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Анотация  
 
Беседа между велики светци, в която се разкрива единната и вечна природа на 

религията. 
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19. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 

прайоджана (абхидея) 
 
 
След вечеря Враджанатх легнал да спи, но мислите за това, което му казал 

бабаджи, не го оставяли в покой. Той си казвал: „По-рано аз предполагах, че 
философията на невъобразимото единство и различие е само една от многочислените 
философски системи. Но след като обмислих всичко задълбочено, стигам до извода, че 
свещените писания не я отхвърлят, по-скоро обратното. Шри Гаура-кишора е 
Върховната Личност на Бога. В Неговото учение не може да има никакви грешки. Аз 
няма да мога да изоставя подслона, който получих в нозете на Бог Гаура-кишора. Но 
уви! Какво съумях да постигна през целия си живот? Учението за невъобразимото 
едновременно единство и различие е съвършена истина. Това ми е известно. Ала какво 
постигнах с помощта на това знание? Светият Бабаджи ми каза, че духовната любов е 
истинската цел в живота на всички живи същества. Привържениците на карма-канда и 
имперсоналистите (гяни) търсят любовта, но те все още не знаят, че в материалния свят 
няма любов. Истинската любов е любовта към Бога, и аз трябва да я постигна. Ще 



попитам светия Бабаджи как да направя това, и ще постъпя както той ме посъветва“. 
Размишлявайки така, той заспал. 

Враджанатх заспал късно през нощта, затова когато се събудил, слънцето вече 
било високо. Той станал от леглото, измил се и изпълнил сутрешните си задължения, а 
в това време в дома му дошъл неговият чичо, Виджай-кумар Бхаттачаря Махашая. 
Враджанатх знаел, че чичо му е прекарал дълго време в Шри Модадрум и веднага му се 
поклонил с почитание. 

Виджай-кумар бил известен като ненадминат познавач на „Шримад Бхагаватам“. 
По милостта на Шримати Нараяни Деви той постигнал любовта към Бог Гауранга. Сега 
пътешествал в различни селища и четял на хората „Шримад Бхагаватам“. В селце на 
име Денураграма той срещнал самия Шри Вриндавана даса Тхакур, който го 
посъветвал да посети Шри Маяпур, вечната духовна обител на Бога. Вриндаван дас 
Тхакур му казал, че всички места, на които Бог Махапрабху е провел Своите игри, 
скоро ще отидат в забвение и ще възвърнат миналата си слава едва след четиристотин 
години. Вриндаван дас Тхакур казал на Виджай-кумар, че местата на забавленията на 
Бог Чайтаня са равни на Шри Вриндаван, и че да види Вриндаван в истинската му 
светлина може само човек, който е познал духовната природа на Шри Маяпур и 
другите свети места. Като чул тези думи на Шри Вриндавана даса Тхакур, който бил 
считан за инкарнация на Шрила Вясадева, Виджай-кумар загорял от желание да види 
Шри Маяпур. Той решил да посети сестра си и племенника си, които живеели в Билва-
пушкарини и се намирали съвсем наблизо. Границата на Билва-пушкарини минавала на 
разстояние 1,6 километра от свещения Шри Маяпур. В наши дни това изоставено село, 
Билва-пушкарини е известно като Тота или Таранабаса. 

Влизайки в къщата, Виджай-кумар прегърнал племенника си и казал: „Баба, аз 
отивам в Шри Маяпур. Предай на майка си, че ще се върна към обяд“. Враджанатх 
попитал: Чичо, защо отиваш в Шри Маяпур?“ Виджай-кумар не знаел, че Враджанатх е 
приятел на ваишнавите, а също, че е изоставил учението на няя-шастрите и е станал 
горещ привърженик на Веданта. Затова не счел за необходимо да разкрива на 
Враджанатх своите планове. Той отговорил: „Искам да навестя някого в Маяпур“. 
Знаейки, че чичо му е предан на Бог Гауранга, в предположението си, че посещението 
му в Шри Маяпур трябва да има духовна цел, Враджанатх казал: „В Шри Маяпур 
живее един много възвишен ваишнава на име Шри Рагхунатх дас Бабаджи Махашая. 
Моля те, поговори си с него, докато си там“. Като чул думите на Враджанатх, Виджай-
кумар удивено попитал: „Баба, ти имаш приятели сред ваишнавите? Аз бях чул, че си 
изоставил няя и си се обърнал към Веданта. Но сега виждам, че си тръгнал по пътя на 
преданото служене. Скъпи племеннико, нямам какво да крия от тебе. Вриндаван дас 
Тхакур ми поръча да отида в Шри Маяпур. Реших да направя ритуално окъпване в Ганг 
при Шри Маяпур-гхата, да посетя йога-питха, да обиколя с почитание около нея и поне 
веднъж да се докосна до праха от нозете на ваишнавите, които се събират в двора на 
Шриваса“. Враджанатх помолил: „Чичо, моля те, вземи ме със себе си. Аз ще помоля 
майка за разрешение, и ние ще отидем в Шри Маяпур заедно“. След това Враджанатх 
поговорил с майка си, и чичото с племенника си заминали за Шри Маяпур. Като 
достигнали целта на своето пътешествие, те се изкъпали в Ганг. Виджай-кумар казал: 
„Племеннико, днес аз съм щастлив. В младостта си Бог Шачинандана често отдавал 
Своята милост на Шри Ганга Деви, измивайки Своето тяло в нейните води. Като се 
потопих в тези свещени води, аз най-накрая постигнах щастие“. Сам сияейки от 
щастие, Враджанатх отговорил: „Аз също съм щастлив, защото мога да те следвам по 
петите ти“. Като се изкъпали, те отишли в дома на Джаганнатх Мишра. Когато влезли в 
този свят дом, очите им се насълзили. Виджай-кумар възкликнал: „Тези, които са се 
родили в земята на Бог Гаура, но никога не са виждали това съкровено място, са се 



родили напразно! Това не е преувеличение. Погледни! На пръв поглед, това селище 
изглежда обикновено – само бедни къщурки, покрити с листа. Но какво великолепие 
открива пред взора ни милостта на Бог Гауранга! Ние виждаме огромни дворци от 
скъпоценни камъни, сенчести градини, високи арки! Погледни! Колко прекрасни са 
лицата на Шри Шри Гауранга и Вишнуприя! Колко очарователни са те!“ Като 
разговаряли за толкова възвишени теми, и чичото, и племенникът му се преизпълнили с 
екстатична любов. Преданите, които срещнали по пътя си, им обяснили как да стигнат 
до двора на Шриваса. Когато влезли в него, от очите им все още се леели сълзи. Като се 
отпуснали на земята в двора на Шриваса, те започнали да възклицават безспир: „О, 
Шриваса! О, Адвайта! О, Нитянанда! О, Гадхадара-Гауранга! Молим ви, излейте 
милостта си над нас. Молим ви, избавете ни от фалшивата гордост. Дарете ни с подслон 
във Вашите лотосови нозе!“ 

Като видели двамата брамини, изпитващи толкова възвишени духовни чувства, 
ваишнавите възкликнали: „Слава на луната на Маяпур! Слава на неотразимия Бог 
Гауранга! Слава на Бог Нитянанда!“ Враджанатх се отпуснал в нозете на своя почитаем 
учител, Шри Рагхунатх дас. Възрастният Бабаджи го прегърнал, вдигнал го от земята и 
казал: „Баба, защо днес дойде по-рано от обикновено? Кой е този достоен за 
поклонение ваишнава, който те съпровожда?“ Враджанатх разказал на учителя си 
всичко. Ваишнавите настанили гостите в двора, под сянката на дървото бакула. Като 
дошъл на себе си, Виджай-кумар кротко попитал светия Шри Рагхунатх дас Бабаджи: 
„О учителю, в какво се състои истинската цел на живота на всички живи същества?“ 

Достойният Бабаджи отговорил: „Вие двамата сте велики предани. Вече знаете в 
какво се състои целта на човешкия живот. Но понеже сте много добри с мен, затова 
зададохте този въпрос. Аз ще се постарая да отговоря на него достойно. Именно 
преданото служене на Бог Кришна, преданото служене, в което няма стремеж към 
материална изгода, е крайната цел на живота, както и средството за постигане на тази 
цел. В началните стадии от своето развитие, то се нарича садхана-бхакти, а в крайния 
етап, изпълнен със съвършенство – према-бхакти“. 

Виджай-кумар попитал: „О, свети бабаджи, какви качества притежава преданото 
служене?“ 

Бабаджи отговорил: „По повелята на Бог Шри Чайтаня Махапрабху, Шрила Рупа 
Госвами е написал книга, известна като „Бхакти-расамрита-синдху“, в която е описал 
качествата на преданото служене със следните думи (1.1.11): 

 
„Трансценденталното любовно служене на Върховния Бог Шри Кришна трябва да 
бъде извършвано доброволно, без желание за получаване в замяна на материални 
блага или някаква друга изгода. Именно това се нарича чисто предано служене“. 
 
В този стих са описани преките и косвени качества, които определят чистото 

предано служене. Думите бхактир уттама се превеждат като „чисто предано 
служене“. Чистото предано служене не може да бъде примесено с карма (дейност, 
извършвана за наслаждение на нейните плодове) или гяна (имперсонални 
разсъждения). Ако в сърцето на човек присъства желание за сетивни наслаждения, 
преданото служене, извършвано от него, се счита за примесено с кармична дейност. 
Ако в сърцето на предания присъства желание за достигане на имперсонално 
освобождение, преданото служене се счита за смесено с имперсонални разсъждения. 
Преданото служене се счита за уттама, чисто, само тогава, когато в сърцето на 
ваишнава отсъстват всякакви стремежи, освен желание за служене на Бога. Преданото 
служене свободно от нечистота, носи като плод чистата любов към Бога. Какво 
представлява преданото служене? Преки качества на преданото служене са желанието 



Кришна да бъде удовлетворен с действията на тялото, ума и речта, а също с любовта 
към Кришна, която живее в сърцето на човека. Когато душата, обусловена от 
материята, се въздигне до милостта на Бог Кришна или на Неговия предан, Бог Шри 
Кришна, привежда в действие Своята вътрешна енергия (сварупа-шакти). Именно 
тогава истинската природа на преданото служене се разкрива в цялата си красота. 
Докато се намира в обусловено състояние, тялото, мислите и думите на живото 
същество са изцяло материални. Ако живото същество разчита само на силата на 
собствения си разум, негово единствено достижение ще стане призрачното материално 
знание и показното отречение. Но ако вътрешната енергия на Бога (сварупа-шакти) се 
проявява и преминава в действие, тогава се ражда чистото предано служене. Бог 
Кришна е изначалната форма на Върховната Личност на Бога (бхагаван). Дейността, 
насочена за Негово удовлетворение, се нарича предано служене. Гяна (имперсоналните 
измислици) и карма (дейност, извършвана за наслаждение на плодовете ѝ), насочени за 
удовлетворение на Брахман и Параматма, не са предано служене. Преданото служене 
трябва да бъде извършвано доброволно (анукуля) и да бъде насочено за 
удовлетворяване на Бог Кришна. Преданото служене, извършвано по задължение, не 
носи удоволствие на Бога. Думата анукула се превежда като „приятно за Бог Кришна“. 
На началния стадий на предано служене, садхана-бхакти, дейността на предания е 
доста груба и неловка. Дейността на ваишнава, който се намира на стадия на 
съвършено предано служене, е свободна от каквато и да било връзка с материалния 
свят. Но и на двата стадия, качествата на преданото служене все пак остават еднакви. 
Затова, добросъвестното отношение (анукулена) и влечението към Бог Кришна 
(кришнанушиланам) се считат за преките качества на преданото служене. След 
изясняване на преките качества на предано служене, нека преминем към описание на 
косвените. Първото косвено качество е анябхиласита-шуням (липса на други желания). 
Второто косвено качество е гяна-кармадйа-анавритам (липса на имперсонални 
измислици и кармична дейност). Всяко желание, което възниква в сърцето, е враг на 
преданото служене. Когато гяна, карма, йога, отречението и други подобни увлечения 
изпълват сърцето, положението става прекалено опасно за предания. Затова преданото 
служене се счита за чисто само тогава, когато не среща на пътя си тези две 
препятствия, когато се извършва с радост и е насочено за удовлетворяване на Бог 
Кришна“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Виджая-кумар казал: „О, мъдрецо, отговори ми, 
чистото предано служене притежава ли някакви особени свойства?“ 

Бабаджи отговорил: „Шрила Рупа Госвами утвърждава, че чистото предано 
служене е надарено с шест специални свойства. Тези свойства са описани със следните 
думи („Бхакти-расамрита-синдху“, 1.1.13): 

 
„Чистото предано служене е надарено с шест специални свойства, а именно: 
1) Чистото предано служене носи мигновено избавление от всевъзможните 

материални страдания; 
2) Чистото предано служене е основата на всичко благоприятно в живота; 
3) Чистото предано служене потапя човека в трансцендентално блаженство; 
4) Чистото предано служене се дарява на хората много рядко; 
5) Тези, които са достигнали чистото предано служене, се смеят на самата идея 

за освобождение; 
6) Чистото предано служене е единственият начин за привличане на Кришна“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „По какъв начин чистото предано служене носи 

мигновено избавление от всевъзможните материални страдания?“ 



Светият Бабаджи отговорил: „Материалните страдания имат в основата си три 
причини: папа (греховете), папа-биджа (семената на греховете) и авидя 
(невежеството). Думата папа (грехове) се отнася към следните действия: патака (грях), 
маха-патака (голям грях) и ати-патака (най-голям грях). Когато в сърцето се ражда 
влечение към чисто предано служене, в него не остава място за греховна дейност. 
Желанието да се греши се нарича папа-биджа (семена на греховете). Когато сърцето се 
пречиства, в него не остават греховни желания. Илюзиите на индивидуалната душа се 
наричат авидя. Като се занимава с чисто предано служене, живото същество счита себе 
си за слуга на Кришна. Ако това се случи, не остава място за ни най-малки илюзии за 
същността на душата. Когато сиянието на Бхакти Деви озарява сърцето, в него загиват 
и греховете, и семената на греховете, а непрогледният мрак на невежеството изчезва 
далеч. Затова раждането на преданото служене се отбелязва с изчезване на 
материалните страдания. Оттук следва, че едно от особените свойства на преданото 
служене е избавянето на човека от всевъзможните материални страдания“. 

Виджая-кумар попитал: „По какъв начин чистото предано служене става основа 
за всичко благоприятно в живота?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Думата „благоприятно“ се трактува много широко. 
В зависимост от обстоятелствата, тя може да означава: 

1) Любов към всички живи същества; 
2) Всички добродетели; 
3) Всякакво възможно щастие. 
Когато в сърцето се ражда чистото предано служене, четири добродетели стават 

украшения на човека: смирение, милосърдие, липса на гордост, готовност да се окаже 
почит на всички наоколо. Човек, дарен с тези качества, ще бъде обичан и уважаван. 
Който е предан на Бога, несъмнено притежава всички възможни достойнства. Освен 
това, преданото служене го дарява с безмерно щастие. Преданото служене дава и 
материално сетивно щастие, и щастие от достигането на имперсонално освобождение, 
и всякакво друго възможно щастие. Обаче преданите не се стремят към тези видове 
щастие, защото никакво щастие не може да бъде сравнено с вечното блаженство, 
каквото носи преданото служене“. 

Виджай-кумар попитал: „Защо светите ваишнави се смеят на идеята за 
освобождение?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато духовното щастие намери място в сърцето на 
човека, всичко останало – жалкото материално удовлетворение, постигано с 
благочестие, аскеза, безплодни разсъждения и всякакви други съмнителни удоволствия, 
губят своята прелест и значимост“. 

Виджай-кумар попитал: „Но тогава защо преданото служене се дарява само на 
избрани?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Моля те, постарай се да ме разбереш правилно. 
Многобройните псевдо-духовни пътища не могат да доведат човека до преданото 
служене. Бог Хари няма да се открие на тези, които се стремят към материално сетивно 
наслаждение или към безличностно освобождение. Бог не дава своята милост на такива 
хора. Затова последователите на двата горепосочени пътя много рядко достигат 
върховете на преданото служене. Следвайки пътя на имперсоналните измислици, може 
да се постигне имперсонално освобождение, а с извършването на яги и други 
благочестиви деяния, могат да се получат сетивни наслаждения, но тези средства 
никога няма да доближат човека до преданото служене“. 

Виджай-кумар попитал: „По какъв начин чистото предано служене потапя човека 
в трансцендентално блаженство?“ 

Бабаджи отговорил: „Преданото служене е изпълнено с духовна наслада. То е 



океан от трансцендентално блаженство. Ако всички материални удоволствия, достъпни 
в неспокойния материален свят, бъдат събрани с тяхната противоположност – щастието 
от потапянето в имперсоналния Брахман, а след това умножим всичко това по сто 
хиляди милиона, цялото щастие, получено по този начин, не би могло да се сравни с 
капчица щастие, дарявано от преданото служене. Материалните сетивни удоволствия 
са съвсем незначителни, а блаженството от сливането с безличния Брахман е много 
съмнително. Те принципно се различават от духовното удоволствие. Може ли да се 
сравняват неща, които са толкова различни? Удоволствието, което доставя преданото 
служене, е подобно на неизчерпаем океан от блаженство. В сравнение с него, щастието 
от безличното освобождение е подобно на мръсна локвичка в отпечатъка на копитото 
на теленце. Тези, които са вкусили нектара на преданото служене, никога няма да го 
заменят с нищо друго“. 

Виджай-кумар казал: „Ти спомена, че чистото предано служене привлича 
Кришна. Кажи, как се случва това?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато преданото служене се ражда в нечие сърце, Бог 
Кришна, който се подчинява единствено на любовта, влиза в това сърце заедно със 
Своите спътници. По никакъв друг начин не е възможно да бъде привлечен Бог 
Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „Ако преданото служене действително е толкова 
възвишено, защо далеч не всички умни хора са привлечени от него?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „Коренът на проблема е в следното: и човешкият 
разум, и материалната логика имат своите граници. Всеки, който се опитва да разбере 
природата на Бога с помощта на своя ограничен ум, неизбежно ще претърпи неуспех. 
От друга страна, преданото служене в цялото си великолепие ще се открие лесно на 
човек, който със своите минали благочестиви деяния е получил поне капчица влечение 
към Кришна. На никой друг не е дадено да постигне висотите на преданото служене, 
освен на тези, които са застигнати от този голям късмет“. 

Виджай-кумар попитал: „Вярно ли е, че материалната логика е безполезна от 
гледна точка на истинската духовност?“ 

Бабаджи отговорил: „Материалната логика не дава обяснение на духовното 
блаженство. Във Ведите („Катха Упанишад“, 1.2.9) е казано: 

 
„Невъзможно е Върховният да бъде постигнат с помощта на материалната 

логика“. 
 
Във „Веданта Сутра“ (2.1.11) се твърди: 
 
„Трансценденталните теми не могат да бъдат обяснени нито с логика, нито с 

материални аргументи“. 
 
Надявам се, че сега разбираш защо материалната логика не може да бъде 

използвана в проумяването на духовни въпроси“. 
Враджанатх, който внимателно следил хода на беседата, попитал: „А съществува 

ли междинно ниво между садхана-бхакти (практиката на предано служене) и према-
бхакти (чистото предано служене)?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Да. В действителност, съществуват три духовни 
нива: садхана-бхакти, бхава-бхакти (предано служене във възторг), и према-бхакти“. 

Враджанатх се поинтересувал: „С какво садхана-бхакти се различава от 
другите?“ 

Бабаджи отговорил: „Най-висшето ниво е према-бхакти. За садхана-бхакти се 



счита преданото служене, което се извършва под влияние на материалните фактори“. 
Враджанатх казал: „Ти обясни, че према-бхакти е съвършеното, висше духовно 

ниво. Как да достигнем това най-висше ниво?“ 
Праведният Бабаджи пояснил: „Това ниво не може да бъде достигнато със 

собствени усилия. Вечното съвършенство идва по свое усмотрение, и преди да му 
дойде времето е невъзможно да бъде заставено да се яви с никакви усилия“. 

Враджанатх попитал: „Моля те, обясни това по-подробно“. 
Бабаджи казал: „Према-бхакти е вечно съвършенство, защото тя се ражда от 

вътрешната енергия на Бога (сварупа-шакти). Тя не се появява в сърцата, които се 
намират в плен на материята. Всички сърца могат да се стремят към постигане на това 
вечно съвършенство, но докато то не е достигнато, преданият се намира на нивото на 
садхана-бхакти“. 

Враджанатх попитал: „Какви са отличителните особености на садхана-бхакти?“ 
Бабаджи отговорил: „Садхана-бхакти е способна да застави човека постоянно да 

помни за Кришна“. 
Враджанатх се поинтересувал: „А колко нива има садхана-бхакти?“ 
Бабаджи отговорил: „Садхана-бхакти има само две нива – вайдхи и рагануга“. 
Враджанатх попитал: „В какво е същността на вайдхи-садхана-бхакти?“ 
Бабаджи отговорил: „Вайдхи-садхана-бхакти бива два вида. Ако човек следва 

правилата, установени от писанията, неговите действия се наричат вайдхи-правритти. 
Когато, следвайки правилата на свещените писания, човек достига определено ниво на 
предано служене, неговите действия преминават на ниво вайдхи-бхакти“. 

Враджанатх казал: „Какво е рагануга-бхакти ще обясниш по-късно. А сега, моля 
те, кажи какви са отличителните качества на вайдхи-бхакти?“ 

Светият Бабаджи промълвил: „Действията, които са предписани от шастрите, се 
наричат вайдхи. Действията, забранени от шастрите, се наричат нишедха. Да се прави 
това, което трябва, и да се избягва онова, което е забранено – именно това е вайдхи-
дхарма“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Враджанатх казал: „Аз разбрах, че вайдхи 
означава „следване на правилата на всички дхарма-шастри (писания)“. Но за човек, 
който не се ориентира много добре в свещените писания е много трудно да определи 
какво следва да прави, а какво е забранено. Затова, моля те, бъди така добър да 
изложиш правилата на писанията за това, какво трябва да се прави и какво не трябва да 
се прави“. 

Бабаджи отговорил: „В „Падма Пурана“ е казано: 
 
„Кришна е източникът на Бог Вишну. Трябва винаги да помним за Кришна и 
никога да не забравяме, че Той е предвечният Бог. Всички останали правила и 
забрани, указани в шастрите (писанията), трябва да служат на тези два 
основополагащи принципа“. 
 
Трябва винаги да помним Бог Вишну. Това е коренът на всички правила. 

Задълженията на варнашрама-дхарма помагат за спазване на това правило без особени 
затруднения. В това правило се крие коренът на всички забрани. Да се избягва греха, да 
се отхвърля материализма, да се каем за греховете, извършени в миналото – всички 
правила със знак „минус“, имат в основата си най-значимото предписание – да не 
забравяме Бога. Всички правила и забрани, изложени в писанията, без изключение, 
служат на едно предписание – винаги да помним за Бог Вишну и на една забрана – 
никога да не забравяме за Него. Предназначението на варнашрама, както впрочем и на 
другите правила, помагат на човек да помни Бог Вишну. За това говорят и следните 



думи на „Шримад Бхагаватам“ (11.5.2-11.5.3): 
 
„От устата на Брахма е произлязло съсловието на брахмините. От неговите ръце 
са се появили кшатриите, от корема му – вайшите, а от краката му – шудрите. 
Съчетанието на тези съсловия и техните духовни аналози (брахмачаря, 
грихастха, ванапрастха, санняса) формира пълнотата на човешкото общество. 
Ако човек ревностно съхранява своето официално положение в системата на 
четирите варни и ашрама, но при това не се покланя на Върховния Бог, Шри 
Вишну, той пропада от своето положение, независимо какво е то“. 
 
Шрила Рупа Госвами е пояснил, че хората, които неотклонно следват всички 

препоръки на свещените писания, притежават някаква вяра в преданото служене. 
Именно те са считани за достойни да се занимават с предано служене. Такива хора не 
са привлечени от правилата, спазвани заради самите правила, а също не ги привлича 
отречението, приемано заради самото отречение. Следвайки правилата на обикновения 
човешки живот, изпълнени с вяра в преданото служене, те се занимават със садхана-
бхакти. Желанието да следват препоръките на садхана-бхакти е плод от благочестиви 
дейния, извършени в предишни въплъщения. Вярващите хора, които се занимават с 
предано служене, се разделят на три групи: уттама (възвишени ваишнави), мадхяма 
(ваишнави на средно ниво) и каништха (ваишнави-неофити)“. 

Враджанатх казал: „В „Бхагавад Гита“ (7.16) е казано, че към Бога се обръщат 
четири категории хора: арта (страдащите), джигяса (любознателните), артха-артхи 
(които жадуват за богатство) и гяни (които се стремят към познание на Абсолюта). 
Достойни ли са тези хора да се занимават с предано служене?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „Когато тези категории хора – арта, джигяса, 
артха-артхи и гяни – се оказват в обществото на преданите, в тях се развива вяра в 
чистото, непримесено предано служене. След това те придобиват качествата, 
необходими за преданото служене. Като примери можем да приведем историите на цар 
Гаджендра, Шаунака Риши, Дхрува, четиримата Кумари и много други“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А защо преданите не се стремят към 
освобождение?“ 

Светият Бабаджи обяснил: „Съществуват пет вида освобождение: салокя 
(възможност да живеем на една планета с Бога), саршти (притежаване на същите 
богатства, които притежава Бог), самипя (постоянно общуване с Бога), сарупя 
(възможност да получим същото тяло като на Бога) и саюджя (възможност да се слеем 
ведно с Бога). От тях само саюджя противоречи открито на принципите на предано 
служене. Затова преданите на Бог Кришна никога не се стремят към освобождението, 
известно като саюджя (имперсонално). Останалите четири вида освобождение – 
салокя, саршти, самипя и сарупя – не противоречат открито на принципите на 
преданото служене, но въпреки това някои техни аспекти не съдействат на развитието 
на предано служене. Преданите на Бог Кришна са равнодушни към тези видове 
освобождение. Понякога в тези видове освобождение преобладава аспектът на 
духовното величие, а при други обстоятелства – аспектът на любовното служене. 
Преданите отхвърлят тези видове освобождение, защото тяхната крайна цел е аспектът 
на духовното величие на Бога. Единствено Бог Кришна привлича сърцата на преданите. 
Милостта на Бог Нараян не докосва сърцата на преданите. Защо? Това е изключително 
тънък момент. Бог Нараяна и Бог Кришна в крайна сметка не се отличават по нищо 
един от друг, но все пак, най-голяма привлекателност притежава Кришна“. 

Враджанатх попитал: „Истина ли е, че единствените подходящи кандидати за 
предано служене са хората, родени в семейства от висшите съсловия, установени от 



системата варнашрама?“ 
Като се усмихнал, светият Бабаджи отговорил: „Подходящ кандидат за предано 

служене е всяка душа, родена в човешко тяло“. 
Враджанатх казал: „Членовете на системата варнашрама трябва да спазват и 

правилата на варнашрама, и правилата на преданото служене. От друга страна, тези, 
които не следват системата варнашрама, трябва да се придържат само към правилата за 
чисто предано служене. Струва ми се, че за последователите на варнашрама е много 
трудно да следват едновременно и правилата на карма-канда, и религиозните правила. 
Как тези понякога несъвместими препоръки трябва да се съвместят правилно?“ 

Бабаджи казал: „Човек, който се занимава с чисто предано служене, трябва преди 
всичко да следва правилата за предано служене, дори да живее в рамките на социалната 
система варнашрама. Ако следва религиозните правила, неговите задължения към 
правилата на карма-канда се изпълняват от само себе си. Човек, който се занимава с 
предано служене, като правило не изпитва желание да се държи лошо или да извършва 
някакви грехове. Още повече, когато извърши някакъв грях, той не е длъжен да си 
налага покаяния, каквито са описани в раздела за карма-канда. Никакви грехове, 
извършени случайно, нямат власт над сърце, в което вече живее преданото служене. 
Грехът, който се опитва да се установи в сърцето, много скоро ще бъде унищожен. 
Затова преданите не се нуждаят от покаяние“. 

Враджанатх попитал: „Човек, който се занимава с предано служене трябва ли да 
почита полубоговете, предците и други личности?“ 

Бабаджи отговорил: „Баба, моля те, в свободното си време помисли за смисъла 
на следния стих от Единадесета Песен на „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, 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 отдал на служенето на Бога, няма нужда да им 
служи отделно“. 
 
В заключителния стих на „Бхагавад Гита“ (18.66) Върховната Личност на Бога 

провъзгласява: 
 
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от 
всички греховни последици. Не се страхувай“. 
 
Човек, който се занимава с чисто предано служене, не е длъжен да следва 

правилата на шастрите. Просто като се занимава с предано служене, той ще постигне 
всички съвършенства на живота. Върховният Бог утвърждава в „Бхагавад Гита“ (9.31): 

 
„О, сине на Кунти, можеш смело да заявиш, че Мой преданоотдаден никога не 

загива“. 
 
Това обещание на Кришна свежда до нула всички правила, изложени в 

писанията“. 
Като чули тези думи, Враджанатх и Виджай-кумар възкликнали в един глас: 

„Благодарение на Бог, в сърцата ни не остана ни най-малко съмнение в преданото 
служене. Ние разбрахме, че гяна и карма са безсмислени. Без милостта на Бхакти Деви 



(богинята на предаността) никой не може да постигне съвършенството на живота. О, 
учителю, молим те, смили се над нас и разкажи за различните аспекти на чистото 
предано служене“. 

Светият Бабаджи казал: „Враджанатх, ти чу „Даша-мула“ до осми стих. Моля те, 
избери време и разкажи всичко чуто на своя свят чичо. Сърцето ми трепти от радост, 
когато го виждам. А сега чуйте девети стих на „Даша-мула“: 

 
„Слушането на разказите за Бога, възпяването на Неговата слава, помненето за 
Него, служенето в лотосовите Му нозе, почитането Му, предлагането на поклони 
Нему, служенето в ролята на Негов слуга, размишленията за Него като за приятел 
и себеотдаването на Него – тези методи се считат за деветте съставни части на 
преданото служене. Вярващият, който се покланя на Бога, като извършва всички 
изброени по-горе действия, достига чиста любов към Него“. 
 
Когато святото име на Бог Кришна, а също описанието на Неговото тяло, качества 

и забавления достигат слуха, това се нарича шраванам (слушане). Слушането се 
разделя на два вида. Дори без да притежава вяра в Бога, човек може да чуе за Него от 
устата на свят предан. Това е една от разновидностите на слушането. Благодарение на 
такова слушане може да бъде придобита вяра. Когато човек постигне вяра, в него се 
появява силен стремеж да слуша разказите за Бога. След това той пристъпва към 
слушане за святото име и за другите качества на Бог Кришна от устата на духовен 
учител-ваишнава. Това е другата разновидност на слушането. Като практикува 
садхана-бхакти, човек слуша за Кришна от устата на духовен учител-ваишнава. 
Слушането е съставна част на чистото предано служене. 

Когато святото име на Бог Кришна и описанията на Неговото тяло, качества и 
забавления се докоснат до езика, това се нарича киртанам (възпяване). Беседите за 
Бога, възпяването на Неговото свято име, привличането на другите към слушане 
посредством четене на глас на текстове от писанията, възнасянето на молитви, 
насочени към Него, провъзгласяването на славата Му пред другите – всички тези 
действия се отнасят към категорията на възпяването. Счита се, че от всички съставни 
части на преданото служене, възпяването е най-важно. Възпяването е особено актуално 
в Кали Юга. Всички свещени писания твърдят това. Например, в „Падма Пурана“ 
(„Уттара Кханда“, 72.25) е казано: 

 
„Това, което в Сатя Юга се постига чрез медитация, в Трета Юга – чрез 
извършване на яги и в Двапара Юга – чрез пищно храмово поклонение, в епохата 
на Кали се достига просто с възпяване и прославяне на Бог Кешава“. 
 
Няма друг метод, който би пречиствал сърцето толкова активно, колкото хари-

киртана (възпяване славата на Бог Хари). Когато много предани пеят заедно, това се 
нарича санкиртана. 

 
Помненето на името, качествата и игрите на Бог Кришна се нарича смаранам 

(помнене). Помненето бива пет вида: ако човек търси нещо, това се нарича смарана; 
ако той отвлича ума си от всичко останало и го концентрира върху един предмет, това 
се нарича дхарана; когато медитира върху някаква определена форма, това се нарича 
дхяна; когато медитацията върху Бога става непрекъсната, еднонасочена, като поток от 
нектар, това се нарича дхруванусмрити; когато в сърцето остава само висшият обект на 
медитацията и нищо друго, това се нарича самадхи. Шраванам (слушането), киртанам 
(възпяването) и смаранам (помненето) се считат за трите най-важни аспекта на 



преданото служене, защото те включват в себе си и всички останали съставки. А от 
тези три съставки – слушане, възпяване и помнене – за най-важно се счита възпяването, 
тъй като то включва в себе си и слушане, и помнене. 

В „Шримад Бхагаватам“ (7.5.23) е казано, че пада-сева (служене на нозете) или 
паричаря (служене) е четвъртият аспект на преданото служене. Служенето на нозете на 
Бога трябва да се извършва заедно със слушането, възпяването и помненето. Служейки 
на лотосовите нозе на Бога, следва да считаш себе си за безполезен и недостоен за 
такова служене, а за обекта на своето служене трябва да мислиш като за личност вечна 
и изпълнена с блаженство. Много важно е да мислиш именно така. Служейки на 
лотосовите нозе на Бога, трябва да мислиш и как виждаш прекрасното лице на Бога, 
докосваш Го, обикаляш около Него, следваш Го, съзерцаваш Неговия храм, а също 
Ганг, Джаганнатх Пури, Дварака, Матхура, Навадвип и другите свещени места. Шрила 
Рупа Госвами е описал много изчерпателно шестдесет и четирите съставки на 
преданото служене. Служенето на туласи и служенето на преданите на Бога се счита за 
служене в нозете на Бога. 

Петият аспект на преданото служене е арчанам (покланяне). За качествата, които 
трябва да притежава покланящият се, и за самото поклонение можем да кажем много. 
Ако човек, който се занимава със слушане, възпяване и помнене, е привлечен от пътя 
на поклонението, той трябва да получи подслон в лотосовите нозе на компетентен 
духовен учител, да приеме посвещение от него, мантра-дикша, и едва след това да 
пристъпи към практическо поклонение“. 

Враджанатх попитал: „А в какво се състои разликата между нама (святото име) и 
мантрата?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Святото име на Върховния Бог е животът и душата 
на всички мантри. Като добавили към светите имена на Бога и думи като намаха 
(поклони) и други подобни, мъдреците са ни дарили с различни мантри, които 
прославят Бога. Всяка от тези манри притежава определена сила. Святото име на Бога 
няма нищо общо с несъвършения материален свят. Мантрите, които съдържат светите 
имена на Бога, са нужни, за да отвлекат човешкия ум от постоянните размисли за 
материалното тяло и за други материални обекти. За да получи възможност да възпява 
мантрите, човек трябва да получи духовно посвещение (дикша). За възпяване на 
мантрите, посветени на Кришна, няма никаква нужда да се прибягва към пречистващи 
процедури, наречени сиддха, садхя, сусиддха и ари. Мантрите, които възпяват 
Кришна, носят огромно благо на живите същества. Мантрите, посветени на Кришна са 
най-могъщите мантри в целия свят. Като приеме мантра, посветена на Кришна, от 
компетентен духовен учител, човек дарен с необходимите качества, получава сила от 
самия Бог Кришна. След това духовният учител разкрива на ученика пътя към арчана 
(поклонението). Сега аз няма да разказвам за него. Накратко може да се каже, че този 
път включва в себе си почитането на Шри Кришна-джанмаштами, Карттика-врата, 
Екадаши-врата, Магха-снана и другите свещени дни. Но трябва да подчертаем един 
аспект от преданото служене: винаги трябва да се покланяме на Бог Кришна заедно с 
Неговите предани. 

Шестият аспект на преданото служене е вандана (предлагане на поклони). 
Въпреки че вандана се включва в пада-сева, киртана и другите съставни части на 
преданото служене, тя също се счита и за отделна част. Вандана се превежда като 
„предлагане на поклони“. Поклони могат да се предлагат по различен начин. Един от 
най-известните начини се нарича еканга-намаскара (поклон с една част от тялото), а 
друг – аштанга-намаскара (поклон с осем части от тялото). Следните видове 
покланяне се считат за оскърбителни: подпиране на една ръка, пълно покриване на 
тялото с плат, директно срещу Бога, от Неговата лява страна, откъм гърба на Бога, а 



също прекалено близо до Него. 
Седмият аспект на преданото служене е дася (служене). Дася се случва, когато 

човек започне да счита себе си за слуга на Бог Кришна. Предлагането на поклони, 
възнасянето на молитви, предлагането на Бога на всички свои действия, служенето, 
изразяването на почит, помненето, слушането за Бога и други дейности, влизат в дася. 

Осмият аспект на преданото служене е сакхя (дружелюбие). Сакхя представлява 
дружелюбно поведение по отношение на Бог Кришна. Сакхя бива два вида: вайдханга 
(дружба в духа на вайдхи-бхакти) и рагануга (дружба в духа на рагануга-бхакти). Днес 
ние ще говорим само за вайдханга. Счита се, че подобна дружба става възможна, когато 
преданият се занимава с поклонение на Божеството. Това се нарича вайдха-сакхя. 

Деветият аспект на преданото служене е атма-ниведанам (отдаването на себе си 
на Бога). Пълното себеотдаване на Бога се нарича атма-ниведанам. Атма-ниведанам се 
отличава особено с желанието да се действа за интересите на Бога, а не за своите лични 
интереси. Кравата, която е продадена на някого, не извършва усилия за собствената си 
защита или издръжка; подобно на това, отдалата се душа действа в пълно съгласие с 
желанията на Бог Кришна. Тя иска само това, което иска Бог Кришна. Действията, 
характерни за атма-ниведанам са описани в следните думи на „Шримад Бхагаватам“ 
(9.4.18-20): 

 
„Махараджа Амбариша винаги ангажираше ума си с медитация върху лотосовите 
нозе на Кришна, думите си във възхваляването на Бога, ръцете си в чистене на 
храма на Бога, а ушите си - в слушане на думи от Кришна или за Кришна. Той 
ангажираше очите си в съзерцание на муртите на Кришна, на храмовете на 
Кришна и на земите на Кришна - места като Матхура и Вриндавана; ангажираше 
чувствителността си в докосване на телата на преданотдадените на Бога; 
обонянието си в помирисване на туласи, предложено на Бог; и езика си във 
вкусване на прасадам от Бога. Нозете си ангажираше в придвижване из светите 
места и храмове, главата си в поклони пред Бога, а всички свои желания - в 
служене на Бога по двадесет и четири часа в денонощие. Махараджа Амбариша 
никога не желаеше нищо за свое собствено наслаждение. Той въвличаше всичките 
си сетива в предано служене и в различни дейности, свързани с Бога. Това е 
начинът да се увеличи привързаността към Бога и да се постигне пълно 
освобождение от материалните желания“. 
 
Като изслушали светия Бабаджи, Враджанатх и Виджай-кумар се изпълнили с 

блаженство. Те се поклонили на праведния Бабаджи и казали: „О учителю, става ясно, 
че ти си близък спътник на самия Върховен Бог. Срещата с теб е най-големият късмет в 
живота ни. Ние упорито и безпочвено се гордеехме със своята каста и образованост. Но 
благодарение на благочестиви деяния, които сме извършили в предишни въплъщения, 
ние получихме подслон в твоите нозе“. 

Виджай-кумар казал: „О, най-добър от преданите на Бога, Шри Вриндаван дас 
Тхакур ми заръча да посетя Йога-питха в Шри Маяпур. Благодарение на неговата 
милост, аз получих възможност да съзра и трансценденталната обител на Бога, и 
личния спътник на Бога. Моля те, бъди милостив към нас, позволи ни утре отново да те 
навестим“. 

Като чул името на Вриндаван дас Тхакур, възрастният Бабаджи в същия миг 
поднесъл поклоните си на светия ваишнава. Той казал: „Аз отново и отново поднасям 
своите почтителни поклони на Вриндаван дас Тхакур, който е самият Вясадева. Той е 
дошъл в този свят, за да увековечи игрите на Бог Чайтаня“. 

Вече било късно и Враджанатх с Виджай-кумар се сбогували със светия Бабаджи 



и се отправили вкъщи, в Билва-пушкарини. 
 
 
 
20. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 

прайоджана (абхидея: вайдхя-садхана-бхакти)  
 
Враджанатх и Виджай-кумар се върнали вкъщи едва следобед. Майката на 

Враджанатх грижливо започнала да гощава своя брат с вкусен обяд. Като се наобядвали 
с апетит, чичото и племенникът продължили своя задушевен разговор. Враджанатх 
преразказал на чичо си всичко, което чул по-рано от светия Бабаджи. Слушайки 
Враджанатх, Виджай-кумар се потопил в океан от духовно блаженство. Той казал на 
племенника си: „На теб много ти е провървяло! Ти си чул разказите за духовната 
истина от велик светец. Да се слушат разказите за Бога е полезно във всяка ситуация, 
но когато тези думи излизат от устата на светец, те донасят желания резултат много 
скоро. Баба, ти си учен и знаеш всички свещени писания великолепно. В областта на 
тълкуване на няя-шастрите няма равен на теб. Роден си в семейство на вайдика-
брахмини. Освен това си състоятелен човек. Сега, когато си намерил подслон в нозете 
на ваишнава и се наслаждаваш на неговите разкази за Бога, всички тези предимства 
само те украсяват“. 

Седейки в домашния храм, построен в чест на богинята Чанди, чичото и 
племенникът беседвали за духовния живот без да бързат. В това време майката на 
Враджанатх повикала Виджай-кумар в страничните стаи и му казала: „Братко, най-
накрая ти ни навести. Искам да те помоля за помощ. Моля те, постарай се да убедиш 
своя племенник, че всеки мъж трябва да премине през ашрама на семейните. 
Признавам си, аз съм уплашена от поведението на Враджанатх. Боя се, че той така и 
няма да се ожени никога. Много хора се обръщаха към нас с привлекателни брачни 
предложения, но ти знаеш, че Враджанатх е много упорит. Той категорично отказва да 
се ожени. Свекърва ми се опита да го ожени, но и на нея не ѝ се отдаде да го убеди“. 
Като изслушал сестра си, Виджай-кумар отговорил: „Аз ще остана у вас десет-
петнадесет дни. През това време ще помисля и ще ти кажа какво може да се направи. 
Сега моля те, върви в твоите покои“. Когато майката на Враджанатх се върнала в стаята 
си, Виджай-кумар и Враджанатх продължили беседата си. Те прекарали целия ден в 
обсъждане на въпросите, които ги вълнуват. На следващия ден Виджай-кумар казал на 
Враджанатх: „Днес вечерта ние задължително ще отидем в двора на Шриваса. Светият 
Бабаджи обеща да ни разкаже как Шрила Рупа Госвами описва шестдесет и четирите 
аспекта на преданото служене. Враджанатх, ако не беше ти, аз никога нямаше да чуя 
тези нектарни наставления. Помниш ли, че Светият Бабаджи каза, че пътят на садхана-
бхакти се състои от две части: вайдхи-марга (предано служене, извършвано по 
правилата и предписанията) и рага-марга (спонтанно предано служене). В този момент 
ние с теб сме способни да следваме пътя на вайдхи-марга. Като слушах обясненията на 
светия Бабаджи за деветте метода на предано служене, аз не можах да разбера откъде 
трябва да се започне. Днес задължително ще го попитам.“ През това време слънцето, 
обкръжено от ореола на своите лъчи, започнало да клони към запад. Виджай-кумар и 
Враджанатх с радостни сърца влезли в двора на Шриваса, поднесли своите уважителни 
поклони на събралите се ваишнави и се запътили към колибата на възрастния Бабаджи. 
Като видял приятелите си, жадуващи да чуят духовните истини, светият Бабаджи ги 
прегърнал радостно и ги настанил на постелки от банянови листа. Чичото и 
племенникът му се поклонили, седнали и след кратка размяна на новини, започнали да 
задават на светия мъдрец въпросите, които ги интересували. 



Като се фокусирал, Виджай-кумар казал: „О учителю, ние ти създаваме толкова 
безпокойства. Въпреки това, ти кротко приемаш тези неудобства, защото си много 
добър към преданите. Днес бихме искали да чуем как Шрила Рупа Госвами описва 
шестдесет и четирите аспекта на преданото служене. Ако не те затруднява, разкажи ни 
как най-лесно да достигнем висините на преданото служене“.  

Усмихвайки се, светият Бабаджи отговорил: „С удоволствие ще ви разкажа за 
шестдесет и четирите аспекта на преданото служене, които великият учен-ваишнава 
Шрила Рупа Госвами описва в своята книга. Първите десет от тях са следните: 

1) Да приемем подслон в нозете на компетентен духовен учител; 
2) Да получим посвещение от духовен учител и да се обучаваме на предано 

служене от него; 
3) Да се подчиняваме на указанията на духовния учител с вяра и преданост; 
4) Да следваме стъпките на великите ачарии (учители) под ръководството на 

духовния учител; 
5) Да питаме духовния учител как да се усъвършенстваме в Кришна съзнание; 
6) Да бъдем готови да се откажем от всичко материално за удовлетворяване на 

Върховната Личност на Бога, Шри Кришна (това означава, че като се 
занимаваме с предано служене на Кришна, трябва да бъдем готови и да се 
откажем от това, което ни харесва, и да приемем онова, което изобщо не ни 
харесва); 

7) Да живеем на свято място за поклонение – например в Дварака или 
Вриндаван; 

8) Да притежаваме само това, което е нужно за поддържане на тялото и да 
встъпваме в отношения с материалния свят само в степен, в каквато е 
необходимо; 

9) Строго да спазваме пост в деня екадаши; 
10) Да се покланя ме на свещените дървета, такива като банян. 
Следващите десет аспекта на преданото служене – това са забраните, които не 

бива да се нарушават. Те са следните: 
11) Безпрекословно да изоставим обществото на греховните хора; 
12) Да не наставляваме човек, който не се стреми към предано служене; 
13) Да не се увличаме прекалено в строеж на скъпоструващи храмове или 

манастири; 
14) Да не четем прекалено много книги или да си изкарваме прехраната с четене 

на „Шримад Бхагаватам“ и „Бхагавад Гита“, а също с провеждане на лекции 
върху тях; 

15) Да не се отнасяме към ежедневните си задачи с пренебрежение; 
16) Да не се радваме, когато получаваме нещо, нито да се натъжаваме, когато 

губим нещо; 
17) Да не да се отнасяме към полубоговете с пренебрежение; 
18) Да не безпокоим ненужно нито едно живо същество; 
19) Да не допускаме оскърбления, когато възпяваме святото име на Бога или 

когато се покланяме на Божеството в храма; 
20) Да не търпим злословене за Върховната Личност на Бога, Кришна, или за 

Неговите предани. 
Тези двадесет аспекта са вратите към преданото служене. Най-значими от тях са 
първите три. Следващите правила са следните: 
21) Да украсяваме тялото си с тилак – отличителен знак на ваишнавите; 
22) Когато нанасяме тилак, можем да напишем на тялото си Харе Кришна; 
23) Да приемаме като милост цветята и гирляндите, предложени на Божеството и 



на духовния учител, и да украсяваме тялото си с тях; 
24) Да се научим да танцуваме пред Божеството; 
25) Когато видим Божеството или духовния си учител, да се покланяме незабавно; 
26) Когато пристигнем в храма, да станем от паланкина; 
27) Когато изнасят Божеството на улицата за разходка, преданият трябва да 

последва процесията; 
28) Преданият трябва да посещава храма на Вишну минимум два пъти на ден – 

сутрин и вечер; 
29) Трябва да обикаляме храма в кръг минимум три пъти; 
30) Да се покланяме на Божеството в храма в съответствие с регулиращите 

принципи; 
31) Да изпълняваме някакво лично служене на Божествата; 
32) Да пеем пред Божествата; 
33) Да участваме в санкиртана; 
34) Да повтаряме мантри на броениците си; 
35) Винаги да възнасяме молитви; 
36) Да повтаряме известните молитви по-често; 
37) Да вкусваме с благоговение маха-прасад (храна от подноса, предложен на 

Божествата); 
38) Да пием чаранамрита (вода, с която са измивали Божествата и която по 

традиция се предлага на гостите на храма); 
39) Да вдишваме благовонията и цветята, предложени на Божествата; 
40) Да се докосваме уважително до лотосовите нозе на Божествата; 
41) Да гледаме Божеството с голяма преданост; 
42) Да предлагаме арати в установеното време; 
43) Да слушаме описанията на Бога и Неговите игри, приведени в „Шримад 

Бхагаватам“, „Бхагавад Гита“ и в другите свещени книги; 
44) Да се молим на Божеството за Неговата милост; 
45) По-често да си спомняме за Божеството; 
46) Да медитираме върху Божеството; 
47) Да изпълняваме доброволно някакво служене; 
48) Да мислим за Бог като за свой приятел; 
49) Да предлагаме на Бог всичко, което имаме; 
50) Да Му предлагаме някакъв свой любим предмет (например храна или 

облекло); 
51) Да поемаме риск и да полагаме всякакви усилия за удоволствието на Кришна; 
52) Във всяка ситуация да оставаме душа, предана на Бога; 
53) Да поливаме с вода дървото туласи; 
54) Да слушаме редовно „Шримад Бхагаватам“ и друга препоръчвана литература; 
55) Да живеем на свято място, такова като Матхура, Вриндаван или Дварака; 
56) Да служим на ваишнавите с любов; 
57) Да се занимаваме с предано служене според своите възможности; 
58) През месец карттика (октомври-ноември) да извършваме особено служене; 
59) На Джанмаштами (денят на появяване на Кришна в този свят) да се извършва 

особено служене; 
60) Да служим на Божеството с огромно почитание и преданост; 
61) Да се наслаждаваме на четенето на „Бхагаватам“ сред преданите, а не сред 

учените-атеисти; 
62) Да общуваме с предани, които са по-възвишени; 
63) Неуморно да възпяваме святото име на Бога; 



64) Препоръчва се да живеем в района на Матхура. 
Последните пет точки вече бяха изброени по-рано, но те се споменават отново, 

защото имат особено значение. Знайте, че всички тези точки обясняват как да се 
покланяме правилно на Бог Кришна, като въвличаме своето тяло, сетива и ум в служене 
на Него. Правилата от двадесет и първо до четиридесет и девето включително, 
регламентират посвещението в процеса на поклонение на Бог Кришна“. 

Като изслушал мъдрия Бабаджи, Виджай-кумар казал: „О, учителю, моля те, 
обясни ни първа точка. Как трябва да разбираме израза „да приемем подслон в нозете 
на компетентен духовен учител“? 

Бабаджи отговорил: „За да се занимава с предано служене, човек трябва да 
притежава качествата, необходими за това. В желанието си да разбере науката за 
Кришна, преданият трябва да получи подслон в нозете на духовен учител. Да се 
занимава с предано служене е достоен всеки, който има вяра. Когато след много 
животи, посветени на благочестива дейност, на човек му се дава шанс да чуе разказите 
за Бога от устата на свят предан, и ако благодарение на това слушане у него се появява 
вяра в Бога, тази вяра се нарича шраддха. Шраддха (вярата) поражда шаранагати 
(преданост). Вяра и преданост е почти едно и също. В материалния, както впрочем и в 
духовния свят, няма нищо по-ценно от предаността към Бог Кришна. Човек, който иска 
да стане предан, нека мисли така: „Аз ще правя всичко, което е благоприятно за 
преданото служене. Ще избягвам всичко, което не е благоприятно за преданото 
служене. Бог Кришна е моят единствен защитник. Уверен съм, че Бог Кришна ще ме 
защити от всички беди. Аз съм жалък и безполезен. Не е хубаво, че толкова се стремя 
да бъда независим. Трябва да правя само това, което пожелае Бог Кришна“. Човек, 
който мисли така, притежава вяра. Той е достоен да се занимава с предано служене. За 
да постигне науката за предано служене, човек се обръща към компетентен духовен 
учител. Ведите („Мундака Упанишад“, 1.2.12) провъзгласяват: 

 
„Който желае да изучи трансценденталните теми, трябва да се обърне към 
духовен учител. Като отива при него, нека вземе със себе си дърва за огнени 
жертвоприношения. Признакът на истинския духовен учител е, че той е разбрал 
смисъла на свещените писания и затова се занимава със служене на Върховната 
Личност на Бога“. 
 
В „Чхандогя Упанишад“ (6.14.2) е казано: 
 
„Този, който се обръща към опитен духовен учител, може да разбере всичко за 
духовното самоосъзнаване“. 
 
Качествата на компетентния духовен учител и на достойния ученик са подробно 

описани в „Шри Хари-бхакти-виласа“. Накратко можем да изложим това описание по 
следния начин: всеки, който притежава вяра и прямота в характера си, е достоен да 
стане ученик на истински духовен учител. А този, който се занимава с чисто предано 
служене, който е запознат с науката на преданото служене, който притежава качествата 
на светец, честност, прямота и искреност, който е лишен от алчност и изпитва 
отвращение към имперсонализма, което непрекъснато изпълнява своите духовни 
задължения, е достоен да бъде духовен учител. Брамин, който притежава тези качества 
и справедливо е почитан от всички, може да стане духовен учител на представителите 
на другите касти. Ако такъв брамин липсва, всеки може да стане духовен учител, при 
условие, че в духовните знания превъзхожда своя ученик. Но основният смисъл на 
всички тези правила е следният: духовен учител може да стане всеки, който познава 



науката за Кришна, независимо от своето положение в социалната система 
варнашрама. Брамините, които се гордеят със своето високо обществено положение, 
могат да предпочетат духовен учител от съсловието на брамините, но истината е, че 
всеки чист предан на Бога е достоен да бъде духовен учител. Шастрите препоръчват и 
на ученика, и на учителя да преминат през изпитателен срок – период, в който 
духовният учител и ученикът се проверяват взаимно. Изпитателният срок е необходим, 
за да може духовният учител да изясни дали кандидатът за ученик е искрен и за да 
може кандидатът да се убеди дали избраният от него духовен учител е чист предан на 
Бога. Когато у ученика се появява вяра в духовния учител, духовният учител дарява 
своята милост на ученика. 

Духовните учители могат да бъдат две категории: дикша-гуру (духовен учител, 
който дава духовно посвещение, или инициация) и шикша-гуру (духовен учител, който 
дава наставления). Дикша-гуру дава на ученика посвещение и го обучава да се покланя  
на Бога. Ученикът може да има само един дикша-гуру, но може да има не само един 
шикша-гуру. Дикша-гуру може да изпълнява задълженията и на шикша-гуру“. 

Виджай-кумар казал: „На ученика не му е позволено да отхвърля своя дикша-гуру. 
Но какво да се направи в случай, че дикша-гуру не притежава качествата, необходими 
за духовен учител?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато кандидатът за ученик избира духовен учител, той 
трябва да се убеди дали духовният учител, когото си е избрал, е достигнал отсрещния 
бряг на океана на науката за Върховния Бог. На ученика не му е разрешено да отхвърля 
своя дикша-гуру. Но съществуват две обстоятелства, които дават право на ученика да 
отхвърли своя дикша-гуру. Ако в момента на избор на духовен учител ученикът не е 
проверил своя избраник и не се е убедил, че е ваишнава и е сведущ в духовната наука, 
то в бъдеще ученикът може да се откаже от този духовен учител. Или пък, ако с 
течение на времето се изясни, че духовният учител извършва постъпки, които не 
съответстват на неговото възвишено духовно положение, тогава ученикът също може 
да отхвърли духовния си учител. Текстовете на свещените писания говорят за това. 
Например, в „Нарада Панчаратра“ (цитат от нея е приведен в „Хари-бхакти-виласа“ 
(1.101) е казано: 

 
„Духовен учител, думите на когото са лъжливи и лишени от логика, и ученик, 
който слуша такива лъжливи думи и пренебрегва логиката – и двамата се 
отправят в ада, за мъчения, които изглеждат безкрайни“. 
 
Освен това, в свещените писания е казано („Махабхарата“, „Удйога Парва“, 

„Ашвопакхяна“, 179.25): 
 
„Трябва да се откажем от духовния учител, ако той е користен, ако следва неверен 
път и не знае какво трябва да прави и какво да не прави“. 
 
Освен това е известно следното твърдение (цитат от „Хари-бхакти-виласа“ 4.144): 
 
„Човек, който получава посвещение не от ваишнава, се отправя в ада. Който е 
приел такова посвещение, трябва задължително да получи друго посвещение, но 
този път от духовен учител – ваишнава“. 
 
Второто обстоятелство, което може да бъде причина за отказване от духовния 

учител е следното: ако в момента на избора духовният учител е бил ваишнава, сведущ в 
духовната наука, но след това е станал имперсоналист и враг на ваишнавите, такъв 



духовен учител трябва да бъде отхвърлен. Ако човек приеме духовен учител, който не е 
нито имперсоналист, нито враг на ваишнавите, нито закоравял грешник, но се счита за 
недостатъчно образован, такъв духовен учител не трябва да бъде отхвърлян. Подобен 
духовен учител заслужава почитание. Ала с негово разрешение трябва да се обърнем 
към друг ваишнава, да му служим и да се обучаваме на духовната наука от него“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава точка втора – „Да получим 
посвещение (кришна-дикша) от духовен учител и да приемаме неговите наставления 
(кришна-шикша) относно това, как трябва да извършваме предано служене“?“ 

Бабаджи отговорил: „Трябва да се учим от духовния учител как да следваме пътя 
на преданото служене на Бога и как да приемаме правилно науката за Бога. Като 
използва това знание по правилен начин, човек трябва искрено да служи на Бог Кришна 
и да развива в сърцето си любов към Него. Той трябва да се обучава на различните 
аспекти на поклонение на Бога. В нозете на духовния учител, той трябва да постигне 
самбандха (взаимоотношения на душата с Бог Кришна), абхидея (предано служене към 
Бог Кришна) и прайоджана (любов към Бог Кришна)“. 

