля, че 

извършването на предано служене е несравнимо по-полезно от провеждането на 

ведически яги“. 

Кришна Чудамани се възмутил: „Що за странен извод? Ти поставяш хората, 

непригодни да изпълняват елементарни задължения, по-високо от достойните брамини! 

Чувано ли е такова нещо?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Човешката дейност бива два вида: материална и 

духовна. Дори да постигне необходимите духовни качества, не е задължително човек 

да стане годен за извършване на определени материални действия. Например, някой, 

роден в семейство на явани, може да се пречисти от нечистотата и да стане истински 

брамин в прекия смисъл на тази дума. Въпреки това, от гледна точка на 

материалистите, той няма право да се ожени за дъщерята на брамин“. 

Кришна Чудамани попитал: „А защо не? Какво лошо има в това?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Няма смисъл да се оспорват обществените устои. 

Хората, които се гордеят със своите материални достижения не нарушават утвърдените 

традиции. Тези, които се стремят към духовен прогрес, също не ги нарушават“. 

Чудамани задал на противника си следните въпроси: „Кои качества определят 

склонността на човека към материална дейност? И кои качества определят неговата 

склонност към предано служене?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Индивидуалност, произход и други подобни 

съставляващи са необходими за материална дейност. За предано служене е нужно само 

едно качество – вяра в истината“. 

Чудамани уточнил: „Моля те, кажи ясно, без да усложняваш възприятието с 

терминологията на Веданта, какви качества са необходими за изпълнение на 

материални и религиозни задължения?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Ето качествата, присъщи на природата на брамина: 1) 

умиротворение, 2) самообладание, 3) аскетизъм, 4) чистота, 5) способност за 

задоволяване с малко, 6) търпимост, 7) честност, 8) преданост на Върховната Личност 

на Бога, 9) милосърдие, 10) правдивост. Ето качествата, присъщи на кшатрия: 1) 

властност, 2) сила, 3) решителност, 4) доблест, 5) издръжливост, 6) великодушие, 7) 

твърдост, 8) сериозност, 9) стремеж за служене на брамините, 10) себевладеене. 



Качествата, присъщи на вайишите са следните: 1) религиозност, 2) благочестие, 3) 

страхопочитание към Бога, 4) смирение, 5) стремеж да станат богати. Качествата, 

присъщи на шудрите са такива: 1) стремеж да служат на брамините, кравите и 

полубоговете, 2) способност за задоволяване със своето положение в живота. Ето 

качествата, присъщи на париите: 1) нечистоплътност, 2) лъжовност, 3) склонност към 

кражба, 4) безбожие, 5) скандалност, 6) похотливост, 7) злоба, 8) стремеж към 

материални сетивни удоволствия. Писанията учат, че за определяне принадлежността 

на човек към една или друга каста, трябва да се изхожда от наличието или отсъствието 

на тези качества. Раждането в едно или друго семейство влияе в определена степен на 

природните наклонности на човека и неговата предразположеност към развиването на 

едни или други способности. По такъв начин, човек от раждането си получава 

качествата, необходими за изпълнение на определени задължения. Природата на много 

хора се определя от техния произход. У тях още от раждането се пробуждат определени 

наклонности. И така, от гореказаното следва, че раждането определя природата на 

човека. Обаче, при определяне наклонността на човека към една или друга работа, 

произходът не трябва да се разглежда като единствен решаващ фактор. Именно по тази 

причина писанията утвърждават, че при определяне наклонността на човека за 

изпълнение на една или друга дейност, е нужно внимателно да се изследват неговите 

природа и качества“. 

Кришна Чудамани уточнил: „А какво имаше предвид като употреби израза „вяра 

в истината?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Ако човек искрено вярва във Върховната Личност на 

Бога и разчита на Него, чувствата му се наричат вяра. Но ако е обхванат от материално 

въжделение и в сърцето му се е вкоренила грешна представа за Върховната Личност на 

Бога, ако е користолюбив, горд и жадува за слава, неговата вяра е фалшива. Учените-

теолози твърдят, че понятието „искрена вяра“ подразбира вярата, която се основава на 

наставленията на писанията. Именно такава вяра прави човека достоен да се занимава с 

предано служене“. 

Чудамани възразил: „Различни хора могат да притежават тази вяра, която се 

основава на писанията, но изобщо не е задължително всички те да са възвишени 

ваишнави. Нима са достойни да се занимават с предано служене?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Годността на човека за извършване на конкретни 

задължения зависи от неговите естествени наклонности, но неговата пригодност за 

предано служене не зависи от материални качества. Моля те, обърни внимание на 

пояснението, приведено на страниците на „Шримад Бхагаватам“ (11.20.27-11.20.30, 

11.20.32-33): 

 

„Пробудил вяра в разказите за Моята слава, отвратен от всички материални 

дейности, знаейки, че цялото сетивно наслаждение води до страдание, ала при все 

това неспособен да се откаже от всички сетивни радости, Моят предан трябва да 

остава щастлив и да Ме обожава с голяма вяра и убеденост. Дори понякога да се 

занимава с наслаждение на сетивата, Моят предан знае, че всичко това води до 

жалки резултати, и искрено се разкайва за постъпките си. 

Когато един интелигентен човек е постоянно зает с обожание на Мен в 

изпълнено с обич предано служене, каквото описах, сърцето му неотклонно се 

установява в Мен. Така с всички материални желания в сърцето е свършено. 

Възелът в сърцето е пронизан, всички опасения са разкъсани на парчета и с 

веригата на плодоносните дейности е приключено, когато на Мен се гледа като на 

Върховния Бог. 

Всичко, което може да се постигне чрез плодоносни дейности, покаяния, 



знание, непривързаност, мистична йога, благотворителност, религиозни 

задължения и всички други методи за усъвършенстване на живота, лесно се 

добива от Моя предан чрез любящо служене към Мен. Ако по един или друг 

начин Моят предан желае издигане в рая, освобождение или подслон в Моята 

обител, той с лекота постига подобни блага“. 

 

По този начин се развива вяра в преданото служене. 

Кришна Чудамани произнесъл: „Какво да направим, ако аз не изпитвам ни най-

малко доверие към “Шримад-Бхагаватам“?“ 

Ваишнава дас отговорил: “Шримад-Бхагаватам“ е квинтесенцията на всички 

свещени писания. Писанията са цялостни и неделими. Ако ти не вярваш на „Шримад-

Бхагаватам“, то по този начин нанасяш оскърбление на всички останали свещени 

писания. Няма нужда да привеждам цитати от други писания. Нима „Бхагавад Гита“ не 

е общопризнато свещено писание? Помисли за това. Когато започна своето изказване, 

ти цитира стих от „Бхагавад Гита“, стих, който изразява смисъла на всички писания. В 

него е казано: 

 

„Дори човек да извършва най-отвратителната дейност, ако е зает в предано 

служене, той трябва да бъде смятан за свят, защото неговата решителност е 

правилно насочена“. 

Той бързо става благочестив и постига траен мир. О, сине на Кунти, можеш 

смело да заявиш, че Мой преданоотдаден никога не загива. 

О, сине на Притха, всички, които приемат убежище при Мен, дори да са 

нископоставени по рождение – жени, ваишии (търговци) и шудри (работници), - 

могат да достигнат върховното местоназначение“. 

 

Тези стихове отбелязват, че човек, вярата на когото е съсредоточена върху Бог 

(ананя-бхак) и който се занимава с предано служене, започващо със слушане и 

възпяване на светите имена, се отрича от греховната дейност, която е източникът на 

многочислените страдания. Ваишнавата се отрича от материалната дейност и по този 

начин застава на пътя на святостта. Един от пътищата за освобождение се нарича 

карма-канда; той започва с изпълнение на задълженията на варнашрама. Другият път 

се нарича гяна-канда; той започва с развитие на знание и отречение. Третият път, това е 

живот в компанията на преданите и развитието на вяра в святото име и описание на Бог 

Хари. Понякога тези пътища се наричат йога – карма-йога, гяна-йога и бхакти-йога. 

Има хора, които практикуват една или друга йога. Тях ги наричат карма-йоги, гяна-

йоги, но първенецът от всички е бхакти-йоги, защото именно по пътя на бхакти-йога 

човек достига най-висшето благо. В „Бхагавад Гита“ (6.47) можем да намерим следното 

заключение: 

 

„А от всички йоги този, който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е от 

мисли за Мен и Ми отдава трансцендентално любовно служене, е най-интимно 

свързан с Мен в йога и е най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение”. 

 

Трябва да разбираме правилно стих 31 от 9-та глава на „Бхагавад Гита“. Този стих 

твърди, че човек, който се занимава с предано служене, се избавя бързо от всички 

пороци. Човекът, който служи предано на Върховната Личност на Бога, постига 

благочестие, защото Върховният Бог е изначалният източник на благочестие. 

Преданото служене може да покори Самия Върховен Бог. Когато Господ се настани на 

трона в сърцето на някого, мая си тръгва от него. Сърцето на предания се изпълва с 



благочестие и святост, независимо дали се занимава с материална дейност или не. След 

това от сърцето си тръгва похотта и нейното място се заема от умиротворението. 

Самият Върховен Бог утвърждава: „Моят предан никога няма да загине. Кармите и 

гяните могат да станат жертва на лошо общуване, но Моят искрен предан не е 

заплашен от лошо влияние, защото той винаги се намира в Моето общество и никога 

няма да падне в капана на мая. Дали Моят предан се ражда в греховно семейство или 

пък в семейство на брахмин, висшата цел на живота винаги остава в неговите ръце“. 

Кришна Чудамани казал: „Писанията, които съм изучавал аз, твърдят, че 

качествата на човека зависят от раждането му. Аз съм роден в семейството на брамин. 

Като повтарям мантрата гаятри и като изпълнявам различни задължения, аз рано или 

късно ще достигна висотите на трансценденталното знание, а след това и 

освобождение. Но как възниква вярата? Нямам ни най-малка представа за това. Според 

учението на „Бхагавад Гита“ и „Шримад-Бхагаватам“, вярата в Бога води до предано 

служене на Него. Моля те, обясни какво трябва да направи човек, за да постигне тази 

вяра“. 

Ваишнава дас заговорил: „Вярата е една от съставките на вечната природа на 

душата. Варнашрама и задължения подобни на нея са временни. Това е крайното 

заключение на всички писания. В „Чхандогя-упанишад“ (7.19.1) е казано: 

 

„Човек, който има вяра може да постигне разбиране. Човек, който няма вяра, не 

може да го постигне. За вярата трябва да питаме човек, който е постигнал вяра“. 

 

О, учителю, аз искам да разбера за вярата. Някои философи определят вярата като 

„доверие в думите на Ведите и в духовния учител“. Не може да се каже, че това 

определение е грешно. Но не му достига яснота. В нашата сампрадая съществува 

следното определение за вяра (Амная-сутра, 57): 

 

„Вярата е особено чувство, което се ражда в сърцето. От своя страна, то поражда 

желание да се занимаваме с предано служене. Вярата се различава от другите 

съставки на духовното развитие“. 

 

Благодарение на общуването с преданите, в сърцето на човек се ражда 

убеждението, че обикновената благочестива дейност (карма), емпиричните размисли 

(гяна) и гимнастическите упражнения (йога) няма да му помогнат да постигне висшето 

предназначение и че това предназначение може да се постигне единствено чрез 

приемане на подслон в нозете на Бог Хари. Тези мисли пораждат вяра в думите на 

Ведите и в духовния учител. Природата на тази вяра се описва със следните думи 

(Амная-сутра, 58): 

 

„За вярващия човек е характерно да се обръща към Бога за подкрепа“. 

 

И така, виждаме, че външните признаци на вярата са да се обърнем към Бога и да 

Му се отдадем. Това е описано по следния начин („Шри Хари-бхакти-виласа“, 11.417): 

 

„Шестте етапа да се отдадем на Бога са: приемане на това, което е благоприятно 

за преданото служене, отказ от това, което го възпрепятства, увереност в 

подкрепата на Кришна, признаването на Бог за свой защитник или повелител, 

пълното отдаване на себе си и смирение“. 

 

Човекът, осъзнал тези положения на бхакти-йога, мисли по следния начин: „Аз 



ще правя всичко, което е благоприятно за преданото служене и ще отхвърлям всичко, 

което е неблагоприятно за него. Бог Кришна е мой защитник. Когато се увличам в 

имперсонални разсъждения (гяна), йога и подобна безсмислена дейност, няма да мога 

да постигна нищо ценно. Не мога да защитя сам себе си. Ще служа на Бог, доколкото 

ми позволяват силите, а Той ще ме защитава. Той ще стане най-добрата защита за мен. 

Та кой съм аз? Просто собственост на Бога. Ще изпълнявам това, което Той поиска. Аз 

не притежавам нищо бидейки само една нищожна частичка от Върховния Бог“. Когато 

в сърцето съзряват такива думи, когато се раждат смирение и готовност да се отдадем 

на Бог, вярата идва. Щом вярата се настани на трона на сърцето, човек придобива 

желание да се занимава с предано служене. Истинската вяра е първата стъпка към 

чистотата на мислите и към вечното освобождение. Тази вяра е част от вечната природа 

на душата. Всички духовни пътища, в основата на които не лежи такава вяра, са 

временни“. 

Чудамани казал: „Разбрах те. Но как да постигна такава вяра? Ти не обясни това. 

Ако вярата се поражда от благочестивите дейности, тогава моите доводи са по-силни, 

тъй като човек, който не изпълнява светските си задължения и не съблюдава обредите 

на варнашрама, не може да постигне вяра. Яваните не изпълняват тези задължения. 

Как те могат да станат достойни за предано служене?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Вярно е, че благостните дела творят вярата, тъй като 

„Нарада-пурана“ твърди: 

 

„Плодовете на преданото служене узряват благодарение на общуването с 

преданите. Можем да се удостоим с обществото на преданите, благодарение на 

минали благочестиви постъпки“. 

 

Благочестивите действия биват вечни и временни. Благостните дела, които водят 

до общуване с преданите и преданото служене, се считат за истински благостни. 

Добрите дела, които даряват с материални сетивни наслаждения и имперсонално 

освобождение, носят временно благо. Благостните дела, които носят нетленни плодове, 

се наричат вечно благи дела. А благите дела, които носят преходни плодове, се наричат 

временно благостни дела. Всички сетивни удоволствия са временни по своята природа. 

Те са тленни. Много хора приемат имперсоналното освобождение за окончателно, но те 

не осъзнават истинската природа на имперсоналното освобождение. Индивидуалната 

душа е чиста, вечна и неизменна. Душата, която се намира в затвора на илюзорния 

материален свят, е облечена във временна, преходна природа. Именно моментът, когато 

тези вериги се разрушават и душата се избавя от плена на илюзията, се нарича 

освобождение. Актът на освобождение заема само миг. Затова сам по себе си, този акт 

на освобождение не представлява особен интерес. Мигът на освобождение настъпва и 

веднага завършва. Когато се разрушава временната природа на душата, идва 

освобождението. Обаче привличането към нозете на Бог Хари остава завинаги. Това 

привличане е съставна част на вечната природа на душата. Нито един безпристрастен 

човек не би твърдял, че подобни аспекти от природата на душата са временни. Така 

нареченото предано служене, което завършва с достигането на освобождение, не е 

вечно. Подобна псевдо-преданост в действителност е само материална дейност. Но 

склонността към предано служене, която живее в сърцето на предания до 

освобождението, в момента на освобождение, а също и след него, е вечна. Такова 

предано служене е естествено за душата. Освобождението е само малко значим 

страничен плод от истинското предано служене. В „Мундака-упанишад“ (1.2.12) е 

казано: 

 



„Брахмин, който е способен да съзре истинската природа на висшите 

светове, достигани посредством добрата карма, не се стреми към тях. В 

желанието си да постигне трансценденталната истина, той трябва да се обърне 

към духовен учител. Насочвайки се към него, трябва да вземе със себе си наръч с 

дърва за огнено жертвоприношение. Основен признак на духовния учител са 

неговите обширни познания във ведическата литература, а следователно, неговото 

постоянно служене на Върховната Личност на Бога“. 

 

Праведната дейност, извършвана заради наслаждението на нейните плодове 

(карма), имперсоналните размисли (гяна) и йога са само временни занимания. 

Общуването с преданите и действията, които подпомагат преданото служене, носят 

вечно благо. Човек, който е извършвал подобни добри дела в продължение на много 

животи, постига вяра. Който извършва временни добри постъпки, може да достигне 

най-разнообразни плодове, но истинската вяра не влиза в това число“. 

Кришна Чудамани попитал: „Моля те, опиши по-подробно общуването с 

преданите и дейностите, които водят до предано служене. Към кой вид благочестива 

дейност се отнасят те?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Беседите с чист преданоотдаден, служенето на него и 

слушането на неговите обяснения – ето какво аз наричам общуване с преданите. 

Възпяването на светите имена в градовете и селищата, в обществото на другите 

предани и друга подобна дейност също представляват предано служене. Раздаването на 

милостиня и занятията с йога са също действия, които водят до предано служене, в 

случай, че се извършват със съответната цел. В писанията е казано, че почистването на 

храма на Бог Хари, предлагането на лампа на туласи-деви, постът в деня екадаши и 

друга религиозна дейност са също дейности, които водят до предано служене. Такава 

благочестива дейност, извършвана без чиста вяра, или дори случайно, въпреки всичко 

ще развива предаността на човека към Бог. В края на краищата, благочестивата дейност 

ще доведе душата в обществото на преданите, до чистото предано служене. Думата 

васту-шакти означава, че всеки предмет притежава определена вътрешна сила. 

Действията в рамките на преданото служене притежават способността да увеличават 

любовта към Бога. Дори извършвани без вяра или с презрение, при все това те носят 

добри плодове. А какво да говорим за случаите, когато тези действия се извършват с 

вяра. В „Хари-бхакти-виласа“ е казано: 

 

„Името Кришна е най-сладкото от всичко сладко, най-благото от всичко 

благоприятно, най-зрелият плод от дървото на цялата ведическа литература. О 

най-добър от Бхригу, то дарява освобождение на този, който дори веднъж го 

произнесе, без значение дали с вяра или презрение.“ 

 

И така, добрите дейности, които култивират предаността към Бога, са неизменно 

благи дела. Като се натрупват постепенно, тези добри дела водят до общуване с 

преданите и до чисто предано служене. Може да се случи така, че по силата на минали 

лоши постъпки, човек да се роди в семейството на явани, но благодарение на 

предишните благочестиви действия с вечен характер, той постига вяра в чистото 

предано служене. Защо те учудва това?“ 

Кришна Чудамани казал: „Аз считам, че човек, дори да не е извършвал голямо 

количество добри деяния, които водят до предано служене, все пак е относително 

благочестив. Но този, който се е родил явана, никога няма да започне да извършва само 

благочестиви постъпки; шансовете, че в миналото той може да е извършвал 

благочестиви постъпки, които водят до предано служене, са много нищожни“. 



Ваишнава дас отговорил: „Подобно мнение е погрешно. Вечните благочестиви 

постъпки и преходните благочестиви постъпки изобщо не зависят едни от други. 

Едните не се нуждаят от задължителното наличие на другите. Известна е историята за 

изключително неблагочестивия и жесток ловец, който се заблудил и против волята си 

бил лишен от храна и сън в деня, посветен на Бог Шива, когато всички негови 

почитатели постят и бодърстват, и благодарение на това, той постигнал преданост към 

Бог Хари. В „Шримад Бхагаватам“ (11.13.16) е казано: вайшнаванам йатха шамбхух 

(великият вайшнава, е подобен на Бог Шива). Тези думи доказват, че Бог Шива е велик 

ваишнава и е достоен за всякакво почитание. Затова, чрез пост и бодърстване в деня, 

посветен на него, може да се постигне благосклонността на Бог Хари“. 

Чудамани уточнил: „Значи ти твърдиш, че благочестивите дейности, които носят 

вечно благо, могат да бъдат извършени случайно?“ 

Ваишнава дас потвърдил: „Всичко в този свят става случайно. Дори пътищата на 

карма имат същата природа. Та нали индивидуалната душа попада в кръговрата на 

карма случайно. Последователите на философията карма-мимаса твърдят, че кармата 

няма начало, но истината е, че кармата също има своя корен и нейното дърво израства 

от него. Отчуждението на индивидуалната душа от Върховната Личност на Бога – това 

е онази случайност, която служи за корен на карма. Изхождайки от това, може да се 

приемат за случайност и благочестивите постъпки, изпълнени с вечно благо. В 

„Шветашвара-упанишад“ (4.6-4.7) е казано: 

 

„На едно и също дърво седят две птици, но тази от тях, която се опитва да се 

наслаждава на плодовете му, е обхваната постоянно от тревоги и печал. Обаче ако 

страдащата птица по една или друга причина се обърне към своя приятел – 

Върховния Бог, и прозре Неговата слава, тя веднага ще се избави от всички 

тревоги“. 

 

В „Шримад Бхагаватам“ (10.51.53 и 3.25.22) се утвърждава: 

 

„Когато материалният живот на реещата се душа свърши, о, Ачюта, тя може 

да постигне общуване с Твоите предани. И когато общува с тях, те пробуждат в 

нея предаността към Тебе, който си целта на преданоотдадените и Господът на 

всички причини и следствията им. 

Истинското разбиране на посланието на Бога, изпълнено с духовна сила, е 

достъпно само за тези, които неизменно се намират в обществото на преданите. 

Ако човек приема това послание от преданите, пред него веднага се открива пътя 

на трансценденталния опит, и той постепенно постига твърда вяра, която малко 

по малко прераства в любов към Бога“. 

 

Кришна Чудамани попитал: „Съгласен ли си с това, че между индиеца и явана 

няма никаква разлика?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Разликата може да бъде двуяка: духовна или 

материална. От идеална гледна точка между индийците и яваните няма никаква 

разлика. Обаче материалните различия съществуват“. 

Чудамани промълвил недоволно: „Защо отново и отново да прибягваме към 

помпозните думи на Веданта? Според теб, в какво се състои материалната разлика 

между индийците и яваните?“ 

Ваишнава дас продължил: „Аз имам предвид устоите на обществото. От 

материална гледна точка, яваните се считат за низши и недокосваеми. Изхождайки от 

тези представи, с яваните не трябва нито да се общува, нито да се докосваме до тях. 



Ако яванът случайно докосне индус, той незабавно трябва да измие своето тяло с вода. 

Индусите не трябва да приемат храна и други неща от ръцете на яваните. Счита се, че 

тялото на явана е отвратително и е по-добре да се стои по-далече от него, защото 

душата приема такова тяло вследствие на греховната дейност. Затова тялото на явана се 

счита за недокосваемо“. 

Кришна Чудамани казал: „Ако това съответства на истината, как тогава се 

осмеляваш да твърдиш, че индусите и яваните нямат духовни различия? Моля те, 

обясни това“. 

Ваишнава дас отговорил: „Аз нееднократно привеждах следното твърдение от 

писанията: 

 

„О, най-добри от Бхригу, святото име на Бог Кришна дарява с освобождение 

всеки, който го произнася“. 

 

Тези думи провъзгласяват, че като възпяват святото име на Бог Кришна и 

яваните, и другите пропаднали хора могат да постигнат истинската цел на живота. 

Като възпяват святото име, и индусите, и яваните постигат една и съща цел. Човек, 

който не извършва такива вечно благостни деяния, като възпяване на святото име на 

Бог Кришна, в писанията се нарича дви-пада-паша (животно, което само се преструва 

на човек). Дори да е роден в човешко тяло, не е човек в пълния смисъл на тази дума. По 

своята същност, той е само неразумно животно. В „Махабхарата“ се обяснява: 

 

„О, царю, човек с незначителен запас от благочестиви постъпки не може да 

постигне вяра в Бог Говинда, вяра в святото Му име, вяра в остатъците от храната, 

предложена на Бога или вяра в Неговите предани“. 

 

Вечно благостните деяния, способни да пречистят душата от материалната 

нечистота, се наричат праведни постъпки. Благочестивите дейния, извършвани без 

вяра, се считат за незначителни благочестиви постъпки. И така, остатъците от храната, 

предложена на Бога, Самият Бог Кришна, святото име на Бог Кришна и светите 

ваишнави – всички тези реалности са духовни. Те са способни да даряват духовната 

истина“. 

Чудамани се усмихнал презрително: „Що за бълнуване слушаме ние? Това е само 

догма, към която се придържат единствено ваишнавите, с присъщия им сляп 

фанатизъм. Как оризът, лещата или кърито могат да дадат освобождение? Вие сте 

готови да отстоявате докрай първата глупост, която ви дойде в главата!“ 

Без изобщо да се смути, Ваишнава дас отговорил: „Можете да постъпвате както 

ви е угодно, но моля ви, не критикувайте ваишнавите. В дискусията можете да 

използвате различни аргументи, но защо трябва да подлагате опонентите си на 

словесни нападки? Остатъците от храната, предложена на Бога се намират извън 

пределите на материалното разбиране. Храната, която не е предложена на Бог, не 

трябва да бъде приемана изобщо, защото само остатъците от храната, предложена на 

Бога, осветяват пътя към духовния свят и отстраняват всички препятствия по пътеката 

на преданото служене. Затова „Шри-Иша-упанишад“ (мантра 1) утвърждава: 

 

„Всичко живо и неживо във вселената принадлежи на Бог и се управлява от 

него. Затова човек трябва да се възползва само от това, което е необходимо и е 

предназначено за живота му. Като се знае съвършено точно на кого принадлежи 

всичко, не трябва да се взема нищо повече“. 

 



Всичко, което съществува в материалната вселена е свързано с енергията на 

Върховната Личност на Бога. Човек, който вижда тази връзка, няма да прави опити да 

се наслаждава на предмети от илюзорния свят. Ако душата, която притежава духовно 

съзнание се възползва в този свят само от това, което е необходимо за поддържане на 

материалното тяло и разбира, че всичко се дарява по милостта на Бога, тя ще избегне 

падението. Именно такова поведение трябва да има човек, който се стреми да достигне 

духовния свят. Затова остатъците от храната, предложена на Бог Кришна, се наричат 

маха-прасад (велика милост). Но за съжаление, теб тези теми не те привличат, и в това 

е твоето нещастие “. 

Кришна Чудамани казал: „По-добре да сменим темата. Ако нямаш нищо против, 

нека да изясним докрай въпроса: какво поведение трябва да имаме към яваните?“ 

Ваишнава дас казал: „Докато човекът остава явана, трябва да се отнасяме към 

него безразлично. Но ако вследствие на плодовете от добрите си действия яванът става 

ваишнава, моят съвет е да се въздържаме от думата „явана“ по отношение към него. 

Писанията („Падма-пурана“ и „Итихаса-самучая“) утвърждават: 

 

„Този, който мисли с категории за произход или касти, и съответно счита 

ваишнава за шудра, варварин или недокосваем, несъмнено ще се отправи в ада“. 

 

Господ е казал: 

 

„Познавачите на Ведите не Ме привличат. Но недокосваемият, който е 

станал предан, наистина е скъп за Мен. Той е достоен да приема дарове и 

благословии. Трябва да се покланяте на него така, както и на Мен“. 

 

Чудамани казал: „Разбрах. Но ако това отговаря на истината, защо семейният 

ваишнава не може да даде дъщеря си за жена на вайишнава-явана, или защо той самият 

не може да се ожени за дъщерята на ваишнава-явана?“ 

Ваишнава дас пояснил: „От материална гледна точка човек, който се е родил в 

семейството на явана, остава явана до смъртта си. Но от идеална гледна точка, като 

тръгне по пътя на преданото служене, човек спира да бъде явана. Смрити-шастра 

описва десет вида общоприети социални положения. Бракът е едно от тях. Ако 

семейният ваишнава е индус, той заема определено положение в системата на четирите 

касти и за него е най-добре да се ожени за представител от своята каста. Като се намира 

в системата на обществени взаимоотношения, той трябва да изпълнява добросъвестно 

временните си задължения, които са предписани за представителите на четирите касти. 

Пренебрегвайки кастовите задължения е невъзможно да се стане ваишнава. Истинският 

ваишнава ще следва всичко, което е благоприятно за преданото му служене. Ако човек 

достигне високо духовно ниво и постигне качества, които му позволяват да 

пренебрегва задълженията на четирите касти или изобщо да ги отхвърли, той може 

лесно да направи това. Ако кастовите задължения пречат на преданото му служене, 

тогава той може да се откаже от тях. Ако обществото на яваните е пагубно за 

преданото служене, истинският ваишнава-явана трябва да се откаже от общуването с 

тях. Съществува ли разлика между ваишнава-индус, който по нужния начин се е 

отрекъл от кастовите задължения и ваишнава-явана, който се е отрекъл от общуването 

с яваните? Не. И двамата са отхвърлили това, което е пречело на духовния им 

напредък. В идеалния смисъл те са братя. Обаче за семейния ваишнава нещата стоят по 

различен начин. Въпреки, че неговото обкръжение и задължения могат да не са най-

подходящи за преданото служене, той не бива да ги отхвърля преждевременно. Може 

да се откаже от тях само когато е постигнал качествата, необходими за осъзнато 



отречение. В „Шримад Бхагаватам“ (11.11.32) Върховният Бог обяснява: 

 

„Но след като е приел изцяло подслона на Моите лотосови нозе, светият 

човек в крайна сметка отрича подобни обикновени религиозни задължения и 

обожава само Мен. Тогава той е считан за най-добрия сред живите същества“. 

 

Заключителните думи на „Бхагавад Гита“ са следните: 

 

„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя 

от всички греховни последици. Не се страхувай“. 

 

В „Шримад Бхагаватам“ (4.29.54) е казано: 

 

„Когато човек се отдаде напълно на предано служене, Бог благосклонно 

пролива Своята безпричинна милост върху него. Такъв просветен предан се 

отказва от материалната дейност и обредите, описани във Ведите“. 

 

Кришна Чудамани задал коварен въпрос: „Ако яванът стане искрен ваишнава, 

вие ще започнете ли да се храните с него?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Ваишнавите-санняси могат да споделят маха-прасад с 

такъв предан. Но по-малко отречените ваишнави могат да се откажат от това. Въпреки 

това, няма правила, които да забраняват да се приемат остатъци от храната на другите 

ваишнави. В действителност, остатъците от храната на ваишнавите са свещени“. 

Чудамани възразил: „Тогава защо във ваишнавските храмове не позволяват на 

преданите-явани да се докосват до Божествата?“ 

Ваишнава дас казал: „Ваишнава, който е роден в семейство на явана, не трябва да 

бъде наричан явана. Той е достоен да служи на Бог Кришна само заради това, че е 

ваишнава. В този случай, ако семейният ваишнава, който се покланя на Божествата, 

излиза извън рамките на кастовите правила на варнашрама-дхарма, той може да бъде 

упрекнат единствено от гледна точка на привърженика на материалните обичаи. 

Ваишнавата-санняси не е длъжен да се покланя на Божествата. В противен случай той 

изгубва статуса на човек, който се намира извън кастовата система. В сърцето си, той 

трябва да се покланя на Бог Кришна, любимия на Шри Радха“. 

Кришна Чудамани казал: „Разбирам. Сега ми кажи моля те, какво мислиш за 

брамините?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Човек може да бъде считан за брамин само 

благодарение на раждането му в браминско семейство, а също може да бъде истински 

брамин, който притежава всички необходими качества. По своята природа брамините 

са привлечени от ваишнавизма. Истинският брамин е достоен за всякакво уважение. А 

брамините, които не притежават брамински качества, хората ги уважават само като 

следват общоприетите социални правила. Следните думи от „Шримад-Бхагаватам 

(7.9.10) потвърждават, че ваишнавата трябва да бъде почитан като истинските 

брамини: 

 

„Ако един брамана притежава всичките дванадесет брамински качества 

(както са изложени в книгата „Санат Суджата”), но не е предан и не изпитва 

влечение към лотосовите нозе на Бога, той със сигурност е по-низш от отдадения, 

който е кучеядец, но е посветил всичко - мислите, словата, делата, богатството и 

живота си - на Върховния Бог. Такъв отдаден е по-добър от подобен брамана, тъй 

като отдаденият може да пречисти цялото си семейство, докато тъй нареченият 



брамана, замаян от лъжлив престиж, не може да пречисти дори самия себе си“. 

 

Чудамани казал: „На шудрите не им е позволено да изучават Ведите. Но ако 

шудрата става ваишнава, той допуска ли се до изучаване на Ведите?“ 

Ваишнава дас промълвил: „Истинският ваишнава става брамин, независимо от 

това в какво семейство е роден. Ведите се разделят на две части: раздел, който описва 

обредите и задълженията, предписани за различните касти, и раздел, който обяснява 

духовната истина. На кастовите брахмани им е позволено да изучават първия раздел, а 

на тези, които са брамини в съответствие с духовните изисквания, е позволено да 

изучават втория раздел. Независимо от кастата, в която е бил роден, достойният 

ваишнава има пълно право да изучава Ведите и да ги коментира. Това се потвърждава 

от следните думи в „Брихад-араняка-упанишад“ (4.4.21): 

 

„Мъдрият брамин трябва да изучава тази част от Ведите, която описва 

„Върховната Личност на Бога“. 

 

Освен това, в „Брихад-араняка-упанишад“ (3.8.10) е казано: 

 

„Нещастен е този, който не решава проблемите на живота както подобава на 

човек и си отива от този свят досущ като котка или куче, без да е постигнал 

духовната наука. 

За брамин се счита този, който решава проблемите на живота както 

подобава на човек и си тръгва от този свят, след като е познал истината за 

Върховната Личност на Бога“. 

 

Брамините, които са такива единствено по социален признак, са описани в 

„Ману-самхита“ (2.168): 

 

„Ако брахмин не изучава ведическата литература, и вместо това изразходва 

усилията си за изучаване на книги, които разказват за материални теми, той 

заедно с цялото си семейство става шудра“. 

 

А тези думи от „Шветашвара-упанишад“ (6.23) определят качествата на човека, 

който има право да изучава ведическите писания: 

 

„Само пред тези велики светци, чиято вяра в Бога и духовния учител е 

непоколебима, се разкрива сам по себе си целият смисъл на ведическото знание “. 

 

Думите пара-бхакти в този текст се определят като „чисто предано служене“. Не 

мога да кажа нищо повече. Моля те, постарай се да разбереш правилно всичко казано. 

Нека да направим извод. Човек, който има вяра в чистото предано служене, е достоен 

да изучава тази част на Ведите, която описва духовната истина, а човек, който е 

достигнал чистото предано служене, има право да изучава тази част на Ведите, която 

описва духовната истина“. 

Кришна Чудамани попитал: „Трябва ли да разбирам твоето заключение така, че 

тази част на Ведите, която описва духовната истина, ни учи само на ваишнавската 

религия и на никаква друга?“ 

Ваишнава дас пояснил: „Религията е една. Други религии няма и не може да има. 

Истинската религия се нарича „вечна религия“ или „ваишнавска религия“. Останалите 

религии са преходни. Те служат само на степените, които водят към разбирането на 



ваишнавската религия. В „Шримад Бхагаватам“ (11.14.3) Върховният Бог обяснява: 

 

„Под въздействие на времето трансценденталният звук на ведическото 

знание бе изгубен в часа на унищожението. Затова, когато настана следващото 

сътворение, Аз предадох ведическото знание на Брахма, тъй като самият Аз съм 

религиозните принципи, изложени във Ведите“. 

 

В „Катха-упанишад“ (1.2.5 и 1.3.9) се казва: 

 

„Всички Веди описват обителта на Върховната Личност на Бога. Аз ще ви 

разкажа накратко за тази обител. Именно светът на Бог Вишну е висшата духовна 

обител“. 

 

След като Ваишнава дас произнесъл тези думи, Деви Видяратна и неговите 

сподвижници разбрали, че са претърпели поражение. Великите учители-пандити 

паднали духом. Тъй като вече било пет часа вечерта, било решено диспутът да 

завърши. Никой не възразил против това, и всички присъстващи започнали да се 

разотиват. Пандитите-брамини възхвалявали в един глас дълбоките познания на 

Ваишнава дас. Ваишнавите се отправили вкъщи като възпявали светите имена на Бог 

Хари. 

 

 

7. Вечни задължения, семеен живот и материален свят 
 

 

На брега на Сарасвати се намира древният град Саптаграм, който от отдавнашни 

времена е придобил славата на град на търговци и банкери. По милостта на Бог 

Нитянанда, от времето на Шри Уддхарна Датта, всички жители на този град възпяват 

светите имена на Бог Хари. Само един търговец, на име Чанди дас, никога не се 

присъединил към гражданите, които възпявали светите имена на Бога. Чанди се 

опасявал, че участието му в празненствата ще изисква големи разходи. Той водел 

изключително икономичен начин на живот и до старините си натрупал голямо 

богатство. Съпругата му Дамаянти, следвайки съпруга си също не оказвала никаква 

почит на ваишнавите и на гостите, които идвали в техния дом. В младостта на тази 

съпружеска двойка се родили четирима синове и две дъщери. След като омъжили първо 

едната, а после и втората дъщеря, Чанди и Дамаянти съхранявали внимателно 

огромното си богатство, за да могат любимите им синове да го наследят. Но децата, 

възпитани в семейство, където не уважават ваишнавите, няма как да бъдат дарени с 

доброта и щедрост. Като пораснали, синовете на Чанди станали много користни. Те с 

нетърпение чакали смъртта на родителите си, в стремежа си по-бързо да получат своята 

част от наследството. Тъгата на остарялата съпружеска двойка нямала граници. С 

времето братята създали семейства, и техните жени като следвали примера на своите 

съпрузи, също искали смъртта на родителите им. При първата възможност синовете 

взели в свои ръце богатството на баща си и започнали да се занимават с търговия. 

Веднъж Чанди дас извикал синовете си и казал: „Деца мои, слушайте ме 

внимателно. Още от детство си живях много скромно и натрупах някакво богатство за 

вас. През цялото време аз и вашата майка се лишавахме от всичко. Сега остаряхме и е 

ваш дълг да се погрижите за нас. Обаче забелязвам, че вие изобщо не се стремите към 

това, което ме води до дълбока тъга. Но знайте, че аз имам още тайно богатство в 

скривалището си. Ще го дам на този от вас, който ще се отнася към нас както подобава 



на добрия син“. 

Като чули тези думи, синовете и жените им се замислили. Вечерта те се събрали 

заедно и решили, че ще бъде най-добре да изпратят майка си и баща си някъде надалеч, 

а през това време да открият скритите пари. Никой от тях не се съмнявал, че парите са 

скрити в спалнята на бащата. 

Най-големият син на Чанди се казвал Хари-чарана. Веднъж сутринта той казал на 

баща си: „Татко, вие с майка би трябвало да посетите Шридхам Навадвип. Тогава 

живота ви в човешко тяло ще придобие смисъл. Аз съм чувал, че в епохата на Кали 

нито едно място за поклонение не може да се сравнява със светостта на Навадвип. 

Пътуването до Навадвип не е дълго и не е скъпо. Ако не можете да стигнете пеша, 

лодкарят ще ви закара там по реката само за две пани. Ако пожелаете, наша позната 

жена-ваишнави охотно ще ви съпроводи там“. 

Чанди дас решил да се посъветва със съпругата си. Тя много се зарадвала на това 

предложение и казала на мъжа си: „Думите, които ти каза на синовете ни, този път им 

помогнаха да се опомнят. Но не си струва да харчим пари за лодка. Ние спокойно 

можем да отидем в Навадвип пеша. Давай да тръгнем към Навадвип, а по пътя ще се 

отбием в Кална и Шантипур“. 

Така те изчакали благоприятен ден и тръгнали на поклонение. Вървели дълго и на 

следващия ден стигнали до Амбика. В павилиона на един търговец си приготвили 

ядене и седнали да обядват. Докато се наслаждавали на храната, в този павилион влязъл 

човек, който пристигнал от Саптаграм и им съобщил новината: „Синовете ви са влезли 

във вашата стая и са взели цялото ви имущество. Те няма да ви позволят да се върнете 

вкъщи. Тези негодяи са присвоили цялото ви скрито богатство и вие повече не сте им 

нужни“. 

 Като чули това, старците се отчаяли. През този ден не могли да изядат нищо 

повече. Само проливали сълзи и оплаквали своята горчива съдба. Като ги видяла в 

отчаяние и проникната от състрадание, жената-ваишнави, която ги съпровождала, 

казала: „Не си струва да се тормозите така заради изгубения дом. В светия Навадвип ще 

можете да водите живот в отречение и да общувате постоянно с ваишнавите. Тези, за 

които сте направили толкова много, сега са станали ваши врагове. Не можете да се 

върнете в къщи, така че продължавайте своето пътешествие. Можете да живеете на 

свято място, като събирате подаяния и служите на Бога. Не се отчайвайте, всичко ще 

бъде наред“. 

 Без да могат да забравят какво са направили синовете и снахите им, Чанди дас и 

съпругата му решили: „Никога няма да се върнем вкъщи. По-добре да се разделим с 

живота си“ 

 Те отседнали в дома на един ваишнава в Амбика-грама. След три дни заминали 

за Шантипур. Като стигнали в Навадвип, старците отседнали в Маяпур при роднина-

търговец. Там живели два дни, а след това посетили седемте села на Навадвип и 

седемте села на Кулия-грама. И ето, след известно време обидата към синовете и 

снахите им преминала. Чанди дас казал на съпругата си: „Хайде да се върнем в 

Саптаграм. Нима синовете ни няма да проявят поне мъничко любов към нас?“ 

Ваишнави, която ги съпровождала се възмутила: „Как не ви е срам? Нима не разбирате, 

че този път те ще отнемат живота ви?“ Като изслушали предупреждението на добрата 

жена, възрастните съпрузи се уплашили от такава съдба и ѝ казали: „О свята ваишнави, 

молим те, връщай се в къщи. Ние ще живеем така, както Бог ни даде. Ще отидем при 

някой светец, ще се учим при него и ще живеем от подаяния“. 

Като се простили, ваишнави си тръгнала. Съпрузите изоставили последната си 

надежда да се върнат вкъщи и започнали да мислят дали да не си построят колибка в 

Чхакари-чатта, в района на Кулия-грам – святото място, където се опрощават всички 



прегрешения. Като посети тази обител, човек може да се избави от всички грехове, 

извършени в миналото. 

Веднъж Чандри дас казал: „О, майко, престани да се безпокоиш. Не ми говори 

повече за нашите синове и даже не мисли за тях. Видимо в предишни въплъщения сме 

извършили множество грехове. Именно поради това сега ни се наложи да се родим в 

семейство на търговци. Получавайки низше раждане, ние станахме скъперници и не 

оказвахме нужното почитание на ваишнавите и гостите. Ако тук ни се отдаде да 

изкараме някакви пари, ще ги използваме за служене на гостите. Може би, 

благодарение на това в следващия си живот ще бъдем по-щастливи. Аз вече реших да 

отворя тук павилион бакалия“. Като приложил много усилия, най-накрая Чанди дас 

открил малък павилион. Трудейки се без умора, търговецът получавал малка печалба. 

Всеки ден съпрузите приемали в своя дом някакъв гост. И Чанди дас започнал да живее 

по-добре, отколкото преди. 

Чанди дас бил образован човек. Използвайки всяка свободна минута, той четял в 

павилиона си книгата „Шри-Кришна-виджая“ на Гунараджа Хан. Той извършвал своята 

търговия честно и се стараел да угоди на своите гости. Така изминала половин година. 

Като разбрали историята на Чанди дас, жителите на Кулия-грама се изпълнили с 

доверие към него. 

В съседство с Чанди дас живеел Ядава дас, който бил семеен ваишнава. Той често 

четял „Шри-Чайтаня-мангала“. Понякога Чанди дас идвал при него, за да послуша 

неговото четене. Ядава дас и съпругата му служили предано на ваишнавите. Като ги 

гледали, Чанди дас със съпругата му също се изпълнили с желание да служат на 

преданите на Бог Кришна. 

Веднъж Чанди дас попитал Ядава дас: „Какво представлява материалният свят?“ 

Ядава дас отговорил: „На другия бряг на Ганг, на остров с името Годрум, живеят 

множество просветени ваишнави. Отиди там и задай този въпрос на тях. Аз често ходя 

там и разбирам много по време на тези посещения. Пандитите-ваишнави на Годрум 

познават писанията по-добре от пандитите-брамини. Вчера Ваишнава дас Бабаджи по 

време на диспута нанесе поражение на цялото събрание от пандити-брамини. Той ще 

даде изчерпателен отговор на твоя въпрос“. 

Същия ден след обяд Ядава дас и Чанди дас решили да преминат Ганг. За 

времето, прекарано в Навадвип, Дамаянти успяла да се привърже към служенето на 

ваишнавите. Тя казала: „Ще дойда с вас“. Ядава дас казал със съмнение: „Ваишнавите, 

които живеят там не са семейни хора и живеят в отречение. Не мисля, че ще се зарадват 

като те видят“. Дамаянти отговорила: „Ще им поднеса поклоните си отдалеч, без да 

влизам в самата гора. Вече съм стара, и може би те няма да ми се ядосат“. Ядава дас 

отговорил: „Обичаят е такъв, че там не ходят жени. Най-добре е да останеш някъде 

наблизо и да се присъединиш към нас на обратния път“. 

Денят вече приближавал към вечерта когато те, след като преминали през Ганг, се 

приближили до Прадюмна-кунджа. Без да влиза в гората, Дамаянти се поклонила и 

седнала под старо баняново дърво. Ядава дас и Чанди дас влезли в гората и с преданост 

предложили своите поклони на ваишнавите, които седели под покрова от лиани 

мадхави и малати. 

Сред ваишнавите, които се намирали в гората, бил и бабаджи-парамахамса. 

Около него седели Шри Ваишнава дас, Лахири Махашая, Ананта дас Бабаджи и други 

предани. Ядава дас и Чанди дас се отпуснали на земята до тях. 

Светият Ананта дас Бабаджи ги попитал: „Кой е този човек?“ Ядава дас разказал 

на всички историята на Чанда дас. Ананта дас Бабаджи се усмихнал и казал: „Да, 

именно това е материалният свят. Този, който осъзнае истинската природа на този свят, 

е наистина мъдър. Но който е попаднал в капана на безкрайните раждания и смърт в 



този свят, заслужава единствено жалост“. 

След всичко, което се случило с него, Чанди дас вече бил готов да чуе тези думи. 

Всеки, който е извършвал праведни постъпки, ще пожъне техните зрели плодове. Вечно 

благите постъпки на Чанди дас започнали от почитанието, което той взел да указва на 

ваишнавите. Извършвайки благочестиви деяния отново и отново, той пречистил 

сърцето си от нечистотата и постигнал искрена вяра в чистото предано служене. Като 

чул тези думи на Ананта дас, Чанди почувствал, че сърцето му започнало да се топи и 

се помолил: „Днес ви моля за следното: моля ви, смилете се над мен и ми разкажете 

какво представлява материалният свят?“ 

Шри Ананта дас отговорил: „Чанди дас, твоят въпрос е твърде сложен. Аз бих 

предпочел на него да отговори или бабаджи-парамахамса, или Шри Ваишнава дас 

Бабаджи“.  

Бабаджи-парамахамса промълвил: „Да, това е сериозен въпрос. Но Шри Ананта 

Дас Бабаджи е напълно способен да отговори на него. Днес ние ще слушаме неговите 

наставления“. 

Ананта дас казал: „Аз се подчинявам на твоите указания и ще ви разкажа всичко, 

което е достъпно за моето разбиране. Най-напред искам да изразя почитанието си в 

лотосовите нозе на моя духовен учител, Шрила Прадюмна Брахмачари, възвишения 

спътник на Върховния Бог. 

И така, индивидуалната душа има две състояния в битието: освободено и 

обусловено от материята. Индивидуалната душа, която служи на Бога е свободна от 

влиянието на илюзорната енергия, мая. По милостта на Бог Кришна такава душа се 

избавя от материалния свят. Тя е освободена. Душата, която се отрича от Бог Кришна 

попада в зеещата пропаст на илюзорната енергия, мая. В резултат на това тя попада в 

затвора на материалния свят. Нейното съществуване се свежда до безцелен унил живот 

в материалния свят. Душата, освободена от мая, осъзнава своята изначална духовна 

природа. Целият ѝ живот е посветен на служене на Бог Кришна. Такава душа вече не 

принадлежи на материалния свят. Тя е обитател на Голока, Ваикунтха или Вриндавана. 

Душите, освободени от мая са безкрайно множество. Невъзможно е да бъдат 

преброени.  

Но в плена на мая се намира също толкова голямо количество души. Душата, 

която се отвръща от Бог Кришна, се завързва от оковите на благостта, страстта и 

невежеството. Разликите между тези три категории пораждат разнообразните 

състояния в битието на обусловените души. Многообразието на тези състояния е 

наистина безкрайно. Всеки, който се замисли за това само за миг, ще забележи това 

многообразие. Душите са способни да се въплъщават в безчислено многообразие от 

материални тела, да творят поразително многообразие от състояния на битието, да 

приемат безчислено многообразие от форми, да проявяват огромното многообразие на 

качествата на своята природа, да се заселват в безбройно многообразие от жилища и да 

извършват поразително многообразие от действия. Когато душата попада в 

материалния свят за първи път, в нея възниква измамна представа за нейната същност. 

Когато е освободена, душата приема себе си като слуга на Кришна. Но когато попадне 

в материалното робство, душата придобива безкрайно количество определения на 

своето „аз“: брахман, недокосваем, богаташ, бедняк, баща, син, животно и т.н. У 

душата възникват различни представи за своето предназначение. Тези измамни 

представи се наричат фалшиво его. Съществува още нещо, което се нарича чувство за 

фалшива собственост. Под влиянието на фалшивото чувство за собственост душата 

може да счита, че притежава обкръжаващите я предмети и че може да управлява 

другите живи същества. Именно цялото това многообразие от тези „аз“ и „мое“ се 

нарича материален свят“. 



Ядава дас попитал: „Безспорно е, че обусловената душа е връхлетяна от 

множество „аз“ и „мое“. Но нима за освободената душа понятията „аз“ и „мое“ не 

съществуват?“ 

Ананта дас отговорил: „В освободено състояние всичките „аз“ и „мое“ са духовни 

и са лишени от материална нечистота. В изначалното си състояние душата проявява 

своята истинска духовна природа, сътворена от самия Бог Кришна. Тъй като 

съществуват различни духовни качества, в духовния свят съществуват и множество 

различни „аз“. Всички души, които обитават духовния свят са слуги на Бог Кришна, но 

техните взаимоотношения с Бога се отличават с голямо разнообразие“. 

Ядава дас попитал: „Щом е така, какво лошо има в разнообразието на тези „аз“ и 

„мое“, притежавани от душите, които се намират в материалния свят?“ 

Ананта дас пояснил: „Работата е в това, че в духовния свят представата на душите 

за понятията „аз“ и „мое“ се базира на реалността. От своя страна, в материалния свят 

тези представи са илюзорни, неестествени, пораждат краткосрочни удоволствия и 

страдания“. 

Ядава дас уточнил: „Значи материалният свят е само илюзия?“ 

Ананта дас отговорил: „Материалният свят изобщо не е илюзия. По волята на Бог 

Кришна той е реалност. Въпреки това, душата която идва в материалния свят носи със 

себе си множество илюзорни представи за това, какво означава „ аз“ и „мое“. Именно 

тези фалшиви представи са илюзия. Само маявадите считат материалния свят за 

илюзия, но техните представи са погрешни“. 

Ядава дас попитал отново: „Защо в материалния свят възникват илюзорни 

материални взаимоотношения?“ 

Ананта дас отговорил: „Индивидуалната душа е миниатюрна частица от духа. 

Отначало тази частичка се оказва на границата между духовния и материалния свят. 

Тези души, които помнят своите изначални взаимоотношения с Бог Кришна, попадат 

под покровителството на духовната енергия и заминават за духовния свят. Те стават 

вечни спътници на Бог Кришна и се наслаждават на блаженството от личното служене 

към Него. Душите, които се отвръщат от Бог Кришна и жадуват за материални 

удоволствия, попадат в света на мая. С идването си в материалния свят, те забравят 

своето истинско духовно „аз“ и започват да се наслаждават на плодовете на този свят. 

А услужливата мая им предлага все по-широк асортимент от фалшиви представи за 

самите себе си“. 

Ядава дас попитал: „Защо тогава не можем да постигнем успех в пресъздаването 

на нашето изначално духовно самосъзнание, дори полагайки значителни усилия за 

това?“ 

Ананта дас промълвил: „Тези усилия биват верни и неверни. Вярно насочените 

усилия неизбежно унищожават илюзията за нашето тъждество. От друга страна, можем 

ли да постигнем успех, ако усилията са насочени неправилно?“ 

Ядава дас попитал: „Кои усилия трябва да считаме за неверни? Моля те, обясни 

ми.“ 

Ананта дас обяснил своето твърдение по следния начин: „Ако душата се опитва 

да очисти сърцето си от материалната нечистота, като следва предписанията на карма-

канда, чрез поклонение на безличния Брахман и като си мисли, че по този начин 

задължително ще се освободи от мая, всичките ѝ усилия са насочени невярно. Ако 

душата се опитва да постигне духовно съвършенство, като се занимава с ащанга-йога и 

се потопява в транса самадхи, нейните усилия също са насочени невярно. Мога да ти 

приведа още множество примери, но ми се струва, че това е достатъчно“. 

Ядава дас попитал: „Но защо тези усилия се считат за напразни?“ 

Ананта дас отговорил: „Те са напразни поради това, че по пътя на този, който 



полага подобни усилия, възникват множество препятствия, които не му позволяват да 

достигне до желаните плодове. В този случай вероятността за постигане на успех е 

нищожно малка. Ние сме били изпратени в изгнание в материалния свят, защото сме 

извършили непростима грешка. Няма да ни се отдаде да напуснем материалния свят 

дотогава, докато не постигнем милостта на Бога. Без Неговата милост не можем да 

осъзнаем своето изначално духовно състояние“. 

Ядава дас попитал: „Кои действия могат да ни дарят с милостта на Бога?“ 

Ананта дас отговорил: „Общуването с преданите и себеотдаването на Бога. 

Общуването с преданите е описано в „Шримад Бхагаватам“ (11.2.30) по следния начин: 

 

„Затова, о напълно безгрешни, моля ви милостиво да ми кажете коя е върховната 

цел. В крайна сметка, дори и половин миг общуване с чистите предани в този свят 

на раждане и смърт е безценно съкровище за всеки човек“. 

 

Ако попиташ: „Как душите, които се намират в материалния свят могат да 

постигнат най-висшето благо?“ – ще отговоря: „Ако човек дори за миг се окаже в 

обществото на преданите на Бога, той ще постигне висшето благо“. Себеотдаването на 

Бога е описано в „Бхагавад Гита“ (7.14) със следните думи: 

 

„Тази Моя божествена енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, 

се преодолява трудно. Но ония, които са се отдали на Мен, могат лесно да преминат 

отвъд нея“. 

 

Господ твърди: 

 

„Моята божествена енергия, мая, се състои от трите качества на материалната 

природа: благост, страст и невежество. Само със собствени усилия човек не може да се 

откопчи от ноктите на мая. Затова мая е трудно-преодолима. Обаче човек, който се 

отдава на Мен, може лесно да излезе от пределите на влияние на мая“. 

 

Чанди дас, който досега мълчал, се включил в беседата: „О, свети, аз съм 

неспособен да разбера напълно всички тези обяснения. Добре разбрах, че изначално 

съм чист дух. Но като съм забравил Кришна, аз съм попаднал при мая и сега се 

намирам сред неволята, в затвора на материалния свят. По милостта на Бог Кришна 

мога да се освободя. Но ако не получа милостта на Бог Кришна, ще ми се наложи да 

остана тук“. 

Ананта дас казал: „Вярно е. Сега се опитай да приемеш тези истини. Твоят 

учител, Ядава дас, вече ги е постигнал. Шри Джагадананда, близък спътник на Бог 

Кришна, е написал следното в своята книга „Шри Према-виварта“: 

 

„Индивидуалната душа е миниатюрна искрица от духа, а Бог Кришна е огромно 

слънце. Освободената душа никога не откъсва своя възхитен взор от Бог Кришна, 

като Му служи с любов и преданост. 

Само щом душата стане враждебна към Кришна и започне да иска сетивни 

удоволствия, илюзорната енергия на Бога веднага я пленява. 

Когато живото същество се оскверни от материалната природа, то започва да 

прилича на човек, обхванат от нечист дух. 

Забравяйки, че е слуга на Кришна, живото същество служи на мая милиони 

животи. 

Случва се живото същество да се роди цар. Друг път – обикновен гражданин. 



След това то става брамин, а после – шудра. Понякога се отчайва, друг път се 

побърква от щастие. 

Живото същество прекарва един живот на Сваргалока. Следващ живот – на 

земните планети. После му се налага да се спусне в ада. Случва се да стане 

полубог, а след известно време се ражда в облика на демон. Съдено му е много 

пъти да бъде и слуга, и господар. 

Така живото същество блуждае в безчислените материални светове. И едва след 

като попадне в обществото на преданите, то може да познае истината за самото 

себе си. 

Като познае съкровената истина, душата не иска да остава повече в материалния 

свят и започва съкрушено да се пита: „Защо служих на мая толкова дълго?“ 

Тя плаче, възклицавайки: „О, Кришна, Ти си моят повелител! Забравяйки Твоите 

нозе, аз изгубих всичко“. 

Ако душата поне веднъж се обърне така към Кришна, Бог ще прояви състрадание 

към нея и ще ѝ даде шанс да се освободи от оковите на материалния свят. 

По милостта на Кришна душата се освобождава от мая. Като се покланя с любов 

на Кришна, тя достига сиянието на Неговите лотосови нозе. 

Тогава Кришна взема душата под покровителството на Своята вътрешна енергия. 

Мая изгубва своята власт над нея. Мая повече никога не може да привлече такава 

душа. 

Всички тези блага се даряват благодарение на общуването с преданите и 

възпяването на светите имена на Бог Кришна. Няма друг път за освобождение от 

материалния свят на ражданията и смъртта“.  

 

Ядава дас попитал: „О, свети бабаджи, ти говориш за обществото на преданите, 

но нали преданите също живеят в материалния свят. Те също страдат от коварството на 

мая. Как тогава могат да освободят другите?“ 

Ананта дас пояснил: „Преданите действително живеят в материалния свят. Обаче 

този материален свят, който служи за техен дом, е коренно различен от материалния 

свят, който служи за дом на излъганите от мая. На пръв поглед изглежда, че това е един 

и същи свят. Ала между тях съществува съществена разлика. В материалния свят 

винаги живеят предани. Обаче хората, потънали в грехове, предпочитат да не общуват с 

тях. Обществото на преданите е достъпно само за малцина. Душите, погълнати от мая 

се делят на две групи: тези, които са обсебени от незначителните удоволствия на мая и 

затова се покланят на материалния свят, и тези, които са дарени с достатъчно разум и 

се надяват да открият алтернатива на съмнителните материални развлечения. По такъв 

начин, жителите на материалния свят условно могат да бъдат разделени на две групи: 

неразумни и разумни. Някои разделят тези групи на такива, които жадуват за сетивни 

материални удоволствия, и такива, които искат да постигнат освобождение. Но в този 

случай изразът „такива, които искат да постигнат освобождение“ няма никакво 

отношение към имперсанолистите. Той се отнася до душите, изгаряни от огъня на 

повтарящите се раждания и смърти, които се стремят да разберат своята истинска 

духовна природа. Когато хората отхвърлят желанието си да достигнат имперсонално 

освобождение и предпочитат да се заемат със служене на Върховната Личност на Бога, 

тяхното поклонение става чисто предано служене. Писанията не препоръчват 

отречение от стремеж към освобождение. В тях е казано, че човек който се стреми към 

освобождение, постига освобождение в мига, когато постига истината за своите 

отношения с Бог Кришна. Това се потвърждава от следните думи на „Шримад 

Бхагаватам“ (6.14.3-6.14.5): 

  



„В този материален свят има толкова живи създания, колкото и атоми. Всред тези 

живи създания, съвсем малко са човешките същества, а сред човешките същества 

едва неколцина се интересуват от следване на религиозни принципи. 

О, най-добър сред брамините, Шукадева Госвами, сред множество хора, 

следващи религиозните принципи, едва неколцина жадуват за освобождение от 

материалния свят. Сред много хиляди, жадуващи освобождение, един може и да 

го постигне в действителност, изоставяйки материалната привързаност към 

общество, приятелство, любов, държава, дом, съпруга и деца. А сред много 

хиляди такива освободени люде, такъв, който е способен да разбере истинския 

смисъл на освобождението, се среща много рядко. 

О, велики светецо, сред много милиони, които са постигнали освобождение, както 

и съвършено познание за освобождението, един може и да е отдаден на Бог 

Нараяна, Кришна. Такива отдадени, които са напълно умиротворени, са голяма 

рядкост“. 

 

Невъзможно е да бъдат преброени душите, които пребивават в материалния свят, 

както е невъзможно да бъдат преброени всичките песъчинки на брега на огромния 

океан. Много малко от тях се стремят към вечното благо. Останалите се интересуват 

основно от удовлетворяване на своите материални сетива. Сред тези, които се стремят 

към висше духовно благо, болшинството се интересуват от освобождение, тоест от 

възможността да се откъснат от материалния свят. От много хиляди, които се стремят 

към освобождение, само някои постигат истината и се освобождават наистина. А сред 

много милиони освободени души, само единици стават умиротворени предани на Бог 

Нараяна. Преданите на Бог Нараяна се срещат много рядко. Преданите на Бог Кришна 

– още по-рядко. Истинските предани на Бог Кришна живеят живот далечен от живота 

на материалистите, дори да се намират редом до тях в материалния свят. Такова е 

своего рода двоякото състояние на битието“. 

Ядава дас продължавал да разпитва: „Ти каза, че съществуват четири вида 

разумни хора. В какво се състои разликата между тях? И още: моля те, обясни какво 

разбираш под общуване с преданите?“ 

Ананта дас отговорил: „Всъщност разумните хора се делят на четири вида: 

такива, при които разумът започва да се пробужда; такива, които се стремят към 

освобождение; такива, които са постигнали освобождение, и такива, които са 

постигнали истинско съвършенство, с други думи – преданите на Бога. За тези, при 

които разумът едва започва да се събужда, общуването с душите постигнали 

освобождение е истинско благо. Освободените също могат да бъдат разделени на две 

групи: освободени души, които вкусват нектара на духовните взаимоотношения, и 

маявади, които необосновано се считат за едно с Всевишния. Тези маявади се считат за 

оскърбители на Бога. Общуването с тях е крайно неблагоприятно за всички хора. В 

Десета песен на „Шримад Бхагаватам“ (10.2.31) е казано: 

 

„О, Господи, наподобяващ сияещото слънце, Ти винаги си готов да изпълниш 

желанията на Своите отдадени, и поради това си известен като дървото на 

желанията [ванча-калпатару]. Когато ачариите напълно се отдадат на лотосовите 

Ти нозе, за да пресекат страховития океан на незнанието, те оставят на земята 

след себе си метода, посредством който са прекосили, и тъй като си много 

милостив към останалите си отдадени, Ти потвърждаваш този метод, за да им 

помогнеш“. 

 

Четвъртият вид разумни хора, тоест преданите, се разделят на две групи: такива, 



които се покланят на Бога с благоговение, и такива, които се покланят на Бога с любов. 

Общуването с такива предани при всички случаи е благотворно. В този случай, ако на 

човек му се отдаде да постигне убежище при предан, който се покланя на Бога с любов, 

в неговото сърце се заражда семето на чистото предано служене“. 

Ядава дас попитал: „Ти каза, че съществуват два вида предани. Моля те, разкажи 

за тях по-подробно, така че неразумен човек като мен да може да разбере всичко“. 

Ананта дас пояснил: „Преданите биват два вида: семейни и такива, които са се 

отрекли от семейния живот“. 

Ядава дас попитал: „Какви са задълженията на семейния предан в материалния 

свят? Моля те, обясни ни“. 

Ананта дас отговорил: „Думата „семеен“ посочва човек, който се жени и живее 

заедно със съпругата си в свой собствен дом. Преданият, който заема такова положение 

се нарича предан-семеен. Душата, която е попаднала в плен на илюзорната енергия 

мая, прониква в материалния сват чрез вратите на петте сетива, способни да 

предоставят знание. С очите тя вижда формата и цвета. С ушите слуша звуците. С носа 

чувства миризмите. С кожата си усеща предметите. Благодарение на езика долавя 

вкуса. Като проникват в материалния свят през тези пет врати, душите постепенно се 

привързват към него. С привикването си към материално съществуване, душата все 

повече се отдалечава от Шри Кришна. Именно затова материалният свят се нарича 

„външен свят“. Хората, които са безумно привлечени от удоволствията на материалния 

свят, се наричат хедонисти. Но семейните, които служат на Бога, не се стремят да 

наслаждават своите сетива. По това те се различават от хедонистите. От гледна точка 

на предания-семеен, неговата жена, синове и дъщери са слуги на Бог Кришна. Ако 

преданият-семеен вижда Божеството на Кришна или предметите, свързани с Кришна, 

той изпитва наслаждение. Когато слуша разказите за Кришна или разказите за живота 

на великите предани, той е удовлетворен. Когато вдъхва миризмата от листата на 

туласи или благовонията, предложени на Бог Кришна, той се изпълва с блаженство. 

Ако произнася имената на Бог Кришна и вкусва остатъците от храната, предложена на 

Бог Кришна, той върви по пътя на съвършенството. А когато се докосва с ръката си до 

нозете на преданите на Бога, той е просто щастлив. Всички негови очаквания, 

постъпки, желания и така нататък се използват за служене на Бог Кришна. Целият му 

живот се превръща във велик празник на възпяването на святото име на Бог Кришна и 

служене на ваишнавите, а също и на другите същества. По такъв начин на предания-

семеен му се отдава да стои настрана от хедонизма. В епохата на Кали е много 

благоприятно да бъдеш ваишнава-семеен. По такъв начин може да се предпазиш от 

падение и да постигнеш съвършенство в преданото служене. Много възвишени 

ваишнави, които са достойни да заемат положението на духовни учители, водят живот 

на семейни. Техните деца стават чисти предани. От горното можем да заключим, че 

общуването със семейните предани не е маловажно за тези, които се намират в този 

свят“. 

Ядава дас казал: „Ваишнавите-семейни често попадат под влиянието на смарта-

пандитите. Ако ваишнавите се опитат да устроят живота си независимо от тях, 

възникват проблеми. Как те да се занимават с предано служене в този случай?“ 

Ананта дас отговорил: „За изпълнение на определени обреди, например сватбени 

церемонии, погребения и така нататък, е необходимо участието на смарта-пандитите. 