Виджай-кумар казал: „Сега обясни, какво означава трета точка – „Да се 
подчиняваме на указанията на духовния учител с вяра и преданост“?“ 

Светият Бабаджи пояснил: „Не бива да считаме своя духовен учител за 
обикновен човек. Ученикът трябва да знае, че духовният учител е въплъщение на 
всички полубогове. В никакъв случай не трябва да се отнасяме непочтително към него. 
Трябва да помним, че духовният учител е обитател на духовния свят“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава четвъртият пункт – „Да следваме 
стъпките на великите ачарии (учители), като действаме под ръководството на духовен 
учител“?“ 

Бабаджи отговорил: „Към садхана-бхакти можем да отнесем всичко, което 
помага на човека да мисли за Кришна. Но все пак трябва да вървим по отъпкания път, 
по който великите предани вече са преминали. На такъв път никога няма да срещнем 
препятствия или страдания, и той задължително ще ни доведе до висшето благо. В 
„Сканда Пурана“ е казано: 

 
„Трябва да вървиш по пътя, прекаран от великите предани, тъй като на такъв път 
няма да срещнеш нито препятствия, нито страдания“. 
 
Неопитният човек не може да реши кой път е най-добрият за него. Затова трябва 

да вървим по пътя на предаността, по който великите предани вече са минали. В 
„Брахма-ямала“ е казано: 

 
„Преданото служене, което не признава ведическата литература – Упанишадите, 

Пураните, „Нарада-панчаратра“ и другите произведения, само създава излишно 
безпокойство в обществото.“ 

 
Виджай-кумар попитал: „Може ли преданото служене да стане източник на 

ненужно безпокойство в обществото? Моля те, обясни ни този момент“. 
Бабаджи казал: „Висотите на преданото служене могат да бъдат достигнати 

следвайки пътя, извървян от предишните предани. Ако създаваме нови пътища, не си 
струва да се надяваме, че те ще ни доведат до чистото предано служене. Даттатрея, 
Буда и други мислители от далечни и недалечни времена не са могли да постигнат тази 
истина. Някои от тях са смесвали преданото служене с имперсонализма, други – с 
атеизма. Те са създали безсмислени философски системи и са си въобразили, че тези 
системи ще доведат своите последователи до чистото предано служене. Но това няма 



да се случи. Тези философски системи са станали източник на смут и разединение в 
обществото. Пътят на рага-марга (спонтанната любов) не зависи от правилата, 
представени в авторитетната ведическа литература – Упанишадите, Пураните, „Нарада-
панчаратра“ и други произведения. Този път е прокаран от жителите на Враджа. Но 
преданите, които засега са способни да следват само пътя на видхи-марга, трябва да 
следват пътя на предаността, който са посочили Дхрува, Прахлада, Нарада, Вяса, 
Шукадева и други велики души. За преданите, които се намират на пътя видхи-бхакти, 
няма друг избор, освен следването по стъпките на великите предани“. 

Виджай-кумар попитал: А какво означава пети пункт – „Да питаме духовния 
учител как да се усъвършенстваме в Кришна съзнание“?“ 

Бабаджи отговорил: „Тези, които искат да познаят духовната истина, бързо 
постигат желаното. Искрените ученици се обръщат към своя учител с молба да им 
обясни истинския духовен живот“. 

Като чул отговора, Виджай-кумар попитал отново: „Какво означава шести пункт – 
„Да бъдем готови да се откажем от всичко материално за удовлетворяване на 
Върховната Личност на Бога, Шри Кришна“?“ 

Бабаджи отговорил: „Удоволствието, което получаваме от вкусната храна, от 
опияняващите напитки и от други неща, се нарича материално сетивно удоволствие. 
Сетивните удоволствия са препятствия по пътя на преданото служене. Този, който се 
отрича от тях заради поклонението на Бог Кришна, се предвижва лесно напред по пътя 
на преданото служене. Който е привързан към материалните сетивни удоволствия 
попада в такава зависимост от тях, както пияницата – към опияняващите напитки. 
Завладян от разнообразни материални желания, той няма да може да достигне 
височините на преданото служене. Затова трябва да ядем само прасад – храна, 
предложена на Върховния Бог, и само толкова, колкото е необходимо за поддържане на 
тялото. Освен това трябва да постим на екадаши. Следвайки тези предписания, можем 
завинаги да се отречем от материалните сетивни удоволствия“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава седми пункт – „Да живеем на свещено 
място за поклонение – например в Дварака или Вриндавана“?“ 

Бабаджи пояснил: „Ако човек живее на свещено място, където Върховният Бог се 
е родил и се е радвал на Своите забавления, ако живее край Ганг или други свещени 
реки, трябва да разбираме, че му е провървяло, тъй като за обитателя на свято място е 
много по-лесно да постигне твърда вяра в преданото служене“. 

Виджай-кумар промълвил: „Кажи, животът в Шри Навадвип пречиства само 
заради това, че Навадвип е разположен на брега на Ганг, или има и други причини“?“ 

Бабаджи отговорил: „О! Животът в окръжност 51 километра от Навадвип не се 
различава по нищо от живота във Вриндаван. Седемте свещени града на Навадвип се 
славят с това, че са способни да дарят живото същество с освобождение. Тези градове 
са: Айдохя, Матхура, Маяпур, Варанаси, Канчи, Авантипур и Дварака. Но най-
възвишен от тях е Маяпур. Шри Махапрабху е донесъл в Маяпур духовния свят на 
Шветадвип. Когато изминат четиристотин години от деня на появяването на Шри 
Чайтаня Махапрабху, земята на Маяпур-Шветадвип ще стане най-важното от всички 
свещени места. Човек, който живее тук, се освобождава автоматично от всички 
оскърбления и достига висотите на чистото предано служене. Шри Прабходананда 
Сарасвати е казал, че земята на Навадвип не се различава от горичките на Шри 
Вриндаван. Съществува мнение, че земята на Навадвип е дори по-славна, отколкото 
земята на Вриндаван“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава осмият пункт – „Да приемаме само 
това, което е нужно за поддържане на тялото, и да встъпваме в отношения с 
материалния свят само в степен, в каквато е необходимо“?“ 



Светият Бабаджи казал: „В „Нарадия Пурана“ е казано: 
 
„Човек трябва да печели и да изразходва толкова пари, колкото действително са 
му необходими – нито повече, нито по-малко. В противен случай, той ще се 
отвърне от духовната цел“. 
 
Човекът, достоен да практикува вайдхи-бхакти, трябва да печели средства за 

съществуване по честен път, като се съобразява с принципите на варнашрама. В този 
случай неговият живот ще бъде успешен. Ако изисква от живота повече, отколкото е 
необходимо, неговият духовен живот е застрашен. Ако човек се ограничава прекалено, 
той рискува да изгуби способността да се занимава с предано служене. Ако е 
неспособен напълно да се отрече от всичко, той трябва да има толкова пари, колкото 
действително са му необходими. Тогава ще може да развие своето Кришна съзнание по 
правилен начин“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме девети пункт – „Да спазваме 
пост на екадаши“?“ 

Праведният Бабаджи отговорил: „Чистото екадаши се нарича хари-васара. 
Екадаши не трябва да се спазва, когато то е прекъсвано от друго титтхи. Ако настъпва 
маха-двадаши, трябва да бъде спазвано то, а не екадаши. В деня преди екадаши трябва 
да се въздържаме от връзка с жени, а в самият ден на екадаши трябва да постим, като се 
въздържаме дори и от вода. Освен това, трябва да бодърстваме цяла нощ, възнасяйки 
молитви към Бог Хари. На следващия ден след екадаши, също трябва да се 
ограничаваме от връзки с жени, а в указаното време трябва да прекъснем поста. Ето по 
такъв начин трябва да се спазва екадаши. По време на екадаши, трябва да се 
въздържаме дори от маха-прасад, иначе въздържането от вода се лишава от всякакъв 
смисъл. На тези, които не са способни да спазват пост на екадаши, се позволява да 
приемат определена храна. Правилното спазване на екадаши е описано в „Хари-бхакти-
виласа“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме десети пункт – „Да се 
покланяме на свещени дървета – такива като банян“?“ 

Бабаджи отговорил: „В „Сканда Пурана“ е казано: 
 
„Дървото банян, дървото туласи, дървото дхатри, кравите, земята, полубоговете 
и ваишнавите са способни да унищожат греховете на хората, които им се 
покланят, медитират върху тях или ги обожават“. 
 
Семейният, който е достоен да се занимава с вайдхи-бхакти, е длъжен в течение 

на своя живот да се покланя пред ашваттха и други дървета, които дават сянка, пред 
дхатри и други плодоносни дървета, пред туласи и други свещени дървета, пред 
кравите и другите животни, които вярно служат на хората в този свят, пред брамините, 
които са учители на всички останали касти и опора на истинската цивилизация, и пред 
ваишнавите – преданите на Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме единадесети пункт – „Да 
изоставим обществото на грешници и атеисти“?“ 

Бабаджи отговорил: „Когато духовната любов се ражда в сърцето, предаността 
към Бога се увеличава. Но ако тази любов още не е възникнала, трябва да се избягва 
общуването с хора, настроени против преданото служене. Тук думата „общуване“ 
подразбира привързаност към някого. На човек нерядко му се налага да встъпва в 
отношения с други хора, но това не е общуването, което се има предвид. Ако 
взаимоотношенията с другите пораждат в сърцето желание да общуваме с тях, това 



вече се счита за „общуване“. Затова трябва да избягваме общуването с хора, които са 
враждебни към Върховния Бог. Ако в сърцето на човека вече е възникнала любов към 
Бога, той няма да започне да общува с хора враждебни на Бога. Но тези, които все още 
са на нивото вайдхи-бхакти, трябва да избягват общуването с такива хора. Както 
прекалено горещият летен вятър може да погуби лианите на дърветата, така и 
общуването с неблагочестиви хора може да погуби нежната лиана на преданото 
служене“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, отговори, с какви хора не трябва да 
общуваме?“ 

Бабаджи отговорил: „Четири вида хора са враждебни към Бог Кришна. Това са 
тези, които нямат преданост към Бог Кришна, тези, които са привързани към 
материалните сетивни наслаждения и общуването с жени, тези, чието сърце е 
осквернено от влиянието на атеизма и имперсонализма, а също тези, които прекалено 
са оглупели от работа, извършвана заради материална изгода. Трябва да се държим по-
далеч от обществото на такива хора“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме дванадесети пункт – „Да не 
наставляваме човек, който не се стреми да приеме наставленията“?“ 

Бабаджи отговорил: „Ако духовният учител жадува за пари и приема много 
ученици по тази причина, той е недостоен за своето звание. Ако духовният учител 
събира прекалено много ученици, възниква вероятност някои от тях да се окажат 
недостойни хора, които не притежават вяра в истинското предано служене. Да се 
приемат такива хора за ученици се счита за оскърбление. Ученик може да бъде само 
този, който има непоколебима вяра“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме тринадесети пункт – „Да не 
се увличаме прекалено в строителството на скъпи храмове и манастири“?“ 

Бабаджи отговорил: „Приятелю мой, живей просто и се занимавай с предано 
служене на Бога. Не се привързвай към помпозност и към такава дейност, която 
изисква прекалено големи усилия. Те няма да насочат сърцето ти към поклонение на 
Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме четиринадесети пункт – „Да 
не се стремим да четем прекалено много книги и да си изкарваме прехраната с четене 
на „Шримад Бхагаватам“ и „Бхагавад Гита“, а също с провеждане на лекции за тях“?“ 

Бабаджи пояснил: „Писанията са подобни на океан. Ако човек се стреми да изучи 
някакъв предмет, той трябва внимателно да изследва книгите, които обясняват този 
предмет. Но ако човек чете ту една книга, ту – друга, ту – трета, той никога няма да 
разбере правилно изучавания предмет. Без внимателно и всеобхватно изучаване е 
невъзможно да бъдат разбрани писанията, които откриват същността на преданото 
служене. Трябва да бъдат приемани само преките и недвусмислени тълкувания на 
писанията. Не бива да се напрягаме и да измисляме мъгляв смисъл, който противоречи 
на писанията“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме петнадесети пункт – „Да не се 
отнасяме към ежедневните задачи с пренебрежение“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „За поддържане на материалното тяло се изискват 
храна и дрехи. Ако човек не може да ги достави, той изпитва паника, а ако ги изгуби - 
изпитва тревога. Когато в живота на предания възникват материални проблеми, той не 
бива да им позволява да обхванат сърцето му. Напротив, нека съсредоточи своите 
мисли към Върховния Бог, Шри Хари“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме шестнадесети пункт – „Да не 
се радваме, когато получаваме нещо, нито да се натъжаваме, когато губим нещо“?“ 

Бабаджи пояснил: „Може ли любовта към Бога да се появи в сърце, което е 



прояждано от скръб, гняв, алчност, завист и други пороци? Човек, който практикува 
садхана-бхакти, може да чувства скръб, объркване или други преживявания, 
предизвикани от раздяла с близките, неудовлетворени желания или други проблеми. Но 
преданият не бива да позволява на скръбта, объркването и на другите емоции да вземат 
връх над него. Раздялата с децата, смъртта на близките и други подобни нещастия 
носят скръб неизбежно. Но трябва да се постараем да съсредоточим мислите си върху 
Бог Хари, и да се избавим от емоциите, разрушаващи сърцето ни“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме седемнадесети пункт – „Да не 
се отнасяме към полубоговете с пренебрежение“? Това означава ли, че трябва да се 
покланяме на полубоговете?“ 

Бабаджи отговорил: „Предаността на човека към Бог Кришна не бива да бъде 
основана на някакви користни подбуди. Не следва да се покланяме на полубоговете, 
като ги считаме за равни на Бога. Обаче не трябва да се надсмиваме на хората, които по 
силата на своето невежество се покланят на полубоговете. Полубоговете следва да 
бъдат почитани, но при това не бива да забравяме, че самите те се покланят на Бог 
Кришна. Докато сърцето остава под влияние на трите материални гуни е много трудно 
да се постигне истинска преданост към Бог Кришна. Само тези, които се намират под 
властта на гуните на благостта, страстта и невежеството, се покланят на полубоговете с 
мисълта, че полубоговете са равни на Върховния Бог. Вярата на такива хора не може да 
се издигне по-високо от вярата към полубоговете. Затова не трябва да се отнасяме с 
пренебрежение към техните убеждения. По милостта на полубоговете, които са верни 
слуги на Бога, техните почитатели ще се издигнат, и в края на краищата сърцата им ще 
се освободят от влиянието на трите гуни на материалната природа“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме осемнадесети пункт – „Да не 
безпокоим ненужно нито едно живо същество“?“ 

Бабаджи отговорил: „Бог Кришна е удовлетворен от хората, които не причиняват 
страдания на другите. Милосърдието е едно от най-похвалните добродетели на 
ваишнавите“. 

Виджай-кумар попитал: „А как трябва да разбираме деветнадесети пункт – „Да не 
допускаме оскърбления, когато възпяваме святото име на Бога или когато се покланяме 
на Божеството в храма“?“ 

Бабаджи отговорил: „Покланяйки се на Бога, трябва да се избягват 
оскърбленията, а също и оскърбленията на святото име. Съществуват тридесет и две 
оскърбления, които могат да бъдат извършени в процеса на поклонение на Бога. Най-
тежките от тях са да се влиза в храма на паланкин и да се стъпва с обувки в храма. 
Освен това, съществуват десет оскърбления на святото име. Най-тежкото от тях е да се 
критикуват преданите, които са посветили живота си на проповядване славата на Бога. 
Всички тези оскърбления трябва да бъдат старателно избягвани“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, сега кажи какво означава двадесети пункт – 
„Да не търпим злословене за Върховната Личност на Бога, Кришна, или Неговите 
предани“? Правилно ли е да разбираме, че веднага трябва да встъпим в спор с 
оскърбителите?“ 

Безгрешният Бабаджи отговорил: „Човек, който оскърбява Бога или Негов слуга, 
е враг на Бога. Не трябва да оставяме нападките на такъв човек без внимание. Най-
разумната реакция на подобно действие е да спрем да общуваме с такива хора“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Как тези двадесет съставни части на преданото 
служене са свързани с останалите?“ 

Бабаджи отговорил: „Останалите четиридесет и четири правила влизат в първите 
двадесет, но са представени отделно за по-голяма яснота. Тези правила са елементи на 
процеса на поклонение на Божеството (арчана-марга). Нека ги изброим още веднъж: 



21) Да носим на шията си три-редова огърлица от туласи и да украсяваме тялото си с 
тилак, понеже това се считат за „знаци на ваишнавите“; 22) Върху горната част на 
тялото да нанасяме със сандалова паста надписа „Харе Кришна“, имената на Бог 
Кришна или имената на Панча-таттва; 23) Да приемаме като милост цветята и 
гирляндите, предложени на Божеството и на духовния учител, и да украсяваме тялото 
си с тях. В „Шримад Бхагаватам“ (11.6.46) Уддхава казва на Бог Кришна: 

 
„Просто като се украсяваме с гирляндите, ароматните масла, дрехите и накитите, 
на които Ти вече си се радвал, и като приемаме остатъците от храната Ти, ние, 
Твоите слуги, наистина ще надмогнем илюзорната Ти енергия“. 
 
Следващите елементи на преданото служене са следните: 24) Да се научим да 

танцуваме пред Божеството; 25) Когато видим Божеството или духовния си учител, да 
се покланя ме незабавно; 26) Когато пристигнем в храма на Бог Кришна, да станем от 
паланкина; 27) Когато изнасят Божеството на улицата за разходка, преданият трябва да 
последва процесията; 28) Преданият трябва да посещава храма на Вишну минимум два 
пъти на ден – сутрин и вечер; 29) Да обикаляме храма в кръг минимум три пъти; 30) Да 
се покланяме на Божеството в храма в съответствие с регулиращите принципи. Тези 
правила не се нуждаят от допълнителни обяснения. 

Тридесет и първото правило – личното служене на Божеството, се обяснява в 
следния стих на „Бхакти-расамрита-синдху“ (1.2.61): 

 
„Трябва да служим на Божествата с любов, като ги глезим с помощта на чадър, 
чамара, инструментална музика и други приношения. Именно това се нарича 
поклонение на Бога“. 
 
Следващите съставки на преданото служене са: 32) Да пеем пред Божествата; 33) 

Да участваме в санкиртана; 34) Да повтаряме мантри на броениците си; 35) Винаги да 
възнасяме молитви; 36) Да повтаряме известните молитви по-често; 37) Да вкусваме с 
благоговение маха-прасад (храна от подноса, предложен на Божествата); 38) Да пием 
чаранамрита (вода, с която са измивали Божествата и която по традиция се предлага 
на гостите на храма); 39) Да вдишваме благовонията и цветята, предложени на 
Божествата; 40) Да се докосваме уважително до лотосовите нозе на Божествата; 41) Да 
гледаме Божеството с голяма преданост; 42) Да предлагаме арати в установеното 
време; 43) Да слушаме описанията на Бога и Неговите игри, приведени в „Шримад 
Бхагаватам“, „Бхагавад Гита“ и в другите свещени книги; 44) Да се молим на 
Божеството за Неговата милост; 45) По-често да си спомняме за Божеството; 46) Да 
медитираме върху Божеството; 47) Да изпълняваме доброволно някакво служене; 48) 
Да мислим за Бог като за свой приятел; 49) Да предлагаме на Бог всичко, което имаме 
(атма-ниведана). Думата атма се определя като представата за личното „аз“ и „мое“, 
като за материално тяло. Трябва да пожертваме (ниведана) на Кришна тези две 
представи“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Виджай-кумар попитал: „Моля те, обясни ни тези 
два въпроса: представата за личното „аз“ като за материалното тяло и представата за 
„мое“ като за това, което се отнася до материалното тяло“.  

Светият Бабаджи казал: „Когато обитава материално тяло, обусловената душа 
отъждествява себе си и своите потребности с това тяло. Трябва да се откажем от тези 
погрешни представи, с други думи, да ги поднесем в жертва на Бога. Трябва да считаме 
себе си за слуга на Кришна, а своето тяло – за механизъм, който се използва за служене 
на Кришна. Именно това се нарича атма-ниведана (пълно отдаване на себе си на 



Бога)“. 
Виджай-кумар попитал: „Кажи, как да разбираме петдесети пункт – „Да 

предлагаме на Бога някакъв свой любим предмет (например храна или облекло)“?“ 
Бабаджи отговорил: „В материалния свят става така, че някои предмети са скъпи 

на човека. Признаването на връзката, която съществува между тези предмети и Бог 
Кришна, се нарича „предлагане на любим предмет“. 

Виджай-кумар попитал: „Как да разбираме правило петдесет и едно – „Да 
поемаме риск, свързан с преданото служене, и да полагаме всякакви усилия за 
удоволствието на Кришна“?“ 

Бабаджи отговорил: „Трябва да изпълняваме всички светски и религиозни 
задължения, които съществуват в материалния свят, добросъвестно и с полза за 
преданото служене. Именно това се нарича „да полагаме усилия за удоволствието на 
Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, как да разбираме правило петдесет и две – „Във 
всяка ситуация да оставаме душа, предана на Бога“?“ 

Бабаджи пояснил: „Ако човек се счита за слуга на Бог Кришна, той е душа, 
предана на Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „А как да разбираме правило петдесет и три – „Да 
поливаме с вода дървото туласи“. 

Светият Бабаджи отговорил: „Известни са девет вида служене на туласи. Те са 
следните: 1) да съзерцаваме туласи; 2) да докосваме туласи; 3) да медитираме върху 
туласи; 4) да прославяме туласи; 5) да се покланяме на туласи; 6) да слушаме разкази 
за славата на туласи; 7) да отглеждаме туласи; 8) да служим на туласи; 9) да се 
покланяме на туласи редовно. Като следваме тези препоръки, можем да удовлетворим 
напълно Шримати Туласи, любимата на Кришна“.  

Виджай-кумар попитал: „Кажи, как да разбираме правило петдесет и четири – „Да 
слушаме редовно „Шримад Бхагаватам“ и друга литература, написана от 
ваишнавите“?“ 

Бабаджи отговорил: „Книгите, които описват подробно всички тънкости на 
преданото служене, се наричат шастри (свещени писания). Най-пълното от всички 
писания е „Шримад Бхагаватам“, тъй като в тази книга същността на Ведите и Веданта 
е представена нашироко. Всички останали книги губят своята привлекателност за 
човека, който се наслаждава на четенето на „Шримад Бхагаватам“. 

Виджай-кумар попитал: „Как да разбираме правило петдесет и пет – „Да живеем 
на свято място, такова като Матхура, Вриндаван или Дварака“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „На последователите на ваишнавизма се препоръчва 
да живеят в Матхура, но ако по някакви причини това е невъзможно, трябва да си 
спомняме за нея, да я прославяме и да я посещаваме колкото може по-често. Всички 
духовни желания на човека се изпълняват само на светите места. Всъщност, всичко 
казано за Матхура се отнася и за Шри Маяпур“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво подразбира петдесет и шестото правило 
– „Да служим на ваишнавите с любов“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Всички ваишнави са скъпи на Върховния Бог. Като 
служи на ваишнавите, човек отдава предано служене и на Господ. В писанията е 
казано: 

 
„Ведите прославят поклонението на полубоговете, но поклонението на Бог Вишну 
е най-доброто. Обаче служенето на ваишнавите стои по-високо от поклонението 
на Бог Вишну“. 
 



Виджай-кумар попитал: „Какво означава петдесет и седмият пункт – „Да се 
занимаваме с предано служене според своите възможности“?“ 

Бабаджи отговорил: „Човек трябва да предлага на Божеството в храма, а след 
това и на ваишнавите храна, цветя, благовония и други предмети. Това се нарича 
махотсава (велик празник)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, мъдрецо, как трябва да се разбира петдесет и 
осмия пункт – „През месец карттика (октомври-ноември) трябва да се извършва 
особено служене“?“ 

Бабаджи отговорил: „Месец карттик, или урджа, се почита като напомняне за 
детските игри на Бога. Служенето на Бог Дамодар се нарича урджадара (поклонение 
през месец карттик)“. 

Виджай-кумар попитал: „А как да разбираме правило петдесет и девет – „На 
Джанмащами (деня на появяване на Кришна в този свят) трябва да се извършва особено 
служене“?“ 

Бабаджи отговорил: „Великият празник за появяването на Бог Кришна, който 
идва на осмия ден от тъмната половина на луната през месец бхадра, а също в деня на 
пълнолуние през месец пхалгуна, се нарича „Шри-Джанма-ятра“ (празник на 
раждането). Преданите трябва да отбелязват тези празници“. 

Виджай-кумар казал: „Моля те, отговори, какво означава шестдесети пункт – „Да 
служим на Божеството внимателно и добросъвестно“?“ 

Мъдрият Бабаджи пояснил: „Човек трябва да служи предано на Божеството със 
сърце, изпълнено с любов и въодушевление. Преданият, който се занимава с такова 
служене, не се привлича от жалкото и безполезно имперсонално освобождение. Господ 
го възнаграждава с великия дар на преданото служене“. 

Виджай-кумар попитал: „А как да разбираме шестдесет и първи пункт – „Да се 
наслаждаваме на четенето на „Бхагаватам“ в обществото на преданите, а не сред 
учените-атеисти“?“ 

Бабаджи отговорил: „Шримад Бхагаватам“ е най-сладкият плод от дървото на 
желанията на ведическата литература. „Шримад Бхагаватам“ не бива да бъде четен в 
обществото на хора, неспособни да се наслаждават на нектара на трансценденталните 
раси – това неизбежно ще доведе  до оскърбления. Затова „Шримад Бхагаватам“ трябва 
да бъде четен в обществото на чисти предани, които жадуват да вкусят нектара от 
игрите на Бог Кришна и осъзнават цялото величие на „Шримад Бхагаватам“. Четенето 
и слушането на „Шримад Бхагаватам“ в обществото на непредани води до 
оскърбления“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава шестдесети и второто правило – „Да 
общуваме с преданите, които се считат за по-възвишени“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Трябва да общуваме само с преданите. Преданите 
се стремят да служат на Бог Кришна, като участват в Неговите трансцендентални игри. 
Тези, в чиито сърца присъства това желание, са считани за бхакти (предани). Ако ние 
общуваме с възвишени предани, пред нас се открива възможността да прогресираме в 
преданото служене. Ако обаче не общуваме с истински ваишнави, нашият духовен 
прогрес спира. Започваме да приличаме на тези, с когото общуваме. В писанията 
(„Хари-бхакти-судходая“, 8.51) е казано: 

 
„Общуването има огромно значение. То е подобно на кристал, който отразява 
всичко, което лежи пред него“. 
 
Виджай-кумар попитал: „А какво означава правило шестдесет и трето– 

„Неуморно да възпяваме святото име на Бога“?“ 



Бабаджи отговорил: „Святото Име на Бога е дарено с духовна природа. То е 
съзнателно и е изпълнено с нектар. Святото име е лишено от пагубното влияние на 
материята. Когато живото същество служи на Бога и се пречиства благодарение на 
това, святото име на Бога идва в неговото сърце. Святото име на Бога е неподвластно за 
разбиране от материалните сетива. Затова е нужно постоянно да възпяваме святото име 
на Бога – както когато сме сами, така и в обществото на другите“. 

Виджай-кумар казал: „О светецо, благодарение на твоята доброта аз вече знам 
какво означава шестдесет и четвъртия пункт – „Да живеем в района на Матхура“. Сега 
моля те, обясни същността на всички тези елементи на преданото служене“. 

Праведният Бабаджи казал: „Последните пет пункта се считат за най-важни. Ако 
човек не извършва оскърбления и безпрекословно се придържа към тези пет пункта, 
той задължително ще постигне чиста любов към Бога“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Виджай-кумар попитал: „Кажи ми, какво още 
трябва да знам за садхана-бхакти?“ 

Бабаджи отговорил: „В някои писания се споменава за материалните блага, които 
могат да бъдат получени с помощта на преданото служене. Това е направено с цел към 
преданото служене да бъдат привлечени закоравелите материалисти, които са свикнали 
да търсят своята изгода във всичко. Въпреки това, най-важният плод от преданото 
служене е постигането на любов към Бога. Мъдреците, познали духовните истини, 
ценят всички елементи на преданото служене и отхвърлят материалистичната дейност. 
Гяна (знанието) и вайрагя (отречението) могат да помогнат на човек да постигне 
качествата, с които да влезе в храма на преданото служене. Въпреки това, карма и гяна 
не са считани за елементи на преданото служене. Те правят сърцето твърдо, докато в 
същото време сърцето на предания става меко и изпълнено с милосърдие. Затова 
знанието и отречението са полезни само тогава, когато са плодове на преданото 
служене. Преданото служене дарява такива благословии, които нито знанието, нито 
отречението никога няма да дадат. Практикувайки садхана-бхакти и покланяйки се на 
Бог Хари, човек получава влечение и любов към Бога. Благодарение на това, той 
изгубва влечението си към материалните обекти на сетивата. Човек, който иска да 
стане предан, трябва да развива в себе си истинско отречение (юкта-вайрагя) и да 
отхвърля фалшивото отречение (пхалга-вайрагя). Използването на материални 
предмети, които имат връзка с Бога, се нарича юкта-вайрагя (истинско отречение). А 
отказът (с надеждата за постигане на имперсонално освобождение) от тези материални 
предмети, които пряко или косвено са свързани с Кришна, се нарича пхалга-вайрагя 
(фалшиво отречение). Трябва да отхвърлим имперсоналните измислици и фалшивото 
отречение. Показното предано служене, което има за цел натрупване на богатства, 
власт над учениците и други материални достижения, е много далеч от истинското, 
чисто предано служене. Материалният разум и другите качества, с които е прието да се 
гордеем, не са онези качества, благодарение на които човек получава правото да се 
занимава с предано служене. Затова материалните качества не се отнасят към 
съставните части на преданото служене. Овладяване на ума и сетивата, безупречно 
поведение и други добродетели ще се появят задължително в човека, който е привързан 
към Бога. Чистота на мислите, акуратност, аскетичност, умиротворение и всички 
останали добродетели неизменно украсяват преданите на Бог Кришна. Не е нужно 
преданият да полага усилия, за да ги постигне. 

И така, аз описах всички елементи на преданото служене. Когато ги следва с вяра 
и постоянство, човек ще достигне съвършенство. Приятели мои, накратко ви разказах 
за вайдхи-садхана-бхакти. Моля ви, помислете за всичко казано, постарайте се да 
разберете тези правила и да ги следвате“. 

Като изслушали наставленията на светия мъдрец, Враджанатх и Виджай-кумар се 



поклонили в лотосовите нозе на своя духовен учител. Те казали: „О, учителю, молим 
те, бъди милосърден към нас. Молим те, спаси нас, глупците тънещи в блатото на 
фалшива гордост“. 

Бабаджи отговорил: „Бог Кришна задължително ще излее върху вас Своята 
милост“. 

Вече било късно и след като си взели довиждане с Бабаджи, чичото и племенника 
се запътили към вкъщи. 

 
 

21. Вечната религия и трите истини:  
самбандха, абхидея, прайоджана  

(абхидея: рагануга-садхана-бхакти)  
 
 
Случило се така, че и у Враджанатх, и у Виджай-кумар едновременно възникнала 

една и съща чудесна мисъл. Двамата ваишнави, приели новата религия решили, че 
трябва да получат посвещение (дикша) от светия Бабаджи. В своето детство, както и 
всичките му роднини, Враджанатх бил получил посвещение от своя семеен гуру. Освен 
това, той бил получил и посвещение в гаятри мантра. В другите мантри не бил 
посветен. Те узнали от светия Бабаджи, че повтарянето на мантра, получена от гуру-
имперсоналист води човека към ада. Затова решили, че трябва да получат посвещение 
от духовен учител-ваишнава. Получавайки посвещение и мантра от възвишен предан, 
ученикът достига съвършенство много бързо. Затова Виджай-кумар и Враджанатх 
решили: „Утре сутринта ще окъпем телата си във водите на Ганг, а след това ще 
помолим светия Бабаджи да ни даде посвещение“. На следващата сутрин те 
извършили ритуално измиване в Ганг, украсили телата си с дванадесетте знака на 
тилака по същия начин, както бе казано по-рано, и се отправили към дома на Шриваса. 
Като видели светия мъдрец, те почтително се поклонили пред него. Шрила Рагхунатх 
дас Бабаджи бил предан, пред който се разкривали всички съкровени мисли на хората. 
Като предусетил причината за тяхното идване, той попитал: „Защо дойдохте толкова 
рано?“ Двамата отговорили: „О, учителю, ние сме пропаднали и безполезни хора. 
Молим те, смили се над нас“. 

Светият Бабаджи ги поканил в своята хижа един по един и им дал мантра, 
състояща се от осемнадесет срички. Във възторга си от това, което се случило, новите 
предани ученици започнали да пеят и да танцуват, възклицавайки „Джая Гауранга!“ 
Като видял огърлиците от туласи на вратовете им, свещените шнурове и дванадесетте 
знака на тилака по телата им, светлите лица, а също и началните признаци на 
саттвика-бхава, светият Бабаджи прегърнал своите ученици и казал: „Благодарение 
на вас, приятели мои, аз се пречистих от материалната нечистота“. В отговор, 
учениците се докоснали до прахта, която лежала в нозете на светия мъдрец. 
Враджанатх се погрижил през този ден да бъдат предложени множество вкусни блюда 
на Чайтаня Махапрабху. По заповед на Враджанатх, двама слуги донесли от дома му 
най-добрите продукти. Виджай-кумар и Враджанатх казали на ваишнавите: „Молим 
ви, пригответе от тях разкошно угощение и го предложете на Бог Чайтаня“. Преданият, 
който отговарял за реда в двора на Шриваса, наредил на пуджари да приготви храна и 
да я предложи на Божествата Панча-таттва. 

Засвирила раковина. Докато предлагали бхога-арати на Бог Махапрабху, 
ваишнавите пеели, свирейки на мриданги и каратали. Постепенно в олтарната стая се 
събрали много ваишнави. Службата минала много пищно. Пред храма разположили 
прасадам и поканили всички предани да го почетат. Силно възпявайки светите имена 



на Бог Хари, ваишнавите донесли посудата си. След това всички насядали и отдали 
нужното внимание на прекрасното угощение, приготвено с голяма любов. Само 
Виджай-кумар и Враджанатх не участвали в общата трапеза. Ваишнавите забелязали 
това и им казали: „Вие сте семейни, вече станали ваишнави. Ние се радваме, че сме 
удостоени с възможността да предложим поклоните си в нозете ви“. Виджай-кумар и 
Враджанатх отговорили на това: „Всички вие сте велики ваишнави-санняси. Затова ние 
ще постигнем успех, ако изядем остатъците от прасада, докоснат от вашите устни. Ако 
започнем да общуваме с вас като с равни, ще извършим тежко оскърбление“. Бабаджи-
ваишнавите възразили: „Между ваишнавите, били те семейни или санняси, няма 
разлика. Ваишнава постига величие благодарение на своята преданост към Бога“. 
Водейки такава беседа, ваишнавите почитали прасадама. С надеждата да получат 
остатъци от храната на своя духовен учител, Виджай-кумар и Враджанатх не бързали 
да се присъединят към останалите. Виждайки, че новопосветените ваишнави не 
приемат прасад, ваишнавите казали на Шрила Рагхунатх дас Бабаджи: „О, най-добър 
от ваишнавите, молим те, прояви милосърдие към своите ученици. Те не искат да 
започнат да се хранят, без да получат прасад от чинията ти“. Като чул това, старият 
Бабаджи дал на учениците си остатъците от своя прасад. Те ги приели като огромна 
благословия и казали: „Поднасяме поклоните си на нашия духовен учител“. След това 
започнали да се хранят. Почитайки прасада, ваишнавите хвалели неговите качества с 
пълна сила. Колко прекрасен бил дворът на Шриваса в този момент! 

Изведнъж сияние озарило всичко наоколо и преданите видели, че самият Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху и всички Негови спътници почитат прасада заедно с тях, а Шри 
Шачи, Шри Сита и Шримати Малини-деви го раздават. Като изпаднали във възторг, 
преданите си спомнили следните стихове от „Према Виварта“ на Шри Джагадананда 
Пандит: 

 
„Бог Гауранга вечно се наслаждава на Своите игри в Маяпур. Духовното зрение 
позволява на преданите на Бога да съзерцават тези вечни игри“. 
 
Съзерцавайки ясноликия Бог, вцепенилите се ваишнави седели неподвижно, като 

редица колони. След известно време, Богът се скрил от очите им. Преданите се 
спогледали и очите им се изпълнили със сълзи. Невъзможно е да опишем този 
вълшебен вкус, който получил прасадът, след като го докоснали устните на Бога. 
Събралите се решили: „Тези млади брамини са се удостоили с милостта на Бог Чайтаня 
Махапрабху. На техния празник Бог Гауранга прояви Своите вечни игри“. Без да могат 
да удържат сълзите си, Враджанатх и Виджай-кумар казали: „Ние сме прекалено 
нищожни за това! Но със сигурност знаем едно: всичко това се появи пред погледа ни 
по милостта на нашия духовен учител и ваишнавите“. 

Като почели прасада и получили разрешението на ваишнавите, Виджай-кумар и 
Враджанатх се върнали вкъщи. От този ден нататък, те се окъпвали всяка сутрин в 
Ганг, покланя ли се в нозете на духовния си учител, съзерцавали Божеството, 
обикаляли около туласи, а също изпълнявали всичко, което ги съветвал духовният им 
учител. Всеки ден разбирали нещо ново. На петата вечер, когато завършили своите 
ежедневни задължения в двора на Шриваса – участие в арати и съвместно възпяване 
на светите имена, те навестили възрастния Бабаджи в хижата му и се обърнали към 
него със следната молба: „О, учителю, по твоята милост ние разбрахме в какво се 
състои смисълът на садхана-бхакти. Сега и двамата те молим – бъди така добър, 
обясни ни в какво се състои смисълът на рагануга-бхакти“.  

Светият Бабаджи отговорил: „Бог Гауранга прие вас двамата за Свои предани. 
Затова аз не трябва да крия нищо от вас. Ще ви разкажа за рагануга-бхакти. Моля ви, 



слушайте внимателно. Отново и отново поднасям искрените си поклони на Шрила Рупа 
Госвами, когото Бог Чайтаня спасил от яваните, като му преподал науката за 
трансценденталните емоции в Праяг-кшетра. Отдавам се в нозете на Шрила Рагхунатх 
дас Госвами, когото милостивият Бог извлякъл от бездната на материалния живот, 
отдал го в ръцете на Шрила Сварупа Дамодар Госвами и го надарил с всички духовни 
съвършенства. 

Но преди да пристъпя към описание на рагануга-бхакти, ще ви разкажа за 
природата на рагатмика-бхакти“. 

Враджанатх попитал: „Обясни, моля те, какво означава думата рага?“ 
Мъдрият Бабаджи отговорил: „Материалистите са влюбени в обектите на своите 

материални сетива. Можем да наречем тази любов рага. Така, при вида на женската 
красота и други привлекателни качества, очите се привличат от тези обекти. Ако човек 
е погълнат от материалните обекти на сетивата, в ума му възниква рага, или любов към 
тях. Ако тази любов бъде насочена към Бог Кришна и Той стане неин единствен обект, 
това се нарича рага-бхакти. Шрила Рупа Госвами разяснява, че за рага трябва да бъде 
считано състоянието, когато любовта на живото същество е съсредоточена върху 
единствения желан обект. Преданото служене, изпълнено с такава любов, се нарича 
рагатмика-бхакти. Но докато рага не се прояви сама, се препоръчва на човека да 
следва вайдхи-бхакти – правилата и предписанията на шастрите. Трите отличителни 
черти на вайдхи-бхакти са благоговеене и страх пред Бога, а също вяра в Него, а 
основната отличителна черта на рагатмика-бхакти е силното желание за среща с Бог 
Кришна, за общуване с Него и за участие в Неговите игри“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Кои качества помагат на човек да бъде удостоен с 
рага-бхакти?“ 

Бабаджи отговорил: „Този, чиято вяра е изцяло насочена към правилата на 
писанията, е достоен да практикува вайдхи-бхакти. Този, вярата на когото поддържа 
желанието му да общува с Бога, е достоен да практикува рагатмика-бхакти. В 
духовния свят, във Враджа, личните спътници на Бог Кришна практикуват рагатмика-
бхакти, която се изразява в съответствие с техните духовни раси (взаимоотношения с 
Бог Кришна). Който се стреми да обича Бог Кришна така, както Го обичат жителите на 
Враджа, е достоен да се занимава с рагануга-бхакти“. 

Враджанатх попитал: „Това силно желание има ли някакви отличителни 
качества?“ 

Бабаджи отговорил: „Разбира се. Едно от тях е, че слушайки за сладостта на 
любовта и другите емоции, изпитвани от жителите на Враджа в духовния свят, човек се 
стреми да попадне там. Ако разказите за Кришна слуша някой, достоен да чуе истините 
за вайдхи-бхакти, той спокойно разсъждава за тях, като използва ума си, логиката и 
свидетелствата на писанията. Но ако тези описания слуша човек, който следва пътя на 
рагануга-бхакти, той не се стреми да ги анализира подробно, като използва ума си, 
логиката и свидетелствата на писанията. Той е преизпълнен от желание да обича 
Кришна така, както Го обичат жителите на Враджа“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Каква дейност е присъща на рагануга-бхакти?“ 
Бабаджи отговорил: „Преданият, който практикува рагануга-бхакти, от цялата си 

душа се стреми да стане жител на Враджа в духовния свят и да служи на Бог Кришна, 
като се намира в Неговите нозе. Той постоянно мисли за желанието си и се стреми да 
обсъжда с другите предани игрите на своя възлюбен Кришна. Живее във Враджа – там 
се намират или тялото му, или мислите му. Стремейки се да постигне такава любов, 
каквато таят в сърцето си жителите на Враджа, той става техен последовател. 
Постоянно служи на Бога. На пръв поглед е зает с практиката садхана-бхакти. Но в 
действителност е постоянно потопен в съзерцаване на своята изначална духовна форма, 



в която служи на Бога“. 
Враджанатх попитал: „Съществува ли връзка между рагануга-бхакти и 

различните елементи на вайдхи-бхакти?“ 
Светият Бабаджи отговорил: „Който практикува рагануга-бхакти, автоматично 

извършва действия в рамките на садхана-бхакти – например, слуша и възпява славата 
на Бога. Въпреки това, той е последовател на жителите на Враджа и вкусва нектара на 
постоянното служене на Бога. Таейки в сърцето си своите чувства, той, както и всички 
останали, практикува садхана-бхакти“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Кажи, защо ваишнавите толкова прославят 
рагануга-бхакти?“ 

Бабаджи отговорил: „Практикувайки рагануга-бхакти, човек бързо достига това, 
за което последователите на садхана-бхакти само могат да мечтаят. Вайдхи-бхакти е 
крехка и непостоянна, а рагануга-бхакти е независима и могъща. Като служи в нозете 
на жителите на Враджа, човек постига рага. Рага го подбужда да слуша разказите за 
Бога, да възпява Неговите свети имена, да служи на лотосовите Му нозе, прекланяйки 
се пред Него и като Му се отдава. Когато сърцето се освобождава от влиянието на 
трите материални гуни, човек изпитва желание да следва стъпките на жителите на 
Враджа. Затова влечението към рагануга-бхакти е източник на това вдъхновение, което 
тласка човека към истинския духовен живот. Съществуват много разновидности на 
рагануга-бхакти, както впрочем и разновидностите на рагатмика-бхакти“. 

Враджанатх попитал: „О, учителю, моля те да изброиш разновидностите на 
рагатмика-бхакти“. 

Светият Бабаджи отговорил: „Рагатмика-бхакти бива два вида: кама-рупа 
(преданост, родена от желание) и самбандха-рупа (преданост, родена от 
взаимоотношения)“. 

Враджанатх казал: „Моля те, обясни с какво кама-рупа се отличава от самбандха-
рупа“. 

Бабаджи отговорил: „В Седма Песен на „Шримад Бхагаватам“ (7.1.30-7.1.31) е 
казано: 

 
„Много хора са успели да достигнат освобождение като неуморно са мислили за 
Кришна и са спрели да извършват греховни дейности. Тяхната усилена медитация 
върху Бог може да е била предизвикана от похотливи желания, враждебни 
чувства, страх, привързаност или предано служене. Сега обаче аз ще ти обясня по 
какъв начин, просто като съсредоточи мислите си върху Кришна, човек може да 
получи милостта на Бога. 
Драги царю Юдхищхира, гопите се сдобили с милостта на Кришна благодарение 
на похотливите си желания; Камса – благодарение на страха; Шишупала и други 
царе – благодарение на своята завист към Бог; членовете на династията Яду – 
благодарение на роднинството си с Него; вие, Пандавите – благодарение на 
вашата безгранична обич и привързаност към Него; а ние, обикновените предани 
– благодарение на преданото служене към Бога“. 
 
В този текст са споменати похотта, враждебните чувства, страхът, семейните 

окови, любовните чувства и преданото служене. Враждебното отношение и страхът не 
се считат за чувства, подходящи за преданите на Бога. Ако преданият счита Бога за 
свой приятел, той е узрял за вайдхи-бхакти. Но ако любовните чувства се превръщат в 
искрена любов (према), те излизат от рамките на садхана-бхакти. Шрила Рупа Госвами 
отнася думата бхактя към вайдхи-бхакти. Думата бхакти се отнася както към вайдхи-
бхакти, практикувана от великите мъдреци, така и към гяна-мишра-бхакти (предано 



служене с примеси на имперсонални измислици). Думите за това, че мнозина са 
достигнали Бога, подразбират, че имперсоналистите, или враговете на Кришна, 
потапящи се в Брахман, несъмнено достигат Кришна. Така те постигат щастие от 
освобождението в Брахман, което представлява изкривена форма на освобождението 
сарупя. В „Брахманда Пурана“ е казано, че те се отправят към Сиддхалока, която се 
намира от другата страна на океана на мая. На Сиддхалока живеят имперсоналисти, 
потопени в сиянието на Брахман, и демони, убити от Кришна. У някои от тези 
освободени имперсоналисти се проявяват зачатъци на любов към Кришна (рага). 
Покланяйки се в лотосовите нозе на Бог Кришна, имперсоналистите в края на краищата 
стават предани на Бога. Да, те също могат да постигнат любов към Бог Кришна (према). 
Както слънцето не се различава от своите лъчи, така и Бог Кришна не се различава от 
Своето сияние, наречено Брахман. От това следва, че думата тад-гати (това 
достижение) подразбира кришна-гати (достигане на Бог Кришна). Затова 
имперсоналистите и демоните, които получават освобождението саюджя 
(имперсонално освобождение), достигат Брахман – сиянието на Бог Кришна. От друга 
страна, преданите, които обичат Бога с цялото си сърце, получават щастие от прякото 
служене на Бог Кришна, което се сравнява със слънчевия диск, излъчващ слънчевата 
светлина – безличния Брахман. И така, ние разгледахме четирите емоционални 
състояния – враждебност, страх, любовните чувства и преданото служене. Остава да 
разкажем само за похотта и семейните взаимоотношения. Както похотта, така и 
семейните връзки имат огромно значение по пътя на рага-бхакти. Рага-бхакти бива 
два вида: свързана с похотта (кама) и свързана със семейните отношения (самбандха)“. 

Враджанатх попитал: „Може ли преданото служене да има нещо общо с похотта?“ 
Бабаджи отговорил: „Думата „похот“ се определя като „жажда за наслаждения“. 

Когато тази жажда за наслаждения има отношение към рагатмика-бхакти, тя 
прераства в любов към Бог Кришна. Преданият, потопен в състояние рагатмика-
бхакти, се грижи само за удоволствието на Бог Кришна. Преданият не се грижи за 
личното си щастие. Той не се отказва от личното си щастие само тогава, когато то носи 
удоволствие на Кришна. Тази разновидност на любов е проявена в съвършенство у 
гопите на Враджа. Ваишнавите-учени използват думата „похот“ (кама) за 
обозначаване на любовта на гопите (према). Но „похотта“, изпитвана от гопите, е 
напълно духовна и лишена от пороците на материалната похот. Похотта, която терзае 
душите в материалния свят, е много пошла. Виждайки проявлението на „похотта“, 
която изпитвали гопите на Враджа, Уддхава и другите предани, скъпи на Бога, 
жадували да я постигнат. Похотта на гопите не може да бъде сравнявана с 
материалната похот. „Похотта“ в съчетание с рагатмика-бхакти може да бъде 
срещната само във Враджа, и никъде другаде. Тази „похот“, която се пробудила у 
Кубджа в Матхура, се нарича кама-прия (подобие на похот). Тя донякъде напомня за 
похотта на гопите, но успоредно с това се различава от нея“. 

Враджанатх попитал: „Кажи, каква е природата на рага-бхакти, свързана със 
семейните отношения?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Рага-бхакти в расата на семейните отношения се 
появява когато преданият се отъждествява с някой от родителите или роднините на 
Кришна. Преданите, които считат себе си за баща или майка на Кришна, присъстват и в 
династията Вришни. Но преданото служене в духа на семейните отношения е проявено 
най-пълно във Враджа – у Нанда, у Яшода и у другите жители. Искрената любов към 
Кришна намира своя израз в тези форми, приели облика на „похот“ и „семейни 
отношения“. Към тези отношения се обръщат вечно освободените души. В описанията 
на рагануга-бхакти за тези емоционални състояния се говори само накратко. В сферата 
на преданото служене тези състояния се изразяват в две форми: камануга (похот) и 



самбандхануга (семейни отношения)“. 
Враджанатх попитал: „Каква е ролята на камануга-бхакти в практиката рагануга-

бхакти?“ 
Преданият Бабаджи пояснил: „Ако преданият се стреми да следва пътя на 

предано служене в духа на кама, това се нарича камануга. Камануга-бхакти бива два 
вида: самбхогеччхамайи (стремеж към това да се наслаждаваме) и тад-тад-
бхавеччхамайи (стремеж към това да обичаме)“. 

Враджанатх казал: „О, светецо, каква е природата на самбхогеччхамайи?“ 
Бабаджи отговорил: „Думата самбхогеччхамайи се превежда като „желание за 

участие в игрите на Бог Кришна (кели) с гопите“. 
Враджанатх попитал: „А каква е природата на тад-тад-бхавеччхамайи?“ 
Бабаджи отговорил: „Тад-тад-бхавеччхамайи се превежда като „желание за 

постигане сладостта на любовта, която гопите на Враджа изпитват към Бог“. 
В желанието си да разбере всички подробности, Враджанатх попитал отново: „А 

как тези две емоционални състояния се проявяват в практиката рагануга-бхакти?“ 
Бабаджи отговорил: „Ако човек постоянно съзерцава сладостната красота на Бог 

Кришна и слуша разказите за игрите на Бог Кришна, у него се проявява желание да 
обича Кришна. Преданите, които изпитват това желание, практикуват рагануга-бхакти, 
която може да се отнася или към категорията камануга, или към категорията 
самбандхануга“. 

Враджанатх казал: „Бог Кришна притежава мъжка природа, а гопите на Враджа – 
женска. О, учителю, струва ми се, че само жените са способни да практикуват този вид 
рагануга-бхакти. А какво да правят мъжете?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Всички индивидуални души, които обитават 
материалния свят, имат изначална духовна форма, която съответства на една от петте 
раси (отношения с Бог Кришна). Сред жителите на Враджа най-често се срещат четири 
от тези раси, а именно: дася (служене), сакхя (приятелство), ватсаля (родителска 
любов) и мадхуря (съпружеска любов). За мъжете във Враджа е достъпна дася 
(служене), сакхя (приятелство) и ватсаля (родителска любов). Като черпят наслада от 
тези три раси, мъжете се занимават със служене на Бог Кришна. Но мадхуря 
(интимната любов) и майчинската част на ватсаля (родителска любов) са достъпни 
само за жените. Ала и сред освободените предани, и сред преданите, практикуващи 
садхана-бхакти се срещат множество такива, чието външно материално тяло е от 
мъжки пол, а тяхната изначална духовна форма – от женски“.  

Враджанатх попитал: „Може ли преданият, който е в мъжко тяло, да следва 
стъпките на гопите във Враджа?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Душата се привлича от расата на интимната 
любов (шрингара-раса) в съответствие на своите качества. Независимо от външната 
материална форма, изначалната женска природа на душата никога не се променя. В 
зависимост от наклонностите и изначалната духовна форма, у предания се проявява 
желанието да следва стъпките на някоя от гопите на Враджа. Ако преданият следва 
тази гопи, се възражда неговата изначална духовна форма, и в тази форма той служи на 
Бог Кришна. В „Падма Пурана“ се разказва как живи същества, които били в мъжки 
тела, в края на краищата станали гопи. Тази история разказва как мъдреците от гората 
Дандакараня, когато видели красотата на Бог Рамачандра, пожелали да Го получат за 
свой съпруг. Когато Бог Кришна проявявал Своите игри в Гокула, тези мъдреци се 
родили в женски тела и служили на Бог Кришна в расата на интимната любов“. 

Враджанатх казал: „Аз съм чувал, че жените на Гокула са вечно освободени души, 
които са дошли в материалния свят от духовния, с цел да помагат на Бог Кришна. Защо 
„Падма Пурана“ твърди, че мъдреците на Дандакараня се родили в Гокула като гопи?“ 



Бабаджи пояснил: „За да участват в игрите на Бог Кришна, в материалния свят са 
дошли множество вечно освободени души. Но освен тях, в игрите на Бог Кришна са 
вземали участие и обитатели на материалния свят, които са удостоени с това 
благодарение на чистото предано служене. Покланяйки се на Бог Кришна в духа на 
камануга-бхакти, те се родили в Гокула. Историята на тези гопи е описана в „Шримад 
Бхагаватам“ (10.29.8-10.29.11). В нея се разказва как благодарение на служенето на Бог 
Кришна, в медитацията си, те напуснали своите външни материални тела и получили 
изначалните, духовни. Много от тези гопи по-рано са били мъдреци от Дандакараня“.  

Враджанатх попитал: „Кои от тези гопи са били вечно освободени, а кои са 
достигнали освобождение благодарение на преданото служене?“ 

Бабаджи отговорил: „Шримати Радхика е вътрешната енергия (сварупа-шакти) 
на Бог Кришна. Тя се проявява в телата на Своите осем близки приятелки (ашта-
сакхи), а те се проявяват във формата на другите гопи, наречени сакхи. Всички тези 
гопи са вечно освободени души (нитя-сиддха). Те не спадат към категорията джива-
шакти, бидейки проявени чрез вътрешната енергия на Бога (сварупа-шакти). Освен 
тези, има и други гопи (също наричани сакхи), които са постигнали освобождение, 
занимавайки се с предано служене (садхана-сиддха), след което им било позволено да 
влязат в обкръжението на Шримати Радхика. Такива гопи са индивидуални души, които 
са постигнали освобождение, занимавайки се с предано служене. Благодарение на 
хладини-шакти на Бога те били дарени с освобождението салокя и с възможност да 
общуват с Шри Радха, царицата на Враджа. Преданите, които следват пътя на рагануга-
бхакти, и с цялото си сърце стремящи се към шрингара-раса, в края на краищата 
постигат освобождение. Така те влизат в обществото на гопите (сакхи). Преданите, 
които следват пътя на вайдхи-бхакти, които желаят да се наслаждават на компанията 
на Кришна (има се предвид, че те искат да получат Бог Кришна в качеството на свой 
съпруг), стават жени на Бога в Дварака. Преданите, които следват пътя на вайдхи-
бхакти, не стават последователи на Шри Радха, богинята на Враджа. Раждане в земята 
на Враджа получават само тези предани, които на пръв поглед следват пътя на вайдхи-
бхакти, но в сърцето си не искат нищо друго, освен постигането на рагануга-бхакти. 

Враджанатх попитал: „О, учителю, кажи, как да се избавим от желанието за 
наслаждение в компанията на Кришна (рирамса), тоест от желанието за постигането на 
Бог Кришна в качеството на свой съпруг?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Преданите, които приемат ролята на жени на Бог 
Кришна, трябва да се избавят от гордостта и да служат смирено на Бог Кришна така, 
както жената служи на своя мъж. Но дори това не е гаранция, че у тях ще възникне 
желанието да станат гопи във Враджа“. 

Силно заинтересован, Враджанатх попитал: „Моля те, обясни този момент по-
подробно“. 

Бабаджи казал: „Преданите, които искат да имат Бог Кришна в качеството на 
свой съпруг (свакия), стават жени на Бога (махиши-бхава). На такива предани не им е 
дадено да познаят отношенията, при Които Кришна влиза в ролята на любовник 
(паракия). Именно на тази раса се наслаждават гопите на Враджа. Расата на гопите във 
Враджа може да бъде достигната само чрез следване на пътя рагануга-бхакти и 
мислейки за Бога като за свой любовник (паракия)“. 

Враджанатх продумал: „О, мъдрецо, благодарение на твоята милост разбрах 
всичко това. Сега моля те, бъди така добър да разрешиш още един въпрос: в какво се 
състои разликата между похотта (кама) и любовта (према)? Ако те не се различават по 
нищо, защо използваш думата према-рупа (природата на любовта)? Думата кама 
(похот) ранява слуха ми всеки път, когато я чувам“. 

Бабаджи отговорил: „Без съмнение има разлика между похотта и любовта. 



Когато говорим за любов, разбираме чувството, подобно на това, което изпитват 
преданите, които считат Кришна за член на семейството си (самбандха). В този случай 
стремежът към използване на Кришна за собствено наслаждение като правило 
отсъства. Ако преданият се отнася към Бога като към член на своето семейство, в ума 
му няма място за еротични помисли. Въпреки това, неговите отношения с Кришна, 
несъмнено са основани на любовта (према). Но ако любовта към Кришна се съчетава с 
примес на желанието за наслаждаване на Кришна, такива отношения се наричат 
предано служене (бхакти) в духа на похотта (кама). В другите раси не съществува 
съчетание на похотта и преданото служене. Това съчетание присъства само в расата на 
интимната любов. Никой, освен гопите, не практикува подобен род преданост с примес 
на похотта. В материалния свят думата „похот“ подразбира стремежа към материални 
сетивни наслаждения. Но „похотта“, която изпитват гопите към Кришна, се различава 
съществено от материалната похот. Похотта на гопите е чиста и лишена от всякакви 
пороци. Материалната похот е изкривена форма на похотта на гопите. Похотта, която 
изпитвала Кубджа, била насочена към Бог Кришна, но тя не бива да бъде сравняване с 
похотта на гопите (сакшат-кама). Стремежът за наслаждение чрез материалните 
сетива е болезнено и пошло емоционално състояние. Похотта от друг вид, която 
представлява чиста любов към Кришна, е възвишена и изпълнена с блаженство. Но 
след като материалната похот е толкова пошла, че дори споменаването ѝ предизвиква 
отвращение у теб, тогава защо да не се възползваш от думата „духовна похот“ 
(апракрита-кама), за да обозначиш емоциите, които са изпитвали гопите?“ 

Враджанатх попитал: „Сега моля те, обясни този аспект на рагануга-бхакти, 
който подразбира отношението към Бога като към член на семейството“. 

Бабаджи отговорил: „Отношенията, при които у преданите се установяват 
семейни отношения с Кришна се наричат самбандхануга-бхакти. Взаимоотношенията 
от подобен тип присъстват в трите раси: дася (служене), сакхя (приятелство) и ватсаля 
(родителски отношения). Преданият, който е в такива отношения с Кришна, Го приема 
за свой господар, приятел или син. Самбандхануга-бхакти се проявява в своята 
изначална форма сред жителите на Враджа“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А как се проявява рагануга-бхакти в расите дася, 
сакхя и ватсаля?“ 

Бабаджи отговорил: „Преданият, който е привлечен от дася-раса (служенето), 
трябва да следва стъпките на Рактака, Патрака и другите вечно освободени слуги на 
Бога. Като подражава на техните отношения с Бога, в края на краищата той ще развие 
свои лични отношения с Кришна. Преданият, който е привлечен от сакхя-раса 
(приятелството), трябва да следва стъпките на Субала и другите приятели на Бога. 
Благодарение на това той несъмнено ще стане приятел на Бога. Преданият, който е 
привлечен от ватсаля-раса (родителските отношения), трябва да следва стъпките на 
Нанда и Яшода. Така той ще стигне до пряко служене на Бог Кришна“. 

Враджанатх попитал: „Обясни какво означава изразът „да следва стъпките“? 
Бабаджи отговорил: „Вечната природа на душата поражда определено поведение, 

което се нарича мудра. Например, Нанда Махарадж притежава определена природа, и 
той се отнася към Кришна в съответствие с тази природа. Преданият трябва да следва 
стъпките на великите ваишнави. Но при това не бива да си мисли: „Аз съм Нанда“, или 
„Аз съм Субала“, или „Аз съм Рактака“. Той трябва да следва примера на тези 
личности. Тогава няма да извърши неволно оскърбление“. 

Враджанатх попитал: „О, светецо, каква раса трябва да практикувам аз, в 
стремежа си към съвършенството на рагануга-бхакти?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „Баба, погледни към своята природа. Аз мисля, че 
си забелязвал в себе си някакви определени наклонности? В съответствие с тези 



наклонности, ти трябва да приемеш някаква раса и да следваш по стъпките на вечно 
освободената душа, която служи на Бога в същата раса. Съветвам те да анализираш 
внимателно личните си желания. Ако си привлечен към пътя на рага-бхакти, трябва да 
развиваш своята преданост в този дух. Ако не си привлечен към пътя на рага-бхакти, 
върви по пътя на вайдхи-бхакти“. 

Виджай-кумар се включил към беседата: „Учителю, аз дълго време изучавах 
„Шримад Бхагаватам“. Като слушам или чета за игрите на Бог Кришна, с цялото си 
сърце искам да служа на Божествената Двойка така, както Шримати Лалита служи на 
Радха и Кришна“. 

Бабаджи се усмихнал: „Няма нужда да казваш нищо повече. Ти си манджари, 
приятелка на Шри Лалита-деви. А какво служене те привлича повече от всичко?“ 

Виджай-кумар си признал: „В дълбочината на душата си съм уверен, че Шри 
Лалита ми е разпоредила да правя цветни гирлянди за Радха и Кришна. Аз събирам 
прекрасни благоуханни цветя, правя гирлянди от тях и ги предавам в нейните 
прекрасни ръце. Тя приветливо ми се усмихва и поставя гирляндите на шиите на Шри 
Шри Радха и Кришна“. 

Светият Бабаджи казал: „От цялата си душа ти желая да постигнеш това служене. 
Приеми моите благословии, о, най-добър от ваишнавите“. 

Обливайки се в щастливи сълзи, Виджай-кумар паднал в лотосовите нозе на своя 
духовен учител. Разбирайки неговото емоционално състояние, светият Бабаджи му 
казал: „Баба, в сърцето си ти трябва да съхраняваш рагануга-бхакти, но външно се 
постарай да съответстваш на принципите на вайдхи-бхакти“. Наблюдавайки удивено 
този толкова съкровен разговор, Враджанатх се замислил, а след това казал на своя 
учител следните думи: „О, учителю, когато си мисля за игрите на Бог Кришна, аз 
винаги си представям, че съм приятел на Субала“. 

Бабаджи се поинтересувал: „А към какво служене изпитваш влечение?“ 
Враджанатх отговорил: „Често виждам как със Субала събираме теленцата, които 

са се отделили от стадото. Когато Кришна седне и започне да свири на Своята 
божествена флейта, аз давам на теленцата да пият вода, а след това ги довеждам при 
нашия брат Кришна“. 

Бабаджи казал: „Давам и на теб моите благословии. Пожелавам ти да станеш 
приятел на Субала и заедно с него да служиш на Бог Кришна“. 

От този ден нататък, Виджай-кумар мислил само как да изпълнява по-добре 
поръченията на Шримати Лалита. Той виждал дори възрастния Бабаджи като 
въплъщение на Шри Лалита. Веднъж, когато седял в неговите нозе, Виджай-кумар 
попитал: „О, учителю, какво още мога да направя за твоята милост?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Не е нужно да правиш нищо повече. Но трябва да 
разбереш какви са името, формата и дрехите на твоето духовно тяло. Когато можеш ела 
при мен и аз ще ти разкажа за тях“. 

Виджай-кумар отговорил, че ще изпълни всички изисквания на своя учител.  
Случило се така, че от този ден нататък и Враджанатх започнал да вижда 

въплъщението на Субала във възрастния бабаджи. Като разбрал това, Бабаджи му 
казал: „Ела при мен сам и аз ще ти разкажа с какво тяло и дрехи е дарена твоята 
духовна форма“. Враджанатх, както и Виджай-кумар, изпълнил желанието на своя 
учител. 

Като си мислили, не без основание, че животът им е достигнал своето 
съвършенство, Враджанатх и Виджай-кумар радостно следвали пътя на рагануга-
бхакти. Външно те изглеждали както преди. Виджай-кумар оставал мъж, но в сърцето 
си станал гопи. А Враджанатх в сърцето си станал пастирче. 

Веднъж през нощта приятелите си отивали вкъщи, повтаряйки на броениците си 



мантрата, която им дал духовния им учител. Произнасяйки с чувство: Харе Кришна 
Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, 
без да бързат те вървели към Билва-пушкарини. Вече било полунощ. Ясната луна 
изгряла над Маяпур. По това време на годината цялата природа цъфтяла и излъчвала 
радост. Като стигнали до Лакшвана-тила, те седнали под дървото амалика. Виджай-
кумар попитал Враджанатх: „О, Враджанатх, нашите съкровени желания са изпълнени. 
Ние постигнахме милостта на велик ваишнава и благодарение на това получихме 
милостта на Бог Кришна. Сега трябва да помислим какво ще правим в бъдеще. 
Враджанатх, кажи ми честно: с какво искаш да се занимаваш? Ще се ожениш ли или ще 
приемеш паривраджака-санняса? Този въпрос изобщо не излиза от мен. Аз го задавам 
само защото трябва да съобщя отговора на твоята достойна майка“. 

Като въздъхнал, Враджанатх отговорил: „Чичо, аз съм предан на теб с цялата си 
душа. Ти си пандит и ваишнава. Моят баща отдавна го няма на света, а ти си мой 
опекун. Аз ще направя това, което ти искаш. Но не искам да се привързвам към 
материалното и така да забравя за духовната цел на живота. Затова не искам да се женя. 
Какво мислиш ти?“ 

Виджай-кумар казал: „Няма да те принуждавам. Реши сам и след това ми съобщи 
своето решение“. 

Враджанатх отговорил: „Ще попитам нашия духовен учител и ще постъпя както 
каже той“.  

Виджай-кумар се съгласил: „Отлично. Утре ще разберем какво ще каже за това 
Прабхупада“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Свети чичо, а ти какво мислиш за това? Трябва ли 
да ставам семеен? Нима считаш, че не бива да ставам паривраджака-санняса?“ 

Като се усмихнал, Виджай-кумар го успокоил: „Баба, моето мнение напълно 
съвпада с твоето. Приеми паривраджака-санняса, отхвърляйки съблазните на живота 
на семейния. Женитбата ще изсуши твоето сърце. Ти ще бъдеш излъган и ще се лишиш 
от нектара, който носи преданото служене. Искам да постъпиш така, както каже нашият 
духовен учител“. 

Вече било време да се връщат вкъщи. С умиротворение в сърцето, възпявайки 
славата на Бог Хари, чичото и племенникът се прибрали у дома, почели прасада и 
отишли да спят. 

 
 

22. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 
прайоджана  

 
 
Този ден бил екадаши. Седейки под дървото бакула в двора на Шриваса, 

ваишнавите възпявали светите имена на Бога. Нашият свят Бабаджи седял 
неподвижно, потопен в океана от екстатична любов. Кой знае за какво мислел той? 
След известно време казал: „О, уви! – и се облял в сълзи. – Ах! Къде е Рупа? Къде е 
Санатана? Къде е Рагхунатх дас Госвами? Къде е светлината на моя живот, Кришнадас 
Кавирадж? Не мога да съм с него. О, колко съм самотен! Щастието ме напусна. 
Спомените за Радха-кунда ми носят само болка. О, мой живот, ти си тръгваш от мен! 
Аз се моля на Рупа и Рагхунатх да се явят пред мен и да спасят моя живот. Аз съм 
разделен от вас, но все още живея. За какво ми е такъв жалък живот?“ Като продължил 
да се съкрушава, Бабаджи паднал на земята в двора на Шриваса, под дървото бакула, и 
започнал да обсипва тялото си с прахта, до която се били докоснали нозете на 
ваишнавите. Преданите, които се оказали наблизо, взели да го утешават: „Бабаджи, 



успокой се. Рупа и Рагхунатх живеят в твоето сърце. Бог Чайтаня и Бог Нитянанда 
танцуват пред очите ти.“ Бабаджи вдигнал очи и видял Божествата Панча-таттва. Той 
веднага забравил скръбта си и казал: „О, всеславен Маяпур! Само Маяпур е способен 
да излекува тъгата по Враджа-дхама“. В този момент се появили Виджай-кумар и 
Враджанатх, и поднесли своите поклони на Бабаджи и другите ваишнави. Като видял 
своите ученици, Бабаджи се зарадвал и попитал: „Усъвършенствате ли се в преданото 
служене?“ Като събрали почтително ръцете си, двамата ученици отговорили: „О, 
учителю, твоята милост е смисълът на нашия живот. Вероятно в миналото сме 
извършили множество благочестиви постъпки, та в този живот ни беше подарена 
възможността да служим на даряващите безстрашие твои лотосови нозе. Днес е 
екадаши. Следвайки твоето указание, ние се въздържаме от храна и дори от вода. 
Дойдохме само, за да видим твоите свети нозе“. Бабаджи отговорил: „Скъпи ученици, 
много скоро вие ще достигнете бхава“.  

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, какво е бхава? Ти не си ни разказвал за 
нея“. 

Бабаджи отговорил: „Досега аз ви учих на принципите на садхана-бхакти. Но 
постоянната практика садхана-бхакти рано или късно въздига живото същество до 
нивото на духовно съвършенство. Нивото, което предшества съвършеното, се нарича 
бхава (екстатична любов). Това ниво се описва със следните думи от „Даша-мула“: 

 
„Когато садхана-бхакти на живото същество става зряла, то започва да осъзнава 
своята изначална духовна форма. След това хладини-шакти на Бога поражда в 
неговото сърце екстатичната любов, мадхуря-раса. От тогава живото същество 
носи в сърцето си любовта (бхава) към Шри Шри Радха-Кришна. След това то 
достига следващия аспект на екстатична любов – прити – и безкрайното 
блаженство. Душата става участничка в игрите на Бога и като приема пряко 
участие в тях, получава правото вечно да служи на Бога“. 
 
В този стих се описва крайната цел на живота на живото същество (прайоджана). 

Тази цел е чистата любов към Бога. Началният стадий на чистата любов е описан в 
последния стих на „Даша-мула“: 

 
„Кой е Върховният Бог? Коя е индивидуалната душа? Какво е материалният свят? 
Като се стреми да намери отговора на тези въпроси, преданият изучава свещените 
писания. Той се избавя от всевъзможните оскърбления, от натрупаните грехове, 
от привързаностите към материалната благочестива дейност, от стремежа да се 
слее ведно с Бога, и като счита себе си за слуга на Бог Хари, вкусва блажения 
нектар на святото име на Бог Хари в обществото на другите предани“. 
 
Колко чудесна поема е тази „Даша-мула“! Като я прочете, човек може да разбере 

същността на учението, произлязло от божествените уста на Бог Махапрабху“. 
Като изслушал учителя си, Виджай-кумар попитал: „О, светецо, можем ли да 

чуем стиховете, прославящи „Даша-мула“, дори в кратко изложение?“ 
Бабаджи отговорил: „Слушай: 
 
„Човек, който внимателно изучава „Даша-мула“, се освобождава от веригите на 
невежеството. Като общува с преданите на Бога, той постига духовна любов и 
блаженство“. 
 
Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, „Даша-мула“ ще стане огърлицата, която 



ще носим без никога да я сваляме. Ние ще декламираме „Даша-мула“ всеки ден и ще 
поднасяме поклоните си на Бог Махапрабху. А сега, моля те, милостиво обясни 
значението на тези истини“. 

Бабаджи казал: „Чистата любов към Бога (према) е подобна на сияйно слънце. 
Ярките лъчи на това слънце олицетворяват духовното състояние, известно като шуддха-
саттва. Вътрешната природа на шуддха-саттва се нарича бхава. Проявлението на 
шуддха-саттва, наричано бхава, също е известно с имената рати и преманкура 
(растението на любовта). Когато активността на всепросветляващата сварупа-шакти 
(вътрешната енергия) се проявява под формата на самвит (знанието), тя се нарича 
шуддха-саттва (духовното битие). Тази дейност изобщо не е родена от мая 
(материалната илюзия). Ако активността на самвит-шакти се съчетае с активността на 
хладини-шакти, в резултат се получава бхава. Дейността на самвит-шакти носи 
знание. Дейността на хладини-шакти носи наслаждение. По такъв начин дейността на 
сварупа-шакти на Бога носи знанието за Абсолютната Истина, Шри Кришна. 
Незначителният запас от енергия на знанието (самвит-шакти), който притежават 
индивидуалните души (джива-шакти), не може да обезпечи познанието за 
Абсолютната Истина. Но по милостта на Бога или на Неговия предан, в сърцето на 
живото същество се ражда сварупа-шакти (вътрешната енергия) на Върховната 
Личност на Бога. В този случай сварупа-шакти може да прояви в сърцето на живото 
същество своята активност (самвит), която носи знанието. Така в сърцето възниква 
знанието за духовната природа на всичко съществуващо. Извечна форма (сварупа) на 
духовния свят е състоянието на духовното битие (шуддха-саттва). Извечна форма на 
материалния свят, или мая, е грубата материя, състояща се от различни комбинации на 
трите гуни – благост, страст и невежество. Когато реализираното знание за духовния 
свят се съчетае със същността на хладини-шакти (сара), живото същество може да 
познае удоволствието на духовния свят (асвада). Когато наслаждението на 
удоволствията на духовния свят достигне съвършенство и пълнота (пурна-сварупа), 
полученият резултат се нарича према (чиста любов към Бога). Према е подобна на 
слънцето, а бхава – на лъчите на това слънце. Ето такава природа притежава бхава. 
Особеността на бхава е следната: благодарение на ручи (влечението към Кришна) 
сърцето на живото същество започва да се разтапя и да става меко (масрина). Тук 
думата ручи обозначава желанието да се достигне Кришна, желанието да се 
удовлетвори Кришна и желанието да се дружи с Кришна. Казват, че бхава е първата 
степен на безграничното великолепие на према. Думата масрина се превежда като 
„разтапящо се сърце“. В Тантрите е казано, че бхава е началното проявление на према. 
Когато в сърцето на живото същество се ражда бхава, се проявяват и признаци на 
екстаз, наричани саттвика-бхава. У вечно освободените живи същества тези признаци 
на екстаз се проявяват спонтанно. У тези, които се намират в тъмницата на 
материалния свят, тези признаци на екстаз възникват под формата на дейности на ума, 
и тяхната изначална духовна природа се проявява съвсем постепенно. Тези признаци на 
екстаз възникват сами по себе си, но въпреки това изглежда, че са предизвикани от 
някакво външно влияние. Активността на саттвика-бхава разкрива истинската 
природа на Бог Кришна и Неговите Трансцендентални игри. Независимо от това, 
раждайки се сред пленените души, тя приема привидността на дейност на ума, и 
изглежда, че разкрива пътя към познанието не на духовните, а на материалните истини. 
Саттвика-бхава позволява на живото същество да вкуси от нектара на духовните 
удоволствия“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Съществуват ли някакви разновидности на 
бхава?“ 

Бабаджи отговорил: „Да. В зависимост от  произхода, бхава бива два вида. Бхава 



може да се роди благодарение на садхана-бхакти, или може да възникне по милостта 
на Бог Кришна или Негов предан. Обикновено тя възниква благодарение на практиката 
садхана-бхакти. По милост тя възниква много рядко“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на бхава, която е възникнала 
благодарение на практиката садхана-бхакти?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Практиката садхана-бхакти поражда две 
разновидности на бхава. Едната от тях възниква благодарение на вайдхи-бхакти, а 
другата – благодарение на рагануга-бхакти. Източник на първата от тези две 
разновидности на бхава, породена от садхана-бхакти, е ручи (влечението към Кришна). 
Ручи поражда асакти (привързаност към Кришна). След това идва рати (любовта към 
Кришна). В Пураните и в нитя-шастрите е казано, че думите рати и бхава са 
синоними. Аз съм напълно съгласен с това. Вайдхи-бхакти поражда вярата, а след 
вярата следва влечението към Кришна (ручи). Но рагануга-бхакти поражда ручи 
веднага (без всякакви междинни стадии)“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на бхава, породена по милостта на 
Бог Кришна или на Негов предан?“ 

Бабаджи отговорил: „Ако в сърцето на човек, който никога не е практикувал 
вайдхи-бхакти, нито рагануга-бхакти, се заражда бхава, това означава, че тя е дадена 
по милостта на Бог Кришна или Негов предан“. 

Виджай-кумар попитал отново: „В какво се състои природата на бхава, която е 
възникнала по милостта на Бог Кришна?“ 

Бабаджи отговорил: „Милостта на Бог Кришна се проявява по три начина: вачика 
(посредством Неговите думи), алока-дана (посредством погледа Му), харда (директно 
от Неговото сърце). Бог Кришна може да дари Своята милост на някого, казвайки: „О, 
царю сред брамините, нека предаността ти към Мен – преданост, която носи 
трансцендентално блаженство в себе си и представлява средоточието на всичко най-
благоприятно в живота – да се роди в твоето сърце“. Благодарение на тези думи на 
Бога, в сърцето на този брамин възниква бхава. Аборигените – жители на джунглите – 
никога по-рано не са виждали Кришна. Но при първата си среща с Него в техните сърца 
се раждала бхава. Тази разновидност на бхава се нарича алока-данаджа-бхава (бхава, 
родена с поглед). Когато в сърцето на Бог Кришна възниква чувство на състрадание, то 
поражда бхава, известна като харда. Тази бхава е привилегия за Шукадева Госвами и 
другите предани, подобни на него. Когато Бог Шри Чайтаня Махапрабху дошъл в този 
свят, Той дарил много предани с тези разновидности на бхава. Много са получавали 
бхава когато виждали Бога. Джагай, Мадай и много други са получили бхава 
благодарение на думите на Бога. Шрила Джива Госвами постигнал бхава по милостта 
на Бог Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на бхава, родена по милостта на 
предан на Бог Кришна?“ 

Бабаджи отговорил: „По милостта на Шри Нарада Госвами, в сърцата на Дхрува 
и Прахлада възникнало желанието да служат на Бога. По милостта на Шрила Рупа 
Госвами, Шрила Санатана Госвами и техните спътници, желанието да се занимават с 
предано служене възникнало в сърцата на безчислено множество хора“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какви са признаците на появяване на бхава?“ 
Бабаджи отговорил: „Когато семето на екстатичните чувства (бхава) към Бог 

Кришна съзрява, поведението на човека започва да отговаря на следните девет 
изисквания: всеопрощаване, нежелание за излишно губене на време, непривързаност, 
липса на фалшива гордост, надежда, усърдие, вкус към възпяване на святото име на 
Бога, привързаност към описанията на трансценденталните качества на Бога, влечение 
към местата, където пребивава Бог, - тоест към храм или към свещени места от типа на 



Вриндаван. Тези признаци се наричат анубхава, второстепенни признаци на екстатични 
емоции. Те се наблюдават у човек, в сърцето на когото започва да съзрява семето на 
любовта към Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се подразбира под качеството всеопрощаване?“ 
Бабаджи отговорил: „Всеопрощение се проявява тогава, когато дори при 

наличието на достатъчни основания за вълнение и гняв, човек не се възбужда и не се 
гневи. Това се счита за всеопрощение. Синоним и аналог на всеопрощение е 
търпимост“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира от израза „нежелание за 
излишно губене на време“?“ 

Бабаджи отговорил: „Това означава, че човек не губи време в безполезни 
занимания. Постоянното влечение към предано служене на Бог Хари представлява 
„нежелание за излишно губене на време“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво е непривързаност?“ 
Бабаджи отговорил: „Ако е видно, че човек не може да се наслаждава на така 

наречените материални сетивни удоволствия, това състояние се нарича 
„непривързаност“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Ако човек приема санняса, може ли да твърди, 
че е достигнал висотите на „непривързаността“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Санняса – това е материална условност, характерна 
за материалния свят. Ако сърцето намира удоволствие в духовната дейност, а 
материалното удоволствие, получавано от нея постоянно намалява, почти до пълно 
изчезване, именно това е „непривързаност“. Човек, който се е отрекъл от благата на 
материалния свят, а след това се стреми да отклони всички препятствия по пътя си, за 
да достигне бхава и да приеме санняса, може да се нарича „ваишнава, достигнал нивото 
на непривързаност“. Но човек, който приема санняса безотговорно, без нужното 
разбиране какво представлява щастието от духовния живот (бхава), не се счита достоен 
за санняси. Когато наказал сурово Чхота Харидас, Бог е преподал съответния урок на 
всички“. 

Виджай-кумар попитал: „В какво се състои „липсата на фалшива гордост“?“ 
Бабаджи отговорил: „Човек може да се гордее със своите произход, варна, 

ашрам, богатство, сила, красота, високо положение в обществото и много друго. 
Стремежът да се отрече от гордостта, възбуждана по подобни причини, се нарича липса 
на фалшива гордост. В „Падма Пурана“ е разказана историята за велик цар, който 
постигнал преданост към Бог Кришна по този начин. Този цар се избавил от гордостта, 
породена от царското богатство, и изживял живота си като просяк, който събирал 
подаяния мадхукари в столицата на друг цар, който бил негов съперник и враг. Той 
винаги отдавал почитта си на всички, независимо дали пред него стоял брамин или 
чандала“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво е „надежда“?“ 
Бабаджи отговорил: „Ако човек се занимава с предано служене, като вярва 

твърдо, че Бог Кришна несъмнено ще прояви Своята милост към него, именно това се 
нарича надежда“. 

Виджай-кумар продължил да разпитва: „А какво се подразбира под „усърдие“?“ 
Бабаджи отговорил: „Силното желание да се постигне силно желания обект се 

нарича усърдие“.  
Виджай-кумар попитал: „О, светецо, как можеш да охарактеризираш „вкуса към 

възпяване на святото име на Бога“?“ 
Бабаджи отговорил: „За най-важно от всички действия в преданото служене се 

счита възпяването на святото име на Бога. Вкусът към възпяване на святото име на Бога 



води до изпълняване на всички духовни желания. Но възпяването на святото име ще 
обсъдим отделно, по друго време“. 

Виджай-кумар казал: „Какво означава изразът „привързаност към описанията на 
трансценденталните качества на Бога“?“ 

Бабаджи пояснил: „В „Шри Кришна Карнамрита“ (65) е казано: 
 
„Той е по-привлекателен от въплътеното желание. Неговата младост е 
олицетворение на самия Камадева. Той е по-игрив и неуморен от самата игривост 
и подвижност. О, тежко ми, тъй като Той открадна моето сърце. Как да живея 
сега?“ 
 
Може неуморно да слушаме за трансценденталните качества на Бог Кришна, но е 

невъзможно да се наситим. Обаче привързаността към слушането за качествата на Бога 
може да нараства в зависимост от увеличаването на предаността към Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава изразът „влечение към местата, където 
пребивава Бог“?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Като обхожда свещения Навадвип, преданият може 
да попита: „О, жители на свещената земя, кажете къде е роден Бог? По кои пътища Той 
е водил процесията на санкиртана? Моля ви, кажете, къде се е наслаждавал Бог на 
игрите с гопите?“ Жителите на свещените места ще му разкажат: „Бог се е родил в 
Маяпур, на възвишението редом с гората от туласи. Той е провеждал санкиртана в 
Ганганагар, Симулия, Гадигачха, Маджид и в други селища“. Ако преданият, който 
обхожда тези места, слуша тези нектарни думи на обитателите на Гауда, у него ще се 
проявят признаците на екстаз – той ще започне да се облива в сълзи и космите по 
тялото му ще настръхнат. Всички тези проявления се наричат влечение към местата, 
където пребивава Бог“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Ако сме обхванати от такива емоции, можем ли 
да твърдим, че в сърцето ни се е зародила кришна-рати (чистата любов към Кришна)?“ 

Бабаджи се усмихнал: „Не. Рати се ражда само тогава, когато сърцето стане 
чисто. Признаците, описани от мен, могат да се проявят при наличието на други нива 
на преданост“. 

Виджай-кумар попитал: „Бъди така добър, приведи примери, за да мога по-добре 
да разбера всичко това“. 

Мъдрият Бабаджи казал: „Човек, който се стреми към имперсонално 
освобождение, може многократно да прибягва до произнасяне на намабхаса – бледен 
отблясък на святото име. Чувайки, че могъществото на святото име е способно да 
дарява с освобождение, той може да се облива в сълзи и да пада в безсъзнание на 
земята, колкото си иска. Въпреки това, ще бъде грешка да се каже, че той е достигнал 
нивото на кришна-рати (любов към Кришна) в състояние на бхава (екстаз). Такъв 
човек не притежава искрена любов към Бога. За съжаление, признаците на духовен 
екстаз, проявявани от него, са показни (бхавабхаса). Човек, който се стреми към 
материални сетивни удоволствия, може да потърси милостта на богинята Дурга, а след 
това да ѝ се моли за желаните неща: „Моля те, дай ми своите благословии. Моля те, 
дари ме с богатство“. Уверен, че богинята може да изпълни неговите желания, той 
може да плаче и да се търкаля по земята. Въпреки това, не може да се каже, че той е 
достигнал нивото на бхава. Може само да се каже, че е достигнал до нищожен отблясък 
на бхава (бхавабхаса) или може би, показно подражание на бхава (бхава-дауратмя). 
Бхава не възниква в сърцето на човек, който не е чист предан на Бог Кришна. Ако у 
някого, който жадува за материални сетивни удоволствия или се стреми към 
имперсонално освобождение, се появява отблясък на бхава (бхавабхаса), това не трябва 



да се счита за истинска бхава. По-скоро то е сляпо подражание на истинска бхава 
(бхава-дауратмя). Заставайки пред мурти на Кришна, такъв човек може да припадне и 
да лежи в безсъзнание дори цяло денонощие, но даже в такъв случай неговото 
състояние не може да бъде наречено истинска бхава. Дори вечно освободените души, 
лишени от всякакви материални желания, се стремят с цялото си сърце към истинската 
бхава. Въпреки това, бхава остава скрита от тях. Даже ако човек се занимава дълго 
време с предано служене, Бог Кришна не го дарява с бхава прекалено скоро. Също и 
чистата любов към Бог Кришна (рати) може да възникне само в чисто сърце, в което 
няма ни най-малко желание за материални сетивни наслаждения или за имперсонално 
освобождение“.  

Като изслушал светия Бабаджи, Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, нерядко 
може да се види, че хората жадуващи за материални сетивни удоволствия или за 
имперсонално освобождение, участват в пеенето на светите имена на Бог Хари (хари-
нама-санкиртана), благодарение на което у тях се проявяват описаните признаци на 
бхава. Как трябва да разбираме подобни проявления?“ 

Бабаджи отговорил: „Само глупците считат подобни проявления за нещо 
възвишено. Тези, на които им е известна истината за бхава, избягват общуването с 
такива хора и напълно обосновано разбират, че външните проявления на духовен екстаз 
– са само отблясък на бхава (бхавабхаса)“. 

Виджай-кумар попитал: „Съществуват ли някакви разновидности на този 
отблясък на бхава (бхавабхаса)?“ 

Бабаджи отговорил: „Бхавабхаса бива два вида: пратибимба-рати-абхаса 
(отражение на екстатичната любов) и чхая-рати-абхаса (бегла сянка на екстатична 
любов)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Каква е природата на отражението на 
екстатичната любов?“ 

Светият Бабаджи казал: „Човек, който се стреми към имперсонално 
освобождение, може наивно да предполага, че е лесно да се достигне такова 
освобождение, ако постигне бхава. Така, като иска да постигне имперсонално 
освобождение с цялата си душа, той изважда на показ фалшиви признаци на бхава. 
Това се нарича пратибимба-рати-абхаса. Имперсоналистът може да си мисли: 
„Единственият път към имперсоналното освобождение е знанието за безличния 
Брахман. Не съществуват други пътища. Но процесът за достигане на имперсонално 
знание е много сложен и мъчителен. И ако освобождението се достига толкова лесно 
чрез възпяване на светите имена на Бог Хари, това означава, че посредством това 
възпяване е толкова лесно достигането на знанието за безличния Брахман“. Така, с 
надежда за лесно постигане на имперсонално освобождение, невежия човек прибягва 
към външно подражание на признаците на екстаз – като пролети сълзи и настръхнали 
косми по тялото. Но всичко това представлява само отблясък от истинската бхава 
(абхаса)“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, защо този отблясък се нарича пратибимба 
(отражение)?“ 

Бабаджи отговорил: „Ако хората, които жадуват за материални сетивни 
наслаждения или за имперсонално освобождение, се занимават с възпяване на светите 
имена на Бога и друга дейност, свързана с предано служене, съдбата им може да ги 
доведе в обществото на светите предани. Когато луната на истинската бхава изгрява в 
сърцата на тези предани, тя се отразява и в сърцата на обкръжаващите ги самозванци – 
хедонисти и имперсоналисти. Затова тяхната бхава и се нарича пратибимба 
(отражение). Чистата бхава не се ражда в сърцето, ако човек жадува за материални 
сетивни удоволствия или за имперсонално освобождение. Но когато той се среща с 



чисти предани на Бога (шуддха-бхакти), отблясъкът на тази бхава се отразява и върху 
него. Това се нарича пратибимба-бхавабхаса (отражение на истинската бхава). 
Пратибимба-бхавабхаса не носи истинско благо на душата. Веднага след като 
самозванецът достигне своята цел – удовлетворяване на сетивата или освобождение, 
неговото предано служене се прекратява от само себе си. Затова се счита, че 
пратибимба-бхавабхаса е едно от оскърбленията към святото име. Тя не е достойна да 
бъде обсъждана толкова много“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво представлява чхая-бхавабхаса (беглата сянка на 
екстатичната любов)?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Начинаещият предан, който още не е много наясно 
с науката за предано служене, може да постигне връзка с действията, местата, 
периодите от време или личностите, скъпи на Бог Кришна, и благодарение на тази 
връзка ще бъде докоснат от тази много приятна, но мимолетна сянка на истинската 
любов към Бога (рати), която отстранява страданията. Именно това се нарича чхая-
рати-бхавабхаса. Ако човек има малко преданост към Бога, но тази преданост зависи 
директно от обкръжението и от едни или други обстоятелства, тогава се проявява тази 
разновидност на преданост (рати-абхаса). Тя може да възникне в сърцето на някого, 
защото в миналото той е извършвал някакви благочестиви постъпки. Сянката на 
предаността може да донесе огромно благо на този, който я получава. По милостта на 
чистия предан на Бог Хари, сянката на любовта може да се преобразува в истинска 
любов към Бога (шуддха-бхава). Но ако човек оскърбява ваишнавите, тази сянка на 
любовта изчезва, точно като намаляващата луна през тъмната половина на месеца. 
Обаче, това се отнася не само до сянката на любовта. Дори чистата любов (шуддха-
бхава) към Бог Кришна може да умре (абхава), ако човек оскърбява преданите на Бога. 
Или пък чистата любов може да се превърне в сянка на любовта, или дори да падне до 
още по-ниско ниво. Ако човек общува тясно с имперсоналистите, неговата любов към 
Кришна също може да се превърне в сянка на любовта, или той може да стане 
имперсоналист и сам да се убеждава, че самият той е станал Върховната Личност на 
Бога. Именно заради лошото общуване на начинаещите предани (навя-бхакти) са 
присъщи имперсоналните представи. Понякога новите предани общуват охотно с 
имперсоналисти, тъй като нямат никаква представа за последствията от подобно 
общуване. Въпреки това, лошото общуване създава множество проблеми. Затова 
начинаещите предани трябва старателно да избягват обществото на имперсоналистите. 
Понякога се случва, че бхава се проявява у някого, който никога не се е занимавал с 
практиката на предано служене (садхана). Това означава, че в своите предишни 
въплъщения този човек е извършвал изключителни действия в преданото служене, но 
някакви препятствия не са позволили на плодовете от тези действия да узреят веднага. 
Тези плодове узряват, когато всички препятствия са отстранени. Ако най-висшият вид 
любов, бхава, възниква внезапно, тогава трябва да се счита, че това се е случило по 
милостта на Бог Кришна. Дори, ако в поведението на човек, дарен с милостта се виждат 
някакви недостатъци, той не трябва да бъде порицаван. Защо? Онзи, който е постигнал 
любовта към Бога, е постигнал успех в живота. Преданият никога не греши. Но ако 
стане известно, че преданият е сгрешил по един или друг начин, за това трябва да се 
мисли така: или ваишнавата случайно е извършил грях, или този грях е следствие на 
предишна постъпка (пурва-папабхаса). Истинските качества на предания (бхава) бързо 
изкореняват този грях. Много скоро неговите последствия ще бъдат унищожени. От 
тези обяснения можем да направим извода, че не бива да заостряме вниманието си 
върху недостатъците на преданите. В „Нрисимха Пурана“ е казано: 

 
„Ако човек е посветил на преданото служене на Върховния Бог своя ум, своето 



тяло и всички свои действия, но едновременно с това извършва някакви 
непристойни постъпки, влиянието на неговото предано служене много скоро ще 
унищожи всички тези некрасиви постъпки. На луната също има петна, които 
напомнят белези, но въпреки това те не могат да затъмнят сиянието на пълната 
луна“. 
 
Моите думи изобщо не означават, че преданите на Бога грешат често. Човек, 

който има вяра в преданото служене, не се стреми да греши. Въпреки това, докато 
съществува материално тяло, съществува и вероятност за случайно падение. Но 
преданото служене е подобно на изгарящ пламък – то изгаря всички грехове докрай, и 
след това преданият, научен с горчивия си опит, вече постъпва много внимателно, за да 
не сгреши отново. Когато придобие всички качества на ваишнава, той се избавя от 
невежеството, което най-често представлява коренът на греха. Но ако човек 
продължава да греши, не бива да се оправдава с това, че притежава чиста преданост 
към Бог Кришна. Да се греши със скрита надежда, че преданото служене ще 
неутрализира греховете, се счита за оскърбление. Преданите не трябва да извършват 
подобни оскърбления. 

Любовта към Кришна (рати) подбужда човека към опити да доставя удоволствие 
на Кришна. Тази любов излъчва топлина и сила“. 

Слушайки думите на светия Бабаджи, Враджанатх и Виджай-кумар онемели. 
Техните сърца се преизпълнили с божествена любов. Дори след като Бабаджи 
замълчал, те седели в мълчание дълго и неподвижно. В края на краищата някой от тях 
казал: „О, учителю, нектарът от твоите наставления заля нашите пресъхнали сърца с 
поток от любов. И какво да правим? Къде да отидем? Ние се лишихме от твърдост и 
покой. Гордеем се много с това, че сме родени в семействата на брамини. В сърцата ни 
няма и капка смирение. Надеждата един прекрасен ден да постигнем екстатична любов 
към Бога (бхава) – не е за нас. Единствената ни надежда – това си ти, близкият спътник 
на Бога, преданият, изпълнен с духовна любов (према). Само ти можеш да разпалиш 
огъня на духовната любов (према) и в нашите сърца. Благодарение на запознанството 
ни с тебе получихме надежда, която сгрява сърцата ни. Ние сме жалки и нищожни. Ти 
си прекрасно цветче между истинските предани на Бога. Ти си толкова милосърден! 
Молим те, бъди добър към нас и ни обясни какви са нашите задължения. О, учителю, 
ние искаме да се отречем от материалния свят, семейния живот и да станем слуги в 
твоите нозе“. 

Тук Виджай-кумар се възползвал от случая и промълвил: „О, учителю, 
Враджанатх е още юноша. Майка му желае той да стане семеен. Но желанието на 
неговото сърце не съответства на настроението на майка му. Моля те, бъди милостив, 
кажи как трябва да постъпи той в този случай?“ 

Светият Бабаджи казал: „Бог Кришна ви е дал Своята милост. Твоят семеен 
живот трябва да стане живот на предан на Бог Кришна, защото ти можеш да Му 
служиш, дори да си женен. Бог Махапрабху е учил целия свят със своя пример, и светът 
трябва да следва Неговите указания. В материалния свят съществуват две положения: 
живот на семеен и живот на санняси. Докато човек не е придобил качествата, 
задължителни за санняси, той трябва да остава семеен и да служи на Бога в този ашрам. 
През първите двадесет и четири години от своя живот Бог Шри Чайтаня показал на 
последователите си примера за идеален живот на семеен ваишнава, а останалите 
двадесет и четири години Бог изживял като ваишнава-санняси. Семейните трябва да 
следват примера на Бога. Аз мисля, че в този момент ти трябва да постъпиш така, както 
е постъпил Той. Недей да мислиш, че в ашрама на семеен няма да можеш да достигнеш 
висшето ниво на чиста любов към Бога (кришна-према). Всички предани, получили 



висшата милост на Бог Махапрабху, са били семейни. Ваишнавите-санняси отправят 
молитви към тези семейни и жадуват да се докоснат до праха от нозете им“. 

Била късна вечер. Седнали заедно с ваишнавите, изпълнили двора на Шриваса, 
Виджай-кумар и Враджанатх започнали да пеят песни, прославящи Бог Хари. Те 
прекарали цялата нощ в двора на Шриваса. На следващата сутрин се изкъпали в Ганг, 
изпълнили сутрешните си задължения и заедно с ваишнавите възпели светите имена и 
закусили с маха-прасад. След обяд бавно тръгнали към Билва-пушкарини. Като 
обсъдили вчерашния разговор с Бабаджи, и чичото, и племенникът решили, че трябва 
да служат на Кришна в ашрама на семейните. 

Като се върнали на село, Виджай-кумар казал на сестра си: „Враджанатх се 
съгласи да се ожени. По-бързо приготви всичко необходимо. Аз отивам в Модадрум за 
няколко дни. Моля те, съобщете ми кога ще бъде сватбата на Враджанатх и аз ще дойда 
да празнуваме този щастлив ден заедно с роднините. Утре ще изпратя тук Каништха 
Харинатх, за да ти помогне да се подготвиш за сватбата“. 

Като чули това, майката и бабата на Враджанатх се преизпълнили с блаженство. 
Те дарили Виджай-кумар с разкошни дрехи, богати подаръци и се разделили с него до 
сватбата. 

 
 
23. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 

прайоджана (великолепието на святото име)  
 
 
От далечни времена селището Билва-пушкарини се славило със своята красота. 

От северната и западната му страна, то е опасано от Ганг. На брега на Пушкарини, в 
гората от дървета билва, стои храм на Бог Шива. Недалеч от него е разположена друга 
местност, известна като Бхава-тарана, от едната страна на която лежи Билва-
пушкарини, а от другата – Брахмана-пушкарини. Между тях се намира малко селце, 
наречено Симулия, едната част на което се простира плътно до Навадвип. Домът на 
Враджанатх се намирал в центъра на Билва-пушкарини, на север от главния селски път. 
Като вървял по този път, Виджай-кумар се връщал при сестра си. Той решил в себе си: 
„Няма да си тръгна оттук, докато не узная всичко за святото име“. Като се върнал в 
Билва-пушкарини, той казал на сестра си и на племенника си: „Аз ще остана с вас още 
два дни, а след това ще си отида вкъщи“. В същия ден след обяд, двама ваишнави със 
знаци шри-тилак по тялото, които посичвали тяхната принадлежност към Рамануджа-
сампрадая, поседнали да си починат до Чанди-мандапа, която била разположена 
наблизо до дома на Враджанатх. Ваишнавите седнали под сянката на дървото панаса, 
което растяло срещу дома на Враджанатх, запалили огън от сухи клони и започнали да 
пушат ганджа. Майката на Враджанатх се зарадвала много, защото получила 
възможност да прояви гостоприемството си на такива почетни гости. Като видяла, че 
ваишнавите не ядат нищо, тя им занесла продукти. Те се зарадвали много и като 
замесили тесто, започнали да пекат чапати. Щом зърнали умиротворените и светли 
лица на ваишнавите, Враджанатх и Виджай-кумар почувствали привличане към тях. 
Виждайки знаците тилак по телата на Враджанатх и Виджай-кумар, а на шиите им 
огърлиците от туласи, ваишнавите почтително ги приветствали и постлали на земята 
одеяло, за да могат те да седнат. Враджанатх попитал ваишнавите за целта на 
пътешествието им, и единият от саннясите казал: „О, Махарадж, ние току-що 
посетихме Айдохя, а сега сме тръгнали за Навадвип. Решихме да посетим местата, 
свързани с игрите на Чайтаня Махапрабху“. Враджанатх казал: „Вие вече стигнахте в 
Навадвип. Днес можете да си отдъхнете, а утре да посетите рожденото място на Бог 



Махапрабху и да отидете в двора на Шриваса“. В отговор, санняси цитирал думите на 
Бог Кришна от „Бхагавад Гита“ (15.6): 

 
„Тази Моя върховна обител не се осветява нито от слънце, нито от луна, нито от 
огън, нито от електричество. Личностите, които я достигат, никога не се връщат в 
този материален свят“. 
 
Другият санняси добавил: „Постигна ни голям късмет, защото ще видим свещения 

Шри Маяпур, най-прекрасния от седемте свещени градове“. 
 
Като седнали удобно под дървото панас, саннясите започнали да обсъждат 

артха-панчака (петте основни въпроса) на Рамануджа-сампрадая. Тези пет въпроса са 
следните: 

1) Сва-сварупа (личната природа); 
2) Пара-сварупа (природата на другите живи същества); 
3) Упая-сварупа (методите за духовно развитие); 
4) Пурушартха-сварупа (истинската цел на живота); 
5) Виродхи-сварупа (препятствията по пътя за достигане на истинската цел на 

живота). 
 
Виджай-кумар слушал ваишнавите много внимателно и обмислял техните думи. 

Саннясите му разкрили таттва-трая (трите истини) на Шри-сампрадая. След 
продължително обсъждане, Виджай-кумар попитал: „А как се отнася вашата сампрадая 
към възпяването на святото име?“ 

Като чули техния отговор, Враджанатх и Виджай-кумар се объркали. Враджанатх 
казал: „Чичо, като обмислих всичко казано, аз стигнах до извода, че само святото име 
на Бога е способно да донесе благо на живите същества. Шри Гауранга, повелителят на 
живота ни, е слязъл в този свят, в свещения град Маяпур, за да утвърди славата на 
святото име. Като ни наставляваше вчера, Шри Гурудев обясни, че възпяването на 
святото име е най-добрата практика за ваишнавите. Чичо, нека да отидем довечера при 
него и да изясним всичко по този въпрос“. Те прекарали остатъка от деня като 
угаждали всячески на двамата ваишнави и обсъждали с тях множество духовни 
въпроси. 

Вечерта, след арати, ваишнавите както обикновено се събрали под дървото 
бакула в двора на Шриваса. Повтаряйки светите имена на броеницата си от туласи, 
Рагхунатх дас Бабаджи седял между тях. Като влезли в двора, Враджанатх и Виджай-
кумар предложили на светия мъдрец своите почтителни поклони. Старият Бабаджи ги 
прегърнал и попитал: „Щастливи ли сте, скъпи приятели?“ 

Виджай-кумар отговорил: „О, учителю, по твоята милост ние постигнахме 
духовно щастие. Моля те, разкажи ни днес за святото име на Бога“. 

Като се зарадвал, светият Бабаджи казал: „Имената на Върховната Личност на 
Бога биват два вида: мукхя (най-важните) и гауна (второстепенните). Имената, които 
посочват Неговата връзка с материалното творение и гуните на материалната природа, 
се считат за второстепенни. Сришти-карта (творецът на материалния свят), Джагат-пата 
(поддръжникът на материалния свят), Вишва-ниянта (повелителят на материалния 
свят), Вишва-палака (защитникът на материалния свят), Параматма (Свръхдушата, 
която присъства навсякъде в материалния свят) – това са примери за второстепенни 
имена. Някои други имена, въпреки че посочват качества, недостижими за гуните на 
материалната природа, също се отнасят към второстепенните имена. Брахма (Брахман) 
е пример за такова име. Повтаряйки второстепенните имена на Бога, човек може да 



постигне различни блага, но няма да получи висшето духовно благо. Имената, които 
описват всевъзможните проявления на Бога в духовния свят, извън пределите на 
материалното време и пространство, където времето присъства като вечно настояще 
(нитя-вартамана), са духовни и главни. Нараяна, Васудава, Джанардана, Хришикеша, 
Хари, Ачюта, Говинда, Гопала, Рама – това са примери за тези имена. Основните имена 
са тъждествени с формата на Върховния Бог, затова те съществуват във вечното 
настояще, в духовния свят. Привлечени от преданото служене, тези свети имена се 
намират в сърцата на ваишнавите, дори в материалния свят. Но тези имена нямат 
никакво отношение към материалния свят. Когато святото име на Бога, дарено с цялото 
могъщество на Господ, слиза в материалния свят, то разрушава мрачните тъмници на 
мая. Единственият верен приятел, който имат живите същества, обитаващи 
материалния свят – това е святото име на Бог Хари. Те нямат друг приятел и защитник. 
В „Брихад-нарадия-пурана“ е казано: 

 
„Святото име, само святото име, прекрасното свято име на Бог Хари – е моят 
живот и душа. В този век, пълен с вражда и лицемерие, възпяването на светите 
имена на Бога е единственият шанс за освобождение, и няма друг път. Няма друг 
път! Няма друг път!“ 
 
Могъществото на святото име и безгранично. Святото име унищожава из корен 

всички грехове на обусловените души, разяждани от похот. В „Гаруда Пурана“ е 
казано: 

 
„Ако човек произнася святото име на Бога – дори в безпомощно състояние, дори 
без всякакво желание – всичките му грехове се разбягват досущ като дребни 
животни, изплашени от рева на лъва“. 
 
Човек, който се е отдал под покровителството на святото име, се избавя от всички 

страдания. В „Сканда Пурана“ е казано: 
 
„Поднасям своите почтителни поклони на безграничния Господ, Върховната 
Личност на Бога. Ако човек си спомня за Него или произнася Неговите свети 
имена, всичките му телесни и умствени недъзи си тръгват завинаги“. 
 
Този, който повтаря святото име на Бог Хари, пречиства своето семейство, 

приятели и всички околни. В „Брахманда Пурана“ е казано: 
 
„Сърцето на този, който денем и нощем възпява святото име на Бога, е чисто, 
дори да е извършил множество тежки грехове. Още повече, той пречиства от 
материалната нечистота целия си род“. 
 
Човек, предан на святото име се освобождава от всякакви страдания. В „Брихад-

Вишну-пурана“ е казано: 
 
„Възпяването на святото име на Бог Хари изцелява всички телесни болести, 
отстранява всички препятствия по пътя на човек и го спасява от всички беди“. 
 
Епохата на Кали не може да причини ни най-малка вреда на човек, който възпява 

святото име на Бог Хари. В „Брихан-нарадия-пурана“ е казано: 
 



„Епохата на Кали не може да причини никаква вреда на човек, който постоянно 
възхвалява: „Харе! Кешава! Говидна! Васудева! Джаганмая!“ 
 
Слушайки звуците на святото име на Бог Хари се освобождават дори обитателите 

на ада. В „Нрисимха Пурана“ е казано: 
 
„Когато обитателите на ада започнат да повтарят святото име на Бог Хари, в 
техните сърца се ражда преданост към Бог Хари. От адските светове те се издигат 
в райските светове“. 
 
Възпявайки святото име, човек разрушава последиците на своята прарабдха-

карма. В „Шримад Бхагаватам“ (12.3.44) е казано: 
 
„Ужасен пред прага на смъртта, човек рухва в леглото си. Дори гласът му да 
трепери и да не осъзнава напълно какво казва, ако промълви святото име на 
Върховния Бог, той може да се избави от последиците на кармичните си дейности 
и да постигне върховното местоназначение. Ала при все това, хората в Кали Юга 
не се заемат с обожание на Господа“. 
 
Святото име на Бог Хари е дори по-възвишено от всички Веди. В „Сканда 

Пурана“ е казано: 
 
„Сине мой, не си струва да се изучава „Риг Веда“. Не се опитвай да постигнеш 
„Яджур Веда“. Дори не си помисляй да се захванеш със „Сама Веда“. Просто пей: 
„О, Говинда!“ С радост в сърцето възпявай светите имена на Бог Хари“. 
 
Святото име на Бог Хари със славата си затъмнява славата на всички свещени 

места. Във „Вамана Пурана“ е казано: 
 
„Възпявайки светите имена на Бог Вишну, човек достига такова благо, с каквото 
не могат да го дарят дори многократните посещения на свещените места за 
поклонение“. 
 
Дори отзвукът на святото име (намабхаса) е много по-полезен от всякакви други 

благочестиви действия. В „Сканда Пурана“ е казано: 
 
„Нито раздаването на милиони крави, нито живеенето в Праяг край Ганг в 
продължение на цяла калпа, нито извършването на милиони яги, нито раздаването 
на купища злато, високи колкото планината Меру, не могат да донесат и една 
стотна от благото, което се дарява благодарение на пеенето на светите имена на 
Бог Говинда“. 
 
Святото име на Бог Хари носи на човек всички възможни блага. В „Сканда 

Пурана“ е казано: 
 
„Възпяването на светите имена на Бог Вишну отстранява всички нещастия на 
материалния живот, побеждава врагове и е неизчерпаем източник на духовно 
знание“. 
 
Святото име на Бог Хари притежава неизмеримо могъщество. В „Сканда Пурана“ 



е казано: 
 
„Бог Хари е събрал ведно всички животворни и благостни сили, с които дарява 
раздаването на милостиня, обети, аскези, поклонение, раджасуя-ягя, ашвамедха-
ягя, и е вложил тези сили в Своите свети имена“. 
 
Святото име на Бог Хари носи духовно блаженство на живите същества. В 

„Бхагавад Гита“ (11.36) е казано: 
 
„Арджуна казва: „О, господарю на сетивата, светът се изпълва с радост, когато 

слуша Твоето име, и всеки се привързва към Теб. Докато постигналите съвършенство 
същества Ти отдават почитания, демоните се страхуват и се разбягват във всички 
посоки. Всичко това е напълно справедливо“. 

 
Целият свят се прекланя пред онзи, който възпява святото име. В „Брихад-

нарадия-пурана“ е казано: 
 
„Хората, дарени с разум, поднасят своето почитание на преданите, които 
възкликват с любов: „Нараяна! Джаганнатха! Васудева! Джанардана!“ 
 
Святото име е единственото убежище за всички, които са безпомощни пред 

бедствията на материалния свят. В „Падма Пурана“ е казано: 
 
„Дори най-материалистичните хора, изгубили разсъдък, неблагочестиви, лишени 
от знание, целомъдрие и други добродетели, с лекота достигат висшето духовно 
предназначение, отдавайки се на Бог Вишну и призовавайки Неговото свято име с 
любов“. 
 
Святото име на Бог Хари може да бъде възпявано винаги и навсякъде. Във 

„Вишну-дхармоттара-пурана“ е казано: 
 
„Човек, който жадно възпява святото име на Бог Хари, не мисли дали даденото 
място или време подхождат за възпяване или не. Той не признава никакви 
ограничения, касаещи възпяването на святото име“. 
 
Святото име дарява с лекота имперсонално освобождение на този, който го желае. 

Във „Вараха Пурана“ Върховната Личност на Бога провъзгласява: 
 
„Човек, който постоянно произнася“ „Нараяна! Ачюта! Ананта! Васудева!“, може 
да се слее с Моето битие, ако разбира се, иска това“. 
 
В „Гаруда Пурана“ е казано: 
 
„Каква е ползата от санкхя? Защо е нужна йога? О, царю на царете, ако искаш да 

постигнеш безличностно освобождение, възпявай святото име на Бог Говинда“.  
 
Святото име на Бог Хари открива света на Ваикунтха на индивидуалната душа. В 

„Нанди Пурана“ е казано: 
 
„Хората, извършили в миналото си множество грехове, но днес възпяващи 



святото име на Бога, се отправят в предвечната обител на Бог Вишну“. 
 
Възпяването на святото име носи удовлетворение на Върховната Личност на Бога. 

В „Брихан-нарадия-пурана“ е казано: 
 
„О, брамини, Върховният Бог, недостижим за материалните сетива, е много 

доволен от човека, който независимо от глад, жажда и множество други неудобства, 
продължава да повтаря Неговото свято име“. 

 
Като възпяваме святото име на Бог Хари, можем да привлечем към себе си 

Върховната Личност на Бога. В „Махабхарата“ Бог Кришна казва: 
 
„Намирайки се много далеч от мен, в отчаянието си Драупади ме повика, 
възклицавайки: „О, Говинда!“ Този призив беше чут от Мен, и Аз чувствам как 
дългът Ми пред нея все повече расте и расте в Моето сърце“. 
 
Святото име на Бог Хари открива на хората висшата цел на живота. В „Сканда 

Пурана“, а също и в „Падма Пурана“ е казано: 
 
„Възпяването на святото име на Бог Дамодар носи огромно благо, огромно 
богатство и огромна полза на живото същество“. 
 
Възпяването на святото име на Бог Хари е най-доброто от всички действия, които 

могат да бъдат извършени в рамките на преданото служене. Във „Ваишнава 
Чинтамани“ е казано: 

 
„Като се старае винаги да помни Бог Вишну, човек може да намали своите 
грехове до нула. Но най-голямо благо той получава, когато произнася с вяра 
святото име на Бога“. 
 
Във „Вишну Рахася“ е казано: 
 
„Резултатът, който в Сатя Юга се е достигал чрез поклонение на Бог Хари, а в 
Трета Юга – чрез извършване на пищни жертвоприношения, в Кали Юга се 
достига чрез възпяване на святото име на Бог Говинда“.  
 
В „Шримад Бхагаватам“ (12.3.52) тези думи намират потвърждение: 
 
„Каквито резултати са били постигани в Сатя Юга посредством медитация над 
Вишну, в Трета Юга чрез извършване на жертвоприношения, а в Двапара Юга 
чрез служене в лотосовите нозе на Бога, могат да бъдат постигнати в Кали Юга 
просто чрез възпяване на святото име на Бога“. 
 