Обаче няма никаква нужда да ги въвличаме в своя духовен живот, който е много 

съкровен. Виждаш ли, необходимостта да се поддържа материалното тяло, поставя 

всеки в зависимост от другите. Дори хората, горди със своята независимост, така или 

иначе зависят от другите. Ако човек страда от някаква болест, на него му се налага да 

приема лекарство. Когато човек е гладен, той се нуждае от храна. За да се предпази от 



студа му трябват дрехи. Слънцето, дъждът и другите природни явления заставят човека 

да търси убежище под покрива на дома. За да поддържа материалното си тяло, на човек 

му се налага да зависи от другите. Да бъде независим в материалния свят означава 

просто да сведе до възможния минимум своята зависимост от другите. Но тъжната 

реалност е, че на никого не е по силите да бъде съвсем независим и едновременно с 

това да поддържа материалното си тяло. И въпреки това, независимостта в разумни 

граници подпомага преданото служене. Ако човек изпълнява обредите, препоръчани от 

писанията, като ги свързва с Бог Кришна, в това няма нищо лошо. Например, ако 

встъпва в брак не само, за да отгледа добри деца и да се занимава с поклонение на 

Праджапати, но и за да заеме своето семейство с предано служене на Бог Кришна, 

тогава животът на семейния се счита за съвършен. Нека материалистите, 

ортодоксалните жреци и всички останали да говорят каквото и да било, но такива 

действия задължително ще донесат на човека духовно благо. В деня шраддха трябва 

отначало да се предложи почитание на Бог Кришна, да се отделят остатъци от 

предлагането като пинда за своите умрели предци, а след това да се нахранят 

ваишнавите-брамини. Такава дейност е благоприятна за духовния живот на семейния. 

Когато подобни смарта-обреди се извършват като предано служене, те не са 

безсмислени. Обикновените задължения трябва да бъдат изпълнявани добросъвестно, 

без привързване към плодовете на своята дейност. Но с духовна дейност трябва да се 

занимаваме в обществото на преданите. Тогава човек няма да бъде обхванат от 

материалната нечистота. Обърни внимание: практически всички най-близки ученици на 

Бог Чайтаня Махапрабху са били семейни хора. От незапомнени времена раджариши 

(светите царе) и девариши (божествените мъдреци) са били предани-семейни. Дхрува 

Махарадж, Прахлада Махарадж, всички Пандави и много други са били семейни. 

Семейните, които са се прославили със своята преданост към Бога, са почитани от 

целия свят“. 

Ядава дас уточнил: „Ако семейните предани са достойни за такава почит и са 

способни да постигнат духовна любов, защо тогава въпреки това някои от тях се 

отричат от живота на семейния?“ 

Ананта дас отговорил: „Сред преданите-семейни се срещат и такива, за които 

отричането от семейния живот е естествена постъпка. Обаче в материалния свят има 

много малко такива ваишнави, и рядко на някой му се отдава да бъде в тяхното 

общество“. 

Ядава дас попитал: „О учителю, от какви фактори зависи решението на човек да 

се отрече от живота на семейния?“ 

Ананта дас пояснил: „Обикновено хората извършват двояка дейност: дейност с 

външен характер и дейност с вътрешен характер. На езика на Ведите тези видове 

дейност се наричат съответно, парак и пратяк. Когато душата забрави своята 

изначална форма, погрешно се отъждествява с финото материално тяло, което се 

състои от ум, разум и фалшиво его, и влиза в материалния свят през вратите на 

материалните сетива, тя е привлечена от този външен свят. Нейната дейност става така 

наречената външна дейност. Когато стремежите ѝ получат обратна посока и душата се 

обръща към своя ум, а след това – към своята изначална форма, нейните усилия се 

наричат вътрешна дейност. Дотогава, докато влечението към външната дейност остава 

силно, човек трябва да остава в обществото на преданите и да се занимава с външна 

дейност, като си дава сметка, че материалният свят е собственост на Бог Кришна. 

Когато служи на Бога, човек получава възможност да промени направлението на своята 

дейност. Ако напълно се потопи във вътрешна духовна дейност, той лесно може да се 

отрече от семейния живот. Но този, който се опита да се отрече от живота на семейния, 

без да е достигнал духовното ниво, нужно за това, човек се подлага на опасност от 



падение. По този начин, животът на семейния е своего рода училище, в което трябва да 

придобие опит и да познае истинската природа на душата. Като завърши своето 

обучение, човек може да остави училището“. 

Ядава дас попитал: „Как да познаем предания, който е готов за отречение от 

семейния живот?“ 

Ананта дас отговорил: „Първият признак е нежеланието за общуване с жени. 

Други признаци са: милосърдие към всички живи същества, нежелание за трупане на 

пари, склонност да придобива вещи само тогава, когато са действително необходими, 

вяра и любов към Бог Кришна, убеждение, че общуването със светски хора осквернява 

съзнанието, еднакво отношение към похвали и порицания, отвращение от материалната 

дейност, безразличие към живота и смъртта. Тези признаци са описани в „Шримад 

Бхагаватам“ (11.22.45, 3.25.22, 11.2.55) по следния начин:  

 

„Макар сиянието на една лампа да се състои от безброй лъчи светлина, които 

непрестанно се създават, променят и унищожават, човекът с илюзорна 

интелигентност, който зърва лампата за миг, ще рече заблудено: "Това е 

светлината на лампата." Когато някой съзерцава течаща река, вечно новите води 

преминават и отминават надалеч, ала при все това глупецът, наблюдавайки една 

част от реката, погрешно заявява, "Това е водата на реката." По същия начин, 

макар материалното тяло на човека неспирно да преживява трансформация, 

онези, които просто пропиляват живота си, разсъждавайки погрешно казват, че 

всяко едно отделно състояние на тялото е истинската идентичност на човека. 

Садху е решителен и неотклонен в преданото служене на Бога. В името на Бога 

той прекъсва всички връзки със света – както със семейството, така и с 

приятелите 

Върховният Бог е толкова милостив към обусловените души, че ако те Го викат, 

изричайки святото Му име, дори неволно или с нежелание, Той е склонен да 

унищожи безбройните греховни реакции в техните сърца. Затова когато 

преданият, който е приел подслон в лотосовите нозе на Бога, възпява святото име 

на Кришна с искрена любов, Върховният Бог никога ме би могъл да изостави 

сърцето му. Онзи, който по такъв начин е уловил Върховния Бог в сърцето си, 

трябва да бъде познат като бхагавата-прадхана, най-възвишения предан на Бога“. 

 

Ако тези качества се проявят в сърцето на семейния предан, той трябва да се 

откаже от статуса си на семеен и да приеме обет за отречение. Но такива предани се 

срещат много рядко. Общуването с тях носи велико благо на всички, които са 

удостоени с него“. 

Ядава дас промълвил: „Аз виждам, че в наше време младите хора понякога се 

отричат от семейния живот, обличат се в дрехите на отшелник, издигат храм и служат 

на Бог в него. Но по-късно стават жертви на общуването си с жени, въпреки че не 

изоставят практиката за възпяване на светите имена на Бог Хари. За да издържат храма, 

те събират дарения. Как трябва да бъдат определяни такива предани – като семейни или 

като отречени?“ 

Ананта дас казал: „Ти зададе няколко въпроса наведнъж. Нима мога да дам един 

отговор на всички? Истинското отречение не зависи от възрастта. Благодарение на 

чистотата, постигната в предишни въплъщения или в този живот, дори юношата може 

да се отрече от живота на семеен. Шукадева Госвами е бил готов за отречение от 

самото си раждане. Но е задължително да се удостовери, че отречението е истинско. То 

не бива да бъде фалшиво. И ако младият човек действително е достигнал нужното 

ниво, няма нищо страшно в това, че ще стане отшелник“. 



Ядава дас уточнил: „Но какво е истинско отречение и какво – изкуствено?“ 

Ананта дас отговорил: „Истинското отречение е постоянно. То не изчезва при 

никакви обстоятелства. Фалшивото отречение се поражда от стремежа за слава и 

почести. На такъв тип отречение са присъщи лъжа и греховност. Като вижда, че предан, 

който се е отрекъл от семейния живот, е почитан  и уважаван от всички, човек, който 

жадува за евтина слава, се отрича от света. Такова отречение не носи никакво благо. 

Напротив, то става източник на неизброими страдания и съжаления. Веднага, когато 

лъжецът достигне своята цел и встъпи в отречения живот, той изгубва възвишените си 

качества. От този момент започва да се проявява истинската му натура“. 

Ядава дас попитал: „Длъжен ли е преданият, който оставя семейния живот, да 

облече дрехите на отшелник?“ 

Ананта дас пояснил: „Ако ваишнавата действително се е избавил от 

привързаността към живота на семеен, той може да живее и в гората (като отшелник), 

или в къщи (като семеен). При всички случаи, той е отречена личност, която няма нищо 

общо с материалния свят. Този отречен пречиства от нечистотата целия свят. Някои 

отшелници приемат външните признаци на отречения начин на живот и си слагат 

каупина и кантхи. В момента на обличане на духовните дрехи те дават обет за вечно 

отречение в присъствието на другите ваишнави. Това се нарича встъпване в отречен 

живот. Ако човек облича дрехите на санняси, в това няма нищо лошо. Но този, който е 

взел подобно решение, няма право да поддържа отношение с роднини и приятели. Той 

трябва да се държи на разстояние от тях. Отреченият човек трябва да бъде много 

внимателен в отношенията си с другите. За истински отречения човек няма никаква 

нужда да носи одеждите на отшелник. Въпреки това, за някои е полезно да носят такива 

дрехи. В „Шримад Бхагаватам“ (4.29.45) е казано: 

 

„Колкото и да се образова в областта на безкрайното ведическо знание и да 

почита полубоговете чрез техните символи, описани във ведическите мантри, с 

подобно поклонение човек няма да успее да разбере върховно могъщата 

Божествена Личност“. 

 

Ядава дас попитал: „От кого трябва да се приемат дрехите на отшелник?“ 

Ананта дас пояснил: „Дрехите на отшелник трябва да се приемат от ваишнава, 

който сам се е отрекъл от живота на семеен. Преданият-семеен, който няма опит от 

живота в отречение, не трябва да дава посвещение в ашрама на отречените. Това се 

потвърждава от следните думи в писанията („Шри Брахма-вайварта-пурана“): 

 

„Ако човек обучава другите на религиозни принципи, които сам не следва, то 

неговото учение приближава света към гибел“. 

 

Ядава дас задал следващия си въпрос: „Какви мисли могат да тревожат духовния 

учител, който има намерение да даде на човека посвещение в ашрама санняси?“ 

Ананта дас отговорил: „Първо, духовният учител трябва да се убеди, че ученикът 

е подготвен. Дали той е бил предан-семеен, способен да управлява своите ум и сетива 

по пътя на преданото служене? Действително ли се е държал разумно? Освободен ли е 

от стремежа си да общува с жени? Изкоренил ли е жаждата си към пари и влечението 

си към разкошна храна? Духовният учител трябва да живее известно време заедно с 

ученика и да го наблюдава. Ако се убеди, че ученикът е достоен да води отречен начин 

на живот, той ще му даде посвещение. Но ако се съмнява в наличието на нужните 

качества у ученика, няма да му даде посвещение. Ако духовният учител даде 

посвещение на недостоен ученик, той рискува да пропадне“. 



Ядава дас замислено проговорил: „Сега разбрах. Да се даде обет за живот в 

отречение е много сериозна стъпка. Заради лъжци, недостойни за името духовен 

учител, сега можем да видим много пропаднали санняси. И това е само началото. Кой 

знае какво ще става нататък?“ 

Ананта дас му казал: „За да се съхрани непогрешимостта на санняс-ашрама, Бог 

Чайтаня Махапрабху е наказал сериозно Чхота Харидас, който допуснал незначително 

нарушение. Последователите на Бог Чайтаня трябва винаги да помнят за жестокото 

наказание, което постигнало Чхота Харидас“. 

Ядава дас попитал: „Задължително ли е за човек, който е дал обет за отречение да 

построи храм и да се покланя в него на Божеството?“ 

Ананта дас отговорил: „Съвсем не! Този, който е тръгнал по пътя на отречения 

начин на живот, трябва да живее само от подаяния. Така трябва да поддържа душата в 

тялото. Няма да започне да се свързва с материални неща, каквито неизбежно ще 

повлече след себе си строителството на храм. Той трябва да живее в уединена хижа или 

в храм, управляван от ваишнава-семеен. Санняси не бива да ръководи дела, свързани с 

пари. Единственото му задължение е постоянно да възпява светите имена на Бог 

Кришна“. 

Ядава дас се поинтересувал: „А какво ще кажеш за отречен човек, който строи 

храм и след това живее в него като семеен?“ 

Ананта дас отговорил: „Ще кажа, че е заприличал на човек, който яде собствените 

си изпражнения. Отначало освобождава от тях своето тяло, а след това отново ги 

изяжда“. 

Ядава дас: „Нима той не е ваишнава?“ 

Ананта дас отговорил: „Той е материалист. Подобен псевдо-санняси нарушава 

каноните на писанията и не следва правилата за ваишнавско поведение. Струва ли си 

след това да се общува с него? Той отхвърля пътя на чистото предано служене и става 

мошеник. Какво общо виждаш ти между него и ваишнавите?“ 

Ядава дас попитал: „Ако продължава да възпява светите имена на Бог Хари, как 

може да се каже, че вече не е ваишнава?“ 

Ананта дас пояснил: „Да възпяваме светите имена на Бог Хари и да се прикриваме 

зад тях, като се опитваме да стаим истинската си същност от околните – това са 

различни неща. Ако човек извършва грях, като се надява на изкупителната сила на 

святото име, той нанася оскърбление на святото име. Трябва да се държим далеч от 

такъв човек“. 

Ядава дас попитал: „Нима не можем да наречем неговия живот „живот на семеен, 

посветен на Бог Кришна?“ 

Ананта дас отговорил: „Не, в никакъв случай. В живота на семейния предан няма 

място за лицемерие и лъжа. Семейният трябва да живее честно“. 

Ядава дас уточнил: „Излиза, че положението на такъв човек е по-ниско от 

положението на обикновен семеен предан?“ 

Ананта дас казал: „Такъв човек изобщо не е предан. Не си струва да мислим дали 

се намира над или под семейните предани“. 

Ядава дас се поинтересувал: „Може ли санняси-лъжец да постигне 

освобождение?“ 

Ананта дас отговорил: „Ако той изостави всички свои заблуди, започне да 

възпява постоянно святото име и да пролива горчиви сълзи на покаяние, може да бъде 

считан за предан отново“. 

Ядава дас казал: „О свети бабаджи, семейните предани живеят под 

покровителството на варнашрама. Може ли преданият-семеен да излезе изпод 

влиянието на тази система?“ 



Ананта дас възкликнал: „О, да! Религията на ваишнавите е много либерална и 

всестранна. Другото название на ваишнавизма е джайва-дхарма (общочовешка 

религия). Това означава, че всеки човек може да следва религията на ваишнавите. Дори 

недокосваемите могат да се приобщят към ваишнавската религия и да живеят 

благочестив семеен живот. За тях законите на варнашрама не важат. Тези, които са 

нарушили правилата на санняс, установени от варнашрама, могат да достигнат нивото 

на чисто предано служене, благодарение на общуването си с предани. Ако у тях 

възникне желание, те могат да станат предани-семейни. Законите на варнашрама не 

важат и за тях. Греховните хора, които по някаква причина са изоставили системата на 

варнашрама, могат да намерят утешение в чистото предано служене, в обществото на 

преданите. С течение на времето те ще получат правото да се наричат предани-

семейни. Но никога повече няма да влязат в системата на варнашрама. По такъв начин, 

съществуват две групи семейни предани: тези, които следват предписанията на 

варнашрама и тези, които не ги следват“. 

Ядава дас попитал: „Кои предани са по-възвишени – тези, които следват 

предписанията на  варнашрама, или тези, които не ги следват?“ 

Ананта дас пояснил: „По-добри са тези, които са по-предани на Бога. Ако 

духовното ниво на двамата е еднакво, от материална гледна точка последователят на 

варнашрама е за предпочитане, тъй като е по-благочестив. Но от духовна гледна точка, 

положението и на двамата е много плачевно, ако са лишени от преданост“. 

Ядава дас попитал: „А позволено ли е на предания-семеен да носи дрехите на 

отречен ваишнава?“ 

Ананта дас отговорил: „Не, защото по такъв начин ще лъже и себе си, и другите. 

Ако семейният носи каупина и другите атрибути на санняси, със своето поведение той 

оскърбява истински отречените хора“. 

Ядава дас попитал: „О свети бабаджи, а обясняват ли писанията как трябва да се 

отнасяме към одеждите на отречения ваишнава?“ 

Ананта дас отговорил: „Писанията не отделят много внимание на това. Ваишнави 

могат да станат хората от всяка каста. Но по мнението на писанията, санняс не трябва 

да приема никой друг освен брамините. Като описва признаците на четирите касти, 

Нарада Муни обяснява в „Шримад Бхагаватам“ (7.11.35): 

 

„Ако някой проявява признаците на брамин, кшатрия, ваишя или шудра, така 

както са описани по-горе, дори да се е родил в различна класа, на него трябва да 

се гледа според тези признаци и класификации“. 

 

Смисълът на този стих е следният: кастовата принадлежност на човека се 

определя въз основа на личните му качества. Свещените писания твърдят, че някой, 

който не е роден в семейството на брамин, трябва да бъде считан за брамин, ако 

притежава качествата на брамин, и че такъв брамин впоследствие може да приеме 

санняс. От духовна гледна точка това положение се счита за неоспоримо. Но тези, 

които гледат на нещата от материална гледна точка, не искат да признаят това“. 

Ядава дас казал: „Чанди дас, ти получи ли отговор на твоя въпрос?“ 

Чанди дас промълвил: „От всичките наставления, произнесени от устата на 

почтения бабаджи, аз разбрах следното: индивидуалното живо същество е вечен слуга 

на Бог Кришна. Забравяйки Кришна, душата се приютява в материално тяло и под 

въздействието на материалната природа, мая, изпитва в материалния свят или щастие, 

или страдание. Като награда за материалната ѝ дейност надяват на шията ѝ гирлянд от 

раждания, болести, старост и смърт. Понякога тя се ражда в достойно тяло, понякога – 

в презряно. Преодолява раждане след раждане, и всеки път в нея възниква нова 



представа за себе си. Като се намира в крехкото си материално тяло, съществуването на 

което може да прекъсне всеки момент, терзаейки се от глад, жажда и други нужди, тя 

извършва различни действия. Без да има възможност да постигне това, което иска, 

страда. С времето материалното тяло остарява и ѝ доставя неудобства по различен 

начин. Постоянно възникват скандали със съпругата и децата, и това понякога довежда 

човека до самоубийство. За да спечели пари, той извършва множество грехове. На 

живото същество, заключено в материално тяло, му се налага да страда, когато го 

наказва управляващият, когато съседите го оскърбяват, когато възникват множество 

други проблеми. Понякога му се налага да търпи раздялата с любимите си хора, 

понякога изгубва богатството си, понякога го ограбват крадци. Отново и отново на 

душата ѝ се налага да претърпява всевъзможни страдания. Когато човек старее, 

неговите роднини отказват да се грижат за него. Това му донася неописуеми страдания. 

В немощното тяло се натрупва слуз, то е измъчвано от ревматизъм и безкрайно 

множество други болести. В края на краищата душата оставя тялото, непригодно за 

живот. След това природата отново я набутва в утробата на някоя майка. Но докато 

душата живее в материално тяло, то се задъхва под бремето на похотта, гнева, 

алчността, напразните илюзии, гордостта и завистта. Такъв е животът в материалния 

свят. Сега вече ми е ясен смисълът на израза „материален свят“. Аз отново и отново 

падам с почитание в нозете на светия бабаджи. Именно ваишнавите са истинските 

духовни учители на целия свят. Благодарение на милостта на ваишнавите ми се отдаде 

да разбера истината за материалния свят“. 

Като изслушали Ананта дас Бабаджи, ваишнавите му благодарили за подробните 

обяснения и започнали да възпяват светите имена на Бог Хари. Постепенно към тях се 

присъединили множество местни предани, привлечени от пеенето на Лахири Махашая, 

който изпълнявал песен съчинена лично. В нея се говорело за страданията на душата, 

разделена от Бога: 

 

„Идвайки в материалния свят, 

Душата става жертва на безкрайни страдания. 

Но ако тя общува с предани 

И се покланя на Бог Хари, 

Ще ѝ се отдаде да скъса веригата на тези страдания. 

 

Сърцето ми изгаря в огъня на сетивните наслаждения. 

Пламъкът му се разгаря все повече и повече. 

Като избягвате оскърбленията, 

възпявайте светите имена на Бог Кришна. 

Това ще ви позволи да залеете огъня с благословена вода. 

 

Нека мое убежище и в живота, и в смъртта 

Да бъде този, 

Който е намерил приют 

В лотосовите нозе на Бог Чайтаня 

И Бог Нитянанда. 

 

Докато ваишнавите слушали неговите думи, Чанди дас, отдаден на обхваналите 

го чувства, се спуснал да танцува. Преизпълнен от щастие, той се търкалял в прахта, 

докосната от нозете на бабаджи-ваишнава и плакал. Като видели това, ваишнавите 

решили помежду си: „Късметът на Чанди дас няма граници“. 

След известно време Ядава дас Бабаджи казал: „Хайде да вървим, Чанди дас, 



време е да се прехвърлим през реката“. Чанди дас се пошегувал: „Готов съм да премина 

през нея още сега, ако ме пренесеш“. Като се преклонили за последен път пред 

Прадюмна-кунджа, те тръгнали обратно. На изхода от гората срещнали Дамаянти. Като 

им се поклонила, тя промълвила с тъга: „О, горко ми! Защо съм се родила жена? Ако 

бях мъж, щях да мога да вляза в тази гора, да гледам светите предани, да се докосна до 

праха от нозете им, и може би най-сетне да намеря смисъла на живота. Раждане след 

раждане ще служа на ваишнавите в Шри Навадвип. Това е единственото ми желание“. 

Като я изслушал, Ядава дас казал: „О майко, ти си съвършено права! Годрума е 

най-святото място. Като намери приют в Годрума, душата получава в дар чиста 

преданост към Бога. Годрума е мястото за забавления на повелителя на нашите сърца, 

сина на Шачи, Бог Шри Чайтаня. Годрума е подобна на свещеният Вриндаван, 

селището на пастирите. Осъзнавайки тази истина, Шрила Прабодхананда Сарасвати 

съчинил следната молитва („Шри Навадвипа-шатака“, 36): 

 

„О, безпросветни глупци, светският живот и химните на Ведите ще ви донесат 

само безпокойства! Оставете всичко и си постройте хижа от листа в Шри 

Годрума, на Гауда-деша!“ 

 

Като облекчили своите сърца, старците преминали през Ганг и се върнали в 

Кулия-грам. От този ден Чанди дас и неговата жена Дамаянти се превърнали в 

изключителни ваишнави. Примирявайки се с тяхното решение, мая повече не им 

досаждала. Те си поставили гирляндите на служенето към ваишнавите, преплетено с 

постоянното възпяване на святото име на Бога и с милосърдие към всички живи 

същества. Оттогава животът на тази търговска двойка се преизпълнил с щастие и 

умиротворение. Благословена да бъде вовеки милостта на ваишнавите! Слава на 

святото име на Господ Хари! Нека процъфтява вечно свещената земя на Шри 

Навадвип! 

 

 

8. Вечната религия и светската дейност 
 

 

Веднъж следобед, след като отдали почитта си към прасада, ваишнавите на Шри 

Годрума се събрали в отдалечената гора на североизточния бряг на езерото Шри Гаура. 

Лахири Махашая изпял на събралите се песен, която пробудила в тях екстатичната 

любов на Враджа. В тази песен имало следните думи: 

 

„О, колко игри е проявил тук Бог Чайтаня, 

Наслаждавайки се на компанията на Адвейта 

И на другите изключителни предани! 

Тук е възнасял прослава на имената на Бог Кришна 

И е танцувал. Както Бог Кришна спаси змея Калия, 

Така нашият Бог е спасил тук крокодила. 

 

След като песента била изпята, ваишнавите започнали да обсъждат сходството 

между игрите на Бог Кришна и игрите на Бог Чайтаня. Докато беседата вървяла към тях 

се присъединили четирима ваишнави от Барагача. Те поднесли своите поклони на 

езерото Гаура, а след това на събралите се ваишнави. Местните ваишнави им отдали 

почитанията си и им предложили да седнат. В тази далечна гора растяло много старо 

дърво банян. Ваишнавите били построили каменна площадка около неговите корени. 



Те съобщили на гостите си от Барагача, че почтително наричат дървото Нитай-бата 

(банянът на Бог Нитянанда), защото Бог Нитянанда обичал да си почива под клоните 

му.  

Като се разположили под любимото дърво на Бог Нитянанда, ваишнавите водели 

спокойна беседа за духовния живот. Сред преданите от Барагача имало един млад 

човек, който искал да зададе на местните мъдреци въпрос, който много го интересувал. 

Като събрал смелост, той попитал: „Бих искал да ви задам въпрос, о свети мъдреци. 

Моля ви, дайте ми отговор“. 

В тази гора в щастливо уединение живеел Хари дас Бабаджи, изключително 

начетен човек. Той почти никога не напускал своето жилище. Неговата възраст вече 

отдавна била  надхвърлила сто години. Много рядко Хари дас Бабаджи ходел да 

навести бабаджи-парамахамса в Прадюмна-кунджа. Той с очите си бил виждал как 

Бог Нитянанда седи под дървото банян. Този свят старец таял в душата си едно 

съкровено желание – много искал да остави своето тленно тяло именно под това 

благословено дърво, дарено с милостта на Бог Нитянанда. Като изслушал юношата, той 

го попитал: „Сине мой, трябва ли да се безпокоиш толкова много за отговора, когато се 

намираш в кръга от сподвижници на бабаджи-парамахамса?“ 

Тогава младият ваишнава от Барагача задал своя въпрос: „Религията на 

ваишнавите е вечна религия. Но аз искам да знам с всички подробности, как трябва да 

се отнася към другите хора човек, който се е посветил на ваишнавизма“. 

Като отправил поглед към светия Ваишнава дас Бабаджи, Хари дас Бабаджи 

казал: „О Ваишнава дас, днес в Бенгал няма никой по-учен и по-възвишен от теб. 

Затова ти трябва да отговориш на този въпрос. Ти си общувал с Шрила Сарасвати 

Госвами, наставляван си лично от бабаджи-парамахамса. Несъмнено си удостоен с 

милостта на Бог Чайтаня Махапрабху“. 

Светият Ваишнава дас Бабаджи отговорил скромно: „О, велики светецо, ти си 

виждал с очите си Бог Нитянанда, който е въплъщение на Бог Баларам. Мъдро си 

обучавал преданите на събранията на ваишнавите. Моля те, бъди така добър, дай 

своите наставления и на нас“. Всички присъстващи ваишнави започнали да молят Хари 

дас Бабаджи да даде отговор на въпроса. Най-накрая Бабаджи се съгласил. Покланяйки 

се на Бог Нитянанда, светият бабаджи започнал беседата така: 

„Като се обръщам към всички и като наричам всички слуги на Бог Кришна, аз 

поднасям своите поклони на всяка душа в този материален свят. В „Шри-Чайтаня 

Чаритамрита“ (Ади.6.85) е казано: 

 

„Някои Го приемат, докато други не, но всеки е Негов слуга. Този, който 

не Го приема, обаче, ще бъде погубен от своите греховни дейности“. 

 

Аз поставих тези думи на светите предани в олтара на моето сърце. Въпреки че по 

своята природа всяко живо същество е съвършен слуга на Бог Кришна, под влияние на 

илюзията и невежеството, някои от тях не признават това. Те образуват една група. 

Другите живи същества признават, че са слуги на Върховния Бог. Те образуват друга 

група. По такъв начин, душите, които се намират в материалния свят, могат да бъдат 

разделени на две групи: тези, които се отвръщат от Бог Кришна, и тези, които се 

стремят да се доближат до Бог Кришна. Болшинството от съществата, които живеят в 

материалния свят, предпочитат да не забелязват съществуването на Бога. Някои от тях 

изобщо не признават никаква религия. Не си струва да говорим дълго за такива хора. 

Те нямат понятие какво трябва да правят и какво не трябва да правят. За тях крайна и 

единствена цел на живота е личното им щастие. Хората, които признават религията, 

имат някаква представа какво трябва да правят, за да постигнат вечно благо. Великият 



ваишнава Ману ни е оставил следните думи в „Шри Ману-самхита“ (6.92): 

 

„Ето десетте признака на религиозния човек: търпение, всеопрощаване, 

самообладание, честност, чистота на мислите, владеене на сетивата, знание, 

мъдрост, правдивост, свобода от гняв“. 

 

Шест от тези десет качества носят непосредствено благо на самия човек. Те са: 

търпение, самообладание, чистота на мислите, владеене на сетивата, знание, мъдрост. 

Останалите четири качества – всеопрощаване, честност, правдивост, свобода от гнева – 

носят благо на всички околни. В този списък, който се състои от десет качества, не е 

споменато преданото служене на Бог Хари. По такъв начин, тези признаци на 

религиозния живот са характерни за обикновените благочестиви хора. Не можем да 

кажем, че следвайки безпрекословно указанията на този стих, човек ще постигне 

истинско благо, защото „Шри Вишну-дхармоттара-пурана“ твърди следното: 

 

„Да се изживеят пет дни като предан на Бог Вишну е много по-добре, отколкото 

да се изживеят хиляди калпи без преданост към Бог Кешава. 

Тези, които не са предани на Бог Кришна, не могат да бъдат наречени хора с 

пълно основание за това. Подобни хора представляват животни, които ходят на 

два крака“. 

 

В „Шримад Бхагаватам“ (2.3.19) е казано: 

 

„Хората, подобни на кучета, свине, камили и магарета, възхваляват тези, които 

никога не слушат за трансценденталните забавления на Бог Шри Кришна, 

избавителя от всички злини“. 

 

Но ние сега разглеждаме не този въпрос. Въпросът е как трябва да се отнася към 

такива хора човек, който е намерил убежище в преданото служене. Именно за това ще 

говоря днес. Можем да разделим на три категории хората, които са намерили убежище 

в преданото служене: каништха (предан-неофит), мадхяма (предан на средно ниво) и 

уттама (възвишен предан). Неофитът все още не е пълноценен предан, дори да е 

застанал твърдо на пътя на преданото служене. „Шримад Бхагаватам“ (11.2.47) описва 

положението на начинаещите предани със следните думи: 

 

„Предан, който с вяра се заема с обожание на муртите в храма, но не се държи 

подобаващо спрямо другите отдадени и хората като цяло, е наречен пракрита-

бхакта, материалистичен отдаден, и се намира в най-ниска позиция“. 

 

Следователно, той е неспособен да отдава нужното почитание на по-опитните 

предани. Въпреки това може да следва регулиращите принципи, значението на които 

ще му обясни духовният учител, и да се покланя на Божествата. Засега той се намира на 

материално ниво, като при това извършва опити да се усъвършенства в преданото 

служене. Такъв човек го наричат бхакти-прая (предан-неофит), или бхактабхаса, 

защото ваишнавската школа го е докоснала само в незначителна степен.  

И така, човек, който с вяра и преданост се покланя на Бога под формата на 

Божество, но при това не се покланя на преданите на Бога, се счита за материалистичен 

предан (пракрита-бхакта). Като изхождаме от това, можем да направим извода, че 

вярата е семето на преданото служене. Да се покланяш с вяра пред Божеството 

означава да се занимаваш с предано служене. Но ако човек не се покланя на преданите 



така, както на самия Бог, неговото поклонение не е чисто предано служене. Такова 

поклонение е само първата крачка по коридора, който води към двореца на истинското 

предано служене. В свещените писания („Шримад-Бхагаватам“, 10.84.13) се обяснява: 

 

„Онзи, който счита себе си за инертното тяло, изградено от слуз, жлъчка и въздух; 

който смята, че съпругата и семейството му завинаги му принадлежат; който си 

мисли, че пръстеният образ или родната му земя са обожаеми; който гледа на 

святото поклонническо място просто като на водата, намираща се там, но който 

нито се солидаризира, нито чувства родство, нито обожава, нито дори посещава 

онези, които са помъдрели от духовни истини - такъв човек не е по-добър от крава 

или магаре“. 

 

Смисълът на този стих е следният: преданото служене започва с поклонение на 

Божеството. За да мотивират едни или други постулати на ваишнавизма, не се 

препоръчва да се прибягва към сухата материалистична логика, защото тя изсушава 

сърцето. Но така или иначе, човек трябва да разбере, че и Божеството, и служенето на 

това Божество, са духовни. Преданите на Бог Кришна осъзнават своята духовна 

природа. Преданият и Бог Кришна са духовни същности, които се различават един от 

друг. За да се постигне тяхната истинска духовна природа, най-напред трябва да се 

изясни същността на взаимоотношенията, които съществуват между материалния свят, 

индивидуалната душа и Бога. Човек, който е постигнал смисъла на тези 

взаимоотношения и при това се покланя на Божеството и на преданите на Бога, действа 

правилно. Ако се покланя на духовната истина, той придобива вяра в писанията. Този, 

който се покланя на Божеството, но не осъзнава взаимоотношенията, които свързват 

различните духовни същности, притежава вяра, основана на материални представи. Той 

вече стои на прага на двореца на преданото служене, но неговото служене засега не е 

чисто предано служене. В свещените текстове човек, който стои на прага на двореца на 

преданото служене, се описва така: 

 

„Мъдреците наричат ваишнава този, който е получил ваишнавско посвещение и 

се покланя с преданост на Бог Вишну. Всички останали не са ваишнави“. 

 

Хората, които от поколение на поколение получават посвещение в мантрата на 

Вишну от семейния жрец и се покланят по задължение на Божеството на Вишну, се 

наричат неофити (каништха). Те не са чисти предани. Върху тях засега лежи само 

сянката на преданото служене. Но дори сянката на преданото служене е способна да 

донесе немалко благо, защото начинаещият предан с времето може да стане предан от 

средно (мадхяма) или висше (уттама) ниво. 

Но независимо от всичко, преданите, които се намират на началния етап на 

духовно развитие, не се считат за чисти. Те могат да се покланят на Божеството с 

неустойчива вяра. Освен това, могат да притежават всички признаци на благочестие, 

когато изграждат отношения с обикновените хора. Но правилата за поведение на 

преданите, формулирани в писанията, не са предназначени за тях. Те не могат да 

превърнат грешниците в предани. „Шримад Бхагаватам“ (11.2.46) описва преданите от 

средното ниво (мадхяма) по следния начин: 

 

„Второстепенният предан на междинно ниво, наричан мадхяма-адхикари, поднася 

обичта си на Върховния Бог, искрен приятел е на всички отдадени на Бога, 

проявява милост към невежите хора, които са невинни, и пренебрегва онези, 

които са завистливи към Бога“. 



 

Поведението, описано в този стих е присъщо на този, който следва принципите на 

вечната религия. В живота си ваишнавата трябва да се ръководи именно от този еталон 

за поведение. Ако възниква необходимост, може да се използват и другите модели на 

поведение, но само в случай, че те не влизат в противоречие с гореописаните правила. 

Ваишнавите развиват взаимоотношения с четири категории живи същества: 

Върховната Личност на Бога, преданите, отдали се на Бога, безобидните хора, а също и 

с тези, които са настроени враждебно към преданото служене. Преданият чувства 

любов към Върховната Личност на Бога, той се отнася дружелюбно към преданите, 

проявява милосърдие към чистосърдечните хора, а към тези, които са изпълнени с 

ненавист, се отнася пренебрежително. 

Като начало нека да разгледаме любовта към Върховната Личност на Бога. 

Преданият отдава своята любов (према) на Върховния Бог, властелина на всичко 

съществуващо. Према – това е чистото предано служене. Признаците на чистото 

предано служене са описани в „Шри Бхакти Расамрита Синдху“ по следния начин: 

 

„Трансцендентално предано служене към Върховния Бог, Шри Кришна трябва да 

се извършва добросъвестно, без стремеж към материална изгода, каквато носят 

кармичната дейност и философските размишления. Именно това се нарича чисто 

предано служене“. 

 

Тези думи характеризират преданото служене на ваишнава от средния клас 

(мадхяма), което достига нивото на екстаз (бхава) и чиста духовна любов (према). 

Поклонението на Божествата, което се извършва без наличие на необходимите 

качества, е дейност, характерна за предания-неофит. Това означава, че в предания-

неофит не са проявени качествата, необходими за чисто предано служене. Тези 

качества включват в себе си равнодушие към материалната изгода, достигана 

благодарение на кармична дейност, и силно желание да служим на Върховния Бог, 

Шри Кришна. От деня, когато тези качества се появят в сърцето на човека, той може да 

бъде считан за предан от средно ниво (мадхяма). Така преданият-материалист става 

предан от по-високо ниво. Докато в сърцето му не се появят тези качества, той ще 

остане материалист. Дотогава трябва да бъде считан само за сянка на истинския предан, 

сянка на съвършения ваишнава. 

Второто качество – това е дружелюбно отношение към преданите, отдали живота 

си на Върховния Бог. Всеки, привързан към преданото служене се счита за предан, 

който се е отдал на Върховната Личност на Бога. Преданите-неофити не са нито чисти, 

нито отдали се на Бога. Те не считат за нужно да уважават истинските чисти предани. 

Затова трябва да се поддържат дружески отношения само с преданите от средно и 

висше ниво. Отговаряйки на въпроса на един  ваишнава от Кулия-грама, Шри Чайтаня 

Махапрабху охарактеризирал преданите от всички нива – висше, средно и низше. Той 

обяснил, че преданите от средно и висше ниво са истински ваишнави, докато в същото 

време новите предани, чиято преданост се ограничава само до поклонение на 

Божеството, все още не са истински ваишнави. Святото име не идва в устата на такива 

почитатели на Божеството. Името, което повтарят те, е само сянка на святото име на 

Бог Кришна (чая-намабхаса). На семейните предани, които се намират на следното 

ниво на духовно развитие, Бог Чайтаня Махапрабху е възложил да служат на всички 

класи предани. На тези, които са произнесли святото име на Бога само веднъж; на тези, 

чиито уста винаги произнасят святото име на Бог Кришна; и на тези, само видът на 

които вдъхновява другите да възхваляват святото име на Бога. Не бива да се служи на 

ваишнава, който се удовлетворява единствено със сянката на святото име. Трябва да се 



предлага служене само на тези ваишнави, които са добили съкровището на святото име 

на Бога. Аз описах различните категории предани и искам да добавя, че тяхното 

служене е също различно. Под „дружелюбно отношение“ се разбира общуването с 

ваишнавите, беседи с тях и служене на тях. Ако човек срещне възвишен ваишнава, той 

трябва да го поздрави, да му отдаде почитание, да му предложи да седне и да започне 

беседа с него. Не бива да му завижда, да го ненавижда или оскърбява. Не трябва да се 

отнася към него неуважително, дори ако тялото му е физически увредено или ако 

страда от някаква болест. 

Третото качество е милосърдие към невинните хора. Понятието „невинни“ 

включва в себе си категории хора, които не разбират духовната истина, които са 

объркани и глупави. Невинни хора наричат и тези, на които не им достигат знания, 

които не са проникнали в теорията на маявадите, и други глупци, които не виждат 

смисъл да ненавиждат преданите и преданото служене, но заради влиянието на 

фалшивото его и лъжовното чувство за собственост, още не са придобили вяра във 

Върховната Личност на Бога. Ако човек няма вяра в Бога, той се отнася към 

категорията на „невинните хора“, дори да е много учен. Новообърналия се предан, 

който стои на прага на двореца на преданото служене, може да бъде класифициран като 

невинен, защото още не е достигнал висотите на преданото служене и не е постигнал 

ясно разбиране за своите взаимоотношения с Върховната Личност на Бога. Ако 

преданият-неофит полага усилия да постигне своите взаимоотношения с Върховната 

Личност на Бога, общува с възвишени предани и повтаря святото име, той достига 

положението на ваишнава от средно ниво (мадхяма). Преданият от средно ниво трябва 

да проявява милосърдие към простодушните хора. По възможност да ги кани в дома си, 

въпреки че това е недостатъчно. Трябва да им помогне да придобият вяра в чистото 

предано служене и да почувстват влечение към чистото свято име на Бога. За 

простодушните хора, които не са изучавали писанията, е лесно да станат жертва на 

общуването с порочни хора. Затова преданият от средно ниво трябва да проявява 

милосърдие и да предоставя на тези хора възможност да общуват с него. Болният човек 

е неспособен да се излекува сам. Той трябва да бъде лекуван от лекар. Дори в случай, 

когато болният се сърди и прави глупости, лекарят го посещава. По подобен начин 

трябва да се прощава на невинния човек, който понякога извършва неправилни 

постъпки. Невежият човек може да има множество лъжовни представи. Той може да 

бъде привлечен от тази част на Ведите, която се нарича карма-канда, или от 

философски системи, чужди на преданото служене. Може да се покланя на Божеството 

заради изпълнение на всевъзможни материални желания, може да проявява безразличие 

към общуването с чистите ваишнави или да изпитва прекалена привързаност към 

системата варнашрама и други подобни. По такъв начин, той може да има множество 

различни заблуди. Ако по милостта на ваишнавите и на духовните наставления, 

преданият-неофит се избави от подобни представи, той става предан от средно ниво. 

Поклонението на Божеството на Бог Хари е станало този фундамент, върху който е бил 

издигнат дворецът на чистото предано служене. Такъв човек е избрал вярно решение – 

той не е започнал да следва пътя на философиите, които спорят с ваишнавизма. Това, 

че е избягнал тази грешка означава, че в сърцето му са се зародили семената на 

истинската вяра. Последователите маявади и други хора, които се преструват, не 

проявяват ни най-малък признак на истинска вяра, дори да се покланят на Божеството 

на Бог Хари. Последователите на майвада и на другите философски системи 

предполагат, че висшият дух няма формата и облика на Божеството, на което се 

покланят, а те са само плод на нашето въображение. Нима такива хора могат истински 

да вярват в Бога? Произтича изводът, че между поклонението, което майвадите отдават 

на Бога и поклонението, което отдава ваишнавата, дори да е съвсем неопитен, 



съществува огромна разлика. Именно по тази причина неофитът, който не притежава 

всички добродетели на ваишнава, все пак го наричат „ваишнава-материалист“ – поне не 

е маявади. И така, начинаещият предан все пак се зове ваишнава. С времето, по 

милостта на светите наставници, той ще стане ваишнава от най-висше ниво. Това е 

неизбежно. Благословиите с милостта на преданите, служенето на Божеството и 

възпяването на святото име на Бог Хари, извършвано от новия предан, ще донесат 

своите плодове. Тяхната истинска духовна същност ще се разкрие бързо. 

Четвъртото качество е пренебрежение към враговете. Противниците на преданото 

служене са различни видове. Основният синоним на ненавистта е завистта. Ненавистта 

е антоним на любовта. Върховният Бог е единственият обект, достоен за любов. Покрай 

любовта към Бога, в материалния свят съществува също и ненавистта към Него. 

Известни са пет форми на проявление на тази ненавист: 

1) Липса на вяра в съществуването на Върховната Личност на Бога; 

2) Убеденост, че Бог е бил създаден от живо същество; 

3) Отричане, че Бог притежава конкретна форма; 

4) Липса на вяра, че индивидуалните души са подчинени на Бога; 

5) Липса на милосърдие. 

 

Хората, заслепени от ненавист, са безкрайно далеч от преданото служене. Те дори 

нямат тази неустойчива преданост, присъща на неофитите, които се покланят на 

Божеството. Като следствие, тези пет разновидности на ненавистта водят до особена 

привързаност към материалните сетивни наслаждения. Понякога третият и четвъртият 

вид ненавист подбуждат човека към сурови аскези, чрез извършването на които той се 

погубва сам. Като пример могат да бъдат приведени описанията за живота на известни 

санняси-маявади. Как трябва да се отнася чистият предан към такива хора? Отговорът е 

еднозначен – да ги избягва. 

Но това не подразбира отказ от ежедневни отношения, които така или иначе 

възникват в човешкото общество. Ваишнавата е длъжен да помогне на своя враг, ако 

той попадне в опасност или при някаква друга нужда. У семейните предани винаги 

възникват множество връзки с другите хора. Когато встъпва в брак, той придобива 

многочислени роднини. Когато купува и продава стоки, встъпва в бизнес отношения с 

партньори и клиенти. Като собственик и защитник на животните, създава множество 

запознанства. Като лекува болестта и като облекчава страданията на другите, отново 

встъпва в определени взаимоотношения. Царят встъпва в разнообразни отношения със 

своите поданици, и така нататък. Правилото, което предписва да се избягват враговете, 

изобщо не означава, че е нужно веднага да бъдат прекъснати всички такива 

взаимоотношения. В ежедневните светски действия може да се влиза във 

взаимоотношения с такива хора, но там, където нещата касаят духовната дейност, 

тяхното общество трябва да бъде избягвано. Законите на карма са безпощадни, и дори 

член на собственото ви семейство може да се окаже враг. Това означава ли, че трябва 

да го изгоните от къщи? Не. Трябва да се отнасяте към него миролюбиво, като 

избягвате излишни привързаности, без да споделяте неговите възгледи за духовния 

живот. Духовното общуване означава съвместна духовна дейност, беседи за духовна 

дейност, помощ и служене един на друг. Като слуша възхвалите на Господ или 

Неговите предани, човек, който върви на повода на завистниците, ще бъде въвлечен в 

безсмислен спор. Но това няма да му донесе никакво благо. Затова избягвай 

безсмислените дебати и общувай с враговете си само в рамките на обикновените 

светски теми. Ако решиш да проявиш милост към завистника и по такъв начин да му 

помогнеш, бъди уверен, че така ще навредиш и на него, и на себе си. Ако се налага да 

правиш добро на такива хора, прави това много внимателно. 



Преданият от средно ниво (мадхяма) трябва да действа като съгласува постъпките 

си с тези фактори. Ако нарушава тези правила, той е отговорен за сериозен грях. С 

други думи, той избягва поведението, към което го задължава положението му. За това 

Писанията казват следното: 

Този, който приема върху себе си отговорности, които отговарят на неговите 

способности, е достоен за похвала, а този, който приема върху плещите си повече, 

отколкото трябва – заслужава порицание. 

И така, преданият от средно ниво (мадхяма) трябва да се занимава с чисто 

предано служене, да следва указанията на писанията, да обича Върховната Личност на 

Бога, да бъде приятел на чистите предани, да проявява милост към невинните хора и да 

пренебрегва тези, които изпитват ненавист към Върховната Личност на Бога. По-

голямата или по-малката степен на съвършенство в преданото служене, достигната от 

приятелите-предани, може да подпомогне развитието на относително интензивно 

приятелство с тях. По-голямата или по-малката искреност от страна на невежествените 

хора може да определи степента на проявената милост към тях. По-голямата или по-

малката степен на ненавист от страна на враговете може да определя едни или други 

отношения с тях. Като отчита всички тези разлики, преданият от средно ниво трябва да 

се отнася към различните хора по различен начин. Светската дейност трябва да бъде 

изпълнявана честно, като ѝ се отдава второстепенно място в сравнение с духовната“. 

Като изслушал наставленията на светия ваишнава, Нитянанда дас, младият предан 

от Барагача попитал: „А каква трябва да бъде материалната дейност на преданите, 

описани от вас?“ 

Хари дас Бабаджи отговорил: „Сине мой, аз няма да мога да ти дам достоен 

отговор. Вече съм стар, паметта ми е кратка, умът ми е слаб и забравям всичко много 

бързо“. 

Хари дас бил много строг бабаджи. Никой никога не намирал никакви 

недостатъци в него. Но като чул толкова неуместен въпрос, той дал уклончив отговор. 

Всички били озадачени от думите му. 

Хари дас отново се поклонил към баняна на Бог Нитянанда и продължил: „Когато 

любовта и предаността на ваишнава от средно ниво (мадхяма) нарастват, той става 

възвишен предан (уттама). Качествата на възвишения предан са описани в „Шримад 

Бхагаватам“ (11.2.45) със следните думи: 

 

„Шри Хавир каза: „Най-напредналият предан вижда във всичко душата на всички 

души, Върховния Бог, Шри Кришна. Затова гледа на всичко като на свързано с 

Върховния Бог и осъзнава, че всичко съществуващо завинаги пребивава в Бога“. 

 

Възвишеният ваишнава вижда, че Върховната Личност на Бога обича всички 

души, и всички души от своя страна, обичат Върховната Личност на Бога. За 

възвишения предан не съществуват други прояви на любов. Каквато и любов да живее 

в неговото сърце, тя не е нищо друго, освен видоизменена духовна любов. Великият 

светец Шрила Шукадева Госвами е много възвишен предан. Въпреки това, той 

оскърбил Камса, като го нарекъл „закоренял грешник от династията на Бходжите“. Но 

това оскърбление било породено от любов. Като предпоставка за него послужила 

духовната любов, и в това оскърбление нямало нито капка злоба. Когато чистата любов 

става смисъл на живота на човека, него уважително го наричат „най-добър от 

преданите“. За такъв ваишнава не съществуват разлики между една или друга степен на 

любов, приятелство, състрадание и пренебрежение. Той не прави разлика между 

преданите от висше, средно и низше ниво. Още повече, за него не съществуват разлики 

между преданите и непреданите. Но това ниво е достъпно за много малко хора. 



Преданият-неофит не счита за нужно да служи на ваишнавите, а напредналите 

предани не разделят хората на ваишнави и атеисти. Затова почит и служене на 

ваишнавите отдават само преданите от средно ниво. Преданият от средно ниво трябва 

да служи на трите вида ваишнави: на тези, които дори веднъж са произнесли святото 

име на Бог Кришна; на тези, които винаги повтарят святото име на Бог Кришна и на 

тези, които само с вида си подбуждат останалите да прославят святото име на Бог 

Кришна. На ваишнавите трябва да се служи според нивото на тяхното развитие. От 

друга страна, никой няма право да отсъжда кой е добър ваишнава, а кой не. Само 

изключително възвишен ваишнава може да определи това. Ако ваишнавата от средно 

ниво се опита да отсъжда кой е по-възвишен, той рискува да извърши оскърбление. Бог 

Чайтаня е намекнал за това, докато наставлявал жителите на Кулия-грама. Всички 

предани от средно ниво трябва да се отнасят дори с по-голямо почитание към думите 

на Бог Чайтаня, отколкото към Ведите. Може да възникне въпрос: А какво са Ведите, 

или с други думи, шрути? Отговорът е следният: Ведите – това са наставленията на 

Върховната Личност на Бога“. 

Като казал тези думи, Хари дас замълчал за известно време. 

Като изслушал словата му, посетителят от Барагача попитал: „Мога ли да ти 

задам още един въпрос?“ 

Хари дас Бабаджи отговорил: „Както пожелаеш“. 

Тогава младият Нитянанда дас попитал: „Свети бабаджи, а към коя категория 

ваишнави се отнасям аз? Дали съм все още ваишнава-неофит, или все пак съм достоен 

да се нарека ваишнава от средно ниво? Знам само, че със сигурност не съм възвишен 

ваишнава“. 

Светият Хари дас Бабаджи се усмихнал и отговорил: „Може ли човек, който 

нарича себе си Нитянанда дас, да не е възвишен ваишнава? Бог Нитянанда е много 

милостив. Дори да Му нанасят побой, Той им отговаря с любов. С какви думи може да 

бъде възхвален човек, който възпява името на Бог Нитянанда и счита себе си за Негов 

слуга?“ 

Нитянанда дас промълвил: „И все пак, уважаеми бабаджи, аз бих искал да знам 

истината за своето положение“. 

Хари дас Бабаджи казал: „Сине мой, разкажи ми за себе си. Ако Бог Нитянанда ме 

просветли, аз ще ти отговоря“. 

Нитянанда дас разказал следната история: „Аз съм роден в малко селце на брега 

на Падмавати, в бедно, не знатно семейство. Ожених се в ранна възраст. Не се научих 

на пороци нито в детството, нито в юношеството си. Когато жена ми умря, в главата ми 

започнаха да идват мисли за отречение. В Барагача аз често срещах ваишнави, отрекли 

се от семейния живот. Всички се отнасяха към тях с уважение. Като се стремях към 

почит от страна на околните, подбуждан от измамно чувство за отречение, възникнало 

след смъртта на жена ми, аз облякох дрехите на отречен ваишнава. След известно 

време, умът ми започна да ме безпокои. Имах приятел-ваишнава, много достоен човек. 

Сега той живее във Враджа. Той ми даваше добри съвети, защитаваше ме и 

съхраняваше чистотата на моя ум. Сега вече умът ми не се стреми да се отклони от 

верния път. Харесва ми да възпявам имената на Бог. Разбирам, че Върховната Личност 

на Бога и Неговото свято име са единни и напълно духовни. Според указанията на 

писанията, спазвам екадаши и поливам туласи. Ако ваишнавите се събират, за да 

възпяват светите имена, пея заедно с тях. С радост пия нектарната вода, измила нозете 

на ваишнавите. Чета „Шри Чайтаня-мангала“. Не жадувам за изобилна храна и не се 

обличам с разкошни дрехи. Не обичам да слушам клюки. Като виждам ваишнавите, 

изпълнени с екстатична любов, изпитвам духовен екстаз и се въргалям в праха, до 

който са се докоснали техните нозе. Независимо от всичко това, в известна степен все 



още се стремя към слава. Сега ми кажи: към кой група ваишнави се отнасям? Как 

трябва да се отнасям към другите?“ 

Като се усмихвал леко, Хари дас Бабаджи се обърнал към Ваишнава дас: „Как 

мислиш, към коя група се отнася Нитянанда дас?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Като съдя от това, което чух, той вече е преминал от 

нивото на неофита и е станал предан от средно ниво“. 

Хари дас се съгласил: „Аз също мисля така“. 

Нитянанда дас казал: „От устата на великите светци аз разбрах какво е истинското 

ми положение. Моля ви, дарете ме с милостта си, която ще ми помогне да стана 

истински предан“. 

Хари дас промълвил: „Като си облякъл дрехите на санняси, ти си искал 

материална слава. Това недостойно желание е означавало, че все още не си осъзнал 

своето истинско положение. Но независимо от това, милостта на ваишнавите ти е 

донесла благо“. 

Нитянанда дас си признал: „У мен и сега все още се е запазил този стремеж към 

слава. Понякога си мисля, че сълзите в очите ми и различни други признаци на 

екстатична любов ще дадат повод на хората да ми се покланят“. 

Хари дас го посъветвал: „Трябва да отхвърлиш всички тези мисли. Не допускай 

подобни мисли в ума си. Те са опасни с това, че могат да разрушат твоето предано 

служене. Ако им позволиш да отслабят предаността ти, отново ще станеш предан-

неофит. Стремежът към слава може да терзае ваишнава много дълго и упорито – дори 

след като сърцето му се освободи от похотта, гнева и другите пороци. Запомни – 

малката капка искрена любов към Бога е по-добра от внушителната сцена на 

престорена любов“. 

Като докоснал прахта от нозете на Хари дас Бабаджи, Нитянанда дас Бабаджи 

казал: „Моля те, смили се над мен“. Хари дас на мига го прегърнал и го настанил до 

себе си. Какви чудесни плодове носи докосването на ваишнава! Поток от сълзи рукнал 

от очите на Нитянанда. Той захапал със зъби тревичка и казал: „Аз паднах много ниско. 

Аз съм негодяй!“ Хари дас бабаджи го прегърнал и очите му също се овлажнили. Каква 

чудесна сцена! Нитянанда дас достигнал истинската цел на живота. След известно 

време, когато възторгът на екстатичната любов поизстинал, Нитянанда дас решил, че в 

лицето на Шри Хари дас Бабаджи е открил своя духовен учител. Като помислил малко, 

Нитянанда дас попитал: „Какви са първичните и вторични аспекти на преданото 

служене на нивото на неофит?“ 

Светият Хари дас отговорил: „Двата начални аспекта в служенето на предания-

неофит са следните: вярата в това, че формата на Върховната Личност на Бога е вечна, 

и поклонението на Бог под формата на Божество. Вторичните аспекти от служенето на 

предания-неофит са следните: слушане за Бога, възпяване славата на Бога, помнене на 

Бога и множество други действия, които започват с поклонение на Бога“. 

Нитянанда дас отбелязал: „Никой не може да се счита за ваишнава, без да има 

вяра във вечната природа на формата на Бога. Никой не може да стане ваишнава, без да 

се покланя на Бог под формата на Божество. Аз разбирам защо тези два аспекта се 

считат за основни. Обаче не мога да разбера защо останалите аспекти се считат за 

второстепенни“. 

Хари дас пояснил: „Преданият-неофит не осъзнава истинската същност на 

чистото предано служене. Слушането и възпяването на славата на Бога и други 

подобни дейности са неразделна част от чистото предано служене. Но човек, който не 

осъзнава истинската природа на преданото служене, не ги счита за основни моменти в 

преданото служене. В най-добрия случай, той ги счита за вторични. Материалната 

природа се състои от три аспекта: благост, страст и невежество. Докато човек, който 



извършва предано служене, все още се намира под въздействието на материалните 

елементи, той смята, че изброените действия на предано служене са второстепенни. Но 

когато се освободи от влиянието на материалните качества, започва да разбира, че 

именно действията, които започват със слушане и възпяване на славата на Бога, са 

основните аспекти на предано служене. Човек, достигнал такова разбиране, може да 

бъде считан за предан от средно ниво (мадхяма)“. 

Нитянанда дас попитал: „Преданият-неофит обичайно е осквернен от 

спекулативни разсъждения, кармична дейност и желания, които не подобават на 

предания. Защо независимо от всичко това, той все пак е считан за предан?“ 

Светият Хари дас отговорил: „Вярата е коренът на преданото служене. Човек, 

който има вяра е достоен да се занимава с предано служене. Както вече обясних, 

преданият-неофит стои на прага на двореца на преданото служене. Думата „вяра“ 

отнесена към предания-неофит означава, че той вярва в реалността на формата на Бога. 

Изводът идва от само себе си: той е достоен да се занимава с предано служене“. 

Нитянанда дас попитал: „А кога такъв човек ще достигне истинска преданост към 

Бога?“ 

Хари дас отговорил: „Когато се освободи напълно от спекулативните 

разсъждения и се отрече от кармичната дейност; когато негово единствено желание 

стане стремежът да се занимава с предано служене; когато разбере, че почитта към 

госта и почитта към ваишнава са различни неща; когато поиска да служи на преданите, 

тогава ще стане предан от средно ниво (мадхяма), който се счита за чист предан“. 

Нитянанда дас проговорил: „Чистото предано служене възниква в същия този 

момент, когато човек разбере природата на своите взаимоотношения с Бога. Но по 

какъв начин и кога той ще разбере за тези взаимоотношения, които му дават 

възможност да се занимава с чисто предано служене?“ 

Светият Хари дас Бабаджи отговорил: „Когато човек се отрича от философията 

маявада, в неговото сърце се ражда истинско разбиране за природата на 

взаимоотношенията му с Бога, което от своя страна, дава начало на чистото предано 

служене“. 

Нитянанда дас се поинтересувал: „А колко време ще е нужно за това?“ 

Хари дас отговорил: „Човек, който в миналото е извършил много благочестиви 

деяния, ще достигне това ниво бързо“. 

Нитянанда дас попитал: „А какъв е първият плод, който носят миналите 

благочестиви деяния?“ 

Хари дас отговорил: „Общуването с преданите“. 

Младият Нитянанда дас попитал отново: „А какви плодове носи общуването с 

преданите?“ 

Светият Хари дас промълвил: „В „Шримад-Бхагаватам“ (3.25.25) е казано: 

 

„В обществото на чистите преданоотдадени обсъждането на забавленията на 

Върховната Божествена Личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето. 

Като развива такова знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението, а 

когато постигне освобождение, привързаността му към Бога става устойчива. Тогава 

започва истинската преданост и истинското предано служене“. 

 

По такъв начин, онзи, който слуша повествованията за Бог Хари в обществото на 

чисти предани, с времето достига вяра и други добродетели“. 

Нитянанда дас попитал: „Как обикновеният човек може да попадне в обществото 

на преданите?“ 

Хари дас Бабаджи отговорил: „Аз вече говорих за това. Човек попада в 



обществото на преданите благодарение на благочестиви постъпки, извършени в 

предишните въплъщения. В „Шримад Бхагаватам“ (10.51.53) е казано: 

 

„Когато материалният живот на реещата се душа свърши, о, Ачюта, тя може да 

постигне общуването на Твоите предани. И когато общува с тях, те пробуждат в 

нея предаността към Тебе, който си целта на преданоотдадените и Богът на 

всички причини и следствията им“. 

 

Нитянанда дас попитал: „Ако преданият-неофит се покланя на Божеството в 

обществото на преданите, може ли да се счита, че посредством това поклонение той 

служи и на преданите, и на околните?“ 

Хари дас отговорил: „Благодарение на общуването с преданите човек придобива 

вяра във формата на Божеството. Но е нужно да се покланя както на Върховния Бог, 

така и на Неговите предани. Докато няма вяра нито в Бога, нито в Неговите предани, 

той няма да постигне истинска вяра и няма да се занимава с чисто предано служене“. 

Нитянанда дас попитал: „През какви етапи преминава преданият-неофит, като 

следва пътя на духовното усъвършенстване?“ 

Достойният Хари дас Бабаджи започнал да обяснява: „Отначало у него се заражда 

вяра в Божеството, но той все още не губи интереса си към светските предмети и 

разговори, които не се отнасят към преданото служене. Неофитът ежедневно се 

покланя на Божеството. В храма, където извършва поклонението си, идват и преданите. 

Той им оказва такова почитание, както и на всички други посетители. Преданият-

неофит вижда как се държат възвишените ваишнави и слуша как обсъждат писанията и 

ваишнавската философия. Така, като слуша и наблюдава, той постепенно се изпълва с 

уважение към опитните ваишнави. Освен това, сам се пречиства от материалната 

нечистота. С течение на времето неговият интерес към умозрителните разсъждения и 

кармичната дейност намалява. В края на краищата сърцето му се пречиства от 

нечистотата и материалните желания го напускат. Като слуша повествованията за 

природата и деянията на Бог Хари, той започва да разбира свещените писания. Като 

разбере истината за това, че Бог Хари се намира извън пределите на влияние на 

материалната природа, че святото име на Бог Хари също пребивава извън пределите на 

влияние на материалната природа, и че преданото служене, което започва със слушане 

на разказите за Бога и с възпяването на славата на Бог Хари, също се намира извън 

пределите на влияние на материалната природа, той достига разбиране за природата на 

своите взаимоотношения с Бога. Когато духовните дейности се укрепят здраво в 

неговото сърце, той става предан от средно ниво (мадхяма). След това е обхванат от 

силно желание да общува с преданите и да им служи. Такъв човек е способен да 

разбере, че преданите, приели духовен учител, се различават от обикновените гости, 

които посещават храма, за да разсеят скуката си“. 

Нитянанда дас попитал: „Но далече не всички предани-неофити напредват 

толкова бързо, както вие описахте. Защо се случва така?“ 

Хари дас отговорил: „Ако новият ваишнава общува интензивно с хората, които 

презират преданото служене, той бързо изгубва правото да се нарича предан-неофит. 

Благодарение на лошото общуване, неговият интерес към спекулативни разсъждения и 

светска дейност се засилва. Понякога се случва преданият-неофит да не прогресира в 

духовния живот, но и да не се спуска до нивото на безбожника“. 

Нитянанда дас се поинтересувал: „А в какви случаи става така?“ 

Мъдрият Хари дас Бабаджи отговорил: „В случаите, когато неофитът общува 

еднакво охотно и с преданите, и с тези, които не възприемат преданото служене“. 

Нитянанда дас задал следния въпрос: „О, мъдрецо, кажи ми, кога човек започва да 



напредва сериозно в преданото служене?“ 

Хари дас отговорил: „Само тогава, когато неговото общуване с преданите 

превишава значително общуването му със светски хора. Тогава той се издига по пътя 

на преданото служене много бързо“. 

Нитянанда дас попитал: „Моля те, открий ни, какви грехове и добродетели са 

присъщи на предания-неофит?“ 

Хари дас Бабаджи отговорил: „В началото на духовния си път преданият-неофит 

може би много прилича на спекулативните мислители (гяни) или на хората, привързани 

към плодовете на своя труд (карми). Но според степента на развитието си по пътя на 

преданото служене, той се избавя от всевъзможните грехове и недостатъци. В 

зависимост от духовното му развитие, неговото желание да удовлетвори Върховната 

Личност на Бога се засилва“. 

Нитянанда дас казал: „О учителю, разбрах всичко, що се касае до преданите-

неофити. Сега, моля те, опиши ми основните качества на преданите от средно ниво 

(мадхяма)“. 

Светият Хари дас Бабаджи отговорил: „Основните отличителни черти на 

преданите от средно ниво (мадхяма) са следните: безкрайна преданост към Бог 

Кришна, приятелство с хората, които се покланят на Бога и посещават свети места, 

милосърдие към невинните хора, за които истината е неизвестна, игнориране на тези, 

които не уважават преданите. Основните действия на преданите от средно ниво са 

следните: познание на природата на своите отношения с Бог Кришна (самбандха), 

които подбуждат човека да се заеме с предано служене на Бог Кришна (абхидея), което 

от своя страна води до постигане на висшата цел на живота (прайоджана). 

Прайоджана - това е съвършената любов към Бога. Преданият от средно ниво се 

занимава с различни видове предано служене, което започва с възпяване на святото име 

на Бог Хари в обществото на преданите“. 

Нитянанда дас попитал: „Трябва ли преданият от средно ниво да притежава още 

някакви качества?“ 

Хари дас отговорил: „Преданият от средния клас трябва да води определен начин 

на живот. Той живее, като се подчинява на волята на Кришна и като служи вярно на 

Кришна“. 

Нитянанда дас уточнил: „Той има ли право да извършва грехове или 

оскърбления?“ 

Хари дас Бабаджи пояснил: „В неговото сърце може да е останала склонността да 

греши, но с течение на времето той ще се избави от нея. Отначало такива недостатъци 

са неизбежни, но скоро те напълно ще се изгладят. Освен всичко останало, животът на 

предания от средно ниво трябва да бъде изпълнен с нужното отречение (юкта-

вайрагя)“.  

Младият Нитянанда попитал: „Това означава ли, че в неговия живот напълно 

отсъстват отвлечената философия (гяна), дейността за наслаждение на нейните плодове 

(карма) и стремежът към обекти, които се намират извън сферата на преданото 

служене?“ 

Хари дас отговорил: „В началото на духовния му път в неговото сърце могат да се 

съхранят слаби отблясъци на всичко това, но в края на краищата те угасват“. 

Нитянанда дас задал следния въпрос: „Преданите от средно ниво стремят ли се да 

устроят своя живот в материалния свят? И ако да, защо?“ 

Хари дас пояснил: „Те се стремят да живеят в материалния свят само за да 

постигнат най-висшето ниво на предано служене. Не считат за самоцел нито живота в 

материалния свят, нито избавлението от него“. 

Младият Нитянанда дас попитал: „Нима те не искат смъртта? Какво щастие 



намират в това глупаво и неповратливо материално тяло? Ще постигнат ли своята 

изначална духовна форма, веднага след като умрат?“ 

Хари дас отговорил: „Те искат това, което иска Кришна. Ако Кришна иска да се 

случи някакво събитие, бъди уверен, че то ще се случи. Желанията на разумните 

предани не се отличават от желанията на Кришна“. 

Нитянанда дас казал: „Сега аз знам какви качества притежава преданият от средно 

ниво (мадхяма). Моля те, отговори ми на още един въпрос: какви качества, освен 

любовта към Бога, притежава най-възвишеният предан (уттама)?“ 

Мъдрият Хари дас Бабаджи отговорил: „Неговите единствени второстепенни 

качества се проявяват с действията на физическото му тяло. Но дори тези действия се 

пораждат от чиста духовна любов (према), свободна от материалните определения 

(ниргуна)“. 

Нитянанда дас казал: „О най-мъдри, преданият-неофит (каништха) не се отрича 

от живота на семеен, а преданият от средно ниво (мадхяма) може да живее както като 

семеен, така и като санняси. Може ли възвишеният предан да остане семеен?“ 

Хари дас отговорил: „Едно или друго ниво на развитие в преданото служене не 

зависи от социалния статус. Неправилно е да се приема, че като остане семеен или като 

приеме санняс, човек може да се достигне определено ниво на развитие в преданото 

служене. Възвишеният предан може да продължава да води семеен живот. Всички 

жители на Враджапур са били семейни, но никой няма да оспори факта, че всички те 

несъмнено са издигнати предани. Много от най-близките ученици на Бог Шри Чайтаня 

Махапрабху са били семейни. Няма никакви съмнения в това, че те са били възвишени 

предани. Най-доброто доказателство е Рамананда Рая“. 

Нитянанда дас попитал: „О учителю, ако възвишеният предан е семеен, а 

преданият от средно ниво – санняси, как те трябва да се отнасят един към друг?“ 

Светият Хари дас Бабаджи отговорил: „По-неопитният предан трябва да поднася 

поклони на по-опитния ваишнава. Но това правило се отнася само за преданите от 

средно ниво. Възвишеният предан не се интересува дали му се покланят или не. Той 

вижда Върховния Бог, който се намира в сърцата на всички живи същества“. 

Нитянанда дас попитал: „О, велики светецо, трябва ли ваишнавите да се събират 

заедно, за да отбелязват празниците и да почитат прасада на Бога?“ 

Мъдрият Хари дас Бабаджи отговорил: „Преданите често се събират заедно. 

Радушните семейни предани обичат да гощават с прасад другите предани. От духовна 

гледна точка никой не трябва да се отказва от това. Но от друга страна, не е много 

хубаво, ако служенето на ваишнавите става помпозно и показно. Такова служене се 

намира в гуната на страстта. Ако човек иска да достави удоволствие на Бога, той 

трябва да кани ваишнави и от цялата си душа да се старае да ги удовлетвори“. 

Нитянанда дас отбелязал: „При нас в Барагача е прието да отдаваме почит на 

потомците на велики ваишнави. Семейните предани, които се намират на начално ниво 

на преданото служене, ги канят у тях да почетат прасада. Достоен ли е този обичай?“ 

Хари дас се поинтересувал: „Тези потомци на велики ваишнави чисти предани ли 

са?“ 

Нитянанда дас отговорил: „Не може да се каже, че са чисти предани. Но те считат 

себе си за ваишнави. Някои от тях носят каупина на санняси“. 

Хари дас казал: „Аз не мога да кажа откъде е произлязъл този обичай, но той е 

неправилен. Най-често към подобни обичаи се придържат преданите-неофити, на които 

им е трудно да разпознаят кой е наистина възвишен ваишнава“. 

Нитянанда дас попитал: „Трябва ли да се отдава особена почит на потомъка на 

велик ваишнава?“ 

Хари дас отговорил: „На ваишнава трябва да се отдава почитание независимо от 



това, дали е потомък на велики предани или не. Ако потомъкът на велик ваишнава сам 

е ваишнава, трябва да му се отдава почитание в зависимост от нивото на неговото 

духовно развитие“. 

Младият Нитянанда дас уточнил: „А как се постъпва, ако потомъкът на велик 

ваишнава е обикновен човек?“ 

Хари дас казал: „Тогава към него следва да се отнасят така, както и към всички 

останали хора. Той не трябва да бъде почитан като ваишнава. Въпреки това, винаги 

трябва да се има предвид следното наставление на Шри Чайтаня Махапрабху 

(„Шикшаштака“, 3): 

 

„Само който е по-смирен от стрък трева, по-сдържан от дърво и който отдава 

дължимата почит на другите, без да я желае за себе си, ще може винаги да възпява 

Святото Име на Кришна“. 

 

Човек трябва да бъде смирен и готов да окаже нужната почит към всички 

останали хора. Онзи, който не уважава другите, е неспособен да възпява светите имена 

на Бог Хари.“ 

Нитянанда дас попитал: „О велики мъдрецо, какво е истинско смирение?“ 

Светият Хари дас Бабаджи отговорил: „Не трябва да считаме себе си за възвишен 

ваишнава, мъдър брамин, изключителен санняси, велик учен и така нататък. Човешкото 

тщеславие е безгранично. Не трябва да се стремим към уважението на околните. Когато 

човек осъзнае безполезността на суетната гордост и я отхвърли, той става смирен“. 

Нитянанда дас промълвил: „О праведни мъдрецо, това означава ли, че някой, 

който е лишен от смирение и милосърдие, не може да стане ваишнава?“ 

Хари дас потвърдил: „Да, това е така“. 

Младият Нитянанда дас замислено попитал: „А Бхакти-деви, богинята на 

предаността, изисква ли от преданите смирение и милосърдие?“ 

Хари дас отговорил: „Преданото служене не зависи от нищо. То е прекрасно само 

по себе си и не се нуждае от украшение с добри качества. Тези добродетели - смирение 

и милосърдие - са единни с преданото служене. Човек, който притежава преданост към 

Бога, безусловно притежава и смирение. Той счита Бога за единственото си богатство, 

за господар на своето сърце и за смисъла на своя живот. Когато някой става предан, 

неговото сърце се топи от любов към Кришна. Той разбира, че всички останали живи 

същества са също слуги на Кришна, и сърцето му се пропива от любов към тях. Затова 

е милосърден и състрадателен. По такъв начин, милосърдието е неразделна част от 

преданото служене. Всеопрощението живее в сърцето на предания редом с 

милосърдието и смирението. Преданият не счита себе си за достоен да осъжда и 

наказва другите. Може да се каже, че милосърдието обединено със смирение поражда 

всеопрощение. По такъв начин, всеопрощението също присъства в преданото служене. 

Кришна е вечен и неизменен (сатя), индивидуалната духовна душа е вечна и 

неизменна, служенето на индивидуалната душа към Бог Кришна е вечно и неизменно. 

По такъв начин, взаимоотношенията между индивидуалната душа и Кришна, които се 

наричат предано служене, са вечни и неизменни. Възвишеното предано служене 

притежава четири неизменни свойства: духовна реалност, смирение, милосърдие и 

всеопрощение“. 

Нитянанда дас попитал: „А как ваишнавата трябва да се отнася към 

последователите на други религии?“ 

Хари дас отговорил: „В „Шримад Бхагаватам“ (1.2.26) се дава следното 

обяснение: 

 



„Тези, които сериозно се стремят към освобождение, несъмнено са лишени от 

завист и почитат всички. Но въпреки това, те отхвърлят ужасните и страшни 

форми на полубоговете и обожават само всеблажените форми на Бог Вишну и 

пълните Му части“. 

 

Религията на ваишнавите е единствената нетленна религия. Другите религии, 

битуващи в този свят, са или стъпала от стълбата, водеща към ваишнавската религия, 

или изкривено отражение на ваишнавската религия. На религиите, които водят човека 

към ваишнавизма, трябва да се отдава нужното уважение. Ако религията е изкривено 

отражение на ваишнавската религия, трябва да се отнасяме към нея безразлично и да 

насочваме своите мисли към истинското предано служене без злоба и завист. Трябва да 

се избягват нападките към другите духовни пътища. Когато дойде времето, искрените 

последователи на другите религии ще станат ваишнави. В това няма никакви 

съмнения“. 

Нитянанда дас попитал: „Това означава ли, че не трябва да се проповядва 

ваишнавската религия?“ 

Хари дас отговорил: „Напротив, тя трябва да бъде проповядвана по всички 

възможни начини. Бог Шри Чайтаня Махапрабху е възложил на всички нас велика 

проповедническа мисия. Той е казал („Шри Чайтаня Чаритамрита“. Ади-лила 7.92, 

9.36): 

 

„Мое скъпо дете, продължавай да танцуваш, да възпяваш и да изпълняваш 

санкиртана заедно с отдадените. Нещо повече, върви и проповядвай ценността на 

възпяването на кришна-нама, защото чрез този процес ще съумееш да избавиш 

всички пропаднали души. 

Затова заръчвам на всеки човек в тази вселена да приеме това движение на 

Кришна съзнание и да го разпространи навсякъде“. 

 

Но запомни още едно нещо: наставления за святото име не трябва да се дават на 

недостойни хора. Преди всичко, опитай се да ги направиш достойни. Ако човек е 

неспособен да те разбере, по-добре си замълчи“. 

Младият Нитянанда дас, който бил преизпълнен с радост от думите на светия 

Хари дас Бабаджи, се отпуснал в екстаз на святата земя на Навадвип. Събралите се 

ваишнави поднесли своите уважителни поклони към светия мъдрец и започнали да 

възпяват святото име на Бог Кришна. Така завършило събранието на ваишнавите, 

което било проведено в уединената гора, на святата земя на Навадвип. 

 

 

9. Вечната религия и съвременната научна цивилизация 
 

Лахири Махашая живял четири години с ваишнавите в Годрума и с течение на 

времето, сърцето му се пречистило напълно от материалната нечистота. Той винаги 

повтарял светите имена на Бог Хари. Бившият земевладелец носел прости дрехи, без да 

използва сандали или дървени обувки. Той напълно се избавил от високомерието и 

гордостта, които по-рано били присъщи за него. Като срещал ваишнава, веднага му 

поднасял поклоните си и посипвал главата си с пепел от нозете му. Ядял остатъците от 

храната на възвишените ваишнави. Понякога при него идвали синовете му. Те се 

примирили с неговото решение и повече не го уговаряли да се върне в къщи. Лахири 

Махашая станал истински бабаджи-ваишнава. Като слушал беседите на ваишнавите от 

Шри Годрума, той разбрал, че истинското отречение живее в сърцето, а външните 



атрибути на отречение нямат особено значение. По примера на Шрила Санатана 

Госвами, той вземал парче плат и го разделял на четири части – това били дрехите му. 

Както преди, носел на врата си свещения шнур. Когато неговите синове му предлагали 

пари, отговарял: „Аз не вземам пари от материалисти“ и не ги приемал. Веднъж 

Чандрашекхара се опитвал да му даде сто монети, за да може да подготви хубав пир за 

ваишнавите. Но Лахири Махашая си спомнил примера на Рагхунатха дас Госвами и се 

отказал от парите. 

Веднъж бабаджи-парамахамса казал: „О Лахири Махашая, ти никога няма да 

извършиш постъпки, които са недостойни за ваишнава. Въпреки че съм санняси, ти ме 

обучаваш на истинско отречение. Сега на теб ти липсва само ваишнавско име“. 

Лахири Махашая скромно отговорил: „Ти си моят парам-гуру. Ако твоето 

желание е да приема ваишнавско име, ще направя това“. 

Светият бабаджи казал: „Ти си родом от Шантипур, затова ще те нарека 

Адвейта“. 

Като се поклонил на светия мъдрец, Лахири Махашая приел от него безценния 

дар - ваишнавското име. От този ден нататък, всички започнали да го наричат Адвейта 

дас, а хижата, в която се занимавал с предано служене, Адвейта-кутир. 

Адвейта дас имал приятел от детството на име Дигамбара Чаттопадхяя, който 

заемал високи постове в мюсюлманското правителство и натрупал голямо състояние. 

След като остарял, той излязъл в оставка, върнал се в своя роден град Кална и започнал 

да търси Калидаса Лахири. Успял да разбере, че Калидас Лахири бил заминал за Шри 

Годрума, където получил името Адвейта дас и постоянно възпявал светите имена на 

Бог Хари.                                                                                                                                                                                                                                                                             

С цялата си душа Дигамбара Чаттопадхяя бил предан на богинята Дурга. Щом чул 

ваишнавското име, той веднага запушил ушите си. Като разбрал, че неговият приятел е 

паднал толкова ниско, Дигамбара заявил: „О Вамана дас, приготви ми лодка. Отивам в 

Навадвипа да спася своя нещастен приятел, Калидас“. Вамана дас бързо приготвил 

лодка и съобщил на своя господар. Дигамбара Чаттопадхяя бил много умен човек. Той 

знаел много добре тантрите и ислямската култура. Можел да води спорове на 

персийски и арабски език, като при това побеждавал най-учените мюсюлмани. Като 

разсъждавал върху тантрите, поставял в задънена улица и най-учените брамини. 

Името му било добре известно в Делхи, Лахор и на други места. Бил написал книга с 

името „Тантра-санграха“ („Антология на тантра“). Добре познавал свещените писания 

и можел да води дискусии на всяка тема. 

Като взел със себе си „Тантра-санграха“, Дигамбара седнал в лодката. След 

шестчасово плаване лодката стигнала до брега на Шри Годрум. Като останал в лодката, 

Дигамбара изпратил съобразителния си прислужник при Шри Адвейта дас. 

Шри Адвейта дас седял в своята хижа и възпявал светите имена на Бог Хари. 

Слугата на Дигамбара се приближил до него и се поклонил. Адвейта дас го попитал: 

„Кой си ти и защо си дошъл?“ Прислужникът отговорил: „Изпрати ме Шри Дигамбара 

Чаттопадхяя. Той ми поръча да ти задам следния въпрос: „О Калидас, помниш ли 

Дигамбара, или вече си го забравил отдавна?“ 

Шри Адвейта дас възкликнал: „Дигамбара? Къде е той? Моят приятел от 

детството! Как бих могъл да го забравя? Той намери ли убежище във ваишнавската 

религия?“ Пратеникът отговорил: „Той седи в лодката си на пристана. Не мога да ти 

кажа дали е станал ваишнава или не“. Адвейта дас попитал: „Защо е останал на 

пристана? Защо не дойде в моята хижа?“ Като чул тези думи, пратеникът се запътил 

към пристана, за да предаде на Дигамбара думите на Адвейта. 

След час в Адвейта-кутир се появил Дигамбара Чаттопадхяя, заедно с четирима 

други господа. Дигамбара бил великодушен човек. Щом видял своя стар приятел се 



зарадвал. Като прегърнал Адвейта дас, той рецитирал стихове от своето съчинение: 

 

„О майко Кали, кой в трите свята е способен да разбере твоите трансцендентални 

игри? Понякога Ти заставаш пред нас в тялото на мъж, след това се появяваш в 

облика на жена, после идваш като свиреп воин. Ти ставаш Брахма и твориш 

материалния свят. Като ставаш Шива, Ти го разрушаваш. Ти се въплъщаваш в 

тялото на всепроникващият Вишну и даваш защита на всички страдащи. Ти се 

превръщаш в пастирчето Кришна и свириш на флейтата си в гората на Вриндаван. 

Ти ставаш Гауранга и със звуците на светите имена подлудяваш цял Навадвип“. 

 

Адвейта дас казал: „О братко мой, влез в моята бедна хижа и я освети със своето 

присъствие“. Дигамбара приседнал на тръстиковата постелка, като се стараел да се 

справи с появилите се на очите му сълзи. След известно време казал: „Скъпи братко 

Калидас, къде трябва да отида сега? Ти вече си станал санняси и си се отрекъл от 

светските задължения и от поклонението към полубоговете. Колко надежди имах аз, 

когато се връщах в родината от Пенджаб! Но приятелите от нашето детство – Пеша, 

Пагла, Кханда, Гириша, Иша Пагла, Дхана Маяра, Кели Чутор, Канти Бхаттачарджи – 

са вече мъртви. Останахме само ние с тебе. Аз се надявах, че понякога ще пресичам 

през Ганг и ще те посещавам в Шантипур, а ти, от своя страна ще пресичаш Ганг и ще 

ме навестяваш в Амбика. Надявах се, че ще прекараме заедно няколкото години живот, 

които ни остават, като възнасяме молитви и в изучаване на тантра. Но ето беда: бях 

застигнат от горчиво разочарование. Ти си станал съвършено неразумен човек, 

безполезен и в този живот, и в следващия. Погледни се и ми отговори: как се случи 

това с теб?“ 

Адвейта дас разбрал, че общуването му с този човек не обещава нищо хубаво. Той 

започнал да мисли как да се избави от приятеля си от детството и като помислил, казал: 

„Братко мой Дигамбара, помниш ли как веднъж когато играехме на дандагули, 

стигнахме до старото тамариндово дърво?“ 

Дигамбара възкликнал: „Да, да, помня разбира се! Ти със сигурност имаш 

предвид онова дърво, което растеше недалеч от дома на Гауридас Пандит. Това 

тамариндово дърво, под което обичали да седят Гауранга и Нитай“. 

Адвейта продължил: „Когато стигнахме до него, ти каза: „Не пипай това дърво! 

Под него е обичал да седи синът на леля Шачи. Ако докоснем това дърво, ще станем 

санняси“. 

Дигамбара се засмял: „Да, помня това много добре! Аз още тогава виждах, че ти 

харесваш ваишнавите и често ти казвах: „Бъди внимателен! Ще попаднеш в 

копринените мрежи на Гауранга!“  

Адвейта дас казал: „Братко, дълго време беше така. Аз винаги едва-едва се 

удържах, за да не попадна в тези мрежи. Но сега паднах в тях“. 

Дигамбара продължил: „Ами хвани се за ръката ми и излез от там. Не е хубаво да 

оставаш в капана“. 

Адвейта отговорил: „Братко мой, но аз съм много щастлив. Моля се единствено да 

мога да остана вечно в този капан. Трябва поне веднъж да погледнеш в него и сам да се 

убедиш, че това безизходно положение е много привлекателно“. 

Дигамбара казал: „Аз вече се убедих. Отначало пред очите се открива 

пъстроцветна перспектива, но в края на краищата става ясно, че това е лъжа“. 

Адвейта дас го попитал: „А мислиш ли, че този капан, в който ти се намираш сега, 

ще ти донесе истинско щастие? Сърцето ми подсказва, че не е така“. 

Дигамбара присвил рамене: „Времето ще покаже. Аз съм слуга на богинята 

Махавидя. Нейните слуги и в този живот живеят за своето удоволствие, и в следващия 



живот ще бъдат щастливи. Ти си въобразяваш, че си постигнал щастие, но аз не считам, 

че си щастлив. Помни ми думите: няма да има край на твоите страдания. Защо изобщо 

хората стават ваишнави? Не мога да разбера това! Виждаш ли, ние се наслаждаваме на 

вкусната риба, апетитното месо и на други блага. Ние сме щастливи. Наслаждаваме се 

на всичко, с което ни дарява съвременната цивилизация. Ти си се отказал от тези блага. 

И в края на краищата няма къде да отидеш със своите глупави идеи“. 

Адвейта попитал удивено: „Защо, братко, да няма къде да отида?“ 

Дигамбара отговорил, като се разпалвал все повече и повече: „Ако Майка 

Нистарини не поиска да излее своята милост, дори Брахма, Вишну и Шива няма къде 

да отидат. Майка Нистарини олицетворява изначалната сила. Тя дава раждането на 

Брахма, Вишну и Шива. Тя ги защитава със своята сила. Ако великата Майка поиска, 

гигантският котел на материалната вселена ще се върне в утробата ѝ. Ти молил ли си се 

на Майката, с молба да прояви милосърдие към теб?“ 

Адвейта попитал: „Кажи ми, моля те, Майка Нистарини съзнателно същество ли е 

или е предмет лишен от съзнание?“ 

Дигамбара отговорил: „Тя е олицетворение на съзнанието. Всички нейни желания 

се изпълняват веднага. Само по нейната воля е бил сътворен духът“. 

Адвейта попитал: „А какво според теб е духът, и какво е материята?“ 

Дигамбара отговорил: „Твоят въпрос е още едно доказателство за това, че 

ваишнавите се занимават само със сляпо идолопоклонничество, и не познават 

философията. Духът и материята са подобни на двете половини на един грахов плод. 

Като махнеш кожичката на плода, ще видиш две половинки. Като оставиш кожичката 

недокосната, плодът ще изглежда цял. Когато съзнанието и материята се сливат в едно, 

това се нарича Брахман“. 

Адвейта попитал: „А тази Майка от женски или мъжки пол е?“ 

Дигамбара отговорил гордо: „Понякога тя е от мъжки пол, а понякога – от 

женски“. 

Адвейта отново попитал: „Ти каза, че духът и материята са двете половинки на 

един грахов плод. Коя от тях е майка, а коя - баща?“ 

Дигамбара възкликнал: „Искаш да разбереш истината? Тази истина е добре 

известна на поклонниците на Майка Дурга. Тя се състои в това, че материята е майката, 

а духът - бащата“. 

Адвейта попитал: „А ти кой си в този случай?“ 

Дигамбара отговорил: „Когато съм завързван с оковите на илюзията, аз съм 

индивидуална душа. Когато тези вериги са развързани, аз съм Бог Садашива“. 

Адвейта се усмихнал: „Тогава ти си дух? Ти не си материя?“ 

Дигамбара потвърдил: „Аз съм дух. Материята е Майка Дурга. Когато аз съм 

свързан с илюзията, тя е моя майка. Когато се освобождавам от илюзията, тя става моя 

жена“. 

Адвейта се разсмял: „Сега истината се изясни! Край на всички съмнения! Ти сам 

ли стигна до тези истини, или някой ти подсказа?“ 

Дигамбара отговорил: „Братко, ти постоянно повтаряш: „Ваишнави! Ваишнави!“ 

Аз съм общувал с много санняси, брахмачари и със свети тантрици. И денем, и нощем 

изучавах тантрите и така постигнах това знание. Ако искаш, мога да приобщя и тебе 

към него“. 

Адвейта си помислил: „Какъв ужас! Какво нещастие!“ – но гласно произнесъл: 

„Много добре! Моля те, обясни ми едно нещо. Какво означава цивилизация и какво 

място в нея заема съвременната наука?“ 

Дигамбара отговорил: „Да се живее съобразно законите на цивилизацията 

означава да се говори това, което подслажда слуха на уважаемите хора, да се носят 



дрехи, които им харесват, да приемат храната, която обичат, и изобщо да правят всичко 

така, както го правят, а не нещо, което не би им харесало. А вие целенасочено 

нарушавате всички тези правила!“ 

Адвейта се удивил: „По какъв начин?“ 

Дигамбара казал назидателно: „Вие не общувате с другите! Вие сте напълно 

асоциални! Ваишнавите няма да научат изкуството да доставят удоволствие на другите 

с хвалебствени речи. Като видите някого за първи път, нахално го молите да пее името 

на Хари. Нямате ли какво повече да кажете на човека? Като видят дрехите ви, хората 

губят всякакво желание да ви поканят на гости. Вие сте като пауни, гордеете се с 

идиотското снопче коса на темето и с кошницата от зърна на шията, а сте облечени 

просто с набедрена препаска! Храните се само с растения и корени! Казано кратко, 

изобщо не сте обременени от правилата на цивилизацията!“ 

Адвейта помислил: „Ако започна да му противореча, той ще си тръгне. Това ще 

ме спаси“. След това произнесъл високо и насмешливо: „Ти мислиш ли, че 

благодарение на следването на постулатите на цивилизацията, твоето следващо 

раждане ще бъде щастливо?“ 

Дигамбара отговорил: „Не мисля. Но ако няма цивилизация, обществото ще се 

усъвършенства ли? Нали си съгласен, че обществото се нуждае от усъвършенстване. 

След като направим щастлив нашия сегашен живот, тогава ще можем да се заемем със 

следващия“. 

Адвейта казал: „Братко, ако не се разгневиш, ще ти кажа някои неща“. 

Дигамбара отговорил: „Ти си моят приятел от детинство. Готов съм да дам 

живота си за теб. Защо си решил, че ще ти се обидя? Нали сме цивилизовани хора. 

Дори да се гневим, устата ни трябва да произнася приятни думи. Колкото по-

старателно скриваме истинските си чувства, толкова по-цивилизовани ще ставаме “. 

Адвейта казал: „Човешкият живот продължава само миг, но в себе си той носи 

множество безпокойства. Трябва да посветим този кратичък живот на поклонение на 

Бог Хари. Цивилизацията, за която ти толкова цветисто говориш, е просто самозаблуда. 

Затова аз твърдя, че тази „цивилизация“ е синоним на мошеничество. Хората, които 

вървят по пътя на истината, са обикновени и простодушни. Ако постъпките на човека 

са само букет от всевъзможни лъжи, то и сърцето му е изпълнено с коварство, неговите 

деяния са греховни, а думите му – лицемерни. Ето каква е твоята „цивилизация“! 

Истинската цивилизация не може да бъде такава. Истински цивилизованите хора са 

честни и откровени. В наше време хората лицемерно наричат цивилизация порочността 

на своите сърца. На истинската цивилизация са присъщи честност и благочестие. Това, 

което ти наивно считаш за цивилизация, е само лъжа и порок. Признаците на 

истинската цивилизованост могат да бъдат намерени само в средата на ваишнавите. А 

псевдо-цивилизацията, преситена от грях, привлича само онези, които са далече от 

ваишнавската религия. „Цивилизацията“, за която ти говориш, няма никакво 

отношение към вечната природа на душата. Ако носенето на модерни дрехи, които се 

харесват на другите, е характерен признак на цивилизацията, тогава най-цивилизовани 

ще се окажат проститутките. Предназначението на дрехите е да прикриват тялото. 

Дрехите трябва да бъдат чисти и акуратни, неосквернени от нечистоти, лоши миризми 

и други недостатъци. Храната трябва да бъде лека и питателна. Във вегетарианската 

храна няма нищо лошо. Но ти си загрижен повече дали храната е вкусна или не. Не се 

замисляш дали е чиста. Алкохолът и месото са много нечисти и оскверняват тялото на 

човека. „Цивилизацията“, която се изгражда върху наслаждението от порочни навици, е 

построена върху натрупването на грях. Това, което ти наричаш „съвременна 

цивилизация“, е цивилизацията на Кали-юга“. 

Дигамбара казал: „Навярно си забравил, колко пищен е дворът на мюсюлманските 



държавни ръководители? Би трябвало да погледнеш колко модерно се обличат техните 

придворни и колко вежливо разговарят един с друг!“ 

Адвейта възразил: „Тази вежливост повече прилича на лицемерие. Много ли губи 

човек, който няма представа от тази преувеличена вежливост? О, братко, ти си 

прекарал много години сред мюсюлманите. Именно затова защитаваш техния начин на 

живот. За истинска може да бъде считана само тази цивилизация, която помага на 

хората да се избавят от греха. „Цивилизацията“, която тласка хората към грях, е 

цивилизацията на Кали-юга. Подобна цивилизация е жалък обект за подигравки“. 

Дигамбара казал: „Виждаш ли, съвременната цивилизация се изгражда върху 

идеята за хуманизма. Никой не признава за хора онези, които не признават 

съвременната цивилизация. Между впрочем, в момента са много популярни модерните 

дрехи, способни да предадат привлекателност на жената и да скрият недостатъците на 

нейната фигура“. 

Адвейта се усмихнал: „Решавай сам, дали това е добро или лошо. Според мен, 

съвременната цивилизация се възхвалява само от хитрите опортюнисти. На такива хора 

им харесва подобно натрупване на лъжа – отчасти заради техните предразсъдъци, 

отчасти защото това им позволява да скриват собствените си недостатъци. Но мъдрият 

човек ще бъде ли щастлив като част от такава цивилизация? Такава цивилизация може 

да бъде предпазена от разпад само с празни обещания и с жестока сила“. 

Дигамбара възразил: „Мнозина считат, че хората в целия свят стават все по-

образовани. В зависимост от нивото на образованост на хората ще се увеличава и 

нивото на цивилизацията, а развитата цивилизация, без съмнение, ще превърне земята в 

Сваргалока“. 

Адвейта се разсмял: „Авторите на тази теория пушат ганджа. Всички, който 

вярват в подобни нелепи истории, имат сляпа вяра в излишък. А тези, които не вярват в 

тях, са прекалено разумни. Знанието може да бъде духовно и материално. Аз не мисля, 

че нивото на духовно знание се е увеличило в света. Напротив, струва ми се, че скоро 

то ще бъде напълно забравено. Мисля, че в света се развива само материалното знание. 

Но материалното знание има ли някакво отношение към душата? Когато материалното 

знание се умножава, сърцето се привлича от материални предмети. Съгласен съм, че 

материалното знание се умножава, но то само развращава света. Подобна 

„цивилизация“ нанася голяма вреда на душата“. 

Дигамбара попитал изумено: „Но защо?“ 

Адвейта отговорил: „Както вече ти казах, човешкия живот е много кратък. 

Душата е подобна на странник, който е отседнал за кратко в хотел. Тя трябва да 

използва отпуснатото ѝ време за постигане на духовна съвършенство. Ако 

пътешественикът се интересува само от това в хотела да му бъде удобно, той губи 

времето, което трябва да посвети за планиране на бъдещото пътешествие. В зависимост 

от ръста на материалното знание ще намалява вниманието, отделяно на духовни 

предмети. Аз считам, че материалното знание трябва да се използва само в такава 

степен, в каквато е действително нужно. Няма нужда да се култивира материално 

знание, като по този начин се угажда на неговата спътница – материалната 

цивилизация. И ако вървим към това, помисли – дълго ли ще можем да се възползваме 

от благата на този свят?“ 

Дигамбара погледнал към небето и възкликнал: „О, Господи, попаднал съм в 

обществото на фанатичен санняси! Нима за теб няма никакво значение благото на 

обществото?“ 

Адвейта отговорил: „Обществото е враг на обществото, и за полезността на едно 

или друго общество трябва да се съди от гледна точка на разума, а не от празни 

сантименти. Общуването с ваишнавите носи благостни плодове. Общуването с 



материалистите не обещава нищо хубаво за душата. Но стига вече за това. Кажи ми, 

какво представлява материалната наука?“ 

Дигамбара отговорил: „В тантрите са описани множество отрасли на 

материалната наука. Материалната наука обхваща цялото мислимо знание, разкрива 

всички способности и възпява цялата красота на материалния свят. Примери за 

материални науки са военната наука, медицината, музиката, астрономията и много 

други, които са толкова полезни. Материалната природа е изначална сила (ето, аз 

отново докосвам духовната истина!), която дава раждането на материалния свят. Той е 

възникнал от нея. Нейната сила го изпълва с чудесно многообразие. От нея възникват 

всички форми – една след друга. Всички отрасли на знанието произлизат от материята. 

Когато човек осъзнае това, Майка Нистарини го избавя от материалното битие и го 

дарява с освобождение. Въпреки това, ваишнавите не се стремят да служат на Майка 

Нистарини. Човек постига освобождение само чрез постигането на тези истини. Както е 

известно, благодарение на търпеливото изучаване на материалното знание Платон, 

Аристотел, Сократ, знаменитият Хаким и много други мъдреци, живели в страната на 

яваните, са успели да напишат такова множество интересни книги“. 

Адвейта казал: „Ти си решил, че ваишнавите не се интересуват от наука. Това не 

е вярно. Ваишнавите се интересуват от наука, от истинско знание, което се описва в 

„Шримад Бхагаватам“ (2.9.31) със следните думи: 

 

„Божествената Личност каза: „Знанието за Мен, което се съдържа в писанията, е 

най-поверителното знание и може да се постигне само в процеса на преданото 

служене. Ще ти разкажа за всички съставни части на този процес, а ти се постарай 

да следваш неотклонно това, което ще чуеш от Мен“. 

 

Удовлетворен от служенето на Брахма, Бог му дал тези наставления преди 

сътворяването на материалния свят. Бог му разкрил същността на чистата ваишнавска 

религия. О Дигамбара, съществуват два вида знания: духовно и материално. Тъй като 

материалното знание се постига посредством материалните сетива, то е прекалено 

условно. Освен това е безполезно за духовното развитие. То е необходимо за живота в 

материалния свят. Духовното знание се нарича шуддха-гяна (чисто знание). Върху 

фундамента на това вечно знание се изгражда храмът на преданото служене. Между 

духовното и материално знание съществува огромна разлика. Ти наричаш 

материалното знание „наука“, но то изобщо не е наука. Звучно наричаш „наука“ 

медицината и други предмети, но „наука“ трябва да се нарича само духовното знание, 

което коренно се различава от материалното. Думите „знание“ и „наука“ са синонимни. 

Непосредственото възприятие на духовната истина се нарича знание. Ако над 

материалното знание господства духовното знание, то се нарича наука. По такъв начин, 

при различни обстоятелства за един и същи предмет, те използват или думата „знание“, 

или думата „наука“. Ти наричаш материалното знание наука. Но ваишнавите наричат 

наука подобаващото използване на материалното знание. Военното дело, медицината, 

астрономията, химията и всички останали отрасли на материалното знание нямат 

никакво отношение към душата. Те по никакъв начин не влияят на вечната дейност и на 

вечните задължения на душата. Ваишнавите не критикуват материалистите, които 

провеждат ведически обреди (карма-канда) за материален прогрес. И защо не? Техните 

усилия, насочени към достигане на материално благосъстояние, по косвен начин 

подпомагат духовното развитие на ваишнавите. Ако искаш, можеш да наричаш 

материалното знание „материална наука“. Какво лошо има в това? Глупаво е да се 

спори заради названия“. 

Дигамбара казал: „Ако нямаше едни или други материални достижения, на вас 



нямаше да ви е така лесно да водите живот в предано служене. Затова не бива да 

възпрепятствате материалния прогрес“. 

Адвейта отбелязал: „Различните хора, подбуждани от различни желания, прилагат 

различни усилия, и Върховният Господар ще въздаде на всеки според заслугите“. 

Дигамбара попитал: „Ти как считаш, защо у хората възникват различни желания?“ 

Адвейта отговорил: „Желанията са обусловени от миналата карма. Този, чиито 

материални желания са силни, придобива знание за материалните предмети и опит в 

материалната дейност. Безусловно, материалните достижения могат да се използват и 

от ваишнавите в тяхното служене към Бог Кришна. Обаче за самите ваишнави не е 

задължително да изучават Платон, Сократ, медицина или военно дело. Дърводелецът 

може да произведе каруца, а семейният-ваишнава може да използва тази каруца, за да 

вози Божеството. Пчелите могат да събират мед, а преданите на Бога могат да 

предложат този мед на Бога. Не всеки в този свят се интересува от духовно развитие. 

Различните желания пораждат различни видове дейности. Хората са различни – по 

своята природа някои са възвишени, а други – низши. Тези, чиито желания са низши, 

могат да се занимават със светска дейност, а тези, желанията на които са възвишени – 

могат да използват плодовете от този труд за духовни цели. Колелото на света се върти, 

движено от тези различия. Материалистите се трудят непрекъснато, а ваишнавите 

използват плодовете от техния труд за благото на обществото. Материалистите не 

разбират, че те помагат на ваишнавите. Въпреки това, въведени в заблуждение от мая - 

енергията на Бог Вишну, те продължават да се занимават с тази дейност. По такъв 

начин, целият свят служи на ваишнавите, без да разбира това“. 

Дигамбара попитал: „Какво представлява илюзорната енергия на Бог Вишну, 

която ти спомена?“ 

Адвейта обяснил: „В „Чанди Махатмя“ на „Маркандея Пурана“ е казано: 

 

„Целият свят е въведен в заблудата на мая, илюзорната енергия на Бог Хари“.  

 

Тези думи се отнасят за енергията на Бог Вишну – мая“. 

Дигамбара попитал отново: „Тогава коя е тази богиня, която аз знам под името 

Майка Нистарини?“ 

Адвейта отговорил: „Именно тя е мая, енергията на Бог Вишну“. 

Дигамбара отворил своята книга за тантрите и тържествено провъзгласил: 

„Виж! Тук е казано: „Моята Майка е форма на духовно съзнание. Нейните желания се 

изпълняват мигновено. Тя се намира извън пределите на влияние на трите гуни. Още 

повече, Тя създава тези гуни“. Твоята енергия на Бог Вишну, мая, не е освободена от 

влиянието на трите гуни. Как смееш да твърдиш, че мая, енергията на Бог Вишну, е 

тъждествена на моята Майка? Аз съм силно изумен от невежеството и ината на 

ваишнавите!“ 

Адвейта дас казал: „Скъпи Дигамбара, моля те, не се гневи. След такава дълга 

раздяла ние отново се срещнахме. Аз бих искал да те зарадвам. Братко мой, няма да се 

караме. Бог Вишну – това е всеведущата Върховна Личност на Бога. Всичко, което 

съществува е Негова енергия. Думата „енергия“ не означава „същност“. По-скоро тя 

посочва качеството, което притежава тази същност. Затова твърдението, че енергията е 

корен на цялото битие, се разминава с действителността. Енергията не може да 

съществува отделно от своя източник. Затова трябва да признаем съществуването на 

изначалната същност, която притежава духовна форма. Във „Веданта Сутра“ се 

утвърждава: 

 

„Енергията и повелителят на енергията са единни“. 



 

Смисълът е в това, че енергията не може да съществува отделно от своя източник. 

Единственият източник на всички енергии е Върховната Личност на Бога, повелителят 

на енергиите. Енергията трябва да служи на Неговата воля. Когато се казва, че 

енергията притежава съзнание, се подразбира, че по аналогия с повелителя на 

енергията, самата енергия също има форма на духовно съзнание, има желания, които се 

изпълняват незабавно, и се намират извън пределите на влияние на трите гуни на 

материалната природа. Подобни твърдения не са заблуждения. Волята и съзнанието са 

качества на Върховната Личност на Бога. Сама по себе си енергията не притежава воля; 

по-скоро тя изпълнява волята на Върховния Бог. Ти можеш да притежаваш воля, и 

твоите енергии, и твоите сили, действат според тази воля. Ако ти кажеш: „Енергията е 

преминала в действие“ – това ще означава, че зад действието стои повелителят на тази 

енергия. Фразата „енергията премина в действие“ е само фигура на речта, нищо повече. 

В действителност, Върховната Личност на Бога има само една енергия. Когато 

изпълнява духовни действия, тя се нарича духовна енергия, а когато изпълнява 

материални – материална. Във Ведите („Шветашвара Упанишад“ 6.8) се обяснява: 

 

„Енергията на Бога се проявява в най-различни форми“. 

 

Енергията, която отговаря за тези три гуни, е материална енергия. Тя създава и 

унищожава материални вселени. Такива са нейните задължения. Пураните и тантрите 

наричат тази енергия с различни имена – Вишну-мая, Маха-мая, Мая. Освен това, я 

наричат „Майка на Брахма, Вишну и Шива“, „убиец на Шумбха и Нишумбха“ и с 

много други имена, които характеризират нейната разнообразна дейност. Докато 

душата е свързана с оковите на материалното съзнание, тя се намира под властта на 

тази енергия. Но след достигане на чисто духовно знание, душата може да постигне 

своята изначална духовна форма. Тогава тя се освобождава от затвора на мая и попада 

под властта на духовната енергия“. 

Дигамбара попитал: „Ти намираш ли се под властта на една от тези енергии, или 

може би не?“ 

Адвейта отговорил: „Да, разбира се. Но ние, хората сме също енергия. Ние сме 

джива-шакти, души. Като се освобождаваме от оковите на мая, ние попадаме под 

властта на духовната енергия“. 

Дигамбара уточнил: „Следователно, ти също си шакта, поклонник на енергията 

(шакти)“. 

Адвейта отговорил: „Разбира се, ваишнавите са шакти. Ние сме слуги на Шри 

Радхика, която е духовната енергия. Под Нейното покровителство ние се покланяме и 

служим на Бог Кришна. Кой може да бъде по-голям шакти от нас? Аз не виждам 

никаква разлика между шакти и ваишнави. Обаче тези, които не търсят убежище в 

духовната енергия, а се задоволяват с убежище в материалната енергия, мая, не могат 

да бъдат наречени ваишнави, въпреки, че е възможно да са шакти. Но те са 

материалисти. В „Нарада Панчаратра“ богинята Дурга обяснява: 

 

„О Кришна, аз съм Радха, която си почива на Твоята гръд по време на танца раса 

в гората на Вриндавана“. 

 

След анализиране на думите на Дурга-деви, ние можем да направим извода, че 

Бог има само една енергия. Тя се проявява като духовната енергия Радха и като 

материалната енергия Вишну–мая. Когато енергията е свободна от материалните гуни, 

тя се нарича духовна енергия, а когато действа в сферата на материалните гуни, тя се 



нарича материална енергия“. 

Дигамбара попитал: „Ти каза, че самият ти си енергия, джива-шакти. Що за 

енергия е това?“ 

Адвейта казал: „В „Бхагавад Гита (7.4.-7.5) Върховният Бог обяснява: 

 

„Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем елемента 

са Мои отделени материални енергии. Освен тези материални енергии, о, силноръки 

Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които 

експлоатират богатствата на по-низшата материална природа“. 

 

О, Дигамбара, известна ли ти е репутацията на „Бхагавад Гита“? Това е най-

доброто писание от всички, съществуващи днес. Тя дава отговори на всички въпроси за 

живота. Тя провъзгласява, че индивидуалните души са над мъртвата материя и че са 

една от енергиите на Бога. Мъдреците наричат индивидуалните души татастха-

шакти (междинна енергия). Междинната енергия е над мъртвата материя, но по-ниско 

от чит-шакти, вътрешната енергия на Бога. По такъв начин, индивидуалните души все 

пак са една от енергиите на Бога“. 

Дигамбара попитал: „Калидас, а ти чел ли си „Бхагавад Гита“? 

Адвейта се усмихнал: „Разбира се, аз съм чел тази книга“. 

Дигамбара се поинтересувал: „И на какво учи тя?“ 

Адвейта отговорил: „Братко Дигамбара, хората превъзнасят сиропа само дотогава, 

докато не са опитали бонбон“. 

Дигамбара казал: „Братко мой, ти си фанатик. Целият свят чете „Деви Бхагавата“ 

и „Деви Гита“. Само вие, ваишнавите не сте чували нищо за тях“. 

Адвейта попитал: „Братко мой, а ти чел ли си „Деви Гита?“ 

Дигамбара отговорил: „Не. Защо да те лъжа? Аз се опитвах да намеря тази книга, 

но не успях“. 

Адвейта се удивил: „Как може да се съди дали е добра или лоша книгата, ако ти 

дори не си я чел? Кой от нас е фанатик – аз или ти?“ 

Дигамбара казал: „Братко мой, ти ме плашиш. И по-рано обичаше да говориш, но 

сега е невъзможно да бъдеш спрян. Безсмислено опровергаваш всичко, каквото и да 

кажа“. 

Адвейта отговорил: „Аз съм просто глупец. Но не виждам по-достойна религия от 

религията на ваишнавите. Вече дълго време ти носиш в себе си лоши чувства към 

преданите. Именно поради това не забелязваш пътя към личното си благо“. 

Дигамбара се разгневил: „Да, ти ще кажеш! Аз с такава любов се покланям на 

Майка Кали, а ти заявяваш, че не виждам пътя към личното си благо! Това означава ли, 

че през цялото време съм вървял по неверен път? Ето, виж! В ръцете ми е „Тантра-

санграха“! Колко труд и усилия съм вложил в нея. Като си станал ваишнава, ти 

напразно порицаваш съвременната наука и съвременната цивилизация! Как мога да те 

убедя? Обърни се към цивилизованите хора и ще разбереш кого поддържат те – тебе 

или мен!“ 

Адвейта си помислил: „О, Господи, ще се лиша ли някога от тази компания!“ На 

глас той казал: „Отлично, няма да спорим! Братко, когато при теб дойде смъртта, ще 

разбереш колко полза имаш от съвременната наука и от съвременната цивилизация!“ 

Дигамбара изкрещял: „Калидас, ти се държиш глупаво! Съществува ли нещо след 

смъртта? Докато се намираш в този свят, опитай се да завоюваш уважението на 

цивилизованите хора и се наслаждавай на материалните удоволствия. Наслаждавай се! 

Когато дойде смъртта, Майка Нистарини ще те отнесе на добро място. Тя ще те защити. 

Смъртта няма да дойде скоро. Защо да се безпокоим предварително? Когато умреш и 



елементите на тялото ти се смесят с останалите елементи на света, къде ще се окажеш 

сам? Този свят е само илюзия, независимо как я наричаш ти – мая, йога-мая или маха-

мая. Именно тя те удовлетворява тук, именно тя ще ти даде освобождение след 

смъртта. Не съществува нищо, освен тази енергия. Ти също си възникнал от тази 

енергия. След смъртта си ще се потопиш в нея. Служи на енергията! Погледни с какво 

могъщество може да те дари тя! Умножавай своята лична духовна сила! Братко мой, в 

края на краищата ще разбереш, че освен духовната енергия няма нищо повече! В какъв 

сън си сънувал небивалицата за всеведущия Бог с флейтата? Като си повярвал на тази 

приказка, ти си се обрекъл на страдания. И какво благо ще получиш в следващия си 

живот? Не знам. Какъв е смисълът да вярваш в Бога? Служи на енергията! Ти си 

възникнал от нея и ще почиваш в нея навеки!“ 

Адвейта поклатил глава: „Братко мой, ти си много привързан към материалната 

енергия. Ако все пак всеведущият Бог съществува, каква съдба те очаква след смъртта? 

Какво е щастие? Щастието е вътрешен покой. Аз се отрекох от материалните 

удоволствия и постигнах мир и щастие в сърцето си. Ако след смъртта съществува 

нещо, ще получа и него. Братко мой, ти си нещастен. Колкото повече се наслаждаваш, 

толкова повече се засилва твоята жажда. Ти няма да познаеш истинското щастие. Ти 

крещиш високо: „Удоволствието е смисълът на живота! Удоволствието е моята цел!“ 

Но в един прекрасен ден ти е отсъдено да се потопиш в океана на страданията“. 

Дигамбара казал: „Нека да бъде каквото ще бъде. Кажи ми, ти защо избягваш 

обществото на добрите хора?“ 

Адвейта отговорил: „Изобщо не избягвам тяхното общество. Аз постоянно се 

намирам в тяхното общество. Избягвам само порочните хора“. 

Дигамбара попитал: „Кого наричаш порочни хора?“ 

Адвейта отговорил: „Моля те, когато чуеш отговора, не се сърди. Ще цитирам 

свещените писания („Шримад Бхагаватам“, 4.20.33): 

 

„Скъпи Господи, докато нашата материална обусловеност ни държи в 

материалния свят и ни принуждава да скитаме от едно тяло в друго, от една 

планета на друга, ние молим за възможност да общуваме с хората, които са 

потопени в обсъждане на Твоите игри. Молим Те тази благословия да ни 

съпътства живот след живот. Никога не трябва да се общува с материалистите. 

Когато общува с тях, човек губи всичко. Общуването с тях води човека до 

падение в низшите светове“. 

 

В „Катяяна Самхита“ е казано: 

 

„По-добре да се живее в желязна клетка или сред изгарящия пламък, отколкото да 

се живее с непредани, настроени срещу Върховния Бог“. 

 

В трета песен на „Шримад Бхагаватам“ (3.31.33-3.31.34) е казано: 

 

„Така човек се лишава от честност и чистота, от милост, сдържаност, духовна 

интелигентност, скромност, отреченост, слава и търпимост, престава да 

контролира ума и сетивата си, късметът му изневерява и накрая той губи всички 

благоприятни възможности“. 

 

В „Гаруда Пурана“ е казано: 

 

„Дори ако човек е преминал през океана на ведическото знание, дори ако отлично 



познава богооткровените писания, той трябва да бъде считан за най-низш сред 

хората, ако не е предан на Върховния Бог“. 

 

В „Шримад Бхагаватам“ (6.1.18) е казано: 

 

„Мой скъпи царю, както делвата с вино не може да се пречисти дори ако се измие 

в много реки, така и тези, които не са се отдали на Бога, не могат да бъдат 

пречистени чрез практики и ритуали, дори да ги изпълняват много добре“. 

 

В „Сканда Пурана“ се твърди: 

 

„Човек, който подлага на нападки ваишнавите, ненавижда ги, гневи се на тях, не 

ги поздравява с почитание или не се радва като ги види, е обречен да страда в 

шестте адски свята“. 

 

О, Дигамбара, обществото на порочни хора никога няма да донесе благо на 

човека. Какъв е смисълът от общуване с тях?“ 

Дигамбара възкликнал сърдито: „Ето с какъв приятел ми се наложи да 

побеседвам! Той счита всички нас за порочни хора! Остани си със своите ваишнави! А 

аз ще си отида в къщи“. 

Адвейта дас, много доволен от това, че толкова лесно се бе отървал от своя 

докачлив приятел, решил накрая да му каже нещо приятно. Той започнал да се моли: 

„О моля те, не си тръгвай! Ти си моят единствен приятел от детството. Не мога да 

гледам как си отиваш! Остани още малко, приеми прасад, и тогава ще си тръгнеш, 

въпреки че сърцето ми ще се пръсне от мъка!“ 

Поуспокоен, Дигамбара отговорил: „Калидас, ти прекрасно знаеш, че аз ям само 

хавишя, а за последен път ядох преди да тръгна насам. Но много се радвам, че те видях. 

Ще дойда отново, ако намеря време. За съжаление, не мога да остана през нощта, 

защото съм длъжен да спазвам религиозните предписания, които ми е дал моят гуру. За 

днес стига толкова, братко. Трябва да вървя“. 

Адвейта казал: „Нека тръгнем заедно. Ще те изпратя поне до лодката ти“. 

Дигамбара го спрял: „Не, не. Занимавай се с твоите неща. Ще ме изпратят 

приятелите ми“. 

След като си взел довиждане с Адвейта, Дигамбара запял песен, прославяща 

богинята Дурга, и си тръгнал. Адвейта дас се върнал в своята хижа и без повече пречки 

започнал да възпява светите имена на Бог Хари. 

 

 

10. Вечната религия и историята 
 

 

Веднъж в ума на Шри Харихара Бхаттачаря, учител живял в Аградвип, се 

зародило съмнение, което постоянно го терзаело. Той обсъждал с приятелите си 

въпроса, който го интересувал, но съмненията му не го оставяли. Обратно, умът му се 

тревожел все повече и повече. Веднъж, когато бил в село Аркатила, той попитал Шри 

Чатурбхуджа Няяратна: „О свети Бхаттачаря, моля те, кажи ми откога съществува 

ваишнавската религия?“ Харихара Бхаттачаря бил посветен ваишнава и се покланял на 

Бог Кришна. Няяратна Махашая, който изобщо не се интересувал от религията, 

въпреки това вече двадесет години изучавал книгите. Той предпочитал да не се 

задълбочава. Изпитвал някакво подобие на религиозно чувство само тогава, когато се 



покланял на богинята Дурга. Въпросът на Харихара не го заинтересовал и като решил 

да избяга от грижите, Няяратна Махашая казал: „Що за глупости ми поднасяш днес? Ти 

самият си прочел множество книги, дори „Муктипада“. Ако ги беше чел внимателно, 

щеше да знаеш, че ваишнавската религия не е упомената никъде в няя-шастра. Защо 

ме безпокоиш със своя въпрос?“ 

Като се смутил, Харихара отговорил: „О, Бхаттачаря Махашая, аз израснах във 

ваишнавско семейство и самият имам ваишнавско посвещение. Никога не съм се 

съмнявал в непогрешимостта на ваишнавизма. За моите сегашни страдания е виновен 

Тарака Чудамани от Викрамапура. Обсебен от желание да унищожи религията на 

ваишнавите, той говори против нея навсякъде – и в нашия край, и на другите места. 

Освен това, по този начин печели много пари. Неотдавна на събрание на почитателите 

на Дурга, той казал, че ваишнавската религия е възникнала съвсем скоро и че е лишена 

от реално основание. Твърдял, че само тези, които произлизат от низшите слоеве на 

обществото стават ваишнави и че представителите на висшите съсловия не изпитват ни 

най-малка почит към ваишнавизма. Тези необосновани заявления причиниха болка в 

моето сърце, но след това, като обмислих всичко, аз сам разбрах, че до раждането на 

Прабху Чайтанядева в Бенгал не е имало ваишнавизъм. Всички, без изключение са се 

покланяли на богинята Дурга. Някои произнасяли ваишнавски мантри, но всички тези 

ваишнави искали да постигнат имперсонално освобождение и да се слеят с Брахман. 

Всички ваишнави следвали системата панча-упасана. Но с появяването на Прабху 

Чайтанядева ваишнавизмът постигнал нови форми. Като чуят думите мукти и 

брахман, днешните ваишнави само се смеят. По какъв начин те си представят 

преданото служене на Бога? Не е по силите ми да разбера това. Съществува поговорка, 

която гласи: „Последователите на едноок гуру вървят по фалшив път“. Аз се страхувам, 

че днешните ваишнави ги грози нещо подобно. О най-мъдри, прости ми моята 

настойчивост и отговори на следния въпрос: съществувал ли е по-рано този вид 

ваишнавизъм, който е толкова популярен сега, или са го измислили по времето на 

Чайтанядева?“ 

Няяратна Махашая видял, че Харихара има необикновен начин на мислене. С 

други думи, Харихара не бил ортодоксален ваишнава. Като помислил за това, Няяратна 

се усмихнал и казал: „Харихара, ти си особено учен и знаеш много добре няя-шастра. 

Съгласен съм с теб. Изглежда, че в нашите времена се е появил нов вид ваишнавизъм. 

Но аз се опасявам да се изкажа директно против него. Нали живеем в Кали-юга! Налага 

се да бъдем внимателни в думите и постъпките си. Учението на Шри Чайтаня беше 

прието от богати и уважаеми господа. Като ни считат за свои врагове, те не ни вярват. 

Аз се боя, че скоро тази заразна болест ще обхване цял Бенгал. Вече всички се 

захванаха да разсъждават върху писанията – и тели, и тамли, и суварна-ваники. Те ни 

носят неизброими безпокойства. Виждаш ли, дълго време нито една каста, освен 

браминската е нямала достъп до писанията. Дори каястхите, които стоят почти на 

равно с брахмините, не са можели да произнасят свещената сричка ом. Всички 

слушаха нас. Но сега всички тези ваишнави започнаха да обсъждат духовните истини. 

Ваишнавите разбиха на пух и прах системата, установена от векове. От времето на 

Нимай Пандит брахминската култура практически е спряла да съществува. О 

Харихара, Тарака Чудамани е казал истината. Нека другите да мислят каквото искат – в 

зависимост от това, какво самите те са чували или знаят. Но аз считам, че той е 

съвършено прав. Когато чувам думите на тези глупаци-ваишнавите, всичко в мен 

кипва от ярост. Те се осмеляват да твърдят, че книгите на Шанкарачария не са 

авторитетни, а неговите думи са само заблуждение. Настояват, че Бог Вишну е 

разпоредил човечеството да бъде въвлечено в заблуда. И увенчават всички тези 

нелепости с твърдението, че ваишнавската религия няма начало, докато в 



действителност тя надали съществува и от сто години! Всичко е както в онази 

поговорка: „Глупците намират наивен човек, превръщат го в нещастна жертва и го 

подлагат на безкрайни издевателства“. 

Но нека да си говорят каквото искат. В миналото в Навадвип е било толкова 

хубаво, колкото зле е станало сега. Сега шепа ваишнави, които живеят в Барагача, в 

Навадвип, си позволяват да се надсмиват над идеите, признати от целия свят. Те 

обърнаха нагоре с краката целия живот в нашия край. Изопачили са представите за 

жестоката кастова принадлежност, за илюзорността на материалния свят, за 

необходимостта да се покланят на великата Дурга. Погледни: в наши дни много малко 

хора изпълняват дори церемонията шраддха. Какво ще стане с професионалните 

брахмани, ако всичко продължава в този дух?“ 

Като го изслушал, Харихара казал: „О Бхаттачаря Махашая, наистина ли няма 

никакъв изход? Нали в Маяпур все още са останали мъдри и учени брахмани. И на 

другия бряг на Ганг живеят не малко хора, които познават смрити и няя. Защо те не 

обединят своите усилия против ваишнавите?“ 

Няяратна отговорил: „Да! Ако учените брахмини се бяха обединили, щеше да 

бъде възможно тези вмешатели да бъдат научени. Но за съжаление, учените брахмини 

могат да се сражават само между себе си. Те обичат да провеждат пространни 

дискусии, като твърдят, че подобни занятия влизат в задълженията на учените. Аз съм 

чувал, че няколко последователи на Кришна Чудамани заминали за Гадигача, за да 

повалят ваишнавите, но се върнали с позор от там. Сега не си показват и носовете от 

своите групи. Цял Навадвип говори за това!“ 

Харихара казал: „О Бхаттачаря Махашая, ти си наш учител. Ти си наставник на 

велики учени. Изучавайки твоите коментари към няя-шастра, много хора са се научили 

да въвеждат другите в заблуждение чрез жонглиране с думите. Отиди в Гадигача и 

засрами ваишнавските учени веднъж завинаги. Ваишнавската религия е фантазия на 

сантиментални глупаци. Тя не се споменава във Ведите. Само ти можеш да спасиш от 

поругаване нашата система за поклонение, панча-упасана, която са провъзгласили 

всички най-мъдри наставници“. 

Но Чатурбхуджа Няяратна бил терзан от едно опасение. Той се боял, че ще го 

постигне същата участ, която бе сполетяла Кришна Чудамани и останалите мъдреци, 

които направили грешката за спорят с ваишнавите. Той казал: „Харихара, ще ида там, 

но инкогнито. Ти също отиди там, представи се за учен и провокирай спор с 

ваишнавите на Гадигача“. Харихара отговорил: „Ще изпълня твоето указание. В 

понеделник ще премина през Ганг и ще застана пред ваишнавите под името Махадев“. 

И ето, дошъл понеделник. Съпровождани от Шри Чатурбхуджа Няяратна от 

Аркатила, трима учени – Харихара, Камалакантха и Садашива, преминали през Ганг. 

Като прекарали в път повече от десет часа, накрая те се добрали до Прадюмна-кунджа. 

С възгласи „Харибол! Харибол!“ навлезли в пущинаците от лиани мадхави. При тях 

излязъл Адвейта дас, поздравил ги, настанил ги и попитал: „Уважаеми брахмини, защо 

сте дошли тук?“ Харихара отговорил: „Дойдохме, за да обсъдим с ваишнавите някои 

въпроси, които ни интересуват“. Адвейта дас казал: „Ваишнавите, които живеят тук, не 

провеждат дебати. Но ако вашите въпроси са сериозни, добре. Неотдавна ни посети 

една група учени, те ни зададоха няколко въпроса, предизвикаха голям спор и в края на 

краищата, сами останаха много тъжни от това. Но аз ще съобщя на бабаджи-

парамахамса за вашата молба и след това ще ви предам неговия отговор“. Като казал 

това, той се запътил към хижата на бабаджи-парамахамса. 

След известно време Адвейта дас се върнал и започнал да подготвя място, на 

което всички да могат да се настанят удобно. След това в гората се появил светият 

бабаджи-парамахамса. Той се поклонил на дръвчето туласи, след това на гостите-



брахмини и ги попитал: „О свети хора, каква нужда ви доведе тук?“ 

Няяратна казал: „Аз имам два въпроса. О, най-достойни, моля ви, отговорете ни 

на тях“. Като чул тези думи, светият бабаджи-парамахамса помолил да извикат светия 

Шри Ваишнава Бабаджи. Когато всички ваишнави седнали удобно, Няяратна Махашая 

попитал: „Отначало помислете, а след това кажете: древна ли е ваишнавската 

религия?“ 

Изпълнявайки волята на светия бабаджи-парамахамса, Ваишнава дас казал: 

„Ваишнавската религия е вечна. Тя е съществувала винаги“. 

Няяратна възразил: „Доколкото разбирам, съществуват две разновидности на 

ваишнавската религия. В рамките на едната е прието да се счита, че Всевишният е 

безличният Брахман. Но поклонението на нещо безлично е глупаво. Затова 

поклонниците си представят някаква форма на Всевишния и почитат тази въображаема 

форма. Благодарение на това поклонение, с течение на времето сърцето на човека се 

пречиства. След като сърцето се избави от нечистотата, при човека идва познанието за 

Брахман. Така, когато се покланя на въображаемите форми на Радха-Кришна, Рама или 

Нрисимха, в края на краищата човек постига Брахман. Привържениците на тази теория 

се покланят на Божеството Вишну, повтарят мантри, които възхваляват Вишну, считат 

себе си за ваишнави и наричат своята система за поклонение панча-упасана. Другата 

школа на ваишнавизма утвърждава, че Бог Вишну, Бог Рама, Бог Кришна и другите 

въплъщения притежават реални форми, които са вечни. Като се покланя на тези форми 

и като повтаря съответните мантри, преданият получава знание за Тях, а също и 

Тяхната милост. Представителите на тази школа считат, че Шанкара се заблуждава, и 

неговата представа за безформеният Всевишен е илюзия. Кое от тези две разклонения 

на ваишнавската религия е по-древно? Кое от тях е съществувало вечно?“ 

Ваишнава дас отговорил: „От разновидностите упоменати от теб, истинската е 

втората. Именно тя е по-древна. Първата школа само се зове ваишнавска. В 

действителност тя е враждебна на истинската ваишнавска религия. Тя не е вечна и е 

център на заблудите“. 

Няяратна казал: „Ако разбрах правилно, единствената истинска школа на 

ваишнавизма е школата на Чайтанядева. От това следва, че ваишнавската религия 

означава не само поклонение на Радха-Кришна, Рама или Нрисимха; тя означава 

поклонение на Радха-Кришна и на другите Божества в съответствие с принципите, 

установени от Шри Чайтаня. Много добре! Но как можете да твърдите, че тази школа 

на ваишнавизма е вечна?“ 

Ваишнава дас пояснил: „Ведите препоръчват на хората именно тази разновидност 

на ваишнавската религия. Всички смрити-шастри отбелязват дълбочината и 

осъзнатостта на тази разновидност на ваишнавизма. Ведическата история (итихаса) 

възхвалява именно тази школа на ваишнавизма“. 

Няяратна се усмихнал: „От раждането на Чайтанядева не са изминали и сто и 

петдесет години. Доколкото знам, Той е основателят на тази школа. Ако това отговаря 

на истината, как тази религия може да е вечна?“ 

Светият Шри Ваишнава дас казал: „Тази школа на философията съществува 

толкова отдавна, както и индивидуалните души. Невъзможно е да се изчисли колко 

време е изминало от този момент, когато индивидуалните души са се появили. В 

действителност индивидуалните души са съществували винаги. Ваишнавската религия 

също няма начало. Брахма е бил първата индивидуална душа, получила раждане в този 

свят. И веднага с появяването на Брахма са се появили и Ведите, в корените на които се 

потапя ваишнавската религия. Този момент е описан в четирите основни стиха на 

„Шримад Бхагаватам“ (2.9.33-2.9.36). За това говорят и следните думи от „Мундака 

Упанишад“ (1.1.1): 



 

„Брахма, първият от полубоговете, творецът на вселената и покровителят на 

световете, е предал знанието за Върховния – най-значителното от всички видове 

знания – на своя най-голям син Атхарва“. 

 

В „Риг Веда“ (1.22.20) е казано: 

 

„Лотосовите нозе на Бог Вишну са висшата цел на всички полубогове. Тези 

лотосови нозе на Бога сияят подобно на слънцето на небесата“. 

 

В „Шветашвара Упанишад“ (5.4) е казано: 

 

„Всеславният Господ, Върховната Личност на Бога, сам управлява всичко 

съществуващо“. 

 

 В „Тайттирия Упанишад“ (2.1.2) е казано: 

 

„Върховният Бог е реален, вечен, безграничен и всеведущ. Този, който познае 

Върховния Бог, който се намира в сърцето, отива в духовния свят. Там душата се 

оказва в обществото на прекрасния Върховен Бог. Там се изпълняват всички 

желания на живото същество“. 

 

Няярятна Махашая казал: „Ти твърдиш, че стихът от „Риг Веда“ тад вишнох 

парамам падам има отношение към школата на ваишнавизма на Шри Чайтаня, а не към 

това ваишнавско разклонение, което следва имперсоналната теория на маявадите. Но 

уверявам те, грешиш“. 

Ваишнава дас промълвил: „Ваишнавското разклонение, което съществува в 

имперсонализма, отказва да признае вечната природа на служенето към Бог Вишну. 

Неговите привърженици твърдят, че след като достигне духовните върхове, човек сам 

става Всевишния. Но в „Катха Упанишад“ (1.2.23) е казано: 

 

„Качествата на Върховния Бог е невъзможно да бъдат постигнати чрез изкусни 

обяснения, с могъщ разум или с продължително слушане. Той може да бъде 

постигнат само от този, на когото Бог даде своята милост. Той проявява Своята 

изначална форма само пред малко избраници“. 

 

Служенето на Бога е единствената истинска религия. Като изповядва тази 

религия, човек  получава милостта на Господ и само тогава му се удава да види вечната 

форма на Бога. Имперсоналните измислици не позволяват на човека да постигне тази 

ипостаса на Бога. Всеки, който е в състояние да разбере ясните и недвусмислени думи 

на Ведите, може да се убеди сам, че корените на изначалната ваишнавска религия 

трябва да бъдат търсени във Ведите. Ваишнавската религия, донесена на света от 

Шриман Махапрабху е религията, на която учат Ведите. В това не може да има никакви 

съмнения“. 

Няяратна казал: „О, най-мъдри от ваишнавите, можеш ли да намериш във Ведите 

някакъв текст, който потвърждава, че именно поклонението на Кришна е най-висшето 

достижение, а не имперсоналното освобождение?“ 

Ваишнава дас отговорил: „В „Тайттирия Упанишад“ (2.7.1) е казано: 

 

„Върховната Личност на Бога е източникът на трансценденталните радости“. 