О, Виджай-кумар, помисли за това и ще разбереш, че дори сянката на святото име 

на Бог Хари е по-добра от всички материални благочестиви действия. А защо не? 
Благочестивите деяния са само средство за постигане на висшата цел. Когато целта е 
достигната, средствата вече не са нужни. Благочестивите действия, дори и най-ценните, 
са материални. А святото име на Бог Хари е духовно. Святото име може да бъде 
разглеждано като средство за достигане на целта, но когато целта е достигната, човек 
открива, че святото име представлява също и самата цел. Помисли за това и със 



сигурност ще разбереш, че всички елементи на преданото служене намират своето 
изражение в святото име на Бог Хари“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Виджай-кумар казал: „О, учителю, святото име на 
Бог Хари е изцяло духовно. Аз с цялата си душа вярвам в тази истина. Но в желанието 
си да оградя своята вяра от всички съмнения, искам да разбера по какъв начин святото 
име, което на пръв поглед се състои само от редове срички, е духовно. Моля те, бъди 
милостив, обясни това“. 

Бабаджи отговорил: „Писанията („Падма Пурана“) провъзгласяват следното: 
 
„Святото име на Кришна излъчва трансцендентално блаженство. То дарява с 
всякакви духовни благословии, тъй като представлява Самият Бог, Шри Кришна, 
източникът на всички мислими наслаждения. Името на Кришна е съвършено, то е 
вместилище на безкрайни трансцендентални емоции. При никакви обстоятелства 
то не може да стане материално. Святото име притежава не по-малко могъщество 
от Самия Кришна. Тъй като името на Кришна е неосквернено от материални 
качества, не може да става и дума, че то е подложено на влиянието на илюзорната 
енергия, мая. Името на Кришна е изцяло свободно и духовно. То не е подложено 
на влиянието на законите на материалната природа. Святото име на Кришна и 
Самият Кришна са едно“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Кажи, с какво това име, което в края на 

краищата представлява просто редица срички, се различава от всички останали звуци в 
материалния свят?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Святото име на Бог Хари не принадлежи на 
материалния свят. Индивидуалната душа – миниатюрна частица на духа – е способна да 
възпява истински святото име на Бог Хари само тогава, когато се намира в своето 
изначално духовно тяло. Материалните сетива, присъщи на душата, намираща се в 
плена на мая, ѝ пречат да възпява святото име на Бог Хари. Но по милостта на хладини-
шакти на Бога душата може да постигне своето изначално положение. Тогава святото 
име ще се яви пред нея в цялото си великолепие. Святото име прониква в разума на 
предания, а след това слиза до езика, ако езикът е пречистен с предано служене. 
Святото име не е само поредица от материални срички. Само изглежда, че то се състои 
от материални срички, когато танцува по езика, осквернен от материята. Такава е 
съкровената тайна на святото име“. 

Като изслушал мъдрия Бабаджи, Виджай-кумар попитал: „А кое от основните 
имена на Бога е най-привлекателното?“ 

Бабаджи отговорил: „В „Шата-нама-стотра“ е казано: 
 
„Само един звук от името на Вишну е много по-добър от всичките Веди, взети 
заедно. Едно име на Рама е равно на хиляда пъти произнесеното име на Вишну“. 
 
По-нататък, в „Брахманда Пурана“ е казано: 
 
„Благостните плодове, които идват при живото същество благодарение на три 
пъти произнесените хиляда свети имена на Бог Вишну, може да донесе само 
веднъж произнесеното име на Кришна“. 
 
Затова се счита, че святото име на Бог Кришна е най-възвишеното. Съкровището 

на моето сърце, Бог Шри Гауранга, ни учи на мантрата, която започва с думите „Харе 
Кришна, Харе Кришна“. Ти трябва да възпяваш тази мантра винаги“. 



Виджай-кумар попитал: „О, светецо, как да възпяваме правилно святото име?“ 
Бабаджи отговорил: „Трябва да възпяваш святото име на броеница от туласи 

или, ако такава няма, като броиш на пръстите си. Трябва старателно да се избягват 
всички оскърбления, които могат да бъдат извършени по време на възпяването. Когато 
възпява правилно святото име, човек достига према (чиста любов към Бога). Светите 
имена трябва да се броят на броеницата, за да разберем увеличава ли се количеството 
на произнесените имена. Дръвчето туласи е много скъпо на Бог Хари, затова 
възпяването на броеница, направена от туласи, е най-ефективно. Възпявайки святото 
име, човек трябва да осъзнава, че името на Бог Кришна и самият Бог Кришна не се 
различават един от друг“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, съществуват девет метода за предано служене, 
а също и шестдесет и четири категории действия, извършвани в рамките на преданото 
служене. Ако човек повтаря святото име без умора – а това е само един вид действие, 
извършвано в предано служене –откъде да намери време да извърши всички останали 
действия, препоръчани за преданите?“ 

Бабаджи отговорил: „Това не е проблем. Шестдесет и четирите категории 
действия са включени в деветте метода за предано служене. Можем да се покланяме на 
Божеството или по желание можем да повтаряме святото име на уединено място. 
Можем да практикуваме деветте метода за предано служене при всякакви условия. 
Гледайки Божеството, можем да слушаме разкази за Бога, да възпяваме, да помним 
светите имена на Бог Кришна, а също да Му служим с други действия. Можем да 
считаме цялата тази дейност за предано служене на святото име. Ако човек няма 
възможност да съзерцава Божеството, той може да си припомня Неговия лик, а също да 
практикува деветте метода на предаността, като започне със слушане и възпяване на 
святото име. От деветте метода за предано служене, започващи със слушане и 
възпяване, повтарянето на святото име се счита за най-могъщо. Ако преданият изпитва 
блаженство, когато възпява светите имена, това е достатъчно да се придвижва по пътя 
на предаността. Изобщо не е задължително да се занимаваме с всичките дейности 
едновременно“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава изразът „Да възпяваме святото име 
постоянно“?“ 

Мъдрият Бабаджи отговорил: „С изключение на времето, нужно на човека за сън, 
можем да повтаряме святото име в продължение на целия ден, докато се занимаваме с 
всевъзможна дейност. Именно това се нарича постоянно възпяване на святото име. 
Можем да произнасяме святото име на всяко място, по всяко време, във всяка ситуация. 
Не съществуват никакви ограничения за това“. 

Виджай-кумар възкликнал: „Ах! Ако не ни дариш със своите благословии, ние 
никога няма да получим желание да възпяваме святото име. Без да се опираме на твоята 
милост, никога няма да станем истински ваишнави“. 

Бабаджи казал: „Приятели мои, ще ви разкажа за различните категории 
ваишнави. Бог Гауранга, повелителят на нашите сърца, веднъж казал на Своя слуга, 
Сатярадж, че за ваишнава трябва да считаме всеки, който поне веднъж в живота си е 
произнесъл святото име на Бог Кришна. Но човек, който възпява святото име на Бог 
Кришна постоянно е ваишнава от по-висок клас. А този светец, при вида на когото, 
святото име на Бога извира на устата на другите, се счита за най-възвишен ваишнава. 
Като възпявате святото име на Бог Кришна с вяра и любов, вие непременно ще станете 
истински ваишнави“. 

Виджай-кумар попитал: „Молим те, обясни ни, какво представлява „чистото свято 
име на Кришна“. 

Праведният Бабаджи отговорил: „Когато святото име на Бог Кришна се 



произнася с любов и искрена вяра в Бога, именно това се нарича „истинското свято име 
на Бог Кришна“. Всяко друго произнесено свято име е или намабхаса (отзвук на 
святото име), или намапарадха (свято име, произнесено с оскърбления)“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, трябва ли да считаме святото име за цел 
(садхя) или за средство (садхана) за достигане на целта?“ 

Светият Бабаджи пояснил: „Когато преданият практикува садхана-бхакти, той 
може да счита възпяването за средство (садхана) за постигане на целта. Но ако е 
достигнал нивото на бхава-бхакти или према-бхакти, той трябва да счита възпяването 
за цел на своята дейност (садхя). По такъв начин, предназначението на святото име 
варира в зависимост от нивото на духовно развитие на предания“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Истина ли е, че Бог Кришна не се различава от 
Своето име? Или всичко това е преувеличение?“ 

Като се усмихнал, Бабаджи отговорил: „Между тях няма ни най-малка разлика. 
По-точно, все пак съществува една разлика: святото име на Бога е по-милостиво от 
самия Бог. Ако човек извърши оскърбление към Бог Кришна, Бог няма да му прости. 
Но ако извърши оскърбление към Неговото свято име, святото име задължително ще 
прояви милост и ще му прости. Въпреки това, трябва старателно да избягваме 
оскърбленията към святото име. Този, който не се е избавил от оскърбленията, няма да 
може да произнася святото име по правилния начин. Утре ще разкажа по-подробно за 
оскърбленията към святото име“. 

Като изслушали наставленията на светия мъдрец, Враджанатх и Виджай-кумар 
почтително докоснали праха от нозете на своя духовен учител и си тръгнали обратно 
към Билва-пушкарини. 

 
 
 
24. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 

прайоджана (оскърбления към святото име)  
 
 
В същата вечер Враджанатх и Виджай-кумар повторили на своите броеници от 

туласи по петдесет хиляди (двадесет и девет кръга) свети имена. Едва късно през 
нощта най-накрая легнали да спят. Като се отдали на святото име, двамата чувствали 
как милостта на Бог Кришна се спуска върху тях. Когато се събудили сутринта, те 
започнали да споделят един с друг, преизпълнени с блаженство. След това приятелите 
се окъпали в Ганг и се заели с поклонение на Бог Кришна, а също с възпяване на 
святото име на Бог Хари, декламиране на „Даша-мула“, изучаване на „Шримад 
Бхагаватам“, служене на ваишнавите, почитане на прасада на Бога и други действия в 
предано служене. Така прекарали целия ден. Сумракът ги застигнал край хижата на 
възрастния Бабаджи в двора на Шриваса. Като се поклонили на светия старец, те 
седнали в размисли за това, което обсъждали предишната вечер. Виджай-кумар задал 
на своя учител въпрос за оскърбленията на святото име. С радостта, с която неизменно 
светели неговите очи, светият Бабаджи отговорил: „Както възпяването на святото име 
е най-благотворно от всички духовни действия, така оскърблението към святото име е 
най-тежкият от греховете. Когато човек получи покровителството на святото име, 
всичките му грехове се опрощават. Това не се отнася само до онези, които извършват 
оскърбления към святото име. В „Падма Пурана“ е казано: 

 
„Хората, извършили оскърбления към святото име, са съветвани да възпяват 
святото име, тъй като продължавайки възпяването, те постепенно ще се научат да 



правят това без оскърбления. Дори ако в началото на своя духовен път човек 
произнася святото име с оскърбления, като продължава да го възпява отново и 
отново, той ще успее постепенно да се избави от тях“. 
 
Виждаш ли, баба, колко е трудно да се избавиш от последствията на 

оскърбленията към святото име! Разумният човек ще се стреми да възпява святото име 
без оскърбления и несъмнено, ще бъде възнаграден с възможността да произнася чисто 
святото име. Случва се на човек да му текат сълзи от очите, космите на тялото му се 
изправят и да се проявяват други признаци на екстаз, но независимо от това, той да 
продължава да извършва оскърбления и да е неспособен да възпява святото име по 
правилния начин. Начинаещите предани няма да могат да възпяват чисто святото име, 
ако не приложат особени усилия за това“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, а в какво се състои чистото 
възпяване на святото име?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Възпяването се счита за чисто само когато човек 
избягва десетте оскърбления на святото име. В този случай под „чисто възпяване“ не се 
има предвид правилното произношение. В „Падма Пурана“ е казано: 

 
„Ако преданият произнесе святото име на Бога само веднъж, ако святото име само 
един път проникне в неговия ум или в неговото ухо – каналът на слуховото 
възприятие, то несъмнено ще му донесе освобождение от оковите на материята. 
Дали святото име е произнесено вярно или не, в съответствие с правилата на 
граматиката или не, дали неговите срички са съединени правилно или не – това 
все едно ще се случи. О, брамине, каква огромна сила се таи в святото име! Но 
въпреки това, ако човек се опитва да се възползва от святото име, за да обезпечи 
материалното си тяло с благополучие, като се стреми да получи материално 
богатство или последователи, или пък под влияние на алчността или безбожието – 
с други думи, ако той произнесе святото име с оскърбления, тогава повтарянето 
на святото име няма да доведе до желания резултат. Затова, възпявайки святото 
име на Бога, трябва старателно да се избягват всички оскърбления“. 
 
Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар отбелязал: „Сега виждам, че за 

начинаещия предан няма друг път, освен да се научи да избягва оскърбленията на 
святото име. Моля те, бъди добър, разкажи подробно за тези оскърбления“. 

Бабаджи казал: „Съществуват десет оскърбления на святото име. В „Падма 
Пурана“ („Брахма-канда“, 25.15-25.18) те са описани по следния начин: 

 
„1) Оскърбяването на великите светци, проповядващи славата на Харе Кришна 
маха-мантрата, се счита за най-сериозното оскърбление в лотосовите нозе на 
святото име. Нама Прабху, който е единен със самия Бог, няма да потърпи 
подобно злословие от никого – дори от този, който се слави като велик предан.  
2) Святото име на Вишну носи всички мислими блага в материалния свят. Името, 
формата, качествата и игрите на Вишну проявяват със себе си 
трансценденталното, абсолютно знание. Затова, ако човек се опитва да отдели 
Абсолютната Личност на Бога от Неговото свято име или Неговата 
трансцендентална форма, качества и игри, считайки ги за материални, той нанася 
оскърбление. Подобно оскърбление представлява и вярата в това, че имената на 
полубоговете – например, бог Шива – притежават същата сила като името на Бог 
Вишну.  
3) Оскърбление е и невярното разбиране на положението на духовния учител и 



завистта към него.  
4) Критика към ведическата литература – например, четирите Веди или 
Пураните.  
5) Интерпретацията на светите имена на Бога според своето разбиране.  
6) Оскърбително е да се счита за въображаема славата на святото име.  
7) Който счита, че след като Харе Кришна мантрата може да противодейства на 
последствията от всички грехове, то греховната дейност може да се продължава, 
като едновременно се повтаря Харе Кришна мантрата за неутрализиране на 
последиците от нея, това представлява много голямо оскърбление в лотосовите 
нозе на Хари-нама. Такъв човек не може да бъде спасен с нищо – нито с аскеза, 
нито с наказанието на Ямарадж.  
8) Който приравнява възпяването на Харе Кришна мантрата с действия като 
извършване на религиозни обреди, спазване на сурови обети, практикуване на 
отречение и провеждане на огнени жертвоприношения, нанася голямо 
оскърбление.  
9) Оскърбително е да се разказва за славата на святото име на този, който не иска 
да слуша, а също и на този, който е атеист и няма вяра във възпяването на святото 
име.  
10) Който е чул за славата на святото име на Бога, но въпреки това продължава да 
води материалистичен начин на живот; който не проявява почитание и любов към 
възпяването на Харе Кришна маха-мантрата, е оскърбител на святото име“. 
 
Виджай-кумар помолил: „Бъди добър, моля те обясни, всеки стих отделно, за да 

можем да разберем по-добре същността на тези оскърбления“. 
Светият Бабджи казал: „Първото оскърбление е да се обиждат великите светци, 

които са се отрекли от карма, дхарма, гяна и йога, и са постигнали подслон в святото 
име. Това оскърбление се счита за най-тежко. Защо? Святото име на Бог Хари няма да 
прости злословенето против великите души, които проповядват по правилния начин 
славата на святото име в целия свят. Но то задължително ще прояви своята милост към 
тези, които възпяват святото име в компанията на светите ваишнави и избягват 
злословенето по адрес на преданите, привързани към святото име“. 

Виджай-кумар казал: „За мен е достатъчно лесно да разбера същността на първото 
от оскърбленията. О, учителю, моля те, обясни второто“. 

Бабаджи продължил своите обяснения: „Във втората част на стиха, обсъждан от 
нас, се описва следващото оскърбление. То може да бъде обяснено по двояк начин. 
Първото обяснение е следното: Бог Вишну и Бог Садашива са предводители на 
полубоговете. Но да се счита, че техните качества, имена и други, свидетелстват за 
Тяхната независимост, означава да се нанесе оскърбление на святото име. Представата, 
че Бог Вишну вероятно е Върховният Повелител, но и бог Шива може да бъде същия 
върховен повелител, независим от Бог Вишну, води до бхава-ишвара-вада – теорията, 
която утвърждава, че съществуват множество независими богове. Такава представа е 
непреодолимо препятствие по пътя, който води към чистото предано служене. Обаче и 
бог Шива, и останалите полубогове, напълно зависят от волята на Бог Вишну. 
Разбирането за това спасява човека от това оскърбление на святото име. Второто 
тълкуване е следното: да се счита, че името, формата, качествата и игрите на Всеблагия 
(шива) Бог, Върховната Личност, се различават от трансценденталното, вечно духовно 
тяло на Бога, означава да се нанесе оскърбление на святото име. Истината е, че формата 
на Кришна, името на Кришна, качествата на Кришна и игрите на Кришна са напълно 
духовни. Те по нищо не се отличават едно от друго. Човек, който съхранява и 
теоретичното (гяна), и практическото разбиране (вигяна) на тази истина, като възпява 



светите имена, е свободен от такова оскърбление на святото име“. 
Като изслушал своя учител, Виджай-кумар произнесъл: „Аз разбрах същността на 

първото и второто оскърбления. По твоята милост, осъзнах, че формата на Бог Кришна 
е духовна, а не материална, и че той е единен със Своите качества, име, а също с 
всичко, което е свързано с Него. Който търси подслон в святото име трябва да се 
приближи до нозете на истински духовен учител и така да постигне истината за 
положението на материята и духа. Сега, моля те, дай обяснение за третото 
оскърбление“. 

Бабаджи казал: „Човек трябва да притежава непоколебима преданост към 
духовния учител, който го учи във възпяването на святото име, защото възпяването на 
святото име е най-главното от всички духовни действия. Ако някой се отнася 
неуважително към духовния учител, който му дава святото име, или счита себе си за 
по-сведущ в шастрите и във философията, нанася оскърбление на святото име. Няма 
по-възвишен наставник от този, който е познал истината за святото име. Да не го 
оценяваме означава да нанасяме оскърбление на святото име“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, ако нашата преданост към теб бъде чиста, 
можем да считаме, че всичките ни усилия са се увенчали с успех. Сега, моля те, 
милостиво ни обясни същността на четвъртото оскърбление“. 

Светият Бабаджи казал: „В шрути-шастрите е казано, че възпяването на святото 
име е най-важното от всички духовни действия. В „Хари-бхакти-виласа“ (11.510-11-
512) са приведени следните цитати от Ведите: 

 
„О, Боже Вишну, ние разбрахме истината и се покланяме на славата на Твоето 
свято име. Ом тат сат ом. Аз поднасям своите почтителни поклони в нозете на 
Върховната Личност на Бога. Стремейки се към освобождение, чистите предани 
възпяват Неговите трансцендентални свети имена и насочват своя слух към тях. 
Най-светите мъдреци от древността са пели хвала на Тебе – най-пълното и 
съвършено цяло, бащата на Ведите. О, Боже Вишну, сега и ние, откривайки най-
накрая истината, се покланяме на славата на Твоето свято име“. 
 
И така, убедихме се, че всички Веди и Упанишади пеят за славата на святото име. 

Да се хулят тези писания, означава да се нанася оскърбление на святото име. Ако човек 
почита свещените писания, но отхвърля ученията за славата на святото име, той нанася 
оскърбление на святото име. Поради това той рискува да изгуби влечението си към 
святото име. Святото име трябва да бъде възпявано с почитание, с твърда вяра, че то 
представлява най-скъпоценният камък в огърлицата на Ведите“. 

Като изслушал смирено всичко казано, Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, 
твоите уста изливат върху нас потоци от нектар! Сега ние жадуваме да чуем за петото 
оскърбление на святото име“ 

Бабаджи казал: „Петото оскърбление - това са личните тълкувания за святото име 
на Бога. В „Джаймини Самхита“ е казано: 

 
„Хората, които считат, че славата на святото име на Бога, описана в шрути, 
смрити и Пураните, е преувеличена, никога не напускат ада“. 
 
В „Брахма Самхита“ Върховната Личност на Бога обяснява на Бодхаяна: 
 
„Аз низвергвам в бездната на страданията и на всевъзможните мъчения всеки, 
който след като изслуша описанието за всички блага, получавани чрез възпяване 
на святото име, все пак ги счита за преувеличени“. 



 
В писанията се твърди, че святото име притежава същите сили, които притежава 

самият Бог, Върховната Личност. Святото име е напълно духовно. Благодарение на 
своето могъщество, то може да освободи човека от кръговрата на ражданията и 
смъртта. Във „Вишну-дхарма-пурана“ е казано: 

 
„Скъпи царю, думата „Кришна“ е толкова благотворна, че всеки, който я е 
произнесъл, се избавя незабавно от последствията на греховете, извършени за 
много животи“. 
 
В „Брихан-нарадия-пурана“ е казано следното: 
 
„О, най-добри от брамините, възпяването на святото име на Бог Хари е 
единственият начин за избавяне от всеки грях. Аз не виждам никакъв друг път“. 
 
В „Брихад-вишну-пурана“ е казано: 
 
„Човек, който е произнесъл святото име на Кришна, може да избегне 
последствията от всички грехове, извършени от него“. 
 
Всички тези описания на славата на святото име напълно съответстват на 

истината. Но когато за това слушат хора, които припечелват прехраната си чрез 
провеждане на обреди или преподаване на имперсонална философия, в стремежа си да 
обезопасят личните си източници на доход, те обявяват тези описания за преувеличени. 
Подобни интерпретатори предпочитат да считат, че описанията на благата, донасяни от 
святото име, се привеждат с цел умът на хората да се привлича към него. Хората, 
отговорни за това оскърбление, не чувстват влечение към святото име. Затова вие 
трябва да възпявате святото име на Бог Хари с пълна вяра в думите на писанията. 
Трябва да се избягва обществото на хора, които си позволяват да тълкуват славата на 
святото име според своето разбиране. Ако все пак ви се наложи да се срещнете с такъв 
човек, трябва веднага да се измиете, без да снемате дрехите от себе си. За това е 
говорил сам Бог Гауранга“. 

Като изслушал светия старец, Виджай-кумар се оплакал: „О, учителю, на 
семейните не им е лесно да възпяват святото име по изисквания начин. Те постоянно са 
обкръжени от хора, които са оскърбители на святото име. На пандити-брамини като 
мен им е много трудно да се присъединят към обществото на светите ваишнави. О, 
учителю, моля те, бъди милостив, дари ме с духовна сила, която ще ми помогне да 
избегна обществото на закоренелите грешници. Когато поглъщам думите, които 
излизат от твоята уста, моята вяра укрепва. Сега, моля те, обясни същността на шестото 
оскърбление“. 

Бабаджи казал: „Шестото оскърбление се извършва в случай, когато човек счита, 
че славата на святото име е въображаема. По мнението на имперсоналистите, 
Всевишният няма нито форма, нито име. Те считат, че мъдреците са измислили имената 
„Рама“, „Кришна“ и другите с цел да помогнат на хората да постигнат съвършенство. 
Тези, които приемат подобен извод, са оскърбители на святото име. Святото име е 
неизменно и духовно. Но святото име се явява в цялото си великолепие само пред 
духовните сетива, въвлечени в предано служене. Приемайки наставленията на 
духовния учител и свещените писания, трябва да разберете, че святото име няма да 
прояви милостта си към вас, ако го считате за въображаемо“. 

Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, преди да постигнем подслона на твоите 



нозе, ние се намирахме в обществото на обикновени труженици и логици – 
последователи на няя, и съответно разсъждавахме като тях. Благодарение на тебе се 
отказахме от многочислените заблуди. Молим те, бъди милостив и обясни същността 
на седмото оскърбление“. 

В отговор на това светият Бабаджи казал: „Да се греши, като се разчита на 
всепречистващата сила на святото име – означава да се нанася оскърбление в 
лотосовите нозе на Хари-нама. Никаква аскеза няма да пречисти човека, който 
извършва грехове с надеждата, че святото име ще го спаси. Подобно поведение 
оскърбява святото име. Единственият начин да се изкупи такъв грях е колкото може по-
бързо да се избавим от каквито и да било оскърбления към святото име“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, в този свят не съществува грях, който 
възпяването на святото име не би изкупило. Защо святото име да не унищожи и този 
грях?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Баба, в деня, в който живото същество се обръща 
към святото име за покровителство, всички негови греховни реакции – както прарабдха 
(тези, които вече са започнали да действат), така и апрарабдха (тези, които ще донесат 
страдания в бъдеще) – мигновено се унищожават. В края на краищата, святото име го 
довежда до према (чиста любов към Бога). Който се обръща за помощ към святото име, 
отблъсква напълно греховните желания. Той не иска блага, получавани благодарение 
на благочестива дейност. Отказва се от разговори за материално благочестие и грехове. 
Не е привлечен и от имперсонално освобождение. Следователно, който възпява святото 
име по правилен начин, не греши. Обаче ако човек, който възпява святото име, 
извършва грехове, неговата дейност се счита само за намабхаса (отблясък на святото 
име). На стадия на намабхаса миналите грехове на човека се унищожават, и греховната 
дейност вече не го привлича. Въпреки това, някои лоши навици все пак остават; те 
изчезват постепенно. И ако по силата на минали привързаности човек извършва 
някакви грехове, намабхаса (отблясък на святото име) го избавя от тях. Но ако някой, 
който е приел подслона на святото име, греши съзнателно и разчита на прошка, 
неговото поведение се счита за оскърбително“. 

Като изслушал своя учител, Виджай-кумар попитал: „Моля те, обясни ни 
същността на осмото оскърбление. Ще се радваме много“. 

Бабаджи казал: „За особено оскърбително се счита мнението, че възпяването на 
Харе Кришна мантрата е подобно на следването на варнашрама-дхарма, раздаването 
на милостиня, извършването на религиозни обреди, спазването на сурови обети, 
практикуването на отречения или аштанга-йога, провеждането на огнени 
жертвоприношения и други подобни действия, които представляват части от 
благочестивата материална дейност. Всички благочестиви действия, описани в 
шастрите, са материални. За разлика от тях, святото име на Бога се намира извън света 
на материята. Благочестивите деяния, които споменахме сега, са средства за достигане 
на определени цели. Но крайната цел по своята природа е духовна. Благочестивите 
действия са само средство; сами по себе си те не са цел. Обаче святото име на Хари е и 
средството (на стадия на садхана-бхакти), и крайната цел (когато преданият жъне 
плодовете на своята духовна дейност). Затова обикновената благочестива дейност по 
никакъв начин не е равна на възпяването на святото име на Бог Хари, и който се 
съмнява в това нанася оскърбление на святото име. Материалните благочестиви деяния 
носят само незначителни блага. Човек, който моли святото име да го дари с тези жалки 
материални блага, нанася оскърбление на святото име. Само глупците считат 
материалните благочестиви постъпки за равни на възпяването на святото име. И само 
който е осъзнал нищожността на плодовете от материалната благочестива дейност, а 
също духовната природа на святото име на Бог Хари, притежава знание, наречено 



абхидея-гяна (знание за това, как преданото служене дава духовно развитие)“. 
Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, разбрах, че нищо не може да се сравнява 

със святото име на Бог Хари. Сега обясни ни, молим те, същността на деветото 
оскърбление. Моето сърце жадува да чуе това“. 

Светият Бабаджи казал: „Ведите учат, че възпяването на святото име на Бог Хари 
е най-важното от всички възможни духовни действия. Човек, който притежава вяра в 
чистото предано служене, е способен да възпява с любов святото име на Бог Хари. 
Хората, които не притежават такава вяра, естествено не са склонни към духовна 
дейност. Като слушат звуците на святото име, те не се привличат от него. Да се открива 
истината за святото име на такива хора се счита за оскърбление. Възпяването на 
святото име на Бог Хари е най-благословеното от всички духовни действия. Святото 
име носи благо на всички. Затова светите ваишнави ни учат, че в подобен случай е най-
добре да се пее святото име, предоставяйки на тези хора възможността да слушат 
пеенето. Обаче не трябва да се дават посвещения в процеса на възпяване на святото 
име, без да се убедим още отначало, че кандидатът притежава нужните качества. Само 
като стане парама-бхагавата (велик предан на Бога), човек получава трансцендентална 
сила и по милостта на Бога може да дарява на хората вяра в святото име. Възвишеният 
предан е способен да открива на другите истината за святото име на Бог Хари. Но 
докато човек е мадхяма-ваишнава (предан на Бога от средно ниво), той трябва да 
избягва обществото на невярващите, непреданите и на тези, които ненавиждат Бога“. 

Като изслушал своя учител, Виджай-кумар му задал поредния въпрос: „О, 
учителю, някои духовни учители, подбуждани от неистова жажда за слава и пари, дават 
посвещение в процеса на възпяване на святото име на Бог Хари дори на недостойни 
хора. Какво можеш да кажеш за такива духовни учители?“ 

Светият Бабджи отговорил: „Те са оскърбители на святото име“. 
Виджай-кумар попитал: „Моля те, бъди милостив и обясни смисъла на десетото 

оскърбление“. 
Бабаджи казал: „Всеки обитател на материалния свят, който изпитва опиянение 

при мисълта за своето богатство и положение в обществото, който много рядко, в 
размисли за отречението, получава проблясък на духовно просветление, или който 
слуша за славата на святото име от пандитите, но не се стреми да заобича святото име, 
така както би трябвало, нанася оскърбление на святото име на Бога. За назидание на 
такива хора, в „Шри Шикшаштака“ (втори стих), Бог казва: 

 
„Твоите имена, проявени по безброй начини, притежават пълната Ти сила и в 
помненето им времето не може да постави ограничения. Такава е милостта Ти, 
мой Боже, но поради лошата ми участ, у мен не се поражда привързаност към 
тях“. 
 
Баба, избягвай тези оскърбления и постоянно повтаряй святото име на Бог Хари. 

Само тогава святото име скоро ще прояви милост към теб, дарявайки ти према (чиста 
любов към Бога) и ще те превърне в парама-бхагавата (велик предан на Бога)“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, сега виждам, че и имперсоналистите, и 
обикновените труженици, и йогите – всички те са оскърбители на святото име. Но 
кажи, ако за съвместно възпяване на святото име (санкиртан) се събира множество от 
различни хора, правилно ли ще постъпи ваишнавата, ако се присъедини към тях?“ 

Като изслушал ученика, Бабаджи отговорил: „Ако сред пеещите святото име 
преобладават оскърбители, истинският ваишнава не трябва да се присъединява към тях 
и да пее заедно с тях. Но ако святото име възпяват чисти ваишнави или ваишнави, 
пеенето на които се намира на нивото намабхаса, тогава няма да има никаква вреда. 



Несъмнено, такова пеене ще донесе благо и духовно щастие. Но сега вече е късно. Утре 
ще ви разкажа за намабхаса“. 

Плачейки от любов към святото име, Виджай-кумар и Враджанатх с треперещи 
гласове поднесли молитви към светия Бабаджи, докоснали се до прахта от неговите 
нозе и тръгнали към Билва-пушкарини. 

 
 
25. Вечната религия и трите истини: самбандха, абхидея, 

прайоджана (оскърбления към святото име) 
 
Привечер на следващата вечер, Виджай-кумар и Враджанатх отново дошли при 

светия Бабаджи и се поклонили пред него. Като избрал подходящ момент, Виджай-
кумар започнал разговор: „О, учителю, бъди милостив, разкажи ни за намабхаса 
(отблясъка от сиянието на святото име). Ние жадуваме да чуем отново за славата на 
святото име“. 

Светият Бабаджи отговорил: „Скъпи приятели, вие сте големи късметлии. В 
желанието си да постигнете славата на святото име, трябва да проумеете същността на 
следните три неща: 1) нама (чистото възпяване на святото име); 2) намабхаса 
(отблясъка от сиянието на святото име); 3) намапарадха (оскърблението към святото 
име). За начало аз ще ви обясня какво е намабхаса. Намабхаса се нарича отблясъкът от 
сиянието на святото име“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, какъв е този отблясък и какви негови 
разновидности са известни на ваишнавите?“ 

Бабаджи отговорил: „Думата абхаса има три значения: 1) канти (светлина); 2) 
чхая (сянка); 3) пратибимба (отражение). Светещият предмет излъчва светлина, но 
освен това възникват сенки. По такъв начин, слънцето на святото име се проявява също 
и под формата на нама-чхая (сянка на святото име) и нама-пратибимба (отблясък от 
сиянието на святото име). Мъдрите старци напомнят също за бхакти-абхаса (частично 
присъствие на преданото служене), бхавабхаса (частично присъствие на екстатична 
любов към Бога), намабхаса (частично присъствие на святото име) и ваишнавабхаса 
(частично състояние на ваишнава). Всяка от тези абхаси се подразделя на два аспекта: 
пратибимба (отражение) и чхая (сянка)“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, каква взаимовръзка съществува между бхакти-
абхаса, бхавабхаса, намабхаса и вайишнавабхаса?“ 

Бабаджи отговорил: „Един ваишнава възпява святото име на Бог Хари. Ако той 
произнася святото име, когато е в състояние на бхакти-абхаса, святото име застава 
пред него под формата на намабхаса, а той самият е ваишнавабхаса. Думите бхава и 
бхакти посочват едно и също явление, обаче то има различни названия по причина, че 
единият му аспект е по-тесен, а другият – по-широк“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „В какво състояние животът на човек става 
ваишнавабхаса?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „В „Шримад Бхагаватам“ (11.2.47) е казано: 
 
„Пракрита, или преданият-материалист, не изучава шастрите съзнателно и не се 
опитва да постигне истинския смисъл на чистото предано служене. Следователно, 
той е изцяло лишен от чувството на уважение към възвишените предани. Въпреки 
това, той може да спазва регулиращите принципи, за които е разбрал от своя 
духовен учител. Трябва да се счита, че той се намира на материално ниво, 
въпреки че се старае да се усъвършенства в преданото служене. Такъв човек 
наричат бхакта-прая (предан-неофит) или бхактабхаса, тъй като може да бъде 



сведущ във ваишнавската философия“. 
 
Думата шраддха, спомената в този стих, се трактува като шраддхабхаса 

(присъствие на частична вяра). Ако вярата е насочена само към Бога и не обхваща 
преданите Му, тя се нарича чхая (сянка) или пратибимба (отражение). Такава вяра е 
присъща за прекалените материалисти. Тя се различава коренно от духовната вяра, 
която характеризира чистото предано служене. Тъй като на бхактабхаса (частичния 
предан) са присъщи и вяра, и начин за поклонение, материалистични по своята природа 
(пракрита), такъв предан-бхактибхаса наричат пракрита-бхакта или ваишнавабхаса. 
По думите на Бог Махапрабху, Хираня-Говардхана е бил ваишнава-прая. Думата 
ваишнава-прая характеризира човек, който носи огърлица, знаци тилак и други 
подобни, и изглежда като истински ваишнава, но възпява светите имена на нивото 
намабхаса. Такъв човек не е истински ваишнава или шуддха-ваишнава (чист 
ваишнава)“. 

Виджай-кумар попитал: „Ако имперсоналист нанася на тялото си знаците тилак, 
носи външни атрибути на ваишнава и възпява святото име, може ли да го наречем 
ваишнавабхаса?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Не, не можем да го наречем ваишнавабхаса. Той е 
оскърбител и следва да бъде наричан ваишнавапарадха (оскърбител на святото име). 
Този, който намира подслон в пратибимба-намабхаса (отблясък на екстатичната любов 
към Бога), може да бъде наречен ваишнавабхаса. Но няма да бъде вярно да наречем 
„ваишнави“ непоправимите оскърбители. Те трябва да бъдат наречени по друг начин“. 

Като изслушал поясненията на светия старец, Виджай-кумар попитал: „О, 
учителю, моля те, разкажи по-подробно за природата на чистото възпяване на святото 
име, за да можем да научим колкото може по-добре уроците, преподадени ни от тебе“. 

Бабаджи казал: „В случай, че човек, който възпява святото име, може да бъде 
наречен анябхилашита-шуня (лишен от всякакви материални желания), гяна-кармади-
анаврита (лишен от имперсонализъм и стремеж към кармична дейност) и анукуля-
бхава (стремящ се към Бог Кришна), неговото възпяване на святото име е чисто. 
Думата анябхилаша, употребена тук, не се отнася към желанието за вкусване на 
трансцендентално блаженство, пораждано от видимото проявление на святото име. 
Думата анябхилаша характеризира желанието да се постигне имперсонално 
освобождение или избавяне от последствията на греха, като следствие от възпяването 
на святото име. Ако у човека присъстват тези желания, неговото възпяване е 
осквернено. Ако човека е изпълнен с желание да се наслаждава на въображаемите 
блага, които носят гяна и карма, той също няма да може да възпява святото име чисто. 
По такъв начин, когато възпяването се освобождава от намапарадхите (оскърбленията 
на святото име) и от намабхаса (частичното проявление на святото име), то става 
шуддха-нама (чисто възпяване на святото име). Бог Гаурачандра, който дошъл да спаси 
пленниците на Кали Юга, е описал такова възпяване в „Шри Шикшаштака“ (трети 
стих), със следните думи: 

 
„По-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавайки почитания – в такова 
настроение трябва да възхваляваме винаги Хари“. 
 
Виджай-кумар попитал: „О, учителю, с какво се отличава намабхаса от 

намапарадха?“ 
Светият Бабаджи отговорил: „Намабхаса не е шудха-нама (чисто възпяване на 

святото име). Понякога нечистото възпяване на святото име се нарича намабхаса, 
понякога – намапарадха. Ако поради разсеяност или глупост човек не е способен да 



произнася святото име чисто, неговото възпяване се счита за намабхаса. Но ако святото 
име се произнася от негодяй-имперсоналист, който се стреми към безличностно 
освобождение, или пък от хедонист, жадуващ за материални удоволствия, тяхното 
осквернено възпяване се счита за намапарадха (оскърбление към святото име). Вчера 
ви разказах за десетте оскърбления. Ако искреният човек извършва тези оскърбления 
от глупост, неговото възпяване се счита за намабхаса. Трябва да разберете, че дотогава, 
докато възпяването на святото име се намира на нивото на намабхаса и е лишено от 
примеса на намапарадха, човек може да се издигне над нивото на намабхаса и да 
достигне нивото на шуддха-нама (чисто възпяване). Но ако човек се намира на нивото 
на намапарадха, ще му бъде трудно да произнася святото име по правилен начин. Вече 
обясних по какъв начин може да се избегнат намапарадхите (оскърбленията към 
святото име)“. 

Като изслушал светия Бабаджи, Виджай-кумар се поинтересувал: „Как трябва да 
постъпва човек, който се намира на нивото намабхаса, за да може неговото възпяване 
да се превърне в шуддха-нама (чисто възпяване на святото име)?“ 

Бабаджи отговорил: „Като общува с чистите предани, човек се привлича от 
чистото предано служене. Когато святото име се появи на устата на такъв човек, 
неговото възпяване става шуддха-нама. Обаче той трябва старателно да избягва 
обществото на тези, чието възпяване се намира на нивото на намапарадха. Когато 
общува с подобни хора, той няма да може да повтаря святото име по изисквания начин. 
Общуването със светите предани е единственият път за освобождение за 
индивидуалната душа. Затова Бог Гаурачандра, повелителят на нашите сърца, е казал 
на Санатана Госвами, че общуването със свети ваишнави е коренът, от който израства 
дървото на преданото служене. Като общува с преданите и избягва обществото на 
непреданите, а също и на жените, човек ще се научи да възпява святото име на Бог 
Кришна без оскърбления“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, твоите думи означават ли, че мъжът, който 
е прекалено привързан към обществото на своята жена, няма да може да възпява 
святото име чисто?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „Ваишнава трябва да се откаже от общуването с 
жени. Но под „общуване с жени“ тук изобщо не се подразбира случаят, когато 
семейният ваишнава общува със своята съпруга и живее така, както трябва да живее. 
Под „общуване с жени“ се подразбира този случай, когато мъжът изпитва материална 
привързаност към жена, също и когато жената изпитва материална привързаност към 
мъжа“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, какви разновидности намабхаса 
трябва да знаем?“ 

Бабаджи отговорил: „В „Шримад Бхагаватам“ (6.2.14) е казано: 
 
„Този, който възпява святото име на Бога, незабавно бива освободен от всички 
последствия на безкрайните си грехове, даже ако го възпява косвено [имайки 
предвид нещо друго], насмешливо, поради музикално представление или даже 
пренебрежително. Това се приема за истина от всички учени - познавачи на 
писанията“. 
 
Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар задал въпрос: „О, най-мъдри, 

какво означава изразът „да се произнася името по косвен начин“ (санкетя)?“ 
Бабаджи отговорил: „В момента на смъртта си небезизвестният ви Аджамила от 

страх призовал своя син, който се казвал Нараяна. Само като произнесъл думата 
„Нараяна“, която е име на Бог Кришна, Аджамила получил благо, каквото носи 



несъзнателното произнасяне на името на Бога. Млеччхите изразяват своя ужас или 
отвращение с думите „Харама! Харама!“, което на техния език означава „свиня“. Обаче 
тези думи могат да бъдат разбрани и като „Ха Рама!“ (О, Бог Рама!) Като повтарят 
неволно святото име на Бога, млеччхите се избавят от съда на Ямарадж. Намабхаса 
(отблясъкът на святото име), без съмнение ги дарява с освобождение. Това се 
утвърждава във всички свещени писания. Светите имена на Бога са единни със самия 
Бог. Затова този, който произнася думата „Мукунда“, се докосва пряко до самия Бог. 
Това е най-краткият път към освобождението. Като следва пътя на имперсоналните 
разсъждения, човек постига освобождение с огромни усилия и труд. Но благодарение 
на намабхаса всеки може да получи освобождение без особени усилия“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, ние знаем, че много от учените-
имперсоналисти, изпълнени с високомерие, без да имат ни най-малка представа от 
истината за млеччхите, а също атеистите, които отричат всички духовни ценности, са 
постигнали освобождение само благодарение на това, че надсмивайки се над святото 
име, все пак са го произнесли (парихася). Аз съм чел за това в свещените писания. 
Моля те, разкажи ни за това по-подробно“. 

Мъдрият Бабаджи казал: „Произнасянето на святото име с пренебрежение се 
нарича стобха. Когато ваишнава искрено възпява святото име, някой може да дойде 
при него и да каже: „Хей ти, нима си мислиш, че твоят Бог ще ти даде всичко, каквото 
поискаш?“ Благодарение на такова, дори неуважително произнасяне на святото име, в 
края на краищата оскърбителят постига освобождение. Такова е безмерното 
могъщество на святото име“. 

Като изслушал светия старец, Виджай-кумар попитал: „Как трябва да се отнасяме 
към пренебрежителното отношение към святото име (хелана)?“ 

Светият Бабаджи отговорил: „В „Прабхаса-кханда“ е казано: 
 
„Името на Кришна е най-сладкото от всичко сладостно и най-благоприятното от 
всичко благоприятно. То е трансценденталният плод на дървото на цялата 
ведическа литература. О, най-добър от Бхригу, то освобождава този, който го 
произнесе дори веднъж - с вяра или с презрение“. 
 
В този стих думата шраддхая означава „с уважение“, а хелая – „без уважение“. 

Думите нара-матрамтарайет посочва, че святото име освобождава дори яваните“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Нима това не е оскърбление – да се произнася 

святото име без нужното уважение?“ 
Светият Бабаджи отговорил: „Ако над святото име се присмива откровено 

порочен човек, това се счита за оскърбление. Но ако това действие се случва поради 
незнание, то се счита за намабхаса (отблясък на святото име)“. 

Като изслушал внимателно светия старец, Виджай-кумар попитал: „Моля те, 
обясни ни, какво благо носи намабхаса, а също ни разкрий, ако може, нейните 
отрицателни черти“. 

Бабаджи казал: „Сред благата, които намабхаса носи, се причисляват и сетивните 
удоволствия (бхукти), и освобождението (мукти), и осемнадесетте вида съвършенства 
на йогите. Но намабхаса не носи чистата любов към Бог Кришна (кришна-према), 
която е висшата цел на живота. Ако човек, който се намира на нивото намабхаса, 
общува с чист предан (шуддха-бхакта), той може да стане мадхяма-ваишнава (предан 
от средно ниво). Когато достигне нивото мадхяма, преданият ще може да се движи по 
духовния път без особени усилия, да получи чиста преданост, да се научи да възпява 
святото име без оскърбления, и в края на краищата, да постигне чиста любов към Бог 
Кришна (кришна-према)“. 



Виджай-кумар казал: „О, учителю, в този свят има множество предани от нивото 
вайишнавабхася. Те носят на телата си знаците на ваишнави и прилежно възпяват 
святото име, въпреки че това възпяване се намира на нивото намабхаса. Но не им се 
отдава да постигнат чиста любов към Кришна (кришна-према). Защо се случва това?“ 

Бабаджи промълвил: „Хората, които се намират на нивото бхакти-абхаса, 
несъмнено са достойни да постигнат чисто предано служене. Но в случай, че погрешно 
считат за велики светци хора, които все още не са се пречистили и не притежават 
преданост, те в края на краищата се оказват в обществото на имперсоналисти и други 
подобни оскърбители на святото име, което е крайно неблагоприятно. По такъв начин 
издигат преграда по пътя на личното си духовно развитие. Поддавайки се на това лошо 
влияние, те приемат за истина доктрината на имперсоналистите и другите оскърбители. 
В резултат на това се отдалечават от чистото предано служене и в края на краищата 
сами стават оскърбители. Но все пак, ако запасът от благочестиви постъпки на тези 
предани е достатъчно голям, те са способни да отхвърлят лошото общуване и да 
намерят в себе си сили да останат в обществото на преданите и да станат истински 
ваишнави“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, отговори ни, какви плодове носи 
намапарадха (оскърблението на святото име)?“ 

Светият Бабаджи казал: „Петте вида греховна дейност, умножени по милион 
пъти, не могат да се сравнят с едно-единствено оскърбление на святото име. Като 
разберете това, вие самите ще можете да си направите извод какви пагубни плодове 
носят оскърбленията на святото име“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, човек който оскърбява святото име, 
непременно ще бъде наказан. Но кажи ни, той няма ли въпреки това да получи полза, 
благодарение на това, че все пак е произнесъл сричките на святото име?“ 

Като се усмихнал, светият Бабаджи казал: „Святото име изпълнява желанията на 
този, който го произнася, каквито и да са те. Но на този, който произнася святото име с 
оскърбления, то няма да донесе никаква полза. Освен всичко друго, на оскърбителя ще 
му се наложи да вкуси плодовете на своите оскърбления. Но ако някой, въпреки своите 
оскърбления, продължава да възпява редовно святото име, той ще получи също и 
плодовете от своето възпяване. След определено време неговото възпяване ще стане 
трансцендентално благочестиво действие. След това той ще получи възможност да се 
приобщи към обществото на светите предани, които възпяват святото име с чисто 
сърце. Благодарение на това, този човек в края на краищата ще престане да оскърбява 
святото име. Трябва да помним, че дори имперсоналистите, които вървят по този път, с 
течение на времето стават искрени предани на Бог Хари“. 

Като изслушал Бабаджи, Виджай-кумар казал: „Повтаряйки святото име дори 
само веднъж, човек се освобождава от всичките си грехове. О, учителю, защо тогава 
трябва да възпяваме името на Бога винаги?“ 

Като се разсмял, Бабаджи отговорил: „И сърцата, и постъпките на оскърбителите 
на святото име са нечисти. Те завиждат на Бога. Не се привличат от светите хора и от 
свещените теми. Напротив, очарова ги лошото общество, лошите теории и вредоносни 
действия. Независимо от това, благодарение на непрекъснатото повтаряне на святото 
име, с течение на времето те се отвръщат от лошите хора и от вредната дейност. След 
като се избавят от лошото общуване, те започват да възпяват святото име с чисто сърце. 
Святото име на Бога им дава силата, необходима за тяхното развитие по духовния път“. 

Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, от твоите свещени уста наистина се лее 
нектарен поток, който прославя всички ипостаси на святото име. Слухът ни приема 
този нектар, който прониква и в нашите сърца. Вкусвайки нектара от този поток, ние се 
опияняваме от любов към святото име. Сега осъзнаваме в какво се състои разликата 



между нама (чисто възпяване на святото име), намабхаса (отблясъкът на святото име) и 
намапарадха (оскърбителното произнасяне на святото име). Молим те, кажи ни какви 
изводи трябва да си направим от всички тези наставления? Ще те изслушаме с голямо 
внимание“. 

Светият Бабаджи казал: „Тези изводи са представени изключително изящно в 
„Према-виварта“ на Джагадананда Пандит. Моля ви, чуйте ги: 

 
„О, братко мой, святото име на Бог Кришна е недостъпно за този, който е 
грешник. Той произнася само сричките на святото име, но истинското свято име 
не се проявява в неговото сърце. 
Понякога отблясъкът на святото име (намабхаса) освещава такъв човек. Но за 
голямо съжаление, оскърбленията към святото име (намапарадха), които излизат 
от неговите уста, задраскват всичко. О, братко мой, знай, че тези оскърбленията са 
най-голямото препятствие по пътя към Бога. 
Ако действително желаеш да възпяваш святото име на Бог Кришна, оставай в 
обществото на ваишнавите и заобикаляй отстрани сетивните удоволствия, 
стремежа към имперсонално освобождение и желанието да постигнеш йога-
сиддхи. 
Избягвай десетте оскърбления, оставай равнодушен към похвалите и 
обвиненията, изпълнявай своите задължения и възпявай святото име на Бог 
Кришна. 
Винаги приемай това, което е благоприятно за преданото служене на Бог Кришна, 
и решително отхвърляй онова, което е неблагоприятно за преданото служене на 
Бога. 
Избягвай имперсоналните измислици, занятията по йога и кармичната дейност. 
Бой се от показното отречение, присъщо на тези, които само имитират истинско 
действие, подобно на маймуните. Това така наречено отречение е само фарс, 
разиграван на сцената на материалния свят. 
Винаги мисли за Кришна като за свой защитник. Смирено отдавайки се на Него, 
ти ще се избавиш от всякакви бедствия. 
В материалния свят не е лесно да срещнеш велик светец. Затова Бог Кришна е 
дошъл в земята на Надия в образа на велик ваишнава. 
Ако си мъдър, непременно ще приемеш покровителството на нозете на Бог Гаура. 
Къде другаде ще намериш свят гуру, подобен на Бог Гауранга? 
О, братко-санняси, когато се срещаш с другите, не слушай клюки и не вземай 
участие в безсмислени разговори. 
О, мой братко-санняси, дори в съня си не разговаряй с жени. О, братко мой, 
помни, че ти си оставил съпругата си и сега гората е твоят единствен дом. 
Ако не искаш да изгубиш любовта на Бог Гауранга, пази историята за Чхота 
Харидаса в своите мисли. 
Не яж изискана храна и не носи изящни дрехи. Винаги съхранявай в сърцето си 
светлите образи на Шри Радха и Шри Кришна. 
Подобно на Харидас Тхакур, непрекъснато възпявай святото име на Бог Кришна. 
При всяка възможност се покланяй на Радха и Кришна в горите на Вриндаван. 
И семейният, и санняси трябва да помнят следните думи на Бог Гауранга: „Братко 
мой, не прекарвай нито ден без да пееш святото име“. 
О, братко мой, няма нужда да се занимаваш с многочислени действия, 
благоприятни за преданото служене. Единственото, с което трябва да се 
занимаваш, е да търсиш подслон в святото име на Бог Кришна. 
Изпълнен със състрадание към обусловените души, Бог Кришна се явил в 



материалния свят под формата на Своето свято име. Изпълнен с жалост към 
хората в Кали Юга, Бог Кришна слязъл на нашата планета в златистата форма на 
Бог Гаура. 
Искрено се покланяй на Бог Гауранга. О, братко мой, следвай този път и ще 
дойдеш в нозете на Бог Кришна. 
Когато се намираш в обществото на преданите на Бог Гаура, пей имената на Бог 
Гаура, възпявай Харе Кришна мантрата и радостно танцувай. 
О, братко мой, следвайки тези наставления, ти ще постигнеш богатството на 
любовта към святото име – богатство, което е дошъл да раздава самият Бог“. 
 
Виджай-кумар и Враджанатх слушали „Према-виварта“ на Шри Джагадананда 

Пандит от устата на възрастния свят Бабаджи и сърцата им се изпълвали с духовна 
любов. Когато завършил своя разказ, светият бабаджи изгубил свяст. Като дошъл на 
себе си, той най-напред поставил ръцете си на шиите на Виджай-кумар и Враджанатх, а 
след това запял: 

 
„О, братя, какво могъщество притежава святото име на Бог Кришна! 
Изпепелено от материални желания, моето сърце беше като пустиня, изгорена от 
слънцето. Но се случи чудо – някой, следвайки пътеката на моя слух, проникна в 
сърцето ми и изля в него поток от нектар, който не може да бъде сравнен с нищо. 
Сега потоците нектар в моето сърце пресъхнаха. Но затова пък чувствам стъпките 
върху своя език. Приемайки формата на звук, някой танцува върху него без умора. 
И ето резултатът – гласът ми пресеква, тялото ми трепери и краката ми не могат 
да стоят на едно място. 
От очите ми се леят потоци сълзи, а тялото ми е покрито с пот. Аз губя съзнание и 
падам на земята. Струва ми се, че е настъпил краят на света. Цялото ми тяло е 
изпълнено с екстатична любов.  
Всичко това сериозно ме смущава. Върху сърцето ми се лее нектар и аз, напълно 
безпомощен и окрилен, потъвам в океан от любов. Неспособен съм да разбера 
каквото и да било, превърнах се в безумец. Откраднаха ми богатството, което като 
последния скъперник таях дълбоко в сърцето си. 
Аз търся покровителството на Бога, а в отговор Той си играе с мен. Не е по силите 
ми да опиша всички тези преживявания. Разбрах само едно – че святото име на 
Кришна не зависи от нищо и действа така, както само пожелае. Ако То иска това, 
аз съм щастлив. Освен всичко друго, цялото ми щастие е само в Него. 
Святото име е разтварящото се цвете на любовта. То е съд за прекрасен нектар. 
Неговото могъщество не може да бъде описано с думи. Когато това удивително 
цвете разцъфва, пред взора ми се разкриват неговата красота и възвишени 
качества. То ме пленява с оковите на Божествената любов – дар от Кришна и 
покорява моето сърце. 
Когато прекрасното цвете се разтвори напълно, то започва да излъчва дивен 
аромат и вдишвайки го, аз се отправям към Враджа. Святото име разкрива пред 
мен Своята божествена форма и игри. То ме дарява със съвършено, духовно тяло, 
лишено от недостатъци. Святото име ме запознава с Кришна, който окончателно 
разрушава моето материално тяло. 
Святото име на Кришна е скъпоценният камък чинтамани. То е изворът, от който 
се лее нектарът от любов към Бога. То е лишено от нечистота, и е чисто и 
сладостно. Ако умра от мъченията, причинявани от святото име, аз ще бъда много 
щастлив“. 
 



Така светият Бабаджи непрекъснато възпявал славата на святото име. Той 
замлъкнал едва когато станало полунощ. Като помолили за разрешение от своя духовен 
учител, Виджай-кумар и Враджанатх се прибрали вкъщи, напълно потопени в нектара 
на святото име. 

 
 
 

26. Начало на беседата за раса 
 
 
След тази беседа със светия старец, Виджай-кумар не се показвал в дома на 

Враджанатх почти цял месец. През това време активната баба на Враджанатх с 
помощта на сватовник намерила подходяща невеста за него. Като чул това, Виджай-
кумар изпратил своя брат в Билва-пушкарини, за да извърши сватбения обред на техния 
племенник. Настъпил подходящия ден за тази толкова благоприятна церемония. Все 
пак, Виджай-кумар който положил всички усилия племенникът му да се ожени, 
посетил дома на Враджанатх след като разбрал, че бракосъчетанието вече се е 
състояло. С цялото си сърце той се стремил към духовно съвършенство и дори не искал 
да говори за материални неща. Леко обиден, Враджанатх го попитал: „Чичо, защо 
твоето сърце е неспокойно днес? По твое указание и с твоя помощ аз надянах хомота на 
семейния живот. Кажи ми честно, за какво мислиш“.  

Виджай-кумар отговорил: „Баба, аз реших, че поне веднъж трябва да посетя 
Джаганнатх Пури. След няколко дни ще замина за там с група поклонници. Нека да 
навестим нашия духовен учител, и аз ще го помоля за неговите благословии“. 

След обяд Враджанатх и Виджай-кумар тръгнали за Шри Маяпур, разказали 
всичко на Рагхунатх дас Бабаджи и го помолили за разрешение за поклонничесто 
пътуване до Джаганнатх Пури. Светият Бабаджи се зарадвал много на тяхното 
решение и казал, че в Джаганнатх Пури, в дома на Каши Мишра, където е отсядал и Бог 
Махапрабху, живее ученикът на Шри Вакрешвара Пандит, Шри Гопал-гуру Госвами, 
на шията на когото сега лежи гирляндът от поученията на Шри Сварупа Дамодара 
Госвами. Светият старец казал, че Виджай-кумар трябва да се поклони в свещените 
нозе на този възвишен ваишнава и с преданост да изслуша неговите наставления. 
Когато Враджанатх и Виджай-кумар се върнали в къщи, Враджанатх неочаквано 
заявил, че той също ще замине за Джаганнатх Пури. Виджай-кумар, който обичал 
племенника си с цялото си сърце, много се зарадвал. Когато разказали всичко на 
близките си, било решено, че заедно с тях ще замине и бабата на Враджанатх. 