 

В „Чхандогя Упанишад“ (8.13.1) се утвърждава: 

 

„За да постигна лотосовите нозе на Бог Кришна, аз се отдавам на Шри Радха. За 

да постигна благосклонността на Шри Радха, аз се отдавам на Бог Кришна“. 

 

О, брамине, мога да приведа множество цитати от Ведите, които потвърждават, че 

преданото служене на Бог Кришна е най-висшето предназначение на живото 

същество“. 

Няяратна попитал: „Нима във Ведите се среща името „Кришна“?“ 

Ваишнава дас отговорил: „А нима думата шяма не е едно от имената на Бог 

Кришна? В „Риг Веда“ (1.22.164) е казано: 

 

„Тогава аз видях пастирчето, което никога няма да умре“. 

 

Този текст е един от множеството ведически текстове, които описват Бог Кришна, сина 

на гопи“. 

Като се усмихнал презрително, Няяратна казал: „Подобни интерпретации на 

ведическите текстове са прекалено неестествени и, извън всякакво съмнение, 

изкривени“. 

Ваишнава дас възразил: „След детайлно изучаване на Ведите, можеш да се 

убедиш, че е вярна именно тази интерпретация. Ведите трябва да бъдат разбирани в 

съответствие с тълкуванията на древните мъдреци“. 

Няяратна Махашая попитал: „О мъдрецо, ако ти си действително толкова сведущ 

в писанията, разкажи ни историята на ваишнавската религия“. 

Като склонил глава в знак на съгласие, Ваишнава дас казал: „Аз вече споменах, че 

с появяването на първата индивидуална душа е възникнала и ваишнавската религия. 

Затова първият ваишнава е Бог Брахма. Бог Шива и всички праджапати са също 

ваишнави. Ваишнава е и Нарада Госвами, синът на Брахма, който е роден от неговия 

ум. О, брамине, нима не знаеш, че ваишнавската религия вече е съществувала, когато е 

била сътворена материалната вселена? Истината е в това, че далеч не на всеки му се 

удава да се освободи от влиянието на материалните гуни. Човекът, свободен от 

влиянието на гуните, е истински ваишнава. Историята на ведическата цивилизация е 

описана в летописите, в „Махабхарата”, в „Рамаяна” и в Пураните. Ти се убеди, че в 

момента на сътворение на материалната вселена ваишнавската религия вече е 

съществувала. Шастрите описват историята на полубоговете, хората и демоните, а 

сред тях безспорно се открояват историите на Прахлада, Дхрува и другите ваишнави. 

Във ведическата история са се съхранили имената само на най-известните от тях. 

Невъзможно е да се определи колко други велики ваишнави са живели по времето на 

Прахлада и Дхрува. Дхрува, синовете на Ману и Прахлада – всички те са внуци на 

Праджапати Кашяпа. Те са живели в самото начало на съществуване на вселената. 

Ведическата история доказва, че ваишнавската религия е присъствала от началото на 

отчитане на времето. Царете Чандра-вамши и Сурия-вамши, а също и великите муни и 

риши са били искрени предани на Бог Вишну. Това става ясно от описанията на трите 

юги – Сатя-юга, Трета-юга и Двапара-юга. В Кали-юга Шри Рамануджа, Шри 

Мадхвачаря и Шри Вишнусвами – на юг в Индия, а Шри Нимбарка Свами – на запад, 

са приобщили към ваишнавизма най-разумните от своите съвременници. Благодарение 

на тях половината от населението на Бхарата-варша е пресякла океана на мая и е 

постигнала убежище в лотосовите нозе на Върховния Бог. В Бенгал най-знаменит 

проповедник на ваишнавизма станал Бог Шачинандана – властелинът на нашите сърца. 



Колко паднали души е спасил Той? Нима, след като пред очите ти са животоописанията 

на всички тези велики светци, все още не вярваш в могъществото на ваишнавската 

религия?“ 

Няяратна Махашая казал: „Да, ти си прав. Но към коя школа на ваишнавизма се 

отнасят Шри Прахлада и всички останали, споменати от теб? Какво можеш да кажеш за 

това?“ 

Като се усмихнал, Ваишнава дас казал: „Скъпи брамине, писанията трябва да 

бъдат изучени внимателно. Прахлада е отхвърлил теорията на имперсонализма, на 

която го обучавали Шанда и Амарка, и започнал да възпява светите имена на Бог Хари. 

Шри Прахлада бил чист предан. Надявам се, ще се съгласиш с това, че без старателно и 

обективно изучаване на свещените писания е невъзможно да бъде постигнат техния 

смисъл“. 

Няяратна се поинтересувал: „Но ако е вярно, че ваишнавската религия 

съществува от незапомнени времена, защо трябва да се отдават такива почести на Шри 

Чайтаня? Излиза, че той не е открил нищо ново?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Ваишнавската религия е подобна на цветче на лотос. 

Цветчето се разтваря бавно. Отначало се появява пъпката, а след това разцъфтява 

прекрасното цветче. От началото на съществуването на Брахма имперсоналната теория, 

практиката на предано служене и знанието за Върховната Личност на Бога, разказани в 

„Шримад-Бхагаватам“, са само нежни филизи, които се зараждат в сърцата на живите 

същества. По времето на Прахлада стръкчето се превърнало в пъпка. По времето на 

Вяса Муни пъпката започнала да се отваря, а с идването в света на великите ачарии-

ваишнави тя се превърнала в най-красивото цвете. Когато в този свят се появил 

Шриман Махапрабху, цветето на любовта към Бога блестяло със зряла красота, и 

благоуханието му се разпростирало навсякъде. Шриман Махапрабху разкрил най-

съкровената тайна на религията на ваишнавите – чистата любов, която се ражда в 

сърцето благодарение на възпяването на светите имена на Бога. Той благословил 

всички живи същества, които се намират в материалния свят с дар, несравним с нищо 

друго. Възпяването на светите имена на Бога е безценно съкровище. Кой, освен Бог 

Чайтаня е могъл да ни дари с тази истина? Въпреки, че тази истина несъмнено е 

посочвана от многочислени свещени писания, тя не била проявена за всички хора. 

Нима преди Бог Чайтаня някой е отварял потайната съкровищница, в която се 

съхранявал нектара на любовта към Бога?“ 

Няяратна Махашая попитал: „Но ако пеенето на светите имена носи такава полза, 

защо то не е по душа на учените пандити?“ 

Ваишнава дас отговорил: „За съжаление в Кали-юга думата пандит в голяма 

степен е изгубила своето предишно значение. Думата панда се превежда като „блестящ 

разум“, затова започнали да наричат пандити тези, които притежават блестящ разум. А 

в наши дни наричат пандит всеки, който е способен да повтаря наизуст като папагал 

безсмислените думи на няя-шастрите или да интерпретира смрити-шастрите в 

съответствие с желанията на публиката. Но нима такива пандити могат да постигат и 

преподават религиозните истини, а също да тълкуват истинския смисъл на писанията? 

Нима чрез безсмислено словоблудстване някой може да постигне духовната истина, 

която се разкрива само благодарение на обективно и внимателно изучаване на 

свещените писания? В наши дни наричат пандити хора, които могат виртуозно да 

лъжат себе си и другите. Тези така наречени пандити организират бурни спорове около 

глинени гърнета и женски парцали. Подобни пандити никога няма да започнат да 

обсъждат въпросите за това кое е реалност, какви са взаимоотношенията на 

индивидуалната душа и Върховния, каква жажда измъчва всички, които се намират в 

материалния свят, и как да бъде утолена тази жажда. Но на този, който е постигнал 



гореизброените истини, му е известен отговора на въпроса каква е ценността на 

възпяването на светите имена на Бог Хари“. 

Няяратна казал: „Да, аз съм готов да се съглася напълно с това, че в наши дни 

няма истински пандити. Но все пак, защо великите брамини, родени в знатни 

семейства, отказват да приемат ваишнавската религия? Кастата на брамините се 

намира в гуната на доброто. Брамините стоят на верния път още от раждането си и се 

стремят към висшите религиозни принципи. Защо брамините не приемат 

ваишнавизма?“ 

Ваишнава дас отговорил: „След като ти зададе този въпрос, трябва да се отговори 

достойно. Обаче ваишнавите не критикуват другите. Но ако желаеш да знаеш истината 

и обещаеш да не се обиждаш, мога да отговоря на твоя въпрос“. 

Няяратна се усмихнал: „Бъди любезен... Аз също съм изучавал писанията и се 

стремя към умиротворение, самообладание и търпимост. О, ваишнава, говори, но кажи 

истината. На справедливите думи не е прието да се обижда човек“. 

Светият Шри Ваишнава дас промълвил: „Шри Рамануджа, Мадхва, Вишнусвами 

и Нимбарка са били брахмини. Те са имали множество ученици-брахмини. Шри 

Чайтаня Махапрабху бил вайдика-брахмин. Нитянанда прабху бил радхия-брахмин. 

Светият Адвейта Прабху бил раджендра-брахмин. Всички госвами и маханти са били 

брахмини. О достойни, най-разумните представители на брахминската каста са 

получили убежище във ваишнавската религия и са проповядвали навсякъде чистата 

ваишнавска религия. Как можеш да твърдиш, че възвишените брахмини не уважават 

ваишнавизма? Ето какво ще ти кажа: всички брахмини, които почитат ваишнавската 

религия са възвишени хора, достойни за своето високо положение. Може би заради 

лошо влияние на семейството, замърсено общуване или лошо образование, някои 

представители от кастата на брахмините стават врагове на ваишнавизма. Те стават 

врагове на нашата религия не защото следват някакъв велик и възвишен принцип на 

браминската култура. О не! Проблемът е в това, че те всъщност не са брахмини, тъй 

като се занимават с греховна дейност. Писанията утвърждават, че в Кали-юга 

истинските брахмини са много малко. Именно тези единици стават ваишнави. 

Брахминът получава ваишнавско посвещение, когато приеме ваишнавската мантра 

гаятри – майка на всички Веди. Но понякога, поддавайки се на разлагащото влияние на 

Кали-юга, брахминът-ваишнава след това приема друго посвещение и престава да бъде 

ваишнава. Моля те, не съди строго брахмините-ваишнави, защото си виждал много 

малко от тях“. 

Леко засегнат, Няяратна задал дълго подготвяния въпрос: „О, най-мъдри от 

ваишнавите, защо толкова много хора, които принадлежат на низшите слоеве на 

обществото, се обръщат към ваишнавската религия?“ 

Без изобщо да се смути, Ваишнава дас отговорил: „Това е вярно наблюдение. 

Представителите на низшите класи още от раждането си са много смирени, затова 

ваишнавите често ги даряват със своята милост. Невъзможно е да станеш ваишнава, 

без да получиш милостта на ваишнавите. Хората, опиянени от гордост, не могат да 

станат смирени. За тях е трудно да получат милостта на ваишнавите“. 

Няяратна Махашая възкликнал: „Не искам повече да слушам това! Виждам, че 

имаш отговор на всеки въпрос, при това всеки отговор е потвърден с думи от 

свещените писания. Сърцето ми се свива от болка, когато слушам подобни думи, като 

например тези, от „Вараха-пурана“: „В Кали-юга демоните се раждат в семейства на 

брахмини“. Аз не обичам и не искам да говоря на такива теми. Сега моля те, кажи ми 

защо вие не изпитвате почит към Шри Шанкара Свами, който е бил изключително 

сведущ в свещените писания?“ 

Ваишнава дас казал: „Що за странно твърдение? Ние считаме, че Шри Шанкара 



Свами е инкарнация на Бог Шива. Шриман Махапрабху ни е задължил да го почитаме с 

титлата „ачария“. Единственото, което не правим е, че не приемаме неговата теория 

маявада. Маявада не е религията, на която учат Ведите. Тя представлява видоизменен 

будизъм. По указание на Върховния Бог, Шанкарачария е изкривил истинския смисъл 

на Ведите, Веданта и „Бхагавад Гита“ и започнал да обучава на адвейта-вада, 

философията за имперсоналния Бог. Нима ваишнавите го порицават за това? Въобще 

не. Както ти е известно, Буда е бил инкарнация на Върховния Бог. Той е изповядвал 

учение, насочено срещу Ведите. Нима последователите на Ведите го критикуват заради 

това? Ако някой каже: „Не е хубаво, че Върховният Бог и полубогът Шива са се 

държали по такъв начин“, аз непременно ще го попитам: „Защо да не е хубаво?“ Бог и 

Неговите най-близки слуги не проявяват нито жестокост, нито несправедливост. И 

Върховната Личност на Бога, покровителят на вселената, и Неговият помощник, Бог 

Шива, са всеведущи и Техните действия носят единствено благо. Смисълът на 

действията им е толкова дълбок, че ние за съжаление не сме способни да го постигнем. 

Затова не трябва да подлагаме на критика действията на Бога и неговите слуги. Но 

глупците, които са неспособни да разберат потайния смисъл на действията на Бога, 

често Го порицават: „На Върховния Бог не подобава такова поведение! Той е трябвало 

да постъпи така и така!“ Ала разумният човек никога няма да започне да говори такива 

неща. Защо е била необходима имперсоналната философия за укротяване на 

демоничните хора? Това е известно само на всесилния Бог. Защо е трябвало да се 

създават различни форми на живот и след това да бъдат унищожавани? Ние сме 

неспособни да разберем това. Това са игри на Бога. Хората, които са предани на Бог, 

изпитват блаженство, когато слушат разказите за Неговите забавления. Те никога няма 

да започнат да твърдят, че Бог действа погрешно, и в никакъв случай няма да подложат 

на съмнение правилността на Неговите постъпки“. 

Няяратна Махашая попитал: „Добре, нека бъде така. Но откъде ти хрумна, че 

философията на майвадите е насочена против ученията на Ведите и „Веданта-сутра“?“ 

Ваишнава дас отговорил: „Ако си изучавал Ведите и „Веданта-сутра“ толкова 

внимателно, кажи ми моля те, кои сутри поддържат заключенията на майвадите? Аз 

мога да ти обясня как трябва да се интерпретират правилно тези мантри и сутри. Може 

да изглежда, че в някои ведически текстове може да се види отражението на 

философията на маявадите. Но ако обърнем по-голямо внимание на текстовете, които 

предшестват тези мантри и ги следват, привкусът на майвада веднага ще се изпари“. 

Няярятна Махашая казал: „Братко мой, никога не съм изучавал Упанишадите и 

„Веданта-сутра“. Аз съм готов да обсъдим каквото и да било от гледна точка на няя-

шастрите. В спора мога да превърна глиненото гърне в парче плат, а парчето плат – в 

глинено гърне. Но „Гита“ съм чел не кой знае колко задълбочено, без да вниквам в 

нейния потаен смисъл. Затова се отказвам да дискутирам по-нататък. Но бих искал да 

ти задам още един въпрос. Ти си велик пандит и ще можеш да ми дадеш верния 

отговор. Защо ваишнавите вярват сляпо в силата на остатъците от прасада на Бог 

Вишну и са съвършено равнодушни към остатъците от храната на полубоговете и 

полубогините?“ 

Ваишнава дас отговорил скромно: „Не съм пандит. Нещо повече, аз съм голям 

глупак. Ако изобщо ми се удава да обясня нещо разбираемо, това е само по милостта на 

моя гурудев-парамахамса. Всички трябва да знаят това. Океанът на свещени писания е 

безбрежен. На никого не е по силите да го преплува. На никого не е по силите да изучи 

всички свещени писания без изключения. Моят гурудева е разбил океана на писанията 

и сподели с мен каймака от окончателните заключения на шастрите. Отговорът на 

твоя въпрос е следният: ваишнавите се отнасят с почит и към остатъците от прасада на 

полубоговете и полубогините. Шри Кришна е единственият Върховен Бог. Всички 



полубогове и полубогини са Негови предани. Ваишнавите се отнасят с почит към 

остатъците от прасада на преданите на Бога. Като приема остатъците от прасада на 

преданите, човек постига чиста преданост към Бога. Прахът от нозете на преданите, 

водата от измиването на нозете на преданите, и храната, която се е докосвала до устата 

на преданите - тези предмети са наистина чудодейни и доставят радост на всички, 

които са способни да ги оценят. Импресоналистите могат да се покланят на 

полубоговете, като им предлагат храна или нещо друго, но полубоговете няма да 

приемат нито поклонението, нито храната, нито другите приношения, тъй като тези, 

които извършват жертвоприношението са замърсени от имперсоналната философия. В 

писанията могат да се намерят множество потвърждения на това. В голямата си част 

почитателите на полубоговете са имперсоналисти. Прасадът на полубоговете, почитан 

от тях, осквернява преданото служене и нанася оскърбление на Бхакти Деви, богинята 

на предаността. Но ако ваишнавата предложи на полубога или полубогинята прасад, 

който е бил предложен на Бог Кришна, полубогът или полубогинята ще приемат с 

радост този прасад. Ако след това този прасад е вкусен от ваишнава, той се преизпълва 

от щастие. Както виждаш, в основата на тази традиция лежат указанията на писанията. 

В йога-шастра е казано, че човек, който практикува йога не трябва да приема прасад 

от полубоговете. Това изобщо не означава, че който практикува йога, не трябва да 

приема прасад от полубоговете. Но това изобщо не означава, че практикуващият йога 

трябва да хули остатъците на прасада, предложен на полубога. Това означава, че 

отказът от остатъците от храната на полубоговете подпомага духовния прогрес на йоги. 

Ако ваишнавата приема остатъците от прасада, предложен на полубоговете, а не на 

Бога, той няма да може да постигне чиста преданост към своя Бог. Това не означава, че 

той пренебрегва остатъците от прасада, предложен на полубоговете. Той само следва 

указанията на писанията“. 

Няяратна Махашая казал: „Добре, приемам твоя отговор. Но у мен възникна още 

един въпрос – защо вие отхвърляте жертвоприношенията на животни, предписани от 

шастрите?“ 

Светият Ваишнава дас отговорил: „Шастрите не призовават към убиване на 

животни. В писанията е казано: „Не подлагай на насилие нито едно живо същество“. 

Тези думи на Ведите се отнасят и за животните. Но докато човек се намира под влияние 

на страстта и невежеството, той ще се стреми да общува с жени, да яде месо и да се 

опиянява с алкохолни напитки. За да се занимава с това не е нужно одобрението на 

Ведите. Докато човек не се окаже под влияние на гуната на благостта, той няма да 

може да се откаже от убийството на животни, от употребяването на опияняващи 

напитки и от стремежа за общуване с жени. Именно за обуздаване на тези порочни 

наклонности шастрите предписват общуване с жени в брак, убиването на животни в 

процеса на жертвоприношения и употребата на опияняващи напитки по време на 

определени церемонии. По такъв начин, човек се отнася снизходително към тези 

наклонности и в края на краищата придобива сили, необходими за пълното му отричане 

от тях. Ведите не учат да се убиват животни. Това се потвърждава от следните думи в 

„Шримад Бхагаватам“ (11.5.11): 

 

„В този материален свят обусловената душа постоянно се блазни от секса, яденето 

на месо и опияняващите средства. Затова религиозните писания в действителност 

никога не насърчават подобни дейности. Въпреки че религиозните принципи 

позволяват секса при свещен брак, яденето на месо при ритуални пожертвования 

и опияняването при приемането на ритуални чаши с вино, подобни церемонии 

имат за крайна цел отречението“. 

 



Затова ваишнавите не възразяват, когато хората под влияние на гуните на 

страстта и невежеството убиват животни по време на жертвоприношения. Но на онези 

под влияние на гуната на благостта, такива действия не подобават. Да се проявява 

насилие към другите е привилегия за животните. В „Шримад Бхагаватам“ (1.13.47) 

Шри Нарада Муни казва следното: 

 

„Тези, които нямат ръце, стават лесна плячка за ония, които имат; лишените от 

крака са плячка за четирикраките. Слабите служат за храна на силните. Общият 

закон гласи, че всяко живо същество е храна за друго“. 

 

Ману обяснява („Ману Самхита“ 5.56): 

 

„Всички живи същества се стремят към материален напредък (правритти-марга), 

но най-великото съкровище може да бъде постигнато единствено чрез следване на 

пътя на отречението (нивритти-марга)“. 

 

Няяратна казал: „Нека да бъде така. А защо ваишнавите възразяват против 

шраддха и другите ритуали, предназначени за умиротворение на напусналите предци?“ 

Шри Ваишнава дас отговорил: „Ваишнавите нямат нищо против, когато 

церемонията шраддха се провежда от хора, които следват по подобаващ начин 

предписанията на карма-канда. Обаче в писанията е казано следното („Шримад 

Бхагаватам“ 11.5.41): 

 

„О, царю, онзи, който се е отказал от всички материални задължения и е приел 

подслон изцяло в лотосовите нозе на Мукунда, даряващ убежище на всички, той 

не е задължен на полубоговете, великите мъдреци, обикновените живи същества, 

роднините, приятелите, човечеството или дори на предците си, които са си 

заминали от този свят. Тъй като всички тези категории са неразделна част от 

Върховния Бог, онзи, който се е предал на служенето на Бога, няма нужда да им 

служи отделно“. 

 

Оттук можем да направим извода, че преданите, отдали се на Бога, не са длъжни 

да извършват церемонията шраддха, за да върнат дълга си към своите предци. Те се 

покланят на Бог, предлагат на предците си прасада на Бога и след това цялото 

семейство почита този прасад“. 

Силно озадачен, Няяратна Махашая попитал: „А кога човек получава правото да 

постъпва по подобен начин?“ 

Ваишнава дас отговорил: „В деня, когато постига твърда вяра в разказите за Бога 

и в святото име на Бог Хари, той става ваишнава. За това говори Самият Върховен Бог 

(„Шримад Бхагаватам“ 11.20.19): 

 

„Докато не се е наситил на плодоносните дейности и не е пробудил вкуса си към 

предано служене посредством шраванам киртанам вишнох [ШБ 7.5.23] човек 

трябва да действа в съответствие с регулиращите принципи на ведическите 

предписания“. 

 

Няярятна Махашая казал: „Аз съм особено доволен от резултата от нашата 

дискусия. Като виждам твоята образованост и остър разум се прониквам от вяра към 

ваишнавите. В сърцето си усещам радост. Харихара, защо ни е да спорим с тези хора? 

Те са велики учени. Много фино разбират свещените писания. Каквото и да говорим за 



процъфтяване на нашето дело, Нимай Пандит е най-великият философ и ваишнава от 

всички, които някога са се раждали на земята в Бенгал. В това няма никакви съмнения. 

А сега ще си тръгнем наобратно. Денят свърши“.  

 

Като възклицавал непрекъснато: „Харибол! Харибол!“, Няяратна Махашая се 

отправил на път със своите спътници. Ваишнавите, с преизпълнени от радост сърца, 

започнали да пеят: „Джай Шачинандана!“ и да танцуват в пълна самозабрава. 

 

 

11. Вечната религия и бют-параста, поклонение на божествата 
 

 

На западния бряг, край самата Ганг, е приютено малко селце на име Кулия 

Пахарапур. Това знаменито селище, разположено в центъра на Коладвип, е една от 

частите на Навадвип. По времето на Шри Чайтаня Махапрабху там живял един 

уважаван и влиятелен човек на име Шри Мадхва дас Чаттопадхяя (бил известен също 

като Ча-кади Чаттопадхяя). Ча-кади имал син на име Шрила Вамшиваданананда 

Тхакур. Благодарение на милостта на Бог Махапрабху, Шри Вамшиваданананда 

придобил голяма известност и влияние. Всички го считали за инкарнация на флейтата 

на Бог Кришна и го наричали Прабху Вамшиваданананда. На всички било добре 

известно, че Майка Вишнуприя проявявала голяма благосклонност към Прабху 

Вамшиваданананда. След напускането на Майка Вишнуприя, Вамшиваданананда взел 

муртито на Бога от Шри Маяпур и го установил в Кулия Пахарапур. Когато неговите 

потомци били удостоени с милостта на Майка Шри Дханави и се преселили в Шрипат-

Багханапур, на Божеството на Махапрабху започнали да се покланят пуджарите, които 

живеели в Кулия-грам, в Маланча. 

Селището Кулия-грам се намирало срещу стария Навадвип, на другия бряг на 

Ганг. В района на Кулия били разхвърляни няколко малки селца, такива като 

Чинаданга. Веднъж търговец-ваишнава от Чинаданга организирал голям празник в 

храма на Кулия Пахарапура. На този празник били поканени пандитите-брахмини и 

ваишнавите, които живеели в радиус от тридесет и две мили (52 км б.пр.) около 

Навадвип. В деня на празника ваишнавите започнали да се стичат в малкото селце от 

всички страни. От Шри Нрисимха-палли дошъл Шри Ананта дас заедно с другите 

предани. От Шри Маяпур пристигнал Шри Горачанда Бабаджи със своите спътници. 

От Шри Билва-пушкарини дошли Шри Нараян дас Бабаджи и други ваишнави. От Шри 

Модадрума  - Шри Нарахари дас и неговите приятели-предани. От Шри Годрум 

пристигнали бабаджи-парамахамса, Ваишнава дас и много други. От Шри 

Самудрагара дошъл Шри Шачинандана дас със своите спътници. На челата на всички 

събрали се, се откроявал с красотата си тилак, шиите на всички били украсени с 

огърлици от туласи, а по телата им сияели знаците на Бог Гаура и Бог Нитянанда. 

Всички ваишнави имали броеници за повтаряне на светите имена на Бог Хари. Всички 

пеели силно и радостно: 

 

Харе Кришна Харе Кришна 

Кришна Кришна Харе Харе 

Харе Рама Харе Рама 

Рама Рама Харе Харе 

 

Някои от тях подпявали, свирейки на своите каратали: 

 



„Всеславният Бог Гауранга танцува заедно с нас“. 

 

Тук и там се чувало: 

 

Шри Кришна Чайтаня 

Прабху Нитянанда 

Шри Адвейта Гададхара 

Шривасади Гаура-бхакта Вринда 

 

От очите на ваишнавите се леели ручеи от сълзи. По покритите им с прах тела се 

появявали признаци на екстаз. Преданите призовавали силно: „О Гаура-кишора! Ще 

видят ли някога очите ни Твоите вечни игри!“ Ваишнавите свирели на мриданги и 

пеели светите имена с въодушевление. Жените-ваишнави, които живеели в Кулия, били 

поразени от дълбоката любов, която обземала ваишнавите. Преданите вървели, 

вървели и най-накрая стигнали до храма. Подстъпите към храма били превърнати в 

сцена, на която трябвало да бъде поставена драма за живота на Шриман Махапрабху. 

Търговецът, който организирал празника, обвил шията си с парче плат и паднал в 

нозете на ваишнавите, като произнасял хвалебствени и благодарствени думи по техен 

адрес. След това ваишнавите седнали около сцената. От храма се показали пуджарите 

и започнали да поставят на шиите на пристигналите отдалеч ваишнави цветни гирлянди 

– прасад от Бога. В това време театралното представление, поставено по „Шри Чайтаня 

Мангала“ започнало. Всички били потопени в океан от трансцендентално блаженство, 

когато към ръководителя на храма се приближил един от прислужниците и съобщил, че 

в храма се появил главния мулла на Сатасаика Парагана, съпроводен от няколко 

спътници и че всички те седнали на двора и изявили желание да побеседват с някой 

ваишнава-пандит. Собственикът на храма съобщил това на останалите бабаджи-

пандити. Интересното представление било прекъснато и ваишнавите били много 

опечалени. Шри Кришнадас Бабаджи от Мадхядвип попитал: „Какво иска този мулла?“ 

Един от ръководителите на храма, на когото били известни намеренията на мулла, 

отговорил: „Мулла иска да обсъди с ваишнавите духовните истини“. Той съобщил, че 

този мулла е ненадминат в мюсюлманските кръгове учен, че много усърдно проповядва 

своята религия, но въпреки това не е фанатик, който отхвърля останалите религии. 

Освен това този мулла бил силно уважаван от императора на Делхи. Муллата помолил 

в дискусията да участват само един-двама пандити-ваишнави, като се надявал тайно, че 

ще се справи без много усилия с двамата ваишнави. Когато ваишнавите чули, че се 

появила възможност да прославят ваишнавската религия, в сърцата на някои от тях се 

родило желание да побеседват с муллата. Те обсъдили въпроса помежду си и решили, 

че в разговора с муллата ще вземат участие Горачанда дас Пандит Бабаджи от Шри 

Маяпур, Шри Ваишнава дас Пандит Бабаджи от Шри Годрум, Према дас Бабаджи от 

Джахну-нагар и Кали-павана дас Бабаджи от Чампахатта. Всички останали ще се 

присъединят към тях след като завърши представлението по „Шри Чайтаня-мангала“. 

Като възклицавали „Джай Нитянанда!“ четиримата бабаджи последвали маханта към 

външния двор. Там било свежо и прохладно, тъй като огромно дърво банян простирало 

сянката си. Като видели приближаващите се ваишнави, муллата и спътниците му ги 

приветствали почтително. Осъзнавайки факта, че всички души са слуги на Бог Кришна, 

ваишнавите поднесли поклони на Бог Васудева, който се намира в сърцето на муллата. 

След това ваишнавите се разположили удобно на тревата. Мъдреците, събрани във 

вътрешния двор на храма, представлявали прекрасна картина. От едната страна седели 

петдесет белобради мюсюлмани с богати дрехи и скъпи украшения. Малко по-встрани 

пасели породисти коне, украсени с красиви впрягове. От другата страна се 



разположили четиримата сияещи от святост ваишнави. Зад тях се тълпели индуси, 

обхванати от любопитство.  

Пандит Горачанда започнал пръв: „О, най-благородни, за какво искате да 

поговорите с нас, най-бедните от просяците?“ 

Светият мулла Бадаруддин Сахиб отговорил смирено: „Салам! Моля ви, приемете 

моите почитания. Ние дойдохме при вас, за да ви зададем няколко въпроса“. 

Пандит Горачанда отговорил: „Аз съм готов да отговоря на вашите учени 

въпроси, доколкото ми позволяват познанията “. 

Бадаруддин Сахиб пристъпил напред и казал: „Братя, в индуското общество 

отдавна съществува обичай за поклонение на полубоговете и полубогините. 

Изучавайки свещения Коран, аз направих извода, че Аллах е един, а не двойнствен. Той 

няма форма. Сътворяването на Негово изображение и покланянето на това изображение 

се счита за голям грях. Питал съм за това много пандити-брахмини и те ми отговаряха, 

че Аллах действително няма форма, но умът е неспособен да медитира върху нещо 

безформено, затова е нужно да се направи условна форма на Аллах и да се отдава 

поклонение на тази форма. Но аз не съм съгласен с това. Защо? Защото подобна 

условна форма е дело на ръцете на Сатаната. Ние я наричаме бют. В нашата религия 

поклонението на бют е категорично забранено. С такова поклонение човек не може да 

удовлетвори Аллах. Напротив, така си навлича Неговото сурово наказание. Ние сме 

чували, че вашият най-изявен проповедник, Чайтанядева е избавил религията на 

индусите от всички недостатъци. При това обаче Той поощрявал поклонението на бют, 

поклонението на материален предмет. Днес ние искаме да чуем от ваишнавите: защо 

вие досега не сте отхвърлили това поклонение на бют?“ 

Като чули въпроса на муллата, пандитите-ваишнави се спогледали и казали: 

„Ще ти отговори светият бабаджи-пандит“. Горачанда Пандит започнал да говори: 

„Този, когото вие наричате Аллах, ние наричаме Бхагаван. Това са имена на Бога, 

Върховната Божествена Личност. В Корана, в Пураните, в различните страни, Той е 

известен с различни имена. Но най-добро е това име, което най-пълно изразява всички 

възможни качества на Върховната Личност на Бога. Именно затова ние предпочитаме 

името Бхагаван пред имена като Аллах, Брахман, Параматма и така нататък. Думата 

„Аллах“ означава „Този, от когото няма по-висш“. Но ние не считаме, че 

върховенството над живите същества е най-важното качество на Бога. Считаме, че Бог 

е прекрасен и именно това Негово качество е най-изявено. Да бъдеш най-велик 

безспорно е забележително. Но да бъдеш най-малък е също чудесно. Затова името 

„Аллах“ не обхваща напълно всички чудесни качества на Бога. Името „Бхагаван“ 

напълно обхваща всички качества, които човек е способен да осмисли. Безмерната и 

едновременно с това нищожно малката величина са само един от аспектите на величие 

на Бхагаван. Друг аспект е, че Бог е повелител на всички енергии. Неговата 

непостижима енергия осъществява с лекота всичко, което за човека изглежда 

неизпълнимо. Именно благодарение на могъществото на Неговата енергия, Той 

едновременно има форма и няма форма. Ако утвърждаваме, че Той не може да има 

форма, това ще означава, че отричаме Неговото всемогъщество. Бог има форма и се 

наслаждава вечно на игрите със Своите предани. Ако Аллах, Брахман и Параматма 

нямат форма, следователно Те са лишени от много аспекти, присъщи на Върховния Бог. 

Бхагаван е всеблаг и всеславен. Неговите игри са подобни на нектар, а обликът Му е 

прекрасен във висша степен. С помощта на духовното зрение освободените души 

съзерцават Неговата красота, дори без да отварят очи. Бхагаван притежава цялата 

пълнота от знания. Той е чист и съвършен. Той е недостижим за материята. Неговата 

форма е напълно духовна. Той се намира извън материалните елементи, или както вие 

ги наричате, бют. Бхагаван е творец на материалния свят и материята не може да го 



докосне. Самата дума „Бхагаван“ се превежда „Този, който притежава шестте 

съвършенства“. Бхагаван притежава двата основни аспекта – величие и 

всепривлекателност. Вторият аспект е най-близък до сърцето на човека. Бхагаван е 

Богът на нашите сърца. Наричат Го Кришна. Той е идвал под името Шри Чайтаня. Вие 

твърдите, че поклонението на въображаема форма на Бхагаван е поклонение на бют, 

тоест поклонение на материята, но това твърдение не встъпва в противоречие с нашата 

философия. Ваишнавизмът учи, че трябва да се покланяме на вечната форма на Бога 

(която е изключително духовна). Според ваишнавската философия, поклонението на 

формата на Бога вече не е поклонение на бют. Ако в някоя книга се казва, че това е 

забранено поклонение на бют, можем смело да твърдим, че тази книга не е напълно 

правдива. Всичко зависи от вярата на човека, от стремежите на неговото сърце. Човек, 

чието сърце е свободно от бют, който вече се е намирал извън пределите на този свят, 

може да се покланя на чистата духовна форма на Бога. Мулла Сахиб, ти си велик 

пандит. Твоето сърце, несъмнено е свободно от материалната нечистота. Но свободни 

ли са от бют сърцата на твоите млади ученици? В каквато степен човек е изпълнен с 

мисли за бют, в такава степен неговото поклонение на Бога е поклонение на буют. 

Неговите уста казват, че Бог няма форма, а умът му е изпълнен с мисли за бют. Хората 

намират, че поклонението на изначалната форма на Бога е много трудно. Да се издигне 

над мислите за бют може само онзи, който е дарен с щастливи качества, който е 

излязъл извън пределите на действие на материята. Аз те моля да обмислиш всичко, 

което казах сега“. 

Муллата отбелязал: „Да, аз намирам, че шестте чудесни качества на Бхагаван, за 

които ти говори, са присъщи и на Аллах, и това се потвърждава от Корана. Няма 

смисъл да спорим и по повод значението на думата „Аллах“. Именно Аллах е 

Бхагаван“. 

Горачанда се усмихнал: „Нека да бъде така. Значи, ти признаваш, че Върховното 

Същество притежава и величие, и красота. Тогава трябва да признаеш и това, че То 

притежава прекрасна форма, която вечно се намира в духовния свят, който няма нищо 

общо с този свят, в който сме ние. Именно тази форма на Бога е муртито, почитано от 

нас“. 

Муллата казал: „В Корана се споменава това, че Всевишният притежава духовна 

форма, която с величието си превъзхожда всичко съществуващо. Ние признаваме това. 

Но статуите, създадени от вас, все пак са материални. Затова аз ги наричам бют. 

Поклонението на бют няма нищо общо с поклонението на този, който е по-велик от 

най-великото. Кажи ми, моля те, какво мислиш за това?“ 

Горачанда отговорил: „Във ваишнавските писания е казано, че трябва да се 

покланяме на Божество, което е чиста и духовна форма на Бога. Възвишените предани 

нямаше да се покланят на мурти, ако То притежава само качествата на земята или 

дървото, от които е направено. В „Шримад Бхагаватам“ (10.84.13) е казано: 

 

„Онзи, който счита себе си за инертното тяло, изградено от слуз, жлъчка и въздух; 

който смята, че съпругата и семейството му завинаги му принадлежат; който си 

мисли, че пръстеният образ или родната му земя са обожаеми; който гледа на 

святото поклонническо място просто като на водата, намираща се там, но който 

нито се солидаризира, нито чувства родство, нито обожава, нито дори посещава 

онези, които са помъдрели от духовни истини - такъв човек не е по-добър от крава 

или магаре“. 

 

В „Бхагавад Гита“ (9.25) е казано: 

 



„Тези, които се покланят на материята, пребивават вечно в материалния свят“. 

 

Изводите идват от сами по себе си – само пълен глупак счита материята за 

достойна за поклонение. Ти сам можеш да се убедиш в това. Но тук има една тънкост. 

Хората се намират на различни нива на духовно познание и чистота. Онези, които са 

достигнали поне малко чистото духовно ниво, са способни да се покланят на духовната 

форма на Бога. Людете, които се намират на по-ниски нива на духовно осъзнаване, 

разбират природата на Бога в по-малка степен, а тези, които се намират на най-ниското 

ниво, изобщо не могат да разберат духовната природа на Бога. Когато човек с невисоко 

духовно ниво размишлява за Бога, той неизбежно си представя Неговата материална 

форма. Да се приема, че Божеството представлява глинена статуя, е равносилно на 

поклонение пред Всевишния с пълна увереност в това, че Неговата форма е 

материална. Но ето парадоксът – поклонението на хората с такова ниво на развитие 

пред Божеството оказва много благотворно влияние. Ако не би имало поклонение на 

Божеството, за хората би било по-трудно да се развиват духовно. Обикновеният човек, 

който иска да види Бога, не би могъл да съзерцава Божеството а, и надеждата за това, 

че той някога ще Го види очи в очи, не би могла да сгрее неговото сърце. 

Последователите на ортодоксалните религии, които не признават поклонението на 

Божествата, се намират на ниските нива на духовно развитие. Те са материалистични и 

поклонението на Бог не ги интересува. Затова поклонението на Божеството е основата 

на ваишнавската религия. Чистите и свети мъдреци постоянно съзерцават формата на 

Върховния Бог. Техните сърца са изпълнени с преданост и те знаят, че формата на 

Божеството е напълно духовна. В зависимост от това, в каква степен сърцето на човек 

се пречиства от материалната нечистота, този, който се покланя, стига до разбирането, 

че Божеството е духовна форма, която се намира в материалния свят. Така че формата 

на Божеството е духовна форма на Бога, която е намерила своето отражение в 

материалния свят благодарение на усилията на великите светци. Възвишеният предан 

може да види, че формата на Божеството е духовна. За предания на средно ниво това е 

статуя, създадена от материални елементи, но когато сърцето му се пречиства, той 

достига разбирането, че Божеството е духовно. Затова на Божеството трябва да се 

покланят всички предани. В такова поклонение няма нищо лошо. Напротив, то носи 

най-велико благо. В „Шримад Бхагаватам“ (11.14.26) Самият Върховен Бог казва: 

 

„Когато болното око се намаже с лечебен мехлем, то постепенно възвръща 

способността си да вижда. По подобен начин, когато съзнателното живо същество 

се пречисти от материално замърсяване чрез слушане и възпяване на светите 

разкази за Моята слава, то си възвръща способността да вижда Мен, Абсолютната 

Истина, във финия Ми духовен облик“. 

 

Докато се намираме в материалния свят, нашият ум е постоянно изпълнен с 

материални мисли. В такова състояние душата е неспособна да разбере своята духовна 

същност и да служи на Върховния Бог, който под формата на Свръхдушата се намира в 

сърцето ѝ. Като слуша и възпява славата на Бога, а също като се занимава с други 

видове предано служене, душата постепенно се пречиства от материалната нечистота. 

Тогава веригите, които я удържат в мая, започват да отслабват. С течение на времето 

душата започва да действа на духовно ниво. Някои хора твърдят, че всичко, което не е 

свързано с Бога, трябва да бъде решително отхвърлено и да се извършват само такива 

действия, които са необходими, за да се постигне връзка с Него. Но тя е невъзможно да 

бъде постигната по пътя на придобиване на знания. Откъде обусловената душа ще 

намери сили да отхвърли решително всичко, което няма пряко отношение към Бога? 



Може ли затворникът да се освободи от затвора, само като поиска това? Душата е 

заключена в материалния свят, защото е отхвърлила покровителството на Върховния 

Бог. Тя трябва да намери начин да изкупи това оскърбление. Душата е вечна частичка 

от Бог Кришна. Забравянето на този факт е коренната причина за грешката, извършена 

от нея. Затова така или иначе, тя трябва да се научи да насочва своя ум към Бога и да 

мисли за Него. Като съзерцава Божеството, като слуша разказите за Божиите игри и 

като се занимава с други действия в рамките на преданото служене, душата постепенно 

възражда своята изначална духовна природа. Служенето на Божеството, слушането за 

Бога и възпяването на Неговата слава е единствения начин за духовен напредък на 

предания-неофит. Именно по тази причина светците препоръчват на неофитите да се 

покланят на Божеството“. 

Муллата се поинтересувал: „А не е ли по-добре да се медитира върху образа, 

сътворен от въображението, отколкото да се създава форма на Божеството от 

материални елементи?“ 

Светият Горачанда дас Бабаджи отговорил: „Това е едно и също. Докато умът е 

осквернен от материята, той мисли само за материални предмети. Можеш да кажеш: 

„Брахман, Върховният, е всепроникващ“. Но твоят ум ще мисли, че Брахман е подобен 

на материалния елемент ефир, който също е всепроникващ. Ала ако продължа да 

медитирам върху Брахман, с течение на времето, истината за Брахман ще се открие в 

моето сърце. Времето и пространството са материални. Ако мислите не напускат 

пределите на времето и пространството, как умът може да се съсредоточи върху нещо, 

което се намира извън пределите на материалния свят? Да предположим, че човек 

отхвърля формата на Божеството като нещо направено от земя, дърво или други 

материални елементи, и медитира върху въображаемата форма на Бог – форма, която се 

състои от време и пространство. Именно това е поклонение на материалната форма на 

Бога, или на сътворения образ на Бога. Бог не е материален, Той е духовен. Такава е 

Неговата природа. Затова на обусловените същества се препоръчва процеса, 

благодарение на който те могат да се приближат до Върховния. Като възпява светите 

имена на Бога, като слуша разказите за Неговите игри и като Му се покланя под 

формата на Божество, човек придобива непоколебима преданост към Бога. Ако този, 

който се покланя, достигне чиста преданост, той започва да вижда духовната форма на 

Върховния Бог. Абстрактните философски измислици и напрегнатата кармична 

дейност няма да помогнат на човек да види Бога“. 

Мулата казал: „Върховният Бог е различен от материята. В Корана се твърди, че 

поклонението към материални елементи в света е донесено от Сатаната, който се 

стреми да удържи душата в капана на материалния свят. Затова считам, че не е 

правилно поклонението към материални предмети“. 

Горачанда казал: „Бог е един и няма равен на Него. Никой не може да си 

съперничи с Него. Всичко съществуващо в материалния свят е било създадено от Него 

и всичко зависи от Него. Можем да се покланяме на Върховния по различен начин. Той 

ще бъде удовлетворен от всички начини на поклонение. Неправилно е да се мисли, че 

ще се обиди, ако човек започне да Му се покланя по някакъв особено оригинален 

начин. Той е всеблаг. Ти твърдиш, че Сатаната има зли и коварни умисли против Бога, 

но аз ще ти кажа, че Сатаната не притежава могъщество, което да му позволи да 

направи каквото и да било против волята на Върховния. Ако Сатаната съществува, той 

е индивидуална душа, която зависи от волята на Върховния. Но аз считам, че Сатаната 

не съществува. Защо? Защото в материалния свят нищо не може да се случи против 

волята на Върховния Бог. Няма нито една индивидуална душа, която дори в малка 

степен да е независима от Бога. Можеш да попиташ: „А как възниква грехът?“ Ще 

отговоря на този въпрос така: „Индивидуалната душа служи на Върховния. 



Разбирането на този факт се счита за връх на знанието. Ако индивидуалната душа 

забравя това, тя сее семената на греха в полето на своето сърце. Ако душата осъзнава, 

че е волен спътник на Бога, тя никога няма да позволи на семената на греха да паднат 

върху благодатна почва. Затова вместо да обвинява този митичен Сатана за всички 

беди, човек трябва да се постарае да види невежеството в своето сърце. В този случай, 

дори ако се покланя на Върховния като на дух, който присъства в материалните 

елементи, той не извършва оскърбление. Затова поклонението на Божеството е 

спасение за предания-неофит и източник на велико благо за възвишения предан. 

Представата, че поклонението на Божеството е нещо лошо, е спекулативна теория на 

отделни мислители. Свещените писания не я потвърждават“. 

Муллата отбелязал: „Поклонението на Божеството не обезпечава достигането на 

любов към Бога. То само наводнява ума с множество материални идеи“. 

Горачанда казал: „Изучавайки древните исторически книги, можем да се убедим, 

че твоят извод не е верен. Много предани-неофити са започнали своя духовен живот с 

поклонение на Божеството. Като продължават да се покланят на Божествата в 

обществото на преданите, те постепенно са се усъвършенствали и в края на краищата са 

осъзнали, че Божеството е духовна форма на Самия Върховен Бог. След това те са се 

потопили във великия океан на духовна любов към Бога. Ето неопровержимата истина: 

общуването с преданите на Бога е източник на цялото благо. Общувайки с 

напредналите предани, човек постига духовна любов към Бога. Когато достигне 

духовна любов към Бога, представата за материалната форма на Божеството изчезва. 

Неарийските религии обикновено са настроени срещу поклонението на Божествата. Но 

погледни! Много ли привърженици на тези религии са достигнали духовна любов към 

Бога? Те предпочитат да си губят времето в спорове и взаимна ненавист. Как биха 

могли да разберат какво е любовна преданост към Бога?“ 

Муллата казал: „Ако човек притежава любов към Бога, няма нищо лошо в това да 

се покланя на Неговото Божество. Но как може поклонението на куче, котка, змия, на 

някакъв развратник или на друго същество да се счита за поклонение на Върховния 

Бог? Такова поклонение на бют е забранил светият пророк, основател на нашата 

религия“. 

Горачанда промълвил: „В своето болшинство, хората са благодарни на Бог. 

Грешни или не, те признават превъзходното положение на Бога и се прекланят пред 

тези чудеса, които виждат в света. Подбуждани от благодарност към Бога, невежите 

туземци се преклоняват пред слънцето, реката, гората и пред всички останали велики и 

впечатляващи явления. Те падат ничком пред материални предмети, на които откриват 

своите сърца. Въпреки че между духовната любов към Бога и поклонението на 

материални предмети безспорно съществува огромна разлика, тези заблудени хора, 

които изразяват своята благодарност към Бога чрез преклонение пред материални 

предмети сътворени от Него, въпреки това с течение на времето достигат добри 

резултати. Затова разумният човек няма да започне да обвинява невежите диваци за 

поклонението им на материални предмети. С какво медитацията върху безформения 

всепроникващ Бог или предлагането на намаз и други молитви без всякаква духовна 

любов се отличават от поклонението на котка? Ние считаме, че човек трябва да прави 

всичко, което е по силите му, за да събуди дремещата в сърцето му любов към Бога. И 

ако поклонението на неофитите се подлага на присмех или нападки, тяхното развитие 

по духовния път ще бъде преустановено. Философите-догматици отказват да признаят 

последователите на други религии. Те се присмиват и подлагат на нападки тези, които 

се покланят на Бога по различен начин от тях самите. Така правят огромна грешка“. 

Муллата попитал: „Но от това следва ли, че всичко е Бог, и поклонението на 

материални предмети е тъждествено на поклонението на Бога? Поклонението на греха 



представлява ли поклонение на Бога? Поклонението на греховни желания представлява 

ли поклонение на Бога? Всяко поклонение ли е угодно на Бога?“ 

Горачанда отговорил: „Ние не казваме, че всичко съществуващо е Бог. Напротив, 

Бог се различава от всичко, създадено от Него. Всичко се сътворява от Бога и се намира 

в зависимост от Него. Всичко има своята връзка с Бога. Ако човек забелязва тази 

връзка, у него възниква желание да разбере кой е Бог и какви са Неговите възможности. 

Затова една от сутрите гласи: 

 

„Любопитството подбужда човека да изпитва всичко чрез собствения си опит“. 

 

Това любопитство постепенно тласка човека и към духовен опит. Всички вие сте 

велики пандити. Ако се отнесете сериозно към тези въпроси, тогава ще разберете в 

какво се състои истината. Ние сме само обикновени ваишнави. Не обичаме да влизаме в 

спорове. Ако позволите, сега ще се върнем в храма, за да дослушаме музикалното 

представление от „Шри Чайтаня Мангала“. 

Никой така и не разбрал до какво заключение стигнал муллата, след като 

изслушал тези доводи. След кратко мълчание той казал: „Аз бях радостен да изслушам 

вашите обяснения. Друг път ще се върна и ще ви попитам за още някои неща. Сега вече 

е късно. Трябва да се прибираме в къщи“. 

Като казал тези думи, Мулла Сахиб и неговите спътници се качили на конете си и 

тръгнали към Сатасаика Парагана. Бабаджи радостно призовал светите имена на Бог 

Хари и всички се върнали в храма да догледат представлението, поставено по книгата 

„Шри Чайтаня Мангала“. 

 

 

 

12. Вечната религия и практиката на предано служене 
 

 

Шри Навадвипа-мандала е най-благоговейното от всички свещени места в света. 

Тя е подобна на цветче на лотос с осем листенца. Окръжността на Шри Навадвипа-

мандала е разположена в радиус от 32 мили (52 км – б.пр.). Сърцевината на това 

удивително цветче е Шри Антардвип, сърцето на който е Шри Маяпур. На север от 

Шри Маяпур е разположен Шри Симантадвип. Много-много отдавна в Симантадвип 

бил построен храм на Шри Симанта-деви. На север от този храм е разположено селище, 

наречено Билва-пушкарини, а на юг лежи село с името Брахмана-пушкарини. Районът, 

в който влизат Билва-пушкарини и Брахмана-пушкарини, се нарича Сумулия. 

Селището Сумулия-грам се намира в северната част на Шри Навадвип. По времето на 

Шри Махапрабху това селище станало пристан за множество пандити. Тук се родил и 

бащата на Шачи-деви, Шри Ниламбара Чакраварти. По времето, за което става дума, 

недалеч от дома на Ниламбара Чакраварти живял брахман-вайдика, когото наричали 

Враджанатх Бхаттачаря. Докато учел в училище в Билва-пушкарини, за много кратко 

време той станал велик познавач на няя-шастра. Бил прославен със своята 

образованост и големи познания извън пределите на Сумулия-грама. Всички знаменити 

пандити на Билва-пушкарини, Брахмана-пушкарини, Маяпур, Годрум, Мадхядвип, 

Амрагхатта, Самудрагар, Кулия и множество други селища били победени от логиката 

на Враджанатх и неговата способност да измисля все нови и нови аргументи. На 

събранията, на които присъствали пандитите, Враджанатх Няя-панчана се нахвърлял 

върху тях досущ като лъв срещу стадо слонове. Привеждайки все нови и нови 

аргументи в защита на своите теории, той довеждал пандитите до ярост. Един от тези 



пандити, логик с каменно сърце на име Няя-чудамани, решил да погуби Панчана с 

магически заклинания, взети от тантрите. Увлечен от своята идея, той прекарвал ден 

и нощ на мястото за кремация в Рудрадвип и повтарял мантри, призвани да доведат до 

гибелта на неговия враг. 

Веднъж, в страшна нощ на новолуние, когато непрогледната тъмнина покривала 

всичко наоколо, Няя-чудамани започнал да призовава божеството, на което се 

покланял: „О Майко, в Кали-юга трябва да се покланяме само на теб! Чувал съм, че ти 

можеш да бъдеш умилостивена лесно с повтаряне на мантрите, посветени на теб. О 

богиньо, ти лесно даваш благословии. О Майко, която с лицето си довеждаш до ужас, 

твоят слуга е извършвал сурови аскези и много дни подред е повтарял мантрата, 

посветена на теб. Моля те, смили се над него. О Майко, аз съм надарен с многочислени 

недостатъци. Въпреки това, ти оставаш моя възлюблена Майка. Моля те, прости ми 

моите несъвършенства и се яви пред мен!“ Крещейки и треперейки, Няя-чудамани 

излял приношенията си в огъня и започнал да произнася мантрата, която трябвало да 

убие Няя-панчана. Тази мантра притежавала велико могъщество. В същия миг небето 

се покрило с облаци. Вдигнал се неистов вятър и се раздали оглушителни гръмотевици, 

съпроводени от блясъците на мълнии. Под тяхната светлина пред очите на Няя-

чудамани застанали ужасни привидения. Опиянен от жертвеното вино, Чудамани 

възкликнал: „О Майко, моля те, ела!“ И тук се раздал глас от небесата: „Не се 

безпокой! На Няя-панчана не му остава много време да се занимава с логика. След 

няколко дни той ще спре да участва в спорове. Ще престане да бъде твой съперник. 

Успокой се и се връщай в къщи“. Чувайки това, Чудамани се зарадвал. Той паднал на 

земята пред Бог Шива, създателят на тантрите, а след това се върнал в къщи 

умиротворен. 

Враджанатх Няя-панчана станал пандит диг-виджай на двадесет и една години. 

Денонощно изучавал книгите на Гангеш Упадхяя. Откривайки много несъвършенства в 

коментарите към свещените писания, съставени от Канабхатта Широмани, той 

съставил свои лични коментари. Никога не се замислял за материалните неща. Но също 

не отделял достатъчно внимание и на духовния живот. Целият му живот бил служене 

на логиката, цялото му внимание било погълнато от понятия като „гхата-пата“, 

„аваччхеда-вяваччхеда“ и така нататък. По време на почивка и в съня си, на масата или 

на разходка, разсъждавал за природата на времето, за илюзията и реалността, за 

течността и твърдостта. Веднъж на разсъмване, като се настанил удобно на брега на 

Ганг, той анализирал шестнадесет категории, описани от Гаутама Муни. По това време 

към него се приближил един от учениците и попитал: „О, свети Няя-панчана, ти чувал 

ли си за блестящия анализ, на който Нимай Пандит е подложил теорията на атома?“ 

Крайно разгневен, Няя-панчана заревал като лъв: „Кой е този Нимай Пандит? За сина 

на Джаганнатх Мишра ли говориш? И много интересно, какви аргументи е представил 

Той?“ Ученикът казал, че не толкова отдавна в Навадвип живял велик учен, Нимай 

Пандит. Той можел да разсъждава много изкусно за смисъла и методите на няя-

шастрите. Навремето си победил в словесно обсъждане самия Канабхатта Широмани. 

Изразявайки се с цветистия език на Ведите, Нимай Пандит достигнал далечния бряг на 

океана на няя-шастрите. Но след това спрял да придава каквото и да било значение на 

няя-шастрите. Стигнал до извода, че материалното знание е безполезно. Приел 

титлата санняси и странствал навсякъде, като проповядвал светите имена на Бог Хари. 

Ваишнавите считат, че Той е Върховния Бог и Му се покланят. „О свети Няя-панчана, 

моля те, обърни внимание на Неговите аргументи“ – така ученикът завършил своя 

разказ. 

Като чул как възхваляват големите познания на Нимай Пандит, Няя-панчана 

започнал да събира най-известните му изказвания и аргументи. Ако човек се 



интересува от някакъв предмет, той се прониква от уважение към този, който е сведущ 

в този предмет. Освен това, хората обикновено почитат великите след смъртта им, а не 

приживе. След като изучил логическата система на Нимай Пандит, Няя-панчана бил 

проникнат от огромно уважение към Него. Той често казвал: „О, Нимай Пандит, ако 

бях живял по едно и също време с Теб! Тогава щях да стана Твой ученик! Тогава щях 

да бъда велик учен! О, Нимай Пандит, наистина, Ти си Върховният Брахман. Ако това 

не беше така, как разумът Ти би родил такива непоколебими аргументи? О, Нимай 

Пандит, Ти озари тъмнината на невежеството, което ме обгръщаше. Със сиянието на 

Своя разум, Ти разсейваш мрака на невежеството. Ти си Самият Бог Хари. Може ли да 

бъде иначе? Ти си пленил ума на мъдреците от целия свят. С неразбиваемите Си 

аргументи, Ти очарова и моя ум“. Като забравил за всичко на света, Враджанатх 

повтарял безкрайно: „О, Нимай Пандит! О, Гаура-Хари! Моля Те, смили се над мен! 

Ще се науча ли някога да разсъждавам като Теб? Моля Те, дари ме със Своята милост, 

позволи ми да стана най-изявения учен, който някога е изучавал няя-шастрите!“ 

Като седял дълги вечери на брега на Ганг, Враджанатх размишлявал: „Явно 

последователите на Гаура-Хари ги привлича това, което привлича и мен – 

несравнимата Му способност да мисли логически. Аз трябва да разузная дали те имат 

някакви книги, написани от Него“. Така начин Враджанатх решил, че трябва да общува 

с последователите на Бог Гауранга. 

Дълго време Враджанатх мислил за Шри Гауранга, и в сърцето му се родила 

дълбока привързаност към Него. При това, той се стремял да общува с преданите на 

Бог Гаура. Тези две заслуги му донесли велико духовно благо, което не се забавило да 

му донесе своите плодове. Веднъж, като седял на масата, той попитал своята баба по 

бащина линия: „Скъпа бабо, ти някога виждала ли си Гаура-Хари?“ Като чула името на 

Бог Гауранга, бабата на Враджанатх си спомнила своето детство и казала: „Ох, ще се 

яви ли някога пред моя взор прекрасното лице на Гауранга? Кой може да остане 

равнодушен след като Го е видял? Когато Той пееше светите имена на Бог Хари, дори 

животните, птиците и растенията замираха, обхванати от духовни чувства. Когато си 

спомням за Него, сълзи текат от очите ми“. Очарован, Враджанатх попитал: „О, свята 

бабо, ти знаеш ли някакви истории за Него?“ Бабата казала: „Да, разбира се. Когато 

Шри Гаура заедно с майка си, Шачи-деви идваше в дома на Своя дядо по майчина 

линия, жените от нашите семейства Го гощаваха с ястия от шак. Той обичаше шак и го 

изяждаше с удоволствие“. 

В този момент майката на Враджанатх му донесла поднос с шак и той си 

помислил: „Шакът е любимото ястие на великия логик, Шри Нимай Пандит“, и го изял 

с голямо удоволствие. Невъзможно е да се опише как Враджанатх, който нямал 

никакъв интерес към духовния живот, се привързал към Нимай Пандит заради 

Неговите огромни познания по логика. Той буквално се влюбил в Нимай. Радвал се 

просто чувайки името на Нимай. Ако просякът произнасял името „Джай 

Шачинандана!“, той му давал милостиня. Посещавал бабаджи-пандитите в Шри 

Мяпур, слушал как те прославят светите имена на Бог Гауранга, и ги измъчвал със 

своите разпити за победите на Бога в научните спорове. 

Изминали няколко месеца. Враджанатх станал съвсем друг човек. По-рано той 

изпитвал удоволствие само от разказите за интелектуалните достижения на Нимай. 

Сега слухът му получавал наслада от всички разговори за Нимай. Той изгубил интерес 

към логиката. Логикът Нимай повече не го интересувал. Сега го привличал преданият 

Нимай. Когато Враджанатх слушал звуците на караталите, сърцето му пеело от 

радост. Като виждал чистите предани, мислено се покланял пред тях. Покланял се на 

земята на Навадвип, помнейки, че това е родното място на Бог Гауранга. Враджанатх 

станал внимателен и кротък. Бившите му врагове виждали, че сърцето му било 



изпълнено с умиротворение и покоят се е възцарил в неговата душа. Той престанал да 

ги обсипва със стрелите на логиката и аргументите. Няя-чудамани решил, че 

Божеството, почитано от него, е отнело силите на Враджанатх и се почувствал в 

безопасност. 

Веднъж като седял на уединено място на брега на свещената река, Враджанатх си 

казал: „Щом Нимай е отхвърлил пътя на логиката и е тръгнал по пътя на предаността, 

какво лошо има аз да направя същото? Когато бях обсебен от своята въображаема 

образованост, аз дори не можех да чувам името на Нимай. Бях толкова обсебен, че даже 

не намирах време за храна, сън и всичко останало. Сега виждам света с други очи. Сега 

вече не ме привличат аргументите на няя-шастрите. Името на Гауранга е изпълнило 

моето сърце. Като виждам танцуващите ваишнави, мисля за това колко прекрасен е 

техния танц. Аз съм роден в знатно семейство на вайдика-брамини. Нашата династия е 

уважавана и почитана в обществото. Ваишнавите също са много уважавани хора, но 

все пак няма да е много добре, ако се присъединя към тях. Ще се покланям на Бог 

Гауранга в сърцето си. В Шри Маяпур има толкова много ваишнави - и там, където 

Кази е счупил барабана на ваишнавите, и там, където живеят много санняси. Когато 

гледам техните сияещи лица, сърцето ми се изпълва с радост. Но най-възвишеният от 

тях несъмнено е Шри Рагхунатх дас Бабаджи. Мисля, че би трябвало да се заема с 

изучаване на бхакти-шастрите под негово ръководство. Във Ведите е казано, 

(„Брихад-араняка-упанишад“, 4.5.6): 

 

„Винаги трябва да помним светлия лик на Върховния Бог, да слушаме и да 

мислим за Него, а също да медитираме върху Него“. 

 

Думата мантавях (размисъл) ни препраща към няя-шастрите, които призовават 

към поетапно познание за Върховния с помощта на логически анализ. Аз посветих 

достатъчно дълго време за изучаване на логиката. Сега би било добре да отделя повече 

време на шротавях (слушане на разкази за Върховния). Логиката беше дълго време мой 

живот и душа. Сега искам да приема убежище в нозете на Бог Гаура-Хари. Днес 

вечерта ще отида при Рагхунатх дас Бабаджи. Мисля, че това ще бъде най-разумната 

постъпка в моя живот“. 

Денят приближавал към вечерта. Слънцето се скрило зад хоризонта, и от юг 

подухнал лек ветрец. Птиците, чуруликали през целия ден по дърветата, се върнали в 

своите гнезда. Звездите изгрявали една след друга на небосклона. Именно по това 

време ваишнавите, събрали се на двора в дома на Шривас в Шри Маяпур, пеели 

мелодичен киртан. Враджанатх влязъл тихо на двора и седнал под дървото бакула, на 

това място, където в двора на Шривас била строшена мридангата. Той се вслушал в 

пеенето и сърцето му започнало да се топи. Когато киртанът свършил, ваишнавите са 

наместили под дървото бакула. В този момент се чули възклицания: „Джай 

Шачинандана! Джая Рупа-Санатана! Джая Дас Госвами!“ и в двора влязъл възрастният 

бабаджи, Рагхунатх дас Махашая. В този миг, всички присъстващи ваишнави му 

поднесли поклоните си. За Враджанатх не оставало нищо друго, освен също да се 

поклони на светия старец. Като видял сияещото лице на Враджанатх, възрастният 

бабаджи го прегърнал, седнал до него и попитал: „Баба, кой си ти?“ Враджанатх 

отговорил: „Аз търся истината. Ако ми позволиш, ще започна да уча тази истина от 

теб“. Един предан, който седял наблизо, познавал Враджанатх. Той казал: „Този 

младеж е Враджанатх Няя-панчанана. Нито един пандит от Шри Навадвип не може да 

се сравни с него по мъдрост. В последно време той изпитва привързаност към Шри 

Чайтаня, Бог Шачинандана“. Като чул за репутацията на Враджанатх, възрастният 

бабаджи казал уважително: „Баба, ти си пандит, а всички ние тук сме нещастни 



глупци. Ти живееш в свещената обител на Бог Шачинандана. Трябва да ни учиш на 

истината. Моля те, кажи, нима ние имаме ли право да те наставляваме? Напротив, ти 

трябва милостиво да ни разкажеш за Шри Гауранга и по този начин да умиротвориш 

нашите сърца“. Докато Враджанатх и Рагхунатх дас Бабаджи беседвали, всички 

ваишнави се разотишли по своята работа. Враджанатх и старият бабаджи останали 

сами. 

Враджанатх казал: „О свети бабаджи, така стана, че се родих брамин. Затова 

изключително се гордея със своята образованост. Аз съм толкова заслепен от гордост, 

че считам целия свят за моя собственост. Никога не съм си и помислял да отдам почит 

на свети хора. Но ми провървя и придобих някаква вяра в твоите съвършенства. Как 

стана това? Не знам. Така или иначе, искам да ти задам два въпроса. Моля те, отговори 

ми на тях. Дойдох тук не за да се шегувам с теб или да ти се присмивам. Моля те, кажи 

ми: каква е истинската цел на живота и как обусловената душа може да постигне тази 

цел? Изучавайки няя-шастрите стигнах до твърдия извод за разликата между 

Върховния и индивидуалната душа. Индивидуалната душа може да постигне 

освобождение само по милостта на Върховния. По такъв начин, именно милостта на 

Върховния е това средство, прибягвайки до което може да се постигне освобождение. 

Изглежда, че с помощта на същото средство може да се постигне смисъла на живота. 

Аз се обръщах много пъти към няя-шастрите да търся отговор на този въпрос. Но така 

и не го намерих. Това винаги ме е угнетявало. Моля те, отговори ми, каква е целта на 

живота и как да я постигнем?“ 

Шри Рагхунатх дас Бабаджи бил много мъдър човек. Той дълго време живял на 

Радха-кунда, намирайки убежище в нозете на Шри Рагхунатх дас Госвами. Всеки ден 

слушал разказите за игрите на Бог Гаура от устата на самия Шри Рагхунатх дас 

Госвами. Нерядко Шри Рагхунатх дас Бабаджи обсъждал духовните истини с Шри 

Кришнадас Кавирадж, и ако у тях възниквали съмнения, те се обръщали към Рагхунатх 

дас Госвами да ги разреши. По това време Шри Рагхунатх дас Бабаджи бил най-

известният от всички бабаджи-пандити. Той често обсъждал природата на чистата 

духовна любов към Бога с Према дас, бабаджи-парамахамса от Шри Годрум. 

Въпросът на Враджанатх го зарадвал. Като помислил малко, той отговорил: „О, свети 

Няя-панчанана, следва да считаме за особено разумен човека, който след като изучил 

няя-шастрите се стреми да намери истинската цел на живота и да разбере пътя за 

постигането ѝ. Изучаването на няя-шастрите е опит да се разбере в какво се състои 

смисълът на живота. Хората, които осъзнават това са способни да постигнат истинския 

смисъл на няя-шастрите. Но тези, които изучават няя-шастрите само, за да развият 

някакви способности, няма да пожънат истинските плодове на няя. Техният труд е 

напразен. Истинската цел на живота е постигането на любов към Бога. Методът, който 

човек избира за постигането на тази цел, е начинът за постигане на истинската цел на 

живота. В зависимост от индивидуалните качества живите същества, попаднали в 

капана на материалния живот, имат различни представи за това, каква е истинската цел 

на живота. Но истинската цел е еднаква за всички. В зависимост от своите качества, 

индивидуалните души преследват различни цели в живота. Те са следните: бхукти 

(материално сетивно наслаждение), мукти (имперсонално освобождение) и бхакти 

(предано служене на Бога). Хората, които се стремят към материални удоволствия, 

вързани от оковите на материалната карма, твърдят, че истинската цел на живота е 

бхукти. От тяхна гледна точка писанията са кравата камадхену, която удовлетворява 

всички желания. Каквото и да поиска човек, в писанията винаги ще се намерят 

указания как да се изпълни това желание. За тези, които се стремят към материални 

удоволствия, съществува раздел на Ведите, наречен карма-канда. Няма нищо странно в 

това, че обитателите на материалния свят жадуват за сетивни наслаждения, затова 



определени препоръки на свещените писания са предназначени специално за тях. 

Душите, които имат материални тела, като правило считат, че сетивните наслаждения 

са центърът на материалното творение. В края на краищата, нали материалният свят е 

създаден за удовлетворяване на материалните потребности. Сетивните наслади, на 

които душата се наслаждава в продължение на целия си живот, са наречени 

„удоволствията на този свят“, а материалните сетивни удоволствия, които душата може 

да получи след смъртта, се считат за „удоволствия на бъдещия свят“. Тези, които 

живеят на Сваргалока и на Индралока се наслаждават на облика на танцуващите 

апсари, пият райски нектар, вдишват аромата на благоуханни цветя като се разхождат в 

градините на Нандана, наслаждават се на видовете Индрапури и на пеенето на 

гандхарвите, съжителстват с вядядхарите. Като се роди на Сваргалока, душата 

получава достъп до всички тези удоволствия. Тя може да вкуси малко по-малки 

удоволствия на Тапалока и Махарлока. На Бхурлока (Земята) материалните сетивни 

удоволствия са силно ограничени. Но като се издига на по-високи планети, душата 

може да изпита по-изтънчени наслаждения. Именно в това се състои разликата между 

нивата на планетарните системи. Въпреки това, всички сетивни удоволствия са 

материални. Грешно е да се мисли, че някои от тези удоволствия са духовни. Финото 

тяло, което се състои от ума, разума и фалшивото его, представлява изкривено 

отражение на духа. На удоволствията, които душата постига на висшите планети, се 

наслаждава преди всичко финото тяло. Съвкупността от материални наслаждения се 

нарича бхукти. Попадайки в кръговрата на карма, живите същества са принудени да се 

занимават с някаква дейност, която в крайна сметка дава някаква минимална степен на 

удовлетворение. Освен това, тази безцелна дейност е прието да бъде приемана за 

смисъл на живота. В „Яджур Веда“ (2.5.5) е казано: 

 

„Този, който желае да достигне Сваргалока, трябва да извърши ашвамедха-ягя“. 

 

За желаещите да постигнат материални блага, писанията препоръчват средства 

като ашвамедха-ягя, агништома-ягя, вишвадева-бали, иштапурта и дарша-

паурнамаси. Материалистите твърдят, че материалните сетивни удоволствия са 

истинската цел на живота. Но по-разумните хора, които се мъчат в пламъка на 

несгодите, които неизбежно съпровождат живота в материалния свят, стигат до 

разбирането, че всичките 14 материални светове, изпълнени със сетивни удоволствия, 

са безполезно, отвратително място. Затова те се стремят да се освободят от затворения 

кръг на кармичните реакции. Тези хора считат, че истинската цел на живота е 

освобождението от оковите на кармата. Те мислят, че материалните сетивни 

удоволствия са вериги, които ги свързват с материалния свят. Затова твърдят: „Нека 

тези, чийто стремеж към материални наслади още не е разрушен, следват 

предписанията на карма-канда“. Но в „Бхагавад Гита“ (9.21) е казано кшине пунйе 

мартя-локам вишанти, тоест: 

 

„Когато се насладят на изключителното райско сетивно наслаждение и резултатите от 

благочестивите им дейности свършат, те се връщат отново на тази планета. 

Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение, като се придържат към 

принципите на трите Веди, постигат само повтарящо се раждане и смърт“. 

 

От тази шлока става ясно, че материалните сетивни удоволствия са временни. В 

някакъв момент те неизбежно намаляват, а след това напълно пресъхват. Затова 

стремежът трябва да бъде към нетленни плодове. Освобождението е нормално 

състояние на душата. Затова освобождението следва да бъде считано за истинската цел 



на живота на всички живи същества. Средството за постигане на освобождение са 

четиринадесетте общоизвестни метода, които започват с отречение. Затова човек, който 

желае да постигне истинската цел на живота и да се осведоми за методите на 

постигането ѝ, трябва да изучава раздела на Ведите, наречен гяна-канда. Писанията са 

подобни на кравата камадхену, тъй като дават на живите същества възможност да 

постигат различни цели. Но дори в случай, че душата получи имперсонално 

освобождение, тя не постига крайната цел на живота. Най-висшето ниво на 

имперсонално освобождение е нирвана. Бидейки на това ниво, живите същества си 

въобразяват, че са напуснали материалния свят и са престанали да съществуват. Но 

душите съществуват вечно. Такава е тяхната природа. Затова прословутата нирвана е 

само илюзия. За това, че душите са безсмъртни, говорят следните думи от 

„Шветашвара Упанишад“ (6.13): 

 

„Върховният Бог е вечен и живите същества, създадени от Него, са също вечни. 

Върховният Бог притежава съзнание и живите същества също го притежават“. 

 

По такъв начин, ведическите мантри потвърждават факта, че индивидуалната 

душа съществува вечно. Тези, които твърдят, че битието на индивидуалната душа 

продължава дори след освобождението, настояват и за това, че крайната, висша цел на 

живота не е нито бхукти (материалните сетивни удоволствия), нито мукти 

(освобождението). Те считат тези цели за второстепенни. Всяка дейност се изгражда в 

зависимост от преследваната цел и основното средство за постигането ѝ. Целта се 

определя като садхя, а средствата за постигането ѝ се наричат садхана. Приятелю мой, 

всички тези цели и пътищата за тяхното постигане са подобни на една верига. Това, 

което човек отначало счита за цел, след това става за него средство, а целта става 

съвсем друга. Всевъзможните цели и средства са взаимосвързани, точно като звената на 

една верига, в която всяка цел с течение на времето се превръща в средство за 

постигането на нова цел. Тази верига се простира дотогава, докато не се стигне до 

крайната цел, която вече не става средство за постигане на друга цел. Именно тази 

крайна цел е бхакти (преданото служене). Преданото служене на Бога е крайната цел 

на материалното съществуване, защото представлява вечната природа на 

индивидуалните души. Човешката дейност играе важна роля в тази верига от цели и 

средства. Различните видове кармична дейност са началните звена на тази верига. След 

тях се нареждат звената от различен тип теоретични разсъждения (гяна). След звената 

на абстрактната философия следва звеното бхакти (преданото служене на Бога). Цел на 

дейността за наслаждение на нейните плодове (карма) са материалните сетивни 

удоволствия (бхукти). Цел на метафизичната философия (гяна) е имперсоналното 

освобождение (мукти). Цел на преданото служене (бхакти) е чистата любов към Бога 

(према-бхакти). Окончателният извод произлиза от само себе си: бхакти е крайното 

средство, а целта, която се постига с него, е също бхакти. Следователно, дейността за 

наслаждение на нейните плодове (карма) и теоретичната философия (гяна) са само 

начално и средно звена на тази верига. Те не са крайната цел“. 

Като изслушал думите на светия бабаджи, Враджанатх казал: „В писанията се 

съдържат следните текстове: 

 

„В този свят кой е наблюдател и кой – обект на наблюдението?“ 

„Брихад-араняка-упанишад“, 4.5.25, 2.4.24 

 

„Аз съм Брахман“. 

„Брихад-араняка-упанишад“, 1.4.10 



 

„Брахман е същността на духовната истина“. 

„Айтарея-упанишад“, 1.5.3 

 

„О Шветакету, ти си това“ 

„Чхандогя-упанишад“, 6.8.70 

 

От тези и много други текстове в писанията изобщо не става ясно, че преданото 

служене е крайната цел на материалното съществуване. Защо да не можем да 

предположим, че имперсоналното освобождение е неговата крайна цел?“ 

Бабаджи отговорил: „Аз вече казах, че живите същества си поставят различни 

цели, в зависимост от присъщите им доминиращи желания. Хората, които се стремят 

към материални сетивни удоволствия, не считат освобождението за крайна цел. На 

подобни непретенциозни от духовна гледна точка люде, писанията („Апастамба-

шраута-сутра“, 2.1.1), дават следния съвет: 

 

„Тези, които извършват чатурмася-ягя, постигат безсмъртие“. 

 

Съществуват множество текстове от подобен род. Баба, има ли въобще някаква 

полза от думата мукти (освобождение)? Трудещите се материалисти изобщо не се 

стремят към него. Те дават следния аргумент: „Защо думата мукти (освобождение) не е 

спомената в мантрите на четирите Веди?“ Някои философи-карми дори твърдят, че 

отречението е предназначено за ограничените хора, непригодни за нищо, а тези, които 

са способни да се занимават с плодотворна дейност, трябва да се занимават с нея и с 

нищо друго. Писанията дават подобни указания само затова, за да могат хората, които 

се намират на по-ниски нива на духовно развитие, да изпълняват своите задължения 

по-твърдо. Живите същества не трябва да се отклоняват от задълженията, които 

съответстват на нивото на тяхното духовно развитие. Ако човек изпълнява 

добросъвестно своите задължения, той с лекота ще премине към задълженията на по-

високото ниво. Затова Ведите изобщо не порицават хората, които изпълняват 

непоколебимо своя дълг. Напротив, този който критикува добросъвестното изпълнение 

на дълга, рискува да пропадне. Хората, които се усъвършенстват в духовния живот, 

най-вероятно са получили благостните плодове от твърдото изпълнение на своите 

задължения. Пътят на имперсоналистите, когато човек се стреми към освобождение, 

впускайки се в абстрактни размишления (гяна), не се разкрива пред онези, пригодни 

само за труд, който носи оскъдни плодове (карма). В присъствието на хора, годни само 

за кармична дейност, никой не възхвалява имперсоналния път, по който човек се 

стреми да постигне освобождение с помощта на теоретични разсъждения (гяна). 

Ведическите мантри прославят пътя гяна само в присъствието на хора, способни да 

следват този път. Пътят на имперсоналното освобождение е над пътя на кармичната 

дейност, а пътят на преданото служене е по-висш от имперсоналния път. С помощта на 

такива фрази като тат твам аси (ти си това) и ахам брахмасми (аз съм Брахман), 

ведическите мантри помагат на имперсоналистите да постигнат устойчивост в 

изпълнението на своя дълг. Ведите не трябва да бъдат упреквани за този компромис. 

Нали имперсоналното освобождение, описано в тях, никъде не е наречено висше 

духовно ниво. В писанията е казано, че крайната цел на живота е любовта към Бога. 

Тази цел може да бъде постигната чрез предано служене на Бога“. 

Враджанатх попитал: „Но нима може да бъде така, че най-великите маха-ваки на 

Ведите да посочват само второстепенните духовни цели и средства?“ 

Бабаджи отговорил: „Всеки по свое усмотрение може да величае едни или други 



мантри като маха-вяки, но самите Веди не подчертават едни мантри в ущърб на други. 

В стремежа си да утвърдят превъзходството на своята доктрина, учените-

имперсоналисти са провъзгласили едни мантри за маха-вяки, а останалите мантри са 

обявили за второстепенни. Ако човек предпочита да счита всички твърдения на Ведите, 

без изключение, за маха-вяки, в това няма нищо лошо. Но ако му хрумне да 

провъзгласи за маха-вякя мантрата, която отговаря на неговите идеи, и да обяви 

всички останали мантри за второстепенни, така той нанася оскърбление на свещените 

Веди. Във Ведите се отдава възхвала и на светската дейност (карма), и на 

имперсоналното освобождение (мукти), и на всички останали цели и методи. Въпреки 

това е нужно картината да бъде разглеждана в цялост и да се определи точно кое 

заключение на Ведите е окончателно. Ведите са подобни на крава, а Бог Кришна – на 

пастир. Накъдето посочи пастирът, кравата ще отиде натам. Именно Бог определя 

истинския смисъл на всички Веди.  

 

Той обяснява това по следния начин („Бхагавад Гита“ 6.46-6.47): 

 

„Един йоги е по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик от кармичния 

работник. Затова, о, Арджуна, при всички обстоятелства бъди йоги. А от всички йоги 

този, който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е от мисли за Мен и Ми 

отдава трансцендентално любовно служене, е най-интимно свързан с Мен в йога и е 

най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение“. 

 

В „Шветашвара-упанишад“ (6.23) е казано: 

 

„Целият смисъл на ведическото знание се открива от само себе си пред тези 

велики души, чиято вяра в Бог и в духовния учител е непоколебима“. 

 

В „Гопала-тапани-упанишад“ (1.14) е казано: 

 

„Човек пристъпва към предано служене на Бог Кришна тогава, когато неговото 

сърце повече не се стреми да постигне материални блага нито в този, нито в 

следващия живот. Така започва неговото избавление от оковите на карма“. 

 

В „Брихад-араняка-упанишад“ (1.4.8) е казано: 

 

„Трябва да се покланяме на Върховния Бог с любов, като Го считаме за най-

близкото ни същество“. 

 

Освен това в „Брихад-араняка-упанишад“ (4.5.6) е казано: 

 

„Трябва да насочваме своя взор към лика на Върховната Личност на Бога, да 

слушаме разказите за Него, да мислим за Него и да медитираме върху Него“. 

 

Като направим анализ на всички тези твърдения, можем лесно да се убедим, че 

преданото служене на Бога е описано във Ведите като средство за постигане на целта 

на живота“. 

Враджанатх задал следващия си въпрос: „В карма-канда се споменава, че 

Върховния възнаграждава човека с плодовете на карма. По такъв начин, карма-канда 

култивира вярата в преданото служене. В раздела гяна-канда също се казва, че 

удовлетворението на Бог Хари чрез предано служене на Него е един от четирите начина 



за постигане на целта. И така, ако преданото служене е едно от средствата за сетивни 

наслаждения и имперсонално освобождение, как то може да бъде крайна цел на 

живота? Нали ако толкова желаното сетивно удовлетворение или имперсонално 

освобождение е постигнато, методите, използвани за тяхното постигане, могат да бъдат 

смело захвърлени. О, светецо, моля те, обясни ми, как трябва да се разбира това“. 

Светият бабаджи отговорил: „В раздела на Ведите, наречен карма-канда е 

казано, че трябва да се занимаваме с предано служене за постигане на сетивни наслади, 

а в раздела на Ведите под името гяна-канда се утвърждава, че за достигането на 

имперсонално освобождение следва да се занимаваме с предано служене. Това е вярно. 

Този, който отхвърля Върховната Личност на Бога, няма да може да получи желаните 

резултати. Бог е източникът на всички енергии, както духовни, така и материални. 

Индивидуалните души и материалните светове са само незначителна част от 

творението на Бога. Невъзможно е Бог да бъде удовлетворен с дейност, извършвана с 

цел наслаждение на плодовете ѝ (карма) или с имперсонални размишления (гяна). Но 

ако карма и гяна се базират на преданото служене, те могат да донесат определени 

плодове. Затова в свещените писания се твърди, че сиянието на преданото служене 

лежи на карма и гяна. Въпреки това, преданото служене примесено с карма и гяна, не е 

истинско предано служене. Истинското предано служене само се отразява в карма и 

гяна като в огледало, за да могат те да се развиват продуктивно. Отражението на 

преданото служене може да бъде два вида: отражение на чистото предано служене и 

отражение на преданото служене, осквернено от користни мотиви. По-късно ще опиша 

отражението на чистото предано служене. Отражението на преданото служене, 

осквернено от користни мотиви, бива три вида: отражение на преданото служене 

смесено с карма, отражение на преданото служене, смесено с гяна, и отражение на 

преданото служене смесено и с карма, и с гяна. Като извършва жертвоприношения 

човек може да помоли: „О Индра, о Сурия, бъдете милостиви и ме дарете с плодовете 

от тази ягя“. Това е пример за предано служене смесено с карма (карма-виддха-бхакти-

абхаса). Някои философи наричат това отражение на преданото служене карма-мишра-

бхакти (предано служене, смесено с карма), други го наричат аропа-сиддха-бхакти 

(фалшиво предано служене). Друг пример: „О Кришна, движен от страх пред 

безкрайните раждания и смърт, сега аз се обръщам към Теб. Ден след ден аз повтарям 

мантрата Харе Кришна. Моля те, смили се и ме дари с освобождение“. Още един 

пример: „О Господи, Ти си Върховният Брахман, а аз се оказах в мрежата на мая. Моля 

те, възвиси ме и ми позволи да се слея ведно с Теб“. Тези примери характеризират 

преданото служене, смесено с гяна. Едни философи наричат този тип отразено предано 

служене гяна-мишра-бхакти (предано служене, смесено с гяна), други го наричат 

аропа-сиддха-бхакти (фалшиво предано служене). Подобни отражения на преданото 

служене се различават от чистото предано служене. Преданото служене, описано от 

Бога в „Бхагавад Гита“ (6.49) (шраддхаван бхаджате йо мам), представлява образец за 

чисто предано служене. Именно този вид чисто предано служене е средството за 

постигане на крайната цел на материалното съществуване – према (чистата любов към 

Бога). Карма и гяна са само средство за постигане на сетивни удоволствия и 

имперсонално освобождение. Те не са тези средства, с помощта на които 

индивидуалната душа може да се върне към своята вечна природа“. 

Като изслушал всичко това, Враджанатх не питал нищо повече. Той си помислил: 

„Аргументите в защита на няя-шастра ще почакат, докато обмисля всички тези 

тънкости. Светият бабаджи е необикновено сведущ в тези въпроси. Ще дойде време да 

му задам всички свои въпроси и да разбера цялата истина. А сега вече е нощ. Трябва да 

се връщам в къщи“. Враджанатх казал на глас: „О, свети бабаджи, днес ти ми разкри не 

малко истини. Ако не възразяваш, ще идвам при теб от време на време. Ти си велик 



учител, и аз изцяло завися от твоята милост. Но бих искал да разбера още нещо. Ще си 

тръгна за вкъщи, само след като чуя твоя отговор. Написал ли е някаква книга за 

Своето учение Бог Гауранга, синът на Шачи? Ако да, бих искал да я прочета“. 

Светият бабаджи казал: „Шри Чайтаня Махапрабху не е написал нито една книга. 

Но Неговите последователи са написали множество книги. Самият Махапрабху е 

написал само осем стиха, наречени „Шикшаштака“, които преданите носят на шията 

си, точно като огърлица от скъпоценни камъни. Те съдържат в себе си същността на 

учението на Шри Чайтаня. По тази причина, след като изучили задълбочено думите на 

Махапрабху, неговите ученици са написали поемата с име „Даша Мула“ (десетте 

корена). В нея е представено учението на Шри Чайтаня, разглеждано от гледна точка на 

самбандха (взаимоотношенията между живите същества и Върховния Бог), абхидея 

(дейността, породена от тези взаимоотношения) и прайоджана (крайната цел на 

живота). За начало ти трябва да прочетеш тази поема“. 

Праведният Враджанатх отговорил: „Както заповядаш, о светецо. Утре вечер ще 

дойда отново при теб и ти ще ми обясниш смисъла на тази „Даша Мула“. Ти си моят 

шикша-гуру (духовен учител, който дава наставления). Аз ти поднасям моите смирени 

поклони“. 

Светият бабаджи го прегърнал топло и му казал: „Със своята святост ти 

пречистваш съсловието на брамините. Моля те, ела при мен утре вечер. Аз много ще се 

радвам“. 

 

 

13. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея и 
прайоджана (свидетелство на истината) 

 

 

На другата вечер Враджанатх отново дошъл при светия Шри Рагхунатх и седнал 

под дървото бакула с лице към дома на Шриваса. В сърцето на стария бабаджи вече се 

била родила бащинската обич към Враджанатх. От сутринта той чакал идването му. 

Веднага след като той пристигнал, светият бабаджи излязъл при него. Като прегърнал 

Враджанатх, той го повел към своята хижа (бхаджана-кутир), която се намирала в 

малка горичка в близост до дома на Шриваса. Враджанатх докоснал с ръка прахта в 

нозете на стария бабаджи и си помислил, че никога преди това не е изпитвал подобно 

блаженство. Той попитал смирено: „О свети бабаджи, моля те, разкажи ми за „Даша 

Мула“, която съдържа същността на учението на нашия Нимай“. 

Сърцето на възрастния бабаджи се стоплило от толкова разумен въпрос и той 

заговорил: „Баба, ще ти обясня смисъла на „Даша Мула“. Нали си пандит. Моля те, 

постарай се да вникнеш в истините, които се съдържат в тези стихове. Ето първият стих 

на това произведение: 

 

„Ведите ни учат, че Бог Хари е Висшата Истина. Той е повелител на всички 

енергии, Той е безбрежен океан от трансцендентални емоции (раси). 

Индивидуалните души, Неговите неразделни частици, се разделят на две групи. 

Едната група живи същества се намират в менгемето на материалната енергия, а 

другата е свободна от нея. Всичко съществуващо е едновременно единно с Него и 

различно от Него. Милостта на Бог Хари може да бъде постигната единствено с 

помощта на преданото служене. Целта на човешкия живот е да започнем да Го 

обичаме. Това е разказал на слугите си Бог Гаурачандра“. 

 

По-нататък Шриман Гаурачандра разкрива десетте съкровени истини. В първия 



стих са приведени различни свидетелства, а в следващите девет стиха са описани 

изводите, които следват от тези свидетелства. С други думи, отначало се привежда 

свидетелството, а после се прави извода, който може да бъде изведен от тези 

свидетелства. Свидетелството се определя като прамана. Стихът, който ти прочетох 

току-що, е встъпителният стих. В него се съдържа краткото изложение на цялата „Даша 

Мула“. От втория до осмия стих включително, следва описание на природата на 

взаимоотношенията между душите и Бога (самбандха). В деветия стих е описана 

дейността на живото същество, пораждана от тези взаимоотношения (абхидея). В 

десетия стих са описани изначалните стремежи на живите същества (прайоджана). Аз 

разбирам смисъла на този встъпителен, обобщаващ стих така: „Думата амнаях означава 

„твърденията на Ведите, смисъла на които се постига с помощта на духовен учител“. 

Ведите, „Шримад Бхагаватам“ и всички останали смрити-шастри, които 

олицетворяват учението на Ведите, а също непосредственото възприятие и другите 

свидетелства, потвърждаващи изводите на писанията, на санскрит се наричат прамана. 

Следващите изводи се основават на достоверни свидетелства: 

1) Бог Хари е Висшата Истина. Той е повелител на всички енергии и на океана от 

нектара на трансценденталните емоции; 

2) И обусловените, и освободените души са неразделни Негови частици; 

3) Някои души се намират в плен на материалната енергия, а други са напълно 

свободни от нейното влияние; 

4) Всички материални вселени, които поддържат и материята, и духа, по 

непостижим начин са едновременно единни с Бога, и различни от Него; 

5) Средството за постигане на Бог Хари е преданото служене; 

6) Целта на живота е да се постигне любов към Бог Кришна“. 

 

Като изслушал този обобщен стих, Враджанатх казал: „О, свети бабаджи, още не 

е настанало времето да задавам въпроси. След като прочетеш първия стих, аз ще ти 

задам въпросите, които вероятно ще възникнат в моя разум“. 

Като изслушал тези думи, старият бабаджи казал: „Добре! Така да бъде! Сега ще 

ти прочета първия стих на „Мула“. Моля те, слушай внимателно. 

 

„Ведите, чиято достоверност не се нуждае от доказателства, се разкриват на 

човека по веригата на ученическата приемственост, която взема началото си от 

полубога Брахма. Ведическите текстове получават непосредствено потвърждение 

чрез други източници, такива като прякото сетивно възприятие, и сами служат за 

свидетелство, което потвърждава правдивостта на тези девет гореспоменати 

истини. На обикновената светска логика не ѝ е дадено да проникне в дълбочината 

на тези истини“. 

 

Враджанатх попитал: „Във Ведите съдържат ли се достоверни свидетелства за 

това, че Брахма е имал ученици?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Да, има такива свидетелства. В „Мундака-

упанишад“ (1.1.1) е казано: 

 

„Брахма, първи от полубоговете, творец на вселената и покровител на 

безкрайните светове, е предал най-съкровените истини за Върховния Бог на своя 

най-голям син, Атхарва“. 

 

Освен това, в „Мундака-упанишад“ (1.2.13) се твърди: 

 



„Брахма е преподал на своя син науката за Върховната Личност на Бога“. 

 

Враджанатх попитал: „А съществуват ли истински доказателства за това, че 

когато мъдреците са съставяли смрити-шастрите са дали на Ведите верни 

тълкувания?“ 

Светият бабаджи отговорил: „В „Шримад Бхагаватам“ (11.14.3-4), който е най-

яркият скъпоценен камък в огърлицата от всички писания, Самият Бог, Върховната 

Личност на Бога, утвърждава: 

 

„Върховният Бог отвърна: Под въздействие на времето трансценденталният звук 

на ведическото знание бе изгубен в часа на унищожението. Затова, когато настана 

следващото сътворение, Аз предадох ведическото знание на Брахма, тъй като 

самият Аз съм религиозните принципи, изложени във Ведите. Бог Брахма предаде 

това ведическо знание на най-големия си син, Ману, а седемте велики мъдреци, 

начело с Бхригу Муни, сетне на свой ред получиха същото знание от Ману“. 

 

Враджанатх се поинтересувал: „О, светецо, за какво е нужна ученическата 

приемственост, която е толкова уважавана от ваишнавите?“ 

Мъдрият бабаджи отговорил: „Много хора, въведени в заблуда от теорията на 

имперсонализма, са излезли от истинския път. Ако преданите нямаха ученическа 

приемственост, на хората щеше да им е много трудно да общуват с истинските предани 

на Бога. В „Падма-пурана“ е казано следното: 

 

„Ако не си получил посвещение от духовен учител, който принадлежи към 

изначалната приемственост от духовни учители, то мантрата получена от теб 

няма да работи. Четирите школи на ваишнавската ученическа приемственост, 

които водят началото си от Лакшми-деви, Брахма, Шива и Санат Кумар, са 

освободили от материална нечистота целия свят“. 

 

Най-древна от тях е ученическата приемственост, която води началото си от бог 

Брахма. Тази ученическа приемственост продължава и до днес. От незапомнени 

времена, по веригата на ученическата приемственост, в своя изначален вид са се 

предавали Ведите, Ведангите, Веданта и другите свещени писания. Благодарение на 

ученическата приемственост писанията са се съхранили в своята изначална форма, без 

изменения и добавки. Затова никой не трябва да се съмнява в достоверността на Ведите 

и другите свещени писания, ако те са признати от учители, които се ползват с авторитет 

и които принадлежат към веригата на ученическата приемственост. Авторитетната 

ученическа приемственост е изключително важна. Затова великите светци от древни 

времена са следвали пътя на авторетитната ученическа приемственост“. 

Враджанатх попитал: „Някъде съществуват ли пълни списъци на линиите от 

ученическа приемственост?“ 

Бабаджи отговорил: „Списъците включват в себе си имената на най-възвишените 

ачарии. Това е традиция, утвърдила се отдавна“. 

Враджанатх казал: „Аз бих искал да разбера, кои ачарии влизат в списъка на 

ученическата приемственост, която води началото си от Брахма“. 

Светият бабаджи промълвил: „Ето този списък: 

 

„Бог Брахма е ученик на Вишну, Владиката на духовните небеса. Негов ученик е 

Нарада, ученик на Нарада е Вяса, ученици на Вяса са Шукадева Госвами и 

Мадхвачария. Падманабха Ачария е ученик на Мадхвачария, а Нарахари е ученик 



на Падманабха Ачария. Мадхава е ученик на Нарахари, Акшобхя е пряк ученик на 

Мадхава, а Джаятиртха е ученик на Акшобхя. Ученик на Джаятиртха е станал 

Гянасиндху, а негов ученик е Маханидхи. Видянидхи станал ученик на 

Маханидхи, а Раджендра - ученик на Видхявидхи. Джаядхарма е ученик на 

Раджендра, а Пурушоттама – ученик на Джаядхарма. Шриман Лакшмипати е 

ученик на Вясатиртха, който от своя страна е ученик на Пурушоттама. 

Мадхавендра Пури, който е последен в тази верига, е ученик на Лакшмипати“. 

 

Враджанатп казал: „От този стих става ясно, че Ведите са „единственото 

достоверно свидетелство“, а непосредственото възприятие и другите източници трябва 

да бъдат приемани като спомагателни средства за постигане на Ведите. Въпреки това, 

няя, санкхя и останалите философски системи признават и други източници. В 

Пураните са изброени осем такива източника, а именно: непосредственото възприятие, 

заключенията изведени от тях, сравнението, Ведите, историческите летописи 

(итихаси), заключенията основани на отсъствието (анупалабдхи), свидетелствата на 

обстоятелствата (артхапатти) и вероятността (самбхава). Всички те са считани за 

източници, които заслужават доверие. Защо някои от свидетелствата се ценят повече от 

другите? Ако не приемаме директното възприятие и заключенията въз основа на него за 

източници на свидетелствата, как можем да постигнем знание? Моля те, обясни всичко 

това по начин разбираем за мен“. 

Светият бабаджи започнал да обяснява: „Директното възприятие и другите 

източници на знание зависят пряко от материалните сетива. Материалните сетива на 

обусловената душа са подложени на четири недостатъка: бхрама (грешки), прамада 

(илюзии), випралипса (лъжа), каранапатава (ограничение на сетивата). Може ли с 

помощта на такива несъвършени оръдия да бъде получено вярно знание? Но в сърцата 

на светците и мъдреците, потопени в медитация върху Върховната Личност на Бога, се 

намира Самият Бог, откривайки им съвършеното знание, което ние наричаме ведическо. 

Затова Ведите трябва да бъдат приети за истина, без опасения за подвеждане и 

заблуда“. 

Обхванат от жажда за знания, Враджанатх попитал: „Моля те, обясни ми 

същността на четирите недостатъка, присъщи на живите същества - грешки, илюзия, 

лъжа и ограничение“. 

Светият бабаджи казал: „Когато несъвършените материални сетива не могат да 

оценят адекватно реалността на околния свят, това се нарича бхрама. Много ярък 

пример за подобна грешка е миражът в пустинята. Разумът на обусловените души е 

силно ограничен. Ако живото същество се опитва да постигне безграничната Висша 

Истина, то неизбежно ще стане жертва на многочислени илюзии. Това се нарича 

прамада. Пример за такъв недостатък е стремежът да разберем как Върховният Бог е 

съумял да създаде материалният пространствено-времеви свят. Съмненията, на които 

са подложени живите същества се наричат випралипса. Материалните сетива са крайно 

неефективни оръдия за постигане на знание. Ако те извършват грешки повторно, това 

се нарича каранапатава“. 

Враджанатх попитал: „Това означава ли, че сетивното възприятие и другите 

източници на знание нямат никаква стойност?“ 

Като се усмихнал, бабаджи отговорил: „О, млади мъдрецо, възможно ли е да 

познаеш материалния свят, без да използваш материалните сетива и другите източници 

на знание? Въпреки това, тези източници на знание са безполезни за тези, които се 

стремят към опознаване на духовния свят. Като единствен източник на духовно знание 

служат Ведите. Ако сетивното възприятие и другите източници на знание 

потвърждават тези неизменни истини, които ни откриват Ведите, то подобно знание и 



неговите източници могат да бъдат признати за полезни“. 

Враджанатх попитал: „О, светецо, източници на истинско знание ли са „Бхагавад 

Гита“, „Шримад Бхагаватам“ и другите свещени писания?“ 

Достойният бабаджи отговорил: „Бхагавад Гита“ е била предадена от Самия Бог. 

Тя се нарича „Гита-упанишад“ и се счита за една от Ведите. Десетте стиха на „Даша 

Мула“ също са считани за ведически писания, тъй като те са учение, донесено на света 

от Бог Гауранга. „Шримад Бхагаватам“ е антология на фундаменталните истини, 

изложени във Ведите. Другите смрити-шастри също са признати за източници на 

истинско знание, ако не влизат в противоречие с учението на Ведите. Тантра-

шастрите, които също са ведически писания, биват три вида: в гуната на благостта, в 

гуната на страстта и в гуната на невежеството. Панчаратра и другите тантри, които 

се отнасят към гуната на благостта, са най-съкровените части на Ведите. Самата дума 

тантра произлиза от корена на глагола тан (разширявам, разгръщам). Затова 

тантрите също се признават за източник на истинско знание“. 

„Враджанатх отбелязал: „Ведите се състоят от множество различни книги. Кои от 

тези книги следва да бъдат считани като достойни за внимание, а кои не? Моля те, 

разкажи ми това подробно“. 

Бабаджи казал: „Навремето недобросъвестни хора са добавили в текстовете на 

Ведите нови глави, мандали и мантри. Затова не всички части на Ведите са изначални. 

За истински следва да бъдат приемани само онези текстове, които посочват ачариите, 

принадлежащи към веригата на ученическата приемственост“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Кои части са признали за истински ачариите, 

които принадлежат на ученическа приемственост?“ 

Бабаджи отговорил: „Ачариите са признали единадесет Упанишади. Ето техните 

имена: „Иша“, „Кена”, „Катха”, „Прашна”, „Мундака”, „Мандукя”, „Тайттирия”, 

„Айтарея”, „Чхандогя“, „Брихад-араняка“ и „Шветашвара“. Освен това, за истински са 

признати и „Гопала-тапани-упанишад“, „Нрисимха-тапани-упанишад“ и другите 

тапани-упанишади, а също брахманите, мандалите и другите части на „Ригведа“, 

„Яджурведа“, „Самаведа“ и „Атхарваведа“. Ачариите са признали тези книги като 

достойни за доверие“. 

Враджанатх казал: „Ти твърдиш, че не е по силите на материалната логика да 

обясни духовните теми. Как може такова твърдение да бъде обосновано?“ 

Бабаджи отговорил: „В „Катха-упанишад“ (1.2.9) е казано: 

 

„Чрез прибягване до материалната логика е невъзможно да бъдат познати 

духовните истини“. 

 

Във „Веданта Сутра“ (2.1.11) е казано: 

 

„Същността на трансценденталните теми е невъзможно да бъде обяснена с 

теоретични аргументи или абстрактна логика“. 

 

От тези и други твърдения става ясно, че материалната логика не може да бъде 

считана за ключ към духовното знание. В „Махабхарата“ („Бхишма-парва“, 5.22) е 

казано следното: 

 

„Всичко, което е трансцендентално по отношение на материалната природа, е 

непостижимо, а логическите аргументи винаги имат за основа земната природа. 

Тъй като трансценденталните теми се намират извън пределите на действие на 

логическото аргументиране, не трябва да се опитвате да разрешите 



трансцендентални въпроси чрез материални аргументи“. 

 

Тези думи от „Махабхарата“ посочват ограничеността на материалната логика. 

Мнението на преданите, заети със служене на Бога, може да бъде разбрано от следните 

думи на Шрила Рупа Госвами („Бхакти Расамрита Синдху“, 1.1.32): 

 

„Преданото служене се дава по-лесно на тези, които имат определен вкус към 

изучаването на „Бхагавад Гита“ и „Шримад-Бхагаватам“, отколкото на тези, които 

са свикнали само към теоретични разсъждения и мъгляво аргументиране“. 

 

Материалната логика не може да даде окончателно и изчерпателно разбиране на 

въпроса. За това се говори в следните думи от „Бхакти Расамрита Синдху“ (1.1.33): 

 

„Човек може да се ръководи от определени убеждения, които е формирал в 

съответствие с личните си аргументи и решения. Но може да се случи и така, че 

друг човек, който е по-преуспял в логиката, да отхвърли неговите заключения и 

да представи различен тезис, който се харесва на него самия. По този начин, пътят 

на логическото аргументиране никога няма да доведе до надеждни и окончателни 

изводи“. 

 

Ако тези заключения не грешат срещу истината, то каква е ползата от 

материалната логика и аргументи?“ 

Враджанатх отбелязал: „О, свети бабаджи, готов съм да призная, че Ведите са 

най-добрият от всички източници на знание. Логиците, които се опитват да 

противоречат на Ведите се занимават с безсмислени разговори. Сега моля те, прочети 

ми втория стих на „Даша Мула“. 

Светият бабаджи започнал да чете: 

 

„Бог Хари е единствената Висша Истина. Брахма, Шива и Индра се прекланят 

пред Него. Имперсоналният Брахман, свободен от материята, е сиянието на Неговата 

трансцендентална форма. Всепроникващата Свръхдуша е Негова експанзия. Бог е 

творец на безчислените материални вселени и възлюбен на Шри Радхика. Неговият 

облик е прекрасен като тъмен дъждовен облак. Той е напълно духовен“. 

 

Враджанатх казал: „Упанишадите учат, че имперсоналният Брахман е Висшата 

Истина, напълно свободна от материята. Защо тогава Шриман Гаура-Хари твърди, че 

Брахман е сиянието на тялото на Бог Хари? Моля те, обясни ми това“. 

Бабаджи отговорил: „Бог Хари е Върховната Личност на Бога, Бхагаван. Думата 

„бхагаван” се превежда като „този, който притежава шестте съвършенства“. Във 

„Вишну Пурана“ (6.5.47) е казано: 

 

„Безкрайното богатство, непобедимата сила, тържествената слава, пленителната 

красота, съвършеното знание и истинско отречение - тези шест качества 

притежава Върховната Личност на Бога“. 

 

Тези качества са взаимосвързани, като части на едно тяло. Кои от тях са тялото, а 

кои са само части? Тялото е съвкупност от многочислени части. Например, дървото е 

тялото, а клоните - неговите части. За тяло на човека се счита туловището, а ръцете и 

краката се отнасят към неговите части. И ето, красотата е тялото на Върховния Бог, а 

останалите качества - Негови части. Три качества са взаимосвързани едно с друго - 



богатство, сила и слава. Сиянието на славата произлиза от знанието и отречението. 

Затова знанието и отречението се считат за качества, а не за самостоятелни части. 

Знанието за вечния дух и отречението от материята са части от тялото на 

имперсоналния Брахман. Безличният Брахман - това е просто сиянието, което 

произлиза от духовните светове. Неизменният, неподвижен, безформен и лишен от 

качества Брахман не е висшата независима истина. Топлината на огъня не може да бъде 

наречена независима от самия огън. Първичен е самият огън, а топлината е само едно 

от неговите качества“. 

Враджанатх казал: „Изучавайки Ведите, аз забелязах, че след описанието на 

безличностния Брахман в текста нерядко следват думите ом шантих шантих харих ом. 

По такъв начин във Ведите се утвърждава превъзходството на Бог Хари. О свети 

мъдрецо, кажи ми, кой е Бог Хари?“ 

Като се усмихнал, достойният бабаджи отговорил: „Бог Хари – това са Радха и 

Кришна, които се наслаждават на Своите трансцендентални игри“. 

Враджанатх, който не бил удовлетворен от толкова лаконичен отговор, казал: 

„Добре, ще попитам за това по-късно. А сега, моля те, обясни ми какъв вид експанзия 

на Върховния Бог (бхагаван) е Свръхдушата (параматма), която е считана за творец на 

материалните вселени?“ 

Бабаджи отговорил: „Като е използвал две от Своите качества - богатство и сила, 

Върховният Бог е сътворил материалния свят, царството на мая. След като сътворил 

материалния свят, Бог се е проявил под формата на Вишну и е влязъл в Него. Когато 

Бог проявява Своите експанзии, на всяка от тях се предават Неговите съвършенство и 

самодостатъчност. За това говорят следните думи от „Брихад-араняка-упанишад“ (5.1): 

 

„Върховната Личност на Бога притежава истинско съвършенство и пълнота, и тъй 

като Той е изцяло съвършен, всичко, което произлиза от Него, е дарено със 

съвършенство и пълнота. Бог е пълното цяло, и независимо колко пълни единици 

произлизат от Него, Той остава все толкова пълен“. 

 

 Свръхдушата (параматма) е Бог Вишну, пълният и съвършен Бог, който 

пронизва материалния свят и го съхранява. Бог Вишну се проявява в три форми: 

Каранодакашайи Вишну, Кширодакашайи Вишну и Гарбходакашайи Вишну. Океанът 

Карана, известен като реката Вираджа, е границата между духовния и материалния 

свят. Бог Вишну вечно се намира там, като лежи върху водите на океана Карана. Затова 

Го наричат Каранодакашайи Вишну. Като насочва Своя благосклонен поглед към Мая 

Деви, Бог ѝ повелява да сътвори материалния свят. Този процес е описан в „Бхагавад 

Гита” (9.10) със следните думи: 

 

„О, сине на Кунти, тази материална природа, която е една от Моите енергии, 

действа под Моето ръководство, като създава всички движещи се и недвижещи се 

същества. Под нейното управление това творение се създава и унищожава отново 

и отново“. 

 

Във ведите („Айтарея-упанишад“, 1.1.) е казано: 

 

„Върховната Личност на Бога хвърля поглед към материалното творение“. 

 

Също там („Айтарея-упанишад“, 1.1.) е казано: 

 

„Върховната Личност на Бога сътворява материалния свят“. 



 

Върховният Бог, чийто поглед е толкова могъщ, се появяава под формата на 

Гарбходакашайи Вишну и влиза в материалния свят. Частиците светлина, които 

излъчва погледът на Бог Маха-Вишну, са обусловените духовни души. Под формата на 

Параматма, чийто размер е колкото големия пръст, Бог влиза в сърцето на всяка 

обусловена душа. Тази форма се нарича Кширодакашайи Вишну, или Хиранягарбха. 

Върховният Бог и индивидуалната душа се намират заедно в сърцето на всяко живо 

същество. Това се потвърждава от следните думи на „Шветашвара-упанишад“ (4.6.): 

 

„Индивидуалната душа и Свръхдушата, Върховният Бог, са подобни на две птици, 

които седят една до друга на едно дърво“. 

 

Шрути-шастра обяснява, че Върховния Бог и индивидуалната душа са подобни 

на две птици, които седят на един клон. Първата птица - Върховната Личност на Бога - 

дава плодовете на карма, а другата - индивидуалната душа - се храни с тези плодове. В 

„Бхагавад Гита“ (10.41-10.42) Върховният Бог провъзгласява: 

 

„Знай, че всички съвършенства, всички прекрасни и знаменити творения възникват 

само от искрата на Моето великолепие. О, Арджуна, каква е необходимостта от 

цялото това подробно знание? Само с една незначителна частица от Мен, Аз 

прониквам и поддържам цялата вселена.” 

 

Затова Свръхдушата (параматма), която създава този свят, влиза в него и го 

поддържа, а освен това го управлява, е експанзия на Върховната Личност на Бога 

(бхагаван)“. 

Като изслушал тези думи, Враджанатх казал: „Аз съм готов да повярвам в това, че 

безличният Брахман е сиянието на тялото на Върховната Личност на Бога, а 

Свръхдушата - Негова експанзия. Но кажи ми, съществуват ли доказателства, че 

именно Бог Кришна е изначалната форма на Върховния Бог?“ 

Бабаджи отговорил: „На Бог са присъщи и величието, и безкрайната 

привлекателност. Аспектът на величие на Бога е най-пълно проявено във формата на 

Бог Нараяна, господаря на духовния свят и създателя на Бог Маха-Вишну. Като 

проявява Своето величие, Бог става Нараяна, а проявявайки Своите сладостни игри - 

Кришна. Бог Кришна е привлекателен във висша степен. Той излъчва блаженство, 

което затъмнява цялото величие, съществуващо в този свят. Въпреки това, Бог Нараяна 

и Бог Кришна по нищо не се различават един от друг. Най-великата привлекателност и 

духовни емоции, които преобладават в духовния свят, произлизат от Шри Кришна. 

Това се обяснява от следните думи на „Риг Веда“ (1.22.164.31): 

 

„Аз видях пастирче, облечено в живописни дрехи. То вървеше съпровождано от 

весели, прекрасни момичета. То вечно странства по пътечките на духовния свят. 

Това пастирче отново и отново слиза в материалния свят и винаги се намира в 

сърцата на живите същества“. 

 

В „Чхандогя-упанишад“ (8.13.1) е казано: 

 

„За да получа милостта на Шри Радха, аз се отдавам на Бог Кришна. За да заслужа 

благосклонността на Бог Кришна, аз се отдавам на Шри Радха“. 

 

В тези стихове се говори за душите, освободени от материалното съществуване и 



за техните взаимоотношения с Кришна. В „Шримад Бхагаватам“ (1.3.28) е казано: 

 

„Всички гореспоменати инкарнации са пълни части или части от пълните части на 

Бога, но Бог Шри Кришна е изначалната Божествена Личност. Те се появяват на 

различни планети, когато невярващите безбожници предизвикват безпокойства 

там. Богът идва, за да защити вярващите“. 

 

В „Бхагавад Гита“ (7.7) Бог провъзгласява: 

 

„О, завоевателю на богатства, няма истина, по-висша от Мен. Всичко е в Мен – като 

перли нанизани на конец“. 

 

В „Гопала-тапани-упанишад“ (1.20) е казано: 

 

„Бог Кришна е вездесъщият върховен повелител, който трябва да бъде почитан. 

Бидейки единен и неделим, Той се проявява в множество форми“. 

 

Враджанатх казал: „По какъв начин Бог може да присъства навсякъде? Ако 

твърдим, че Бог Кришна има форма, трябва да признаем, че в определен момент тази 

форма може да се намира само на едно място. Тогава, Бог се намира под властта на 

материалните гуни. Може ли при това Той да съхрани Своята върховна независимост?“ 

Бабаджи отговорил: „Баба, ти си само обусловена душа, която се е оказала в плен 

на материалния свят, под властта на мая. Затова тези съмнения възникват у теб. Докато 

разумът ти е вързан с оковите на мая, той няма да може да се приобщи към 

трансценденталната реалност. Опитвайки се да осъзнае духовната реалност, той ще 

изобрази Висшия Дух като себе си. Като следва този път, разумът се намира в 

безпокойство, защото този път е несъмнено лъжлив. Като изчерпи всичките си опити да 

уподоби Върховния на себе си, човек започва да си въобразява, че Висшият Дух няма 

нито форма, нито качества. Така живото същество става жертва на пагубната заблуда, 

която изкривява истината за Висшия дух. В действителност, тези фактори, за които ти 

предполагаш, че могат да окажат влияние на формата на Бог Кришна, нямат никакво 

отношение към Неговата истинска духовна форма. Разсъжденията, че Висшия Дух 

„няма форма“, че Той е „неизменен“ и „бездеен“, са породени от търсенето на 

диаметрални противоположности на това, с което ние се сблъскваме постоянно в 

материалния свят. Качества от съвсем друг вид са прекрасната форма на Бог Кришна, 

Неговият щастлив лик, Неговите лотосоподобни очи, Неговите нежни нозе и всички 

останали части на изящното Му тяло, идеално подходящо за наслажденията от 

трансценденталните игри. Тази духовна форма на Бог Кришна е също един от 

аспектите на Бога. Съпоставяйки двата основни аспекта - личният и безличният, ние 

можем да направим извода, че по-привлекателен е личностният аспект на Бога. За това 

говорят и следните думи от „Шри Нарада-панчаратра“: 

 

„Бог Кришна притежава безгранична независимост. В Неговата форма и качества 

липсват каквито и да било изкривявания. Неговото тяло няма нищо общо с 

материалните тела, притежатели на които сме ние. Неговите ръце, крака, лице, 

корем и всички останали части на тялото се състоят от духовно блаженство. 

Тялото на Бога не е материално, различно от духа. Бог и Неговото тяло са едно и 

също“. 

 

Формата на Бог Кришна е вечна, изпълнена със знание и блаженство. Неговите 



качества са духовни. Неговите действия не са ограничени от материалното време и 

пространство. Неговото тяло е способно да присъства на различни места в едно и също 

време. Той е един и е неделим. Материалният свят е толкова голям, че обусловените 

души не могат да го измерят. Обитателите на материалния свят предполагат, че тялото 

изобщо не може да присъства на две различни места едновременно. Но в духовния свят 

всичко е по друг начин. Бог Кришна може да присъства навсякъде, при това без изобщо 

да се затруднява. В действителност, това е едно от Неговите непостижими качества. 

Необикновените качества на духовната форма на Бога се различават много силно от 

качествата, присъщи на материалните форми. Кой може да бъде по-могъщ, от 

всепроникващият Висш Дух? Всичко съществуващо в материалния свят е ограничено 

от материалното време и пространство. Колко могъща трябва да бъде формата, лишена 

от всякакви времеви ограничения, която присъства навсякъде? Трансценденталната 

обител на Бог Кришна, Враджа, е описана в „Чхандогя-упанишад“. В това писание 

обителта на Бога се нарича „Брахма-пура“. Тази обител е абсолютно духовна и е 

изпълнена с божествени чудеса. Цялата дейност, извършвана в тази обител е духовна. 

Всичко в тази обител - земя и вода, реки и дървета, небе, слънце, луна и звезди, е 

духовно. В предметите, които присъстват там няма никакви материални недостатъци. О 

баба, град Маяпур в Навадвип - този, в който ти се намираш сега, също се намира в 

духовния свят. Ти се намираш в мрежата на мая, затова не можеш просто да протегнеш 

ръка и да се докоснеш до него. Но когато бъдеш удостоен от милостта на велик светец, 

несъмнено ще разбереш, че тук всичко е духовно. Именно тогава ще започне твоето 

приобщаване към духовния свят на Враджа. Приятелю мой, как можа да си помислиш, 

че тялото на Бога може да попадне в каквато и да било зависимост? Славата на 

духовната форма на Кришна многократно превишава всичко, каквото може изобщо да 

си представи твоят разум, осквернен от материални представи. По всяка вероятност, ти 

в миналото си извършил много неблагочестиви постъпки“. 

Леко смутен, Враджанатх казал: „О, свети бабаджи, формата и красотата на Бога, 

Неговите игри и спътници, домовете, в които живее, горичките, в които се разхожда, 

както впрочем и всичко останало, до което Бог се докосва, не принадлежи на света на 

материята. Мъдрият човек няма да се съмнява в това. Но кажи ми, къде и кога сияйните 

Радха и Кришна проявяват Своите форми, обители и игри?“ 

Бабаджи отговорил: „Шри Кришна е господарят на всички енергии. Да направи 

от невъзможното възможно е в Неговите сили. В това няма нищо удивително. Бог 

обича да се наслаждава на трансценденталните игри. Всичко, каквото и да си пожелае, 

се осъществява незабавно. Той притежава пълнота на силата и на властта. За Бог не е 

трудно да прояви Своята трансцендентална форма и обител в материалния свят“. 

Като изслушал внимателно отговора на светия старец, Враджанатх казал: „О 

мъдрецо, аз имам още едно съмнение. Бог Кришна се появява в материалния свят по 

Своя воля. Но хората, които общуват с Него са склонни да приемат Неговата 

„трансцендентална обител“ за също такова материално място, както и всички останали. 

Те изобщо не се съмняват, че Неговата „трансцендентална форма“ е също материална, 

като телата на обикновените хора, а Неговите „трансцендентални игри във Враджа“ са 

обикновени юношески забавления. Защо виждат всичко именно така? Нали ако е вярно 

това, че Бог Кришна идва в материалния свят, защо тогава хората не забелязват, че 

Неговата форма е духовна?“ 

Светият бабаджи казал: „Едно от многочислените трансцендентални качества на 

Бог Кришна е Неговата милост към преданите. Като използва Своята енергия хладини-

шакти, Той дарява Своите предани с възможността да видят своята истинска природа. 

На тези, които са Му истински предани, Той разкрива всичко за Своите 

трансцендентални игри. Но сетивните органи на материалистите, осквернени от 



множество греховни действия, не забелязват никаква разлика между описаните деяния 

на Бога и обикновените исторически разкази, толкова популярни в нашето общество“. 

Враджанатх попитал: „Но нима Шри Кришна не слиза в материалния свят, за да 

прояви Своята милост към всички хора?“ 

Бабаджи отговорил: „Неговото идване в този свят носи голямо благо на света. 

Когато Той слиза в материалния свят и проявява в него Своите трансцендентални игри, 

преданите, които се намират редом с Него, виждат, че Неговата форма и игри са 

божествени. Разбира се, материалистите не са склонни да ги приемат за такива. 

Въпреки това, просто като ги гледат, непреданите получават велико духовно благо. В 

бъдеще това благо ще даде своите плодове, и дори закоравелите грешници ще могат да 

повярват в чистото предано служене. Без съмнение, идването на Бога в този свят носи 

огромно благо на всички обусловени души, без изключение“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Ако игрите на Бог Кришна носят такова благо, 

защо те не са описани на достъпен език за всички, на всяка страница на ведическата 

литература?“ 

Бабаджи се усмихнал: „Само със своето съществуване, Ведите възпяват славата 

на Бог Кришна. Въпреки това, в някои произведения игрите на Бога се описват по пряк 

начин, в други се съдържа само намек за тях. Ако думите на свещените текстове 

посочват директно Бог Кришна, описанието се счита за пряко. Пример за такова 

описание са следните думи от „Чхандогя-упанишад“: 

 

„За да постигна милостта на Шри Радха, аз служа на Бог Кришна. За да получа 

благосклонността на Бог Кришна, аз се отдавам в лотосовите нозе на Шри Радха“. 

 

В тези думи на „Чхандогя-упанишад“ се разказва за освободените души и за 

служенето на Бог Кришна, както и за различните раси. Когато в думите на свещените 

писания се съдържа само намек за Бог Кришна, такова описание е косвено. В беседите 

на Ягявялкя, Гарга и Майтрея („Брихад-араняка-упанишад“) се съдържа описание на 

Бог Кришна - първо косвено, а след това пряко. Ведите нееднократно са описали 

вечните игри на Бог Кришна, а също са възпели славата на безличния Брахман и 

Свръхдушата“. 

Враджанатх казал: „О свети бабаджи, Бог Кришна е Върховната Истина. В това 

няма никакво съмнение. Но какво положение заемат Брахма, Шива, Индра, Сурия, 

Ганеша и другите полубогове, почитани в този свят? Моля те, разкажи ми за това. 

Някои брамини твърдят, че Шива е Върховната Истина и няма никой по-висш от Него. 

Аз съм роден в семейство на поклонници на Бог Шива и от самото си детство съм 

слушал възхвали по Негов адрес. Каква е истината?“ 

Бабаджи заговорил: „О брамине, ще ти разкажа за правилното съотношение 

между заслугите на обусловените живи същества, почитаните полубогове и полубогини 

в този свят, и Върховната Личност на Бога. Моля те, слушай внимателно. Още веднъж 

ще изброя някои трансцендентални качества на Бог Кришна. Те са възпети със 

следните думи на великия философ Шрила Рупа Госвами, в книгата със заглавие „Шри 

Бхакти Расамрита Синдху“: 

 

„Кришна - най-великият герой, притежава  най-прекрасното тяло. Неговото тяло е 

дарено с всички мислими достойнства. То сияе и радва погледа. Тялото на Бога е 

вечно младо, силно и могъщо. 

Кришна знае всички езици, които съществуват. Той винаги говори правдиво и 

много красиво. Той е особено изкусен оратор. Той е мъдър, учен и надарен с 

гениалност. 



Кришна притежава обширни познания за изкуствата. Той е много мъдър, 

съобразителен, надарен с дълбоко чувство за благодарност и изпълнява Своите 

обещания безпрекословно. Той знае как да се държи с различните хора, в 

съответствие с времето, мястото и обстоятелствата. Неговите думи не са 

различават от свещените писания. Той се отличава с чистота и самообладание. 

Бог Кришна е способен да управлява сетивата си; Той е твърд, сериозен и 

неизменно спокоен. Той се отнася еднакво към всички. Кришна е великодушен, 

религиозен, добър и знаменит със своето благородно поведение. Той винаги се 

отнася към уважаваните хора с почитание. 

Кришна е простосърдечен и срамежлив. Той винаги защитава душите, които са 

Му се отдали. Той е много щастлив и винаги желае доброто на Своите предани. 

Любовта на преданите има безгранична власт над Него. 

Кришна е изключително влиятелен и знаменит. Той е най-достойният обект за 

привързаност за всеки. Той е покровител на честните и добродетелни хора. Той е 

харесван от жените, както впрочем и от мъжете. Кришна притежава приказно 

богатство. 

Кришна е Върховният Бог, и Той винаги е почитан като Върховния Бог и 

повелител. В Него се намират всички трансцендентални качества, споменати по-

рано. 50-те споменати качества на Върховния Бог са неизчерпаеми, като океан. С 

други думи, те са труднопостижими за ума, осквернен от материята. 

Понякога тези качества могат да бъдат присъщи и на живите същества, но те са 

проявени в тях толкова незначително, че не заслужават особено внимание. 

Освен петдесетте изброени по-горе качества, Върховният Бог притежава още пет, 

които могат да имат и полубоговете. 

Тези качества са следните: 

1) Бог винаги се намира в Своето изначално положение; 

2) Той знае всичко в този свят; 

3) Той е винаги млад и енергичен; 

4) Неговата форма е център на вечността, знанието и блаженството; 

5) Той притежава всички мистични съвършенства; 

Следващите пет качества са характерни за Нараян, господарят на Лакшми, който 

пребивава вечно на планетите Вайкунтха. Бог Кришна притежава тези качества, 

но полубоговете и другите живи същества са лишени от тях. Тези качества са 

следните: 

1) Неограничена върховна власт; 

2) Способност да създава от тялото си безчислени вселени; 

3) Заема положението на изначален източник на всички инкарнации; 

4) Способност да дарява с освобождение убитите врагове; 

5) Способност да привлича възвишените и самодостатъчни мъдреци. 

Въпреки, че и Нараяна – Божеството господар на планетите Вайкунтха, притежава 

тези качества, те са проявени в най-пълна степен в Бог Кришна“. 

Освен тези 60 божествени качества, Кришна има четири индивидуални качества, 

които липсват дори у Нараяна. Те са следните: 

1) Кришна е подобен на океан, изпълнен с вълните от чудесните игри, които 

поразяват всички със своята прелест; 

2) В игрите, свързани с интимната любов, Той винаги е обкръжен от най-

скъпите Му предани, които изпитват гореща любов към Него; 

3) С мелодичните звуци на Своята флейта, Той пленява сърцата на жителите 

на трите свята; 

4) Няма нищо сравнимо с Неговата красота и великолепие. Няма никой равен 



на Него и по-велик от Него. 

По такъв начин, Върховната Личност на Бога пленява всички живи същества - 

както подвижни, така и неподвижни. Той е толкова прекрасен, че Го наричат 

Кришна - всепривличащият. 

Кришна превъзхожда Нараян, като притежава четирите трансцендентални 

качества - със Своите чудесни игри, с множеството си скъпи спътници (гопи), със 

Своята ненадмината красота и с чудните звуци на флейтата си. Бог Кришна 

превъзхожда във всичко живите същества и полубогове, дори толкова могъщи 

като Бог Шива. Бог Кришна е по-могъщ и от Своята лична експанзия - Нараяна. 

 

Тези 64 качества са проявени вечно и в цялата си пълнота в Кришна, чиято 

изначална духовна форма е вечна, изпълнена с истинско знание и безкрайно 

блаженство. Последните 4 качества са присъщи само на Бог Кришна. Те отсъстват дори 

у инкарнациите (аватарите) на Бога. С изключение на тези четири качества, 

останалите шестдесет присъстват в пълна степен в личността на Бог Нараян, 

повелителя на духовното небе, който притежава прекрасна духовна форма. С 

изключение на пет качества, които притежава само Бог Нараян, останалите 55 

присъстват в личността на бог Шива и у другите полубогове. Отражение на последните 

петдесет качества може да бъде забелязано и в индивидуалните души. Шива, Брахма, 

Сурия, Ганеша и Индра са частични експанзии на Бога, дарени с властта да се 

разпореждат с отделна част от творението на Бога. При това те са индивидуални души, 

слуги на Върховния Бог. Благодарение на тяхната милост много хора са достигнали 

върховете на чистото предано служене. Те управляват обусловените души и именно 

затова са обект на почитание в материалния свят. Поклонението на тях постепенно 

води до поклонение на Върховния Бог. Полубоговете притежават дара да разкриват на 

живите същества смисъла от преданото служене на Върховната Личност на Бога, затова 

те трябва да бъдат почитани като духовни учители и да им се покланят. В свещените 

писания е казано, че бог Шива е толкова изпълнен с преданост към Върховната 

Личност на Бога, че не се различава от Самия Върховен Бог. Именно затова 

привържениците на имперсонализма търсят Неговото покровителство и Го считат за 

Висша форма на Върховния“. 

 

 

14. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея, 
прайоджана (енергиите на Бога) 

 

 

Като се прибрал вкъщи, Враджанатх започнал да разсъждава върху това, което 

чул от стария бабаджи. Неговото сърце се преизпълнило с радост, а в главата му се 

въртели такива мисли: „Ах, колко прекрасни са думите на Бог Гауранга! Когато ги 

слушам, сърцето ми се изпълва с щастие. Когато слушам думите, казани от Него, от 

устата на светия бабаджи, моята любов към Него става все по-силна и по-силна. 

Всички постулати на учението Му ми изглеждат съвсем логични. Изглежда, че 

Неговото учение е основано пряко на твърденията в свещените писания. Никак не мога 

да разбера защо достойните брамини го подлагат на критика. Видимо, само заради това, 

че всички те са закоренели имперсоналисти“. 

На следващия ден Враджанатх отново тръгнал към Рагхунатх дас Бабаджи. Като 

видял стария бабаджи на прага на неговата хижа, Враджанатх му поднесъл своите 

поклони. Светият бабаджи го прегърнал и го настанил да седне до него. Сияейки от 

щастие, Враджанатх казал: „О, учителю, искам да чуя третия стих на „Даша Мула“. 



Моля те, прочети ми го“. Светият бабаджи, зарадван, че Враджанатх изпитва толкова 

възвишени духовни чувства, започнал да декламира: 

„Слава на Върховната Личност на Бога, когото изобщо не засягат материалните 

изменения. Той е сам със Своята духовна енергия. Той вечно се намира в Своето 

неповторимо великолепие. От тялото Му се ражда духовната енергия, която изпълнява 

всичките Му желания. Освен това, Бог ражда енергията, която поддържа 

индивидуалните души, а също и енергията, която отговаря за безжизнената материя.” 

Враджанатх казал: „Ортодоксалните брамините твърдят, че Върховният, който се 

проявява под формата на имперсоналния Брахман, няма власт над енергиите. Той има 

власт над различните енергии само тогава, когато се проявява под формата на 

Върховния Повелител. Какво казват Ведите за това?“ 

Бабаджи отговорил: „Енергиите на Бога се намират винаги под Неговата власт, 

независимо в какъв аспект се проявява Той. Във Ведите („Шветашвара-упанишад“, 6.8) 

се казва: 

 

„Тялото на Бога се различава от тялото на обикновеното живо същество. Между 

Него и Неговата душа няма никаква разлика. Той е абсолютен. Затова никой не е 

равен на Него и не Го превъзхожда. Неговите енергии са многостранни“. 

 

Иччха-шакти, енергията на Бога, която изпълнява всичките Му желания, е 

описана със следните думи („Шветашвара-упанишад“, 1.3): 

 

„Потопени в медитация, мъдреците са прозрели тайнствената енергия и 

трансценденталните качества на Върховната Личност на Бога, изначалната 

причина, която господства над всички вторични причини, като се започне с 

времето и се завърши с индивидуалните живи същества“. 

 

Джива-шакти, енергията на Бога, която представляват индивидуалните духовни 

души, се описва със следните думи („Шветашвара-упанишад“, 4.5): 

 

„Нероденият мъж се наслаждава на връзката с неродената червено-бяло-черна 

жена, която ражда множество деца подобни на нея. Друг нероден мъж отначало ѝ 

се наслаждава, но в края на краищата я напуска*“. 

 

Мая-шакти, енергията на Бога, която олицетворява материалния свят, се описва 

така („Шветашвара-упанишад“, 4.9): 

 

„Ведите са безкрайно множество различни химни, молитви, описания на 

жертвоприношения, обреди, обети, благочестиви действия, а също и исторически 

разкази и предсказания за бъдещето. Като просто изучава Ведите, за обусловената 

душа, въведена в заблуждение от мая, е много трудно да постигне Върховния Бог, 

повелител на илюзорната енергия и творец на безчислени материални вселени“. 

 

Думите на прася-шакти („Шветашвара-упанишад“ 6.8) посочват, че от 

многочислените енергии на Бога само една е основна. Никъде във Ведите не се говори, 

че някакъв аспект на Върховния е лишен от власт над енергиите. Притежавайки всички 

качества, присъщи на творението, Бог е Върховната Личност. Когато не обладава 

качествата в цялата им пълнота, Той се проявява като безличния Брахман. Главната 

божествена енергия подпомага проявлението на Бога под формата на безличния 

Брахман. С други думи, имперсоналният Брахман притежава енергията. Тази енергия е 



описана във Ведите, които я наричат с различни имена: пара-шакти, сварупа-шакти, 

чит-шакти. Имперсоналистите си въобразяват, че безличният Брахман е лишен от 

власт над енергиите. Обаче безличният Брахман се намира извън пределите на 

способностите на имперсоналистите за мислене. Ведите утвърждават, че Върховният се 

проявява в два аспекта - единият от тях притежава качества, а другият няма качества. 

Фактът, че безличният аспект на Бога притежава енергии се потвърждава със следните 

думи на Ведите („Шветашвара-упанишад“, 4.1): 

 

„Без да има качества, Върховният въпреки това е сътворил материалния свят, като 

е прибягнал до помощта на Своите енергии“. 

 

Използвайки Своите многочислени енергии, Върховната Личност на Бога 

сътворява материалния свят. 