Още преди да настъпи месец джйештха (май-юни) поклонниците оставили 
домовете си и тръгнали по пътя, който води до Джаганнатх Пури. След няколко дни те 
стигнали до Дантана, а след още няколко пристигнали в Джалешвара. Пътьом те 
поднесли своите поклони на Божеството, известно като Шри Кшира-чора Гопинатх. 
По-нататък по пътя им лежала Шри Вираджа-кшетра. Като извършили обреда 
набхигая-крия, те се окъпали в река Вайтарани и заминали за Каттак, където се 
поклонили на Божеството на Шри Гопал. След това се поклонили на Божеството на 
Шива, което живеело в мангова горичка, и накрая стигнали в Джаганнатх Пури. 
Местните пандити приели радушно поклонниците и ги настанили в домовете си. 
Виджай-кумар, Враджанатх и баба му се установили в дома на предан, когото наричали 
Харачанди-саха. Като си отдъхнали, те обиколили свещеното място, окъпали се в 
морето, посетили петте най-известни свети места и почели прасада, предложен на Бога. 
За да извършат всичко това им били необходими три дни. След това в един от 
храмовете Виджай-кумар и Враджанатх видели изображението на Бог Махапрабху, а 



също отпечатъците от Неговите ръце и крака. Сърцата им се преизпълнили с любов към 
Бога и в същия ден те решили да отидат в дома на Каши Мишра. В дома на Каши 
Мишра видели каменната стая, наречена Гамбхира, а също сандалите и другите лични 
вещи на Бог Махапрабху. В едната половина на дома се намирал храмът на Шри Радха-
канта, а в другата – стаята на Шри Гопал-гуру Госвами. Задъхани от преизпълващата ги 
духовна любов, Виджай-кумар и Враджанатх паднали в нозете на светия Гопал-гуру 
Госвами. Гопал-гуру Госвами милостиво ги погледнал, след това ги прегърнал и ги 
попитал: „Кои сте вие?“ Когато Виджай-кумар и Враджанатх започнали да разказват за 
себе си, от очите на възвишения старец потекли сълзи. Щом чул, че тези приятели са 
пристигнали от Навадвип, той казал: „Аз съм щастлив, че днес ми се даде възможност 
да видя двама жители на свещената обител. Моля ви, разкажете ми как са Рагхунатх 
дас, Гаурачандра дас и всички останали ваишнави в Маяпур? Ах! Всеки път, когато 
мисля за Рагхунатх дас Бабаджи, аз си спомням моя шикша-гуру, Шрила Рагхунатх дас 
Госвами“. Като казал тези думи, Гопал-гуру Госвами повикал своя ученик, Шри 
Дхяначандра и му казал: „Трябва да нахраним с прасад тези двама ваишнави“. 
Дхяначандра завел Виджай-кумар и Враджанатх в своята стая, където те уважили маха-
прасада. След като почели маха-прасада, Виджай-кумар, Враджанатх и Дхяначандра 
започнали да обсъждат различни въпроси. Дхяначандра много се зарадвал, когато 
разбрал, че Виджай-кумар е известен познавач на „Шримад Бхагаватам“, а Враджанатх 
е знаменит тълкувател на множество писания. Той се върнал при Гопал-гуру Госвами и 
го информирал за това.  

Гопал-гуру Госвами казал: „Тези предани са велико богатство за моето сърце. 
Моля те, докато се намират в Джаганнатх Пури, води ги при мен всеки ден“.  

Като чули милостивите думи на великия ваишнава, Виджай-кумар и Враджанатх 
казали: „О, учителю, Рагхунатх дас Бабаджи от Шри Маяпур ни оказа велика милост. 
Той ни заръча да слушаме наставленията в твоите нозе“. 

В отговор Гопал-гуру Госвами промълвил: „Рагхунатх дас Бабаджи е известен 
като много учен човек. Вие трябва да изпълнявате неговите съвети безпрекословно. 
Ако искате да разберете нещо от мен, на което той все още не ви е научил, можете да 
дойдете утре на обяд, да почетем прасада на Бога и да зададете своите въпроси“. 

Като приели с благодарност поканата на Гопал-гуру, Враджанатх и Виджай-кумар 
се върнали в дома на Харичанда-сахи. 

На следващия ден приятелите отишли в храма на Шри Радха-канта, почели 
прасада и задали на светия Гопал-гуру Госвами няколко въпроса. Виджай-кумар и 
Враджанатх казали: „О, учителю, ние искаме да разберем по-подробно за 
трансценденталните раси (взаимоотношенията с Бог Кришна). Ще бъдем щастливи да 
чуем твоята интерпретация по тази съкровена тема. Ти самият си възвишен духовен 
учител, който принадлежи към сампрадаята на Бог Нимай Пандит. Живееш в дома на 
Бог Махапрабху и седиш на вяса-асана, който по-рано е заемал Шри Сварупа Дамодара 
Госвами. Ти си достоен да бъдеш духовен учител на целия свят. Ако чуем описанието 
на трансценденталните раси от твоята уста, това мъничко зрънце от трансцендентално 
знание, което ни е известно, в края на краищата ще донесе своите плодове“. 

Като настанил Виджай-кумар и Враджанатх на уединено място, Гопал-гуру 
Госвами казал: „Нека Нимай Пандит, който е дошъл в материалния свят като син на 
Шачи Деви и когато е слязъл на земята на Шри Маяпур е освободил цялото население 
на Бенгал и Ориса, ни дари с трансцендентално блаженство. Нека Шри Сварупа 
Дамодара Госвами, който е успял да удовлетвори Бог Махапрабху с описанията на 
сладостните чувства на мадхуря-раса, да се появи в нашите сърца. Нека Вакрешвара 
Пандит, който със своите танци е превърнал Нимай Пандит в свой покорен слуга и е 
пречистил Девананда Пандит, да ни озари с всички блага. 



Расите е тема, която се откроява по особен начин сред останалите духовни теми. 
Когато изгрява луната на трансценденталните игри на Върховния Бог, действията в 
чисто предано служене се превръщат в бхакти-раса (емоциите на предано служене)“. 

Като изслушал встъпителните думи на мъдрия учител, Враджанатх попитал: 
„Какви благочестиви постъпки трябва да извърши човек, за да постигне бхакти-раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Боя се, че няма да мога да отговоря кратко на твоя 
въпрос. Ще ми се наложи да прибягна до пространни обяснения. Вие навярно сте 
чували от своя духовен учител за кришна-рати (привързаността към Кришна), която се 
нарича също и стхаи-бхава (непрекъснат екстаз). Когато екстатичната любов достигне 
своя апогей, тя става кришна-бхакти-раса (емоциите, които съпровождат преданото 
служене на Бог Кришна)“. 

Враджанатх казал: „Обясни, моля те, какво е стхаи-бхава (непрекъснат екстаз)  и 
самагри (съставните части на раса). Аз съм чувал, как моя духовен учител разказва за 
това какво е бхава. Но не знам в какво съчетание тези елементи образуват раса“. 

Светият Госвами промълвил: „Обикновено бхава-бхакти (екстатичното предано 
служене) и кришна-рати (влечението към Бог Кришна) възникват благодарение на 
благочестивите действия, извършени или в този, или в предишни животи. Когато ожъне 
плодовете от тези деяния, човек достига състояние на съществуване изпълнено с 
блаженство. Има четири вида самагри (съставни части на раса), а именно: 1) вибхава 
(отличителни признаци или причините за екстаз); 2) анубхава (последващ екстаз); 3) 
саттвика-бхава (конституционален или екзистенциален екстаз); 4) вябхичари-бхава 
(постъпателен екстаз) или санчари-бхава (постоянните екстатични признаци). Ще 
започна обяснението на самагри (елементите на раса). Вибхава, която подбужда човека 
да вкуси сладостта от влечението към Кришна, бива два вида: аламбама (основна) и 
уддипана (подбуждаща). Аламбана, от своя страна се подразделя на две части: вишая 
(обекта на любовта) и ашрая (резервоара на любовта). Обектът на любовта се нарича 
вишая-аламбана, а душата, изпитваща любов – ашрая-аламбана. Съответно, обектът на 
привързаност или любов се нарича рати-вишая, а този, който изпитва привързаност 
или любов - рати-ашрая. По такъв начин преданият, който в сърцето си чувства любов 
към Бога, се нарича рати-ашрая, а Бог Кришна – обектът на любовта, се нарича рати-
вишая“. 

Като изслушал тези обяснения, Враджанатх отбелязал: „Аз разбрах, че вибхава се 
подразделя на аламбана и уддипана. По-нататък, аламбана се подразделя на две части – 
вишая и ашрая. Бог Кришна – обектът на любов, е вишая, а преданият, който обича 
Бога – ашрая. Но ето какво бих искал да уточня: може ли самият Бог Кришна да бъде 
рати-ашрая (този, който обича друг)?“ 

Светият Госвами отговорил: „Да. Ако Бог Кришна обича Своя предан, Той става 
рати-ашрая, а преданият – рати-вишая“. 

Враджанатх продължил: „Аз съм чувал от моя учител описание на шестдесет и 
четирите качества на Бог Кришна. Моля те, разкажи всичко, каквото може още да се 
каже за Кришна“. 

Светият Госвами казал: „Бог Кришна е пълното и съвършено цяло. Той притежава 
всички мислими качества и добродетели. Като проявява Своите трансцендентални 
забавления в Дварака, сам по себе си Той олицетворява съвършенството. Когато 
пребивава в Матхура, проявява висшето съвършенство, а в Гокула представя най-
висшето съвършенство. По такъв начин трансценденталните качества на Бога се 
проявяват в различни степени. В Своите безчислени игри, Бог Кришна участва като 
дхиродатта, дхира-лалита, дхира-прашанта и дхироддхата. Те прославят Бог Кришна 
като герой на любовните приключения“. 

Враджанатх попитал: „О, светецо, обясни какво означава думата дхиродатта?“ 



Госвами отговорил: „Бог Кришна, който се проявява в качеството на героя 
дхиродатта е много сериозен, всеопрощаващ, милостив и добродетелен във всички 
отношения“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А какво означава думата дхира-лалита?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Бог Кришна, който се проявява в образа на героя 

дхира-лалита, е много забавен, весел, безгрижен, изкусен в пакостите, добър и 
послушен към Своите любими“. 

Като изслушал отговора, Враджанатх задал следващия въпрос: „А какво означава 
думата дхира-прашанта?“ 

Госвами пояснил: „Бог Кришна, който се появява пред нас в образа на героя 
дхира-прашанта, е умиротворен, търпелив, учтив и отговорен“. 

Враджанатх попитал: „А как се трактува думата дхиродатта?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Когато се появява пред нас в образа на героя 

дхиродатта, Бог Кришна се проявява като много ревнив, горд, раздразнителен, 
неспокоен и самодоволен“. 

Като изслушал светия старец, Враджанатх удивено казал: „Много от качествата, 
описани от теб, се изключват взаимно. Как те се съчетават в Кришна?“ 

Като се усмихнал, Госвами пояснил: „Бог Кришна е повелителят на всички 
енергии и качества. Благодарение на Своите непостижими възможности, Той е напълно 
способен да владее и съвместява множество взаимно изключващи се качества. Това се 
потвърждава от следните думи на „Курма Пурана“: 
 

„Бог не е голям и не е малък, но Той е най-големият и най-малкият. Той няма 
нищо общо с цветовете, но въпреки това, Той е тъмен на цвят, а ъгълчетата на 
очите Му са червени като вечерна зора. Върховният Бог управлява всички 
енергии и съвършенства, затова в Него лесно се съчетават противоречиви 
качества. Това не е недостатък, а обратно – Неговите взаимно изключващи се 
качества свидетелстват за Неговото могъщество“. 
 
В „Маха-Вараха-пурана“ се утвърждава следното: 
 
„Всички форми на Върховната Личност на Бога са вечни и неизменни. Към тях не 
можеш да добавиш нищо, защото те вече са съвършени. Освен това, от тях нищо 
не можеш да отнемеш, тъй като те са нематериални. 
Формите на Бога са изпълнени с трансцендентално блаженство и знание, 
надарени са със всевъзможни добродетели и са лишени от всякакви недостатъци“. 
 
Във „Ваишнава-тантра“ е казано следното: 
 
„Формата на Върховната Личност на Бога е вечна, изпълнена със знание, 
блаженство, могъщество и великолепие; тя е лишена от осемнадесетте 
недостатъка. 
Осемнадесетте недостатъка, присъщи на обусловената душа са следните: 
склонност към поддаване на илюзии, умора, склонност към грешки, грубост, 
материална похот, безпокойство, гордост, завист, стремеж за извършване на 
насилие, липса на милосърдие, бързо изтощаване на благостните пориви, 
лъжовност, гняв, алчност, зависимост от нещо, стремеж към господство, 
двойнствена природа и липса на честност“. 
 
Всички инкарнации на Бога са съвършени. Бог Кришна, който е източникът на 



всички инкарнации, е съвършен във висша степен. Освен вече споменатите качества, 
Бог Кришна е дарен с осем Божествени признака: 1) Той е украсен с възвишени 
качества; 2) Той винаги се намира в радостно настроение; 3) Той е неизменно приятен 
за другите; 4) Той е надежден; 5) Той е твърд; 6) Той е единственият Господар на 
всичко, което съществува; 7) Той се облича изискано; 8) Той е великодушен. 

Прието е човек да бъде считан за изключителен, ако е украсен с качества като 
милосърдие към нещастните, могъщество, превъзходство над другите, рицарство, 
ентусиазъм и честност. Ако някой е винаги доволен с малко и има навика да се 
усмихва, каквото и да става, се счита, че е жизнерадостен. Ако се отличава с 
положителни качества, приемат го за достоен член на обществото. Този, на когото 
може да се разчита при всички обстоятелства, наричат надежден. Този, който не губи 
самообладание дори в най-обърканите ситуации, наричат твърд. Който е способен да 
оказва влияние на умовете, се признава от хората за техен лидер. Този, който обича да 
се облича добре, го наричат лалита; това означава, че той има изискан гардероб. 
Хората, които винаги са готови да жертват себе си за другите, по право се считат за 
великодушни. Дори Кришна, който не зависи от никого, по Своята безпричинна милост 
поставя себе си в зависимост от Гарга Риши, тъй като се обучава от него в истините на 
религията. Бог признава Сатяки за авторитет във военното дело, а когато Му е нужен 
добър съвет, Той разчита на Своя приятел Уддхава“. 

Враджанатх казал: „Разбрах, че Бог Кришна е героят на всички раси. Сега моля те, 
обясни как да достигнем нивото на вибхава и да получим правото на участие в тези 
раси“. 

Светият Госвами промълвил: „Човек, чието сърце е озарено от екстатичната 
любов към Бога (бхава), се счита за ваишнава, който е удостоен с правото да участва в 
расите. Двадесет и шестте качества на Бог Кришна, започвайки с честност и 
завършвайки със срамежливост, присъстват в тези предани на Бог Кришна“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А кои категории предани са достойни да вземат 
участие в расите?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Можем да разделим преданите на Кришна на две 
категории: садхака (тези, които практикуват предано служене с цел да достигнат 
трансценденталното царство) и сиддхи (тези, които вече са постигнали съвършенство в 
преданото служене)“. 

Враджанатх попитал: „Обясни, моля те, с какво се характеризира категорията 
садхака?“ 

Госвами казал: „Който се намира в плен на материята, но въпреки това изпитва 
влечение към Кришна, се нарича садхака. Садхака е човек, който практикува предано 
служене. Тази категория преданост е описана в „Шримад Бхагаватам“ (ШБ 11.2.46): 

 
„Второстепенният предан на междинно ниво, наричан мадхяма-адхикари, поднася 
обичта си на Върховния Бог, той е искрен приятел на всички отдадени на Бога, 
проявява милост към невежите, които са невинни, и пренебрегва онези, които са 
завистливи към Бога“. 
 

Като изслушал достойния Госвами, Враджанатх попитал: „О, учителю, а не са ли 
достойни да участват в расите преданите, описани в следващия стих на „Шримад 
Бхагаватам“: 

 
„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“. 



 
 Госвами отговорил: „Ако човек не е постигнал милостта на истински ваишнава и 
сам не е станал чист предан, той не може да бъде считан за садхака. Ярък пример за 
садхака, практикуващ предано служене, е Билвамангала Тхакур“.  

Като чул отговора, Враджанатх задал следващия си въпрос: „Кажи, кои предани 
се отнасят към категорията сиддха?“ 

Светият Госвами отговорил: „Ако човек е зает с предано служене непрекъснато, 
ако е истински щастлив, наслаждавайки се на общуването с Кришна, ако е напълно 
потопен в Кришна съзнание го наричат сиддха. Преданите, които са достигнали това 
ниво, се подразделят на две категории: тези, които са постигнали съвършенство 
(сампрапта-сиддха) и тези, които са вечно съвършени (нитя-сиддха)“. 

Враджанатх попитал: „Кои предани се отнасят към категорията сампрапта-
сиддха?“ 

Госвами отговорил: „Съществуват два начина за достигане на съвършеното ниво 
(сампрапта-сиддхи): човек може да се извиси чрез постепенен напредък в преданото 
служене (това се нарича садхана-сиддха), или пък да постигне съвършенство 
благодарение на безпричинната милост на Кришна, дори в случай, когато не е следвал 
по най-старателен начин процеса на преданото служене (това се нарича крипа-сиддха)“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А кои предани се отнасят към категорията нитя-
сиддха?“ 
Достойният Госвами казал: „Шрила Рупа Госвами пише в „Бхакти-расамрита-синдху“ 
(2.1.290): 

 
„За вечно освободени (нитя-сиддхи) се считат тези души, които са постигнали 
вечен, блажен живот заедно с Шри Кришна, чието трансцендентално любовно 
служене е способно да привлече самия Бог Кришна, и чиято любов към Бога е 
милиони пъти по-силна от любовта им към самите себе си“. 
 
В „Падма Пурана“ (Уттара-кандха) е казано: 
 
„Както Лакшман (инкарнацията на Санкаршана) и Бхарата (експанзия на 
Прадюмна) слизат в материалния свят заедно с Бог Рамачандра, по същия начин 
заедно с Кришна идват и членовете на династията Яду, а също и пастирите на 
Вриндаван, за да вземат участие в Неговите трансцендентални лили. Когато 
лъчезарният Бог се връща в Своята вечна обител, Неговите спътници се връщат 
там заедно с Него. Тези възвишени ваишнави не са свързани с материалните 
закони на раждането и смъртта“. 
 
Враджанатх промълвил: „О, най-достойни, аз разбрах нещичко за тази част на 

вибхава, която се нарича аламбана. Сега, моля те, разкажи за другата – уддипана“. 
Светият Госвами казал: „Съществуват множество фактори, които дават импулс 

(уддипана) за пробуждане на екстатичната любов към Бога или които я поощряват. Към 
тях се отнасят например трансценденталните качества на Кришна, Неговите 
необичайни действия, Неговото лъчезарно лице, Неговите разкошни дрехи и 
благоухаещи гирлянди, Неговата мелодична флейта, звънките камбанки на глезените 
Му, Неговата раковина, лотосовите отпечатъци от нозете Му, местата, където са били 
проявени Неговите лили (такива като Вриндаван), Неговите любими растения (туласи), 
Неговите близки предани, а също периодите от време, благоприятни за размисли за 
Него (един от тези периоди е екадаши). 

Що се касае до трансценденталните качества на Кришна, те могат да бъдат 



разделени на три групи: качествата, които характеризират Неговото трансцендентално 
тяло, качествата на Неговата трансцендентална реч и качествата на Неговия божествен 
разум. Възрастта на Кришна, който проявява Своите лили в материалния свят се 
подразделя на три периода: каумара, пауганда и кайшора. Те са описани в „Бхакти-
расамрита-синдху“ 2.1.309) със следните думи: 

 
„Възрастта на Кришна, като се започне от раждането Му и се достигне до 5 
години, се нарича каумара, от шестата година до десетата – пауганда, а от 
единадесетата до петнадесетата – кайшора. Кришна, който е достигнал 
шестнадесет години, се нарича яувана, или юноша, и от този момент възрастта Му 
повече не се променя, тъй като времето не може да властва над Него“. 
 
Възрастта кайшора се подразделя на три периода. От огромното множество 

трансцендентални качества, които са Му присъщи на тази възраст, особено ярко се 
проявява Неговата красота. Тялото на Бог Кришна е много грациозно и 
пропорционално. Този аспект на Неговата Божествена Личност се нарича саундаря 
(красота). Бог Кришна е облечен в чудесни дрехи, а косите Му са прибрани с 
украшения. 

Кришна, Господарят на нашите сърца, има три флейти: едната се нарича вену, 
другата – мурали, а третата – вамши. Вену е най-малката от тях, чиято дължина е не по-
голяма от 15 сантиметра; тя има шест отвора. Дължината на мурали е четиридесет и пет 
сантиметра. Тя има един отвор в края и четири отстрани. Тази флейта издава 
очарователен звук. Дължината на флейтата вамши е около тридесет и осем сантиметра, 
и тя има девет отвора. Извитата раковина, която Кришна обича да държи в ръка, се 
нарича Панчаджаня. Всички тези уддипани усилват влечението и любовта на преданите 
към Кришна и изпълват сърцата им с духовно блаженство. В резултат на това, рати 
(влечението) и стхай-бхава (непрекъснатият екстаз) се превръщат в раса (отношения с 
Кришна). Но, приятели мои, вече е късно. Много се надявам, че ще дойдете и утре, и аз 
ще ви разкажа за анубхава и за много други неща“. 

Преданите, готови да слушат разказите за игрите на Бога дори цяла нощ, със 
съжаление напуснали обителта на светия Госвами. Размишлявайки за всичко чуто, 
Виджай-кумар и Враджанатх обиколили с почитание дървото сиддха-бакула, а също и 
други свещени места в храма на Бог Джаганнатх, след което се върнали вкъщи. 

 
 

27. Раси 
 
 
На следващия ден, след службата на обяд, Враджанатх и Виджай-кумар почели 

прасада и се запътили към храма Шри Радха-канта. По същото време Шри Гопал-гуру 
Госвами почитал маха-прасада, донесен от храма, и с нетърпение очаквал нашите 
любознателни предани. Настанилият се наблизо Шри Дхяначандра Госвами, пишел 
книга за преданото служене. 

Гопала-гуру Госвами се отличавал с изключително привлекателна външност. Той 
бил облечен като санняси, белоснежен тилак и светите имена на Бог Хари украсявали 
неговото тяло. На шията си носел четири реда с едри топчета от туласи. Светият 
Госвами никога не изпускал от ръцете си броеницата за почитане на джапа. Намирайки 
се постоянно в медитация, той плачел от изобилие на чувства и се молел както дете се 
обръща към майка си: „О, Гауранга! О, Нитянанда!“ Тялото му било тъмно, но 
изглеждало, че сияе със златиста светлина. Гопала-гуру Госвами седял на пейка от 



бананова кора, а до него стояли дървените му сандали и съд от кокосова кора, пълен с 
вода. 

И Виджай-кумар, и Враджанатх познавали писанията прекрасно, те били искрени 
ваишнави и освен това, били жители на Шри Навадвип. Знаейки това, пандитите на 
Джаганнатх Пури се отнасяли към тях с дълбоко почитание. На следващото утро, като 
дошли в храма, Виджай-кумар и Враджанатх предложили поклоните си на Гопал-гуру 
Госвами, а той ги прегърнал с уважение. Враджанатх възобновил беседата за расите, 
която била започната преди това. Като виждал нетърпението му, светият Госвами 
казал: „Днес ще ви разкажа за анубхава и за другите теми, които се отнасят до расите. 
Четирите самагри (елементи на расите) са следните: вибхава (признаците или 
причините за екстаз), саттвика-бхава (конституционален или екзистенциален екстаз), 
анубхава (последващ екстаз) и вябхичари-бхава (постъпателен екстаз). Вчера ви 
разказах за вибхава. Днес ще започна с обяснението на анубхава. Моля ви, слушайте 
внимателно. Ако човек изпитва влечение (рати) към Кришна, неговите чувства се 
наричат вибхава. Ако в сърцето на някого възниква любов (бхава), неговото състояние 
се определя като удбхасвара, а външните признаци, които се проявяват в такъв предан, 
се наричат анубхава. Някои примери за анубхава са следните: танцуване, търкаляне по 
земята, много високо пеене, затопляне на цялото тяло, силен плач, прозяване, тежко 
дишане, пренебрегване на присъствието на другите, слюноотделяне, неудържим смях, 
въртене на главата и оригване“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А по какъв начин тези външни признаци могат да 
засилят сладостния вкус на расастхайи-бхава? Ако преданият чувства вкуса на раса в 
сърцето си, той проявява външните признаци на това, анубхава. Защо тогава анубхава 
се счита за отделна самагра, различна от вкуса на расите в сърцето?“ 

Светият Госвами отговорил: „Баба, ти много добре познаваш няя-шастра. До 
днес не бях срещал никого, който би обърнал внимание на толкова фин нюанс. 
Изучавайки расите, аз също се заинтересувах от този въпрос и го зададох на Шрила 
Пандит Госвами. По милостта на духовния учител, моите съмнения се разсеяха. 
Тайната е следната: когато екстатичните емоции на вибхава запълват сърцето, човек се 
вълнува от множество необичайни, прекрасни чувства (вайчитря). Тези чувства могат 
да се разкрият в сърцето по най-необикновен начин. В края на краищата тези чувства 
носят своите плодове – признаците на екстаз, които се проявяват външно. Тези плодове 
се наричат удбхасвара. Те могат да се проявят под формата на танц, пеене, смях и т.н. 
Ако сърцето танцува, изобщо не е удивително, че тялото също се впуска в танц. Когато 
сърцето пее, на човек естествено му се иска да пее с пълен глас. Ето така трябва да се 
разглежда този въпрос. Признаците на екстаз, удбхасвара, служат като източник на тези 
външни проявления. Обаче анубхава, от своя страна подхранва вибхава, която се таи в 
сърцето. По такъв начин, стхайи-бхава и вибхава пораждат анубхава, а анубхава от 
своя страна оказва въздействие на сърцето. Именно благодарение на това анубхава се 
счита за отделна самагра. Ако човек пее, прозява се или прави нещо друго, без да 
проявява двигателна активност, неговото състояние се нарича шита. Ако танцува, 
търкаля се по земята или се движи по някакъв друг начин, неговото състояние се 
нарича кшепана. Трябва да отбележим, че съществуват признаци на екстаз, които не се 
отнасят към нито едната от двете групи – например, обриви по тялото, кръвотечение, а 
също удължаване и съкращаване на ставите. Но тези признаци са много редки, затова 
няма да разказвам повече за тях. Единственото, което трябва да се добави е, че тези 
признаци са се появили в тялото на нашия любим Бог, Нимай Пандит, когато Той 
приемал формата на костенурка и извършвал други необикновени деяния. Но тези 
признаци никога не се откриват по тялото на предания-садхака“. 

Като изслушали тези толкова съкровени обяснения от устата на Гопал-гуру 



Госвами, любознателните предани запазили мълчание дълго време. След това, като 
докоснал праха от неговите нозе, Враджанатх казал: „О, учителю, а какво е саттвика-
бхава?“ 

Светият Госвами промълвил: „Ако преданият е под постоянно и силно влияние на 
любовта към Кришна, ако се намира в преки отношения с Него, или дори на някакво 
разстояние от Него, неговото чувство се нарича саттвика-бхава (екзистенциална 
екстатична любов). Признаците, които съпровождат тази любов се подразделят на три 
категории: придружени с отделяне на влага (снигдха), изгарящи (дигдха) и изсушаващи 
(рукша)“. 

Крайно удивен, Враджанатх попитал: „О, учителю, какво представлява саттвика-
бхава, която е придружена с отделяне на влага?“ 

Светият Госвами отговорил: „Саттвика-бхава, която е придружена с отделяне на 
влага, се подразделя на два вида: директна и косвена. Ако сърцето на предания е 
привлечено директно от Бога, това състояние се нарича мукхя-снигдха-саттвика-бхава 
(пряка екзистенциална екстатична любов, придружена с отделяне на влага). Основните 
признаци на мукхя-снигдха-саттвика-бхава са вцепеняване и потене. Ако сърцето на 
предания се привлича от Бог Кришна само по косвен начин, възниква състояние, 
наричано гауна-снигдха-саттвика-бхава (косвена екзистенциална екстатична любов, 
придружена с отделяне на влага). Основните признаци на гауна-снигдха-саттвика-
бхава са промяна на цвета на тялото и треперещ глас. Освен описаните форми на 
любов, в сърцето може да възникне и дигдха-саттвика-бхава (изгаряща 
екзистенциална екстатична любов). Характерен признак на дигдха-саттвика-бхава е 
треперене на тялото. Сега нека да изясним следния аспект. Ако човек, който няма нищо 
общо с преданото служене, се изпълни с удивление и блаженство, когато слуша за 
Върховния Бог, екстатичните признаци в неговото тяло се наричат рукша 
(изсушаващи). Характерен признак на рукша-саттвика-бхава са настръхналите косми 
на главата и по тялото“. 

Като изслушал светия Госвами, Враджанатх попитал: „О, светецо, как се ражда 
саттвика-бхава?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Когато жизнената сила на предания-садхака влезе 
в съприкосновение с външните елементи, възниква определена възбуда. Тази възбуда 
води до проявата на различни признаци на екстаз“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Какви признаци на екстаз се проявяват в този 
случай?“ 

Гопала-гуру Госвами пояснил: „Съществуват осем отличителни признака на 
саттвика-бхава (екзистенциалната екстатична любов): вцепенение, засилено потене, 
настръхнали косми на тялото, треперещ глас, треперене на тялото, промяна в цвета на 
тялото, сълзи и състояние на опустошение. Ако жизнената сила влезе в 
съприкосновение със земята, човек изпада във вцепенение. Ако жизнената сила влезе в 
съприкосновение с вода, той пролива сълзи. В случай, когато жизнената сила влезе в 
контакт с огъня, се наблюдава засилено потене. Ако жизнената сила влезе в 
съприкосновение с ефира, човек изпитва пълно опустошение. А когато тази сила влезе 
в съприкосновение с въздуха, тялото се разтреперва, гласът трепери, а космите по 
тялото настръхват. Понякога тези признаци се проявяват явно, понякога – скришно. 
Понякога ги наричат бхава, понякога – анубхава. Анубхава се проявява само външно, 
което не може да се каже за саттвика-бхава. Например, танцът и другите активни 
действия не се считат за пряко проявление на бхава (екстатична любов). Бхава като 
правило се проявява на нивото на разума или сърцето. Затова различните външни 
признаци на екстаз (например вцепенение) се считат за анубхава, а не за саттвика-
бхава“. 



Враджанатх казал: „Аз бих искал да знам защо възникват тези екстатични 
признаци, като вцепенение и други подобни?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Смесицата от радост, страх, удивление, скръб и 
ненавист се поражда от объркването и смущението, които от своя страна стават 
източник за вцепенението. Съчетанието от радост, страх, гняв и други емоции поражда 
друг екстатичен признак – потене. Съчетанието от удивление, радост, страх и други 
емоции води до възникването на още един признак на екстаз – настръхване на космите 
по тялото. Скръб, удивление, гняв, радост, страх и някои други емоции пораждат 
следващия екстатичен признак – гласът на човека започва да трепери. Поради страх, 
гняв, радост и някои други емоции възниква треперене на тялото. Съчетанието на 
скръб, гняв, страх и други емоции променя цвета на тялото. Радост, гняв, скръб и други 
емоции стават причина за сълзите. Ако сълзите са предизвикани от радост, те са 
студени, а когато появата им е провокирана от гняв или обида – те са горещи. Трудно 
съвместимото съчетание на щастие и нещастие води човека до дезориентация на 
чувствата и поражда състояние на битието, което може да бъде характеризирано като 
опустошение. С течение на времето трансценденталните признаци на екстаз се обагрят 
в по-ярки цветове, и в зависимост от степента на развитието им, ги оприличават на дим, 
огън, неугасим пламък или пожар. Това са четирите вида признаци на екстаз. Когато се 
случва изсушаваща саттвика-бхава, тези признаци са подобни на дим. В случай на 
саттвика-бхава, която е придружена с отделяне на влага, се наблюдава импулс на 
екстатична любов, а истинската любов към Кришна (рати) поражда всеобхватно 
блаженство. Когато в наличие е само подобие на любов (рати-абхаса), се проявяват 
екстатичните признаци, присъщи на изсушаващата любов“. 

Като изслушал светия Госвами, Враджанатх казал: „О учителю, екстатичната 
любов на нивото саттвика-бхава носи на човек всевъзможни блага и късмет. Въпреки 
това, не е изключено с цел достигане на материални блага много хора да започнат да 
имитират, че изпитват подобни екстатични качества. В какво положение поставят себе 
си такива лъжци?“ 

Госвами отговорил: „Истинската саттвика-бхава се поражда от чистото предано 
служене. Истината е любовта, възвисена до ниво на обожание (бхава), която изпитват 
към Бога светите ваишнави. Бхава се подразделя на четири категории: рати-абхаса, 
саттвабхаса, нихсаттва и пратипа“. 

Враджанатх попитал: „О, господарю, какво представлява рати-абхаса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Проявлението на рати-абхаса се среща най-често 

сред имперсоналистите или саннясите, които са последователи на Шанкарачаря. 
Трябва да отбележим, че признаците на екстаз у тях се проявяват само когато слушат 
разказите за Бога“. 

Като изслушал обясненията на достойния мъдрец, Враджанатх задал следващия 
си въпрос: „А какво представлява саттвабхаса?“ 

Госвами отговорил: „Хората, надарени с отзивчиво сърце, изпитват определени 
емоции, когато слушат разказите за Бога. Това нерядко се случва и с философите 
мимасака или с обикновени жени, които са надарени с по-меки сърца, отколкото 
мъжете“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А какво е нихсаттва-бхавабхаса?“ 
Достойният Госвами казал: „Има лъжци, които изобразяват трансценденталния 

екстаз много правдоподобно, все едно играят на сцена. Те проливат сълзи, викат, мятат 
се като обсебени и прибягват към различни трикове. Подобно поведение се нарича 
нихсаттва. Понякога дори жестокосърдечните хора, когато разиграват подобен 
спектакъл, проливат сълзи като доказателство за своята безгранична любов към Бога. 
Но сърцето на такива хора е черно като нощ“. 



Враджанатх попитал: „А какво означава думата пратипа?“ 
Светият Госвами отговорил: „Враговете на Кришна нерядко изпитват гняв или 

страх. Това също са екстатични емоции и се наричат пратипа-бхавабхаса“. 
Напълно удовлетворен от обясненията на мъдрия ваишнава, Враджанатх казал: 

„О, учителю, аз разбрах какво представляват вибхава, анубхава и саттвика-бхава, а 
също осъзнах каква е разликата между саттвика и анубхава. Сега, моля те, обясни 
какво е вябхичари-бхава“. 

Светият Госвами промълвил: „Съществуват тридесет и три вида вябхичари. 
Тяхното действие усилва значително стхайи-бхава. Проявлението на вябхичари 
намират своето отражение в думите, действията и мислите. Тридесет и трите 
проявления на вябхичари-бхава са следните: униние, скръб, смирение, чувство за вина, 
умора, опиянение, гордост, съмнения, подозрителност, екзалтация, безумие, забравяне, 
физически заболявания, объркване, смърт, мързел, летаргия, срамежливост, 
прикритост, спомени, раздразнение, безпокойство, замисляне, издръжливост, щастие, 
стремеж, насилие, високомерие, завист, дързост, сънливост, дълбок сън и бдителност. 
Някои от тези проявления са независими (сва-тантра), други зависят от външни 
условия (пара-тантра). Пара-тантра-санчари-бхава се подразделя на висша и низша. 
Висшата от своя страна се подразделя на пряка и косвена. Сва-тантра-санчари-бхава 
бива три вида: рати-шуня (лишена от привързаност към Кришна), рати-ануспарша (с 
присъща слабо изразена привързаност към Кришна) и рати-гандха (дарена със силна 
привързаност към Кришна). Случва се така, че тези признаци на екстаз не са насочени 
към правилния обект. В този случай те се подразделят на пратикуля (неблагоприятни) 
и анаучитя (незадължени). Освен всичко друго, са известни четири състояния за 
проявление на бхава: утпатти (ръст), сандхи (съюз), шашваля (разнообразие) и шанти 
(умиротворение)“. 

Враджанатх казал: „Да се разбере какво представлява бхава-утпатти е лесно. Но 
какво е бхава-сандхи?“ 

Достойният Госвами пояснил: „Ако по някакъв начин се преплитат емоции от 
различен вид, тяхното съчетание се нарича сандхи. Например радост и страх“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А какво представлява бхава-шаваля?“ 
Светият Госвами отговорил: „Бхава-шаваля се нарича сблъсъкът на две взаимно 

изключващи се емоции. Когато Камса слушал за Кришна, той бил обзет от гняв и страх 
едновременно. Това е ярък пример за бхава-шаваля“. 

Като изслушал поясненията на светия ваишнава, Враджанатх продължил 
разговора по темата, която го интересува: „О, учителю, отговори, какво е бхава-
шанти?“ 

Госвами казал: „Шанти – това е състояние на пълно умиротворение, избавяне от 
всички безпокойства. Когато обитателите на Враджа изгубвали Кришна от погледа си, 
те започвали да се тревожат, но само чувайки звука на флейтата, на която свири 
Кришна, тяхното вълнение утихвало“. 

Враджанатх казал: „Ако можеш да си спомниш още нещо за проявлението на 
трансцендентален екстаз, за което ще бъде добре да знаем и ние, моля те, открий го на 
твоите смирени слушатели“. 

Светият Госвами: „Към тези тридесет и три вябхичари можем да добавим едно 
основно (мукхя) проявление на стхайи-бхава, а също и седем второстепенни (гауна). 
Като правило, техният източник е дейността на ума“. 

Като изслушал внимателно, Враджанатх се поинтересувал: „И какви проявления 
възникват по този начин?“ 

Госвами отговорил: „Осемте проявления на саттвика-бхава, а също вибхава и 
анубхава“. 



Враджанатх попитал: „Те част ли са от изначалната природа на душата?“ 
Светият Госвами отговорил: „В действителност, някои от тях се отнасят към 

изначалната природа, но много идват отвън. Стхайи-бхава е част от изначалната 
природа на душата, докато вябхичари-бхава възниква независимо от изначалната 
природа“. 

Враджанатх попитал: „Кажи, на всички предани ли са присъщи еднакви 
проявления на бхава?“ 

Като изслушал въпроса на ученика, Госвами отговорил: „Не. На света няма 
еднакви хора. Всички имат различна природа. В зависимост от това доколко чисто е 
сърцето, бхава може да бъде повече или по-малко възвишена. Въпреки това, както 
нектарът е винаги течен, така и сърцето на предания е винаги чисто. Но вече е късно. 
Приятели мои, днес ще спрем дотук. Утре ще ви разкажа за стхай-бхава“. 

Изпълнени с духовни чувства, Виджай-кумар и Враджанатх се поклонили на 
светия ваишнава и си тръгнали към къщи. 

 
 

28. Раси 
 
 
На следващия ден Враджанатх най-напред задал следния въпрос на светия 

Госвами: „О учителю, аз разбирам, че вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-
бхава се считат за проявления на една и съща бхава. Какво представлява стхай-бхава?“ 

Като изслушал въпроса, Госвами отговорил: „Единственото проявление на бхава, 
упълномощено да управлява всички останали – както ограничените, така и свободно 
изразените – е проявлението, на което се подчинява самият Бог Кришна; то се нарича 
стхайи-бхава. Когато кришна-рати (влечението към Кришна) се събуди в сърцето на 
предания, това се нарича стхайи-бхава. Например, вибхава е една от самагрите, а 
аламбана е една от съставлявките на вибхава. Обаче съществува бхава и от други тип – 
бхава, която не зависи от никакви условия, която служи за източник на расите и ги 
одухотворява, която е и наслаждение (асвадана), и обект на наслаждението (асвадя). 
Моля ви, помислете върху това и се постарайте да разберете с какво се различава 
стхайи-бхава от останалите проявления на бхава. Освен всичко друго, трябва да 
отбележим, че стхайи-бхава бива две разновидности: основна (мукхя-рати) и 
второстепенна (гауна-рати)“. 

Враджанатх попитал: „Какво представлява основната стхайи-бхава?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато ви обяснявах същността на бхава-бхакти, аз 

споменах и за шудха-саттва-рати. Тя е същото както мукхя-рати“. 
Като изслушал отговора на Госвами, Враджанатх казал: „Когато изучавах 

аланкара-шастрите (книги по риторика), аз срещнах в тях много обяснения за 
природата на любовта, но тази любов беше съвсем друга – напълно материална. 
Духовната любов, за която ти говориш сега, се отличава коренно от материалната 
любов. Сега разбирам, че само човек с чисто сърце може да усети нектара на любовта 
към Върховния Бог. Любовта, за която пишат авторите на аланкара-шастрите е всичко 
на всичко похот, която възниква в материалните тела и умове на душите, оковани в 
затвора на материалния свят. Сега разбрах за другия вид любов – тази любов, за която 
говориш ти. Тази божествена любов е смисълът на съществуването за освободените 
души. По милостта на хладини-шакти е дадено дори на обусловени души, затворени в 
тъмницата на материалния свят, да усетят тази чиста любов. Сега бих искал да разбера 
повече за разновидностите на чистата духовна любов (шуддха-рати)“. 

Виждайки колко бързо Враджанатх схваща същността на духовните истини, 



Гопала-гуру Госвами го прегърнал и казал: „Да имам ученик като тебе е велика чест за 
мен. Слушай, сега ще ти разкажа за чистата духовна любов. Мукхя-рати бива два вида: 
свартха (егоистична) и парартха (алтруистична)“. 

Враджанатх попитал: „Каква е природата на свартха-мукхя-рати?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако бхава не я притесняват никакви условия, 

свартха-мукхя-рати нараства. Но ако развитието на бхава се сблъсква с препятствия, 
тогава свартха-мукхя-рати изсъхва“. 

Като изслушал отговора, Враджанатх се поинтересувал: „А каква е природата на 
парартха-мукхя-рати?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Парартха-мукхя-рати намалява независимо от 
това дали за това има предпоставки или не. Трябва да отбележим, че освен двете 
гореспоменати, съществува още един вид мукхя-рати“. 

Враджанатх попитал: „Какво представлява той? Молим те, разкажи ни това“. 
Госвами отговорил: „Този вид екстаз е известен като шуддха-мукхя-рати (чистата 

любов). Той се подразделя на пет раси: шанта (неутрални взаимоотношения), дася 
(служене), сакхя (приятелство), ватсаля (родителска обич) и мадхуря (интимна любов). 
Както слънчевата светлина, провирайки се през призмата, проявява различни цветове, 
така и стхайи-бхава се изразява в различни форми, които зависят от качествата на 
човека, който я изпитва“. 

Като изслушал Гопала-гуру Госвами, Враджанатх попитал: „Моля те, разкажи по-
подробно за шуддха-рати (чистата любов)“. 

Трогнат от сериозността на ученика, Госвами отговорил: „В шастрите са 
описани три вида шуддха-рати: саманя (обикновена), сваччха (светла) и шанта 
(умиротворяваща). Саманя-рати е любовта, която изпитват към Бога обикновените, 
простовати по сърце хора. Ако мукхя-рати влиза в сърцето на предания като 
светлината, блестяща с най-различни оттенъци, тя се нарича сваччха. Едни предани 
възнасят молитви към Кришна и Го наричат Господарю, други се шегуват с Кришна и 
Го наричат приятел, трети всячески предпазват Кришна и Го наричат син, а четвърти 
медитират над Кришна и Го наричат Свръхдуша. Преданите, които се намират в 
шанти-рати (неутрални отношения) с Бога, медитират над неизменния Върховен, като 
черпят умиротворение от това. Шуддха-рати се подразделя на чиста (кевала) и смесена 
(санкула). Расала и Шридхама, знаменитите жители на Враджа, представляват примера 
за предани, чиято любов към Кришна не се смесва дори с най-фините оттенъци на 
различна раса. Тяхната любов (шуддха-рати) е чиста (кевала). Другите, също толкова 
известни предани – например Уддхава и Бхима – изпитват любов, която е смес от 
различни раси. Тяхната любов (шуддха-рати) се нарича смесена (санкула)“.  

Враджанатх казал: „По-рано аз считах, че във Враджа не можеш да срещнеш 
предани, които изпитват чувствата шанта-рати. Но сега, благодарение на твоите 
обяснения разбрах, че това не е така. Учените, които изучават книгите по риторика 
(джада-аланкара), не признават шанти-рати за разновидност на истинската любов. Но 
аз съм съгласен, че шанти-рати трябва да бъде призната за една от разновидностите на 
любовта, която човек може да изпитва към Върховния. Сега, молим те, разкажи за дася-
рати (любов в духа на служене)“. 

Светият Госвами казал: „Ако преданият счита себе си за слуга на Бога, неговите 
чувства се отнасят към дася-рати. Когато преданият изпитва такива емоции към 
Кришна, него изобщо не го привличат и не го удовлетворяват отношения, които 
излизат извън рамките на расата на служене“. 

Враджанатх попитал: „Кажи, кои са характерните качества на сакхя-рати (любов 
в расата на приятелските отношения)?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Ако преданият е твърдо убеден, че той е равен на 



Кришна, неговата любов към Бога се нарича сакхя-рати. Тази Божествена дружба е 
украсена от шеги, смях, шумни игри и всевъзможни развлечения“. 

Като изслушал отговора на Госвами, Враджанатх помолил: „А сега обясни моля 
те, природата на ватсаля-рати (родителската любов)“. 

Светият Госвами казал: „Тази покровителствена любов, която изпитват към 
Кришна по-възрастните предани, се нарича ватсаля-рати. Те галят малкия Кришна, 
глезят Го, провеждат различни благоприятни свещени обреди за Неговото благо, дават 
Му своите благословии, прегръщат Го нежно – ето това са само някои от проявите на 
ватсаля-рати“. 

Враджанатх казал: „Сега бъди добър, опиши качествата на мадхуря-рати 
(интимната любов към Кришна)“. 

Гопала-гуру Госвами промълвил: „Признаци на прията (любовта), а също на 
мадхуря-рати (сладостната любов) са осем проявления, които започват с помненето за 
Кришна и изключителното внимание към Кришна. Най-често подобни чувства 
изпитват гопите, надарени с прекрасни очи. Погледите отстрани, кокетните движения 
на веждите, игривите думи и шеги –това са характерните проявления на тази любов. 
Трябва да отбележим, че мадхуря-рати представлява апогеят на духовната любов. И 
така, аз ви запознах с петте вида мукхя-раси (основните раси)“. 

Като изслушал своя учител и се поклонил в знак на благодарност в неговите нозе, 
Враджанатх попитал: „О, господарю на моето сърце, сега моля те, обясни 
второстепенните (гауна) духовни раси“. 

Достойният Госвами казал: „Второстепенните раси (гауна-бхава), които от своя 
страна са част от аламбана, са следните: веселие, изумление, рицарско отношение, 
скръб, гняв, страх и отвращение. Когато се намира под влиянието на тези раси, 
преданият постоянно медитира над Кришна. Ако достигне нивото на чиста любов 
(шуддха-рати), той намира материалното тяло и материалната дейност за много 
непривлекателни. Те предизвикват у него крайно отрицателни емоции. Така се ражда 
седмата раса – отвращението. Въпреки, че тези раси се различават от чистата любов 
(шуддха-рати), при все това те са свързани с парартха-мукхя-рати (основните раси), 
затова тях също ги отнасят към расите, а за тяхно обозначение използват думата рати 
(любов). В някои случаи тези чувства остават устойчива част от взаимоотношенията с 
Кришна. Но това по никакъв начин не може да се каже за всички предани. В 
болшинството случаи второстепенните раси присъстват като временно явление. Но 
понякога второстепенните раси се проявяват толкова интензивно, че затъмняват дори 
естествените главни раси“. 

Като изслушал обясненията на мъдрия ваишнава, Враджанатх казал: 
„Ортодоксалната риторика (аланкара) споменава само осем раси, като определя 
интимната любов, веселието и състраданието за основни. Но материалните раси 
изглеждат привлекателно само от гледна точка на материалните герои и героини. Те не 
са никак свързани с духовните раси на Враджа, които представляват изключително 
духовна дейност и нямат никакво отношение към работата на материалния ум. 
Великите предани са разделили стхайи-бхава на пет главни и седем второстепенни 
раси. Това трябва да бъде така. Сега моля те, опиши хася-рати (расата на веселието)“. 

Гопала-гуру Госвами казал: „Определени думи, действия или събития пораждат 
веселие в сърцето. Когато човек се смее, неговите очи се разтварят широко, а лицето му 
става подвижно. Такъв смях възбужда санкоча-бхава-рати, насочена към Бог Кришна“. 

Враджанатх попитал: „А какво представлява расата на изумление (висмая-
рати)?“ 

Госвами отговорил: „Ако човек вижда нещо излизащо от обичайните рамки, 
обикновено се изумява. Някои от признаците, които изразяват изумление, са следните: 



широко отворени очи, възбудена реч и настръхнали косми по тялото“. 
Враджанатх се поинтересувал: „А как се проявява рицарската раса (утсаха-

рати)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато в сърцето преобладава желанието да се 

извършват благородни постъпки, възпети в приказките и легендите, тази настройка е 
рицарска. Признаците на рицарската раса са решителност, нетърпение и ентусиазъм“. 

Враджанатх попитал: „А какво представлява расата на гнева (кродха-рати)?“ 
Госвами: „Ако сърцето на човек, който вижда несправедливост се възпламенява, 

неговото състояние се нарича гняв. Признаците на гнева са грубост, свъсени вежди и 
почервенели очи“. 

Като изслушал поясненията на Госвами, Враджанатх задал следващия си въпрос: 
„А как се изразява расата на страха (бхая-рати)?“ 

Светият Госвами отговорил: „Ако човек вижда нещо ужасно, в сърцето му се 
ражда страх. Към неговите признаци се отнасят желанието да избяга или да се скрие, а 
също замирането на сърцето“. 

Враджанатх попитал: „А какво представлява расата на отвращението?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Когато човек вижда нещо отблъскващо, неговото 

състояние се нарича отвращение. Признаци на отвращението са изплюване, 
пренебрежителни гримаси и неприятни думи. Ако тази емоция има отношение към 
Бога, тя се отнася към духовните раси. В противен случай, това е само една негативна 
материална емоция“. 

Враджанатх помолил: „Моля те, отговори ми какви емоции присъстват в бхакти-
раса (нектарните чувства, които съпровождат преданото служене)?“ 

Светият Госвами отговорил: „Към стхайи-бхава се отнасят осем проявления, към 
санчари-бхава – тридесет и три, а към саттвика-бхава – осем. Ако тези проявления 
водят началото си от трите гуни на материалната природа и са материални, те служат 
като източник на материално щастие и материално страдание. Ако тези чувства 
подпомагат развитието на взаимоотношенията с Кришна, те се считат за такива, които 
са извън сферата на материалните гуни. Те са изпълнени с блаженство, и дори това, 
което на пръв поглед изглежда като скръб, в действителност представлява духовно 
щастие. Шрила Рупа Госвами е казал, че Бог Кришна и преданите, скъпи на Неговото 
сърце, са две аламбани, или вместилища, а съответно, и източници на духовни раси 
(рати). Счита се, че редица екстатични признаци, като се започне с вцепенението, са 
следствие на рати, а редица екстатични признаци, които започват със скръбта, 
подпомагат развитието на рати. Когато в сърцето на човека се пробуждат духовни 
чувства, екстатичните признаци се считат вече не за източник или следствие на расите, 
а на вибхава. Пандитите ги наричат вибхава, тъй като те придобиват особена 
привлекателност. Ако някакви действия усилват сладостта на вибхава, тя прераства в 
анубхава. Духовните действия (саттвика) носят духовни плодове, затова подобни 
действия се наричат саттвика-бхава. Ако вибхава подтиква човека към отречение, тя 
се нарича санчари-бхава. Любителите на книгите, които харесват стихове, драма и 
други произведения, чийто главен герой е Бог Кришна, знаят, че вибхава може да стане 
причина за обръщане към преданото служене. Независимо от това, трябва са 
отбележим, че проявленията на рати (чистата любов) са непостижими. Те 
представляват великата тайна на преданото служене. В „Махабхарата“, а също и в 
други писания се утвърждава, че проявленията на любов към Бога са особено 
възвишени. Те са непостижими за обикновения ум на академичната логика. В 
„Махабхарата“ се споменава, че бхава се намира извън границите на познавателните 
способности на материалния ум, затова обикновените методи са неприложими към нея. 
Човешкият ум не може да постигне това, което се намира извън границите на света на 



материята. Този, в чието сърце се ражда любовта към Бога, рано или късно придобива 
вибхава, която се увеличава и заедно с привързаността, която преданият изпитва към 
Бога, рати, любовта към Кришна, му позволява да види Бога, който е източникът на 
трансцендентална радост и други чувства. Виждайки формата и познавайки качествата 
на Бог Кришна, преданите все повече и повече се привързват към Него. По такъв начин, 
вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава усилват изражението на рати, а 
от своя страна рати ги стимулира“. 

Като изслушал светия ваишнава, Враджанатх попитал: „Бъди добър, обясни каква  
е разликата между любовта към Кришна (кришна-рати) и материалната любов (вишая-
рати)“. 

Мъдрият Госвами промълвил: „Материалната любов представлява част от 
материалния свят. Любовта към Кришна лежи извън пределите на материалния свят, и 
освен това е особено необичайна от материална гледна точка. Светската любов носи 
удоволствие само тогава, когато обектът на любовта отговаря на любовта и се намира 
редом. Ако обаче обектът на любовта отсъства или не отговаря с взаимност, подобна 
любов е източник на неизмерими страдания. Ако човек дари любовта си на Бога, 
виждайки Го, той изпитва вкусът на определен вид раса, известен като самбхога-сукха 
(щастие и наслаждение заедно с Кришна). Ако Кришна напуска Своя предан, този, 
който Го обича, изпитва вкусът на випраламбха (раздяла), която сама по себе си 
поражда с нищо несравнимо трансцендентално блаженство. Отговаряйки на един от 
въпросите на Махапрабху, Рамананда Рая е описал това блаженство, което преданият 
изпитва в раздяла с Кришна – блаженство, което той нарекъл виварта („Шри Чайтаня 
Чаритамрита“, Мадхя, 8.194). Изхождайки от това можем да направим следния извод: 
дори онова, което сме свикнали да приемаме като страдание, става най-висше духовно 
блаженство, когато е свързано с Бога“. 

Враджанатх казал: „Привържениците на материалната наука твърдят, че расите и 
техните проявления нямат голямо значение, тъй като представляват само незначителна 
част от всичко съществуващо. Какво можем да отговорим на подобно заявление?“ 

Светият Госвами казал: „Това, че материалните раси нямат особено значение е 
вярно. Аз вече споменах, че материалните елементи (самагри) изпитват материални 
стхайи-бхава (постоянни емоции). Но тези раси са материални, а не духовни. 
Духовните раси са вечни, пълноценни и самодостатъчни. На неопитния предан може да 
му се стори, че материалните раси се отличават незначително от духовните. Когато 
двама души, които се обичат се разделят, тяхната любов като правило умира. 
Духовната раса на любов в раздяла има малко по-различна природа, в сравнение с 
материалния си аналог. Божествената енергия хладини-шакти придава 
трансцендентално блаженство на расата на духовна любов в раздяла. Затова тази 
любов е наситена със напълно различни чувства, които не се поддават на банални 
логически обяснения“.   

Като изслушал безгрешния Госвами, Враджанатх се обърнал към него със 
следните думи: „О, най-мъдри, колко вида духовни раси можеш да изброиш?“ 

Гопала-гуру Госвами казал: „Наброяват се пет главни раси, обаче всички те 
влизат в състава на една основна раса. Ако прибавим към нея седемте второстепенни 
раси, тогава ще се получат общо осем“. 

Враджанатх попитал: „Моля те, изброй тези раси. Твоите думи са подобни на 
нектар, който се лее върху сърцето, и желанието ми да те слушам става все по-силно и 
по-силно“. 

Праведният Госвами отговорил: „В „Бхакти-расамрита-синдху“ (2.5.115-2.5.116) 
Шрила Рупа Госвами казва следното: 

 



„Петте главни раси, всяка от които е по-възвишена от предходната, са следните: 
неутрални отношения, служене, приятелство, родителски отношения и интимна 
любов. 
Седемте второстепенни раси са следните: веселие, изумление, рицарско 
отношение, скръб, гняв, страх и отвращение“. 
 
Като изслушал Госвами, Враджанатх продумал следното: „Отговори, как трябва 

да разглеждаме думата бхава в контекста на духовните раси?“ 
Светият Госвами отвърнал: „Размишлявайки за истината, великите пандити са 

написали множество книги, посветени на расите (раса-шастри), и в тези книги са дали 
определение за понятието бхава. Аз вече споменах, че расите биват два вида: чинтя-
бхава (бхава, която материалният ум може да постигне) и ачинтя-бхава (бхава, която е 
непостижима за материалния ум). Материалната логика може да бъде използвана за 
анализ на читня-бхава. Емоциите, които възникват в сърцето на обикновения човек, са 
изцяло материални. Представите за Върховния, съществуващи в материалния свят, 
както и съответстващите им емоции, са напълно разбираеми за обикновения ум. Но 
материалният ум е неспособен да възприема адекватно мислите и чувствата, насочени 
към Върховния Бог, който не е ограничен от границите на материята. Ала неправилно е 
да мислим, че ако Върховният Бог е недостижим, за Него са недостъпни никакви 
емоции. Духовните емоции са недостъпни за материалния ум. Затова пазете в сърцето 
си съсредоточена привързаност към една от Божествените раси, свързани с Бога. 
Медитирайте върху стхайи-бхава и самагри. Само в този случай пред вас ще се открие 
вечната и съвършена духовна раса“. 