Като изучиш задълбочено свещените писания, можеш да се убедиш, че 

Върховният никога не губи властта си над Своите енергии. Те винаги служат на Бога. 

Следната мантра от Ведите („Шветашвара-упанишад“, 6.16) описва Върховния Бог, 

повелителя на трите вечни енергии: 

 

„Върховният Бог, творецът на безкрайното космическо проявление, познава всяко 

ъгълче и местенце на Своето творение. Той е причината за това творение, но 

Неговото появяване няма причина. Той притежава цялата пълнота на съзнанието. 

Той е Свръхдушата, господар на непознатите качества, и цялото космическо 

проявление се намира под Негова власт. Робството, характерно за обусловеното 

състояние на материалното битие, а също освобождението от това робство, също 

се намират под разпореждане на Бога“. 

 

В този стих са описани трите основни енергии на Бога. Думата прадхана се отнася 

за мая-шакти на Бога, думата кшетрагя – за енергията на индивидуалните духовни 

души, а думата кшетрагя-пати - за духовната енергия на Бога. Твърдението, че 

безличният аспект на Върховния не притежава енергии, а личният аспект притежава, е 

родено от богатото въображение на имперсоналистите. Бог е вечен повелител на 

Своите енергии. Когато Бог се появява в цялото си великолепие, когато Неговото 

изначално върховно положение не предизвиква съмнения, когато се проявява като 

Върховната Личност, Той винаги е съпровождан от Своите енергии“. 

Като чул обясненията на светия старец, Враджанатх попитал: „Ако Бог е винаги 

съпровождан от Своите енергии и ако всички деяния се извършват от Неговите 

енергии, в какво се състои Неговата лична независимост и по какъв начин се 

изпълняват всичките Му желания?“ 

Бабаджи отговорил: „В писанията е казано: „Енергията и Повелителят на 

енергията са единни. Енергиите извършват тези действия, които отговарят на волята на 

Повелителя. Мая-шакти е длъжна да сътвори материалната вселена. Джива-шакти е 

длъжна да поддържа множеството индивидуални души. Задължението на чит-шакти е 

да сътвори духовния свят. След като възложи тези задължения на Своите енергии - 

чит-шакти, джива-шакти и мая-шакти, Бог остава встрани, без да претърпява 

никакви изменения и без да усеща въздействия от тяхна страна“. 

Враджанатх попитал отново: „Но ако тези действия се извършват по Негово 

желание, как тогава Той може да остава встрани изобщо недокоснат и незаинтересован 

от нищо? Ако Той желае да се извършат определени действия, следователно 

резултатите от тези действия несъмнено ще окажат влияние върху Него“. 

Светият бабаджи отговорил: „Ако писанията твърдят, че Бог остава встрани от 



каквато и да била дейност, това подразбира, че Бог никога не претърпява никакви 

материални изменения. Материалната енергия е огледално отражение на Неговата 

вътрешна, духовна енергия. Творенията на материалната енергия, мая, са напълно 

реални, но те са временни. Измененията, произведени от мая, не се съхраняват дълго. А 

тези изменения, които произлизат от желанията или игрите на Бога, се проявяват 

благодарение на Неговата духовна енергия - чит-шакти. Тези изменения са проявление 

на Неговата духовна любов, затова те са лишени от каквито и да било недостатъци или 

замърсявания. Те се отнасят към духовната сфера. Въпреки че мая-шакти създава 

материалния свят по волята на Бога, Върховният Бог съхранява Своята изключително 

духовна природа. В творението на Неговата духовна енергия, чит-шакти, няма нищо 

материално. Когато обикновените хора, чийто разум не може да си представи нищо 

друго, освен материя, започнат да разсъждават за колосалното разнообразие от 

проявления на духовната енергия на Бога, те неизбежно стигат до извода, че всички 

тези описания могат да се отнасят само за материални предмети. Тези хора приличат на 

болните от жълтеница, които виждат целия свят в жълта светлина. Но свещените 

писания имат предвид следното: материалната енергия е само отражение на духовната 

енергия. Изводът идва от само себе си: огромното разнообразие от проявления в 

материалния свят е отражение на безкрайното разнообразие на духовния свят. На пръв 

поглед, материалният и духовният свят си приличат един на друг. Обаче истината е, че 

тези светове са диаметрални противоположности. Отражението на човешкото тяло в 

огледалото изглежда точно като самото тяло. Но в огледалното отражение лявата ръка 

изглежда като дясна, а дясната – като лява. На материалистите им се струва, че 

разнообразието на духовния и материалния светове е едно и също, но духовно 

развитият човек може да забележи пряката противоположност на тези явления. В 

действителност, материалното разнообразие е  изкривено отражение на духовното 

разнообразие. Върховният Бог е лишен от каквито и да било материални изменения и 

всяко Негово желание се изпълнява незабавно. Той управлява материалната енергия, 

мая, и ѝ възлага различни задачи“. 

Враджанатх попитал: „О мъдрецо, кажи ми дали Шри Радхика е проявление на 

някоя от енергиите на Бога?“ 

Бабаджи отговорил: „Бог Кришна е Изначалният Повелител на всички енергии. 

Шримати Радхика е идеалното, изначално проявление на Неговата енергия. Шримати 

Радхика е изначалната форма на вътрешната, духовната енергия на Бога. Както 

мускусът не се различава от аромата, както пламъкът не се различава от своята 

способност да изгаря, така и Радха-Кришна, които вкусват заедно блаженството на 

трансценденталните игри, са вечно единни и едновременно с това се различават един от 

друг. Вътрешната енергия на Бога, Шри Радха, проявява три енергии: чит-шакти 

(духът), джива-шакти (индивидуалните души) и мая-шакти (материята). Тези енергии 

се считат за различни аспекти на крия-шакти (енергията на действието). Чит-шакти 

освен всичко друго, е известна като антаранга-шакти, а джива-шакти – като 

татастха-шакти. Мая-шакти е известна като бахиранга-шакти. Въпреки че 

вътрешната енергия на Бога е неделима, когато изпълнява различни действия тя приема 

различни форми. Всички съвършени качества на вътрешната енергия присъстват в 

пълна степен в чит-шакти. Незначителна част от тези съвършенства присъства в 

джива-шакти, а тяхното изкривено отражение присъства в мая-шакти. Вътрешната 

енергия се проявява в три аспекта: хладини, сандхини и самвит. Те са описани в „Даша 

Мула“ със следните думи: 

 

„Вечна слава на Бог Шри Кришна, който се наслаждава на нектарните игри във 

Враджа, който се потапя в нектара от духовни емоции, който се радва на чувството на 



безгранична екстатична любов, проявена благодарение на самвит-шакти, и който се 

намира вечно в блестящата трансцендентална обител, която създава сандхини-шакти“. 

 

И така, вътрешната енергия на Бога има три аспекта: хладини, сандхини и самвит. 

Хладини-шакти, която представлява Шри Радха, дъщерята на Вришабхану, доставя на 

Бог Кришна огромно трансцендентално блаженство. Нейното проявление под формата 

на висшата екстатична любов (маха-бхава) е най-скъпо на Бог Кришна и Му доставя 

неописуемо удоволствие. Хладини-шакти приема и други форми. Тя се превъплъщава в 

облика на осемте главни гопи (ашта-сакхи), скъпите гопи (прия-сакхи), веселите гопи 

(нарма-сакхи), гопите, по-скъпи от живота (прана-сакхи), и най-скъпите гопи (парама-

прештха-сакхи). Гопите изпълняват различни действия в преданото служене. Тези гопи 

са вечно освободени души, които обитават духовния свят на Враджа. Самвит-шакти 

контролира различните взаимоотношения, които съществуват между жителите на 

Враджа. Сандхини-шакти сътворява земята, водата, селата, горите, хълмовете (в това 

число и хълма Говардхан), всички тези места, където живеят Шри Кришна, Шри Радха, 

Техните приятели и приятелки – гопите и гопалите, техните слуги, Техните любими 

крави и всички останали жители на Враджа. Чувството на екстатична любов, 

възбуждано от хладини-шакти, изпълва постоянно Бог Кришна с неизмеримо 

блаженство. Самвит-шакти отговаря за любовните игри – танца раса, веселите 

подвизи на пастирчетата и така нататък. За да прояви тези игри, Бог Кришна се обръща 

към Своята самвит-шакти. Бог, вечно потопен в нектара от трансцендентални емоции, 

се наслаждава на игрите на благословената земя на Враджа, земята, сътворена от 

сандхини-шакти. Сред всички духовни обители, земята на Враджа е най-почитаната“. 

Враджанатх отбелязал: „Ти каза, че вътрешната енергия се проявява под формата 

на енергиите хладини, сандхини и самвит. Но нали джива-шакти е също миниатюрна 

частица от вътрешната енергия, а мая-шакти – изкривено отражение на вътрешната 

енергия. Моля те, разкажи ми как енергиите хладини, сандхини и самвит са свързани с 

енергиите джива-шакти и мая-шакти“. 

Достойният Бабаджи отговорил: „Джива-шакти, която е атомарна частица от 

вътрешната енергия, притежава незначителна част от тези три енергии. Хладини-шакти 

се проявява в нея като вечното блаженство на безличния Брахман, самвит-шакти – 

като знанието на индивидуалната душа за имперсоналния Брахман, а сандхини-шакти – 

като най-дребните духовни форми на духовните души. Така трябва да бъде разбиран 

интересуващият те въпрос за проявлението на тези енергии в индивидуалните духовни 

души. В сферата, подвластна на мая-шакти, хладини-шакти се проявява като 

материалното щастие, самвит-шакти – като материалното знание, а сандхини-шакти – 

като четиринадесетте материални свята, а също и като материалните тела на 

обусловените души“. 

Враджанатх попитал: „Ти толкова лесно обясняваш всички действия на енергиите 

на Бога, при положение, че великите мъдреци наричат тези енергии „непостижими“... 

Бабаджи пояснил: „Когато разглеждаме техните качества и аспекти поотделно, 

едно след друго, е лесно да ги разберем. Но ако разглеждаме всички аспекти 

едновременно, те ще се окажат извън пределите на човешкото разбиране. В 

материалния свят противоположните качества не могат да съществуват заедно, тъй като 

се изключват взаимно. Но непостижимата природа на енергиите на Бог Кришна е 

именно в това, че в духовния свят взаимно-изключващите се качества съжителстват 

щастливо заедно и дават превъзходен резултат. Бог Кришна съчетава в Себе си такива 

противоречиви аспекти като наличието на форма и отсъствието ѝ, способността да 

пронизва всичко със Себе си и да се намира на едно определено място, активността и 

бездействието, положението на почитан от всички Върховен Бог едновременно с 



момчето-пастирче (гопал), всезнанието и ограниченото знание, присъщо на 

обикновения човек, притежанието на всички качества, известни в света и пълната липса 

на качества, непостижимост и едновременно с това безкрайна привлекателност, 

ограниченост и безграничност, отдалеченост и близост. Тези, и много други взаимно-

изключващи се качества, съседстват мирно в трансценденталната форма на Бог 

Кришна, в трансценденталната обител на Шри Кришна и в трансценденталните игри на 

Шри Кришна. Човешкият ум никога не може да разбере как тези взаимно-изключващи 

се качества подпомагат игрите на Бог Кришна и как благодарение на тях тези игри 

стават по-привлекателни. Затова се счита, че енергиите на Бога са непостижими“. 

Враджанатх попитал: „О, мъдрецо, Ведите потвърждават ли това мнение?“ 

Бабаджи отговорил: „Да, то се признава от Ведите. В „Шветашвара-упанишад“ 

(3.19) е казано: 

 

„Учените трансценденталисти считат, че Бог е най-великата, Изначална Личност. 

Той няма ръце, сътворени от материята, но може да вземе всичко, каквото и да 

било. Той няма крака, сътворени от материята, но пътешества по-бързо от всички. 

Той няма очи, създадени от материални елементи, но вижда всичко. Той няма 

уши, сътворени от материята, но чува всичко. Той знае всичко, но никой не може 

да Го осъзнае“. 

 

В „Иша-упанишад“ (мантри 5 и 8) е казано: 

 

„Върховният Бог и ходи, и не ходи. Той е много далеч, но едновременно е и много 

близо. Той се намира във всичко, но едновременно се намира извън всичко“. 

„Човек трябва да познае най-великия от всички, неродения, всезнаещия, 

безукорния, който няма вени, чистия и лишен от замърсявания, самодостатъчния 

философ, който от незапомнени времена изпълнява желанията на всеки“. 

 

Като изслушал тези думи Враджанатх попитал: „А споменава ли се във Ведите, че 

Върховният Бог слиза в материалния свят по Своя воля?“ 

Бабаджи отговорил: „Да, при това нееднократно. В „Кена-упанишад“ е разказана 

следната история:  

 

„Веднъж Ума помолила Шива да ѝ разкаже за Върховния Бог. Бог Шива ѝ 

разказал следното. Случило се така, че Индра и полубоговете започнали 

прекалено да се гордеят със своите победи над демоните. Докато полубоговете 

хвалели своите изключителни качества един на друг, Върховният Бог приел 

формата на якша, появил се при тях и ги попитал с какво точно се гордеят 

толкова. След това Той им протегнал тревичка и предложил на удивените 

полубогове да я изгорят със своята сила“.  

 

Този епизод е илюстриран от мантра в „Кена-упанишад“ (3.6): 

 

„Като им показал тревичката, Върховният Бог казал: „Изпепелете я“. Събирайки 

цялата си сила, Агни се нахвърлил върху тревата, но така и не успял да я изгори. 

Крайно изумен, Агни се върнал при полубоговете и казал: „Аз не знам кой е този 

якша“.  

Върховният Бог притежава тяло с непостижима красота. Той идва в материалния 

свят по Своята воля, за да се наслаждава на духовните игри с индивидуалните 

души“ 



 

Враджанатх казал: „Ти твърдиш, че Върховният Бог е океан от нектар от 

трансцендентални емоции. Това казано ли е във Ведите?“ 

Бабаджи отговорил: „О, млади мъдрецо, в „Тайттирия-упанишад“ (2.1) е казано 

ясно: 

 

„Върховната Личност на Бога е източник на безчислени трансцендентални 

емоции. Този, който постигне величието на Бога, източника на всички 

наслаждения, получава истинско духовно блаженство. Кой би могъл да диша, ако 

Бог не го е дарил с възможност за дишане? Кой би бил щастлив, ако Бог не би го 

дарил с щастие? Той, и само Той дарява всички съществуващи с 

трансцендентално блаженство“. 

 

Враджанатх се поинтересувал: „Ако Бог притежава толкова привлекателна форма, 

изпълнена с нектарно блаженство, защо на обитателите на материалния свят не им е 

дадено да Го видят?“ 

Бабаджи пояснил: „Индивидуалните души, които се намират в плена на 

материалния свят, се разделят на две категории. Едните, познавайки страданията в 

пълна степен, се обръщат към Кришна. Другите, обратно, се отвръщат от Него. Душата, 

отвърнала се от Кришна, няма да види Неговата красота. Вместо това, тя наслаждава 

зрението си със съзерцание на сетивните обекти и всичките ѝ мисли са насочени към 

материалните обекти на сетивата. Душата, която се обръща към Кришна, се отвръща от 

материалния свят на мая. Тя е способна да вижда сияйната красота на формата на Бог 

Кришна. В „Катха-упанишад“ (2.1.1) е казано: 

 

„Човек, който се стреми към материални наслаждения, е неспособен да види 

Върховния Бог, който се намира в неговото сърце. Само мъдрецът, който е 

отвърнал взора си от света на материята, може да прозре Бога в своето сърце“. 

 

Враджанатх казал: „Ведите твърдят, че Върховната Личност на Бога е расо ваи 

сах (източник на духовен нектар). Моля те, разкрий ми, как Ведите описват духовната 

форма на Бога, изпълнена с нектар?“ 

Светият бабаджи отговорил: „В „Гопала-тапани-упанишад“ (1.10) е казано: 

 

„Върховната Личност на Бога е момче-пастирче с неописуема красота. Неговите 

очи са прекрасни, точно като цветчетата на лотос, цветът на кожата Му е подобен 

на цвета на тъмен буреносен облак, а Неговите дрехи са подобни на мълнии, 

блестящи на фона на този облак. Той има две изящни ръце, притежава богатство 

от трансцендентални познания и носи гирлянд от благоуханни горски цветя“. 

 

Враджанатх промълвил: „От това описание следва, че формата на Бог Кришна е 

вечната духовна форма на Бога, който се намира в духовния свят. Неговото тяло е 

изпълнено с духовен нектар и Той покровителства всички, които заслужават Неговото 

покровителство. Той не може да бъде разкрит посредством занимания с имперсонални 

измислици и друга безполезна дейност. Хората, които следват пътя на аштанга-йога, 

търсят Свръхдушата, която представлява пълна част на Бога. Безличният Брахман е 

сиянието на Неговото трансцендентално тяло. Той притежава всички мислими 

трансцендентални качества. Той е висшият обект за поклонение в този свят. Да се види 

Бог не е лесно. Той е непостижим. Към какви средства трябва да прибегне човек, който 

желае да го постигне? Нито на брамините, нито на чандалите не е дадено да постигнат 



Неговата духовна природа. Тогава какъв метод трябва да използваме, за да постигнем 

Неговото величие?“ 

Бабаджи казал: „В „Катха-упанишад“ (2.2.13) е казано следното: 

 

„Единствено светците, които виждат Върховния Бог във всичко, достигат вечно 

умиротворение“. 

 

Враджанатх казал: „Тези, които са съзрели Върховния Бог в своето сърце, 

постигат умиротворение. Но как да достигна такова състояние? Аз изобщо не мога да 

разбера, въпреки че много бих искал“. 

Бабаджи обяснил: „Приятелю мой, в „Катха-упанишад“ (1.2.23) е казано: 

 

„Върховният Бог не може да бъде завоюван нито с изкусни тълкувания, нито с 

могъщ разум, нито с продължително слушане. Постига Го само този, когото Той 

сам избере. Той проявява Своята изначална форма само пред Своя избраник“. 

 

В „Шримад Бхагаватам“ (10.14.29) е казано: 

 

„Мой Господи, ако човек има дори най-малката следа от милостта на Твоите 

лотосови стъпала, той може да разбере величието на Твоята личност. Ала онези, 

които чрез умозрение искат да разберат Върховната Божествена Личност са 

неспособни да Те познаят, дори да не спират да изучават Ведите дълги години“. 

 

О баба, нашият Бог е много милостив. Господът на нашите сърца е Шри Кришна. 

Невъзможно е Той да бъде осъзнат със систематично изучаване на свещените писания. 

Бог Кришна ще открие милостиво Своята духовна форма, изпълнена със знание и 

блаженство дори и на последния глупец, който каже искрено: „Кришна е моят 

Господ!“. Помисли за това през свободното си време, о, млади мъдрецо“. 

Враджанатх попитал: „А разказва ли се във Ведите за духовната обител на Бог 

Кришна?“ 

Мъдрият бабаджи отговорил: „Духовната обител на Бога е описана подробно в 

свещените писания. В някои текстове тя се споменава като пара-вйома (духовното 

небе), в други – като самвйома (великото небе), в трети – като брахма-гопала-пури 

(градът на Бог Гопал), или пък като гокула (обителта на кравите сурабхи). За тази вечна 

обител разказват следните думи от „Шветашвара-упанишад“ (4.8): 

 

„Във вечното духовно небе полубоговете и ведическите химни служат вярно на 

Върховната Личност на Бога. Защо са нужни ведическите химни на този, който не 

е познал Бога? Тези, които са Го познали, са достигнали целта на своя живот“. 

 

В „Мундака-упанишад“ (2.2.1) е казано: 

 

„Върховната Личност на Бога пребивава вечно в лъчезарния духовен свят“. 

 

В „Пуруша-бодхини-шрути“ е казано: 

 

„В духовния свят, известен като Гокула, разположен в околностите на Матхура, се 

намира Бог Кришна, който се наслаждава на шеговитите беседи с Радха и Чандравали“. 

 

В „Гопала-тапани-упанишад“ е казано: 



 

„В духовния свят се намира градът на Бог Гопал“. 

 

Враджанатх казал: „Брамините-тантристи твърдят, че енергията на бог Шива е 

ади-шакти (изначалната енергия). Защо те считат така?“ 

Бабаджи отговорил: „Енергията на бог Шива е енергията мая-шакти. Мая 

поражда трите материални гуни: благост, страст и невежество. Брамините се намират 

под покровителството на гуната на благостта. Те се покланят на богинята Мая, 

източника на материалната благост. Тези, които се намират в гуната на страстта, 

почитат Мая като майката на гуната на страстта. Хората, които се намират в гуната на 

невежеството, се покланят на Мая като богинята Видя, повелителката на вечния мрак. 

Но в действителност Мая е една от енергиите на Върховната Личност на Бога. Мая е 

зависима енергия. Мая заключва обусловените души в затвора на материалния свят, но 

също ги и освобождава. Тя наказва жестоко тези, които се отвръщат от Бог Кришна. 

Поставя хората, които се отнасят доброжелателно към Бога, в гуната на благостта и им 

открива знанието за Бога. Обитателите на тъмниците, подвластни на Мая, са 

неспособни да разберат, че Мая е отражение на изначалната енергия на Върховния Бог. 

Именно те често твърдят, че Мая е ади-шакти (изначалната енергия). Но човекът, 

омагьосан от Мая, също може да постигне истината, ако е извършил множество 

благочестиви постъпки. Ала закоренелият грешник никога няма да стигне до такова 

заключение“. 

Враджанатх попитал: „Между слугите на Бог Кришна е и богиня на име Дурга 

Деви. Коя е Дурга?“ 

Праведният Бабаджи отговорил: „Това е Йогамая. Тя е семето, от което израстват 

различните форми на чит-шакти (духовните енергии). Тя се намира в духовното небе и 

се счита за единна с вътрешната енергия на Бога. Именно благодарение на нейната 

сила, духовната енергия на Бога се реализира във формата на материалната енергия, 

мая. Дурга, почитана в материалния свят е слугиня на Йогамая. Дурга, която живее в 

духовния свят, помага на Бог Кришна в Неговите духовни игри. Обитавайки духовния 

свят във формата на Йогамая, тя убеждава гопите, че са дадени за съпруги на други и 

че Кришна е техен любовник (паракия-бхава). По такъв начин придава неповторим 

нектарен вкус на игрите на Бог Кришна. Тя отговаря за тези игри на Бог Кришна, 

известни като раса-лила. За това говорят следните думи на „Шримад Бхагаватам“ 

(10.29.10): 

 

„Прибягвайки до съдействието на Своята енергия Йогамая, Бог Кришна се 

наслаждавал на танца раса“. 

 

Смисълът на тези твърдения е следният: сред множеството духовни игри, 

организирани от вътрешната енергия на Бога, някои изглеждат невежествени, въпреки 

че в действителност това изобщо не е така. Ако тези действия могат да изострят 

емоциите, присъщи на нектарните игри на Бог Кришна, Йогамая подпомага тяхното 

проявление“. 

Враджанатх промълвил: „Аз бих искал да разбера още нещо за духовната обител 

(дхама) на Бога. Моля те, бъди така добър, обясни ми защо ваишнавите използват 

думата шридхама за Навадвип?“ 

Бабаджи отговорил: „Шри Навадвип е подобен във всичко на Шри Вриндавана-

дхам. Маяпур е висшата духовна обител. В Навадвип Шри Маяпур заема такова 

положение, както Шри Гокула във Враджа. Маяпур е най-почитаната местност в 

Навадвип. В „Шримад Бхагаватам“ (7.9.38) е казано: 



 

„Така, мой Господи, Ти се появи в разнообразни инкарнации като човешко 

същество, като животно, като велик светец, като полубог, като риба или като 

костенурка, поддържайки по такъв начин цялото творение в различните 

планетарни системи и погубвайки демоничните принципи. В съответствие с 

епохата, мой Господи, Ти защитаваш религиозните принципи. В епохата на Кали, 

обаче, Ти не се доказваш като Върховния Бог, затова си известен като Триюга - 

Богът, който идва в трите (останали) епохи“. 

 

Обителта на Върховния Бог, Шри Навадвип, в Кали-юга е скрита точно така, 

както и Неговото величие. Но независимо от всичко, в епохата Кали нито едно свещено 

място не може да се сравни с Шри Навадвип. Този, който е постигнал духовната 

природа на Шри Навадвип, наистина е получил правото да живее в духовния свят на 

Враджа. Невежите считат и Враджа, и Навадвип само за някакви посредствени селца, 

прашни, мръсни и лишени от какъвто и да било комфорт. Само малцина щастливци, 

чиито духовни очи са отворени, са способни да видят тези свещени места в тяхната 

истинска светлина“. 

Враджанатх помолил: „О, праведни, разкажи ми за Шри Навадвип-дхама“. 

Светият Бабаджи казал: „Голока, Вриндаван, Шветадвип – това са най-

съкровените места в духовния свят. На Голока се изпълняват игрите на Бога, известни 

като свакия, във Вриндаван – игрите паракия, а в Шветадвип – други игри. Гокула, 

Вриндаван и Шветадвип имат еднаква природа. Затова Шри Навадвип по нищо не се 

отличава от Шветадвип или Вриндаван. Обитателите на Шри Навадвип са считани за 

големи късметлии – та нали са вечните спътници на Бог Гауранга. Те са си заслужили 

възможността да се родят в Навадвип, като са извършили множество благочестиви 

постъпки в миналото. Трансценденталните емоции (раси), които не са били проявени 

във Вриндаван, са се разкрили в Шри Навадвип. Човек, надарен с необходимите 

качества, е способен наистина да вкуси сладостта на тези емоции“. 

Враджанатх попитал: „Кажи ми, голям ли е Навадвип?“ 

Бабаджи отговорил: „Периметърът на Шри Навадвип е шестнадесет кроси 

(тридесет и две мили (б.пр. 51,50 км)). Свещената обител Шри Навадвип прилича на 

цветче лотос с осем листенца. Осемте двипи на Навадвип съставят осемте листенца на 

този лотос – Симантадвип, Годрумадвип, Мадхядвип, Коладвип, Ритудвип, 

Джахнудвип, Модадрумадвип и Рудрадвип. Сърцевината на лотоса е Антардвип. В 

центъра на Антардвип е разположен Шри Маяпур. Човек, който практикува садхана-

бхакти в Навадвип-дхам (особено в Шри Маяпур), постига бързо висотите на према 

(чистата любов към Бога). В самия център на Шри Навадвип лежи най-святото място – 

домът на Шри Джаганнатх Мишра. Най-възвишените предани са способни да прозрат 

как Бог Гаурангадева се наслаждава на Своите вечни игри на това свещено място“. 

Поразен от чутото, Враджанатх попитал: „А игрите на Бог Гаурангадева също ли 

са организирани от вътрешната енергия на Бога?“ 

Бабаджи отговорил: „Игрите на Бог Кришна са организирани от вътрешната 

енергия, тя също организира и игрите на Бог Гауранга. Между Бог Кришна и Бог 

Гауранга няма никаква разлика. Шри Сварупа Дамодара Госвами разяснява това в 

своите записки („Шри Чайтаня Чаритамрита“, Ади 1.5): 

 

„Любовта между Шри Радха и Кришна е трансцендентално проявление на 

вътрешната енергия на удоволствието на Бога. Въпреки че Радха и Кришна имат 

една идентичност, Те са се отделили завинаги. Сега тези две трансцендентални 

личности отново са се обединили в образа на Шри Кришна Чайтаня. Покланям се 



на Него, който се появява с чувствата и цвета на кожата на Шримати Радхарани, 

въпреки че е самият Кришна“. 

 

И Бог Кришна, и Бог Чайтаня съществуват вечно. Никой не може да каже кой от 

тях е първи, а кой – втори. Не трябва да считаме, че Бог Чайтаня се е появил първи, а 

Шри Шри Радха-Кришна – след Него. Не можем да кажем също и това, че първи са се 

появили Шри Шри Радха-Кришна, а втори – Бог Чайтаня. Истината е, че и Бог Чайтаня, 

и Шри Шри Радха-Кришна съществуват вечно. Деянията на Върховния са вечни. Ако 

някой счита, че игрите на Бог Чайтаня и Шри Шри Радха-Кришна са различни по 

своето значение, той не осъзнава истината“. 

Враджанатх казал: „Шри Гауранга е изначалната форма на Върховния Бог. Кажи 

ми, как трябва да Му се покланяме?“ 

Бабаджи обяснил: „На Бог Кришна се покланят като възпяват Неговите имена и 

мантрите, посветени на Него. На Господ Гаура следва да се покланяме като възпяваме 

имената и мантрите, посветени на Него. По същия начин можем да се покланяме на 

Бог Гаура посредством възпяване на мантрите на Кришна, а на Бог Кришна – 

посредством възпяване на мантрите на Бог Гаура. Този, който счита, че Бог Кришна с 

нещо се различава от Бог Гаура, е невеж глупец, достоен обитател на материалния 

свят“. 

Враджанатх попитал отново: „Ако Бог Чайтаня е тайна (чханна) инкарнация, 

описана в Седма песен на „Шримад-Бхагаватам“, откъде се вземат мантрите, 

предписани за поклонение на Него?“ 

Бабаджи отговорил: „Същите тантри, които открито препоръчват мантрите за 

поклонение на явните инкарнации на Бога, дават и мантрите за поклонение на 

скритите инкарнации на Бога. Това е достъпно за разбиране от разумните и честни 

хора“. 

Враджанатх се поинтересувал: „О, светецо, може ли покланяйки се на Бог 

Гауранга, да се поклоним и на божествената двойка, Шри Шри Радха-Кришна?“ 

Бабаджи отговорил: „Има два начина за поклонение на Шри Радха и Шри 

Кришна, покланяйки се на Бог Гауранга: арчана-марга (поклонение на Божеството) и 

бхаджана-марга (практика на преданото служене). Следвайки арчана-марга, трябва да 

се покланяме на Гаура-Вишнуприя, а следвайки пътя на бхаджана-марга – на Гаура-

Гададхара“. 

Враджанатх попитал: „Кажи ми, коя от енергиите на Бога олицетворява Шримати 

Вишнуприя?“ 

Бабаджи отговорил: „Преданите считат, че тя е Бху-шакти на Бога. Но в 

действителност тя е самвит-шакти, дарена със същността на хладини-шакти. Това 

означава, че тя е богинята на предаността, Бхакти-деви, която идва в материалния свят 

заедно с Бог Гауранга и Му помага да провъзгласява славата на святото име. Шримати 

Вишнуприя олицетворява със себе си десетте вида предано служене точно както тези 

девет вида предано служене са олицетворени от деветте острова на Шри Навадвип“. 

Враджанатх попитал: „Може ли да се каже, че Шри Вишнуприя е вътрешната 

енергия на Бога?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Приятелю мой, може ли да се съмняваме в това? 

Нима вътрешната енергия (сварупа-шакти) не е едно и също със самвит-шакти, 

дарена със същността на хладини-шакти?“ 

Като изслушал наставленията на мъдрия ваишнава, Враджанатх казал: „О, 

учителю, аз скоро ще се науча да се покланям правилно на Бог Гауранга, но сега още 

едно съмнение не оставя моят ум. Чит-шакти, джива-шакти и мая-шакти се 

проявяват от вътрешната енергия (сварупа-шакти) на Бога, и същата тази вътрешна 



енергия проявява хладини-шакти, самвит-шакти и сандхини-шакти. Всичко, което се 

случва в духовния и в материалния свят, по всяка вероятност се извършва от енергиите 

на Бога. Енергиите на Бога сътворяват духовния свят, раждат духовни тела, създават 

духовни взаимоотношения и организират духовни игри. А Самият Бог, повелителят на 

тези енергии, прави ли нещо?“ 

Бабаджи се усмихнал: „Това е много сложен въпрос. Не се ли опитваш да 

пронижеш стареца със стрелите на логическите казуси, о, млади мъдрецо? Но, 

уважаеми каузисте, отговорът на твоя сложен въпрос е много прост. Въпреки че трябва 

да признаем, че е трудно да се намери човек, способен да го разбере правилно. 

Енергиите на Бог Кришна създават Неговите имена, форми, качества и игри. Обаче, 

независимостта на Кришна и Неговите желания нямат нищо общо с Неговите енергии. 

Те са част от Неговата божествена природа. Единствено самият Бог, Върховната 

Личност, е способен да ги създаде. Бог Кришна може да прави всичко, което Му се 

прииска. Той покровителства Своите енергии. Кришна е наслаждаващият се. Неговите 

енергии са създадени, за да Му доставят наслаждение. Кришна не зависи от нищо, а 

Неговите енергии зависят напълно от Неговата воля. Върховната Личност на Бога 

винаги се намира в обкръжението на Своите енергии. Но този факт не намалява нито 

Неговата независимост, нито Неговото съвършенство. Той е постоянно обкръжен от 

Своите енергии, бидейки техен единствен господар. Когато хората стигат до 

разбирането на Върховния, отначало им се налага да се поклонят пред енергиите на 

Бога. След това на тях им е трудно да разберат, че Върховният Бог е господар на всички 

тези енергии и че Той не е подвластен на тяхното влияние. Но преданият, който е 

достигнал любовта към Бога (према), може да забележи, че Върховният Бог мъдро 

управлява всички енергии и едновременно с това се намира извън пределите на тяхното 

влияние. Преданото служене (бхакти) също е една от енергиите на Бога и затова носи 

женска природа в себе си. Енергията на преданото служене може да помогне на живото 

същество да постигне мъжката природа на Шри Кришна“. 

Враджанатх забелязал: „Ако някакво същество се намира извън пределите на 

влияние на енергиите, то това трябва да е описаният в Упанишадите безличностен 

Брахман“. 

Светият Бабаджи отговорил: „Безличностният Брахман, описан в Упанишадите 

няма желания. Пуруша, за когото споменават Упанишадите, това е Бог Кришна, 

Върховният мъж. Той има множество желания. Тези два аспекта на Върховния имат 

коренни разлики. Имперсоналният Брахман няма качества, докато Кришна е напълно 

независим от Своите енергии и има безброй много качества. Те са част от Неговата 

природа – природата на Върховния мъж, Върховния наслаждаващ се и Върховното 

независимо същество. Кришна и Неговите енергии са единни. Енергията, която 

позволява на живите същества да видят Кришна, е също самият Бог. Защо да не е така? 

Най-възвишената енергия на Бога е Шри Радха. Тя служи на Кришна с любов, и 

Кришна също Ѝ служи с удоволствие. Те се покланят един на друг, и в това се проявява 

същността на разликите между Тях“. 

Враджанатх казал: „Ако доказателство за мъжката природа на Кришна е 

обстоятелството, че Той има желания и може да изпитва наслаждение, тогава как се 

получава така, че Радха, която има женска природа, също има определени желания?“ 

Светият Бабаджи пояснил: „Желанията на Шримати Радхарани са винаги 

подчинени на желанията на Кришна. Тя никога не желае нищо, което няма връзка с 

Кришна. Радха е пурна-шакти (цялата енергия) или ади-шакти (изначалната енергия). 

Кришна е Върховният мъж. Той е господар и повелител на Своята енергия“. 

Като изслушал обясненията на светия ваишнава, Враджанатх помолил за 

разрешение да си отиде вкъщи. Като поднесъл поклони на достойния бабаджи, 



щастливият Враджанатх се върнал у дома, в Билва-пушкарини. Като забелязала, че с 

него се случва нещо странно, бабата на Враджанатх казала, че му е време да се ожени. 

Но Враджанатх не обърнал никакво внимание на думите ѝ. Денем и нощем 

разсъждавал за това, на което го е учил светият бабаджи. Той си помислил: „Думите на 

светият бабаджи доставят на сърцето ми огромна радост. Време е да го навестя 

отново“. С тези мисли отново се отправил към двора на Шриваса. 

 

15. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея, 
прайоджана (индивидуалните души) 

 

 

В същия ден Враджанатх се появил на двора на Шриваса малко по-рано от 

обикновено. Там вече се събрали преданите от Шри Годрум – те искали да вземат 

участие във вечерното арати. Бабаджи-парамахамса Шри Према дас, Ваишнава дас, 

Адвейта дас и всички останали вече били влезли в храма и присъствали на аратито. 

Като видял светите обитатели на Шри Годрум, Враджанатх си помислил: „Най-накрая 

аз се намирам в тяхното общество! Все пак животът ми придоби смисъл“. Като видели 

щастливия и усмихнат Враджанатх, ваишнавите му давали щедро своите благословии. 

Когато след известно време те излезли от храма и тръгнали обратно към Шри Годрум, 

възрастният бабаджи забелязал, че от очите на Враджанатх тече ручей от сълзи. По 

това време Рагхунатх дас Бабаджи вече успял да обикне Враджанатх като син. Той 

попитал Враджанатх: „Баба, защо плачеш?“ Враджанатх отговорил кротко: „О, свети 

учителю, твоите наставления и общуването с теб пречистиха сърцето ми от 

материалната нечистота. Сега виждам цялата суета и несъстоятелност на материалния 

свят. Сърцето ми се стреми да намери приют в нозете на Бог Гауранга. И ето, в ума ми 

възникна още един въпрос: кой съм аз в действителност и защо живея в материалния 

свят?“ 

Като се усмихнал, бабаджи казал: „Отлично! С този въпрос ти ме направи 

щастлив. Когато в сърцето на човек повече няма мръсотия, той задава този въпрос на 

всички околни. Когато ти прочета петия стих на „Даша Мула“ и неговото тълкувание, в 

сърцето ти няма да останат съмнения“. 

След това бабаджи отворил книгата и прочел: 

 

„Както искрите излитат от горящия огън, както лъчите на светлината излизат от 

Слънцето, така и индивидуалните души излизат от Върховната Личност, Бог 

Хари. Както искрите и лъчите на светлината са единни със своя първоизточник и 

се различават от Него, така и индивидуалните души са единни с Бога и се 

различават от Него. Бог Хари е върховният повелител. Той е господар на 

материалния свят и на илюзорната енергия мая, която се намира под Неговата 

власт. Индивидуалната душа никога няма да бъде подобна на Бога. Дори да 

постигне освобождение, душата може да попадне под властта на мая“. 

 

Враджанатх възкликнал: „Какво разумно заключение! Бих искал да разбера дали 

то се потвърждава от Ведите. Думите на Върховния Бог сами по себе си са достойно 

свидетелство, но когато се потвърждават от думите на Упанишадите, хората се отнасят 

към тях с по-голямо доверие“. 

Бабаджи казал: „Тези думи се потвърждават от многочислени ведически текстове. 

Ще ти рецитирам само няколко от тях. Моля те, слушай внимателно. В „Брихад-

араняка-упанишад“ (2.2.20 и 4.39) е казано: 

 



„Както малките искрички излитат от огъня, така и индивидуалните души излизат 

от Върховния. Душата може да се намира на две места: в духовния свят и там, 

където духовния свят граничи с материалния. Съществува и трето място, където 

господстват сънищата. Като се намира между двата свята, душата от една страна 

вижда духовната обител, а от другата – царството на сънищата“. 

 

В този текст се описани индивидуалните души (джива-шакти), които могат да 

обитават както духовния, така и материалния свят (татастха). Освен това, в „Брихад-

араняка-упанишад“ (4.3.18) е казано: 

 

„Както рибата, която живее в реката, може да се насочи и към единия, и към 

другия бряг, така и душата може да се отправи към единия свят, където винаги ще 

е будна, или пък към света изплетен от сънища“. 

 

Враджанатх попитал: „О най-мъдри, как философията на Веданта определя 

думата татастха?“ 

Бабаджи отговорил: „Това място, където водата на реката се среща със земята, се 

нарича тата. Тата е мястото, където водата граничи със сушата. Тя е подобна на 

тънката нишка, която преминава по границата между сушата и водата. Тата е най-фина 

линия, толкова тънка, че грубите материални очи дори при голямо желание не могат да 

я видят. В този пример духовният свят наподобява водата, а материалният – земята. 

Фината линия, която ги разделя, се нарича тата. Тънката граница между двата свята 

служи за обител на индивидуалните души. Индивидуалните души са подобни на най-

дребни частици слънчева светлина, с размера на атом. Като са най-дребни частици, 

душите могат да виждат и духовния свят, и материалния. Духовната енергия на Бога, 

чит-шакти е наистина безгранична, а Неговата материална енергия, мая-шакти, е 

също немалка по размери. Индивидуалната душа, която се намира между тях е 

нищожно малка. Индивидуалните души произлизат от татастха-шакти на Бог 

Кришна. Затова се намират в междинно положение (татастха), между материята и 

духа“. 

Враджанатх попитал отново: „А в какво се състои природата на индивидуалните 

души, наричана татастха?“ 

Бабаджи отговорил: „Като се намира между двата свята, душата ги съзерцава. 

Така се оказва, че душите трябва да се намират под властта на една от двете 

гореспоменати енергии. Освен това, положението тата (брега) може да се променя. 

Това, което някога е било суша, впоследствие може да се намира под водата, а това, 

което някога е било под водата, може отново да стане суша. Насочвайки своя взор към 

Бог Кришна, душата се отдава на покровителството на духовната енергия на Бог 

Кришна. Но ако се отвръща от Кришна и обръща алчния си взор към материалната 

енергия, мая, тя веднага попада в капана на хитрата мая. Именно това се подразбира 

под фразата „душата има природа на татастха“. 

Враджанатх попитал: „Мая има ли някакво отношение към същността на 

духовните души?“ 

Светият бабаджи отговорил: „Не. Душите са напълно духовни. Но те са просто с 

размера на атом, затова не се отличават с особено могъщество. Именно по тази причина 

мая господства над тях. Обаче самата душа е свободна от пагубното влияние на мая“. 

Враджанатх казал: „От моя учител съм чувал, че попадайки под влиянието на мая, 

имперсоналният Брахман става индивидуална духовна душа. Ако малка част от 

огромното небе е обгърнато от стените на глинен съд, тази част става небе в гърне. По 

подобен начин, безличният Брахман, обкръжен от мая, става индивидуална душа. О, 



мъдрецо, как да разбирам това?“ 

Бабаджи отговорил: „Скъпи приятелю, именно това е имперсонализмът 

(маявада). Може ли мая, която е само подчинена енергия на Бога, да се докосне до 

Върховния Брахман? Ако Върховният Брахман не притежава енергиите, как мая може 

да се приближи до Него, ако изобщо не съществува енергия? Мая не притежава 

независимост. Не е правилно да се счита, че мая някак влияе на Брахман и го заставя да 

страда. Това е невъзможно. Ако духовната сила на Брахман винаги се намира в 

състояние на будност, тогава по какъв начин мая-шакти може да вземе надмощие над 

него, и още повече да сътвори индивидуалната душа от Брахман? Върховният Брахман 

е безграничен и неизмерим. Представата, че мая може да окаже каквото и да е 

въздействие върху Брахман е лъжовна. Мая няма никакво отношение към 

сътворяването на индивидуалните души. Въпреки миниатюрния си размер, духовните 

души не зависят от мая“. 

Враджанатх казал: „Чух от един начетен брамин, че индивидуалната душа е 

отражение на Брахман. Както слънцето се отразява във водата, така и Върховният 

Брахман, като се отразява в мая, става индивидуална душа. Може ли това твърдение да 

се счита за справедливо?“ 

Мъдрият бабаджи отговорил: „Това също е имперсонализъм. Брахман е 

безграничен. Това, което е безгранично не може да се отразява където и да било. Във 

Ведите е казано ясно, че Върховният Брахман не е подложен на каквито и да било 

ограничения. Така че това твърдение е безпочвено“. 

Враджанатх казал: „Друг път един саняси-дигвиджай ми каза, че в 

действителност индивидуалната душа не съществува. Самата представата за 

индивидуалната душа е илюзия. Когато тази илюзия се разсее, остава само 

безпределният Брахман. Какво означава това твърдение?“ 

Като се усмихнал, бабаджи отговорил: „Все същият имперсонализъм. Подобни 

представи не се опират на реална основа. В „Чхандогя-упанишад“ (6.2.1) е казано: 

 

„Върховният Брахман е един, и втори няма“. 

 

Тези думи на Ведите означават ли, че съществува само Брахман? Ако освен 

Брахман не съществува нищо, откъде се взема тази илюзия? И кого въвежда тя в 

заблуждение? Като твърдим, че илюзията въвежда в заблуждение не Брахман, а някого-

другиго, по този начин признаваме, че този „някой“ съществува“. 

Враджанатх казал: „Помня, че един мъдър пандит-брахман от Навадвип веднъж 

каза, че в творението реално съществува само индивидуалната душа. Намирайки се в 

съня на илюзията, тя е подложена на материално щастие и страдания. Когато се 

пробужда от сън, открива, че е Брахман. Какво ще кажеш за това твърдение?“ 

Бабаджи отговорил: „Отново имперсонализъм! Как може Брахман да сънува, че е 

станал индивидуална душа? С какво може да бъде потвърдено подобно твърдение? В 

писанията нееднократно се говори, че блясъкът на морската мида може да бъде приет 

за сребро, а въжето – за змия, но тези примери изобщо не доказват, че съществува само 

Брахман. Всички тези теории са само жонглиране с думи, хитро оплетена мрежа, в 

която попадат обикновените хора“. 

Враджанатх казал: „Индивидуалната душа ни най-малко не се създава от мая. 

Признавам това. Мая притежава силата да господства над индивидуалната душа. Но 

моля те, отговори ми на един въпрос: не е ли духовната енергия (чит-шакти) тази, 

която поддържа индивидуалната душа в погранична (татастха) позиция по 

отношение към материята и духа?“ 

Достойният Бабаджи отговорил: „Не. Чит-шакти е абсолютно проявление на 



енергията на Бог Кришна. Всичко, сътворено от нея притежава безгранично 

съвършенство (нитя-сиддха). Индивидуалните души не са съвършени. Като се 

занимават с практиката на предано служене (садхана), те могат да достигнат 

съвършенство (садхана-сиддха) и да се наслаждават на духовно блаженство така, както 

и вечно съвършените същества. Приятелките на Шримати Радхарани (сакхи) са вечно 

съвършени същества (нитя-сиддхи). Те произлизат от формата на Шримати Радхарани, 

която е въплъщение на чит-шакти. А индивидуалните духовни души произлизат от 

джива-шакти на Бог Кришна. Чит-шакти се отнася към разреда на пълните енергии 

(пурна-шакти) на Бог Кришна. Индивидуалните души (джива-шакти) се отнасят към 

непълните енергии (апурна-шакти) на Бог Кришна. Пурна-шакти създава съвършените 

творения. Апурна-шакти ражда индивидуалните суши, атомарните частици съзнание. 

Като използва своите различни енергии, Бог Кришна сътворява различните категории 

живи същества. В облика на чит-шакти, Той се появява като Кришна, или като 

Нараяна, господаря на Ваикунтха. В облика на джива-шакти, Той се появява като 

Баладев, въплъщението на Неговите игри (виласа-мурти) във Враджа. Като се проявява 

в мая-шакти, Той приема три форми – Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашаи 

Вишну и Кширодакашаи Вишну. Във Враджа Той се появява като Кришна, 

въплъщението на Неговата пълна енергия. В облика на Баладев Той проявява в света 

Своята шеша-таттва (природата на Бог Шива). Той демонстрира осем вида служене, 

което Му отдават Неговите вечно освободени спътници. На Ваикунтха Той приема 

формата на Шеша-Санкаршана и проявява осем вида служене, които Неговите вечни 

спътници отдават на Бог Нараяна. Бог Санкаршана се въплъщава в Своята инкарнация 

под формата на Маха-Вишну. Той става място за успокояване на джива-шакти и под 

формата на Свръхдуша се проявява в сърцата на индивидуалните души, населяващи 

материалния свят. Несъвършените индивидуални души изпитват извратено влечение 

към илюзорната енергия, мая. Те остават под влияние на мая дотогава, докато Бог и 

Неговата духовна енергия не ги вземат под свое покровителство. Мая господства над 

безкрайното множество души, заключени в тъмницата ѝ. Следователно, 

индивидуалните души са творение на джива-шакти. Неправилно е да се счита, че те се 

раждат от чит-шакти“. 

Враджанатх казал: „О, мъдрецо, аз нееднократно слушах, че и духовният свят, и 

индивидуалните духовни души са вечни. Как може да се случи така, че вечните 

същности се раждат, създават и проявяват? Ако те са били създадени в някакъв момент 

от време, следователно не са вечни?“ 

Бабаджи казал: „Времето и пространството в духовния свят се различават от 

времето и пространството, които сме свикнали да наблюдаваме в материалния свят. В 

материалния свят времето има три фази: минало, настояще и бъдеще. В духовния свят 

времето не се дели на тези категории. Там съществува само настояще, което 

продължава вечно. Когато ние, невежите, които живеят в света на материалното време 

и пространство, се опитваме да опишем духовния свят, често използваме фрази като 

„индивидуалните души са били създадени“, „индивидуалните души са се оказали в 

плен на мая“, „проявил се е духовният свят“ и така нататък. Когато използваме 

подобни словосъчетания, ние само доказваме, че материалния свят има огромно 

влияние над нас. Докато се намираме под властта на илюзорната енергия, не ни е по 

силите да се избавим от подобни представи и изрази. Но който се опитва да разбере 

истинската природа на духовния свят, трябва да се научи да мисли с понятията на 

вечното настояще. Баба, логиката няма да ти помогне да решиш тези въпроси. Отвърни 

се от нея и ще успееш да постигнеш природата на духа. 

Когато индивидуалната душа забравя, че е слуга на Бог Кришна, тя попада в 

обителта на мая. Изначално всички души са предани на Бог. Обаче те се разделят на 



две групи: нитя-баддхи (навеки пленени от мая) и нитя-мукти (вечно освободени). 

Човек, замърсен от влиянието на материята не може да разбере тези тънкости. Но 

преданият светец, който притежава духовно зрение, е способен да проумее тези истини. 

Материята оказва влияние и върху моите думи. Въпреки че се старая да ти обясня 

духовните теми, моите думи все пак са несъвършени. О, баба, с времето ти обезателно 

ще откриеш духовната истина за себе си. Но логиката няма да ти помогне за това. Ще 

попиташ, защо? Защото с помощта на логиката не може да бъде разбрано това, което се 

намира извън границите на познавателните способности на ума. Знам, това е много 

трудно да бъде разбрано. Но колкото по-нататък се придвижваш по духовния път, 

толкова по-отчетливо ще виждаш разликата между материята и духа. Твоето тяло се 

състои от материални елементи. Всяка телесна дейност е материална. Но душата ти не е 

материална. Ти си миниатюрна частичка съзнателен дух. Колкото по-ясно осъзнаваш 

тази истина, толкова по-дълбоко ще можеш да проникнеш в разбирането на своята 

същност. Като просто слушаш моите обяснения няма да можеш да разбереш главното. 

Но ако започнеш редовно да възпяваш светите имена на Бог Хари, тези духовни истини 

ще ти се разкрият. Ти ще разбереш блестящото великолепие на духовния свят. Ала 

докато мислите и думите се намират под влияние на материалните представи, никакви 

усилия няма да помогнат на човека да се приобщи към духовната истина. Ведите 

(„Тайттирия-упанишад“ 2.4.1) обясняват: 

 

„Дори най-образната човешка реч търпи поражение, когато се опитва да опише 

Абсолютната Истина, и най-блестящите способности за мислене не могат да Я 

осмислят.” 

 

Моят съвет към тебе е: не колекционирай мнения за Абсолютната Истина, защото 

всички те несъмнено могат да се окажат лъжовни. Постарай се да познаеш истината 

сам“. 

Като изслушал думите на своя учител, Враджанатх казал: „Искам да ти задам 

следния въпрос: ако индивидуалните души са подобни на искри, които излитат от 

горящия огън, или на атомарни частици слънчева светлина, тогава до какво се свежда 

функцията на енергията джива-шакти?“ 

Бабаджи отговорил: „Кришна сияе като блестящ огън, като неугасващо слънце. 

Пламъкът на огъня е чит-шакти в пълното си проявление. Но покрай пламъка има още 

и топлина, и светлина, които излизат от него. Лъчите божествена светлина, която 

произлизат от Бога, са частиците на Неговата вътрешна енергия (сварупа-шакти). Най-

дребните частици, от които се състоят тези лъчи, са индивидуалните духовни души. 

Вътрешната енергия (сварупа-шакти) създава божественото слънце, тялото на Кришна. 

Слънчевата светлина, която излиза от това слънце, се проявява чрез чит-шакти, а най-

дребните частици, от които се състои божествената светлина – посредством джива-

шакти. Това се обяснява от следните думи на „Шветашвара-упанишад“ (6.8): 

 

„Духовната енергия на Бога се проявява по множество различни начини“. 

 

И така, духовната енергия на Бога създава слънчевата светлина джива-шакти, 

която осветява границата (тата) между духовния и материалния свят. По такъв начин 

се проявяват вечните индивидуални души“. 

Враджанатх казал: „Изгарящият огън в моята представа е материален, както 

слънцето и искрите. Защо за живописно описание на духовната истина се използват 

чисто материални примери?“ 

Бабаджи отговорил: „Аз вече ти обяснявах, че в нашите представи неволно 



проникват недостатъци, свойствени за материята. Но като пленници на материалния 

свят, ние едва ли ще успеем да избегнем използването на материални примери. В 

действителност, Бог Кришна е далеч по-велик от слънцето. Духовните енергии на Бог 

Кришна обхващат къде по-голямо пространство, отколкото пространството, осветявано 

от слънчевата светлина. Сиянието на Бог Кришна е далеч по-силно от сиянието на 

слънцето. В този случай ние посочваме само някои подобни качества, но във всички 

останали отношения, сравняваните предмети могат изобщо да не си приличат. 

Слънцето и слънчевата светлина са прекрасни. Но слънцето е материално, то изгаря 

всичко наоколо, убива растенията, изсушава земята. Тези качества не са присъщи на 

духовната същност. Когато говорим, че млякото е подобно на водата, ние имаме 

предвид, че и млякото, и водата са течности. Но не твърдим, че млякото и водата са 

идентични във всички отношения. Ако това беше така, щяхме ли да наричаме млякото 

мляко, а водата – вода?“ 

Враджанатх попитал: „Слънчевата светлина, тоест множеството индивидуални 

души, е едно със слънцето - Кришна - и е различна от Него. Как е възможно това?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато в материалния свят един предмет се появява от друг, 

тогава вторият предмет обикновено е или напълно различен от своя източник, или 

изцяло единен с него. Такава е природата на материалните предмети. Да допуснем, че 

птицата снася яйце. Между птицата и яйцето съществува разлика. Яйцето не е част от 

птицата. От друга страна, косите и ноктите на човека остават част от тялото му 

дотогава, докато не бъдат отрязани от него. В света на духа всичко се случва по 

различен начин. Лъчите, които произлизат от божественото слънце са единни със своя 

източник и са различни от него. Лъчите светлина и атомарните частици, които съставят 

тези лъчи, по нищо не се различават от своя източник. По подобен начин и слънчевата 

светлина, джива-шакти, и атомарните частици, съставляващи тази светлина, не се 

различават от своя източник, Кришна. В това отношение индивидуалните духовни 

души са единни с Бога. Обаче всички души са индивидуални личности, и всяка от тях 

притежава свободна воля. В това отношение душите са различни от Бог Кришна. По 

такъв начин, индивидуалните души едновременно са единни с Бога и различни от Него. 

Това положение е заложено изначално и се съхранява вечно. По това природата на духа 

се различава от природата на материята. Има още един интересен пример. От златната 

отливка изработват гривна. В качествено отношение гривната не се различава от 

парчето злато. Но една част от златото остава слитък, а другата става гривна. Този 

пример не е универсален, но в този случай може да бъде използван. Слънцето, тоест 

Кришна, и слънчевата светлина, тоест индивидуалните души са единни в такъв смисъл, 

че и двамата са дух, и се различават в този смисъл, че единият от тях проявява цялата 

пълнота на духа, а другият - само незначителна част от него. Примерът на 

имперсоналистите с „небето в глинено гърне и небето, което се простира навсякъде“ не 

може да изтълкува духовната истина по верния начин“. 

Враджанатх попитал: „О, мъдрецо, ако духът и материята са различни неща, защо 

тогава да използваме подобни примери?“ 

Светият бабаджи отговорил: „Последователите на философската школа няя са 

склонни да разделят съставките на материалния свят на различни категории и след това 

да твърдят, че подобни разделения са изначални. Но в действителност разликите между 

материята и духа са от съвсем различен род. Както вече казах, материята е изкривено 

проявление на духа. Изкривеното проявление и изходната форма могат да имат 

подобни качества. Изкривеното проявление безспорно се различава от изначалната 

форма, но между тях се запазва определена връзка. Може да се каже, че ледът е 

изкривено проявление на водата. Но ледът се различава коренно от водата. Въпреки 

това, и водата, и ледът могат да проявяват определени общи качества - да бъдат 



студени, мръсни и така нататък. Между тях могат да съществуват също и разлики. 

Ледът не може да бъде горещ, а водата твърда. Обаче качеството течност е присъщо и 

на двете. По такъв начин изкривеното проявление може да има качества, подобни на 

тези, които са присъщи на изначалното проявление. Тъй като материята е изкривено 

проявление на духа, те имат определени подобни качества. Именно върху тези подобни 

качества се създават материалните примери, призвани да обяснят духовните явления. 

Тук е уместно да си спомним логическия метод, наречен арундхати-даршана-няя 

(определяне на разположението на звездата Арундхати на небесвода, което се 

осъществява с помощта на някакъв земен обект. Например, можем да кажем: „Ако 

погледнеш между двата клона на това дърво, най-светлата звезда, която виждаш, е 

звездата Арундхати“). По такъв начин, примерите с използване на материални 

предмети могат да бъдат използвани за разясняване на духовните истини. Игрите на 

Бог Кришна са изцяло духовни. В тях няма нищо материално. Но когато описанията на 

тези игри се четат в кръга на хора с различно духовно ниво, те разбира се, се 

възприемат нееднозначно. Когато хората, силно привързани към материята, слушат 

разказите за деянията на Бога, те се наслаждават на поетичния език на тези разкази и 

мислят, че разбират описанието на отношенията на обикновена романтично настроена 

двойка. Хората от по-високо ниво мислят в посока на арундхати-даршана-няя. Те 

считат, че тези описания са примери от материалния свят, използвани за откриване на 

някакви духовни истини. Но хората, дарени с най-възвишени качества, разбират, че 

тези игри са духовна дейност, която се намира далеч извън пределите на материята. 

Като слушат повествованията за тези игри, великите мъдреци се потапят в океан от 

духовно щастие. Помисли сам; та как да научим хората на духовните истини, без да 

използваме подобни примери? Материалният ум и материалните думи търпят 

поражение, в опитите си да обяснят духовните въпроси. Аз не виждам друг път, освен 

използването на арундхати-даршана-няя и на други методи, подобни на нея. В 

материалния свят предметите са неизбежно или еднакви, или напълно различни един от 

друг. Духовните предмети имат по-различна природа. И Бог Кришна, и Неговите 

енергии, джива-шакти, а също и индивидуалните духовни души са родени от тази 

енергия, и са недостъпни за материално разбиране. Аз те съветвам като начало просто 

да се примириш с това, че те са едновременно и еднакви, и различни“. 

Като изслушал тези думи, Враджанатх попитал: „О, праведни, разкрий ми каква е 

разликата между индивидуалната душа и Върховната Личност на Бога?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „За начало ще ти обясня в какво се състои вечното 

единство на духовната душа с Върховния. След това ще ти разкажа в какво се състои 

непреходната разлика между тях. Върховният Бог е съзнателен и всезнаещ, 

наслаждаващ се, мислещ, самопроявен и видим за другите. Освен това, Той е запознат с 

всяко поле на дейност и е преизпълнен с различни желания. Индивидуалната душа 

също е съзнателна, знаеща, наслаждаваща се, мислеща, самопроявена и видима за 

другите. Тя е запозната със своето поле на дейност и също е изпълнена с желания. 

Върховният Бог като повелител на всички енергии притежава тези качества в пълен 

обем. Индивидуалната душа, която притежава незначителна сила, също притежава тези 

качества, но в незначителен обем. Въпреки че Върховната Личност на Бога и 

индивидуалната духовна душа се различават един от друг в този смисъл, че единият е 

пълен и съвършен, а другата е миниатюрна и зависима, те въпреки всичко са подобни в 

това, че притежават изброените качества. Бог е господарят на безчислените енергии. 

Той е повелителят на сварупа-шакти, джива-шакти и мая-шакти. Тези енергии са 

Негови послушни слуги, а Той е техен пълновластен господар. Те изпълняват всичко, 

каквото и да пожелае Той. Индивидуалната душа, която притежава същите качества, се 

намира под властта на енергиите на Бога. Думата мая, използвана в „Даша Мула“ (в 



стиха, приведен в началото на тази глава), се отнася не само за материалната енергия на 

Бога, но и за Неговата вътрешна енергия (сварупа-шакти). Речниците обясняват: 

 

„Това, което служи за мерило, се нарича мая“. 

 

Според това обяснение, думата мая се отнася за тази енергия на Бога, която 

създава духовния свят, индивидуалните души, а също и материалния свят. Думата мая, 

разглеждана от тази точка, посочва вътрешната енергия на Бога (сварупа-шакти), а не 

Неговата материална енергия. Бог Кришна е единственият повелител на илюзорната 

енергия, мая. Индивидуалните духовни души се намират под властта на мая. За това 

говорят следните думи от „Шветашвара-упанишад“ (4.9-4.10): 

 

„Душата, омагьосана от мая и оказала се в капана на материалния свят, може 

много трудно да постигне Върховния Бог, която е повелител на илюзорната 

енергия и творец на материалните вселени. 

Мая подлага на илюзия и страдания, но не трябва да забравяме, че зад нейната 

дейност стои върховният чудотворец - Бог, наречен Махешвар, Върховният 

Господар“. 

 

В тези стихове думата мая се отнася за Бог Кришна, който е повелител на мая, а 

думата пракрити – за Неговата пълна енергия. Това достойно задължение – да бъде 

повелител на мая – принадлежи изключително само на Върховния. Индивидуалните 

души, в това число и освободените, не притежават такива пълномощия. Във „Веданта 

Сутра“ (4.4.17) е казано: 

 

„Дори душата, постигнала освобождение, е неспособна да сътвори материалния 

свят“. 

 

Следователно, между индивидуалните души и Върховната Личност съществува 

неизкоренима разлика. Всички мъдреци, без изключение, признават това. Това вечно 

различие не е плод на материално въображение. Трябва да знаеш, че твърдението 

„индивидуалната душа е вечен слуга на Бог Кришна“, е една от най-важните точки в 

учението на Шри Чайтаня“. 

Враджанатх попитал отново: „Ако Бог и душите са така различни един от друг, 

тогава в какво е тяхната прилика? Вярна ли е представата, че след достигане на 

нирвана, душата се слива в едно с Върховния?“ 

Бабаджи отговорил строго: „Баба, тази представа е лъжовна. Индивидуалната 

душа никога не се слива с Върховния“. 

Враджанатх се удивил: „Но ти сам каза, че душата е едновременно и единна с 

Бога, и различна от него?“ 

Бабаджи пояснил: „Бог Кришна и индивидуалната душа са единни в смисъл, че 

имат еднаква духовна природа. Във всичко останало те нямат нищо общо. Тяхното 

единство е вечно, разликата между тях е също вечна. Например, тази хижа принадлежи 

на Девадатта, но сега той не е вкъщи. Ала независимо, дали е вкъщи или не, хижата 

принадлежи на него и този факт е основен. Ще приведа още един пример. Небето е 

материално явление. Ако някаква част от това небе се вижда през гърлото на глиненото 

гърне, съществуването на огромното небе извън гърнето не подлежи на никакви 

съмнения. По подобен начин, вечната разлика между Върховния Бог и индивидуалната 

душа е по-важна по значение от единството между тях“. 

Като изслушал обясненията на мъдрия бабаджи, Враджанатх попитал: „Моля те, 



разкажи по-подробно за вечната природа на душата“. 

Бабаджи казал: „Индивидуалната духовна душа е най-малката частица, дарена със 

съзнание. Тя притежава някакво знание. Осъзнава своята природа и нарича себе си с 

думата „аз“. Тя е наслаждаващо се, мислещо и знаещо същество. Душата има вечна 

форма – духовна и фина. Тази форма е дарена с ръце, крака, очи, нос, уши и всички 

останали части на тялото, които външно напомнят частите на материалното тяло, но са 

много красиви и изящни. Това тяло е създадено от духовен атом. То е прекрасно и 

изцяло духовно. Такава е вечната форма на индивидуалната духовна душа. Когато 

душата попадне под влиянието на мая, нейното изначално духовно тяло се скрива зад 

две материални тела. Едно от тези тела се нарича линга-шарира (фино тяло), а другото 

– стхула-шарира (грубо тяло). Линга-шарира обгръща атомарната духовна форма на 

индивидуалната духовна душа. Линга-шарира се намира там през цялото време – от 

момента на пропадане на душата в материалния свят до момента на нейното 

освобождение. Когато душата се ражда в ново тяло, тя получава нова стхула-шарира 

(грубо тяло). Но линга-шарира не се променя, тя съпътства душата в продължение на 

всички нейни странствания. Грубите тела, които душата обитава, се сменят постоянно. 

Следвайки пътя на четирите огъня, описани от Ведите, душата постига нова стхула-

шарира. Тези четири огъня: читагни, вриштйагни, бходжагни и рето-хаванагни, са 

описани в „Чхандогя-упанишад“ и във „Веданта сутра“. По такъв начин едно телесно 

раждане на душата следва друго. Душата получава ново тяло в съответствие с 

желанията, които е имала в своите предишни раждания. Според своята дейност, 

извършвана в рамките на варнашрама, в момента на смъртта душата получава 

подходящо тяло. Но духовната ѝ форма остава скрита – първо от линга-шарира, а после 

от стхула-шарира“. 

Враджанатх попитал: „А с какво се различава духовното тяло от финото тяло, 

линга-шарира?“ 

Бабаджи отговорил: „Вечното тяло е нищожна частица от духа. То е лишено от 

материални недостатъци. Душата може да използва думата „аз“ единствено спрямо 

това тяло. Линга-шарира се състои от изкривени материални отражения на ума, разума 

и фалшивото самоотъждествяване на душата“. 

Враджанатх попитал: „Умът, разумът и егото материални ли са? И ако са 

материални, как могат да осъзнават каквото и да било?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Бог Кришна обяснява това в „Бхавада-гита“ (7.4-

7.6): 

 

„Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем елемента 

са Мои отделени материални енергии. Освен тези материални енергии, о, силноръки 

Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които 

експлоатират богатствата на по-низшата материална природа. Всички сътворени 

същества произлизат от тези природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят - 

материално и духовно – Аз съм източникът и унищожението“. 