Като изслушал безгрешния ваишнава, Враджанатх попитал: „О учителю, какво 
означават думите ти: „Да пазим съсредоточена привързаност“?“ 

Госвами отговорил: „Баба, в течение на много раждания ти си блуждал в 
кръговрата на карма, осквернен от неутолими материални желания. За времето на 
пребиваване в материалния свят сърцето и мислите ти са се замърсили. Но всеки може 
да се избави от материалните мисли и да възстанови своята изначална природа, като 
общува със светците и като се занимава с духовна дейност. Когато духовните чувства 
започнат да преобладават в сърцето на човека, Божествената истина ще му се открие“. 

Като изслушал тези думи, Враджанатх се поинтересувал: „Кой притежава 
способност да разбира същността на духовните раси? Бих искал да узная това по-
подробно“. 

Светият Госвами промълвил: „Този, който постоянно медитира върху лотосовите 
нозе на Бога, с времето разбира, че непостижимата духовна истина му се е открила. 
Никой друг не е способен да разбере същността на духовните раси. В „Бхакти-
расамрита-синдху“ (2.5.132) Шрила Рупа Госвами обяснява: 

 
„Когато душата се издигне над нивото на екстатичната любов и се разположи на 
висшето ниво на чиста благост, тогава с увереност може да се каже, че сърцето ѝ 
се е изчистило от материалната нечистота. Само в чисто състояние на битието 
може да се вкуси този нектар и да се чувства вкусът му. Това състояние се нарича 
раса, или трансцендентално настроение“. 
 
Враджанатх попитал: „Кажи, съществуват ли нещастници, които са недостойни да 

вкусят нектара на трансценденталната раса? Да се говори за славата на святото име с 
недостоен човек се счита за оскърбление, но тогава и да му се обяснява същността на 
расите отново трябва да се счита за оскърбление. О, учителю, моля те, бъди милостив, 
обясни този въпрос на жалкото, пропаднало същество, което съм аз“. 



Като се усмихнал, мъдрият Госвами заговорил: „Отречението, което няма никакво 
отношение към чистото предано служене, се нарича пхалгу-вайрагя (фалшиво 
отречение). Този, който е обхванат от стремеж към фалшиво отречение, който е 
свикнал да се занимава с безплодно умуване, и разбира се, който пренебрегва 
преданото служене, се намира в прискърбно положение. Хората, които са привързани 
към ритуалните церемонии, предписани във Ведите, а също към безличния Брахман, не 
могат да се наслаждават на трансценденталното блаженство на преданото служене. 
Затова преданите, които вече са вкусили нектара на любовта към Бога, са длъжни с 
огромно внимание да опазват тайнството на преданото служене от хора, които се 
занимават с философски спекулации, стремят се към възвисяване чрез извършване на 
религиозни обреди или се опитват да постигнат освобождение в имперсоналния 
Брахман. Преданите трябва да предпазват скъпоценния камък на Божествена любов от 
мошеници и грабители. С други думи, разумният предан няма да започне да прославя 
преданото служене и да анализира различните му аспекти в присъствието на тези, 
които са увлечени от имперсонализма или се стремят към фалшиво отречение“. 

Като изслушал тези думи, Враджанатх възкликнал: „Много ми провървя! О, 
учителю, аз ще изпълнявам безпрекословно указанията, които излизат от устата ти“. 

Мълчалият до този момент Виджай-кумар встъпил в разговора: „О, учителю, аз 
издържам семейството си чрез четене и тълкуване на „Шримад Бхагаватам“. „Шримад 
Бхагаватам“ е книга, която прославя расата на преданото служене. Ако човек чете, а 
след това тълкува „Шримад Бхагаватам“ с цел да спечели пари, извършва ли той 
оскърбление по този начин?“ 

Светият Госвами възкликнал: „О! „Шримад Бхагаватам“ е най-скъпоценният 
камък в блестящата огърлица на свещените писания. Тази книга е зрелият плод на 
дървото на ведическото знание. В „Шримад Бхагаватам“ (1.1.3) е казано следното: 

 
„О, мъдри и многоопитни хора, наслаждавайте се на вкуса на „Шримад 
Бхагаватам“, зрелия плод от дървото на желанията на ведическата литература“. 
 
Смисълът на тези думи е, че само опитните и мъдри хора са способни да се 

наслаждават на описанието на трансценденталните раси, да вкусят нектара на „Шримад 
Бхагаватам“. Всички останали едва ли ще оценят достойно това произведение. Затова 
моят съвет към теб е – остави тази професия. Ти си човек, способен да се наслаждава на 
нектара на трансценденталните раси. Затова не им нанасяй оскърбления! Във Ведите 
(„Тайттирия Упанишад“, 2.7) е казано: 

 
„Върховният Бог е въплъщение на Божествените раси“. 
 
Това означава, че самият Бог Кришна е въплъщение на раса. Има множество 

духовни книги, които би могъл да декламираш и тълкуваш, за да поддържаш своето 
материално тяло. Ти не трябва да откриваш на невежите смисъла на „Шримад 
Бхагаватам“ само за да печелиш пари. Но ако познаваш човек, достоен да се 
наслаждава на духовните раси, тогава можеш да му четеш „Шримад Бхагаватам“, обаче 
не вземай пари за това, нито дакшина (дарения)“. 

Потресен до дълбините на душата си, Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, ти 
ме предпази от велико оскърбление. Но каква ще бъде цената за този грях, който аз 
вече съм извършил?“ 

Светият Госвами казал: „О, праведни, това оскърбление няма да има никакви 
последствия. Посвети се искрено на изучаването на расите и търси убежище в тях. Те 
несъмнено ще ти простят“. 



Преизпълнен с благодарност, Виджай-кумар казал: „О, учителю, ако трябва ще 
мета улиците, но няма да разказвам за расите на недостоен човек и няма да вземам 
пари за тълкуване на свещените писания“. 

Мъдрият Госвами казал: „Баба, ти си много разумен. Бог Кришна те е приел за 
Свой предан. Иначе откъде би получил такава искреност и самоотверженост в 
преданото служене? Несъмнено, Бог Гаура те е дарил с благословиите си“. 

 
 

29. Раси  
 
 
Враджанатх и Виджай-кумар решили да останат в Джатаннатх Пури за 

чатурмася. Като чули за духовните раси от устата на Шри Гопала-гуру Госвами, те 
решили да следват пътя на поклонение на Бога в съответствие с расите. Когато бабата 
на Враджанатх чула от внука си за важността от спазване на чатурмася, тя се съгласила 
с предложението му да остане в Джаганнатх Пури. Всеки ден поклонниците ходели в 
храма на Бог Джаганнатх. Те се къпели в Нарендра-саровар, посетили всичко каквото 
можело да бъде посетено в Джаганнатх Пури и с голяма преданост съзерцавали процеса 
на поклонение на Бог Джаганнатх. 

Като разбрал за решението им, Шри Гапала-гуру Госвами много се зарадвал. Той 
казал: „О, приятели мои, аз ви обичам като баща синовете си. Ще ми бъде мъчно да се 
разделя с вас, и ще бъда щастлив, ако се задържите още тук. Лесно е да се намери 
искрен духовен учител, но да се намери искрен ученик е трудно“. 

Като изслушал думите на духовния си учител, Враджанатх смирено попитал: „О, 
учителю, опиши моля те, отличителните черти на различните раси. Ние ще бъдем 
щастливи, ако споделиш с нас своята мъдрост“. 
Гопала-гуру Госвами казал: „Радвам се, че се интересуваш от тези неща. Чуйте, моля 
ви, думите, които Бог Гаурачандра благоволи да постави в устата ми. За начало ще 
обсъдим шанта-раса (неутралните отношения). Стхайи-бхава, преобладаваща в тази 
раса се нарича шанта-рати. Щастието, което носи потапянето в имперсоналния 
Брахман е много незначително. Щастието, постигнато във взаимоотношенията с 
Върховната Личност, е много повече, отколкото имперсоналното щастие. Източник на 
духовното щастие е съзерцаването на духовната форма на Върховната Личност на Бога. 
Аламба (обектът на поклонение) в шанта-раса е четириръката форма на Бог Нараяна. В 
тази форма Бог проявява Своята безгранична власт и Божествено величие в пълна 
степен. На аламбана съответства природата на вайшите и анубхава. Ашрая на шанта-
рати са умиротворените хора, които се намират в шанта-раса. Като достойни за 
шанта-раса се считат атмарамите и тези, които притежават твърда вяра във 
Върховната Личност на Бога. Сред атмарамите особено се открояват четиримата 
мъдреци, възглавявани от Санака и Санандана. Тези мъдреци са санняси в телата на 
малки момченца. Имало е време, когато те се покланя ли на имперсоналния Брахман, 
но за щастие били привлечени от прекрасната форма на Бога. Аскетичните и отречени 
хора, които дори да не са освободени съвсем докрай от привързаностите към 
имперсоналното освобождение, са достойни да придобият шанта-раса. Слушането на 
Упанишадите, живеенето на уединено място, медитацията, търсенето на истината, 
изучаването на писанията, съзерцаването на вселенската форма, общуването с тези, 
които се занимават с предано служене с примес на имперсонални разсъждения (гяна-
мишра-бхакти) и изучаването на Упанишадите съвместно с единомишленици – това са 
уддипаните, които вдъхновяват тази раса. Ароматът на туласи, предлаган в лотосовите 
нозе на Върховния Бог, звукът на раковината, свещените планини, гори и реки, 



свободата от материални желания и осъзнаването, че времето рано или късно ще 
унищожи всичко материално, също са уддипани, вдъхновяващи шанта-раса“. 

Враджанатх попитал: „Кои са проявленията на анубхава, свойствени за тази 
раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Съсредоточаването във върха на носа, поведението, 
присъщо на авадхутите, навикът по време на ходене да се гледа на четири лакти 
напред, гяна-мудра (жест, при който показалецът е съединен с палеца), липсата на 
ненавист към враговете на Върховната Личност на Бога, симпатия към преданите, 
скъпи на сърцето на Бога, привързаност към идеята за освобождение на душата, 
спокойствие, свобода от фалшиво его, от чувство за материална собственост и 
материална гордост, и един вид „хладна“ любов към Върховния – това са проявленията 
на анубхава на шанта-раса. Освен всичко друго, към тях можем да добавим 
прозяването, отичането на крайниците, преклонението пред Бог Хари и възнасянето на 
молитви към Бог Хари“. 

Враджанатх попитал: „Какви са екстатичните признаци на саттвика в шанта-
раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Сред множеството екстатични признаци в тази раса 
се отделят опустошението и вцепенението. В тази раса липсват признаците на екстаз, 
които се характеризират с неудържима страст (дипта)“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А какви са проявленията на санчари-бхава, 
присъщи на тази раса?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Скръб, търпение, радост, замисленост, приятни 
спомени, меланхолично настроение, стремеж, безпокойство и заядливост – това са само 
някои от проявленията на санчари-бхава в шанта-раса“. 

Враджанатх попитал: „Колко разновидности на шанти-рати наброяват учените-
ваишнави?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Стхайи-бхава на шанта-рати бива два вида: сама 
(уравновесена) и сандра (интензивна). В сама-шанта-рати достатъчно често се 
проявява асампраджната-самадхи, в състоянието на което цялата телесна дейност на 
човека се съпровожда от чувството за присъствие на Върховния Бог. В сандра-шанта-
рати се среща често ниврикалпа-самадхи, състояние което изключва невежеството и 
дава способността за съзерцание на Върховния Бог, което доставя на човека 
блаженство, несравнимо с нищо. В съответствие с тези два вида шанта-рати, тя може 
да се раздели на две разновидности: парикшя (косвена) и сакшат-кара-рупа (пряка). 
Шукадева Госвами и Билвамангала Тхакур са пример за хора, които са надраснали 
шанти-раса и са се научили да се наслаждават на блаженството на по-личностните 
раси. Великият ваишнава и учен Сарвабхаума Бхаттачаря е още един пример за 
подобен прогрес“. 

Като изслушал духовния си учител, Враджанатх казал: „В книгите по риторика 
(аланкара-шастри) шанта-раса не се споменава. Защо?“ 

Светият Госвами промълвил: „Материалистичната дейност е особено далеч от 
умиротворението. Величието на шанта-раса се открива на човек само тогава, когато 
той започне да се занимава с дейност угодна на Бога. Същото може да се каже и за 
всички останали духовни раси. Върховният Бога твърди следното: „Вярата в Мен носи 
умиротворение“. Помисли, може ли да се придобие вяра в Бога, без да си под 
покровителството на шанта-рати? Затова в началото на духовния път е нужно да 
развием в сърцето си шанти-раса“. 

Враджанатх казал: „Разбрах какво представлява шанта-бхакти-раса. Сега моля 
те, опиши проявленията и аспектите на дася-раса“. 

Достойният Госвами казал: „Пандитите я наричат дася-расуприта-бхакти раса. 



Дася-раса бива два вида: ануграхя-патра-дася (служене на обекта на поклонение) и 
лаля-патра-дася (служене на обекта на любовта). Прита-раса, от своя страна се 
подразделя на два вида: самбхрама-прита (с примес на почитание) и гаурава-прита (с 
примес на смирение)“. 

Враджанатх попитал: „Какво представлява самбхрама-прита?“ 
Светият Госвами отговорил: „Любовта с примес на някаква почит към Кришна, 

сина на Нанда, е присъща на тези, които се гордеят от положението си на слуга на Бога. 
Когато тази раса се разкрие в цялото си многообразие, тя е наречена самбхрама-прита. 
В тази раса аламбани са и Кришна, и Неговите слуги“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Каква форма проявява Кришна, когато участва в 
тази раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Когато проявлението на самбхрама-прита има 
място в Гокула, въвлечен в тази раса Кришна има две ръце. На други места Той 
проявява и двуръката, и четириръката си форма. В Гокула Кришна играе ролята на 
момче-пастирче. Той има две ръце, носи навсякъде със себе си флейта и пауново перо в 
косите си, а също и множество други украшения. Извън Гокула Кришна носи богати 
украшения от скъпоценни камъни, проявявайки в целия блясък аспекта на айшваря 
(величие и богатство). В „Бхакти-расамрита-синдху“ (3.2.11-3.2.15) Шрила Рупа 
Госвами твърди следното: 

 
„Богът на нашите сърца, лотосоокият Кришна е дарен със следните качества: 1) 
порите на тялото Му излъчват милиони вселени; 2) Той е океан от милосърдие; 3) 
Неговите енергии са непостижими; 4) Всички мистични сили Му служат вярно; 5) 
Той е източник на всички Божествени инкарнации; 6) Неговите 
Трансцендентални качества пленяват сърцата на освободените души; 7) Той е 
Върховният Повелител; 8) Той е най-висшият обект за поклонение; 9) Той е 
всеведущ; 10) Той е изпълнен с решителност; 11) На Него принадлежи цялото 
богатство на духовния и материалния светове; 12) Той е търпелив и 
всеопрощаващ; 13) Той защитава отдалите Му се души; 14) Той е щастлив; 15) 
Той е правдив; 16) Той е изкусен във всичко; 17) Той е източникът на всичко 
благоприятно; 18) Той е могъщ; 19) Той е религиозен; 20) Той гледа на всички с 
очите на свещените писания; 21) Той е най-добрият приятел на преданите; 22) Той 
е щедър; 23) Той е чудесен; 24) Той е благодарен; 25) Въплътената слава 
произлиза от Него; 26) Той е най-добрият; 27) Той притежава пълнота на властта; 
28) Той се подчинява на любовта. Бог Хари е аламбана (обект на любов) за 
всички Свои слуги“. 
 
Като изслушал своя учител с интерес, Враджанатх задал следващия си въпрос: „А 

какви са разновидностите слуги на Бога?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Преданите, които са получили убежище в дася-

раса, се делят на четири категории: 1) прашрита (които стоят пред Господаря си със 
смирено спуснати очи); 2) аджнануварти (които изпълняват смирено заповедите на 
своя Господар); 3) вишваста (които притежават пълна вяра в своя Господар) и 4) 
прабху-джнана-намра-буддхи (които напълно осъзнават превъзходството на своя 
Господар). Известни са също и други определения на такива предани: 1) адхикрита 
(квалифицирани); 2) ашрита (получили покровителство); 3) паришада (спътници) и 4) 
анугата (последователи)“. 

Враджанатх се поинтересувал: „Кои от преданите се отнасят към категорията 
адхикрита?“ 

Светият Госвами отговорил: „Слуги и слугини, които се отнасят към категорията 



адхикрита, са Брахма, Шива, Индра, а също и други полубогове и полубогини. В 
ролята си на координатори на дейностите в материалния свят, те са надарени с 
квалификация (адхикрита), необходима за служене на Върховния Бог“. 

Враджанатх попитал: „Моля те, кажи, кой от преданите се отнася към категорията 
ашрита?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Слугите, които се отнасят към категорията 
ашрита, биват три вида: шаранагата (преданите души), гяни  (мъдрите 
философи) и сева-ништха (хората, склонни да служат на някого). Към слугите от 
категорията шаранагата могат да бъдат отнесени Калия и царете, пленени от 
Джарасандха. Към слугите от категория гяна могат да бъдат отнесени Шаунака и 
другите мъдреци, избавили се от стремежа към имперсонално освобождение и 
обърнали се за покровителство към Бог Хари. Такива велики ваишнави като 
Чандрадхваджа, Харихара, Бахулашва, Икшваку и Пундарика се отнасят към две 
категории: сева-ништха и шаранагата, тъй като от самото си раждане те са изпитвали 
привързаност към поклонението на Бога“. 

След като изслушал обясненията на мъдрия ваишнава, Враджанатх попитал: „О 
учителю, кого от преданите следва да отнесем към категорията паришада?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Към слугите от категорията паришада 
обикновено отнасят Уддхава, Дарука, Сатяки, Шрутадева, Сатраджит, Нанда (да не се 
бърка с бащата на Бог Кришна), Упананда и Бхадра. Те са съветници на Бог Кришна и 
освен това Му служат с любов. Освен това, към категорията паришада отнасят Бхишма, 
Парикшит, Видура и някои други предани. За достигнал съвършенство на това ниво се 
счита Уддхава, велик ваишнава, преизпълнен с чиста любов към Бога (према)“. 

Враджанатх задал следващия си въпрос: „Кои предани се отнасят към категорията 
анугата?“ 

Безгрешният Госвами промълвил: „Преданите, достигнали нивото анугата се 
разделят на две категории: слуги, които живеят в Дварака, и слуги, които живеят във 
Враджа. В блестящата Дварака живеят щастливо верните слуги на Бога – Сучандра, 
Мандала, Стамбха, Сутамбха и много други. А не по-малко щастливите Рактака, 
Патрака, Патри, Мадхукантха, Расала, Сувиласа, Премаканда, Макарандака, Ананда, 
Чандрахаса, Пайода, Бакула, Расада и Сарада живеят във Враджа. Рактака се счита за 
най-съвършен от преданите, които се намират на нивото анугата. Слугите от 
категорията паришада се подразделят на три под-категории: дхуря (предводители), 
дхура (философи) и вира (герои). Слугите на ашрита също се подразделят на три 
категории: нитя-сиддха (вечно съвършени), сиддха (съвършени) и садхака (които се 
стремят към съвършенство)“. 

Враджанатх попитал: „О, най-мъдри, какви уддипани на дася-раса са ти 
известни?“ 

Светият Госвами отговорил: „О, млади мъдрецо, звукът от флейтата на Кришна, 
звукът от Неговия биволски рог, Неговият лъчист поглед, възпяването на славата Му, 
отпечатъците от Неговите лотосови нозе, частите на Неговото Божествено тяло, 
прекрасни като гръмотевичен облак, и ароматът на Трансценденталното Му тяло – това 
са тези уддипани“. 

Като изслушал отговора на Госвами, Враджанатх задал следния въпрос: „Какви са 
проявленията на анубхава, присъщи за тази раса?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Към специфичните признаци на тази раса се отнася 
идеалното изпълнение на задълженията при всякакви обстоятелство, безпрекословното 
следване на указанията, липсата на завист, приятелските отношения с ваишнавите, 
искрено предани на Бог Кришна, а също вярата в Бог Кришна. Почитанието на личните 
приятели на Бог Кришна и отказът от всичко, което няма отношение към служенето на 



Кришна, също влизат в числото на тези признаци“. 
Враджанатх се поинтересувал: „А какви саттвика-викари (признаци на екстаз) са 

присъщи на тези аспекти на прита-раса (дася-раса)?“ 
Светият Госвами отговорил: „На тази раса са присъщи многочислени саттвика-

викари, но основната от тях е вцепенението“. 
Като изслушал отговора, Враджанатх задал следващия си въпрос: „О, учителю, 

кои вябхичари съпровождат тази раса?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Радост, гордост, решителност, разкаяние, 

меланхолия, смирение, безпокойство, спомняне, мнителност, замисленост, усърдие, 
неустойчивост, раздразнителност, страст, срамежливост, вцепенение, самозаблуда, 
безумие, потайност, възбуда, замечтаност, изтощение, болезненост и желание за смърт 
– това са вябхичарите на тази раса. Високомерие, умора, страх, забравяне, ярост, гняв и 
сън почти не се забелязват сред вябхичарите на тази раса. Когато преданият се среща с 
Бога, в сърцето му преобладават чувства като радост, гордост и умиротворение. У 
предания, разделен от Бога, се появява изтощение, болезненост и желание за смърт“. 

Като изслушал внимателно своя учител, Враджанатх се обърнал към него със 
следните думи: „О, най-достойни, бих искал да узная какви са проявленията на стхайи-
бхава присъщи на прита-раса?“ 

Светият Госвами казал: „Основното проявление на стхайи-бхава в тази раса е 
любовта (прити), която възниква в сърцето, изпълнено с благоговение и вълнуващо се 
при мисълта за Господаря. В шанта-раса единственото проявление на стхайи-бхава е 
влечението към Всевишния. В дася-раса проявления на стхайи-бхава са нежните 
чувства в съчетание с намиращата израз в мислите натрапчива идея, че Бог е 
собственост на предания. Това съчетание от почтителни и нежни чувства постепенно се 
усилва, като се превръща в чувство на нежна любов (према), спокойна любов (снеха) и 
силна любов (рага). Когато почтителната нежност (самбхрама-прити) се освободи от 
чувството на благоговеен страх и се вкорени дълбоко в сърцето, тя става чиста и нежна 
любов (према). Когато това чувство се усилва, сърцето се разтопява и према прераства 
в снеха (любов). В това състояние преданият е неспособен да остава разделен от Бога 
нито за миг. Ако преданият достигне състояние, при което се разкрива, че дори скръбта 
му носи щастие, значи той е развил в себе си силна любов към Бога (рага). Преданият, 
който се намира в такова състояние, е готов да направи каквото и да било, за да зарадва 
Кришна – дори с цената на живота си. Слугите, които се отнасят към категориите 
адхикрита и ашрита, могат да се издигнат до нивото на према. Слугите паришада са 
способни да се издигнат до нивото на снеха. Парикшит, Дарука, Уддхава и други слуги, 
които живеят във Враджа, могат да се издигнат до нивото на рага. Рага включва в себе 
си известна част сакхя-раса (приятелство). Учените пандити твърдят, че на нивото на 
рага срещата с Кришна се нарича йога, а раздялата с Него – айога. Айога бива два вида: 
уткантхита (тъжна) и вийога (трагична). Йога, от своя страна се разделя на три 
категории: сиддхи (съвършенство), тушти (щастие) и стхити (съвместно 
съжителство)“. 

Враджанатх казал: „Разбрах в какво се състои проявлението на самбхрама-прити 
(почтителната нежност). Сега, моля те, опиши гаурава-прити (любовта с примес на 
гордост)“. 

Светият Госвами промълвил: „Ако преданият се гордее, че може да прегърне 
Кришна, неговите чувства се разглеждат като гаурава-прити. Любовните чувства, 
присъщи на тази раса, прерастват в гаурава-прити, ако ги усилва вибхава. Аламбани на 
тази любов са Бог Хари, а също и слугите, които обичат Бог Хари. Преданият, който се 
намира в състояние на гаурава-прити, счита Кришна за по-значителен, по-знаменит, 
по-разумен и по-силен, отколкото е той самия. Освен това, той е уверен, че Кришна е 



негов защитник или любящ баща. По такъв начин Кришна става обект на любовта на 
предания (вишая). Преданите, подложени на тези чувства, се разделят на две категории: 
такива, които се гордеят с положението си на по-малък спътник на Кришна, и такива, 
които се гордеят с положението си на син на Кришна. Сарана, Гада и Субхадра се 
отнасят към категорията предани, които се гордеят с положението си на по-малък 
спътник на Кришна. Прадюмна, Чарудешна и Самба се гордеят с това, че са синове на 
Кришна. Уддипани на тази любов са родителската любов на Шри Кришна, Неговата 
красива усмивка и много други. Преданите, които изпитват чувството гаурава-прити, 
винаги сядат по-ниско от Кришна. Те се отказват от личните си желания и изпълняват и 
най-малките желания на Кришна. Това са проявленията на анубхава, присъщи на тези 
отношения“. 

Като изслушал мъдрия ваишнава, Враджанатх попитал: „Какво означава думата 
гаурава?“ 

Светият Госвами отговорил: „Думата гаурава обозначава предания, който се 
гордее, че Кришна е негов баща или по-старши (гуру) по отношение на него. Любовта, 
изпълнена с гордост се нарича гаурава-прити“. 

Враджанатх произнесъл: „О, учителю, разбрах какво представлява прити-раса 
(дася-раса). Сега моля те, опиши расата, която е известна като прея-бхакта-раса или 
сакхя-раса“. 

Светият Госвами казал: „В тази раса аламбани са Кришна и Неговите приятели. 
Кришна, принцът на Враджа, е вишая. А Неговите приятели – ашрая“. 

Враджанатх произнесъл: „Бих искал да разбера кои са категориите приятели на 
Кришна? О, праведни, освен това, моля те опиши и техните качества“. 

Като се усмихнал милостиво, светият Госвами казал: „Техните навици, тела и 
дрехи са сходни с навиците, телата и дрехите на слугите на Кришна. Обаче приятелите 
на Кришна са уверени, че могат да се отнасят с Кришна като с равен. Не са им присъщи 
почитанието и благоговеенето, присъщи на слугите на Кришна. Кришна има приятели в 
Дварака и във Враджа. Към категориите приятели, които живеят в Дварака се отнасят 
Арджуна, Бхимасена, Драупади и Шридхама Випра. От тях за най-близък приятел на 
Кришна се счита Арджуна. Приятелите на Бога, които живеят във Враджа, винаги 
жадуват да се срещнат с Него. Кришна е техният живот. Те са най-добрите от всички 
приятели на Кришна. Приятелите на Кришна, които живеят във Враджа, се разделят на 
четири групи: сухрит (доброжелатели), сакха (приятели), прия-сакха (близки приятели) 
и прия-нарма-ваяся (най-близките приятели). Обикновено доброжелателите са малко 
по-възрастни от Кришна и любовта, която изпитват към Него, има оттенък на 
родителска. Като по-възрастни, те се стараят да Го защитят от всевъзможни 
неприятности. Затова носят  оръжие, за да дадат отпор на всеки, който си помисли да 
навреди на Кришна. Към приятелите-доброжелатели на Кришна се отнасят Субхадра, 
Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхата, Бхадранга, Вирабхадра, 
Махагуна, Виджай и Балабхадра. За достигнали съвършенство на това поприще се 
считат Балабхадра и Мандалибхадра. Приятелите на Кришна, които са по-млади по 
възраст от Него, се наричат сакха. Към тях се отнасят Вишала, Вришабха, Оджасви, 
Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида, Манибандха и Карандхама. За най-
добър от тях се счита Девапрастха. Приятелите, които се ползват с особеното доверие 
на Кришна, се наричат прия-сакха. Те всички са връстници на Кришна. Тъй като с Бога 
ги свързва поверително приятелство, тяхното поведение по отношение на Него се 
диктува единствено от чисти приятелски чувства. Към особено приближените Му 
приятели се отнасят Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стока-кришна, 
Амсу, Бхадрасена, Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка. Освен това, Кришна има 
приятели, на които доверява Своите най-съкровени тайни. Те са наречени прия-нарма, 



най-близки приятели. Към прия-нарма се отнасят Субала, Арджуна, Гандхарва, Васанта 
и Удджвала. За постигнал съвършенство в тези отношения се счита Удджвала, който е 
вдъхновител на най-пакостните действия, с които обичат да се развличат пастирчетата 
на Враджа. Трябва да отбележим, че някои от приятелите се отнасят към категорията 
нитя-сиддха (вечно съвършени), други – към категорията сурачара (полубогове, които 
заслужават възможността да се наслаждават на блаженството на расата на 
приятелството), трети – към категорията садхака (хора, които са достигнали висотите 
на тази раса посредством предано служене)“. 

Като изслушал подробните обяснения на Гопала-гуру Госвами, Враджанатх 
попитал: „Какви уддипани са свойствени за тази раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Младостта на Кришна, Неговата красота, Неговите 
рогче и флейта, Неговата раковина, Неговите чувства, чувството Му за хумор, 
безмерното Му могъщество, игривото Му настроение – всичко това възбужда 
(уддипана) приятелската любов към Него. Когато Кришна Се проявява като пастирче, 
наричат възрастта Му каумара и пауганда. Достигайки шестнадесет години, Бог 
заминава за Матхура“. 

Преизпълнен с духовни емоции, Враджанатх попитал: „Моля те, опиши анубхава 
на приятелите на Кришна“. 

Светият Госвами отговорил: „Когато Кришна прекарвал време със Своите 
приятели, те се борели, играели на топка и на шах. Качвали се един на друг на плещите 
и се хвалели с изкуството за мятане на пръчки. Приятелите-пастирчета седели с 
Кришна на една постелка и се люлеели на една люлка, лежали с него на едно ложе, 
шегували се, плували в реката, заедно дразнели маймуните и другите животни, а също 
пеели, танцували, с една дума – развличали се както можели. Тази дейност се нарича 
анубхава. Приятелите от категорията сухрит седели заедно и си давали съвети един на 
друг как да постъпват в едни или други ситуации, а понякога се подбуждали един друг 
да извършат някакво добро дело. Сакха си предлагали един на друг бетелови ядки, 
рисували лицата на приятелите си със знаци тилак и нанасяли паста чандана върху 
своите тела. Прия-сакха обичали да се сражават с Кришна. Случвало се да крадели 
Неговите дрехи или пък отнемали цветята от ръцете Му. Прия-нарма-сакха се 
занимавали с приготовления, необходими за мадхуря-лила, една от игрите на Бог 
Кришна. Те украсявали Кришна с горски цветя и Му веели с Неговото ветрило“. 

Враджанатх попитал: „Какви проявления на саттвика-бхава и санчари-бхава 
съпровождат тази раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Същите, които съпровождат дася-раса, но са по-
ярко изразени“. 

Враджанатх попитал: „Каква е стхайи-бхава на тази раса?“ 
Светият Госвами отговорил: „В една от главите на „Бхакти-расамрита-синдху“ 

Шрила Рупа Госвами обяснява: 
 
„Когато между Кришна и Неговите приятели се установяват отношения, лишени 
от всякакви чувства на почитание, когато те се отнасят един с друг като равни, 
тяхната екстатична приятелска любов се нарича стхайи“. 
 
Като изслушал отговора, Враджанатх задал следващия си въпрос: „Какво означава 

думата вишрамбха в този случай?“ 
Светият Госвами отговорил: В „Бхакти-расамрита-синдху“ (3.3.206) е казано: 
 
„Вишрамбха е твърдата увереност в равенството на своя приятел“. 
 



Враджанатх попитал: „А по какъв начин се развиват тези отношения?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Развитието на сакхя-раса преминава през следните 

стадии: према, снеха, рага и праная“. 
Като изслушал отговора, Враджанатх се поинтересувал: „С какви качества се 

отличава праная?“ 
Светият Госвами отговорил: „В любовта от подобен род напълно отсъстват 

почитанието и благоговеенето – дори в случаи, когато биха били уместни. Сакхя-раса е 
толкова чудна, че е трудно да бъде сравнена с каквото и да било. Сакхя-раса се 
различава съществено от дася-раса, и от ватсаля-раса. Тя е най-близка и скъпа на 
Кришна. Между Бога и Неговите приятели се установява много близка и тясна връзка. 
В някакво отношение, духовният екстаз на сакхя-раса е сравним единствено с 
божествения екстаз на мадхуря-раса“. 

 
 

30. Раси 
 
 
На следващия ден Виджай-кумар и Враджанатх посетили самадхито на Харидас 

Тхакур. След това отишли в храма Шри Тота-Гопинатх и едва тогава се отправили към 
храма Шри Радха-кантха. Те се поклонили на Шри Гопала-гуру Госвами и като седнали 
редом с Шри Дхяначандра Госвами, започнали да обсъждат с него въпросите, касаещи 
преданото служене. По същото време Шри Гохала-гуру Госвами завършил почитанието 
на прасада и се присъединил към тях. Желаейки да продължи вчерашния разговор, 
Враджанатх му задал въпрос за ватсаля-бхакти-раса. Удовлетворен от 
любознателността на ученика си, Шри Гопала-гуру Госвами отговорил: „Във ватсаля-
раса Кришна влиза в ролята на вишая, а Неговите по-възрастни роднини и другите 
предани – на ашрая. Във ватсаля-раса Бог постъпва като честен, искрен, скромен, 
смирен, учтив и щедър син и роднина. С чувствата на ватсаля-раса са изпълнени царят 
и царицата на Враджа, Рохини, по-възрастните гопи, Деваки, Кунти, Васудева и 
Сандипани Муни. Нанда и Яшода се считат за преданите, достигнали съвършенство в 
тази раса. В уддипана на тази раса влизат каумара и другите възрасти на Кришна, 
Неговото тяло, дрехи, плавните Му движения, Неговата реч, веселите Му шеги и 
шумни игри“. 

Враджанатх се поинтересувал: Какви са проявленията на анубхава, свойствена за 
тази раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Преданите, чиито сърца изцяло принадлежат на 
ватсаля-раса, вдишват миризмата от косите на Кришна, масажират тялото Му, дават 
Му своите благословии, наставляват Го, глезят Го, оказват Му всякаква опека и Му 
дават добри съвети, а също целуват и прегръщат Кришна, назовават Го с ласкави 
прозвища и така нататък“. 

Като изслушал учителя си, Враджанатх попитал: „Какви екстатични признаци на 
саттвика украсяват тази раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Към екстатичните признаци на саттвика в тази 
раса се отнася бликването на мляко от гърдите на по-възрастните гопи и всички 
гореспоменати признаци на екстаз, включително опиянение“. 

Враджанатх се поинтересувал: „А какви вябхичари-бхави характеризират тази 
раса?“ 

Мъдрият Госвами рекъл: „Вябхичарите, които характеризират ватсаля-раса, по 
нищо не се различават от вябхичари в прита-раса (дася-раса)“. 

Враджанатх попитал: „А какви са проявленията на стхайи-бхава, присъщи за тази 



раса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Това са милостта и любовта, лишени от почитание и 

благоговеене. Любовта, която Яшода и другите предани изпитват към Кришна, е много 
силна. Развитието на стхайи-бхава в тази раса преминава през стадиите на према, 
снеха и рага. Расата на Бог Баларама е съчетание на дася-раса и ватсаля-раса. Расата 
на цар Юдхиштхира е съчетание от ватсаля, дася и сакхя. Цар Уграсена изпитва 
съчетание от ватсаля и сакхя раси. Накула, Сахадева, Нарада Муни и другите предани 
представляват съчетание от сакхя и дася. Расите на Шива, Гаруда и Уддхава са 
съчетание от дася и сакхя“. 

Като изслушал поясненията на светия мъдрец, Враджанатх казал следното: „О, 
учителю, ти ярко описа подробно и с любов ватсаля-раса. Сега моля те, опиши 
мадхуря-раса, най-възвишената от тях. Ние всички ще се почувстваме щастливи, ако 
получим възможност да чуем твоето описание на тази толкова възвишена раса“. 

Светият Госвами промълвил: „Мадхуря-раса по право е наречена най-велика от 
всички бхакти-раси. Човек, който се опитва да се наслаждава на материалните раси, 
може да стане предан на Върховния Бог, и като постоянно се отвръща от явленията на 
материалния свят, да достигне до състояние на отречение. Преданият, който не е 
достигнал висотите на отречението, е неспособен да разбере величието на духовните 
раси. Да вкусят нектара на мадхуря-раса е дадено само на единици, тъй като тя е много 
съкровена. Тази раса е великото тайнство на ваишнавизма. За мадхуря-раса може да се 
каже много, но аз ще се огранича с кратко описание“. 

Враджанатх казал: „О, учителю, аз считам себе си за последовател на пастирчето 
Шри Субала. Моля те, открий ми това, което считаш за нужно“. 

Светият Госвами казал: „На тези приятели на Кришна, които са прия-нарма-сакха, 
е открито тайнството на мадхуря-раса. Отчитайки това, ще ти разкажа каквото трябва 
да знаеш и няма да разкажа онова, което не бива“. 

Враджанатх попитал: „О, учителю, какви аламбани са присъщи на тази раса?“ 
Преданият Госвами отговорил: „В тази раса вишая е Шри Кришна – 

божественият герой, с чиято красота никой не може да се сравни. Трансцендентална 
ашрая са преданите, които се наслаждават заедно с Него. Затова гопите на Враджа са 
ашрая на тази раса. Най-прекрасна от всички гопи е Шри Радха. Флейтата, на която 
свири Кришна, е първа от множеството уддипани, присъщи на тази раса. Към 
анубхавите на тази раса се отнасят и скромните погледи и усмивки. В махуря-раса 
всички проявления на саттвика-бхава разцъфват в цялата си красота. На тази раса са 
присъщи всички вябхичари, с изключение на мързела и яростта“. 

Като изслушал светия ваишнава, Враджанатх се поинтересувал: „Каква е 
природата на стхайи-бхава в тази раса?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Влиянието на съответните проявления на вибхава само 
засилват Божествената любов, присъща на мадхуря-раса. Нищо не може да съкруши 
любовта, която Шри Радха и Шри Мадхава изпитват един към друг“. 

Враджанатх попитал: „Можеш ли да назовеш какви са разновидностите на 
мадхуря-раса? 

Светият Госвами отговорил: „Мадхуря-раса се разделя на две категории: 
випраламбха (любов в раздяла) и самбхога (любов при среща)“. 

Преизпълнен с духовни чувства, Враджанатх попитал: „О, праведни, какво 
представлява випраламбха?“ 

Гопала-гуру Госвами пояснил: „Известни са три вида випраламбха, а именно: 
пурва-рага (зараждане на любовта), мана (ревност) и праваса (раздяла)“. 

Враджанатх казал: „О, мъдри, кое чувство се нарича пурва-рага?“ 
Светият Госвами промълвил: „Пурва-рага се нарича трепетното зараждане на 



любовта“. 
Враджанатх задал следващия си въпрос: „А какво представляват мана и праваса?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Мана – това е ревността, която се среща много 

често. Праваса възниква когато единият любим се лишава от обществото на другия“. 
Враджанатх попитал: „О, учителю, а какво е самбхога?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато любимите се срещат и се наслаждават 

(бхога) на компанията си, техните отношения се наричат самбхога. Приятели мои, тук 
аз ще завърша беседата за мадхуря-раса. Ако искате да разберете повече, съветвам ви 
да прочетете книгата „Шри Уджвала Ниламани“. 

Като изслушал духовния си учител, Враджанатх попитал: „О, най-достойни, сега 
ни разкажи за гауна-бхакти-расите (второстепенните раси на предано служене)“. 

Гопала-гуру Госвами казал: „Наброяват се седем гауна-раси: веселие, изумление, 
рицарство, скръб, гняв, страх и отвращение. Понякога второстепенните раси приличат 
на основните и придобиват вид на независими от тях. Като правило, второстепенната 
раса се подхранва от нейните собствени стхайи-бхава, вибхава и други проявления на 
бхава, и това, че изглеждат независими може да се съхрани за известно време. Но 
истината е, че петте основни раси са единствените главни раси, а седемте 
второстепенни раси заемат мястото на вябхичари по отношение на петте главни раси“. 

Като изслушал духовния си учител, Враджанатх казал: „Изучавайки аланкара 
(риторика), аз разбрах много за расите. Известно ми е не малко както за главните, така 
и за второстепенните раси. Но бих искал да знам в каква връзка с главните раси на 
предано служене се намират второстепенните раси. Моля те, обясни ми това“. 

Светият Госвами казал: „Казват, че някои раси са съвместими (тоест, съчетават се 
помежду си), а някои са несъвместими (тоест, не се съчетават помежду си). 
Съвместими с шанта-раса са дася-раса, а също отвращението, дхарма-вира (рицарския 
стремеж към подвизи в името на тържеството на справедливостта) и изумлението. С 
изумлението са съвместими дася, сакхя, ватсаля и мадхуря-раса. На шанта-раса са 
враждебни мадхуря-раса, юддха-вира, гневът и страхът. С дася-раса са съвместими 
отвращението, шанта-раса, дхарва-вира и дана-вира (благородния стремеж за 
раздаване на милостиня). На дася-раса са враждебни мадхуря-раса, юддха-вира и 
гневът. Съвместими със сакхя-раса са мадхуря-раса, веселието и юддха-вира 
(рицарството в боя). Враждебни на сакхя-раса са ватсаля-раса, отвращението, гневът и 
страхът. С ватсаля-раса са съвместими смехът, състраданието и страхът, враждебни са 
ѝ мадхуря-раса, юддха-вира, дася-раса и гневът. С мадхуря-раса са съвместими 
веселието и сакхя-раса. Несъвместими с мадхуря-раса са ватсаля-раса, отвращението, 
шанта-раса, гневът и страхът. На хася-раса (расата на веселието) не са чужди 
отвращението, мадхуря-раса и ватсаля-раса. Враждебни на хася-раса са състраданието 
и страхът. На адбхута-раса (изумление) не са чужди рицарството, шанта-раса, дася-
раса, сакхя-раса, ватсаля-раса и мадхуря-раса. Враждебни на адбхута-раса са гневът 
и отвращението. С вира-раса (рицарство) са съвместими изумлението, веселието, сакхя-
раса и дася-раса. На вира-раса е съвсем чужд страхът. Някои учени считат, че шанта-
раса е враждебна на вира-раса. По отношение на каруна-раса (състрадание) 
дружелюбни са гневът и ватсаля-раса. Несъвместими с каруна-раса са рицарството, 
веселието, изумлението и частта от мадхуря-раса, известна като самбхога (среща). С 
раудра-раса (гняв) са съвместими състраданието и рицарството. Несъвместими с 
раудра-раса са смехът, мадхуря-раса и страхът. С бхаянака-раса (страх) са съвместими 
отвращението и състраданието. На бхаянака-раса са чужди рицарството, мадхуря-раса, 
веселието и гневът. С бибхатса-раса (отвращение) са съвместими шанта-раса, смехът 
и дася-раса. Несъвместими с тази раса са мадхуря-раса и сакхя-раса. Всички останали 
раси са тясно взаимосвързани“. 



Като изслушал с интерес обясненията на учения ваишнава, Враджанатх попитал: 
„Обясни моля те, какво се случва, когато расите взаимодействат една с друга?“ 

Светият Госвами казал: „Ако си взаимодействат съвместими раси, резултатът от 
това взаимодействие най-често е положителен, особено когато анга-раса (частта) среща 
своята анги-раса (цялото)“. 

Враджанатх попитал: „Обясни моля те, каква е разликата между анги (цялото) и 
анга (частта)?“ 

Светият Госвами пояснил: „Когато една раса господства над друга, 
доминиращата раса се нарича анги. В този случай анга-раса (подчинената раса) е 
санчари-бхава, която подхранва дадената анги-раса. Във „Вишну-дхармоттара-пурана“ 
е казано: 

 
„Когато расите си взаимодействат, преобладаващата раса става стхайи-бхава, а 

останалите – санчари-бхава“. 
 
Враджанатх попитал: „А как може да се случи така, че една от второстепенните 

раси (гауна) става преобладаваща (анги-раса)?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „В „Бхакти-расамрита-синдху“ (4.8.45) Шрила Рупа 

Госвами обяснява: 
 
„Бог Ваманадева е Върховната Личност на Бога, но в свещените писания се 
твърди, че Той е един от братята на Индра. Понякога Вамана го възприемат като 
един от полубоговете, но в действителност Той е бранител на Индра, царят на 
полубоговете. Той съхранява Своето изначално положение на Висше Цяло, 
прародител на всички полубогове. По подобен начин, преобладаващата раса 
понякога може да изглежда като подчинена, независимо от своето възвишено 
състояние“. 
 
Враджанатх задал следващия си въпрос: „А какво се случва, ако се сблъскат две 

несъвместими раси?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Приятели мои, те придобиват този вкус, който 

може да се получи след смесване на сладък нектар с нещо солено или кисело. Подобна 
трудна за усвояване смес се нарича расабхаса“. 

Враджанатх попитал: „Това означава ли, че смесването на несъчетаеми раси е 
недопустимо?“ 

Светият Госвами отговорил: „В „Бхакти-расамрита-синдху“ (4.8.63-4.8.64) се 
твърди следното: 

 
„Взаимодействието на несъвместими раси е приемливо в следните случаи: ако то 
се използва за опровергаване аргументите на противника; ако помага да се 
припомни нещо; ако подпомага съхраняването на безпристрастно отношение. 
Освен това, подобно взаимодействие е допустимо между расите, които не са 
враждебни една на друга, а и при разногласия между любящия (ашрая) и 
любимия (вишая)“. 
 
В случай на сблъскване на несъвместими раси не възниква проблем, ако 

духовният екстаз е много силен. В „Бхакти-расамрита-синдху“ (4.8.83) този момент се 
обяснява така: 

 
„Ако се засягат интересите на много възвишени ваишнави, несъвместимите раси 



се съединяват и стават съвместими“. 
 
Като изслушал духовния си учител, Враджанатх отбелязал: „Учените ваишнави са 

ми разказвали, че на Бог Махапрабху не са му харесвали думите, осквернени от примес 
на расабхаса, и че той никога не се съгласявал да слуша песните, които се отличават с 
този недостатък. Благодарение на теб аз разбрах защо Бог Гауранга така и не е 
проявявал разположение към расабхаса. А сега разкажи ни, моля те, за различните 
разновидности на расабхаса“. 

Светият Госвами казал: „Расабхаса, или смесицата на несъвместими емоции, се 
разделя на упараса (фалшиво изразяване), анураса (подражание) и апараса (извратени 
емоции). По такъв начин расабхаса може да се изразява в голяма, средна или малка 
степен“. 

Враджанатх попитал: „В какво се състои същността на упараса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Под въздействието на стхайи-бхава, вибхава и 

анубхава всяка от дванадесетте раси може да стане упараса. Упараса се ражда тогава, 
когато стхайи-бхава, вибхава или анубхава се проявяват в изкривена форма“. 

Враджанатх задал следващия си въпрос: „О, най-мъдри, какво представлява 
анураса?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „В случай, когато проявлението на определени 
емоции няма отношение към Кришна, те са наречени анураса. Ако рицарството и 
другите раси само се приближават до границата, отвъд която възникват отношенията с 
Кришна, тях ги считат за анураса“.  

Враджанатх отбелязал: „Тогава, ако тези емоции нямат отношение с Кришна, 
следователно те не са раси. Те са просто материални. Кое качество на анураса я 
отличава от обикновените материални чувства?“ 

Светият Госвами пояснил: „Анураса няма пряко отношение към Кришна. Ярък 
пример за анураса е веселието (хася-раса) на гопите, когато видели танцуваща 
маймуна, или изумлението (адбхута-раса) на Нарада, който чул, как два папагала 
обсъждат Веданта в гората Бхандиравана. В тези случаи не се отбелязва пряка връзка с 
Кришна“. 

Враджанатх попитал: „А какво представлява апараса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако Кришна става обект на шеги или интриги, 

следователно има място апараса. Когато Джарасандха видял, че Кришна бяга от 
полесражението, той дълго се смял. Това е ярък пример за апараса. Шрила Рупа 
Госвами обяснява в „Бхакти-расамрита-синдху“: 

 
„Някои наричат тези несъвместими емоции тад-абхаса, други – расабхаса. Но 
тези, които са запознати с учението за расите, използват думата раса само 
относно съвместимите раси“. 
 
Като чули тези думи, Виджай-кумар и Враджанатх паднали в лотосовите нозе на 

своя духовен учител и възкликнали с гласове, треперещи от вълнение: 
„Ние ти поднасяме своите почтителни поклони, най-мъдри учителю. С факела на 

знанието ти озари нашите заблуди в мрака на невежество на сърцата ни“. 
Преизпълнен с блаженство от духовна любов, Шри Гопала-гуру Госвами 

прегърнал двамата ученици и искрено, от цялото си сърце казал: „Нека божественото 
сияние на расите се открие пред вас“. 

Всеки ден Виджай-кумар и Враджанатх обсъждали духовните истини с Шри 
Дхяначандра Госвами. Те пиели чаранамрита от нозете на Шри Гапала-гуру Госвами и 
ядяли нектарните остатъци от прасада, докосван от неговите уста. Понякога 



прекарвали по цял ден в своя бхаджана-кутир, но най-често можели да бъдат 
срещнати около самадхито на Шрила Харидаса Тхакура или пък в храма на Шри 
Гопинатх. Понякога навестявали ваишнавите, които се занимавали с предано служене 
под дървото сидхха-бакула. И Враджанатх, и Виджай-кумар се потопили дълбоко в 
нектарния океан на преданото служене, неразмътен от материални желания и чувства. 
Когато духовният екстаз в сърцата им достигнал своя апогей, те заминавали за местата, 
които Шрила Рупа Госвами описва в „Става-мала“, а Шрила Рагхунатх дас Госвами – в 
„Стававали“. Нерядко се присъединявали към светите ваишнави, които възпявали 
светите имена на Бог Хари. Потопявайки се в тази дейност, Виджай-кумар и 
Враджанатх напреднали съществено в преданото служене. Вечер, седейки на брега на 
океана, Виджай-кумар си мислел: „Шри Гопала-гуру Госвами ни разказа за мадхуря-
раса далеч не всичко. Аз трябва да го помоля да даде по-подробни обяснения. Нека 
Враджанатх остане потопен в нектара на сакхя-раса, който му носи най-голямо 
блаженство. Аз ще отида при духовния ни учител и ще разузная всичко за мадхуря-
раса“. 

С помощта на Дхяначандра Госвами, Виджай-кумар намерил екземпляр от „Шри 
Удджвала Ниламани“ и започнал внимателно да изучава тази книга. Ако у него 
възниквали някакви съмнения, той се обръщал с въпросите си към Шри Гопала-гуру 
Госвами. 

Веднъж през деня Виджай-кумар и Враджанатх седели на брега на океана и 
наблюдавали вълните, мислейки си как вълните на океана напомнят човешкия живот. 
Виджай-кумар казал: „Никой не може да знае какво ще се случи в бъдеще. Затова 
трябва да помолим Шри Гопала-гуру Госвами да ни разкаже за духовния път на рага-
марга (рагануга-бхакти)“. Като изслушал своя приятел, Враджанатх промълвил: „Шри 
Дхяначандра Госвами написа книга за рага-марга. Аз видях всичко. Ако нашият 
духовен учител се съгласи да ни учи по тази книга, несъмнено ще постигнем успех. 
Още утре ще направя копие на тази книга“. 

На следващия ден той се обърнал към Дхяначандра с молба да направи копие на 
книгата. Смутен, Дхяначандра отвърнал: „Извинявай, не мога да направя това. Първо 
трябва да получиш разрешението на Шри Гопала-гуру Госвами“. 

Получавайки отказа на Шри Дхяначандра, Враджанатх и Виджай-кумар се 
обърнали с молбата си към Шри Гопала-гуру Госвами. Като я чул, той отговорил: 
„Добре, вземете от Дхяначандра екземпляр от тази книга и се върнете при мен“. 
Сразрешението на своя духовен учител, Виджай-кумар и Враджанатх получили 
незабавно екземпляр от книгата. Те решили да се обърнат към Шри Гопала-гуру 
Госвами за благословия да изучават книгата под негово ръководство. 

Шри Дханачандра Госвами бил велик познавач на свещените писания, но най-
добре знаел писанията, които прославяли преданото служене на Бог Хари – 
действително нямал равен на себе си в това. Той самият бил талантлив ученик на Шри 
Гопала-гуру Госвами. Считайки Виджай-кумар и Враджанатх за достойни, той ги учел 
на всичко, което знаел за пътя на преданото служене. Освен това, Виджай-кумар и 
Враджанатх постоянно се обръщали с въпроси в свещените нозе на Шри Гопала-гуру 
Госвами и получавали най-подробни отговори. Те разбрали много за ежедневната 
дейност на Бог Гауранга, а също за ежедневните занятия на Бог Кришна. Изучавайки 
свещените писания и възпявайки светите имена на Бога, те били истински щастливи. 

 
 

31. Мадхуря-раса  
 
 



Настъпила есента. Веднъж през нощта, когато изгряла луната, Виджай-кумар 
замислил да отиде в Шраддхавали, а след това и в Сундарачала. Изучавайки 
безкрайното разнообразие от раси, Виджай-кумар забелязал, че е привлечен само от 
игрите на Бог Кришна във Враджа и от нищо друго. Той бил напълно погълнат от 
размисли за това. Виджай-кумар бил слушал, че Бог Махапрабху виждал земята на 
Враджа в Сундарачала и затова без да мисли дълго се отправил натам. Пресякъл 
Балаганди и тръгнал бавно по пътя, обгърнат от цъфтящи градини. Вдишвал аромата на 
разцъфналите дървета, разсъждавайки колко прекрасна е земята на Враджа, когато 
изведнъж пред погледа му, замъглен от прекрасни мечти, се появил Вриндаван. 
Потъвайки в океана от екстатична любов, Виджай-кумар възкликнал: „О! Колко ми 
провървя! Аз виждам пред себе си Враджа-пури, който е недостъпен за погледа на 
Брахма и другите полубогове. Ето цъфтящата градина, и там, в беседката, обкръжена от 
лиани малати и мадхави, Господарят на живота ми, Шри Кришна води шеговит 
разговор с гопите.“ Забравяйки за почитанието и благоговеенето, развълнуваният 
Виджай-кумар се затичал към това място. Но неспособен да издържи подобен прилив 
на чувства, загубил съзнание и паднал на земята. Скоро се събудил, облъхван от лек 
ветрец. Започнал да се оглежда наоколо, но чудесното видение било изчезнало. 
Разстроен, Виджай-кумар се върнал вкъщи и легнал да спи. Ала дълго не можал да 
заспи. Спомнял си игрите на Бог Кришна във Враджа, които видял пред очите си, и 
сърцето му ликувало. Нямал търпение да разкаже всичко на своя духовен учител, но 
след известно време си спомнил, че човек, който е видял съкровените игри на Бога, не 
трябва да разказва на никого за това. Като разсъждавал за видяното, той накрая заспал. 
Като се събудил сутринта, не можел да мисли за нищо друго. Почел прасада, отправил 
се към дома на Каши-мишра и се поклонил на своя духовен учител. Гопала-гуру 
Госвами го прегърнал ласкаво и се поинтересувал за неговото благополучие. Виджай-
кумар не отделял очи от лотосовите нозе на духовния си учител. Потресен от видяното 
преди това до дълбочината на душата си, той се решил да разпита духовния си учител 
за мадхуря-раса. 

Накрая, като събрал мислите си, Виджай-кумар попитал: „О, учителю, твоята 
милост е безгранична. Бих искал да ти задам въпрос за заветните истини на най-
прекрасната мадхуря-раса. Аз чета „Шри Удджвала Ниламани“, но уви, някои моменти 
са ми недостъпни“. 

Като чул тези думи, духовният учител отговорил: „Баба, ти си мой ученик, който 
ми е много скъп. Можеш да ми задаваш всякакви въпроси. Ще ти отговоря на тях, както 
мога“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, ние знаем, че най-съкровена от расите е 
мадхуря-раса. На мадхуря-раса са присъщи всички добродетели, присъщи на шанта-, 
дася-, сакхя- и ватсаля-раса. Мадхуря-раса е най-прекрасната от тях. Нима можем да 
се съмняваме в това? Тези, които следват пътя на отречението са неспособни да 
постигнат божествената истина, скрита в мадхуря-раса. Пътят, който следват 
материалистите, не води до нищо добро. Враджа-мадхуря-раса има съвсем различна 
природа от материалните полови отношения. Но ако мадхуря-раса е божествена, защо 
тя напомня отношенията между обикновените мъже и жени в материалния свят?“ 

Светият Госвами казал: „О, Виджай-кумар, ти знаеш отлично, че разнообразието, 
което присъства в материалния свят, е само изкривено отражение на Божественото 
разнообразие на духовния свят. Но в тази истина се крие една тайна, а именно, 
феноменът на огледалното отражение. Това, което в оригинал е най-висше, в 
отражението си става най-низше, а низшето в оригинал, става висше в отражението си. 
Когато в материалния свят се предава сянката на непостижимата енергия на Върховния 
Бог, отражението се изкривява. Абсолютната Истина е източник на най-висше 



многообразие от радости, несравними с нищо друго. Духовните раси са най-висшето 
проявление на тези радости. Душите, обусловени от материята, си съставят представа 
за расите, като изхождат от материалното въплъщение на тези раси, достъпно за 
тяхното въображение. Някои мислители твърдят, че многообразието е неприсъщо на 
духовната истина. Хората, които изповядват подобни възгледи, се стремят да се слеят в 
едно с Всевишния. Те вярват, че разнообразието е достояние на материалния свят, но 
по никакъв начин не на духовния. На такива люде не им е дадено да постигната 
тайнството на духовния свят. Но човек, който в своите духовни търсения изхожда от 
логиката и здравия смисъл, с лекота ще постигне тази истина. Всевишният е източник и 
вместилище на всички раси. Огромното разнообразие от материални раси е само 
отражение на духовното разнообразие. Като разглеждаме и анализираме материалните 
раси, можем да разберем нещо за изначалните духовни раси, които са неподвластни за 
възприятието на материалния разум. В духовния свят за нисша раса се счита 
изпълнената с умиротворение шанта. Малко по-високо от нея се намира дася-раса, 
след дася-раса следва сакхя-раса, после – ватсаля-раса. Мадхуря-раса е върхът на 
духовните отношения. Но когато тези раси се проявяват в материалния свят, тяхната 
значимост нараства в обратен ред. Следователно, в материалния свят мадхуря-раса 
заема най-низшето положение. Над нея стои ватсаля-раса, над ватсаля-раса е сакхя-
раса, над сакхя-раса е дася-раса. Венецът на този ред е шанта-раса. Учените, които се 
занимават с анализ на различните раси в материалния свят, стигат до заключението, че 
отношенията в рамките на мадхуря-раса са изключително несъвършени и срамни. 
Напротив, в духовния свят мадхуря-раса е най-възвишената от всички раси. Тя е 
изпълнена с чистота, святост и духовно блаженство. Когато в духовния свят Бог 
Кришна, дарен с мъжка природа, взаимодейства със Своите енергии, които имат женска 
природа, Техните отношения се отличават с Божествена чистота. Техните отношения 
служат за основа на духовната реалност. Но изкривеното отражение на тези отношения 
в материалния свят е ниско и порочно. Работата е в това, че Кришна е единственото 
същество, надарено с мъжка природа, а всичките Му енергии имат женска природа. 
Затова в духовния свят съпружеската раса няма променлива природа, която да 
противоречи на принципите на религията на природата. В материалния свят една 
индивидуална душа задължително заема положението на наслаждаваща се, а друга 
индивидуална душа – положението на даряваща наслаждение. В това се състои 
основното противоречие между материалната мадхуря-раса и изначалната духовна 
реалност. Живото същество няма право да прави предмет на своето наслаждение друго 
живо същество. Всички индивидуални души заемат положението на даващи 
наслаждение, а единственото същество, което се наслаждава на отношенията с тях е 
Бог Кришна. Именно поради това, че мадхуря-раса влиза в толкова рязко противоречие 
с истинската природа на индивидуалната душа, материалната мадхуря-раса е толкова 
отвратителна. Нека да разсъдим за природата на огледалното отражение. Разбира се, 
между отражението (т.е. отношенията на възлюбените в материалния свят) и оригинала 
(т.е. чистите във висша степен трансцендентални игри на Бог Кришна) трябва да има 
нещо общо. Но между тях има съществено различие, което се свежда до това, че 
духовните отношения са оригиналът, а материалните – негово жалко подобие“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар казал: „О, праведни, животът 
ми се увенча с успех. Всичките ми съмнения се разсеяха. Сега започвам да разбирам 
същността на Божествената мадхуря-раса. О, само каква сладост излъчва тази дума – 
мадхуря-раса! Тази раса е източник на най-висше Трансцендентално блаженство. 
Колко нещастен трябва да бъде човек, който предпочита щастието на шанта-раса пред 
сладостното блаженство на мадхуря-раса! О, учителю, аз жадувам да позная най-
съкровената същност на мадхуря-раса. Моля те, разкрий ми я“. 



Светият Госвами промълвил: „Баба, слушай внимателно, ще ти открия всичко, 
което знам. В мадхуря-раса Кришна е вишая, а Неговите възлюбени – ашрая. За 
аламбана служи тяхната среща“. 

Виджай-кумар попитал: „Кои качества украсяват Бога, който е вишая в мадхуря-
раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Това е много добър въпрос. С цвета на Своето тяло 
Кришна прилича на син гръмотевичен облак. Неговите качества привличат сърцата към 
Него, а красотата Му пленява всички, без изключение. Силата на Бога няма граници. 
Той сияе с вечна младост. Речта Му е изящна и разумна. Той е сериозен, изпълнен с 
дълбокомислие, знаменит, неотразим за всички жени, непредсказуем, скъп на сърцето 
на всички предани, и освен всичко друго, виртуозно свири на флейта. Кришна, който 
олицетворява изначалната мъжка природа, е надарен с множество трансцендентални 
качества. Блясъкът на Неговите очи, сияещи и прекрасни като лотоси, затъмнява 
славата на Камадева – бога на любовта. Неговият лъчезарен поглед е способен да 
покори всяко сърце. Бог Кришна е обилна съкровищница на божествени игри“. 

Виджай-кумар промълвил: „Кришна притежава неизброимо множество духовни 
качества. Кришна е единственият герой на мадхуря-раса. Благодарение на теб най-
после разбрах това. О, праведни, аз изучих множество писания. Признавах само 
материалната логика. Разсъждавайки за Бога, нямах вяра в Него. Но ти засади в сърцето 
ми трепетния стрък на предаността, който представлява коренът на влечението към 
Кришна. Сега, когато предаността освободи сърцето ми от материалната нечистота, 
приех Бог Кришна за свой единствен господар. Аз се отвръщах от Кришна, но 
независимо от това, Кришна никога не е напускал моето сърце. Неговото милосърдие е 
несравнимо с нищо! О, сега разбирам, в какво се състои същността на следните думи на 
„Бхакти-расамрита-синдху“ (2.5.131-2.5.132): 

 
„На безбожниците не им е дадено да изпитат трансценденталните емоции, които 
свързват преданите с Бога. Но който е посветил всичко в лотосовите нозе на 
Кришна, може да опита този вкус на трансцендентални емоции. 
Когато преданият се възвисява над нивото на екстатична любов, тези чувства са 
изключително съкровени, но те са открити пред тези, които са достигнали 
висшето ниво на божествена благост и са пречистили сърцата си от материалната 
нечистота. Великите предани вкусват този нектар и способността им да му се 
наслаждават се нарича раса, или трансцендентално настроение“. 
 
Виджай-кумар казал: „О, учителю, сега разбрах, че расите в материалния свят не 

са истински. Истинските раси съществуват само в духовния свят. Всяко живо същество 
е миниатюрна частица от духа – душа. Когато душата се потапя в съсредоточена 
медитация върху преданото служене (бхакти-самадхи), тя получава възможност да се 
приобщи към духовните раси. По милостта на духовния учител може да бъде осъзната 
изначалната, духовна природа на душата и цялата нелепост на нейното материално 
съществуване“. 

Светият Госвами отбелязал: „Скъпи Виджай-кумар, всичко, което казваш  е чиста 
истина. Но за да отстраним съмненията, които могат да те обземат, аз ще продължа 
своите обяснения. Отговори ми: виждаш ли връзка между изначалната истина и 
изкривената истина?“ 

Покланяйки се на своя учител, Виджай-кумар казал: „О, праведни, ако успея да 
отговоря правилно, това ще бъде само по твоята милост. Но ако съображенията ми се 
окажат грешни, бъди милостив и ме поправи. Това, което съществува в действителност, 
се нарича „битие“ (сатта). По такъв начин, казват, има „истинско битие на определено 



местоположение“ (стхити-сатта), „истинско битие на формата“ (рупа-сатта), 
„истинско битие на определени качества“ (гуна-сатта) и „истинско битие на 
определени действия“ (крия-сатта). Истинското битие (сатта) няма нито начало, 
нито край. Истинското битие се намира във вечното настояще, лишено от 
съприкосновение с миналото или бъдещето. Такова е чистото битие (шуддха-саттва). 
Съществуването на чистото битие става възможно благодарение на чистата духовна 
енергия на Бога (шуддха-чит-шакти). Материалният свят, в който съществуват и 
минало, и бъдеще, е сянка на изначалната духовна енергия (чит-шакти). Началото на 
битието в материалния свят произлиза от материалната гуна на страстта. Краят на 
битието в материалния свят произлиза от материалната гуна на невежеството. Тези 
състояния на битието имат смесена форма. Душата е непримесено, чисто битие 
(шуддха-саттва). Формата, качествата и действията на чистата душа също спадат към 
чистото битие (шуддха-саттва). Но когато индивидуалната душа се оказва в света на 
мая, нейните качества започват да взаимодействат с материалните гуни на страстта и 
невежеството“. 

Светият Госвами казал: „Баба, ти направи толкова фин анализ. Сега моля те, 
отговори ми: по какъв начин сърцето на живото същество се одухотворява от чистото 
битие?“ 

Виджай-кумар произнесъл: „Докато душата се намира в тъмницата на 
материалния свят, нейното изначално битие остава скрито. То се разкрива едва тогава, 
когато се проявява изначалната форма на душата. Но изначалната форма на душата 
никога няма да се открие благодарение на имперсонални разсъждения (гяна-честа) или 
на кармична дейност (карма-честа). Нима можеш да се очистиш, ако се миеш с 
мръсотия? Духовното знание е подобно на огън. Само с този огън може да бъде 
изгорена нечистотата на материализма. Благодарение на милостта на Кришна и светите 
ваишнави, човек се приобщава към преданото служене. Пречиствайки се в огъня на 
духовната дейност, душата се възстановява в своето изначално духовно положение. 
Когато изначалното ѝ духовно положение е възстановено, сърцето се озарява от 
сиянието на чистото духовно битие“. 

Светият Госвами промълвил: „Баба, аз съм щастлив да имам такъв способен 
ученик като теб. Кажи, имаш ли още някакви въпроси“ 

Виджай-кумар казал: „Ти каза, че има четири типа герои: дхиродатта, дхира-
лалита, дхира-прашанта и дхиродатта. Кажи, какъв е Кришна?“ 

Мъдрият Госвами отбелязал: „На Кришна са присъщи качествата на всичките 
четири типа. Ако някой попита как една и съща личност може да въплъщава четири 
образа, силно противоречащи един на друг, можем да отговорим, че Бог е източник на 
всички трансцендентални качества и действия“. 

Виджай-кумар попитал: „Ако действително си милостив към мен, моля те, 
разкрий ми смисъла на казаното от теб“. Мълвейки тези думи, Виджай-кумар със сълзи 
на очи паднал в нозете на своя духовен учител. 

Светият Госвами го прегърнал, и сълзи избликнали от най-големите дълбини на 
сърцето му, замъглили неговия взор. След това той казал следното: „В мадхуря-раса 
Кришна играе две роли: на съпруг и на любовник“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, Кришна е нашият вечен съпруг. Как и за кого 
Той може да бъде още и любовник?“ 

Светият Госвами произнесъл: „Това е изключително съкровен въпрос. Мадхуря-
раса е блестяща огърлица сред расите. Най-скъпоценният камък – камъкът Каустубха 
– в огърлицата на мадхуря-раса е камъкът, който олицетворява отношенията на 
любовниците (паракия)“. 

Виджай-кумар казал: „Преданите, постигнали убежище в мадхуря-раса се 



покланят на Кришна в качеството Му на свой съпруг. Нима съществуват и отношения 
на любовници?“ 

Светият Госвами казал: „Ако Бог беше безличен, лишен от всякакви качества, Той 
не би могъл да стане обект на каквито и да било чувства. Ако Той не беше личност, 
твърдението на Ведите, че Върховната Личност на Бога е източникът на всички 
трансцендентални раси, би било празен звук. Ако Всевишният е безличен и неспособен 
да изпитва щастие, Той не може да бъде герой на расите. Расите не могат да 
възникнат по отношение на имперсоналния и лишен от качества Абсолют. Те могат да 
произтекат само от отношенията с Върховната Личност. Шанта-раса ражда 
преклонението пред могъществото и великолепието на Бога. Дася-раса, която 
превъзнася Бога в качеството Му на Върховен Господар, се намира над шанта-раса. 
Над дася-раса стои сакхя-раса, приятелството с Бога. Следва ватсаля-раса, 
родителската обич към Бога. Над ватсаля-раса стои единствено мадхуря-раса. Тя е 
най-възвишената от расите. Самата мадхуря-раса се подразделя на паракия и свакия, 
като при това паракия е неизменно над свакия. В основата на тези названия лежат 
думите сва (свое) и пара (чуждо). В първия случай се подразбира принадлежността на 
Кришна, във втория – принадлежността на някой друг. Тези две противоположности 
намират своето място във взаимоотношенията с Върховната Личност. Чудесната 
паракия-раса олицетворява страстната любов на героя и героинята. В сравнение с 
преизпълнената с щастие паракия-раса, чувствата, присъщи на свакия-раса могат да 
изглеждат малко сдържани. Паракия-раса е прекрасна само в случай, когато неин герой 
е Бог Кришна. Ако индивидуалната душа се стреми да стане герой на паракия, тя 
извършва непростима грешка. В свещените писания се твърди, че индивидуалната 
душа, която си позволява прелюбодеяние, е достойна за всякакво порицание. Шри 
Рупа-Госвами навремето си е казвал, че в книгите по материална риторика (аланкар-
шастри) е прието положението на любовника да се счита за унизително. Но това в 
никаква степен не се отнася до Шри Кришна, Върховната Личност на Бога, източникът 
на духовните раси“. 

Виджай-кумар промълвил: „Излиза, че Бог Кришна се проявява и в ролята на 
съпруг, и в ролята на любовник. О, учителю, опиши ми моля те, Неговата съпружеска 
роля“. 

Светият Госвами казал: „Ако получава ръката на момичето в бракосъчетание, Той 
става неин любящ съпруг“. 

Виджай-кумар попитал: „А каква е природата на любовните отношения в 
паракия-раса?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Кришна става любовник, когато обхванат от любов 
и страстно желание, Той престъпва правилата на религията. Пренебрегвайки 
религиозните принципи, изпитвайки презрение към институцията на брака, Той 
предлага Себе си на момичето и се наслаждава на паракия-раса. Героини на паракия-
раса обикновено са неомъжени момичета или чужди жени“. 

Виджай-кумар попитал: „О, достойни, каква е природата на свакия-раса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Получавайки ръката на момичето, Кришна става 

неин съпруг и по всякакъв начин се грижи за нея, а тя Му остава вярна. В този случай 
се наблюдава свакия-раса“. 

Виджай-кумар попитал: „При какви обстоятелства Шри Кришна участва в свакия-
раса и при какви – в паракия-раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Оженвайки се за цариците в Дварака, Той се 
наслаждава на свакия-раса, а ставайки любовник на момичетата от Враджа, Той се 
наслаждава на нектара на паракия-раса“. 

Като изслушал обясненията на мъдрия ваишнава, Виджай-кумар се 



поинтересувал: „Кажи, какво положение заемат свакия и паракия в Неговите 
непроявени игри?“ 

След известен размисъл, светият Госвами промълвил: „Това е много съкровена 
тема. На теб ти е известно, че владенията на Бог Кришна се делят на четири части. Три 
четвърти заема духовния свят и една четвърт – материалният. В тази последна четвърт 
са разположени материалните вселени, които се състоят от четиринадесет планетарни 
системи. За граница между духовния и материалния свят служи реката Вираджа. На 
оттатъшния бряг на тази река се простира духовния свят. Той е обкръжен от стена от 
ярка светлина, наречена брахмаджйоти. Зад тази светлинна стена е разположено 
духовното небе – Ваикунтха. На Ваикунтха се покланят на аспекта на богатство и 
величие на Бога. Там на Бог Нараяначандра, царя на царете, служат безкрайно 
множество могъщи духовни енергии. На Ваикунтха Бог се наслаждава на отношенията 
свакия-раса. Шри, Бху, Нила и другите примерни жени служат там на Бог Нараяна, 
своя съпруг. Над Ваикунтха лежи Голока. На Ваикунтха цариците на Дварака служат 
на Кришна в съответствие със свакия-раса. На Голока момичетата на Враджа служат на 
Кришна в съответствие с паракия-раса“. 

Виджай-кумар казал: „Ако Голока е най-висшата обител на Бога, защо тогава в 
качеството на най-свято място във всички три свята, прославят Враджа?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Враджа, Гокула и Вриндаван са разположени в 
Матхура-мандала. Проявявайки се в материалния свят, Голока, най-висшата духовна 
обител, става Матхура-мандала“. 

Виджай-кумар попитал: „Възможно ли е това? Аз съм толкова глупав, че не мога 
да разбера толкова възвишени неща“. 

Като се усмихнал, Светият Госвами промълвил: „Нито в духовния, нито в 
материалния свят няма нищо, което да не е подвластно на волята на Бога. 
Непостижимата енергия на Бог Кришна не може да бъде осъзната с помощта на 
философията и логиката. Духовната обител, известна като Голока, слиза в материалния 
свят и се въплъщава като Матхура-мандала. В непроявените игри на Бога (апраката-
лила) този свят се нарича Голока. Трансценденталните игри на Бог Кришна са вечни. 
Човек, издигнал се на нивото на чиста преданост, може да види света на Голока. Но 
докато разумът му е измъчван от материални идеи, той няма да може да види 
тъждеството на Голока и Гокула“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, какво трябва да направим, за да видим 
Голока?“ 

Светият Госвами отговорил: „В „Шримад Бхагаватам“, 10.28.14-10.28.15) Шрила 
Шукадева Госвами казва следното: 

 
„Преценявайки дълбоко ситуацията, всемилостивият Върховен Бог Хари разкри 
пред очите на пастирите обителта Си, която се намира отвъд материалния мрак. 
Бог Кришна прояви неунищожимото духовно сияние, което е безкрайно, осъзнато 
и вечно. Мъдреците съзират духовното съществуване докато са в транс, когато 
съзнанието им е освободено от проявленията на материалната природа“. 
 
Баба, никой не може да види Голока, без да получи милостта на Бога. Голока, 

най-висшата духовна обител, се намира извън пределите на материалния свят. Тя е 
вечна и духовна. На Голока са вечно проявени чудните духовни игри. Божественото 
сияние, наречено брахмаджйоти, е лъчезарен отблясък на великолепието на Голока. 
Само великите ваишнави, свободни от привързаностите на материалния свят, са 
способни да видят Голока такава, каквато е “. 

Виджай-кумар попитал: „Всички светци ли са способни да видят Голока?“ 



Мъдрият Госвами отговорил: „Сред много милиони достигнали освобождение не 
е лесно да се намери един-единствен предан на Върховния Бог. На йогите и 
философите им се отдава да постигнат освобождение, но то не им открива съкровените 
духовни истини, касаещи божествената Враджа. Освен това, дори преданите, които се 
покланят на аспекта на богатството и великолепието на Върховния Бог, не могат да 
видят света на Голока. Следвайки зова на своето сърце, те отиват на Ваикунтха и 
служат на Върховния Бог там. О, праведни, Голока могат да видят само тези, които са 
удостоени от милостта на Бог Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „Но ако само малцина могат да видят Голока, защо я 
описват „Шри Брахма Самхита“, „Хари-вамша“, „Падма Пурана“ и другите свещени 
писания? Ако може да се получи милостта на Бога, покланяйки Му се във Враджа, защо 
тогава всички тези писания разказват за Голока?“ 

Светият Госвами отговорил: „Бог Кришна възнася на Голока предания-расика, 
който Му се покланя в съответствие с расите на Враджа. Такъв предан е способен да 
види Голока в цялото ѝ великолепие. Но от всички предани, които се покланят на 
Кришна във Враджа, малцина са способни да видят Голока такава, каквато е в 
действителност. Съществуват два типа предани: сиддха (съвършени) и садхака 
(стремящи се към съвършенство). Преданите-садхаки са неспособни да видят Голока. 
Преданите-сиддхи биват два вида: васту-сиддха (действително съвършени) и сварупа-
сиддха (теоретично съвършени). По милостта на Бог Кришна, преданите васту-сиддха 
се пренасят директно на Голока. Преданите сварупа-сиддха не тръгват от материалния 
свят за Голока, но въпреки това са способни да видят нейната истинска форма. 
Съществуват множество предани, чиито очи благодарение на милостта на Кришна се 
отварят постепенно. Голока им се разкрива в такава степен, в каквато Кришна ги 
удостоява с милостта Си. Преданият, който пребивава на нивото на садхана и съзерцава 
Голока в материалния свят, може да види само отблясъка на Голока. Когато преданият 
се издига от нивото на садхана-бхакти до нивото на бхава-бхакти, той е способен да 
види Голока малко по-ясно. И накрая, този, който е достигнал нивото на према, може 
да види Голока в цялото ѝ великолепие“. 

Виджай-кумар са поинтересувал: „О, учителю, има ли разлика между Голока и 
Враджа?“ 

Достойният Госвами казал: „Това, което може да се види във Враджа, може да се 
види и на Голока. Но различните хора виждат Враджа по различен начин. Голока и 
Вриндаван са тъждествени. Разликите се крият в зрителните способности на хората. 
Този, който е покрит изцяло от гуната на невежеството, ще възприема Враджа като 
географски обект – не повече. Този, на когото влияе гуната на страстта, ще открие, че 
Враджа е доста красиво местенце. Само този, който е достигнал гуната на благостта, 
ще вижда духовната същност на Враджа“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар промълвил: „О учителю, аз 
започвам да разбирам някои неща. Моля те, дай няколко примера, за да видя ясна 
картина в главата си. Искам да ти кажа, че примерите, в които явленията на духовния 
свят се сравняват с явленията от материалния свят, често страдат от несъвършенство. 
Въпреки това, те са полезни, тъй като природата на едно явление може да бъде открита 
чрез сравнението му с друго“. 

Светият Госвами казал замислено: „Това е много сложен въпрос. Ако някой 
наистина притежава истинско духовно виждане, той няма да започне да разказва това 
на другите. Ако по милостта на Кришна, преданият е способен да вижда съкровените 
духовни истини, той трябва да пази това в тайна. Аз само ти повтарям, какво казват за 
това великите ачарии. Ако получиш милостта на Бога, ти ще видиш всичко сам. 

На Голока съществува само чисто духовно виждане. Там изобщо няма материални 



представи. Духовната енергия на Бога (чит-шакти) ражда необикновеното състояние 
на битието (бхава), като по този начин подхранва раса. Кришна, който съществува на 
Голока, няма начало, Той е нероден. Но като съдейства на божествения замисъл на 
Бога, Неговата духовна енергия убеждава Нанда и Яшода, че те са родителите на 
Кришна. Така се проявява ватсаля-раса. Стимулирайки възникването на мадхуря-раса, 
същата духовна енергия на Бога поражда цялата палитра от чувства на випраламбха 
(раздяла) и самбхога (съвместно наслаждение). По такъв начин, паракия-раса и свакия-
раса пребивават във вечното настояще (нитя-вартамана). Както виждаш, 
благодарение на дейността на Йогамая възникват най-различни идеи и представи. 
Йогамая убеждава Яшода, че именно тя е родила Кришна. Благодарение на Йогамая 
гопите са уверени, че те са омъжени за Абхиманю, Говардхана-гопа и другите жители 
на Враджа. По такъв начин Йогамая подхранва паракия-раса. Интересно е това, че 
илюзията, създадена от Йогамая, не е лъжа. Това е само част от божествената реалност 
на Голока. Затова дори жителите на Голока виждат света по различен начин“. 

Виджай-кумар попитал: „Следва ли да пречистваме мислите си, като медитираме 
върху игрите на Бога в течение на осемте части на деня (ашта-калия-лила), за да 
получим способността да виждаме Бога в медитацията си?“ 

Светият Госвами отговорил: „Ако преданият получи възможността да наблюдава 
игрите на Бога във Враджа, те се запечатват в сърцето му завинаги. Игрите на Бога се 
откриват пред взора на този, който е получил милостта Му с помощта на преданото 
служене. Няма никаква нужда да се пречистват мислите чрез медитация върху игрите 
на Бога“. 

Виджай-кумар казал: „В свещените писания се твърди следното: „Човек достига 
нивото, което съответства на неговите стремежи“. Това означава ли, че достигайки 
съвършенство, човек получава това, върху което е медитирал в процеса на садхана-
бхакти?“ 

Светият Госвами промълвил: „Всички идеи и представи, които съществуват във 
Враджа са истински. В тях няма дори намек за несъвършенство. Ако преданият 
практикува садхана-бхакти в съответствие с предписанията на свещените книги, той 
постига съвършенство. Това, върху което медитира в процеса на садхана-бхакти, се 
открива пред взора му с достигането на съвършенство. Старай се да спазваш 
безпрекословно принципите на садхана-бхакти. Не се опитвай да очистиш мислите си 
от нечистотата. Тяхното пречистване е извън границите на твоите възможности. Моли 
се Господ да прояви върху теб Своята милост. Ако Той чуе молитвите ти, ще получиш 
сладък плод“. 

Като изслушал обясненията на светия ваишнава, Виджай-кумар промълвил: 
„Наистина, днес е щастлив ден за мен. О, учителю, аз имам още един въпрос: жените на 
Бога живеят ли на Ваикунтха? Или може би, те живеят на Голока?“ 

Гопала-гуру Госвами казал: „Животът на Ваикунтха е изпълнен с духовно 
блаженство. Дварака и всички останали градове, любими на Бога, са проявени на 
Ваикунтха. В тези градове жените на Бога Му служат предано. Що се касае до мадхуря-
раса, на Голока живеят само момичетата от Враджа. Всички игри, проявени във 
Враджа, се проявяват и на Голока. Освен това, от „Гопала-тапани-упанишад“ ни е 
известно, че Рукмини-деви, следвайки свакия-раса, се наслаждава на игрите в Матхура-
пури, на Голока“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, във Враджа игрите на паракия-раса се 
проявяват в определена последователност. Кажи, в същата последователност ли се 
проявяват те на Голока?“ 

Светият Госвами отговорил: „Да. Там отсъстват само някои илюзии, създадени от 
Йогамая. На Голока се открива тяхната духовна същност. Не мога да ти кажа нищо 



повече за това. С течение на времето сам ще разбереш какво имам предвид“. 
Виджай-кумар казал: „Когато космосът загива, целият материален свят отива в 

небитието. Как Върховният Бог може вечно да се наслаждава на игрите в материалния 
свят?“ 

Светият Госвами пояснил: „Игрите на Бога във Враджа са вечни. Бог пътешества 
из безчислените материални вселени и проявява последователно Своите игри във всяка 
от тях. В този смисъл игрите на Бога в материалния свят се проявяват вечно. Освен 
това, игрите на Бога съществуват винаги във вечното настояще (нитя-вартамана), 
дори когато са скрити от материалните очи (апраката)“. 

Виджай-кумар попитал: „Ако Бог открито проявява Своите игри (праката-лила) 
във всяка материална вселена, това означава, че всяка вселена има своя Враджа?“ 

Светият Госвами отговорил: „Да, разбира се. Голока може да се проявява 
навсякъде. Обителта на Бога се появява във всяка материална вселена. Освен това, 
вълшебният свят на Голока се проявява в сърцето на чистия предан на Бога“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А защо Матхура (матхура-мандала) 
продължава да съществува в материалния свят, независимо, че там вече не са проявени 
игри на Бога (праката)?“ 

Мъдрият Госвами пояснил: „Бог продължава да се наслаждава на Своите игри 
вечно, дори те вече да са невидими (апраката) за материалните очи. Освен това, Бог 
запазва Своята божествена обител в далеч не съвършения материален свят, дарявайки с 
милост Своите предани“. 

Така беседата завършила. В размисли за служенето на Бога, Виджай-кумар се 
върнал в къщи. 

 
 

32. Мадхуря-раса  
 
 
Вечерта Виджай-кумар почел прасада и легнал да почива. Враджанатх завършил 

своите задачи, главната от които била възпяването на светите имена на Бога на 
броеницата, и също отишъл да спи. Но Виджай-кумар изобщо не могъл да заспи. По-
рано той си мислил, че Голока се намира някъде много далеч. В този ден той за пръв 
път чул, че Гокула по нищо не се различава от Голока. Голока е това място, където 
преминават игрите на паракия-раса. Но той бил измъчван от едно съмнение: как 
Кришна може да бъде нечий любовник? Виджай-кумар разсъждавал така: „Кришна е 
Абсолютната Истина. Енергията и собственикът на енергията са едно цяло. Как в такъв 
случай Кришна може да стане съпруг или любовник на Своята енергия?“ Без да намери 
отговор на своя въпрос, решил: „Утре ще задам този въпрос на моя духовен учител, и 
той ще разсее съмненията ми“. Но след известно време в главата на Виджай-кумар 
дошла друга мисъл: „Неудобно е да питам учителя отново за Голока. Ала нали трябва 
по някакъв начин да се избавя от тези съмнения!“ Накрая, Виджай-кумар заспал и 
сънувал, че се среща с духовния си учител и му задава въпроса, който толкова много го 
безпокои. Духовният учител разрешил неговите съмнения в съня му. Той казал: „Скъпи 
Виджай-кумар, желанията на Кришна не зависят от нашите желания; те не Го тласкат 
насам-натам като слон, гонен с прът. В забавленията си, Бог се стреми да скрие Своето 
богатство и Божествено величие, и вместо тях да прояви Своето чаровно обаяние. 
Подчинявайки се на волята Му, Неговата енергия става самостоятелна същност. Тя се 
проявява под формата на множество милиони най-прекрасни момичета. Със силата на 
Своята енергия, Той превръща проявленията на енергията си в омъжени момичета и 
става техен любовник. Желаейки да се наслаждава на паракия-раса, Кришна оставя 



Своята естествена самодостатъчност (атмарама-дхарма) и се развлича в многочислени 
игри със Своите енергии. Именно за тази цел на Голока и във Вриндаван съществуват 
сенчестите гори и цъфтящи градини. Раса-мандала, брегът на Ямуна, хълмът 
Говардхан и останалите убежища на проявените духовни игри съществуват не само във 
Враджа, но и на Голока. На Голока имат място и свакия-раса, и паракия-раса. Чистата 
свакия-раса е проявена блестящо на Вайкунтха. Но на Голока съществуват съвместно и 
свакия-раса, и паракия-раса, които са едновременно и еднакви, и различни една от 
друга. Виждаш ли какво чудо е това: въпреки, че паракия-раса изглежда материална, а 
Кришна ни изглежда като обикновен любовник, истината е, че в тези отношения няма 
нищо материално, а Кришна изобщо не е любовник. Кришна се наслаждава на 
компанията на Своите енергии от незапомнени времена. Техните отношения проявяват 
съвършенството на свакия-раса – любовта между мъжа и жената. Паракия-раса 
подхранва блаженството на игрите на Бога, проявени във Враджа. Йогамая ражда 
илюзията, че енергиите на Кришна, проявени в Гокула, са в брачни отношения с други, 
а Кришна е техен любовник“. 

Когато се събудил сутринта, Виджай-кумар изоставил всичките си съмнения. Той 
повярвал, че Голока, разположена извън границите на материалния свят, и Гокула, 
която се намира в материалния свят, са едно и също. Разсъждавайки за своя сън, 
Виджай-кумар си помислил: „Милостта на моя духовен учител няма граници“. 

Виджай-кумар почел прасада и тръгнал към храма, където вече го чакал Гопала-
гуру Госвами. Със сълзи на любов в очите, той паднал в лотосовите нозе на духовния 
си учител. Изпълнен с духовен екстаз, духовният му учител го изправил и казал: „Баба, 
ти беше удостоен с милостта на Бога. Аз съм щастлив, че имам възможност да видя 
толкова възвишен ваишнава“. 

Той прегърнал Виджай-кумар и, преизпълнен с чувства, запял следните стихове 
от „Према-виварта“: 

 
„Този, който е получил милостта на Бог Кришна е най-щастливият човек на света. 
В сърцето му разцъфва духовната любов на Голока. С очи, озарени от духовен 
възторг, той вижда и Голока, и Гокула. Мая се спасява с бягство от него“. 
 
Като завършил пеенето, Гопала-гуру Госвами се върнал във външно съзнание. 

Тогава Виджай-кумар още веднъж му се поклонил и казал: „О, учителю, аз не знам 
нищо за милостта на Бог Кришна. Известно ми е със сигурност само това, че всичко, 
което се случи с мен, стана по твоята милост. Като прекратя нелепите си опити да видя 
лъчезарната Голока, аз ще се постарая да насоча взора си към Гокула и да постигна 
чудното разнообразие от расите на Враджа. Бих искал да се върна към въпроса, който 
вече обсъждахме. О, праведни учителю, може ли да се каже, че гопите, които мечтаят 
да видят Кришна като свой съпруг, са предразположени към свакия-раса?“ 

Светият Госвами казал: „Гопите, които мислят за Кришна като за свой съпруг, са 
малко предразположени към свакия-раса. Но по-подходящо за момичетата на Гокула е 
положението на паракия-раса. Свакия-раса не съответства на тяхната природна 
склонност, но омъжвайки се за Кришна чрез обреда на гандхарвите или чрез някакъв 
друг обред, те могат да се приобщят към свакия-раса за известно време“. 

Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, аз имам още много въпроси. Ще ти ги 
задавам в последователността, в която темите, които ги пораждат, са представени в 
„Шри-Удджвала Ниламани“. О, светецо, бих искал да разбера повече за наяките 
(героите). Чувал съм за четири вида наяки: анукула (дружелюбен), дакшина (искрен), 
шатха (лъжец) и дхришна (дързък). С каква природа се отличава героят анукула?“ 

Мъдрият Госвами пояснил: „За анукула се счита герой, който е привързан към 



една героиня и не иска други. Ярък пример за такъв герой е Бог Рамачандра, който 
изпитва такава любов към Сита. Бог Кришна изпитва любовта анукула към Шри 
Радхика“. 

Виджай-кумар попитал: „Бих искал да разбера, как се проявяват качествата на 
героя анукула в съчетание с четирите психологически типа, започвайки с дхиродатта. 
Моля те, опиши качествата на героя дхиродатта-анукула“. 

Мъдрият Госвами казал: „Героят дхиродатта-анукула е сериозен, смирен, 
търпелив, милосърден, верен на думата си, скромен и щедър. Но без оглед на всичко 
това, героят дхиродатта-анукула е готов да се отрече от всички качества, изброени по-
горе заради тайната среща със своята възлюбена“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А какви са качествата, които украсяват героя 
дхира-лалита-анукула?“ 

Светият Госвами отговорил: „Героят дхира-лалита е весел, млад, изкусен в 
буйните пакости и вечно безгрижен шегаджия. Ако се наслаждава на игрите с една и 
съща героиня, той става герой дхира-лалита-анукула“. 

Виджай-кумар попитал: „А с какви качества е надарен героят дхира-прашанта-
анукула?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Героят дхира-прашанта-анукула се отличава с 
умиротворение и издръжливост, той е учтив и отговорен“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какви са качествата на героя 
дхиродатта-анукула?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Героят дхиродатта-анукула е ревнив, горд, 
раздразнителен, неспокоен и самодоволен“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се проявяват качествата на героя 
дакшина?“ 

Светият Госвами пояснил: „Думата дакшина се превежда като „честен“. Героят, 
който не спира да изпитва почит, нежност и любов към своята предишна любима дори 
тогава, когато се привързва към друга, се нарича дакшина. Героят дакшина поддържа 
добри отношения с множество свои възлюбени“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви са качествата на героя шатха?“ 
Светият Госвами отговорил: „Героят, който е любезен и предпазлив със своята 

възлюбена, но безпощадно ѝ се присмива пред другите когато тя отсъства, е известен 
като шатха“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви са качествата на героя дхришта?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Дхришта много изкусно и смело лъже своите 

възлюбени, дори ако тялото му съдържа множество явни признаци от любовни 
похождения с друга“. 

Като изслушал мъдрия Госвами, Виджай-кумар попитал: „О, учителю, колко типа 
герои са изброени в свещените писания?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Що се касае до преданите, нашият герой е един – 
Кришна. В Дварака Той е великолепен. В Матхура е съвършен. Във Враджа е висшето 
проявление на съвършенството. И в Матхура, и в Дварака, и във Враджа, Той с еднакво 
удоволствие играе ролята и на съпруг, и на любовник. По такъв начин, ние изброяваме 
шест типа (три умножено по две). Във всяко от тези шест положения, Той проявява 
четири разновидности на характера, като започва с дхиродатта. По такъв начин, 
количеството типажи се увеличава до двадесет и четири (шест умножено на четири). 
Освен това, във всяко от тези двадесет и четири положения, Той играе ролята на 
анукула, дакшина, шатха и дхришта. По такъв начин, числото типажи се увеличава до 
деветдесет и шест (двадесет и четири умножено по четири). Сред тях има двадесет и 
четири разновидности на героя свакия и двадесет и четири разновидности на героя 



паракия, при което героите паракия заемат привилегировано положение в сравнение с 
героите свакия“. 

Виджай-кумар попитал: „О учителю, моля те, разкажи ми за героите-
помощници“. 

Светият Госвами промълвил: „Героят на раса използва услугите на помощници, 
които се разделят на пет типа: чета (доверен посланик), вита (отговорен за дрехите), 
видушака (шут), титха-мардака (постоянен спътник) и прия-нарма-сакха (близък 
приятел). С Кришна ги свързва истинско приятелство, те са изкусни шегаджии и освен 
това са способни да оценяват правилно времето и обстоятелствата. Помощниците на 
Кришна умеят да успокояват раздразнените гопи с ласкави думи“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представляват чета? Разкажи моля те за тях“. 
Светият Госвами отговорил: „Четите майсторски организират срещи на Кришна 

с гопите. По природа те са смели и самонадеяни. Бхангура и Бхрингара са най-ярките 
чети на Гокула“. 

Виджай-кумар помолил: „Сега разкажи, моля те, за витите“. 
Гопала-гуру Госвами казал: „Витите изкусно обличат и украсяват Кришна. Те са 

разумни, умеят да поддържат разговор и да подчиняват другите на своята воля. Най-
известните вити на Кришна са Кадара и Бхаратибандху“. 

Виджай-кумар казал: „Обясни ми, моля те, кои са видушаките?“ 
Светият Госвами пояснил: „Видушаките обичат да си хапват добре, обожават 

приятелските кавги и великолепно разсмиват другите, както със забавната си външност, 
така и с палавите си постъпки. Сред видушаките на Кришна се открояват Васанта и 
Мадхумангала“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, а каква роля в духовните забавления играят 
питха-мардаките?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Питха-мардака, като правило е надарен със 
същите качества, както и героят. Той съпровожда героя във всичките му похождения. 
Любимият питха-мардака на Кришна е Шридама“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А какви са качествата на прия-нарма-сакхите?“ 
Светият Госвами отговорил: „Прия-нарма-сакхите намират убежище в 

приятелството с Кришна. На тях са им известни Неговите най-съкровени тайни. Сред 
приятелите на Кришна, които се отнасят към групата на прия-нарма-сакхите се 
открояват Субала и Арджуна. Прия-нарма-сакхите са най-изкусните от помощниците 
на Бога. Четите се намират в дася-раса, питха-мардаките – във вира-раса (рицарски 
отношения), а видушаките, витите и прия-нарма-сакхите – в сакхя-раса. Четите са 
слуги на Кришна, а останалите помощници – приятели“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кажи, няма ли жени сред помощниците на 
Кришна?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Има. Това са дутите (пратеничките)“. 
Виджай-кумар попитал: „Кои типажи на дутите можеш да опишеш?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Дутите се разделят на два типа: сваям-дути 

(доброволни пратенички) и апта-дути (назначени пратенички). Сваям-дутите са 
пленителната сила на погледа на Кришна и мелодията на Неговата флейта“. 

Виджай-кумар възкликнал: „Ах, колко интересно! А кои са апта-дутите?“ 
Мъдрият Госвами казал: „Апта-дути на Кришна са Вира, отличаваща се със 

способността да говори смело и дръзко, и Вринда, чиято реч е сладостна като медна 
напитка. И сваям-дутите, и апта-дутите заемат особено положение. Освен тях, 
съществуват и обикновени дути – Лингини, Дайваджна и Шилпа-Карини. Но аз ще ги 
опиша по-късно, когато обсъждаме героините и пратеничките“. 

Като изслушал думите на светия ваишнава, Виджай-кумар промълвил: „Сега знам 



кои качества са присъщи на Кришна като герой. Освен това разбрах, че Кришна се 
наслаждава вечно на духовните игри и като съпруг, и като любовник. Като любящ 
съпруг Той се наслаждава на игрите в Дварака, а като страстен любовник – във Враджа. 
О, праведни, след всичко казано от теб, моето най-горещо желание е да разбера повече 
за момичетата във Враджа“. 

Като се усмихнал, Светият Госвами казал: „Почти всички гопи, любими на 
Кришна, които живеят във Враджа, се намират в паракия-раса. В сравнение с тази раса, 
боготворената от цариците на Враджа свакия-раса е скучна и семпла на вкус. Затова 
паракия-раса носи на Бог Кришна най-голямо наслаждение“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, най-мъдри, как трябва да разбирам казаното 
от теб?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „По думите на Бог Шива, голям познавач на 
мадхуря-раса, Камадева използва най-могъщото от своите оръжия именно тогава, 
когато жената се инати силно, когато е невъзможно да бъде открита, няма я в дома ѝ, 
когато по пътя към ръката ѝ възникват множество препятствия. Един от учените 
ваишнави, Вишнугупта, е казал, че героят изпитва най-силното влечение към Своята 
възлюбена именно тогава, когато Му забраняват да се среща с нея или когато Неговата 
любима, с очи на сърна, е недостижима. Виждаш ли, независимо от това, че Кришна е 
самодостатъчен (атмарама), по време на танца раса, Той се е разпространил в толкова 
образи, колкото съответствали на броя на гопите. Преданият-садхака трябва да се 
постарае да разбере природата на танца раса – любимото развлечение на Бога. Въпреки 
това, ако преданият-садхака иска благо за себе си, той трябва да вниква в тайната на 
танца раса с преданост и да не си позволява да подражава на поведението на Кришна 
по време на този танц. Смисълът на тези думи се свежда до това, че преданият трябва 
да се постарае да разбере колко силно гопите обичат Кришна“. 

Проникнат от духовни чувства, Виджай-кумар помолил: „Моля те, опиши ми 
любовта, която гопите изпитват към Бог Кришна“. 

Светият Госвами казал: „Във Враджа Кришна играе ролята на гопал, сина на 
Нанда. Той се наслаждава на игрите в мадхуря-раса само с прекрасните гопи. Садхака-
бхакта или бхава-бхакта, достоен да вижда игрите на мадхуря-раса, трябва да се 
покланя  на Кришна така, както гопите правят това. Ти трябва да служиш на Шри Шри 
Радха Кришна така, както Им служат гопите на Враджа. Ако не можеш да развиваш в 
себе си качествата, присъщи на момичетата на Враджа, паракия-раса ще остане 
недостижим за теб. Гопите на Враджа считат себе си за нечии съпруги, но 
единственият Господар на техните сърца е Шри Кришна. Шрила Рупа Госвами е писал 
в „Шри Удджвала Ниламани“ и „Кришна-валлабха-пракаран“ (19): 

 
„Гопите на Враджа никога не се срещат със своите съпрузи, и мъжете им изобщо 
не изпитват чувства на ревност, тъй като мъжете на гопите са творение на 
Йогамая“. 
 
И брачните церемонии, и мъжете на гопите са сътворени от Йогамая. Гопите не 

могат да имат друг съпруг, освен Кришна. Въпреки това, във вечното настояще (нитя-
вартамана), което е отличителна черта на духовния свят, гопите са уверени, че те 
изобщо не са омъжени за Кришна. Когато възлюбената упорства, когато любовта към 
нея е забранена, когато тя е обкръжена от бдителните роднини и е недостижима, 
възникват най-пламенните чувства, които са отличителна черта на паракия. Богинята 
Лакшми, която царува на Ваикунтха, не може да стане една от възлюбените на Кришна 
в расите на Враджа именно защото отказва да приеме забранените наслаждения на 
паракия-раса“. 



Виджай-кумар се поинтересувал: „Кажи, гопите наистина ли си представят, че са 
омъжени за някой друг?“ 

Светият Госвами обяснил: „Гопите мислят, че са се родили в дома на един гопал, 
и в подходящото време са ги омъжили за друг гопал. Тези мисли възбуждат у гопите 
жаждата да се наслаждават на игрите с Кришна. Всички гопи, без изключения, си 
въобразяват, че са омъжени за определен гопал и че нямат деца. Това състояние е 
известно като гопи-бхава (представи на гопите)“. 

Виджай-кумар попитал: „Може ли мъж да достигне подобно състояние?“ 
Светият Госвами отговорил: „Само под влиянието на Мая, душата, която обитава 

материалния свят, си въобразява, че е мъж. От гледна точка на ваишнавската 
философия, единствен мъж е Кришна, а всички останали живи същества имат женска 
природа. Духът няма материални признаци на мъжки или женски пол. Въпреки това, 
като медитира съсредоточено върху тази раса, душата може да се възнесе до 
положението на гопите във Враджа. Човек, който се стреми да вкуси нектара на 
мадхуря-раса, постига качества, които му позволяват да стане гопи във Враджа. Като се 
стреми с цялата си душа към това съвършенство, живото същество го постига“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво се характеризира положението на гопи, омъжена 
не за Кришна, а за друг гопал?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Когато гопите на Враджа, омъжени за други 
гопали, жадуват да се наслаждават на игрите с Кришна, красотата на чистата любов 
достига своя апогей в тях и ги украсява с най-големи заслуги и добродетели. Тяхната 
раса е по-сладостна, отколкото расата на Лакшми и всички останали богини на 
сполуката взети заедно“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какви са разновидностите гопи, които живеят 
във Враджа?“ 

Светият Госвами отговорил: „Известни са три типа гопи: садхана-пара (тези, 
които са станали гопи чрез практикуване на садхана-бхакти), деви (полубогини, които 
са станали гопи) и нитя-прия (вечно любимите гопи)“. 

Като изслушал отговора на духовния си учител, Виджай-кумар уточнил: 
„Съществуват ли по-нататъшно разделение на групи гопи садхана-пара?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Гопите садхана-пара се разделят на две групи: 
яутхики и аяутхики“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представляват яутхики-гопите?“ 
Гопала-гуру Госвами пояснил: „Това са души, които са практикували садхана-

бхакти дълго време, желаейки да се възвисят до тази раса и да станат яутхики-гопи 
(т.е. гопи, които влизат в определена група). Такива гопи стават мъдреците и светците, а 
също олицетворените Упанишади“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, отговори кои мъдреци са удостоени с раждане 
във Враджа?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Веднъж, преди много години, мъдреците открили, че 
дори покланяйки се прилежно на Бог Гопал, те изобщо не могат да постигнат желаното 
съвършенство. Но виждайки лъчезарната красота на Бог Рамачандра, започнали да 
практикуват садхана-бхакти, стремейки се с цялото си сърце да изпълнят своето 
желание. В резултат на това, мъдреците придобили екстатична любов (бхава) и 
получили възможност да се родят във Враджа, в телата на гопи. Тази история е описана 
в „Падма Пурана“. В „Брихад-Вамана-пурана“ е казано, че: „някои от тези гопи, 
виждайки танца раса, постигнали желаното съвършенство“. 

Виджай-кумар попитал: „Нима олицетворените Упанишади също са се родили в 
телата на гопи?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Когато надарените с най-велик разум Упанишади 



разбрали с какво щастие са удостоени гопите, те се преизпълнили с удивление и 
започнали да извършват аскеза. В резултат на това се родили във Враджа в телата на 
прекрасни гопи, изпълнени с духовна любов (премавати)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А кои са аяутхики-гопи?“ 
Светият Госвами отговорил: „Този, който е видял страстната любов на гопите 

към Кришна, иска да заприлича на тях и практикува садхана-бхаки с тази цел, става 
аяутхики-гопи. Тези гопи могат да се въплътят като прачина (възрастни) и навина 
(млади). Прачина-аяутхики-гопите постигат освобождение, известно като салокя-
мукти, и в в духовния свят общуват с вечно любимите гопи на Кришна (нитя-прия). 
Прекарвайки живота си сред полубогове или хора, прачина-аяутхики-гопите се раждат 
във Враджа. В края на краищата те се издигат до нивото на прачина-гопи и постигат 
салокя-мукти, за което току-що разказвах“. 

Виджай-кумар казал: „Сега, о, най-мъдри, опиши качествата и положението на 
девите“. 

Светият Госвами промълвил: „Когато Бог Кришна се появил сред полубоговете на 
Сваргалока под формата на инкарнацията амша, някои гопи от категорията нитя-прия, 
в стремежа си да Му доставят удоволствие, слезли на тази планета заедно с Него. Те се 
родили в телата на полубогини. Когато Кришна се родил в Гокула, те дошли след Него 
и се родили като дъщери на гопалите. Когато пораснали, станали любими приятелки 
(прана-сакхи) на гопите от категорията нитя-прия“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, ти спомена, че Бог Кришна някога се е 
родил сред полубоговете като инкарнация амша. Моля те, разкажи за това по-
подробно“. 

Светият Госвами промълвил: „Като се родил от лоното на Адити, Бог Кришна се 
появил във формата на Вамана – инкарнацията амша. Както знаеш, полубоговете са 
инкарнации на Кришна от категорията вибхиннамша. Шива и Брахма въобще не са 
родени от майчина утроба. Тези полубогове притежават петдесет качества, присъщи на 
Бог Кришна. С тези качества в незначителна степен са надарени и обикновените души. 
Обаче е трудно да отнесем Брахма и Шива към разряда на обикновените души, тъй като 
те влизат в Божествената категория вибхиннамша. Освен тези петдесет качества, които 
притежават обикновените души, Брахма и Шива са надарени с пет допълнителни 
качества. Затова ги считат за най-могъщите полубогове. Освен Брахма и Шива, с такова 
могъщество са надарени само Ганеша и Сурия. Всички останали полубогове се считат 
за обикновени индивидуални души. Всички полубогове се отнасят към категорията 
вибхиннамша, проявена от Бог Кришна. Съпругите на полубоговете също са 
проявление на вибхиннамша, но тях ги проявява чит – духовната енергия на Бога. 
Далеч преди появяването на Кришна на Земята, Брахма заповядал на всички 
полубогове да се родят на Земята, за да съпътстват Кришна. Следвайки наставлението 
на Брахма, те се родили на различни места във Враджа, в съответствие със своите 
наклонности и желание“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, олицетворените Упанишади са се родили в 
телата на гопи. А полубогините, които покровителстват други писания, не са ли били 
раждани във Враджа?“ 

Светият Госвами казал: „В „Падма Пурана“ е казано, че Гаятри-деви, майката на 
Ведите, се е родила под формата на гопи и е получила възможност да се наслаждава на 
компанията на Бог Кришна. Именно по това време тя е проявила формата, известна 
като Кама-гаятри“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Нима Кама-гаятри има начало?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Разбира се, че Кама-гаятри няма начало. Но 

изначалната Гаятри се е появила под формата на богинята Гаятри, майката на Ведите. 



Благодарение на практиката садхана-бхакти богинята Гаятри разбрала какво щастие са 
постигнали Упанишадите, след като станали гопи. Тогава и тя се родила във Враджа в 
компанията на Гопала-тапани-упанишадите. Кама-гаятри е вечна, но богинята Гаятри, 
майката на Ведите, се различава от Кама-гаятри“. 

Виджай-кумар отбелязал: „Всички Упанишади са се родили във Враджа в телата 
на гопи. Всички те са приели героя на Враджа в качеството на свой съпруг. Тяхното 
бракосъчетание с Кришна било извършено по обреда на гандхарвите. Това го разбрах. 
Обаче нитя-прия (неизменно любимите) гопи общуват с Кришна от незапомнени 
времена, и в тези взаимоотношения Той играе ролята на техен любовник. Тези 
взаимоотношения творение на Мая ли са?“ 

Светият Госвами казал: „Дори те да са създадени от Мая, това не е тази Мая, 
която създава материалния свят. Мая, която отговаря за материалния свят, няма 
правото да се намесва в игрите на Бог Кришна. Игрите на Бога във Враджа, дори 
проявени в материалния свят, са недосегаеми за Мая. Чит-шакти (духовната енергия) 
на Бога е наречена Йогамая. Тя планира игрите на Бога така, че обикновените хора, 
които се намират под влиянието на Мая, да ги считат за материални. Тя подготвя 
брачните обреди на нитя-прия-гопите, а след това устройва нещата така, че Кришна 
става техен любовник. Всеведущият Върховен мъж Кришна, и Неговите духовни 
енергии, доброволно приемат тези роли в игрите на раса, които Йогамая им дава. Бог 
Кришна се появява във Враджа като Висшето независимо същество, Неговите желания 
незабавно се изпълняват, защото Неговата иччха-шакти (енергията, която изпълнява 
желанията на Бога) действа превъзходно. Нито на Ваикунтха, нито в Дварака, нито на 
други места няма нищо, дори далеч сравнимо със славата на тази раса. Ако прана-
сакхи-гопите и нитя-прия-гопите постигат освобождението салокя, те забравят, че 
Кришна е техен любовник. Това е тяхното крайно достижение“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар промълвил: „Наистина 
чудесно заключение! Аз съм напълно удовлетворен от твоите отговори. О учителю, 
сега разкажи ми за нитя-прия-гопите“. 

Светият Госвами казал замислено: „Ако ти не беше достоен да слушаш за тези 
съкровени истини, нима Бог Гаурачандра би влагал толкова много обяснения в устата 
ми? Всеведущият Шрила Джива Госвами е таил тези истини в сърцето си, като ги е 
разкрил само на няколко места в „Кришна-сандхарба“. Този велик ваишнава винаги се 
безпокоял тези съкровени истини да не достигнат до слуха на недостойни хора, които 
могат да слязат от пътя на истинската религия, като чуят за тях. Когато видял, че 
ваишнавите неправилно разбират расите и възвеличават расабхаса, Шрила Джива 
Госвами бил силно загрижен. По тази причина той всячески се стараел да не пише 
нищо, което би могло да бъде използвано за обосноваване на грешни заключения. Аз не 
разкривам тези истини на недостойните. Но ти, о праведни, си достоен да чуеш това, 
което се каня да разкажа. Приятелю мой, ще ти разкажа за нитя-прия-гопите“. 

Като изслушал почтително разсъжденията на мъдрия Госвами, Виджай-кумар 
попитал: „Кои гопи се отнасят към категорията нитя-прия? Аз изучавах много писания, 
но въпреки това жадувам да чуя нектарните думи, които излизат от свещените уста на 
моя духовен учител“. 

Светият Госвами казал: „Нитя-прия-гопите, най-известните от които са Радха и 
Чандравали, притежават Божествена красота, разум и множество други добродетели. В 
това отношение Те са подобни на Самия Кришна. Техните качества са описани в 
следните думи на „Брахма-самхита“ (5.37): 

 
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е животът и душата на своята 
любима. Той вечно живее в Своята свята обител Голока заедно с Шри Радха, 



трансценденталната си втора природа, самата същина на Неговата енергия на 
екстаза, която е надарена с шестдесет и четирите най-висши изкуства - и с 
Нейните множество лични пълни експанзии, приятелките Ѝ, чиито сърца 
преливат от върховната раса, радостта на божествената любов“. 

 
В тези думи, които съдържат същността на Ведите, са описани нитя-прия-гопите. 

Тези гопи са наречени нитя (вечни), защото са духовна енергия на Бога и се намират 
извън ограниченията на времето и пространството. Те са вечна духовна реалност“. 

Аз ти изложих мнението на Шрила Сварупа Дамодара Госвами. Знай, че тези 
съкровени обяснения са голямо богатство, което Шрила Рупа Госвами, Шрила 
Санатана Госвами и Шрила Джива Госвами съхраняват в най-съкровените скривалища 
на своето сърце“. 

Виджай-кумар казал: „О, праведни, бих искал да чуя имената на нитя-прия-
гопите“. 

Светият Госвами промълвил: „Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита, Шяма, 
Падма, Шайбя, Бхадрика, Тара, Вичитра, Гопали, Дхаништха и Пали – това са само 
някои имена на нитя-прия-гопи, приведени в „Сканда Пурана“, „Прахлада-самхита“ и в 
други свещени писания. Чандравали е известна също и с името Сомабхи. Близките 
приятелки наричат Радха Гандхарва. Добре известни са също имената на 
Кханджанакши, Манорама, Мангала, Вимала, Лила, Кришна, Шари, Вишарада, 
Таравали, Чакоракши, Шанкара, Кункума и много други гопи“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А какви взаимоотношения свързват тези гопи?“ 
Достойният Госвами пояснил: „Всички тези гопи са ютхешвари (предводителки 

на групи от гопи). Съществуват множество подобни групи, във всяка от които влизат 
стотици хиляди гопи. Всички тези гопи – от Радха до Кункума – се считат за 
ютхешвари. Сред тях се отличават Вишакха, Лалита, Падма и Шайбя. Осем гопи, 
възглавявани от Радха, са считани за най-големите щастливки сред ютхешварите. Те 
са наречени прадхана (главни) гопи“. 

Виджай-кумар казал: Вишакха, Лалита, Падма и Шайбя се отнасят към 
категорията прадхана-гопи. Те са главните инициаторки и вдъхновителки на игрите във 
Враджа. Защо те не се отнасят към категорията ютхешвари?“ 

Светият Госвами промълвил: „Те са надарени с всички трансцендентални 
добродетели и несъмнено са достойни да бъдат ютхешвари. Но Лалита и Вишакха са 
толкова преизпълнени с блаженство, произлизащо от общуването им с Шри Радха, че 
не изпитват ни най-малко желание да станат ютхешвари. Всички гопи на Враджа са или 
последователки на Шримати Радхарани, или последователки на Чандравали. Така 
твърдят свещените писания“. 