 

Обърни внимание на тези думи в „Гита-упанишад“. Те описват двете природи: 

висша (пара) и низша (апара). Висшата природа е джива-шакти, а низшата – мая-

шакти. Джива-шакти се нарича „висша“ само затова, защото е частица от духа. От 

друга страна, мая-шакти се състои от материя, затова се нарича „низша“. 

Индивидуалните духовни души се различават от низшата, материална енергия. 

Низшата енергия се състои от осем елемента – пет груби и три фини. Фините елементи 

са ум, разум и лъжливо его. Родени благодарение на материалната енергия, умът, 

разумът и егото придобиват материална природа. Те всички заедно образуват тяло, 



което се състои от съзнание, но това съзнание не е духовно, а материално. Всичко 

останало произлиза от ума. Умът анализира материалните обекти и насочва 

материалните действия. По такъв начин материалният ум е коренът, от който израства 

дървото на материалните явления. В материалното съзнание се заражда представата 

какво е добро и лошо. Това разбиране се нарича „разум“. Разумът има материална 

природа. От материалния разум се ражда материалното его. Лъжливото его на живото 

същество не е духовно. Когато тези материални елементи (ум, разум и его) се съединят, 

те образуват финото тяло, наречено линга-шарира. След това материалното его на 

материалната линга-шарира покрива вечното духовно его на индивидуалната духовна 

душа. Духовното его осъзнава своята връзка с духовното слънце – Кришна. Когато 

душата постига освобождение, изначалното духовно его се освобождава от 

материалните обвивки и се проявява открито. Докато линга-шарира покрива духовната 

форма на душата, тя е склонна да се отъждествява с материята. В същото време почти 

напълно забравя истината, че е дух. Линга-шарира се състои от фина материя, и тя 

лесно се покрива от второто, грубото тяло – стхула-шарира, което се състои изцяло от 

материя. Егото, сковано от стхула-шарира отъждествява себе си с една от кастите или 

други социални групи (варни) в този свят. Тъй като материалните ум, разум и его са 

проявление на съответните части на изначалното тяло на душата, те считат, че 

осъзнават адекватно обкръжаващия ги свят“. 

Враджанатх казал: „Сега разбрах, че индивидуалната душа има вечно духовно 

тяло, и че всяка част на това тяло е изящна и красива. Когато душата се окаже под 

властта на мая, нейната изначална духовна форма се скрива от линга-шарира. От своя 

страна линга-шарира е покрита от стхула-шарира. По такъв начин изначалната форма 

на душата се оказва погребана под това съоръжение от материя. Моят последен въпрос 

е: освободената душа съвършена ли е и лишена от всякакви недостатъци?“ 

Бабаджи отговорил: „Приятелю мой, душата е лишена от недостатъци, но тя не е 

съвършена. Защо е така? Защото е много малка и много слаба. По тази причина тя 

търпи поражение при срещата си с мая-шакти, а нейната изначална форма се оказва 

скрита. В „Шримад Бхагаватам“ (10.2.32) полубоговете възнасят следната молитва към 

Върховния Бог: 

 

„Някой може да каже, че освен отдадените, които винаги търсят подслон в нозете 

на Господа, има и други, които не са отдадени, които са възприели друг вид 

процес за постигане на освобождение. Какво се случва с тях? В отговор на такъв 

въпрос, Бог Брахма и другите полубогове казаха: О, лотосоки Господи, въпреки че 

неотдадените, които практикуват тежки отречения и покаяния, за да постигнат 

най-висша позиция, може да се смятат за освободени, интелигентността им е 

нечиста. Те падат от позицията на въображаемо превъзходство, защото не почитат 

лотосовите Ти нозе“. 

 

Затова индивидуалната душа, дори да е в освободено състояние, не се отличава с 

величие и винаги остава несъвършена. Такова е истинското положение на 

индивидуалните души. Ведите провъзгласяват, че Бог е повелителят на илюзорната 

енергия, мая. А индивидуалните души са толкова слаби, че във всеки момент могат да 

се окажат под властта на мая“. 

 

 

16. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея, 
прайоджана (индивидуалните души, поробени от мая) 

 



 

Като се върнал в къщи, Враджанатх легнал на леглото и се замислил: „Ето, 

получих отговор на въпроса кой съм аз. Сега знам кой съм: мъничка частичка светлина, 

излъчвана от духовното слънце – Бог Кришна. По размер съм не по-голям от атом, но 

при това притежавам съзнание, духовна същност и мога да изпитам капчица духовно 

блаженство. Имам форма, състояща се от миниатюрна частица дух. Аз съм много 

малък, но духовното ми тяло е подобно на тялото на Бог Кришна. Обаче, за съжаление, 

не виждам своята духовна форма. В това е моето нещастие. Все пак много искам да я 

видя, следователно не всичко още е загубено. Защо съм се оказал в материалния свят, в 

толкова неизгодно положение? Трябва да разбера това. Утре обезателно ще попитам 

Шри Гурудев“. 

Вече било много късно, но юношата продължавал да мисли. И едва когато 

изтекъл шестият час на нощта, до него се прокраднала богинята на съня и похитила 

бодростта му. Враджанатх заспал и сънувал, че се е отрекъл от материалния свят и е 

облечен в дрехите на ваишнава. Когато се събудил си помислил: „Бог Гауранга ще ме 

спаси от материалното празно съществуване“. Той се запътил към семейния храм, 

посветен на богинята Дурга. Учениците на Враджанатх, които го чакали отдавна, му се 

поклонили и един от тях произнесъл: „Махарадж, ние дойдохме да изучаваме логика. 

Моля те, разкажи ни за книгата „Кусуманджали“. Ние всички искаме това“. Но 

Враджанатх отговорил кротко: „Следвайки примера на Нимай Пандит, аз затворих 

моите книги. Насочих погледа на ума си по друг път. Моля ви, намерете си друг 

учител“. Разстроените ученици се спогледали, но нямало какво да направят и си 

тръгнали. 

А в същото време при бабата на Враджанатх дошъл нейния сват, Чатурбхуджа 

Мишра. Като чул от нея за промените в характера на Враджанатх, той предложил да го 

оженят. Чатурбхуджа Мишра казал: „Виджаянатх Бхаттачария произхожда от добро 

семейство. Дъщеря му е много красива. Тя би подхождала на твоя внук. Бхаттачария не 

е обещал ръката ѝ на никого засега“. Като чула това предложение за брак, бабата на 

Враджанатх се изпълнила с щастливи надежди и цяла вечер правила планове за 

бъдещето. Но това известие изобщо не зарадвало Враджанатх. Като се уединил в стаята 

си, той започнал да мисли: „Каква беда! Нали току-що реших да се отрека от света. 

Какъв е смисълът сега да се говори за моята сватба?“ Но разговорите за това не 

стихвали. Враджанатх се противял както можел, а майка му, баба му и другите по-стари 

жени от рода всячески го уговаряли. Така изминал целият ден. Вечерта се разразила 

буря със силен дъжд, гръм и мълнии. Заради лошото време Враджанатх не отишъл в 

Маяпур. Нощта изминала. Сутринта разговорите за брак се разгорели с нова сила. Вече 

не давали на Враджанатх да се нахрани спокойно, нито да се заеме с нещо друго. На 

залез слънце Враджанатх все пак успял да излезе от къщи и се отправил към хижата на 

възрастния бабаджи. Той поднесъл своите почитания и поклони на мъдрия старец, а 

светият бабаджи казал с усмивка: „Миналата вечер валя силен дъжд, затова не те 

чаках. Скъпи приятелю, много се радвам да те видя отново“. 

Враджанатх се оплакал: „О учителю, сполетяха ме големи нещастия. По-късно ще 

ти разкажа за тях. Но сега позволи ми да ти задам въпрос. Вчера ти ми обясни, че 

индивидуалната душа е чист дух. Защо тя страда от такова злощастие – живот в 

материалния свят?“  

Светият бабаджи се усмихнал и цитирал следния стих: 

 „Като покрива с груби и фини материални форми, оковава с гуните на природата 

и дърпа болезнено връвта на карма, Мая отвежда на Сваргалока или в ада онези 

престъпни души, които са забравили за своето духовно благо, отвърнали са се от 

Кришна и са се насочили към търсене на лично щастие.” 



Безчислени души – вечни спътници на Бога, обитават Голока, сътворена от Бог 

Баладев, и Ваикунтха, проявена от Бог Санкаршана. Те в пълна степен вкусват нектара 

от поклонението и служенето на Бога. Привлечени са само от това, което е духовно. 

Виждат щастието единствено в поклонението на Бога. Стремят се да служат на Бога 

при всички обстоятелства. Притежават могъща духовна сила, тъй като я получават от 

джива-шакти и чит-шакти на Бога. Никога не се докосват до мая. Дори не знаят, че 

съществува енергията, наречена мая-шакти. Потопени в блаженството на духовния 

свят, те са много далече от Мая. Не им е известно нищо за страданията, материалните 

удоволствия или за користните подбуди. Те са напълно свободни. Смисълът на 

съществуването им е в любовта към Бога. Не знаят какво е скръб, смърт и грях. 

Но съществуват и други духовни души, които заедно с погледа на Бог 

Каранодакашайи Вишну, насочен към мая, се отправят в материалния свят. 

Приближавайки се към мая, те започват да виждат разнообразните материални 

творения. Тези души също притежават всички качества, които вече описах. Но бидейки 

на границата на материята и духа (татастха), те трябва да насочат своя взор или към 

духовния свят, или към материалния. Индивидуалните души са много безпомощни. 

Може ли да бъде иначе? Тези души нямат тази духовна сила, която дарява милостта на 

Бога – милост, с която душата се удостоява благодарение на вярното служене на Него. 

Тези души встъпват в света на Мая, и тя ги заключва в затвора за период, който ни 

изглежда като вечност. Ако тези души се обърнат отново към духовния живот и 

започнат да служат предано на Бога, могат да бъдат удостоени с милостта на Бога, 

която ги дарява с духовна сила. Като прекрачат материалните стремежи, те могат да се 

върнат в духовния свят. Баба, аз съм лишен от такъв късмет. Забравил съм, че съм 

вечен слуга на Бог Кришна. Попаднах в света на Мая и тя ме държи здраво. Забравих за 

личното си духовно благо. Аз съм толкова нещастен!“ 

Враджанатх попитал: „О, учителю, защо някои души, оставяйки границата на 

материята и духа, се насочват към света на мая, а други – към духовния свят?“ 

Бабаджи отговорил: „Личните качества на Бог Кришна присъстват в 

индивидуалните духовни души, макар и в много незначителни количества. Тъй като 

Бог Кришна притежава свободна воля, индивидуалните души също притежават 

мъничка частичка независимост. В случаи, когато тази независимост се използва 

правилно, индивидуалната душа изпитва любов към Кришна и не се стреми да Го 

напусне. Когато злоупотребява със своята независимост, душата се отвръща от Бога и 

се опитва да се наслаждава под владение на илюзорната енергия. Изпълнена с гордост, 

тя си мисли: „Аз се наслаждавам на материята“. Постепенно духовната форма на 

душата се покрива от пет вида невежество, начело с илюзията и лъжливото его. Да, 

приятелю мой, именно вярното или невярно използване на своята независимост ни 

води или към освобождение, или към затвора на материалния свят“. 

Враджанатх отбелязал: „Но нали Бог Кришна е милосърден в най-висша степен. 

Защо Той позволява на душите да падат в материалния свят?“ 

Бабаджи отговорил: „Кришна притежава не само милосърдна, но и игрива 

природа. В желанието си да се наслади на най-различни отношения с индивидуалните 

души, в най-различни условия на живот, Той е създал разнообразните емоции, които 

достигат своята кулминация в маха-бхава, най-острото чувство на екстатична любов 

към Бога. Но освен това, той е създал с помощта на Мая, експанзията на Шри Радха, 

животинското състояние на материалния живот, най-отвратително от които е аханкара 

(лъжовното самоотъждествяване на душата с материята). По такъв начин, съдействието 

на Шри Радха ни позволява да достигнем безграничното духовно блаженство, а 

влиянието на мая ни позволява да се спуснем до най-ниските нива на битието. Душите, 

които се потопяват в мрежата на мая, изобщо не се интересуват от своето духовно 



благополучие. Те се отвръщат от Бог Кришна и егоистично преследват личните си 

користни цели. С течение на времето те се потопяват все по-ниско и по-ниско. Обаче 

милосърдният Бог Кришна изпраща в материалния свят свои представители, на които е 

възложена нелека мисия – да научат обитателите на илюзорния свят да обичат Бога. 

Благодарение на помощта на слугите на Кришна, избраните души се издигат и в край 

на краищата се връщат в духовния свят, където стават вечни спътници на Бога“. 

Враджанатх попитал: „Нима, за да доставят удоволствие на Бога, индивидуалните 

души задължително трябва да страдат?“ 

Светият бабаджи отговорил: „По-правилно е да се каже така: с великата милост 

на Бога индивидуалните души са надарени с независимост. Бездушната материя няма 

стойност, защото не притежава свободна воля. Именно благодарение на своята 

независимост индивидуалните души са способни да господстват над света на 

материята. Страданието и удоволствието са две състояния, които умът може да 

постигне. Но това, което ние с теб наричаме страдание, друг човек може да счита за 

удоволствие. Така или иначе, материалните удоволствия в края на краищата носят само 

болка. Те не водят до нищо друго. Затова човек, който е привързан към материалните 

наслаждения, рано или късно ще се почувства нещастен. Когато усещането за нещастие 

се обостри до краен предел, душата ще започне да желае щастие, лишено от страдания. 

Това желание пробужда разума, а разумът от своя страна поражда духа на търсене. 

Духът на търсене води до общуване със светите мъдреци, тяхното общество пробужда 

вярата в духовния живот, а вярата в духовния живот възвисява човека. Това, което 

отначало е причинявало болка, в края на краищата започва да носи щастие на човека. 

Обикновено златото, което има примеси, се разтопява и обработва, след което то става 

чисто. Подобно на това, на нечистите души, отвърнали се от Бог Кришна и стремящи се 

да се наслаждават на мая, им се налага да страдат в света на Мая, където те се 

пречистват. Милостта на Бога се състои в това, че тези страдания рано или късно се 

превръщат в щастие за тях. Затова далновидните хора разбират, че страданията в 

материалния свят са само стъпка към щастието. Недалновидните не разбират това. Те 

не виждат начина да се избавят от страданията“. 

Като изслушал обясненията на Бабаджи, Враджанатх при все това настоял на 

своето: „Макар че тези страдания в края на краищата водят до щастие, обусловените 

души все пак се мъчат много. Нима всемогъщия Бог не е могъл да изобрети някакъв 

друг, различен път, път без страдания?“ 

Бабаджи отговорил: „Бог Кришна е свободен да се наслаждава на най-

разнообразните и чудесни игри. Материалният свят и душите, които го обитават са 

една от Неговите чудесни игри. И защо не? Но дори да заменим една игра с друга, това 

все едно ще ни избави от тези или други трудности. Бог Кришна - Върховната Личност 

е единовластен творец. Всички са подчинени на Неговата воля. Личността, подчинена 

на нечия власт може ли да избегне разнообразните трудности? Но от друга страна, ако 

тези трудности носят благо, тогава следва, че това изобщо не са трудности. За какво са 

тези съжаления и жалби по адрес на Бога? Именно трудностите, които индивидуалните 

души изпитват по време на участието си в игрите на Бог Кришна, им доставят истинска 

радост. Развлеченията на Бог Кришна са преизпълнени с блаженство. Ако 

индивидуалната душа остави тези игри доброволно и отиде в материалния свят, където 

я чакат всевъзможни страдания, кого друг, освен нея самата, можем да виним? Кришна 

не е виновен за това“. 

Враджанатх не се предавал: „В такъв случай, Бог Кришна не е трябвало да дава на 

душата свобода на волята. Кришна знае всичко и разбира се, на Него му е известно, коя 

от душите ще злоупотреби със своята независимост и ще си навлече страдания. Да се 

дари свобода на волята на такава душа е жестокост от страна на Кришна. О, праведни, 



нима не е така?“ 

Като изслушал думите на Враджанатх, Бабаджи отговорил: „Свободата на волята 

е истинско съкровище. В материалния свят има много неодушевени материални 

предмети. За нито един от тях тази скъпоценност, свободата на волята, не е достъпна. 

Именно затова неодушевените предмети нямат особена ценност и значение в нашите 

очи. Ако индивидуалната душа не притежаваше независимост, тя би била също толкова 

малоценна и незначителна като неодушевените предмети. Индивидуалната душа е 

миниатюрна частица на духа. Следователно, тя трябва да притежава качества като 

самия дух. Свободата на волята е качество на духа. Духът не може да бъде лишен от 

присъщите си качества. Затова и душата, като миниатюрна частица дух, също 

притежава свободна воля. Именно благодарение на своята независимост 

индивидуалните души стоят по-високо от неодушевената материя и господстват над 

материалния свят. Всички души са дарени със свободна воля и всички те са слуги на 

Бог Кришна. Когато злоупотребяват със своята свободна воля, те се отправят в 

материалния свят, заставяйки Кришна да плаче от състрадание. Като иска да ги спаси 

от цялата си душа, Той следва индивидуалните души в материалния свят. Той проявява 

в материалния свят Своите божествени игри. Когато вижда, че обусловените души не 

са привлечени от Неговите игри, Той идва в Навадвип и им разказва за Своите форма, 

качества, игри, а също за Своето свято име, което представлява най-доброто средство за 

издигане по духовния път. Баба, как можеш да обвиняваш милостивия Кришна в 

жестокост? Въпреки Неговата неизмерима милост, ти не можеш да разбереш 

елементарни неща“. 

Враджанатх казал: „Значи наш враг и причина за нашите нещастия е мая? Но 

отново, нима Кришна не е всемогъщ и всезнаещ? Ако Кришна бе изгонил мая, на 

индивидуалните души нямаше да им се налага да страдат“. 

Бабаджи пояснил: „Мая е само отражение на вътрешната енергия на Бога. Тя е 

изкривено проявление на чистата духовна енергия на Бога. Тя спасява престъпните и 

метежни души. Дава им възможност да се поправят. Мая е вярна служителка на Бог 

Кришна. Тя наказва душите, които са се отвърнали от Бог Кришна. Дава им работещо 

лекарство, което ги лекува бързо. Забравяйки, че са вечни слуги на Бога, 

индивидуалните души извършват престъпление. Тези престъпни души трябва да 

понесат своето наказание. В желанието си да коригира и поправи престъпника, царят го 

изпраща в затвора, а Бог отправя непокорните души в материалния свят, който е своего 

рода затвор, където мая служи като надзирател“. 

Враджанатх попитал: „Материалният свят е затвор, а какво служи за окови?“ 

Бабаджи отговорил: „Оковите на материалния свят се състоят от трите гуни на 

природата: благост, страст и невежество. Всяка душа получава окови, подходящи за 

нея. Едни души се намират в оковите на благостта, други – в оковите на страстта, трети 

– в оковите на невежеството. Оковите могат да бъдат златни, сребърни или железни, но 

независимо от това, те не спират да бъдат окови“. 

Враджанатх попитал: „Но как оковите на Мая могат да оковават душата, която е 

просто дребна частица от духа?“ 

Бабаджи отговорил: „Материалните предмети не могат да докосват духовни. 

Когато индивидуалната душа започва да счита, че може да се наслаждава на материята, 

започва да се обгръща от фините покрития на материалното его. Когато тази фина 

материя покрива душата, тя се оказва в оковите на Мая. Индивидуалните души, 

закопчани в оковите на гуната на благостта са полубогове, които обитават висшите 

материални планети. Техните крака са оковани в златни окови. Индивидуалните души, 

оковани в оковите на гуната на страстта, имат смесена природа както на полубогове, 

така и на хора. Техните крака са оковани в сребърни окови. Индивидуалните души, 



оковани в оковите на гуната на невежеството са силно опиянени от материални 

удоволствия. Техните крака са оковани в железни окови. Нито една от душите, оковани 

в окови, не може да излезе от затвора по своя воля. Всички те са подложени на 

разнообразни страдания“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А с какво се занимават душите, които се намират 

в затвора на Мая?“ 

Бабаджи отговорил: „Първо, те правят всичко, за могат най-пълно да се 

наслаждават на материални удоволствия, а второ - правят всичко по силите си, за да 

избегнат или да сведат до минимум страданията, причинени от техните окови“. 

Враджанатх попитал: „Моля те, опиши по-подробно първото от тези занимания“. 

Светият Бабаджи казал: „Стхула-шарира е грубото материално тяло, което 

покрива душата. То преминава през шест етапа на съществуване: раждане на 

материалното тяло, израстване, съхраняване, отслабване, остаряване и унищожение. 

Грубото материално тяло е неизбежно подложено на шестте вида изменения. Глад, 

жажда и другите желания също са част от природата на тялото. В стремежа си за 

материални наслаждения, душата, затворена в материално тяло, става послушна 

слугиня на материални потребности като ядене, сън, съвкупление и така нататък. За да 

получи правото да се наслаждава, тя извършва религиозни обреди, които започват от 

раждането и завършват на погребалния огън. Изпълнява всички жертвоприношения, 

предписани от Ведите. Утешава се със следните надежди: „Като следвам пътя на 

благочестивата дейност (карма), ще се наслаждавам на Сваргалока, заедно с 

полубоговете. Ако отново се върна в света на хората, ще се родя в дома на брамин, 

където ще ме очакват множество радости“. В противен случай душата се озовава в 

бездна от греховна дейност и се наслаждава на своята греховност. Като следва първия 

път, душата достига Сваргалока и други висши планети. След това, когато запасът от 

нейната благочестива карма се изчерпи, тя отново получава тяло на човек. Като следва 

втория път, неизбежно се отправя в ада. Когато изтече срокът на нейните страдания, 

душата получава тяло на човек. Така, оказала се в обителта на мая, странства в 

безкрайните материални светове. Ден след ден тя се бори за призрачните материални 

наслаждения и вкусва жалките плодове на своята дейност. Като извършва благочестиви 

дейности се наслаждава, а като извършва грехове – страда“. 

Враджанатх казал: „Сега моля те, опиши второто занимание на душата, която се 

намира под властта на материята“. 

Бабаджи промълвил: „Попадайки в мрежата на въжделенията и потребностите, 

душата, затворена в грубо материално тяло, изпитва страдания. За да се избави от тези 

страдания, тя прибягва до всевъзможни действия. В стремежа си да се избави от глад и 

жажда се бори за храна и вода. Изгаряна от многочислени желания се труди тежко, с 

надеждата да спечели пари. За да се предпази от студ, облича дрехи. За да задоволи 

своите сексуални желания се жени и извършва множество други действия. След това в 

опитите си да удовлетвори многочислените нужди на своето семейство и потомство, 

напрегнато се труди. Когато грубото материално тяло се разболява ѝсе налага да купува 

лекарства или да търси някакви други начини за лекуване. За да защити своята 

собственост, води дълги съдебни дела. Гонена от шестте вълни – похот, гняв, алчност, 

илюзия, гордост и завист, тя враждува, спори, използва насилие към другите, изтезава 

слабите и си присвоява тяхното богатство, проявява жестокост, показва безсмислена 

гордост и извършва маса други злодеяния. В стремежа си за независим живот си строи 

собствена къща. Душата, измъчваща се в тъмницата на мая, се бори денонощно за 

удоволствия и против страданията“. 

Враджанатх попитал: „А нима не е достатъчно душата да бъде покрита просто от 

линга-шарира (финото тяло)?“ 



Бабаджи отговорил: „Не. Ако душата има само линга-шарира, фино тяло, е 

невъзможно да извършва действия. Именно за това е необходима стхула-шарира 

(грубо тяло). След плодовете на действията, извършвани чрез грубото тяло, в линга-

шарира възникват различни желания. В стремежа си да удовлетвори тези желания, в 

следващото си въплъщение душата получава подходящата за целта стхула-шарира“. 

Враджанатх попитал: „Съществува ли връзка между действията и техните 

плодове? Философите от школата мимамса твърдят, че Бог, който дарява всички с 

плодовете на извършените действия, е само фикция, и че всяко действие поражда нещо, 

наречено апурва, и именно тази апурва действително дарява човека с плодовете от 

неговите действия. Това вярно ли е?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Последователите на карма-мимамса не разбират 

истинския смисъл на Ведите. След повърхностен поглед върху ведическите 

жертвоприношения и другите благочестиви дейния, те правят прибързани изводи. Но 

не им се отдава да постигнат истинския смисъл на Ведите. А Ведите („Шветашвара-

упанишад“ 4.6, „Мундака-упанишад“ 3.1.1.) обясняват: 

 

„Индивидуалната душа и Свръхдушата, Върховната Личност на Бога, са подобни 

на две птици, седящи на едно дърво. Едната от тези птици (индивидуалната душа) 

кълве плодовете на дървото (сетивните наслаждения, доставяни от материалното 

тяло), а другата (Свръхдушата) дори не се опитва да се наслаждава на тези 

плодове. Тя просто наблюдава Своята приятелка“. 

 

Ти виждаш ли в тези думи някакъв намек за апурва, за която философите 

мимамси говорят толкова уверено? Никакво заключение, което отрича съществуването 

на Бога, не трябва да се счита за вярно“ 

Враджанатх се поинтересувал: „А защо казваш, че кармата няма начало?“ 

Бабаджи отговорил: „Материалните желания са коренът, от който израства 

дървото на карма (дейностите, извършвани заради наслаждение от техните плодове). 

От своя страна, невежеството е коренът, от който израства силно разклоненото дървото 

на материалните желания. Това невежество, което представлява коренът на кармата на 

индивидуалната душа, води началото си от границата на материята и духа (татастха). 

Следователно началото на кармата лежи извън рамките на материалното време. В този 

смисъл кармата няма начало“. 

Враджанатх попитал: „О светецо, има ли разлика между мая и невежеството?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „Мая е енергия на Бог Кришна. Като използва тази 

енергия Бог създава материалния свят. Мая има два аспекта: авидя (невежество) и 

прадхана (първичната форма на материята). Въздействието на авидя е насочено към 

индивидуалните души, а въздействието на прадхана – към бездушната материя. От 

прадхана се появяват материалните вселени. От авидя се раждат материалните желания 

на обусловените души. Съществува и друг аспект: видя (знание), а авидя 

(невежеството) е неговата противоположност. Въздействието на тези енергии е 

насочено към индивидуалните души. Авидя удържа душата в затвора на материалния 

свят, а видя ги освобождава от този затвор. Ако престъпните души се обръщат към Бог 

Кришна, това означава, че са попаднали под влиянието на видя, а ако забравят за 

Кришна, това е работа на авидя. Знанието за Брахман е особен аспект на видя. Първият 

стадий на авидя е светската благочестива дейност, а видя сваля оковите от нея“. 

Враджанатх попитал: „А какво прави прадхана, първичната форма на материята?“ 

Бабаджи пояснил: „С помощта на времето Върховният Бог привежда 

материалната енергия във възбудено състояние. Благодарение на това се заражда 

махат-таттва. Пробуденият аспект на мая, наречен прадхана, пристъпва към 



творението на материалните явления. Отначало от махат-таттва се проявява 

фалшивото его. Фалшивото его, преобразувано под влияние на невежеството, поражда 

ефира. Ефирът поражда въздуха. Въздухът поражда огъня. От огъня се проявява водата. 

От водата се ражда земята. По такъв начин се появява пътят на материалните елементи, 

наречени панча-маха-бхута. Сега чуй, моля те, как се създават петте тан-матри. 

Когато времето привежда авидя (невежеството) във възбудено състояние, от махат-

таттва се раждат гяна (имперсоналното знание) и карма (дейността, извършвана за 

наслаждение на нейните плодове). От кармата, от своя страна възникват гуните на 

благостта и страстта, а от тях произлизат гяна (знанието) и крия (действието). От 

махат-таттва се проявява фалшивото его. От фалшивото его се ражда разумът. 

Разумът е способен да възприеме качеството на звука. Звукът поражда осезанието. По 

такъв начин, във въздуха се проявяват звукът и осезанието. От тях произлиза прана 

(жизнената сила), оджас (енергията) и бала (силата). В огъня проявяват себе си 

формата, осезанието и звукът. По-нататъшните преобразувания раждат земята, която е 

дарена с аромат, вкус, форма, осезание и звук. Всеведущият Бог способства 

проявяването на тези метаморфози. Фалшивото его има три аспекта: вайкарика 

(благост), тайджас (страст) и тамаса (невежество). От фалшивото его, което се 

намира в гуната на благостта се проявяват материалните обекти. От фалшивото его, 

което се намира в гуната на страстта се проявяват десетте материални сетива. 

Съществуват две разновидности сетива: даряващи знание, и извършващи действие. 

Сетивата на познанието са: зрение, слух, обоняние, вкус и осезание. Сетивата, които 

извършват действия са: глас, ръце, крака, гениталии и анус. Но дори тяло, надарено с 

пълен набор от сетива и материални елементи, не може да се счита за пълноценно 

дотогава, докато индивидуалната душа, миниатюрната частица на духа, не го озари със 

своето присъствие. Като хвърли поглед към тялото, което се състои от груби и фини 

елементи, Бог помества индивидуалната душа в неговото сърце, и едва тогава то 

започва да се движи. По такъв начин сетивата, родени от гуните на благостта и 

страстта, влизат в съприкосновение с обектите на сетивата, родени от прадхана и 

гуната на невежеството. Така действат авидя и прадхана. Мая се разделя на двадесет и 

четири категории: петте основни елемента, т.е. земя, вода, огън, въздух и ефир, петте 

тан-матри, а именно аромат, форма, вкус, осезание и звук, след това вече описаните 

десет сетива на познанието и на действията, а също умът, сърцето, разумът и 

фалшивото его. Съзнателната душа, която се намира във всяко материално тяло, е 

двадесет и петата категория, а Върховната Личност на Бога, Свръхдушата - двадесет и 

шестата“. 

Враджанатх попитал: „О, мъдрецо, кажи каква част от човешкото тяло заема 

финото тяло, каква - грубото тяло, и именно в коя част на тялото се намира душата? 

Моля те, обясни ми всичко това“. 

Бабаджи отговорил: „Стхула-шарира (грубото тяло) се състои от пет груби 

елемента (панча-маха-бхуна), пет обекта на сетивата (панча-тан-матра) и десетте 

сетива. Линга-шарира (финото тяло) се състои от ума, сърцето, разумът и фалшивото 

его. Индивидуалният дух погрешно счита материалното тяло за своя собственост. 

Душата, миниатюрната частица на духа, се намира в друго измерение - извън пределите 

на времето, пространството и други подобни аспекти на материалния свят. Тази 

частица е много малка, но въпреки това, пронизва всичко в материалното тяло. Както 

мъничката капка сандалова паста охлажда цялото тяло, така и душата, която се намира 

вътре в материалното тяло, осъзнава всяко усещане, което то изпитва“. 

Враджанатх забелязал: „Ако душата твори сама удоволствията и страданията, 

които изпитва, тогава с какво се занимава Върховният?“ 

Светият бабаджи отговорил: „Индивидуалната душа е непосредствената причина, 



но причината за всички причини е Бог. Върховният дава плодовете, а индивидуалната 

духовна душа ги взема“. 

Враджанатх попитал: „През какви етапи на живот преминават индивидуалните 

души, които се намират в плен на мая?“ 

Достойният Бабаджи отговорил: „Душите, поместени в грубото тяло от мая 

преминават през пет стадия на съществуването: аччхадита-четана (скрито съзнание), 

санкучита-четана (дремещо съзнание), мукулита-четана (пробуждащо се съзнание), 

вакичита-четана (пробудилото се съзнание) и пурна-викачита-четана (напълно 

събудено съзнание)“. 

Враджанатх се заинтересовал: „Кои души се намират на стадия на скритото 

съзнание?“ 

Бабаджи отговорил: „Душите, които обитават тела на дървета, треви и камъни се 

намират на стадия на скритото съзнание. Те са се потопили в света на материята 

толкова дълбоко, че се намират в безсъзнателно състояние. Нямат никаква представа за 

духа. Всичко, което ги засяга, са шестте вида изменения в материалния живот. Това са 

най-нисшите нива, в които душата може да падне. В тези тела попадат за големи 

прегрешения, но милостта на Бог Кришна спасява и тях“. 

Враджанатх попитал: „А кои души се намират на стадия на дремещото съзнание?“ 

Бабаджи отговорил: „Зверовете, птиците, змиите, рибите и другите животни, 

червеите и насекомите - това са примери за същества, които притежават дремещо 

съзнание. Съществата със скрито съзнание живеят на границата на безсъзнателното 

състояние. При съществата с дремещо съзнание, то е малко отворено. Техните мисли са 

насочени основно към храна, сън, страх, към безразборно тичане за удовлетворяване на 

всякакви желания, към спорове за имущество и побои. Обаче мислите за някакъв друг 

свят са чужди за такова съзнание. Например, маймуните са много палави, те могат дори 

да се замислят над това какво и как се случва, могат да си правят планове за бъдещето, 

могат да проявяват благодарност и други чувства. Определени навици са развити много 

добре у някои животни. Но животните не търсят Бога. Затова тяхното съзнание се счита 

за дремещо. В писанията се разказва как един велик предан на Бога, Бхарата, се родил 

като елен, но и в това състояние той съхранил съвършеното знание за светите имена на 

Върховния Бог. Ала Бхарата е бил по-скоро изключение, отколкото правило. Животите, 

в своето болшинство, не притежават духовно знание“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А кои души се намират на стадия на пробуждащо 

се съзнание?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Обусловените души, които се намират в човешки 

тела, могат да проявяват три нива на съзнание: пробуждащо се съзнание, пробудило се 

съзнание и напълно събудено съзнание. Хората, които се намират в материалния свят, 

се разделят на пет нравствени категории: аморални хора; атеисти, които следват 

принципите за морал; вярващите в Бога - хора, които следват моралните принципи; 

също хора, които се занимават с практиката на предано служене (садхана-бхакти) и 

хора, които са заети с любовно предано служене (бхава-бхакти). По такъв начин, 

съществуват следните категории: аморални хора; хора, които заради своето невежество 

са станали атеисти; атеисти с определени нравствени убеждения; високо-морални хора, 

които притежават определена вяра в Бога; хора, които вярват в Бога; хора, които се 

занимават със садхана-бхакти (практиката на предано служене) съгласно правилата на 

писанията, а също и хора, които са достигнали любовта към Бога и се занимават с 

практиката бхава-бхакти. Аморалните хора, а също атеистите, притежават пробуждащо 

се съзнание. Хората, които вярват в Бога, а също и тези, които са заети с практиката 

садхана-бхакти притежават пробудило се съзнание, а тези, които са заети с бхава-

бхакти, притежават бодърстващо съзнание“. 



Като изслушал светия Бабаджи, Враджанатх попитал: „Колко дълго остават в 

затвора на мая тези души, които са достигнали нивото бхава-бхакти?“ 

Като се усмихнал, Бабаджи отговорил: „Отговорът на твоя въпрос дава седми 

стих на „Даша Мула“. Но сега вече е нощ. Вече отдавна трябваше да си се върнал 

вкъщи“. 

 

 

17. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея, 
прайоджана (освободените души) 

 

 

Неуморната баба на Враджанатх вече била подготвила всичко за неговата сватба. 

В същата вечер тя го информирала за това. Враджанатх нищо не ѝ отговорил, вечерял в 

мълчание и отишъл да спи. Без да спира да мисли за своите беседи със светия Бабаджи, 

той заспал много късно през нощта. Като наблюдавала своя внук, баба му 

продължавала да си мисли: „Как да убедя Враджанатх да се съгласи да се ожени?“ 

На следващия ден при тях дошъл Вани-Мадхава, братовчедът на Враджанатх. 

Момичето, за което трябвало да се ожени Враджанатх, било братовчедка на Вани-

Мадхава. Виджая Видяратна изпратил Вани-Мадхава при роднините си, за да уреди 

всичко, свързано с бракосъчетанието. Като се оглеждал на всички страни, Вани-

Мадхава попитал с удивление: „Лельо, защо нищо не е готово досега?“ Бабата на 

Враджанатх въздъхнала тежко и отговорила: „Скъпи мой, ти имаш по-голям опит в тези 

неща. Моля те, убеди Враджанатх да се съгласи на този брак. Аз вече цяла седмица го 

убеждавам, но той мълчи“. 

Вани-Мадхава бил нисък на ръст, с къс врат и тъмна кожа. Той се захващал с 

много неща, но рядко довършвал начинанията си до край. Като чул думите на леля си, 

обещал: „Мен нищо няма да ме спре. Ако ми заповядаш, ще съборя планини. Нали 

знаеш колко опитен човек съм. От една монета мога да направя цяло състояние! Ще 

говоря с Враджанатх още сега. А ако ми се удаде да го уговоря, ще ме почерпиш“. 

Бабата отговорила: „Враджанатх отиде да спи веднага след като вечеря“. Като чул това, 

Вани-Мадхава си тръгнал и решил да се заеме с това на следващия ден. 

На другата сутрин, когато Враджанатх седял в храма на богинята Дурга, Вани-

Мадхава дошъл при него. Като видял Вани-Мадхава, Враджанатх го попитал: „Братко, 

защо си дошъл?“ Вани-Мадхава седнал до него и казал: „О, благородни братко, ти 

изучава няя-шастра дълго време и дори я преподава. Син си на великия Харанатха 

Чудамани. Името ти е широко известно в нашия край. Освен това се единственият мъж 

в семейството. Ако нямаш деца, кой ще даде продължение на вашия род? Братко, ние 

всички те молим: ожени се“. Силно удивен, Враджанатх отговорил: „Братко, защо ме 

безпокоиш без всякаква причина? Аз постигнах покровителството на преданите на Бог 

Гаурасундара. Защо трябва да се женя? Изпитвам истинско щастие в обществото на 

ваишнавите от Шри Маяпур. Не мисля, че в семейния живот има кой знае какво 

толкова хубаво. Знаеш ли, братко, по-скоро ще приема санняса. Ще намеря достоен 

подслон в нозете на ваишнавите. Но засега това е тайна. Моля те, не казвай на никого.“ 

Като видял състоянието на Враджанатх, Вани-мадхава си помислил: „Да, това 

определено е тежък случай. Ще ми се наложи да прибягна до хитрост“. Пазейки в 

сърцето си своя коварен план, Вани-Мадхава казал смирено: „Братко, аз винаги съм ти 

помагал. Когато учеше, носех книгите ти. Ако ти приемеш санняса, аз ще ти нося 

дандата и канчето с вода“. 

Мошениците имат раздвоен език. На едни те говорят едно, а на други – съвсем 

различно. Така посяват вражда и лицемерие. Техните думи като правило не отговарят 



на истинските им намерения. От устата си изливат мед, а сърцата им таят в себе си 

отрова. Като чул коварните думи на Вани-Мадхава, Враджанатх казал: „Братко, знам, 

че си мой стар и верен приятел. Моята баба вече е прекалено стара. Тя не може да 

разбере това, което има дълбок смисъл за мен. Иска да ме събере с това момиче и по 

този начин да ме въвлече в ада на семейния живот. Ако можеш да успокоиш баба ми, 

считай ме за твой вечен длъжник“. Хитрият Вани-Мадхава го уверил: „Бъди спокоен. 

Никой няма да те принуждава. Но отговори ми честно на един въпрос: защо ти е 

толкова ненавистна мисълта за брака? Какво те подтиква към отречение?“ Враджанатх 

простодушно разказал на Вани-Мадхава как се е запознал с учението на ваишнавите. 

Като завършил своя простичък разказ, той казал: „Възрастният Рагхунатх дас бабаджи, 

светецът от Маяпур, е моят учител. Всяка вечер ходя при него. Именно той угаси в мен 

пламъка на материалните желания. Той е толкова добър към мен“. В главата на Вани-

Мадхава узрял хитър план. Той си казал: „Слава на Дурга, аз открих слабото му място. 

Сега вече със сигурност ще обърна слабостите му срещу самия него“. На глас той казал 

следното: „Братко, аз ще променя намеренията на баба ти. Но сега трябва да си вървя в 

къщи“. И бавно тръгнал към своя дом. Обаче, щом се отделил на достатъчно разстояние 

от Враджанатх, той свърнал в противоположната посока и след известно време вече 

влизал в двора на Шриваса в Шри Маяпур. Като седнал под дървото бакула, започнал 

да мисли: „Тези ваишнави са заграбили прилично богатство! Какви прекрасни къщи 

имат! Каква хубава градина! Какъв изящен двор! Какво чудесно местенце! Всички те 

седят в своите бхаджана-кутири като големи господари. Седят и повтарят джапа на 

броениците си! Живеят досущ като свещени бикове – напълно безгрижно! Почтените 

жени, които живеят в съседство, идват да се къпят в Ганг и им носят щедри дарове – 

вода, плодове и всевъзможна храна. По-рано само брамините получаваха такава храна, 

и то само когато извършат обредите карма-канда. Сега тези самодоволни бабаджи се 

наслаждават на даровете. О, славен век на Кали! „Той нарича себе си преданоотдаден 

на Рамачандра, но в действителност е слуга на Кали-юга!“ Сега разбирам смисъла на 

тази стара поговорка. Тежко ми! Напразно се родих в семейството на брамин! Сега 

никой не ни носи сладки плодове! Какви ти плодове, никой не ни носи дори вода! 

Ваишнавите заявяват, че последователите на няя са глупаци, защото говорят прекалено 

много за глинени гърнета и парчета плат. Аз мисля, че не грешат, и най-вече в случая с 

Враджанатх. Сега той е попаднал в ръцете на тези негодници, облечени в набедрени 

препаски. Но аз, Вани-Мадхава, няма да му дам да загине. Ще им дам да се разберат на 

тези вредители-ваишнави“. С тези мисли той влязъл в една от хижите. Оказало се, че 

това била хижата на Рагхунатх дас Бабаджи, който в това време седял на килимче и 

възпявал светите имена на Бог Хари. Не е трудно да се определи природата на човека 

по неговото лице. Като повдигнал очи, бабаджи видял, че пред него стои 

олицетворението на Кали-юга под формата на брамин. Но ваишнавите желаят доброто 

на всички. Те не изискват от хората да се отнасят към тях с уважение, въпреки че сами 

са готови винаги да предложат своето почитание на другите. Затова Рагхунатх дас 

Бабаджи посрещнал своя гост с нужното уважение и вежливо му предложил да седне. 

Вани-Мадхава не бил ваишнава и нямал никаква представа за етикета на ваишнавите. 

Като помислил възрастния бабаджи за шудра, той милостиво му дал своите 

благословии. Светият бабаджи го попитал: „Баба, как се казваш? Мило момче, защо си 

дошъл при мен?“ Когато старият бабаджи употребил думите туми и ами, смисълът на 

които може да бъде възприет като „ти, юноша“ и като „аз, уважаваният господин“, 

Вани-Мадхава се разгневил. Той казал високомерно: „Бабаджи! Видимо, ти си 

мислиш, че като си облякъл набедрената препаска, си заприличал на брамин? По идея, 

би трябвало да е така. Но все пак аз, действително уважаваният господин, бих искал да 

попитам нещо тебе, безродния бедняк: „Ти познаваш ли Враджанатх Панчанана?“ 



Бабаджи отговорил: „Моля те, прости ми и не приемай думите на стареца навътре 

в сърцето си. Да, Враджанатх понякога идва при мен“. 

Вани-Мадхава казал: „О, нечестни човече. Той се отнася към теб смирено и 

вежливо, като се старае да завоюва твоето доверие. Но в сърцето си таи коварни 

намерения. Знай, че твоето недостойно поведение е привлякло вниманието на 

Бхаттачариите от Белапукура (Билва-пушкарини), и те са решили да ти дадат урок. 

Именно те са изпратили при теб Враджанатх. Ти вече си стар и затова трябва да се 

пазиш. От време на време аз ще идвам при теб и ще ти разказвам новините за този 

заговор. Най-важното е да не казваш на никого за мен. Ако разкажеш, това ще свърши 

лошо за теб. А сега трябва да вървя“. Напълно удовлетворен, Вани-Мадхава се върнал в 

къщи и се заел с ежедневните си задачи. 

Като се наобядвал обилно, Вани-Мадхава отново се запътил към Враджанатх и му 

казал: „Братко мой, днес бях по работа в Маяпур. Там срещнах един стар ваишнава. 

Оказа се, че това е твоят Рагхунатх дас Бабаджи. Заговорих се с него, и той те нарече с 

много лоша дума, такава, която изобщо не трябва да се употребява за брамин. Накрая 

заяви: „Ще заставя Враджанатх да изяде остатъците от храната върху подносите на 

тридесет и шест човека от ниска каста. Ще приключа с неговото браминско 

високомерие!“ Ха! Ако пандити като теб общуват с подобни хора, тогава изобщо ще 

престанат да уважават брамините-пандити“. 

Думите на Вани-Мадхава силно удивили Враджанатх. Той така и не разбрал какво 

се е случило, но вярата му към ваишнавите и предаността му към възрастния бабаджи 

изведнъж се разколебали. Като решил да си изясни всичко, Враджанатх казал: „Братко, 

днес съм много зает. Моля те, върви си в къщи, а през това време ще помисля за това, 

което ми разказа“. Без да каже нито дума повече, Вани-Мадхава си отишъл в къщи, 

радостен от победата си. 

Враджанатх бил прекрасно осведомен за двуличната натура на Вани-Мадхава. Но 

самият той, въпреки че се занимавал с логиката на няя, бил честен човек. След като 

обмислил всичко добре, той разбрал защо Вани-Мадхава предложил да му помогне да 

приеме санняса. В размисъл за всичко, което се случило, той стигнал до извода, че 

Вани-Мадхава трябва да получи някаква изгода от неговия брак и че е ходил в Маяпур 

заради осъществяването на някакви тъмни планове. Без да знае какво да предприеме, 

Враджанатх се помоли на Върховния: „О, Върховни Боже, моля те, дари ме с твърда 

вяра към моя духовен учител и към ваишнавите. Не позволявай на коварните злодеи да 

я отслабят“. С натежало сърце изчакал вечерта и в сумрака тръгнал към двора на 

Шриваса. 

Светият Рагхунатх дас Бабаджи се намирал в тежък размисъл. Когато Вани-

Мадхава напуснал хижата му, Бабаджи си помислил: „Този човек е брамин-ракшас. В 

писанията е казано: „В Кали-юга ракшасите се раждат в семействата на брамини“. 

Порочната природа на този човек е изписана на лицето му. Изпълнен е с кастова 

гордост, въпреки че в действителност не притежава нищо, с което си струва да се 

гордее. Той ненавижда ваишнавите. Той е лицемер, който гордо размахва флага на 

благочестието и извършва грехове под егидата на благостни постъпки. Неговата къса 

шия, блуждаещи очи и коварна реч показват ясно какво се случва в сърцето му. 

Учудващо е, колко кротък и доброжелателен е Враджанатх, и колко прилича на демон 

неговия братовчед! О, Господи Кришна, о Господи Гауранга, моля ви, избавете ме 

веднъж завинаги от обществото на такива хора. Така или иначе, аз ще разкажа всичко 

на Враджанатх“. 

Когато Враджанатх влязъл в хижата, възрастният бабаджи, чиято любов към 

Враджанатх се удвоила, казал: „Влизай, баба, радвам се да те видя!“, и го прегърнал. 

Със сълзи на очи Враджанатх докоснал праха от нозете на бабаджи. Той бил толкова 



смутен, че не могъл да произнесе нито дума. Светият бабаджи казал: „Днес сутринта 

тук идва смугъл брамин, който с думите си всея смут в моето сърце. Познаваш ли го?“ 

Като навел очи, Враджанатх отговорил: „О, учителю, ти ми каза, че материалният 

свят е населен с най-различни видове живи същества. Някои от тях, подбуждани от 

завист, изпитват блаженство като причиняват безпокойства на околните. Един от тях е 

моят братовчед (срамувам се да го нарека мой братовчед), Вани-Мадхава. Ще бъда 

щастлив, ако не говорим за него. В твоята компания този негодяй говори лошо за мен, а 

в моята – говори лошо за теб. Той прави всичко това, за да се разпадне нашето 

приятелство. Кажи ми, след посещението му в твоето сърце не се ли появиха някакви 

съмнения?“ 

Бабаджи възкликнал: „О, Кришна! О, Гауранга! Аз вече дълго време служа на 

ваишнавите. По тяхната милост постигнах известна способност да различавам 

ваишнава от негодяя. Приятелю мой, веднага разбрах всичко. Няма нужда да говорим 

повече за това“. 

Поуспокоен малко, Враджанатх казал: „Нека да забравим за всичко, което е 

говорил той. По-добре ми разкажи, какво се случва, когато душата се освобождава от 

тъмницата на материалната енергия?“ 

Бабаджи казал: „Като чуеш седми стих на „Даша Мула“, ще разбереш отговора 

на своя въпрос: 

 

„Когато душата, която блуждае от един вид тяло в друг, срещне ваишнава, 

изпълнен с преданост към Бог Хари, у нея се заражда желанието да следва този 

ваишнава. Като възпява светите имена на Бог Кришна, душата постепенно се 

отрича от материята и в края на краищата получава своята изначална форма. В 

тази форма тя се наслаждава на чистия нектар от духовните емоции, които ѝ дават 

служене към Бог Кришна“. 

 

Враджанатх попитал: „Аз бих искал да чуя цитати от Ведите, които потвърждават 

тези твърдения“. 

Бабаджи казал: „Във Ведите („Мундака-упанишад“, 3.1.2; „Шветашвара-

упанишад“, 4.7) е казано: 

 

„Въпреки че двете птици (Свръхдушата и индивидуалната душа) се намират на 

едно и също дърво, птицата която кълве плодовете (индивидуалната душа) се 

терзае от печал и безпокойство, защото тя се опитва да се наслаждава на тези 

плодове. Но ако тази птица, която страда се обърне към своя приятел - Бог, и 

познае Неговото величие, в този миг ще се избави от всичките си беди“. 

 

Враджанатх попитал: „Значи, ако индивидуалната душа види почитания Върховен 

Бог и познае Неговата слава, тя ще се избави от всички беди? Тези думи описват това, 

което обикновено се нарича „освобождение“, така ли?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато душата напуска материалния свят, това се нарича 

освобождение. За да се постигне освобождение е нужно колкото може по-често да се 

общува със свети предани на Бога. Когато душата достига освобождение, тя се 

възражда в своята изначална духовна форма. Именно към такова освобождение трябва 

да се стремим. В „Шримад Бхагаватам“ (2.10.6) е казано: 

 

„Когато живото същество, заедно с присъщата му склонност към обусловеност, се 

слее с битието на потъналия в мистичен сън Маха-Вишну, това се нарича край на 

космическото проявление. А освобождението е връщане на живото същество в 



неизменната му форма, която то постига, след като напусне постоянно 

променящите се груби и фини материални тела“. 

 

Когато душата напуска тъмницата на мая, в същия миг тя постига освобождение. 

Освобождавайки се от материята, тя постига своята изначална форма и започва да се 

занимава с духовна дейност. Да се занимава с такава дейност е основната потребност на 

душата. Можем смело да твърдим, че с освобождението идва краят на безкрайното 

множество страдания. Но освен това, освобождението носи със себе си духовно 

блаженство. За това говорят следните думи на „Чхандогя-упанишад“ (8.12.3): 

 

„След като достигне освобождение, душата оставя материалното си тяло и се 

отправя към лъчезарната Върховна Личност на Бога. След това душата постига 

своята изначална духовна форма и в тази форма се наслаждава на множество 

игри, като се забавлява заедно с Кришна и вкусва храна заедно с Него“. 

 

Враджанатх попитал: „Съществуват ли признаци, които да показват, че душата 

вече е освободена?“ 

Светият бабаджи отговорил: „Със следващите думи на „Чхандогя-упанишад“ 

(8.7.1) са описани осемте признака на освободената душа: 

 

„Трябва да търсим душа, която е лишена от грях, старост, смърт, скръб, глад и 

жажда, която се стреми към истината и чиито мисли са изцяло съсредоточени 

върху истината“. 

 

Враджанатх казал: „В този стих на Даша Мула“ е казано, че когато душата, 

блуждаеща в кръга на раждането и смъртта, попадне в обществото на ваишнавите, 

които вкусват нектара от трансцендентални емоции, служейки предано на Бог, може да 

се приеме, че нейният живот се е увенчал с успех. Нима с помощта на имперсонални 

разсъждения, аштанга-йога и с други благочестиви действия, душата накрая не достига 

преданото служене на Бог Хари?“ 

Бабаджи отговорил: „Върховната Личност на Бога провъзгласява със Своята 

трансцендентална уста („Шримад-Бхагаватам“, 11.12.1-11.12.2): 

 

„Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, общувайки с Моите чисти предани, 

човек може да изостави своята привързаност към всички обекти на материално 

сетивно наслаждение. Такова пречистващо общуване Ме поставя под властта на 

Моите предани. Някой може да изпълнява системата ащанга-йога, да се занимава 

с философски анализ на елементите на материалната природа, да практикува 

ненасилие и останалите обичайни благочестиви практики, да напява Ведите, да 

извършва покаяния, да приеме ордена на отречението в живота, да изпълнява 

жертвени приношения, да копае кладенци, да сади дървета и да прави други 

общественополезни дейности, да раздава подаяния, да спазва строги обети, да 

обожава полубоговете, да повтаря тайни мантри, да посещава свети места или да 

съблюдава основните или по-второстепенни правила на дисциплината, но с нито 

една от тези дейности той не може да Ме покори“. 

 

„В „Хари-бхакти-шудходая“ (8.61) има следните думи: 

 

„Общуването има огромно значение. То действа като кристала, който отразява 

всичко, което лежи пред него. Ако човек се стреми към общуване с подобните на 



цветя предани на Бога, и ако неговото сърце е чисто, тогава тяхното въздействие 

непременно ще се отрази върху него“. 

 

Трябва ли да се съмняваме, че общуването със светите предани носи 

благоприятен резултат? Когато писанията казват, че човек трябва да живее в 

уединение, те подразбират, че той трябва да се ограничи до общуване с преданите. 

Дори ако се среща с преданите случайно, той получава огромно благо. В „Шримад 

Бхагаватам“ (3.23.55) е казано: 

 

„Общуването заради сетивно наслаждение само поробва хората. Но същото това 

общуване, ала със свята личност, извежда хората на пътя на освобождението дори 

ако не подозират с кого общуват“. 

 

По-нататък в „Шримад Бхагаватам“ (7.5.32) е казано: 

 

„Докато не намажат телата си с прахта от лотосовите нозе на ваишнава, който е 

напълно пречистен от материално замърсяване, онези, които са прекалено 

привързани към материалния начин на живот, не могат да изпитат влечение към 

лотосовите нозе на Бога, прославен с необикновените си дела. Единствено като 

стане осъзнат за Кришна и приеме подслон в лотосовите нозе на Бога, човек може 

да се избави от материалното замърсяване“. 

 

Също в „Шримад Бхагаватам“ (10.48.31) е казано: 

 

„Никой не може да отрече, че има свети места и свещени реки, или че 

полубоговете се появяват в образа на мурти, направени от глина или камък. Ала 

те пречистват душата след дълго време, докато светците пречистват само като ги 

зърнеш“. 

 

По-нататък в „Шримад Бхагаватам“ (10.51.53) е казано: 

 

„Когато материалният живот на реещата се душа свърши, о, Ачюта, тя може да 

постигне общуването с Твоите предани. И когато общува с тях, те пробуждат в 

нея предаността към Тебе, който си целта на преданоотдадените и господарят на 

всички причини и следствията им“. 

 

Като изслушал думите на светия бабаджи, Враджанатх казал: „Като се занимава с 

благочестива дейност, човек получава правото да влезе в обществото на светите 

предани. Каква е тази благочестива дейност? Нима тя не е карма (ведически обреди) и 

гяна (имперсонални разсъждения)?“ 

Светият Бабаджи пояснил: „Благочестивата дейност е широко описана в 

шастрите. Като правило тя бива два вида: благочестива дейност, която води до 

предано служене, и благочестива дейност, която води до материални резултати. 

Редовната или случайна благочестива дейност, заниманията с философия или с 

импресонални разсъждения - всичко това води до материални резултати. Общуването 

със светите ваишнави и други задължения, които пробуждат предаността са способни 

да доведат до преданото служене. Като се натрупват, тези резултати придобиват 

духовна сила, която дарява човека със семето на предаността. Резултатите, пораждани 

от други видове благочестива дейност, не дават такова благо. Човек получава желаните 

плодове и им се наслаждава дотогава, докато запасът му с благочестива карма не се 



изчерпи. Благочестивата дейност, извършвана в материалния свят, дава като свой 

резултат плода на материалното наслаждение. Но общуването със светите ваишнави, 

спазването на пост в екадаши, на Джанмаштами, на Гаура-пурнима и през другите 

свещени дни, са способни да вселят предаността в тези, които ги спазват, а също 

поклонението на Туласи Деви, поклонението в храма на Бог, почитането на маха-

прасад, поклонението в свети места, съзерцанието на преданите и докосването до 

телата им - всички тези действия носят като свой плод преданото служене“. 

Враджанатх казал: „Ако човек, който е терзан от несгодите на материалния 

живот, се отрече от материалната илюзия и вземе разумното решение да потърси 

убежище в лотосовите нозе на Бог Хари, ще достигне ли той висотите на преданото 

служене?“ 

Мъдрият бабаджи отговорил: „Ако е достатъчно разумен, за да разбере, че 

причината за всичките му страдания е илюзорната енергия, мая, че материалният свят е 

жесток и несправедлив и че неговото единствено убежище са лотосовите нозе на 

Върховния Бог, тогава ще потърси убежище в нозете на преданите. Да получи убежище 

в нозете на ваишнавите – това е най-краткият път към преданото служене. Отречението 

и способността на разума да различава благоприятното от неблагоприятното безспорно 

играят своята роля, но за човека, който се стреми към висотите на преданото служене, 

тази роля има второстепенно значение. Най-важният фактор за достигане на преданото 

служен е общуването с преданите“. 

Враджанатх попитал: „Какво може да бъде противопоставено на твърдението, че 

карма (благочестивата дейност), гяна (умствените разсъждения), вайрагя (отречението) 

и вивека (способността за различаване на благоприятното от неблагоприятното), в 

ролята си на средства от второстепенно значение, все пак оказват неоценима помощ по 

пътя на преданото служене?“ 

Бабаджи отговорил: „Обикновено тези средства водят до малко значими и 

безполезни резултати. Плодовете от благочестивите начинания се изчерпват много 

бързо. Отречението и способността за различаване на благоприятното от 

неблагоприятното, често водят до имперсонализъм. Душата, излъгана от теорията на 

имперсонализма, изгубва скъпоценната възможност да постигне нозете на Бога. 

Всички, които се стремят към чисто предано служене, не трябва да се доверяват на тези 

средства. Понякога тези средства водят човека до преданото служене, но обикновено 

това не се случва. От друга страна, общуването с чистите предани води до особено 

осезаеми резултати. Приятелството с тях води човека до чистата любов към Бога. В 

„Шримад Бхагаватам“ (3.25.25) Върховният Бог обяснява: 

 

„В обществото на чистите преданоотдадени обсъждането на забавленията и 

дейностите на Върховната Божествена Личност е много удовлетворяващо и радва 

слуха и сърцето. Като развива такова знание, човек постепенно напредва по пътя 

към освобождението, а когато постигне освобождение, привързаността му към 

Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското предано 

служене“. 

 

Враджанатх попитал: „Значи общуването със светите предани е правилният път 

към преданото служене. Отначало човек слуша разказите за Бог Хари от устата на 

преданите, а след това достига преданото служене. В такава последователност ли се 

случва всичко това?“ 

Бабаджи отговорил: „Ако искаш, ще ти разкажа в каква последователност се 

случва всичко това. Моля те, слушай внимателно. Душата, която блуждае в 

материалния свят, по волята на съдбата може да се сблъска с нещо, което я води към 



преданото служене. След това съдбата ще доведе душата в обществото на ваишнавите. 

Живото същество може случайно да спази пост на екадаши, да види свещено място или 

да се докосне до него, да приеме като гост чист предан или да чуе имената на Бога от 

устата на светите предани. Ако извърши тези действия, като подсъзнателно се старае да 

удовлетвори своите сетива, те няма да го доведат до преданото служене. Но ако тези 

действия извърши човек, който е далеч от мисълта да използва техните плодове за 

сетивни удоволствия или импресонално освобождение, те ще го доведат до преданото 

служене. Когато благочестивите дейности достигнат значителен обем, човек постига 

вяра в чистото предано служене. Вярата в чистото предано служене поражда желанието 

за общуване с ваишнавите. Когато общува с ваишнавите, човек постепенно се въвлича 

в садхана (практиката на предано служене) и бхаджана (поклонението на Бог). Като се 

занимава с бхаджана, той се избавя напълно от всички материални желания. Когато се 

избави от материалните желания, човек постига чиста вяра. В зависимост от 

нарастването на вярата, той развива ручи (влечение към Бога). Когато влечението към 

красотата на Бога се усилва, то прераства в привързаност към Бога (асакти). Когато 

тази привързаност се прояви в пълна степен, човек постига екстатична любов към Бога 

(бхава или рати). Тази екстатична любов се превръща в раса (емоции, които възникват 

при общуването с Бога), която от своя страна води до премотпатти (чиста любов към 

Бога). По такъв начин, коренът на преданото служене е общуването с преданите на Бога 

и стремежа да ги следваме. То поражда вярата. Когато постигне вяра в преданото 

служене, човек продължава да общува с преданите. Първият опит за общуване с 

преданите поражда влечение към местата, предметите и лицата, които са скъпи на Бог 

Хари. Бог говори за това в един от последните стихове на „Бхагавад Гита“ (18.66): 

 

„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от 

всички греховни последици. Не се страхувай“. 

 

Думите сарва-дхарма (другите религии) насочва към смарта-дхарма (правилата 

на смарта-шастрите), аштанга-йога, санкхя, гяна (имперсоналните разсъждения), 

вайрагя (отречението), а също и към всички останали видове религиозни дейности. 

Нито една от тези форми на дейност не може да удовлетвори истинските потребности 

на душата. Затова в „Бхагавад Гита“ е казано, че тези форми следва да бъдат 

отхвърлени. Човек, постигнал правритти-шраддха (позитивната вяра), мисли така: „Аз 

знам, че Бог Кришна, чието тяло проявява съвършенството на вечността, знанието и 

блаженството, който се наслаждава на трансценденталните забавления във Враджа, е 

единственото убежище за душата. Затова, отхвърляйки материалните сетивни 

удоволствия, имперсоналното освобождение и всяка друга различна цел, която не е 

свързана със служене на Бога, аз се отдавам на Него“. Когато вярата се ражда в сърцето 

на човека, той става смирен ученик на свят ваишнава, когото избира за свой духовен 

учител“. 

Враджанатх попитал: „О, мъдрецо, разкажи, моля те, какви анартхи (нежелателни 

качества) пречат на човека, който следва пътя на предаността?“ 

Бабаджи отговорил: „Известни са четири вида анартхи: сва-сварупа-апрапти 

(това, което възпрепятства пробуждането на изначалната духовна природа), асат-

тришна (привързаност към материалните предмети), апарадха (оскърбления), хридая-

даурбаля (слабост на сърцето). Забравяйки, че душата е частица от духа, живото 

същество, затворено в тъмницата на материалния свят, се отделя от своята изначална 

природа. Това е първата от анартхите - сва-сварупа-апрапти. Освен това, на човека е 

присъщо да мисли: „Аз съм продукт на материята, и всички предмети, които ме 

обкръжават са моя собственост“. Човек се стреми да постигне щастие в сферата на 



материалните обекти. Това се нарича асат-тришна. Асат-тришна има три вида: 

стремеж за обогатяване на своите потомци, жажда за богатство, желание за живот на 

Сваргалока. По-късно ще опиша десетте разновидности на апарадха. А хридая-

даурбаля (слабостта на сърцето) поражда материалната скръб, а също и безкрайно 

множество други неприятности. Тези четири вида анартхи са присъщи на душата, 

окована във веригите на материалното невежество. Когато общува с преданите и се 

занимава с предано служене на Бога, душата се избавя напълно от тези анартхи. Пътят 

на йога, който се състои от четири стъпала - пратяхара (избавяне от обектите на 

сетивата), яма (самообладание), нияма (въздържание) и вайрагя (отречение), не е 

панацея за тези, които желаят да постигнат духовно благо. Този път е дълъг и труден. 

По-лекият път е практикуването на Кришна съзнание в обществото на преданите. 

Кришна съзнание унищожава всички анартхи и създава условия за пробуждане на 

изначалната природа на душата“. 

Враджанатх попитал: „Можем ли да считаме за освободени хората, които са се 

избавили от анартхите?“ 

Бабаджи отговорил: „Моля те, помисли върху следните думи от „Шримад 

Бхагаватам“ (6.14.3-6.14.5): 

 

„В този материален свят има толкова живи създания, колкото и атоми. Всред тези 

живи създания, съвсем малко са човешките същества, а сред човешките същества 

едва неколцина се интересуват от следване на религиозни принципи. 

О, най-добър сред брамините, Шукадева Госвами, сред множество хора, 

следващи религиозните принципи, едва неколцина жадуват за освобождение от 

материалния свят. Сред много хиляди жадуващи освобождение, един може и да го 

постигне в действителност, изоставяйки материалната привързаност към 

общество, приятелство, любов, държава, дом, съпруга и деца. А сред много 

хиляди такива освободени люде, такъв, който е способен да разбере истинския 

смисъл на освобождението, се среща много рядко. 

О, велики светецо, сред много милиони, които са постигнали освобождение, както 

и съвършено познание за освобождението, един може и да е отдаден на Бог 

Нараяна, Кришна. Такива отдадени, които са напълно умиротворени, са голяма 

рядкост“. 

 

Да, напълно свободни от анартхи са само чистите предани. Но такива предани се 

срещат много рядко. Дори сред много милиони освободени души е много трудно да се 

намери и една, която е предана на Бог Кришна. Няма нищо удивително, че в 

материалния свят преданите на Бог Кришна са социалната група най-трудно достъпна 

за общуване“. 

Като изслушал думите на светия бабаджи, Враджанатх се поинтересувал: 

„Думата „ваишнава“ отнася ли се само за този предан, който се е отрекъл от семейния 

живот?“ 

Бабаджи отговорил: „Думата „ваишнава“ се отнася за чистия предан на Бог 

Кришна. Той може да бъде и семеен, и санняси. Може да бъде и брамин, и чандала 

(човек, който се намира извън кастовата система). Може да бъде богат или беден – няма 

значение. Човек се счита за ваишнава, ако притежава преданост към Бог Кришна“. 

Враджанатх казал: „Каза, че душите погълнати от материята, се делят на пет 

разновидности. Към душите, които се намират в затвора на мая, ти отнесе и садхана-

бхактите (преданите, които се намират на стадия на практикуване на предано 

служене), и бхава-бхактите, (преданите, които се намират на стадия на духовна 

любов). Кои предани могат да се отскубнат от затвора на материалния свят?“ 



Праведният бабаджи промълвил: „Душата може да бъде считана за свободна от 

мига, в който постигне преданост към Бога. Но крайният етап на освобождение се 

постига само тогава, когато човек достигне крайния стадий на зряла преданост към 

Бога. Начинаещият предан се намира на предварителния стадий на освобождение. 

Когато се разрушават и грубото (стхула-шарира), и финото (линга-шарира) материални 

тела, душата достига крайния стадий на освобождение. Като се занимава със садхана-

бхакти (практиката на предано служене), човек постепенно достига бхава-бхакти 

(духовна любов към Бога). Когато бхава-бхакти става устойчива, душата достига 

способност да напусне и финото тяло в момента на напускане на грубото тяло. След 

това тя постига своята изначална духовна форма. Тъй като материалният живот се 

запазва и на нивото на садхана-бхакти, и дори на началните нива на бхава-бхакти, 

садхана-бхактите и бхава-бхактите също се отнасят към петте вида души, погълнати 

от Мая. Материалистите и имперсоналистите трябва безусловно да бъдат отнесени към 

душите, погълнати от мая. Душата, която извършва оскърбления и вследствие на това 

се намира в затвора на Мая, забравя, че е слуга на Бог Кришна. Именно това забравяне 

служи за корен на оскърбленията, извършвани от нея. Тези оскърбления могат да бъдат 

неутрализирани само по милостта на Кришна. Имперсоналистите са уверени, че 

метафизичните разсъждения ще ги доведат до освобождение. Но тази вяра е 

безпочвена. Без да получи милостта на Бог Кришна, никой не може да се освободи от 

оковите на материалния свят. В „Шримад Бхагаватам“ (10.2.32-10.2.33) това се 

обяснява по следния начин: 

 

"О, лотосоки Господи, въпреки че неотдадените, които практикуват тежки 

отречения и покаяния, за да постигнат най-висша позиция, може да се смятат за 

освободени, интелигентността им е нечиста. Те падат от позицията на 

въображаемо превъзходство, защото не почитат лотосовите Ти нозе. 

О, Мадхава, Върховни Господи, господарю на богинята на щастието, дори 

отдадените, напълно влюбени в Теб, понякога да се отклоняват от пътеката на 

отдадеността, те не падат като неотдадените, тъй като Ти винаги ги защитаваш. И 

по този начин, те безстрашно се издигат над опонентите си и продължават да 

напредват в предано служене“. 

 

Враджанатх попитал: „Кажи ми, кои души са свободни и се намират извън 

двойствеността на материалния свят?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Две категории души са свободни от влиянието на 

мая: нитя-мукта (души, които никога не са попадали в материалния свят) и баддха-

мукти (души, които някога са били в материалния затвор, но са получили свобода). 

Душите, които се отнасят към категорията нитя-мукта, от своя страна могат да бъдат 

разделени на две групи: айшваря-гата (души, които се прекланят пред великолепието 

на Бога) и мадхуря-гата (души, които са омагьосани от привлекателността на Бога). 

Айшваря-гата душите са вечни спътници на Бог Нараян, повелителя на Ваикунтха. Те 

са частици от духовното сияние на Бог Мула-Санкаршана, който живее на Ваикунтха. 

Мадхуря-гата душите са лични спътници на Бог Кришна, господаря на Голока 

Вриндавана. Те са частици от духовното сияние на Бог Баладев, който живее в Голока 

Вриндавана. Душите от категорията баддха-мукта (тези, които някога са били в 

тъмница, а сега са свободни) се разделят на три вида: айшваря-гата (души, които се 

прекланят пред великолепието на Бога), мадхуря-гата (души, които са омагьосани от 

привлекателността на Бога) и брахмаджйотир-гата (души, които се намират в 

духовното сияние на Бога). Душите, които са привлечени от великолепието на Бога, 

стават вечни спътници на Бог Нараян, повелителя на Ваикунтха. Те достигат салокя-



мукти (вид освобождение, който позволява обитаване на една и съща планета с Бога). 

Душите, които са пленени от привлекателността на Бога, след освобождението се 

наслаждават на служенето към Бог Кришна в Неговата вечна духовна обител. Душите, 

които са привлечени от възможността да се слеят ведно с Бога, след освобождението 

достигат брахма-саюджя-мутки (освобождение, което позволява сливане с тялото на 

Бога). В стремежа си към този вид на освобождение, тези души намират своята сигурна 

гибел“. 

Като изслушал поясненията на Бабаджи, Враджанатх попитал: „Кажи ми, какво е 

предназначението на душата, предана на Бог Гаура-кишора, Шри Чайтаня?“ 

Бабаджи отговорил: „Кришна и Гаура-кишора са едно. Те притежават еднаква 

привлекателност (мадхуря-раса). Но все пак има една разлика между Тях. Мадхуря-

раса (привлекателността на Бога) има два аспекта: мадхуря (буквално привлекателност) 

и аударя (милост). Когато преобладава привлекателността, се проявява Бог Кришна. 

Когато преобладава милостта, се проявява Бог Гауранга. Духовният свят на Вриндаван 

е разделен на две обители, равни по своето величие: обител на Бог Кришна и обител на 

Бог Гаура. Вечно съвършените и вечно освободени души, покорени от безграничната 

привлекателност на Бога, живеят в обителта на Бог Кришна. Те са спътници на Бог 

Кришна. Вечно съвършените и вечно освободени души, пленени от безграничната 

милост на Бога, живеят в обителта на Бог Гаура. Те са спътници на Бог Гаура. Душите, 

надарени с еднакво виждане, се наслаждават на общуване и с Кришна, и с Гауранга. 

Живите същества, които като практикуват садхана-бхакти, се покланят само на Бог 

Гауранга, в момента на достигане на съвършенство се отправят в обителта на Бог Гаура 

и Му служат там. Живите същества, които като практикуват садхана-бхакти, се 

покланят само на Бог Кришна, в момента на достигане на съвършенство се отправят в 

обителта на Бог Кришна и Му служат там. Живите същества, които по време на 

практиката садхана се покланят и на Бог Кришна, и на Бог Гаура, в момента на 

постигане на съвършенство проявяват две форми, като се отправят и в обителта на Бог 

Кришна, и в обителта на Бог Гаура. Тази истина за едновременното единство и 

различие на Бог Гаура и Бог Кришна е много съкровена“. 

Като изслушал наставленията на светия бабаджи, Враджанатх се изпълнил с 

екстатична любов и паднал в нозете на стария ваишнава. Облят в сълзи, светият 

бабаджи вдигнал Враджанатх и го прегърнал силно. Вече било късно, затова 

Враджанатх се сбогувал с бабаджи и тръгнал към къщи. По пътя той разсъждавал за 

крайното предназначение на душата. Като седнал да вечеря, Враджанатх казал на баба 

си: „Бабо, ако искаш да ме виждаш до себе си и занапред, моля те, прекрати всички 

разговори за брак и повече не позволявай на Вани-Мадхава да идва тук. Той е мой 

заклет враг. Утре ще му съобщя, че се отказвам да разговарям с него. И за тебе е най-

добре да го забравиш“. Бабата на Враджанатх била разумна жена. Като обмислила 

думите на Вани-Мадхава и това, което току-що чула от Враджанатх, тя решила да 

разтрогне уговорения брак. Въз основа на големия си житейски опит, старата жена 

разбрала, че ако бъде оказан прекалено голям натиск върху Враджанатх, той просто ще 

замине за Варанаси или Вриндаван, за да стане санняси. Тя се страхувала от това и 

затова решила: „Нека да става, каквото има да става“. 

 

 

18. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидхея, 
прайоджана (едновременното единство и различие) 

 

 

Вани-Мадхава бил много злопаметен човек. Като изслушал упреците на 



Враджанатх, той си обещал, че няма да се успокои, докато не отмъсти на своя 

оскърбител. Намерил няколко разбойника и ги убедил да нападнат Враджанатх, когато 

се връща от двора на Шриваса. Но Враджанатх разбрал за този заговор и решил да 

посещава светия бабаджи само през деня. Освен това престанал да ходи в двора на 

Шриваса ежедневно и си намерил надежден телохранител. Няколко младежи държали 

под наем стаи в дома на Враджанатх. Един от тях, Харис Дома, бил много изкусен боец.  

Веднъж Враджанатх казал на Харис: „Приятелю мой, попаднах в голяма беда. 

Само ти можеш да ми помогнеш“.  

Харис отговорил: „Господарю, ще направя всичко, каквото пожелаеш. Кажи само 

една дума и без излишни разсъждения ще убия твоя враг“. 

Враджанатх казал: „Вани-Мадхава е замислил нещо нередно против мен. Заради 

него, за мое голямо съжаление, аз съм лишен от възможността да посещавам 

ваишнавите в двора на Шриваса. Вани-Мадхава и неговите наемници се подготвят да 

ме нападнат по пътя“. 

Харис се засмял: „Господарю, какво могат да направят тези нищожни хорица, ако 

Харис е с теб? Не се съмнявай, че тази бамбукова пръчка с удоволствие ще се разходи 

по главата на Вани-Мадхава Тхакур. Господине, вземай ме с теб всеки път, когато 

отиваш в двора на Шриваса Тхакура. Кой ще посмее да ти причини вреда? Всички 

знаят, че дори сам, аз мога да се справя с множество бойци“. 

Така, под съпровода на Харис Дома, Враджанатх посещавал двора на Шриваса 

всеки втори ден. Но за негово голямо съжаление, не можел да остава дълго там. Не 

можел да се потопи в продължителните обсъждания на духовните истини. Сърцето му 

се изпълнило с тъга. Така изминали десет дни и изведнъж дошло известие, че Вани-

Мадхава умрял от ухапването на змия. Като чул за смъртта на Вани-Мадхава, 

Враджанатх си помислил: „Дали тази участ го е постигнала, защото ненавиждаше 

ваишнавите?“ И си спомнил думите от „Шримад Бхагаватам“ (10.1.38): 

 

„О, велики юнако, който се е родил без съмнение ще умре, защото смъртта се 

ражда още с тялото. Човек може да погине днес или след сто години, ала смъртта 

е неминуема за всяко живо същество“. 

 

Докато утешавал своята баба, Враджанатх си мислел: „Дали ни харесва или не, 

никой не живее вечно. На всеки му се налага да умре. Но сега нищо не пречи на моите 

визити в двора на Шриваса“. В същата вечер Враджанатх тръгнал към двора на 

Шриваса и паднал на колене пред светия бабаджи. Той казал: 

„От днешния ден аз отново ще те посещавам всеки ден. Вани-Мадхава, който ми 

създаваше пречки, напусна този свят“. 

Милостивият бабаджи замълчал и се замислил – той не бил радостен да чуе, че е 

умрял човек, чийто духовен разум така и не се пробудил. След това бабаджи казал: 

„В „Чайтаня Чаритамрита“ (Антя 2.163) е казано: 

 

„Когато Шриваса Тхакура попита Шри Чайтаня Махапрабху: "Къде е младият 

Харидаса?", Господът отговори: "Човек е постигнат от резултатите на кармичните 

си дейности." 

 

Душата трябва да замине там, където я изпрати Бог Кришна. Баба, тъгува ли 

твоето сърце?“ 

Враджанатх се усмихнал: „Единствената причина за моята тъга е, че вече няколко 

дни не пия божествения нектар на твоите наставления. Това причиняваше много 

страдания на сърцето ми. О, светецо, аз искам да чуя останалата част от „Даша Мула“. 



Бабаджи казал: „Аз се радвам да те уча. Само, кажи ми, къде спряхме и какви 

въпроси възникнаха в ума ти?“ 

Враджанатх отговорил: „Как се нарича тази философия, на която Шри Гаура-

кишора е учил този свят? Философските системи, които са донесли в света 

предшестващите ачарии, се наричат Адвейта-вада, шуддхадвейта-вада, 

вишиштадвейта-вада и двайта-вада. Шри Гаурангадева развивал ли е някоя от тези 

философски системи или е учил на нещо друго? Когато разказваше за сампрадаите ти 

каза, че Шри Гауранга принадлежи към Брахма-сампрадая. Той следвал ли е двайта-

вада на Шри Мадхвачария, или е отдавал предпочитание на някоя друга философия?“ 

Като чул въпросите на своя ученик, Бабаджи казал: „Баба, моля те, чуй осмия 

стих на „Даша Мула“: 

 

„Безкрайното духовно и материално творение се ражда от енергията на Бог Хари. 

Представата на имперсоналистите е заблуда, типична за Кали-юга. Тя се 

опровергава от изначалните Веди. Възвишената истина, на която учат Ведите, 

носи името ачинтя-бхедабхеда (едновременното единство и различие). Като 

открие тази истина за себе си, човек достига съвършенството на любовта към 

Върховния и Всевечния“. 

 

Нерушимите истини, на които ни учат Упанишадите, се наричат Веданта 

(заключенията на Ведите). Шрила Вясадева е обобщил тези заключения в книга, която 

се състои от четири глави. Тя се нарича „Брахма Сутра“, или „Веданта Сутра“. Всички 

образовани хора на този свят признават с почитание авторитетността на този труд. По 

всеобщо признание, „Веданта Сутра“ дава вярно тълкуване на истините, които се 

съдържат във Ведите. В опитите си да намерят потвърждение на своите възгледи, 

различните ачарии са тълкували „Веданта Сутра“ по различен начин. Шри 

Шанкарачария е използвал „Веданта Сутра“, за да докаже философията на 

имперсонализма (виварта-вада). Той казвал, че философията паринама-вада е грешна, 

защото води до заключението, че Брахман не е най-великият. Шанкарачария създал 

теорията виварта-вада, известна в наши дни като маявада. В старанието си да докаже 

тази теория, той старателно избирал цитати от всички Веди. Видимо, преди него 

философията паринама-вада е била много популярна. Като утвърдил превъзходството 

на виварта-вада, по този начин Шанкара низвергнал паринама-вада. Въпреки това, 

виварта-вада е само една от многочислените обикновени теории. Тя не устройвала 

Шри Мадхвачария и той създал теорията двайта-вада. За да потвърди теорията 

двайта-вада, той, както и Шанкара, се възползвал от цитати от Ведите. По подобен 

начин Рамануджачария учредил философската система вишиштадвейта-вада и събрал 

цитати от Ведите, които я потвърждават. Шри Нимбаркачария е основател на теорията 

двайтадвейта-вада и също събрал множество цитати от Ведите за нейното 

потвърждение. Шри Вишну Свами проповядвал философията шуддхадвейта-вада, 

която обосновал с текстове от „Веданта Сутра“. Философията маявада, която 

проповядвал Шри Шанкарачария, противоречи на постулатите на преданото служене. 

А четиримата велики гуру на ваишнавите, всеки от своята философска гледна точка, 

учили на това, че най-възвишената форма на религиозната дейност е преданото 

служене. Шриман Махапрабху основал своята теория върху твърденията на Ведите. 

Неговата философска теория носи името ачинтя-бхедабхеда (невъобразимо единство и 

различие). Тази философия признава основните постулати на учението на 

Мадхвачария“. 

Враджанатх попитал: „Кажи ми, какво е паринама-вада?“ 



Бабаджи отговорил: „Съществуват две разновидности на паринама-вада: брахма-

паринама-вада и шакти-паринама-вада. Брахма-паринама-вада учи, че Брахман се 

трансформира в индивидуалните души и в материалния свят. По такъв начин, 

основната идея на това учение се състои в това, че във вселената съществува само 

Брахман, и в потвърждение на идеята си цитират следните думи от „Чхандогя-

упанишад“ (6.2.1): 

 

„Брахман е един, и няма друг“. 

 

Можем да наречем тази теория адвейта-вада (имперсонализъм). Виждаш ли, в 

този контекст виварта и паринама са синонимични. От друга страна, теорията шакти-

паринама-вада провъзгласява, че Брахман никога не подлежи на преобразуване. 

Преобразява се само невъобразимата енергия на Брахман. Джива-шакти се 

преобразува в индивидуалните духовни души, а мая-шакти – в материалния свят. Ако 

признаем тази версия на паринама-вада се получава, че Брахман остава неизменен. 

Актът на преобразуване се описва със следните думи: 

 

„Преобразуването има място само тогава, когато нещо се представя в друг свят, а 

не в действителността“. 

 

Какво представлява преобразуването? Преобразуването има място тогава, когато 

нещо изглежда по друг начин, отколкото в действителност. Всички ние сме виждали 

нееднократно как прясното мляко се превръща в кисело. Всъщност, това е същото 

мляко, но то изглежда по друг начин. Именно това е преобразуване. Според брахма-

паринама-вада, и индивидуалните души, и материалния свят са производни на 

Брахман. Тази представа е грешна. Безличният Брахман е лишен от каквито и да било 

качества. Всъщност, в него няма нищо, което би могло да се преобразува в нещо 

различно. Затова Брахман не може да бъде наречен източник на преобразуванията. 

Следователно, теорията брахма-паринама-вада е грешна. Шакти-паринама-вада няма 

тези недостатъци. Според теорията шакти-паринама-вада, Брахман не претърпява 

преобразувания. На преобразуване във формата на атомарните индивидуални души и в 

изкривеното отражение, каквото представлява материалния свят, се подлага енергията 

на Брахман, която е способна да извършва всякакви действия. Когато Брахман пожелае 

да се появят индивидуалните души, Неговата енергия веднага ги създава. Когато 

Брахман пожелае да създаде материалния свят, Неговата енергия проявява безкрайното 

множество материални вселени. Тези явления не засягат същността на Брахман. 

Възможно е някой да възрази: „Ако Брахман има желания, това означава, че Брахман 

може и да се преобразува. Самото желание вече представлява преобразуване на 

изначалния Брахман, който няма никакви желания“. Ето какво мога да отговоря на 

това: „Ти предполагаш, че желанието на Брахман е подобно на желанията на 

индивидуалните духовни души. Затова можем да приемем, че желанието на Брахман 

свидетелства за преобразуване на Брахман. Индивидуалните души са много малки, 

затова техните желания зависят от другите енергии на Брахман. По тази причина 

желанията на душата са само отделни преобразувания. От друга страна, желанията на 

Брахман са съвършено независими. Те са органична част от Неговата природа и не са 

подложени на външни влияния. Те са едновременно единни с Неговите енергии и 

отделни от тях. Затова желанията на Брахман са част от Неговата изначална природа. 

Те не носят в себе си никакви преобразувания. Неговите енергии влизат в действие в 

съответствие с Неговите желания. Слабият разум на живото същество е неспособен да 



разбере тези фини истини без външна помощ. Тези истини могат да бъдат разбрани 

чрез изучаване на Ведите.” 

Сега нека да помислим как се преобразува енергията. Прясното мляко, което се 

превръща в кисело, не е единствения пример, който илюстрира преобразуването на 

енергиите. Въпреки че материалните сравнения не могат да отразят в пълна степен 

картината на духовните явления, те при все това могат да подпомогнат разбирането на 

някои техни аспекти. Скъпоценният камък чинтамани има веществена природа, но се 

счита, че той може да създаде множество други скъпоценни камъни, като при това 

изобщо не се изменя. Върховната Личност на Бога създава Своето творение по подобен 

начин. Бог не претърпява никакви изменения, дори когато сътворява безчислените 

индивидуални души и неизброимите материални вселени, които се състоят от 

четиринадесет планетни системи. Но това, че Върховният е неизменен, изобщо не 

означава, че Той съществува само като лишен от качества имперсонален Брахман. 

Думата брахман се превежда като „най-великият“ (брихат). Следователно, думата 

брахман сочи към Върховната Личност на Бога, който притежава шестте съвършени 

качества. Ако знаем за Него само това, че Той не се променя, и нищо повече, тогава се 

получава, че не признаваме съществуването на Неговата чит-шакти (духовна енергия). 

Но в действителност, благодарение на могъществото на Своята непостижима енергия, 

Той едновременно е и лишеният от качества Брахман, и Върховната Личност, която 

притежава безкрайно множество духовни качества. Следователно, ако съдим само по 

Неговата неизменност, това означава, че признаваме само едната половина на Неговата 

природа, тоест не Го осъзнаваме напълно. Когато описват връзката на Всевишния с 

материалния свят, Ведите използват творителен (от кого) и местен (къде) падежи, а 

също и предлога (от). В „Тайттирия-упанишад“ (3.1.1.) е казано: 

 

„Нека да ти бъде известно, че Брахман е тази същност, от която получават 

раждане всички живи същества, тази същност, със силата на която те остават 

живи, и тази същност, в която всички те се връщат в края на творението“. 

 

Когато се говори, че живите същества получават раждането си от Брахман, се 

използва предлог. Когато се казва, че животът на всички живи същества се поддържа от 

могъществото на Брахман, тогава се употребява творителен падеж. Когато се говори, че 

живите същества влизат в Брахман, се използва местен падеж. Всичко това показва, че 

Всевишният притежава качества. Бог е Върховната Личност, тъй като качествата се 

притежават именно от личност. Шрила Джива Госвами описва Върховната Личност със 

следните думи: 

 

„Абсолютната Истина е само една. Въпреки това, чрез Своите непостижими 

енергии, Той се явява в четири форми, които се наричат сварупа (Неговата 

изначална форма), тад-рупа-вайбхава (Негова инкарнация), джива 

(индивидуалната душа) и прадхана (материалната енергия). Тези четири аспекта 

могат да бъдат сравнени съответно с ядрото на слънцето, повърхността на 

слънцето, слънчевата светлина и отражението на слънцето“. 

 

Разбира се, този пример разкрива само малка част от природата на Бога. Сварупа 

(изначалната форма) е формата на вечността, знанието и блаженството. Сварупа-

вайбхава (проявлението на Неговата форма) – това са Неговата духовна обител, 

Неговото име, Неговите спътници и останалите атрибути, присъщи на Бога. Джива-

шакти – това е обителта на безчислените, както освободени, така и обусловени 

индивидуални души, които са миниатюрни частици на духа. Прадхана – това е 



материалният свят, който се състои от груби и фини материални елементи. Тези четири 

качества на Абсолютната Истина са вечни и неделими. Възможно е някой да попита: 

„Как е въможно Бог да съществува вечно в Своите четири аспекта и въпреки това, 

вечно да остава единен? Това не е ли явно противоречие?“ Отговорът на този въпрос е 

следният: „Разумът на индивидуалните живи същества е неспособен да разбере тези 

толкова възвишени истини. Но това не е повод те да бъдат отхвърляни. Разумът на 

индивидуалното живо същество е слаб и ограничен, а от друга страна, могъществото на 

Върховната Личност на Бога превъзхожда и най-богатото човешко въображение“. 

Враджанатх попитал: „А сега разкажи, моля те, какво е виварта-вада?“ 

Светият Бабаджи казал: „Във Ведите се дава точно определение за 

преобразуването (виварта), но това описание не подхожда съвсем точно на това, което 

ние сме свикнали да приемаме за виварта-вада. Шри Шанкарачария употребява думите 

виварта и виварта-вада за обозначаване на мая-вада (теорията на имперсонализма). 

Истинското значение на думата виварта е дадено в следното определение: 

 

„Думата виварта се превежда като „невярно възприятие на истинската природа на 

определен предмет“. 

 

Индивидът е миниатюрна частица дух. Но оказвайки се в плена на грубото и 

финото материално тяло, той забравя своята истинска природа и започва да се 

отъждествява с тези тела. Така у него се формира грешна представа за истинската му 

същност. „Невярно разбиране“ – това е единственото определение за виварта, което 

дават Ведите. Някой човек си мисли: „Аз съм Рагхунатх Бхаттачария, синът на 

Санатана Бхаттачария“, друг – „аз съм Садху Чандал, синът на Виджай Чандал“. Това е 

заблуждение. И двамата са индивидуални души, дребни частици дух, и изобщо не са 

Рагхунатх Бхаттачария или Садху Чандал. Те се заблуждават, като считат себе си за 

тъждествени на материалното тяло. Да се приема въжето за змия или блестящата 

повърхност на морската мида за сребро – това са още два примера за невярно 

възприятие (виварта). Базирайки се на тези два примера, Ведите ни учат, че човек 

трябва да отхвърли представата си, че е тъждествен на материалното тяло. Но 

маявадите (имперсоналистите) се отказват да използват правилно думата виварта и 

налагат на обществото нелепата теория, която гръмко наричат виварта-вада. те казват, 

че представата, че човек е Всевишният е истинска, а представата, че човек е 

индивидуална душа е погрешна, тоест виварта. Придържайки се към тази фалшива 

виварта-вада, човек никога няма да разбере истинското положение на нещата. 

Истинската виварта-вада изобщо не противоречи на шакти-паринама-вада. Виварта-

вада, която насаждат имперсоналистите (маявадите) е просто за присмех. Виварта-

вада, която имперсоналистите-маявади насаждат е три вида: най-напред, това е 

представата, че душата в действителност е Брахман, но този Брахман се намира в 

заблуждение и мисли, че е индивидуалната душа. Второ, това е представата, че 

индивидуалните души представляват отблясък и отражение на величието на Брахман. И 

накрая, трето, това е представата, че Брахман заспива и сънува, че се е разделил на 

безчислено множество индивидуални души. Нито една от тези теории не съответства на 

истинската виварта-вада. Свидетелствата на Ведите опровергават тези несъстоятелни 

теории“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А в какво се състои смисълът на философията 

маявада?“ Аз не мога да разбера това, въпреки че се опитвах многократно“. 

Бабаджи отговорил: „Все пак, постарай се да разбереш. Мая-шакти е изкривено 

отражение на сварупа-шакти (вътрешната енергия). Мая-шакти не може да проникне в 

духовния свят, но затова пък господства в материалния. Душата, подбуждана от 



невежество, идва в материалния свят. Духовните явления са реални и притежават 

независимо съществуване. Но имперсоналистите-маявади не признават духовните 

явления за реални. Те твърдят, че индивидуалната душа е Брахман и че само под 

влиянието на злонамерената мая тя счита себе си за различна от Брахман. Освен това 

заявяват, че след освобождението си душата разбира, че в действителност е Брахман. 

Теорията на маявадите гласи, че битието на индивидуалната душа се прекратява с 

освобождението ѝ. По такъв начин, освобождението се възприема от имперсоналистите 

като нирвана, сливане на душата с битието на Брахман. От това следва изводът, че 

теорията маявада не признава съществуването на индивидуалната душа извън клещите 

на мая. Освен това, теорията маявада подразбира и факта, че Брахман, слизайки като 

инкарнация в материалния свят, трябва да приеме покровителството на мая, а също да 

приеме тяло, което се състои от материя. Следователно, Брахман няма духовна форма и 

е принуден да приема форма, състояща се от материя. С други думи, Брахман приема 

материалните форми на Своите инкарнации, слиза в материалния свят, извършва 

великите си деяния, а след това оставя Своята материална форма и се връща в Своята 

обител. Но в отношенията на маявади към Върховния Бог все пак може да бъде открита 

проява на любезност. Те благодушно предполагат, че между индивидуалните души и 

инкарнациите на Брахман все пак съществува едно различие, което се състои в това, че 

индивидуалните души зависят от своята карма, че попадат в своето грубо тяло против 

волята си и че, освен всичко друго, са принудени да страдат от старост, смърт и 

повтарящи се раждания. Върховният Бог приема доброволно материално тяло, 

материално „Аз“, материално име, материални качества, а след това, в определеното 

време оставя материята и отново се възражда като чисто духовно съзнание. Бог, както и 

индивидуалните души, се занимава с разнообразна материална дейност, но за разлика 

от тях, Той не страда от негативните кармични реакции. Всичко това е същността на 

учението маявада“. 

Враджанатх попитал: „Кажи ми, съществуват ли твърдения на Ведите, които 

потвърждават теорията маявада?“ 

Бабаджи отговорил: „Не. Нито в един текст на Ведите не се съдържа 

потвърждение на измислиците на имперсоналистите. В същността си, философията 

маявада е подобна на будизма. В „Падма-пурана“ Бог Шива обяснява на съпругата си 

Парвати: 

 

„Философията маявада е нечестива. Тя не е нищо друго, освен завоалиран 

будизъм. Моя скъпа Парвати, знай, че в Кали-юга аз се появявам в тялото на 

брамин и донасям на света тази измислена философия, философията маявада“. 

 

Враджанатх попитал: „О учителю, защо Бог Шива, най-достойният сред 

ваишнавите и предводител на полубоговете, е извършил толкова неблагоразумна 

постъпка? 

Като се усмихнал, Бабаджи отговорил: „Бог Шива е гуна-аватар на Върховната 

Личност на Бога. Имало е време, когато демоните са се криели зад маската на 

преданост, за да имат възможност да удовлетворяват своите греховни похотливи 

желания. Като видял това, милостивият Върховен Бог, загрижен за благото на 

искрените предани, решил да поправи тази ситуация. С тази мисъл Той извикал Бог 

Шива и му казал: „О Шива, сега демоните, които се намират в гуната на невежеството, 

застават на пътя на чистото предано служене, и това е пагубно за целия свят. Моля те, 

отиди на Земята и въведи демоните в заблуда. Както можеш, скрий истината за Мен и 

проповядвай маявада, философията на имперсонализма. Надявам се, че демоните с 

радост ще оставят пътя на чистото предано служене и ще се насочат към 



имперсонализма. Това ще спаси Моите истински предани“. Най-великият сред 

ваишнавите, бог Шива, не бил щастлив да чуе това указание на Върховния. Но 

безусловно приел задачата, поставена от Бога и заминал да внедрява философията 

маявада. Можем ли да упрекваме бог Шива, духовния учител на целия свят, за това, че 

е изпълнил задачата на Бога прекалено добре? 

За благото на всички обусловени души, Върховната Личност на Бога върти 

колелото на раждането и смъртта в материалния свят. Дългът на слугата е да изпълнява 

повелите на своя господар. Затова ваишнавите не винят Бог Шива, че се е родил в 

тялото на Шанкарачария и е донесъл на този свят теорията маявада. В „Падма-пурана“ 

Върховният Бог казва на Шива: 

 

„О, Шива, тъй като ти Ми се покланяш, Аз неизменно ще те благославям. Когато 

се родиш в Кали-юга, объркай хората, като проповядваш фалшиво тълкуване на 

Ведите. Скрий Моят лъчезарен лик зад облака на имперсонализма и принуди 

хората да се отвърнат от Мен“. 

 

Във „Вараха-пурана“ Върховният Бог казва на Шива: 

 

„О силноръки Шива, моля те, пиши книги, изпълнени с лъжи, и по такъв начин 

въведи хората в заблуда. О силноръки, моля те, използвай лъжа. Извади себе си на 

първи план и Ме скрий“. 

 

Враджанатх се поинтересувал: „Известни ли са ведически текстове, които 

опровергават теорията маявада?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Всички ведически текстове опровергават теорията 

маявада. Като изучили Ведите надлъж и на шир, маявадите намерили само пет 

твърдения, които уж подкрепят техните аргументи, и те нарекли тези твърдения маха-

вакя (велики изречения на Ведите). Тези пет изречения са следните: 

 

„Всичко е Брахман“. 

  „Чхандогя-упанишад“, 3.14.1 

 

„Няма нищо различно от Брахман“. 

  „Брихад-араняка-упанишад“, 4.4.19; „Катха-упанишад“, 2.1.11 

 

„Брахман е съзнание“. 

  „Айтарея-упанишад“, 1.5.3 

 

„О, Шветакету, ти си това“. 

  „Чхандогя-упанишад“, 6.8.7 

 

„Аз съм Брахман“. 

  „Брихад-араняка-упанишад“, 1.4.10 

 

На какво учи първата маха-вакя? Тя учи, че и материалния свят, и 

индивидуалните души не са нищо друго, освен Брахман, и че освен Брахман не 

съществува нищо. А каква е природата на Брахман? Това е обяснено в друг текст на 

Ведите. В „Шветашвара-упанишад“ (6.8) е казано: 

 



„Върховният Бог не е длъжен да се занимава с никаква дейност. Няма никой равен 

на Него и няма никой по-велик от Него. Той действа по различен начин, като 

проявява Своите неразделни частици, които благодарение на безграничните Му 

енергии заемат различни положения. Всяка енергия действа разумно и 

последователно, като Го обезпечава с пълно знание, могъщество и забавления“. 

 

Тези думи признават единствено Брахман и енергиите на Брахман. В този текст се 

посочва, че енергията е принадлежност (свабхавики) на Брахман, а също и че енергиите 

се проявяват по различен начин (вивидха). Тъй като енергията и притежателят ѝ са 

единни, можем да кажем, че няма нищо, което да се различава от Брахман. Но като 

разгледаме материалния свят по-внимателно, можем да се убедим, че в друг смисъл 

Брахман и Неговата енергия се различават един от друг. Във Ведите („Катха-

упанишад“, 2.13; „Шветашвара-упанишад“, 6.10) е казано: 

 

„Върховният Бог е вечен, и живите същества са също вечни. Върховният Бог е 

съзнателен, и живите същества са също съзнателни. Разликата между тях е в това, 

че Върховният Бог обезпечава живите същества с всичко необходимо за живот“. 

 

Тези думи на Ведите признават разнообразието на духовни проявления като 

неизбежен факт. В други текстове на Ведите („Шветашвара-упанишад“, 6.8) също се 

признава разликата - в определен смисъл между Бога и Неговите енергии, знание, 

могъщество и забавления. 

Нека сега да разгледаме следните думи от „Айтарея-упанишад“ (1.5.3): 

 

„Брахман е съзнание“. 

 

Това твърдение посочва, че Брахман е тъждествен на съзнанието. Природата на 

съзнанието е описана със следните думи от „Брихад-араняка-упанишад“ (4.4.21): 

 

„В сърцето на мъдреца, който е постигнал Всевишния, се пробужда любов към 

Него“. 

 

Тук думата праджна означава не само съзнание. Тя означава също любов и 

преданост. 

Сега нека да разгледаме следните думи от „Чхандогя-упанишад“ (6.8.7): 

 

„О, Шветакету, ти си това“. 

 

Имперсоналистите приемат тези думи като потвърждение, че Върховният Бог и 

индивидуалната духовна душа са тъждествени. Но правилното тълкуване на тези думи 

се съдържа в следващия стих от „Брихад-араняка-упанишад“ (3.8.10): 

 

„Нещастен е този, който не решава проблемите на живота, както подобава на 

човек, и напуска този свят дочущ като котка или куче, без да постигне науката за 

самоосъзнаването“. 

 

Затова думите тат твам аси в действителност означават: „Този, който е 

достигнал преданост към Бога, е истински брахман“. 

Сега да разгледаме следните думи от „Брихад-араняка-упанишад“ (1.4.10): 

 



„Аз съм Брахман“. 

 

Някои мислители твърдят, че този стих опровергава всички постулати на 

ваишнавизма. Но следните думи от „Иша-упанишад“ (мантра 9) подлагат подобна 

представа на критика: 

 

„Хората, които се занимават с дейност, основана на невежество, попадат в най-

тъмните области на невежество. Но най-плачевна е съдбата на тези, които 

култивират така нареченото знание“. 

 

Тези думи означават, че хората в невежество, които нямат представа, че са 

частици от духа, са вечни обитатели на световете, изпълнени с тъмнина и страдания. Но 

тези, които не са в невежество, но по своята глупост приемат индивидуалната душа за 

същия този Брахман, а не за миниатюрна частица от духа, попадат в още по-тъмни и 

непривлекателни светове. О, баба, Ведите са подобни на безбрежен океан. Трябва 

внимателно да бъде изучена всяка мантра от всеки Упанишад заедно като единно цяло. 

Само след това може да бъде разбран истинският смисъл на Ведите. Ако човек изучава 

само отделни откъси, то изводите, до които стига в края на краищата, ще се окажат 

погрешни. Затова Шриман Махапрабху е въвел единствено правилното заключение: 

индивидуалните души и материалният свят са единни с Върховната Личност на Бога и 

се различават от Него“. 

Като изслушал думите на светия Бабаджи, Враджанатх казал: „Моля те, обясни 

ми на по-разбираем за мен език, защо тази философия на невъобразимото 

едновременно единство и различие се счита за истинското учение на Ведите“. 

Мъдрият бабаджи отговорил: „В „Чхандогя-упанишад“ (3.14.1) е казано: 

 

„Всичко е Брахман“. 

 

Също в „Чхандогя-упанишад“ (7.25.2) е казано: 

 

„Висшата душа е всичко“. 

 

И още, в „Чхандогя-упанишад“ (6.2.1) има следното твърдение: 

 

„Изначално е съществувал само Всевишният. Нямало е никого, освен Него“. 

 

В „Шветашвара-упанишад“ (5.4) е казано: 

 

„Както слънцето свети навсякъде – отгоре, отдолу и отстрани, така и всеславната 

Върховна Личност на Бога господства над всички живи същества, без 

изключение“. 

 

В приведените стихове се посочва първия аспект на едновременното единство и 

различие. По-нататък, в „Тайттирия- араняка“ (2.1) е казано: 

 

„Този, който разбира Върховния, достига Върховния“. 

 

В „Катха-упанишад“ (1.2.22 и 2.1.4) е казано: 

 

„Мъдрецът, който медитира върху Висшата Душа, никога не скърби“. 



 

В първата анувака на „Тайттирия-араняка“ е казано: 

 

„Брахман е безграничен, вечен и всезнаещ. Човек, който наистина е разбрал, че 

Брахман едновременно се намира и в духовния свят, и в сърцата на всички живи 

същества, достига Брахман. По такъв начин, всичките му желания се изпълняват“. 

 

В „Шветашвара-упанишад“ е казано: 

 

„Няма по-висша истина от Върховната Личност на Бога, тъй като Той е най-

великият. Той е по-малък от най-малкото и по-голям от най-голямото. Той е 

твърд, като разклонено дърво, и освещава цялото трансцендентално небе, като 

разпространява навсякъде Своите обширни енергии, също както дървото 

разклонява своите корени“. 

 

В „Шветашвара-упанишад“ (6.16) е казано: 

 

„Върховният Бог е осведомен за всичко. Той е Свръхдушата, властелинът на 

всички трансцендентални качества“. 

 

В „Катха-упанишад“ (2.23) и в „Мундака-упанишад“ (3.2.3) е казано: 

 

„Върховния Бог достига само този, когото избере Самият Бог. На такава душа Той 

открива Своята извечна форма“. 

 

В „Шветашвара-упанишад“ (3.19) е казано: 

 

„Мъдреците, които са познали истината твърдят, че Бог е най-великата, изначална 

личност“. 

 

В „Иша-упанишад“ (мантра 8) е казано: 

 

„От незапомнени времена Върховният Бог изпълнява желанията на всеки“. 

 

В „Кена-упанишод“ (3.6. и 3.10) е казано: 

 

„Аз не знам, кой е този якша“. 

 

В „Тайттирия-упанишад“ (2.7) е казано: 

 

„Изначално е съществувал само Всевишният. С могъществото си, Той е породил 

всичко останало. След това сам се е появил на света. Затова го наричат сукрита 

(творец)“. 

 

В „Катха-упанишад“ (2.13) и в „Шветашвара-упанишад“ (6.13) е казано: 

 

„От всички вечни същества само едно е най-великото“. 

 

В „Мандукя-упанишад“ (мантра 2) е казано: 

 



„Висшата душа е най-великата. Тя е всичко. Тя се проявява в четири форми“. 

 

В „Брихад-араняка-упанишад“ (2.5.14) е казано: 

 

„Всички живи същества откриват, че Бог е подобен на нектар“. 

 

В тези, а също и в много други текстове, Ведите провъзгласяват, че 

индивидуалните души са извечно различни от Върховния. Ведите са свещени и 

всеблаги, затова не трябва да бъде отхвърляна нито една тяхна част. Индивидуалните 

души са различни от Върховния - такава е безгрешната истина. Индивидуалните души 

са единни с Върховния - това също е истина. И двете твърдения са верни. Това 

едновременно единство и различие са невъобразими; те се намират извън пределите за 

разбиране на човешкия разум. Всички опити да се осмислят тези твърдения или да 

бъдат вкарани в рамките на материалната логика, няма да доведат до нищо. 

Твърденията на Ведите са непогрешими. Те не трябва да бъдат отхвърляни само поради 

това, че излизат извън пределите на слабия човешки разум. В „Катха-упанишад“ (1.2.9) 

е казано: 

 

„С обикновена материална логика е невъзможно да бъдат опровергани истините, 

на които учат Ведите“. 

 

В „Кена-упанишад“ (2.2) е казано: 

 

„Аз не мисля, че не знам нищо за Върховния. Но също не мисля, че знам всичко за 

Него“. 

 

Ведите провъзгласяват, че енергиите на Бога са невъобразими. На никаква 

материална логика не е по силите да ги обясни. В „Махабхарата“ е казано: 

 

„Пураните, „Ману-самхита“, Ведите с всичките си раздели, а също и науката за 

ведическата медицина са думи на Върховната Личност на Бога. Материалната 

логика не може да ги опровергае. 

По такъв начин, теорията за едновременното единство и различие е извечна 

истина, която се провъзгласява от Ведите. Отчитайки крайната цел на 

съществуването и духовните потребности на всички живи същества е лесно да 

бъде разбрано, че не съществува друга истина. Осъзнавайки тази истина, може да 

се види, че различията между душата и Върховния са вечни. Без осъзнаване на 

това различие докрай, индивидуалната душа не може да постигне истинската цел 

на живота - любовта към Върховния“. 

 

Враджанатх попитал: „Отговори ми, какви са доказателствата, че любовта към 

Върховния Бог е крайната цел на човешкия живот?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Ведите („Мукунда-упанишад“, 3.1.4) 

провъзгласяват: 

 

„Висшата Личност е животът на всичко живо. Този, който познае Бога, изгубва 

желание да говори за нещо друго. Мъдрият човек обича Бога, винаги помни 

забавленията на Бога и вярно служи на Бога“. 

 

В „Брихад-араняка-упанишад“ (2.4.5, 4.5.6) е казано: 



 

„В материалния свят обичат само заради собственото си удоволствие“. 

 

Тези думи на „Брихад-араняка-упанишад“ показват, че любовта е основната 

потребност на индивидуалната душа. Баба, любовта към Бога е описана във Ведите и в 

„Шримад-Бхагаватам“. За нея говорят следните думи от седма анувака на „Тайттирия-

араняка“: 

 

„Кой би могъл да живее, кой би могъл да диша, без да се наслаждава на топли 

чувства? Като се намира във всяко сърце, Бог дарява любов на всички живи същества“. 

 

Щастието е естествено състояние на съществуване, в което се намира човекът, 

изпълнен с любов. Тези, които се стремят към освобождение си мислят, че 

освобождението ще ги удовлетвори. Материалистите считат, че материалните обекти 

на сетивата ще удовлетворят техните въжделения. Безумните надежди да постигне 

щастие подбуждат живото същество към действие. Преданите се стремят да получат 

удовлетворение от служенето на Бог Кришна. Всички живи същества, без изключение, 

търсят блаженство и любов. Те са готови дори да умрат за това. Изводът е пределно 

ясен: всеки счита удоволствието и любовта за най-висша цел, за истинска потребност. 

Никой не би отрекъл това. Човек може да е атеист, може да е вярващ, може да е 

привърженик на кармичната дейност (карма-вади), може да е имперсоналист (гяна-

вади), или хедонист (ками), или дори аскет (нишками), но във всички случаи живите 

същества търсят наслаждение и любов. Всички без изключение търсят удоволствие и 

любов, но далеч не всички ги намират. След като се разочароват от светските 

наслаждения, благочестивите труженици се надяват, че ще постигнат удоволствие и 

любов на Сваргалока. Но „Бхагавад Гита“ (9.21) твърди следното: 

 

„Когато се насладят на изключителното райско сетивно наслаждение и резултатите от 

благочестивите им дейности свършат, те се връщат отново на тази планета. 

Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение, като се придържат към 

принципите на трите Веди, постигат само повтарящо се раждане и смърт“. 

 

Това означава, че рано или късно на живото същество ще му се наложи да падне 

от Сваргалока, и тогава всичките му планове ще бъдат разбити. Ако натрупаните 

богатства, деца, слава и власт, а също и всичко останало не носят очакваното щастие на 

човека, той започва да се стреми към удоволствията, достъпни на Сваргалока. Но 

когато му се налага да падне от Сваргалока, той разбира, че всички тамошни 

удоволствия, не са толкова ценни. Човекът започва да осъзнава, че всички удоволствия 

в материалния свят са временни. Тогава започва да търси безлично освобождение. След 

като постигне безличното освобождение, открива, че то също не му носи особено 

удоволствие. Възможно ли е да се намери удоволствие или любов в безличното 

освобождение? Може ли душата да се наслаждава на някакви удоволствия, ако липсва 

самото усещане за собствено „аз“? Твърденията, че истинското щастие е в 

имперсоналното освобождение, са лишени от всякакъв смисъл. Ако живото същество 

се лиши от личното „аз“, какво ще му позволи да усети наслаждението от 

удовлетворяване на потребностите си? В имперсоналното освобождение „аз“ спира да 

съществува. Някой може да каже: „В имперсоналното освобождение „аз“ съществувам 

като Брахман“, но нали Брахман не извършва никакви действия. Нали така? Ако аз 

ставам Брахман, повече няма към какво да се стремя, следователно изобщо няма нужда 

да извършвам и действия. Затова имперсоналното освобождение не се приема за път, 



който води към удовлетворението и любовта. Ако говорим честно, имперсоналното 

освобождение изобщо не съществува. Това е своего рода лъжа, на която 

индивидуалната душа става жертва. Това освобождение е като въображаемо цвете, 

което расте в облаците. Единственото средство, с помощта на което живите същества 

могат да достигнат истинската цел на живота и да удовлетворят настоящите си 

потребности, е преданото служене. На крайните стадии на предано служене, за живото 

същество вече са достъпни истинската любов и истинското удоволствие. Кришна е чист 

и вечен, затова любовта към Него е също вечна. Затова, след като истината за 

невъобразимото единство и различие бъде разбрана, може да бъде постигнато 

съвършенството на истинската любов. Смъртта разрушава любовта, затова любовта в 

материалния свят е невъзможна. Вечна е единствено духовната любов. Всички свещени 

писания потвърждават, че невъобразимото едновременно единство и различие е 

единственото вярно заключение на Ведите. Всички останали заключения са само 

безсмислени измислици“. 

Беседата на двамата мъдреци - старият и младият - завършила късно след 

полунощ. В размисли за смисъла на духовната любов, Враджанат си тръгнал към 

вкъщи.  

 

 

 

 

Речник на санскритските имена и термини 
 

А 
 

Аватар 
 

„Този, който слиза“, въплъщение на Бога, надарено с пълна или частична власт, 

което идва от духовния свят за изпълнението на определена мисия. 

 

Ананда 
 

Духовно блаженство. 

 

Арати 
 

Церемония за приветствне на Бога, която се състои от пеене на мантри  и 

предлагане на храна, лампа, ветрило, цветя и благовония. 

 

Арий 
 

Последовател на ведическата култура; човек, чиято цел е постигането на духовно 

съвършенство. 

 

Ачария 
 

Съвършен духовен учител, който учи чрез своя пример. Идеалният учител, който 

учи със своя пример; духовен учител. 

 



Ашрам 
 

Една от четирите степени на духовно развитие; обител на духовния учител. 

 

Аштанга-йога 
 

От „ашта“ осем и „анга“ - част. Система на йога, разработена от Патанджали, 

която се състои от осем степени: яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, дхарана, 

дхяна и самадхи. 

 

 

Б 
 

Бабаджи 
 

Светец, който живее на едно място в уединение. 

 

Брахма 
 

Първото сътворено живо същество, вторичен творец на материалната Вселена. 

 

Брахмаджйоти 
 

Сияние, изходящо от тялото на Върховния Бог, което осветява целия духовен 

свят; безличен аспект на Върховния Бог. 

 

Брахман 
 

Безличният аспект на Абсолютната Истина. 

 

Брахмани (ед. брахман) 
 

Мъдреци, учени и жреци, които съставляват една от варните (виж Варна), членове 

на първата от четирите класи на ведическото общество. 

 

Брахмананда 
 

Наслаждение, което човек изпитва, осъзнавайки духовното сияние на Бога, 

Неговият безличен аспект. 

 

Брахмачари 
 

Ученик, който спазва целибат. 

 

Брахмачария 
 

Първата степен на духовно развитие на човека. 

 

Бхава 



 

Духовни емоции, състояние, което предшества любовта към Бога. 

 

„Бхагавад Гита“ 
 

„Песен на Бога“, беседа на Върховния Бог Шри Кришна с Неговия предан 

Арджуна, в която се разкрива същността на преданото служене като основен метод за 

духовно съвършенство. Влиза в състава на „Махабхарата“. 

 

„Бхагавата Пурана“ 
 

Виж „Шримад Бхагаватам“. 

 

Бхаджан 
 

Химни и песни, които възпяват славата на Върховния Бог. 

 

Бхаджана-кутир 
 

Хижа, в която преданият се занимава с възпяване на светите имена на Бога. 

 

Бхаджанананди 
 

Предан, който се покланя на Бога, но не се интересува от проповедническа 

дейност. 

 

Бхакта 
 

Човек, който практикува предано служене, предан на Бог Кришна. 

 

Бхакти 
 

Безкористна любов към Бога. 

 

Бхарата-варша 
 

Така се е наричала единната страна в древни ведически времена, когато 

император на света бил цар Бхарата. 

 

 

В 
 

Ваикунтха 
 

От „ваи“ - свободен и „кунтха“ - тревога. Духовен свят, в който няма тревоги. 

 

Вайрагя 
 

Отречение, отказ от материалните наслажденя. 



 

Ваишнава 
 

Предан на Върховния Бог. 

 

Вайшя 
 

Селянин или търговец; третият ведически обществен клас. 

 

Ванапрастха 
 

Този, който се е отказал от семейния живот; според Ведите, трета степен на 

духовно развитие (виж Ашрам). 

 

Варнашрама-дхарма 
 

Ведическа система за разделяне на обществото на четири съсловия и четири 

стадия на духовно развитие. 

 

Варна 
 

Съсловие във ведическата социална система. Има четири съсловия, 

принадлежността към които се определя от вида дейност на човека и от влиянието на 

гуните на природата върху него: брахмани, кшатрии, вайши и шудри.  

 

Веди 
 

Най-древните свещени писания, разказани от Самия Бог. 

 

Вишну 
 

Име на Кришна. Означава: „Този, който поддържа всичко съществуващо“. 

 

Вишну-таттва 
 

Категория на Бога, към която се отнасят основните експанзии на Бога. 

 

Враджа 
 

Виж Вриндаван. 

 

Вриндаван 
 

Вечната обител на Бог Кришна, където Той проявява Своята всепривличаща 

същност в пълна степен; град в Индия (Уттар-Прадеш), където преди пет хиляди 

години Той е проявил своите детски игри. 

 

Вясадева 
 



Въплъщение на Бог Кришна, което е дало на човечеството Ведите, Пураните, 

„Веданта Сутра“ и „Махабхарата“. 

 

 

Г 
 

Гаятри 
 

Ведически химн, състоящ се от имената на Бога, който брахмините пеят по три 

пъти на ден. 

 

Гарбходакашайи Вишну 
 

Вторият пуруша-аватар, който лежи във водите на Гарбходака и ражда Брахма. 

 

Гаура (Гауранга) 
 

Въплъщение на Бога, чието тяло има цвета на разтопено злато. 

 

Говинда 
 

Едно от имената на Върховния Бог Кришна, което означава: „Този, който носи 

наслаждение на земята, кравите и сетивата“. 

 

Голока Вриндавана (Кришналока) 
 

Висшата духовна планета, лична обител на Бог Кришна. 

 

Гопи 
 

Момичета-пастирки, приятелки на Кришна и Негови най-близки и предани слуги. 

 

Госвами 
 

Този, който е овладял своя ум и сетива, титул на санняси. 

 

Грихамедхи 
 

Семеен-материалист. 

 

Грихастха 
 

Семеен живот, който се развива в съответствие с правилата и предписанията на 

Ведите; втората степен на духовно съвършенство във ведическото общество (виж 

Ашрам). 

 

Гуна 
 

Буквално „въже“. Сатва-гуна (гуна на доброто), раджа-гуна (гуна на страстта) и 



тама-гуна (гуна на невежеството) - всички тези гуни определят начина на живот, 

мислене и дейност на душата, която обуславят. 

 

Гуру 
 

Духовен учител. 

 

Гяна 
 

Знание, преди всичко духовно. 

 

Гяна-йога 
 

Път за познаване на Абсолютната Истина с помощта на разсъждения и изучаване 

на философията. 

 

Гхат 
 

Водоем; общественно място за къпане. 

 

Гхи 
 

Пречистено разтопено масло. 

 

 

Д 
 

Дал 
 

Супа от грах с подправки. 

 

Данда 
 

Дълъг прът, един от атрибутите на пътешестващия санняси. Състои се от три 

отделни части, които олицетворяват контрола над ума, сетивата и речта. При 

имперсоналистите-маявади се състои от една част (екаданда). 

 

Дандават 
 

Пълен поклон, при който човек наподобява пръчка. 

 

Дас 
 

Приставка към името, която означава „слуга на Бога“. 

 

Джива 
 

Живо същество, миниатюрна частица от Върховния Бог, индивидуална душа. 

 



Джива Госвами 
 

Един от шестимата Госвами на Вриндаван, преки ученици и приемници на Бог 

Чайтаня. Автор на многочислени философски произведения. 

 

Дурга 
 

Богиня, олицетворяваща материалната енергия, съпруга на Бог Шива. 

 

Дхама 
 

Свята обител; свещено място за поклонение. 

 

Дхарма 
 

Религиозност; задължения на човека. 

 

Дхяна-йога 
 

Медитационна йога. 

 

Е 
 

Екадаши 
 

Ден за пост, който идва на единадесетия ден след новолуние и на единадесетия 

ден след пълнолуние. В този ден се препоръчва въздържане от приемане на зърнена и 

бобова храна. 

 

З 
 

Заминдар 
 

Губернатор. 

 

 

И 
 

Индия 
 

Така започнали да наричат Бхарата-варша след британската колонизация, от 

названието на река Синд – „страната, която се намира зад тази река“. 

 

Имперсоналисти 
 

Виж Маявади. 

 

Индра 
 



Главният от управляващите полубогове, владика на райските планети. 

 

 

Й 
 

Йоги 
 

Трансценденталист, стремящ се към единение с Върховния. 

 

Йога-мая 
 

Вътрешната енергия на Бога, която цари в духовния свят. 

 

 

К 
 

Кали-юга 
 

Сегашната епоха, епоха на вражди и лицемерие; последната в цикъла от четири 

юги, които се сменят една след друга. Кали-юга продължава 1200 години на 

полубоговете, или 432000 слънчеви години, и е започнала преди пет хиляди години. 

 

Калпа 
 

Денят на Брахма, състои се от 4320000000 години. 

 

Камандалу 
 

Съд за вода, който носят саннясите. 

 

Кама 
 

Похот. 

 

Каранодакашайи Вишну 
 

Маха-Вишну, първият пуруша-аватар на Бога, който лежи върху водите на 

Причинния океан и сътворява вселените със Своето дихание. 

 

Каратали 
 

Медни чинийки, на които свирят по време на киртан. 

 

Карма 
 

Материална дейност за наслаждение от плодовете ѝ, а също последствията на тази 

дейност. 

 

Карма-йога 



 

Дейност в предано служене; дейност в съответствие с правилата и предписанията 

на Ведите. 

 

Карма-канда 
 

Раздел на Ведите, който описва ритуалите, извършвани за постигане на 

материални блага. 

 

Карми 
 

Този, който действа заради наслажденията на плодовете от своя труд, 

материалист. 

 

Киртан 
 

Един от методите на предано служене, който се състои в пеене на светите имена 

на Върховния Бог и в Неговата прослава. 

 

Кришна-катха 
 

Беседи или разкази, предмет на които е Кришна, или реч, която излиза от 

Неговите уста. 

 

Кришна 
 

Върховната Личност на Бога в Своя изначален духовен образ. Източникът на 

всички експанзии и аватари. „Кришна“ се превежда като „всепривличащ“. Това е име 

на Върховния Бог, което посочва притежанието на безгранична красота, могъщество, 

слава, богатство, отречение и мъдрост. 

 

Кшатрия 
 

Воин или администратор; втората ведическа обществена класа. 

 

 

Л 
 

Лила (на Бога и Неговите предани) 
 

Трансцендентална дейност, с която са заети Бог и Неговите предани, която носи 

духовно блаженство. 

 

Фалшиво его 
 

Представата за себе си като за тяло; най-финият елемент на материалната 

природа. 

 

 



М 
 

Мадхвачария 
 

Велик духовен учител-вайшнава, проповядващ теистичната философия на 

дуализма през XIII век. 

 

Мая 
 

Нисшата, илюзорна енергия на Върховния Бог, която управлява материалния 

свят; забравата на своите вечни отношения с Кришна. 

 

Маявади 
 

Философи-имперсоналисти, които вярват, че Абсолютът в Своето висше 

проявление е безличен и няма форма, а живото същество е тъждествено на Бога. 

 

Мантра 
 

Трансцендентален звук, който освобождава ума от влиянията на иллюзията. 

 

Ману 
 

Прародителите на човечеството. 

 

„Ману-самхита“ 
 

Съвкупност от закони, по които цивилизованите хора трябва да изграждат своя 

живот. 

 

Маха 
 

Велик. 

 

Маха-бхагавата 
 

Чист предан на Верховния Бог. 

 

„Махабхарата“ 
 

Епично произведение, написано от Шрила Вясадева. 100000-те строфи на 

„Махабхарата“ описват историята на враждата между Пандавите и Кауравите, която 

завършва с битката при Курукшетра. В състава на „Махабхарата“ влиза и „Бхагавад 

Гита“. 

 

Млечхи 
 

Нецивилизовани хора, които употребяват месо. Не влизат във ведическата 

система на социално устройство. 



 

Мокша 
 

Освобождение от материалното робство. 

 

Мриданга 
 

Барабан с глинен корпус, на който свирят по време на киртан. 

 

Мукти 
 

Освобождение от материалното робство. Под мукти често разбират разтварянето 

в безличния Брахман. 

 

Муни 
 

Мъдрец. 

 

 

Н 
 

Нарада Муни 
 

Велик мъдрец, един от синовете на Брахма. 

 

Нараяна 
 

Експансия на Бог Кришна в Неговия четирирък образ – Бог на планетите 

Ваикунтха. 

 

Нитянанда Прабху (1473—1542) 
 

Най-близкият спътник на Бог Чайтаня, инкарнация на Върховната Личност на 

Бога. 

 

Ниргуна 
 

Който няма материални качества. 

 

 

П 
 

Пандит 
 

Познавач на Ведите, учен. 

 

Парама 
 

Висш. 



 

Парамахамса 
 

От „парама“ – върховен и „хамса“ – лебед. Най-възвишената от осъзналите се 

души, която е подобна на лебед, може да пие мляко, като го отделя от водата, смесена с 

него. Парамахамса навсякъде (дори в материалния свят) вижда само Бога и е напълно 

потопен в Кришна съзнание. 

 

Параматма 
 

Свръхдушата, форма на Върховния Бог Вишну, в която Той се намира в сърцето 

на всяко живо същество и пронизва всеки атом на творението. Локализираният аспект 

на Върховния Бог. 

 

Парампара 
 

Последователност на духовните учители. 

 

Полубогове 
 

Управители на Вселената и обитатели на райските планети. 

 

Прабху 
 

Господар. 

 

Пракрити 
 

Природа, материалната енергия на Бога. 

 

Пранаяма 
 

Дихателни упражнения в йога. 

 

Прасад 
 

Милост на Бога; храна или други обекти, осветени от това, че първо са били 

предложени на Върховния Бог. 

 

Према 
 

Чистата любов към Бога. 

 

Пурани 
 

Осемнадесет свещени писания, които допълват Ведите. В тях са описани деянията 

на Въплъщенията на Бог Кришна и Неговите предани. Отнасят се към смрити-

шастрите. 

 



Пуруша 
 

Наслаждаващият се, или носителят на мъжкото начало; живото същество или 

Върховния Бог. 

 

Пуруша-аватари 
 

Трите могъщи въплъщения на Върховния Бог, които отговарят за сътворението на 

Материалния свят. 

 

 

Р 
 

Радхарани (Радха) 
 

Най-близката спътничка на Бог Кришна, олицетворение на Неговата вътрешна, 

духовна енергия. Женското начало на Върховната Абсолютна Истина. 

 

Рамачандра 
 

Въплъщение на Върховния Бог, приело ролята на идеалния цар. Идвал на Земята в 

Трета-юга. 

 

Раса 
 

Определен вид отношения между преданите и Кришна; блаженството, което 

изпитва преданият, когато служи на Кришна. 

 

Раса-лила 
 

Трансценденталнен танц на Кришна с гопите, най-възвишеното Му забавление. 

 

Рупа Госвами 
 

Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени ученици и приемници 

на Бог Чайтаня, които са систематизирали Неговото учение. Автор на „Бхакти 

Расамрита Синдху“ и много други философски и поетични произведения. 

 

 

С 
 

Садху 
 

Светец. 

 

Самадхи 
 

Състояние на транс, когато йоги се потапя напълно в духовното битие, като 

разкъсва всички връзки с материалния свят. 



 

Сампрадая 
 

Последователност на истински духовни учители, непосредствени ученици и 

приемници на Бог Чайтаня. 

 

Санатана Госвами 
 

Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени ученици и приемници 

на Бог Чайтаня, които са систематизирали Неговото учение. 

 

Санатана-дхарма 
 

Вечната религия, предназначението на всички живи същества, което съответства 

на тяхното изначално положение, преданото служене на Бога. 

 

Санкиртана 
 

Съвместно възпяване на светите имена на Бога. 

 

Санняса 
 

Отречение от света; според Ведите, четвъртият етап на духовния живот (виж 

Ашрам). 

 

Санняси 
 

Човек, приел санняса, тоест отрекъл се от света. 

 

Санскрит 
 

Най-древният и сложен език на Земята, на който са били записани Ведите преди 

5000 години. 

 

Саттва-гуна 
 

Благост, една от трите гуни на материалната природа. 

 

Самскари 
 

Обреди или жертвоприношения, десет на брой, предназначени за пречистване на 

човека в определени моменти от живота му. 

 

Свами (Госвами) 
 

Този, който е обуздал своя ум и сетива, титла на санняси. 

 

Сиддхи 
 



Мистични способности, постигнати в процеса на занимания с аштанга-йога. 

 

Смрити 
 

Богооткровени писания, допълващи шрути - изначалните ведически писания 

(Веди и Упанишади). 

 

Смарти 
 

Брахмани по рождение, кастови брахмани. 

 

Сутра 
 

Афоризъм; лаконично произведение с безукорна форма. 

 

Суфизъм 
 

Направление в исляма, възникнало през VIII век. Отрича мюсюлманската 

обредност и проповядва аскетизъм. 

 

 

Т 
 

Тапася (тапа) 
 

Аскеза, доброволно самоналожени едни или други ограничения за достигане на 

висшата цел. 

 

Тиртха 
 

Поклонническо място. 

 

Тилака 
 

Свещени знаци, с които преданите на Бога отбелязват своето тяло, като използват 

свещена глина от свети места. 

 

Туласи 
 

Свещено дърво; име на една от гопите. 

 

 

У 
 

Упанишади 
 

Философски текстове, които описват основно безличния аспект на Абсолютната 

истина (Брахман). Причисляват се към шрути, в каноничния списък влизат 108 

Упанишади. 



 

 

Х 
 

Харе 
 

Форма за обръщение към енергията на Бога. 

 

Хари 
 

Име, представящо Върховния Бог, който отстранява всички препятствия по пътя 

на духовното развитие на човека. 

 

Харидас Тхакур 
 

Велик предан и близък сподвижник на Бог Чайтаня Махапрабху, който ежедневно 

повтарял по триста хиляди имена на Бога. 

 

 

Ч 
 

Чайтаня Махапрабху (1486-1534) 
 

„Чайтаня“ – жизнена сила. Аватар на Бог Кришна, дошъл на Земята в образа на 

преданоотдаден, за да научи хората на бхакти-йога. 

 

„Чайтаня Чаритамрита“ 
 

Произведение на Кришнадас Кавирадж Госвами на бенгали, което описва живота 

и учението на Бог Чайтаня. Завършено през 1616г. 

 

Чандала 
 

Кучеядец. 

 

 

Ш 
 

Шактявеша-аватар 
 

Живо същество, надарено от Бога с особено могъщество. 

 

Шанкарачария 
 

Велик духовен учител, основоположник на философията на имперсонализма. 

Въплъщение на Бог Шива в Кали-юга в образа на пандит. 

 

Шастри 
 



Богооткровенни Писания, ведически Писания. 

 

Шива 
 

Полубог, който управлява гуната на невежеството в материалния свят. 

 

Шравана 
 

Слушане на повествования за Върховния Бог или на Неговото свято име, един от 

методите за предано служене. 

 

„Шримад Бхагаватам“ 
 

Висша Пурана, историческо произведение, написано от Шрила Вясадева, с цел да 

даде по-дълбоко разбиране за Бог Кришна, Неговите предани и преданото служене. То 

е квинтесенция на цялата ведическа мъдрост. 

 

Шрути 
 

Знанията, придобити по метода на слушане от духовния учител; изначалните 

ведически Писания (Веди и Упанишади), дадени на човечеството от самия Върховен 

Бог. 

 

Шяма 
 

Име на Върховния Бог Кришна, чието прекрасно тяло прилича на буреносен 

облак. 

 

Шудри 
 

Работници; четвъртото съсловие на ведическата система за разделяне на 

обществото. 

 

 

Ю 
 

Юги (ед. юга) 
 

Четири циклични повтарящи се периода, през които преминава Вселената в 

своето развитие. Пълният цикъл от четирите юги се нарича дивя-юга. 

 

 

Я 
 

Явана 
 

Човек от нисша класа, обикновено кучеядец; варварин. 

 

Ягя 



 

Жертвоприношение, а също едно от имената на Върховния Бог („Този, който се 

наслаждава на всичко, което се принася в жертва“). В настоящия век на Кали 

свещените писания забраняват жертвоприношението на животни, особено 

жертвоприношенията на крави и коне, тъй като вече не съществуват ведически жреци, 

способни със силата на своята духовна чистота и на свещените мантри да освободят 

животното за по-високо раждане в човешка форма на живот. 

В настоящия век най-могъщото жертвоприношение, предписано от Ведите, е 

санкиртана-ягя – повтаряне на светите имена на Бога. 

 

 

 

 