Виджай-кумар отбелязал: „Но аз съм чувал, че своя група има също и Лалита. 
Истина ли е това?“ 

Гопал-гуру Госвами казал: „Шримати Радхарани е най-изтъкнатата от всички 
ютхешвари. Някои считат, че едни приятелки на Радха се отнасят към групата на 
Лалита, а други – към групата на Вишакха. Но в действителност и Лалита, и Вишакха, и 
останалите осем приятелки (ашта-сакхи) на Радха се считат за предводителки на 
различни групировки в групата на Шри Радха. Трябва специално да отбележим, че в 
групата на Шримати Лалита може да се встъпи единствено благодарение на необичаен 
късмет“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, в кои писания са изброени имената 
на гопите?“ 

Светият Госвами отговорил: „Имената на всички гопи са изброени в „Падма 
Пурана“, „Сканда Пурана“ и Уттара-кханда на „Бхавишя Пурана“. В „Саттва-тантра“ 



също са приведени много имена“. 
Виджай-кумар казал: „Шримад Бхагаватам“ е скъпоценният камък сред 

свещените писания на целия свят. Ако тези имена бяха назовани и в „Шримад 
Бхагаватам“, това би станало източник на огромно блаженство за преданите“. 

Светият Госвами промълвил: „Шримад Бхагаватам“ е вестител на висшата 
истина, океан от нектар на духовни раси. Расиките (тези, които имат достатъчен опит 
за наслаждение на духовните раси) знаят, че в „Шримад Бхагаватам“ са описани всички 
раси. Името на Шри Радха и имената на останалите гопи се споменават и в „Шримад 
Бхагаватам“. Ако внимателно прочетеш стиховете на десета песен, ти несъмнено ще ги 
откриеш. Шрила Шукадева Госвами е разказал за тези раси в завоалирана форма, за да 
предпази тяхната съкровена тайна от недостойните хора. О, баба, какъв е смисълът да 
се дава броеница за джапа на човек, който ще я носи на шията си като украшение? Да 
разберат тайния смисъл на „Шримад Бхагаватам“ ще могат само тези, които са с чисто 
сърце. Освен това, на никого не е дадено да постигне тези истини, без да получи 
покровителството на ученическата приемственост (гуру-парампара). Човек, който 
изучава това писание самостоятелно, няма да разбере неговия съкровен смисъл. 
Внимателно изучавай „Удджвала Ниламани“ и ще разбереш по какъв начин духовните 
раси са представени в „Шримад Бхагаватам“. 

Тяхната беседа завършила късно вечерта. В размисли за трансценденталните игри 
в духовния свят на Враджа, Виджай-кумар вървял към дома на Харачанда-сахи. 
Припомняйки си описанията на видушаките, питха-мардаките и другите спътници на 
Бога, той се усмихвал щастливо. Спомняйки си за флейтата на Кришна и пратеничките 
сваям-дути се просълзявал. В сърцето на Виджай-кумал се възцарила духовната любов 
на Враджа, и той се къпел във вълните на блаженството. Игрите и градините, които 
съзрял през изминалата нощ, отново се проявили в сърцето му. 

 
 

33. Мадхуря-раса  
 
 
В този ден Виджай-кумар и Враджанатх окъпали телата си в Индрадюмна-

саровар, почели прасадама и се върнали вкъщи. След обяд Враджанатх се отправил 
към самадхито на Харидас Тхакур, а Виджай-кумар – към храма на Шри Радха-канта. 
Като видял своя духовен учител, той му поднесъл почтителни поклони. Този ден 
Виджай-кумар твърдо бил решил да разпита светия Госвами за Шри Радхика. Като 
избрал удобен момент, Виджай-кумар казал: „О, учителю, Шри Радха е светлината и 
душата на моя живот. Как да изразя преизпълващите ме чувства? Когато слушам името 
на Радхика, сърцето ми се топи като восък. Шри Кришна е единственият смисъл на моя 
живот, но въпреки това ми се иска да слушам за Неговите игри с Шри Радха. Аз не 
обичам да слушам разказите за Шри Кришна, ако в тях не присъства лъчезарната Радха. 
О учителю, вече не искам да се наричам Виджай-кумар Бхаттачария. Бих искал да стана 
вярна слугиня на Шри Радхика. Повярвай ми, няма да преразказвам на материалистите 
чудните описания на Враджа. Когато недостойни хора (арасика) обсъждат славата на 
Шри Радха ми се иска да избягам от това място“. 

Светият Госвами промълвил: „Ти си щастлив човек. Докато нямаше твърда вяра 
във възвишеното положение на гопите, ти не можеше да осъзнаеш цялото великолепие 
на трансценденталните игри на Радха и Кришна. Величието на тези Божествени игри е 
извън границите на познавателните способности на обикновените хора. Дори 
полубогините на Девалока са неспособни да разберат смисъла на трансценденталните 
игри. О, Виджай-кумар, аз вече ти разказах за гопите, скъпи на сърцето на Бога. Радха 



и Чандравали са главните сред тях. Всяка от тях господства над милиони групи 
прекрасни гопи. Всички тези момичета украсяват Божествения танц раса с прелестта 
си“.  

Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, нека Чандравали да господства над 
множество групи гопи. Въпреки това, аз искам славата на Шри Радха да бъде 
единственият нектар, който да напълни моето замърсено сърце и да го пречисти“. 

Светият Госвами казал: „Приятелю мой, именно Радха олицетворява висшата 
екстатична любов (маха-бхава-сварупа). Тя се отличава с най-възвишените качества и 
превъзхожда Чандравали във всички отношения. Обърни внимание – „Гопала-тапани-
упанишад“ Я нарича Гандхарва и Я прославя всячески. В „Рик-паришишта“ е казано, че 
Бог Мадхава е най-прекрасен тогава, когато Радха стои редом до Него. В „Падма 
Пурана“ Нарада Муни твърди следното: „Колкото Радха е скъпа на Кришна, толкова 
скъпо Му е и Нейното езеро, Радха-кунда. Радхика е най-любимата гопи на Кришна“. 
Радхарани олицетворява великата хладини-шакти, най-могъщата от енергиите на Бога. 
Радха е сърцето на хладини-шакти (хладини-сара-бхава)“. 

Виджай-кумар възкликнал: „Твоите думи са наистина чудесни! Кажи ми, каква е 
природата на Шри Радха?“ 

Мъдрият Госвами промълвил: „Радхика е най-прекрасното момиче на Враджа 
(суштху-канта-сварупа). Тя е дъщеря на цар Вришабхану. Нейната лъчезарна красота 
се подчертава от шестнадесет предмета и дванадесет украшения“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво имаш предвид с думата суштху-канта-сварупа?“ 
Светият Госвами отговорил: „Смисълът е следният: тялото на Радха е толкова 

прекрасно, че всички най-изискани дрехи и украшения бледнеят редом с него. Гъстите 
коси на Радха се извиват изящно, Нейното лице е подобно на цъфтящ лотос, очите Ѝ са 
прекрасни, а високите гърди – великолепни. Нейната талия е тънка, раменете 
грациозни, а ноктите на пръстите Ѝ сияят като ред скъпоценни камъни. Нито една 
красавица във всичките три свята не може да се сравни с Нея“. 

Като изслушал своя духовен учител, Виджай-кумар казал: „Какви са 
шестнадесетте предмета, които подчертават Нейната красота?“ 

Достойният Госвами пояснил: „Водата, с която къпе Своето тяло, блестящата 
перла, която украсява носа Ѝ, синята Ѝ дреха, поясът на Нейната талия, дългата Ѝ коса, 
обиците, сандаловата паста на тялото Ѝ, цветята в косите, Нейната огърлица, 
лотосовото цвете в ръката Ѝ, ядките бетел в устата Ѝ, мускусната точка на брадичката 
Ѝ, тушът около очите Ѝ, цветните рисунки на бузите Ѝ, червеният лак на стъпалата, 
знаците тилак на челото Ѝ – това са шестнадесетте предмета, които подчертават 
Нейната красота“. 

Виджай-кумар казал: „Ако не греша, ти спомена още за дванадесет украшения?“ 
Светият Госвами промълвил: „Изумителната красота на скъпоценния камък на 

главата Ѝ, златните Ѝ обеци, коланът на бедрата Ѝ, златният медальон на шията, 
златните обеци салака, гривните на китките, украшенията на шията, блестящите 
пръстени на пръстите, огърлиците от перли, още едни гривни на китките, камбанките 
на глезените Ѝ, пръстените на краката – това са дванадесетте украшения на тялото на 
Шри Радха“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, опиши най-характерните трансцендентални 
качества на Шри Радха“. 

Светият Госвами казал: „Божествените качества на царицата на Вриндаван, Радха, 
са безгранични, и повярвай ми, невъзможно е да се изброят всичките. Но двадесет и пет 
от тях се считат за най-характерните: 

1) Тя е много мила; 
2) Тя е вечно млада; 



3) Очите Ѝ са подвижни, като на плашлива сърна; 
4) Усмивката Ѝ е подобна на сияние; 
5) Линиите на Нейните дланите и ходила са много благоприятни; 
6) Вдишвайки аромата на Нейното тяло, Кришна се опиянява от любов; 
7) Тя има прекрасен глас; 
8) Речта Ѝ е очарователна; 
9) Шегите Ѝ са оригинални; 
10) Тя е кротка и смирена; 
11) Тя е изпълнена с милосърдие; 
12) Тя е много хитра; 
13) Тя изпълнява Своите задължения добросъвестно; 
14) Тя е плаха; 
15) Тя е учтива; 
16) Тя е спокойна; 
17) Тя е сериозна; 
18) Тя умее да се наслаждава на живота; 
19) Тя се намира на най-висшето ниво на екстатична любов; 
20) Тя е източникът на всички любовни приключения в Гокула; 
21) Тя е най-известната от всички смирени предани; 
22) Тя е вежлива с по-възрастните; 
23) Тя се покорява на любовта на Своите приятелки; 
24) Тя е най-главната гопи; 
25) Тя удържа Кришна под Своята власт“. 
 
Като изслушал внимателно духовния си учител, Виджай-кумар казал: „Бих искал 

да чуя по-подробно за петото качество – „линиите на съдбата на Нейните длани и 
стъпала са много благоприятни“. 

Светият Госвами пояснил: „Тези благоприятни линии и знаци са описани във 
„Вараха-пурана“, Каша-кандха на „Джйотиш-шастра“, „Матся-пурана“ и „Гаруда-
пурана“. На лявото ходило на Шримати Радхарани присъстват следните знаци: 

1) Зърно ечемик в основата на големия пръст; 
2) Под този знак – чакра; 
3) Под средния пръст – лотос; 
4) Под лотоса – тънко знаме; 
5) Под тънкото знаме – флаг; 
6) Линията урдхва-рекха, която преминава от средния пръст до средата на 

ходилото; 
7) Прът за подкарване на слонове под кутрето; 
 
На дясното ходило на Радхика присъстват следните знаци: 
1) Раковина в основата на големия пръст; 
2) На петата – риба; 
3) Под кутрето – олтар; 
4) Над рибата – колесница; 
5) Планина; 
6) Обеца; 
7) Боздуган; 
8) Знакът на оръжието шакти. 
 
На лявата длан на Радхика присъстват следните знаци: 



1) Дългата линия на живота, която започва от мястото на съединяване на 
показалеца със средния пръст, която стига до мястото под кутрето; 

2) Под линията на живота – другата линия, която завършва между показалеца и 
големия пръст; 

3) Кривата линия, която върви от китката и завършва между големия пръст и 
показалеца; 

4-8) На краищата на петте пръста ясно се вижда чакра; 
9) Под безименния пръст – слон; 
10) Под линията на живота – кон; 
11) Под средната линия – бик; 
12) Под малкия пръст – прът за подкарване на слонове; 
13) Ветрило; 
14) Дърво Шри; 
15) Юпа; 
16) Стрела; 
17) Оръжието томара; 
18) Цветен гирлянд. 
 
На дясната длан на Шримати Радхарани присъстват следните знаци: 
1-8) Както и на лявата ръка, три открояващи се линии, включително линията на 

живота, и чакра на края на всеки пръст; 
9) Под показалеца – чамара; 
10) Под кутрето – прът за подкарване на слонове; 
11) Дворец; 
12) Барабан дундубхи; 
13) Мълния; 
14) Две колесници; 
15) Лък; 
16) Меч; 
17) Съд за вода. 
 
По такъв начин, на лявото стъпало се виждат седем знака, на дясното – осем, на 

лявата длан – осемнадесет знака, а на дясната – седемнадесет. Общо на дланите и 
ходилата на Шри Радхика има петдесет благоприятни линии и знака“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кажи, всички тези качества присъщи ли са още 
на някого?“ 

Светият Госвами отговорил: „Приятелю мой, само Шри Радха ги притежава в 
съвършената им пълнота. 

У полубогините тези качества са проявени по-силно, отколкото при останалите. 
Но само като принадлежност на Радха, те са изцяло духовни и не са подложени на 
влиянието на материята“. 

Виджай-кумар възкликнал: „О, учителю! Красотата и възвишените качества на 
Шримати Радхика са непостижими. Да се вкуси техния нектар може единствено по 
милостта на божествената възлюбена на Кришна“. 

Мъдрият Госвами казал замислено: „Виждайки красотата и възвишените качества 
на Шри Радха, самият Бог Кришна губи ума си. Как да ти ги опиша с думи?“ 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, бъди милостив, разкажи ми за приятелките на 
Шри Радха (сакхите)“. 

Светият Госвами казал: „Всички момичета, които принадлежат към кръга на 
Радхика, са украсени с множество трансцендентални качества. Тяхното игриво 



поведение неизменно пленява Бог Кришна“. 
Виджай-кумар попитал: „Какви са разновидностите на приятелките на Шри Радха 

(сакхи)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Известни са пет разновидности на приятелките на 

Радхика: сакхи (приятелки), нитя-сакхи (вечни приятелки), прана-сакхи (близки 
приятелки), прия-сакхи (скъпи приятелки) и парама-прештха-сакхи (най-любимите 
приятелки)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Помниш ли имената на сакхите?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Сакхите са Кусумика, Вринда и Дхаништха. 

Тези гопи се ползват с известност сред сакхите“. 
Виджай-кумар попитал: „А кои от момичетата на Враджа са нитя-сакхи?“ 
Гопала-гуру Госвами казал: „Към категорията нитя-сакхи се отнасят Кастури, 

Мани-манджари и много други“. 
Виджай-кумар промълвил: „А кои от гопите се отнасят към категорията прана-

сакхи?“ 
Светият Госвами пояснил: „Към категорията прана-сакхи се отнасят Шашимукхи, 

Васанти, Ласика и много други момичета. Тези гопи в много отношения са подобни на 
самата царица на Вриндаван“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Кои от момичетата на Враджа са 
прия-сакхи?“ 

Достойният Госвами отговорил: „В числото на прия-сакхи влизат Курангакши, 
Сумадхя, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукеши, Кандарпа-сундари, Мадхави, 
Малати, Камалата, Шашикала и много други“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А кои се отнасят към категорията парама-
прештха-сакхи?“ 

Светият Госвами отговорил следното: „В числото на парама-прештха-сакхи 
влизат Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидя, Индулекха, Рангадеви и 
Судеви. Тези осем гопи са най-възвишените. Затова ги наричат парама-прештха-сакхи. 
Те се намират на най-висшето ниво на любовта към Шри Шри Радха и Кришна“. 

Виджай-кумар казал: „Аз знам какво означава думата ютха (група). Как се 
превежда думата гана?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Всяка ютха се подразделя на подгрупи, които се 
наричат гана. Например, Лалита е член на групата на Шри Радха. Но самата Лалита 
също има свои доверени приятелки, които се наричат членове на ганата (подгрупа) на 
Лалита“. 

Като изслушал обясненията на мъдрия ваишнава, Виджай-кумар отбелязал: 
„Всички гопи, без изключение, се намират в брак не с Кришна, а с други гопали. 
Следователно, от религиозна гледна точка, тяхното поведение изглежда не особено 
благопристойно“. 

Светият Госвами казал: „В материалния свят половите обозначения носят 
изключително външен характер. По силата на едни или други кармични реакции, една 
душа се въплъщава в женско тяло, а друга – в мъжко. В материалния свят много хора са 
обхванати от нисши, греховни желания. По тази причина великите мъдреци осъждат 
половите отношения извън институцията на брака. Въпреки това, в духовните игри на 
Бога този вид любов е една от най-възвишените раси. Половите отношения между 
обикновените мъже и жени са изкривено отражение на изначалните раси на духовния 
свят. Затова материалните полови отношения са скучни, жалки и способни да пораждат 
безкрайно множество от безпокойства (кунтха). Освен това, принципите на религията 
налагат множество ограничения на тези псевдо-духовни отношения. В материалния 
свят на мъжете е предписано да избягват компанията на други жени. Но ако Бог 



Кришна, чиято форма е вечна, изпълнена със знание и блаженство, Богът, който е 
единственият мъж и единственият герой на Божествените раси, се проявява в тези 
отношения, за да предаде нов вкус на Своите забавления, Него ни най-малко не го 
осквернява подобно поведение. Той не зависи от законите на материалния свят. Когато 
Шри Кришна, който се наслаждава на божествените игри на Голока, е слязъл в 
материалния свят, Той е донесъл със себе си трансценденталната паракия-раса. 
Повярвай, постъпките на Бога, каквито и да изглеждат те отстрани, не трябва да се 
подлагат на критика. В противен случай рискуваме да заприличаме на жаба, която съди 
за размера на света според размерите на своето блато“. 

Като изслушал внимателно своя духовен учител, Виджай-кумар попитал: „О, най-
мъдри, кои признаци на духовна любов са проявявали гопите на Голока?“ 

Светият Госвами отговорил: „Бог Кришна се появява пред гопите в облика на 
сина на Нанда. Философите-емпирици са много далеч от разбирането за възвишената 
любов на гопите към Кришна. Дори за преданите понякога е сложно да разберат тази 
любов. Когато Кришна се появява в облика на Нанданандана, Неговото величие не 
затъмнява божествената Му красота. Веднъж Кришна шегувайки се показал на гопите 
Своята четириръка форма, но тя не произвела ни най-малко впечатление върху тях. 
Прекрасната Шри Радха само се приближила до Кришна, и Неговата четириръка форма 
веднага изчезнала. Силата на съкровената паракия е любовта на Радха, върнала 
двуръката форма на Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, моля те, опиши ми разновидностите на 
героините (найики)“. 

Мъдрият Госвами промълвил: „Героините (найики) биват три типа: свакия, 
паракия и саманя. Аз вече ти разказвах за героините свакия и паракия. Сега ще ти 
разкажа за героините саманя. Тези, които изучават материалната риторика (аланкара), 
считат, че героините саманя са обикновени проститутки, които се интересуват 
единствено от пари. Ако техният любовник е лишен от благостни качества, те не 
изпитват отвращение към него, а ако е надарен с добродетели, не изпитват към него 
истинска любов. Затова тяхната любов е само изкривено отражение на любов. Понякога 
казват, че и Кубджа от Матхура била героиня саманя и изобщо не обичала своя герой. 
Но аз не съм съгласен с това. Лично аз я отнасям към категорията героини паракия“. 

Силно удивен, Виджай-кумар попитал: „Нима тази жена се е удостоила с 
положението на героиня паракия?“ 

Светият Госвами отговорил: „Докато Кубджа била отблъскваща и уродлива жена, 
не обичала нито един мъж. Но когато видяла Кришна и пожелала да намаже тялото Му 
със сандалова паста, тя помислила за Него като за свой възлюбен. Затова любовта ѝ се 
отнася към паракия-раса. Но у Кубджа отсъствало желанието да удовлетвори само 
Кришна – желание, присъщо дори на цариците на Дварака. Затова нейната любов била 
по-нисша, отколкото любовта на цариците. Когато дърпала Кришна за дрехите и Го 
умолявала да се наслади на любовните игри с нея, тя имала определени користни 
подбуди. Затова нейната любов се счита за садхарани (обикновена)“. 

Виджай-кумар казал: „Ако дори Кубджа се отнася към героините на паракия-
раса, можем да предположим, че героините паракия, а видимо също и героините 
свакия,  се подразделят на подгрупи. Моля те, опиши ги“. 

Светият Госвами казал: „Героините свакия и паракия се подразделят на три 
разновидности: мугдха, мадхя и прагалабха“. 

Виджай-кумар отбелязал: „О, учителю, когато разсъждавам за духовните раси, аз 
мисля за себе си като за гопи във Враджа. В такива моменти не считам себе си за мъж, 
който живее в материалния свят. Когато слушам за момичетата на Враджа, сърцето ми 
става неспокойно. Какви подвизи трябва да извърша, за да мога в един прекрасен ден да 



заобичам Бога така, както го обичат гопите? Затова сега аз поднасям в твоите свещени 
нозе следващия въпрос: каква е природата на героините мугдха? Моля те, опиши ги“. 

Светият Госвами промълвил: „Героинята мугдха се отличава със следните 
качества: тя се намира в самия разцвет на младостта (нава-яувана), погълната е от 
любовна страст (камини), обича да показва непристъпност (рати-дане-вама), 
подчинява се на своите приятелки (сакхи-васи-бхута). Въпреки че се срамува да се 
наслаждава на любовните игри открито, в дълбочината на сърцето си жадува да се 
отдаде на утехата на любовта със своя възлюбен. Когато нейният възлюбен я обижда, 
тя плаче, но не се гневи и не Му отговаря с гневни думи“. 

Виджай-кумар попитал: „А с какви качества е надарена героинята мадхя?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Героинята мадхя е надарена със следните 

качества: в нея присъстват в еднакви пропорции и любовната страст, и срамежливостта, 
тя се намира в разцвета на младостта и всичките ѝ думи се отличават с дързост. Тя се 
наслаждава на любовните игри до загуба на съзнанието. Може да е добра и мека, а 
може да бъде зла и упорита. Тя е доста ревнива. Може да остава спокойна и 
едновременно с това да изпитва възбуда (дхирадхира). Героинята, която дразни 
възлюбения, който я е обидил, с подигравателни думи, се нарича дхира-мадхя. 
Героинята, която в подобна ситуация подлага своя възлюбен на безпощадни и злобни 
нападки, се нарича адхира-мадхя. А героинята, която в аналогично положение пролива 
сълзи, говори ласкави думи, а след това, уморена да плаче, дразни подигравателно своя 
възлюбен, се нарича гопи дхирадхира-мадхя. Героинята мадхя се счита за най-
възвишена от трите типа героини“. 

Виджай-кумар попитал: „А какви са качествата на героинята прагалбха?“ 
Светият Госвами отговорил: „Героинята прагалбха се отличава със следните 

качества: тя се намира в разцвета на младостта, като правило е заслепена от гордост и 
гори от желание да се наслаждава на любовните игри. Тя е много страстна. Пробуждана 
от своята природа, докарва своя възлюбен до изнемога. Всичките ѝ думи и постъпки са 
продиктувани от страст. Ако в нея се пробуди ревността, става груба. Съществуват три 
типа героини прагалбха: дхира, адхира и дхирадхира. Героинята дхира-прагалбха 
нерядко показва вид, че наслажденията с нейния възлюбен не я интересуват особено. 
Героинята адхира-прагалбха постоянно засипва своя възлюбен с лавина от жестоки и 
несправедливи думи. Героинята дхирадхира-прагалбха много прилича на героинята 
дхирадхира-мадхя. Героините мадхя и прагалбха се подразделят на джейштха 
(старши) и каништха (младши). По такъв начин, съществуват героини джейштха-
мадхя и каништха-мадхя, а също и джейштха-прагалбха и каништха-прагалбха. 
Принадлежността на героинята към джейштха или каништха се определя в 
съответствие на природата на нейната любов към героя“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, колко разновидности героини се 
изброяват като цяло?“ 

Светият Госвами казал: „Известни са петнадесет разновидности героини. Много 
младите момичета винаги се отнасят към категорията мугдха – тоест към една 
разновидност. От трите основни категории – мугдха, мадхя и прагалбха – само 
последните две се разделят на последващи разновидности – дхира, адхира и 
дхирадхира. По такъв начин, съществуват седем вида героини свакия и седем вида 
героини паракия, а общо се получават петнадесет“. 

Като изслушал своя духовен учител, Виджай-кумар се поинтересувал: „Какви 
състояния на съществуване са присъщи на героините в мадхуря-раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Те изпитват осем състояния на съществуване: 1) 
абхисарика (среща с възлюбения); 2) васака-садджа (подготовка за любовна среща); 3) 
уткантхита (тъга в очакване на възлюбения); 4) кхандита (прекъсната среща); 5) 



випраламбха (раздяла с възлюбения); 6) калахантарита (скандал с възлюбения); 7) 
прошита-бхартрика (дълга раздяла) и 8) свадхина-бхартрика (подчинение на 
възлюбения на своята воля). Всички героини на мадхуря-раса преминават през тези 
осем състояния “. 

Виджай-кумар попитал: „О праведни, опиши ми природата на героините 
абхисарика“. 

Мъдрият Госвами казал: „Героинята, която се надява на среща със своя възлюбен 
или отива на среща с Него, се нарича абхисарика. Героинята, която отива на среща с 
любимия по пълнолуние, облечена в бели дрехи, се нарича джйотснабхисарика. Ако тя 
облича тъмни дрехи, когато отива на среща с любимия по пълнолуние е наречена 
тамобхисарика. Тя е плаха, трепетна и плашлива като сърна. Идва на среща с любимия 
с покрита глава и съпроводена от скъпа на сърцето ѝ приятелка“. 

Виджай-кумар попитал: „Отговори, каква е природата на героинята васака-
садджа?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Героинята, която в очакване на възлюбения си 
старателно украсява и своето тяло, и мястото на тяхната среща, се нарича васака-
садджа. Тя се измъчва в очакване на срещата, без да откъсва поглед от пътеката, по 
която трябва да дойде нейният любим, обсъжда с приятелките си любовните игри и с 
нетърпение очаква да се върне нейната пратеничка. Тези занятия са близки до нейната 
природа“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А каква е природата на героинята 
уткантхита?“ 

Светият Госвами отговорил: „Героинята, обхваната от мъка и безпокойство, 
когато възлюбеният ѝ – дори без Негова вина – закъснява за срещата, ваишнавите-
учени са нарекли уткакантхита. Тя трепери, разтърсвана от страх за своя любим и 
измисля най-немислими причини за Неговото отсъствие. Става раздразнителна и се 
облива с горчиви сълзи, проклинайки своята злощастна съдба. Такова поведение е 
особено присъщо на нейната природа. За разлика от героинята васака-садджа, тя се 
предава на безпокойство, че нейният възлюбен е в компанията на някое друго момиче и 
вече няма да се появи на срещата с нея“. 

Виджай-кумар попитал: „Отговори, каква е природата на героинята кхандита?“ 
Светият Госвами казал: „Когато уговореното време за среща е изтекло отдавна и 

нощта вече е почти към края си, а любимият в края на краищата идва с явни признаци 
на любовни игри с друго момиче, състоянието на героинята се характеризира като 
кхандита. Тази героиня се сърди, въздиша тежко и обидено мълчи“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на героинята випраламбха?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Героинята, обхваната от безпокойство, че нейният 

възлюбен не е дошъл на срещата, се нарича випраламбха. Разстроена до дълбините на 
душата си, тя е съкрушена, плаче, въздиша и губи съзнание“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кажи, каква е природата на героинята 
калахантарита?“ 

Гопала-гуру Госвами пояснил: „Героинята, която няма да прости на своя 
възлюбен, дори ако в обкръжението на всичките ѝ приятелки Той смирено пада в 
нозете ѝ, се нарича каланхантарита. Тя е опечалена, въздиша тежко, отслабва, обаче 
не променя своето решение“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви качества са присъщи на героинята прошита-
бхартрика?“ 

Светият Госвами отговорил: „Героинята, чийто възлюбен се намира на далечно 
пътешествие, е наречена прошита-бхартрика. Тя възхвалява добродетелите на своя 
любим, чувства се безпомощна, отслабва и линее, страда от безсъница, обхваната е от 



меланхолия, изгубва своя покой и изпада в униние, нейните действия стават 
безсмислени“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на героинята свадхина-бхартрика?“ 
Светият Госвами отговорил: „Героинята, чийто възлюбен винаги се намира при 

нея и ѝ се подчинява безпрекословно, се нарича свадхина-бхартрика. Тази героиня 
обича да се разхожда в гората със своя възлюбен, да се къпе в реката с Него, да събира 
цветя и така нататък“. 

Виджай-кумар предположил: „Би трябвало героинята свадхина-бхартрика да е 
много щастлива!“ 

Светият Госвами казал: „Ако с любовта си тя е подчинила напълно своя възлюбен 
и Той не се отделя нито на крачка от нея, тогава героинята свадхина-бхартрика е 
наречена мадхави. Гопите, които принадлежат към групите свадхина-бхартрика, 
васака-садджа и абхисарика, са много щастливи. Упоени от своето щастие, те се 
обличат с най-хубавите си дрехи и великолепни украшения. От друга страна, гопите, 
които принадлежат към групите кхандита, випраламбха, уткантхита, прошита-
бхартрика и калахантарита, не носят украшения. За какво са им украшения на 
момичетата, които по цели дни се безпокоят и леят сълзи?“ 

Виджай-кумар възкликнал: Нима любовта към Кришна им носи нещастие? 
Възможно ли е това?“ 

Светият Госвами промълвил: „Любовта към Кришна е духовна и носи само 
блаженство. Тези страдания са съставна част на безкрайното многообразие от духовни 
емоции. В материалния свят подобни ситуации са наречени страдания, но в духовния 
свят те доставят само блаженство, макар и малко своеобразно. Тази съкровена истина 
се открива на човек, надарен със способността да вкусва духовно блаженство. Никой 
друг не може да разбере това“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какви са степените на любов, които 
изпитват към Бога героините на мадхуря-раса?“ 

Праведният Госвами отговорил: „В зависимост от силата на тяхната любов, 
героините се подразделят на три типа: уттама (силна любов), мадхяма (спокойна 
любов) и каништха (лека привързаност). Кришна дарява героинята със същата любов, 
каквато тя изпитва към Него“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Каква е природата на героинята уттама?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Героинята уттама е готова да се откаже от 

каквото и да било, само за да достави удоволствие на своя възлюбен. Ако Той я 
разстройва, тя не Му се обижда. Ако някой ѝ каже, че любимият е нещастен с нея, 
нейното сърце ще бъде разбито“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Кажи, а каква е природата на 
героинята мадхяма?“ 

Светият Госвами отговорил: „Ако тя чува, че нейният възлюбен е нещастен, в 
сърцето ѝ се вселява печал“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво се характеризира природата на героинята 
каништха?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Героинята каништха се безпокои само за това, 
че непредвидени обстоятелства могат да ѝ попречат да се срещне с любимия“. 

Виджай-кумар попитал: „Колко разновидности героини изброяват учените-
ваишнави?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Те са триста и шестдесет. Тези петнадесет героини, 
за които вече говорихме, следва да бъдат умножени по осемте следващи. Като 
умножим петнадесет по осем, ще получим сто и двадесет. Тези сто и двадесет вида 
героини следва да умножим по три. И така, получаваме триста е шестдесет вида 



героини“. 
Като изслушал учения ваишнава, Виджай-кумар казал: „И така, аз разбрах всичко 

за героините. Сега искам да чуя за разновидностите ютхешвари (предводителки на 
групи)“. 

Светият Госвами промълвил: „В зависимост от отношенията – враждебни или 
приятелски – ютхешварите се подразделят на три вида: свапакша (съюзници), випакша 
(спокойни) и татастха (неутрални). Освен това, те се подразделят на три типа, в 
зависимост от положението си: адхика (велики), мадхя (със средна значимост) и лагху 
(незначителни). В зависимост от темперамента ютхешвари се делят на три вида: 
пракхара (неуравновесени), мадхя (спокойни) и мридви (мили). Пракхара в този случай 
е синоним на прагалбха. Когато неуравновесеността се проявява в незначителна степен, 
ютхешвари са наречени мридви. Когато неуравновесеността и мекотата присъстват в 
еднакви пропорции, тя е наречена мадхя. Освен всичко друго, ютхешвара се 
подразделят на атянтики (най-добри) и апекшики (лекомислени). Ако ютхешвара 
няма равна на себе си в нито една област, тя е наречена атянтикадхика  (най-добрата 
от атянтиките). Но това определение се отнася само за Шри Радха. Радхарани се 
отнася към категорията мадхя, и във Враджа Тя няма равна“. 

Виджай-кумар попитал: „А кои от момичетата на Враджа се отнасят към 
категорията апекшикадхика (следващото ниво след най-висшето)?“ 

Светият Госвами отговорил: „Апекшикадхика наричат тази ютхешвари, която 
признава друга ютхешвари за по-разумна“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А кои от гопите се отнасят към категорията 
атянтика-лагху (или атянтика-апекшика)?“ 

Мъдрият Госвами промълвил: „Атянтика-лагху наричат тази ютхешвари, която е 
равна на другите героини. По отношение на атянтика-адхика-ютхешвари (най-
великата ютхешвари, Шри Радха) всички героини заемат подчинено (лагху) положение. 
Всички останали ютхешвари, с изключение на атянтика-лагху, са адхики. Въпреки 
това, не трябва да считаме, че атянтика-адхика-ютхешвари (най-великата ютхешвари, 
Шри Радха) се намират на едно и също ниво с тях или на по-низше ниво от тях. Не 
трябва също да мислим, че атянтика-лагху-ютхешвари са равни на адхика-
ютхешвари. Съществува само един вид сама-лагху-ютхешвари. Ако разделим всички 
ютхешвари в съответствие на смадхя, адхика, пракхара и другите качества, ще се 
получат дванадесет разновидности, а именно: 1) атянтика-адхика; 2) сама-лагху; 3) 
адхика-мадхя; 4) сама-мадхя; 5) лагху-мадхя; 6) адхика-пракхара; 7) сама-пракхара; 8) 
лагху-пракхара; 9) адхика-мридви; 10) сама-мридви; 11) лагху-мридви; 12) атянтика-
лагху“. 

Като изслушал подробното обяснение на мъдрия старец, Виджай-кумар казал: 
„Сега бих искал да разбера за разновидностите на дути (пратеничките)“. 

Мъдрият Госвами промълвил: „Героините, жадуващи за среща с Кришна, се 
нуждаят от помощта на дути. Известни са две разновидности на дути: сваям-дути 
(пратенички, действащи по лична инициатива) и апта-дути (пратенички, на които са 
им дадени конкретни поръчения)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Каква е природата на пратеничките сваям-
дути?“ 

Светият Госвами казал: „Ако желанието да се срещне с Кришна унищожава 
срамежливостта на героинята и тя, изгубила ум и разум от любов, открито показва 
своите чувства, на нея ѝ помагат пратеничките сваям-дути. Тези пратеничките биват 
три типа: кайика (движение на тялото), вачика (думи), чакшуша (погледи)“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на вачика (думите)?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Намеците (вянга), изразени с думи, биват два 



вида: шабда-вянга (намек, който се съдържа в самото звучене на думата) и артха-вянга 
(намек, който се съдържа в значението на думата). Понякога тези намеци са 
недвусмислени, понякога те са представени така, като че имат отношение към нещо 
друго“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава недвусмислени намеци?“ 
Светият Госвами отговорил: „Тези намеци се разделят на преки и абстрактни“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Как да отличим прекия намек?“ 
Праведния Госвами отговорил: „Високомерна реч, оплаквания и молби – това са 

трите начина да се намекне нещо на Кришна“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се изразява намекът под формата на 

оплаквания?“ 
Светият Госвами пояснил: „Оплакването, изразено чрез самите думи (шабда-

вянга), е един вид намек за оплакване, а оплакването, изразено чрез смисъла на думите 
(артха-вянга), е друг вид намек за оплакване. Но ти си изучавал риторика (аланкара) и 
следователно трябва да знаеш нещичко за това“. 

Виджай-кумар казал: „Да, вярно е. А каква е природата на намека под формата на 
молба?“ 

Достойният Госвами отговорил следното: „Да се молиш може или за себе си, или 
за някой друг. Умоляването може да се раздели на две категории: молба, изразена чрез 
думи (шабда-вянга) и молба, подкрепена със значение на думите (артха-вянга). Когато 
героинята моли за себе си, тя разказва своята история. Когато героинята моли за друга, 
тя разказва нейната история“. 

След като изслушал обясненията внимателно, Виджай-кумар казал: 
„Предполагам, че прекият намек – това е безжалостно обвинение в нещо, хвърлено в 
лицето на Кришна. Преките намеци се разделят на шабда-вянга (изразени чрез думи) и 
артха-вянга (изразени чрез значението). Поетите много обичат да влагат подобни 
хитри намеци в устата на актьори и актриси. Сега, моля те, обясни какво е вяпадеша 
(предлог)“. 

Като изслушал молбата на ученика си, светият Госвами промълвил: „В аланкара-
шастра е казано, че ападеша и вяпадеша са синоними. Когато споменават ападеша, 
трябва да знаем, че казват едно, а разбират съвсем друго. Когато думите с ясно 
изразено значение в действителност имат друго значение – това е намек за желание да 
се служи на Кришна по някакъв определен начин. Такъв прийом се нарича вяпадеша. 
Вяпадеша трябва да бъде изказана от пратеничката (дути)“. 

Виджай-кумар промълвил: „Значи, вяпадеша е своего рода хитрост, завоалирана 
молба за нещо. Сега опиши, моля те, пурастха-вишая-гата-вянга (намек чрез разговор 
за това, което е очевидно)“. 

Мъдрият Госвами казал: „Когато гопите сменят темата, изведнъж започвайки 
разговор за някой предмет или животно, които се намират недалеч, такъв намек се 
нарича пурастха-вишая-гата-вянга. Този намек също бива двояк: шабда (изразен чрез 
думите) и артха (смислов)“. 

Виджай-кумар попитал: „Сега опиши, моля те, намеците, които се съдържат в 
движенията на тялото“. 

Светият Госвами промълвил: „Когато гопи под някакъв предлог прави определени 
жестове, бързи движения, от срамежливост покрива тялото си, провлича пръстите на 
краката си по земята, почесва ухото си, прави жест, подобен на жеста за нанасяне на 
тилак, облича се по определен начин, танцува с веждите си, повдига приятелка-гопи, 
нанася удари на приятелка-гопи, хапе устните си, мести огърлицата си, звъни с 
украшенията си, поклаща рамене, пише името на Кришна, намотава лиана около дърво 
и така нататък – всички тези действия са намеци, които се съдържат в движение на 



тялото“. 
Виджай-кумар казал: „Сега разкажи, моля те, как може да се правят намеци с 

очите?“ 
Светият Гопала-гуру Госвами пояснил: „Ако очите се усмихват или се смеят, ако 

са полузатворени, много подвижни, ако погледът е насочен надалеч, ако е изпълнен с 
коварство и така нататък, това означава, че притежателката на тези очи намеква за 
нещо“. 

Като изслушал почтително мъдрия старец, Виджай-кумар казал: „Аз разбрах 
какво е предназначението на сваям-дути. Ти даде само няколко примера, но това е 
напълно достатъчно. Сега, моля те, опиши апта-дути“. 

Светият Госвами промълвил: „За пратеничка апта-дути може да се счита 
прекрасна гопи от Враджа, ако е мила и красноречива, и освен това е способна да 
съхранява тайни“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Съществуват ли някакви разновидности апта-
дути?“ 

Праведният Госвами казал: „Апта-дути се разделят на три категории: 
амитартха, нисришнартха и патра-хари. Пратеничката, която събира влюбените 
благодарение на разбирането на езика на всевъзможните жестове и намеци, се нарича 
амитартха-дути. Пратеничката, която събира влюбените със силата на своето 
красноречие, се нарича нисриштартха-дути. Пратеничката, която носи писма се 
нарича патра-хари“. 

Виджай-кумар попитал: „Съществуват ли някакви други видове апта-дути?“ 
Достойният Госвами казал следното: „Към категорията апта-дути също могат да 

бъдат отнесени шилпа-карини (художничките), дайваджна (астролозите), лингини 
(дъщерите на брамините), паричарика (слугините), дхатрейи (гледачките), ванадеви 
(богините на горите), сакхи (приятелките-гопи) и много други. Шилпа-карини са 
момичетата, които служат за сближаване на възлюбените със своя художествен талант. 
Дайваджна са жените, които служат на същата цел благодарение на знанието за 
астрологията. Лингини се обличат в дрехите на аскети-брамини, като Пурнамаси. 
Пратеничките паричарика са огромно множество, но най-преуспели са Лаванга-
манджари и Бхаумати. Дхатрейи са жените, които са били гледачки на Радха и другите 
гопи. Ванадеви са богините на Вриндавана (горите). За сакхи вече разказвах. Те също 
биват пратенички. Тези момичета предават посланията – както преките и ясните, така и 
тези, които се състоят от мъгляви намеци (шабда-вянга и артха-вянга, за които вече 
говорих) и предположения. В последните послания се съдържа вяпадеша (фрази с таен 
смисъл), артха-мула, прасамса (думи на похвала), акшепа (оплаквания) и много 
други“. 

Вече станало доста късно. Виджай-кумар почтително се поклонил в нозете на своя 
духовен учител и тръгнал към вкъщи. По пътя към дома, той разсъждавал за всичко, 
което чул от светия Гопала-гуру Госвами и се учудвал на дълбоките знания на мъдрия 
ваишнава.  

 
 

34. Мадхуря-раса  
 
Като се събудил сутринта, Виджай-кумар почел прасада и се запътил към дома на 

Каши-мишра. Той вървял по брега на океана и любувайки се на вълните му, мислел за 
океана от трансцендентални раси. В главата му се преследвали следните мисли: „Този 
океан ми напомня за екстатичната любов (бхава) към Бог Кришна. Той е подобен на 
океана от раси, за който ми разказа моят духовен учител. Ще настъпи ден, когато ще 



оставя тези жалки материални тела – грубото и финото, и ще получа тяло на манджари, 
ще седна на брега на океана от раса и ще вкусвам тяхната сладост. Бог Кришна, 
прекрасен като буреносен облак, е единственият Господар на моята съдба. Шри 
Вришнабханунандини (Шри Радха), която е винаги до Него, е повелителката на моя 
живот. Този океан е подобен на Божествената любов, която Шри Радха и Шри Кришна 
изпитват един към друг. Техните раси са като океан, украсен с гребена на вълните. Аз 
стоя на брега на този океан и тялото ми е тяло на прекрасна сакхи (гопи). Плувам като 
лебед в океана на према-расите. Бог Кришна е източникът на божествени раси. 
Кришна е с такъв тъмен цвят като океана. Шри Радха е най-високата вълна в океана на 
према. Тя е прекрасна като слънцето и Нейното тяло е със същия златист цвят. 
Големите вълни в този океан са Нейните приятелки (сакхи). Малките вълни са 
прислужничките Ѝ (паричарики)“. Потопен в тези мисли, Виджай-кумар изгубил 
съзнание и паднал на земята. Когато съзнанието му се върнало, продължил своя път. 
Щом пристигнал в дома на Каши-мишра, той се поклонил на своя духовен учител и 
седнал до него.  

Гопала-гуру Госвами го прегърнал и попитал: „О, Виджай-кумар, всичко 
благополучно ли е при теб?“ 

Виджай-кумар отговорил: „О учителю, твоята милост  е източник на моето 
благополучие. Аз разбрах, че следвам стъпките на сакхи (приятелките на Шри Радха). 
О, най-мъдри, моля те, разкажи ми за сакхите“. 

Светият Госвами промълвил: „О, Виджай-кумар, нито един човек не е способен 
да прослави сакхите така, както заслужават. Но ти си последовател на Шрила Рупа 
Госвами, затова на теб е подвластно това, за което другите дори не могат и да мечтаят. 
Прекрасните момичета на Враджа – сакхите – много умело организират любовните 
игри на Бога и Радха (према-лила). Аз вече описах някои разновидности сакхи, а 
именно адхика, сама, лагху, пракхара, мадхя и мридви. Във връзка със засегнатата тема, 
бих искал да цитирам откъс от „Удджвала Ниламани“ на Шрила Рупа Госвами (Сакхи-
пракарана, 3-5): 

 
„По нивото на духовна любов и добродетели, а също и по някои други признаци, 

сакхите се подразделят на три групи: адхика, сама и лагху. 
Пракхара-сакхите обичат да употребяват остри думи, и с тях е трудно да се 

спори. Мридви-сакхите никога не си позволяват грубости. Сама-сакхите действат 
непредсказуемо. Те могат да изглеждат много любезни, а могат да нагрубят без видима 
причина. 

Предводителките на сакхите се наричат атянтадхика. Някои от атянтадхика-
сакхите се отнасят към категорията пракхара, други – към мадхя, а трети – към 
мридви“. 

 
Виджай-кумар казал: „Ютхешвари е предводителка на отделна група момичета от 

Враджа. Ти вече разказа за атянтика-ютхешварите, а също и за категориите пракхара, 
мадхя и мридви. От всичко казано от теб може да направим извода, че ютхешварите 
биват или атянтикадхика-пракхара, или атянтикадхика-мадхя, или атянтикадикха-
мридви. Сега, моля те, опиши разновидностите на сакхите“. 

Светият Госвами продължил: „Във всяка група единствено атянтикадхика-сакхи 
е ютхешвари. Всички останали сакхи се отнасят към категориите апекшадхика, 
апекшика-сама или апекшика-лагху. Тези категории от своя страна са подразделят на 
пракхара, мадхя и мридви. По такъв начин, умножавайки три по три, ще получим девет 
разновидности, а именно: 1) апекшикадхика-пракхара, 2) апекшикадхика-мадхя, 3) 
апекшикадхика-мридви, 4) апекшика-сама-пракхара, 5) апекшика-сама-мадхя, 6) 



апекшика-сама-мридви, 7) апекшика-лагху-пракхара, 8) апекшика-лагху-мадхя, 9) 
апекшика-лагху-мридви. 

Категорията атянтика-лагху се подразделя на две групи: атянтика-лагху и сама-
лагху. Те също трябва да бъдат добавени към предишните девет, а освен това, трябва да 
се добави още и ютхешвари. По такъв начин, всяка група се състои от дванадесет типа 
героини“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, кои известни гопи са примери за 
тези разновидности сакхи?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Лалита, а също и много други сакхи от групата 
на Шри Радха са апекшикадхика-пракхара-сакхи. Вишакха и другите сакхи от нейната 
група са апекшикадхика-мадхя-сакхи. Читра, Мадхурика и другите представителки на 
тази група са апекшикадхика-мридви-сакхи. Обаче Лалита и всички останали ашта-
сакхи (осемте най-близки приятелки на Шри Радха) преминават към категорията 
апекшика-лагху, когато ги сравняват с лъчезарната Шри Радха“. 

Виджай-кумар попитал: „Съществуват ли други подразделения на апекшика-
лагхви-пракхара-сакхи и на другите групи сакхи?“ 

Светият Госвами отговорил: „Лагху-пракхара-сакхи се подразделят на две групи: 
вама (ляво крило) и дакшина (дясно крило)“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какви качества са присъщи на вама-
сакхите?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Преди всичко – те са много горди. Гневят се по 
най-малък повод. За нищо на света не се съгласяват да се подчиняват на своя възлюбен. 
Тези сакхи се отнасят към категорията вама. Лалита и много други от групата на Радха 
са вама-пракхара-сакхи“. 

Виджай-кумар попитал: „А какви са качествата, характерни за дакшина-сакхи?“ 
Светият Госвами отговорил: „Тези героини са отстъпчиви и скромни. Те се 

обръщат към своя възлюбен с ласкави думи и са щастливи, когато Той разговаря с тях 
по същия начин. Тунгавидя и много други момичета от групата на Шри Радха са 
дакшина-пракхара-сакхи“. 

Като чул отговора на духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „С какви 
качества са надарени атянтика-лагху-сакхите?“ 

Праведния Госвами отговорил: „Тези сакхи са винаги ласкави. Кусумика и много 
други гопи са атянтика-лагху-сакхи“. 

Виджай-кумар казал: „Моля те, отговори ми, с какво се занимават сакхите?“ 
Светият Госвами пояснил: „Сакхите довеждат героя, преодолял значително 

разстояние, на среща с любимата. Освен това, те Му предават любовни послания“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Случва ли се сакхите да изпълняват ролята на 

героини?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Ютхешвари са най-истински героини. 

Апекшадхика-пракхара, апекшадхика-мадхя и апекшадхика-мридви могат да се проявят 
както в ролята на героини, така и на сакхи. В присъствието на по-малко значими гопи те 
могат да играят ролята на героини. В присъствието на гопи с по-високо положение, те 
играят ролята на сакхи. Затова ги наричат найика-прая (почти героини). Апекшика-
пракхара, апекшика-мадхя и апекшика-мридви също играят двойна роля. В 
присъствието на старшите гопи те се държат като сакхи, а в присъствието на младшите 
гопи, те стават героини. Апекшика-пракхара, апекшика-мадхя и апекшика-мридви са 
сакхи. Атянтика-пракхара се считат за пета категория, те винаги се държат като 
сакхи“. 

Виджай-кумар попитал: „А кои сакхи играят ролята на дути?“ 
Светият Госвами отговорил“ „Ютхешвари винаги влизат в ролята на героини. 



Всички се отнасят към тях с особена почит. Да предават послания ютхешвари поръчват 
на своите най-любими сакхи. Но ако се случи така, че сакхите стават обект на любовта 
на героя, самата ютхешвари става нейна пратеничка. Послания се отправят в два 
случая: когато Кришна присъства и когато отсъства“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кои разновидности послания се отправят в 
присъствието на Кришна?“ 

Светият Госвами отговорил: „Това са намеците и директните изказвания“. 
Виджай-кумар попитал: „Какви биват намеците?“ 
Светият Госвами пояснил: „Когато сакхите изпращат Кришна при героините и Го 

насочват с поглед, с движение на веждите, с движение на показалеца или на друга част 
от тялото, тогава казват, че такова съобщение има формата на намек“. 

Виджай-кумар попитал: „О, праведни, какво представляват преките изказвания?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Ако пратеничката говори директно с Бог Кришна 

или тайно, зад гърба Му, това се нарича послание под формата на пряко изказване“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Сега разкажи, моля те, какви 

послания се отправят в отсъствието на Кришна?“ 
Светият Госвами отговорил: „Тези послания могат да бъдат предадени по 

различни начини, всеки от които се отличава с голяма изобретателност“. 
Виджай-кумар попитал: „Посланията могат ли да се предават от името на найика-

прая (почти героините)?“ 
Свтият Госвами отговорил: „Когато апекшадхика-пракхара, апекшадхика-мадхя 

или апекшадхика-мридви носят послание от гопи с по-ниско положение в сравнение с 
тях, това означава да се носи послание от името на найика-прая. Нерядко сама-сакхи и 
мадхя-сакхи са добри приятелки. Най-често те имат топли приятелски отношения. 
Пандитите, които знаят същината на науката за духовната любов (према), не намират 
нищо странно в това.  

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира под послание, което 
предават сакхи-прая (почти сакхите)?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Така се нарича  посланието, което носят 
гопилагха-пракхара, лагху-мадхя или лагху-мридви. Когато им поръчват да предадат 
послание, те стават сакхи-прая (почти сакхи)“. 

Като изслушал отговора, Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „С какво се 
характеризира категорията нитя-сакхи (вечни сакхи)?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Гопите, които се наслаждават на положението 
на слугини и не се стремят да станат героини, се наричат нитя-сакхи. Нитя-сакхите се 
разделят на две групи: атянтика-лагху и апекшика-лагху“. 

Виджай-кумар промълвил: „Моля те, кажи, качествата присъщи на сакхите 
постоянни ли са, или се проявяват в зависимост от една или друга ситуация?“ 

Светият Госвами казал: „Определени качества са част от вечната природа на 
гопите, но понякога, в зависимост от времето, мястото и от други обстоятелства, 
гопите проявяват различни качества, които понякога противоречат на тяхната 
обичайна природа. Така се случва например когато Лалита, обхваната от пламъка на 
ревността, се опитва да успокои Радха с ласкави думи“. 

Виджай-кумар отбелязал: „Струва ми се, че напротив, Радха е много доволна, 
когато Кришна се среща с Нейните приятелки“. 

Като се усмихнал, мъдрият Госвами промълвил: „О, Виджай-кумар, аз мога да ти 
разкажа нещичко за това. Когато сакхи, която носи послание от Радхика, намира 
Кришна на уединено място и Той я моли да се наслади с Него на любовта, тя не се 
съгласява. Тя се страхува да изгуби доверието на приятелката си гопи, която е я 
изпратила с любовно послание“. 



Виджай-кумар задал следния въпрос: „Моля те, кажи, с какво се занимават 
сакхите?“ 

Светият Госвами отговорил: „Като правило, сакхите са заети с шестнадесет вида 
дейности: 1) с възхваляване добродетелите на героя в присъствието на героинята и с 
възхваляване добродетелите на героинята в присъствието на героя; 2) с укрепване на 
любовта между героя и героинята; 3) с организиране на срещите на героя с героинята; 
4) със съпровождане на героинята до Кришна; 5) с остроумие; 6) с утешаване на 
героинята; 7) с обличане на героинята; 8) с пробуждане на чувства у любовниците; 9) 
със скриване на недостатъците; 10) с разсъждения как да се излъже мъжа на героинята 
и другите възрастни; 11) със съпровождане на героя до героинята; 12) с веене на 
героинята с чамара; 13) с разговори с героя и героинята; 14) с предаване на любовни 
послания; 15) със спасяване живота на героя; 16) с изпълняване на други, не по-малко 
важни задължения“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, благодаря ти за тези толкова разбираеми 
обяснения! По-късно ще видя какви примери са приведени в книгата „Удджвала 
Ниламани“. Сега бих искал да разбера, какви чувства изпитват сакхите към своята 
Господарка и как се проявява тяхната привързаност към Бога?“ 

Светият Госвами промълвил: „Сакхите се разделят на два типа: такива, които 
обичат Кришна и своята ютхешвари еднакво силно, и такива, които обичат Кришна и 
своята ютхешвари различно“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кои сакхи обичат Кришна и своята ютхешвари 
по различен начин?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Тези гопи се наричат асама-снеха-сакхи и те 
също се подразделят на две категории. Едните обичат своята ютхешвари повече, 
отколкото Кришна. Другите тайно симпатизират на Кришна. Тези момичета са далеч от 
мисълта да напуснат своята група и да преминат в друга, но въпреки това, тяхната 
любов към Кришна е по-силна от любовта им към ютхешвари. Гопите, които се 
гордеят със своето служене към ютхешвари и я обичат повече, отколкото Кришна, се 
наричат сакхи-снехадхика“. 

Виджай-кумар попитал: „Кои са тези гопи?“ 
Светият Госвами отговорил: „Момичетата, наречени просто сакхи, обичат 

Кришна по-силно (кришна-снехадхики). Описаните от мен нитя-сакхи и прана-сакхи, 
обичат повече своята ютехшвари, отколкото Кришна (сакхи-снехадхика)“. 

Виджай-кумар попитал: „А съществуват ли гопи, чиято любов към Кришна и към 
своята ютхешвари е еднакво силна?“ 

Светият Госвами казал: „Гопите, които еднакво обичат Кришна и своята 
ютхешвари, се наричат сама-снеха“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Кои от тези сакхи заемат по-възвишено 
положение?“ 

Праведният Госвами пояснил: „За най-добри се считат тези сакхи, които обичат 
Радха и Кришна еднакво и при това считат себе си за последователи на Радха. Тях ги 
наричат прия-сакхи или парама-престха-сакхи“. 

Виджай-кумар помолил: „О, учителю, разкажи моля те, за съперничеството между 
различните групи сакхи“. 

Гопал-гуру Госвами промълвил: „Всички групи момичета от Враджа се отнасят 
към следните категории: сва-пакша (основна група), сухрит-пакша (приятелска група), 
татастха-пакша (група, която запазва неутралитет) и прати-пакша (враждебна 
група). Групите гопи се отнасят към сухрит-пакшите и към татастха-пакшите, като 
избягват прати-пакшите. Така се осъществява обмен на раси между момичетата на 
Враджа“. 



Виджай-кумар казал: „Опиши, моля те, всички тези групи по-подробно“. 
Светият Госвами промълвил: „Аз вече обясних кои качества са присъщи на сва-

пакша. Сега ще ти разкажа за отличителните черти на сухрит-пакшите и останалите 
групи. Сухрит-пакшите се разделят на  две категории: ишта-садхака (приятелки, 
които изпитват обща склонност към добри действия) и аништа-садхака (приятелки, 
които изпитват общо пристрастие към глупави неща). От своя страна, татастха-
пакшите, се отнасят спокойно към сухрит-пакшите и към прати-пакшите“. 

Виджай-кумар попитал: „Разкажи, моля те, за прати-пакшите“. 
Светият Госвами казал: „Понякога групите прати-пакши се наричат випакши. Те 

са враждебни към всички. Випакшите разрушават всичко добро и творят зло. 
Отличителните черти на членовете на тези групи са коварство, злоба, вечно 
безпокойство, завист, презрение, безмилостност, гордост и така нататък“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се проявява тяхната гордост?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Шестте основни признака на гордостта са 

неимоверно голямо фалшиво его, повишено самомнение, самонадеяност, злорадство, 
крайно самодоволство и високомерие“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на фалшивото его?“ 
Гопал-гуру Госвами отговорил: „Неговата природа е изключително сложна“. 
Виджай-кумар попитал: „Как се проявява самомнението?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако момичетата считат, че възвишената духовна 

любов е открита само за тяхната група, това се счита за проява на самомнение“. 
Виджай-кумар попитал: „А как се проявява самонадеяността?“ 
Светият Госвами отговорил: „Убеждението на момичетата, че само тяхната група 

се наслаждава на най-възвишените духовни игри, се нарича самонадеяност“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „В кои случаи се проявяват злорадството и 

подиграването?“ 
Праведният Госвами казал: „В случаи, когато се надсмиват над членове на чужда 

група“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се проявява самодоволството?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако нивото на преданото служене в определените 

групи е достатъчно високо, това служи като прекрасен повод за самодоволство“. 
Виджай-кумар попитал: „А в какво се проявява високомерието?“ 
Светият Госвами отговорил: „Високомерие се нарича откритата демонстрация на 

лично превъзходство. Към високомерието се отнасят също критиката и оскърбленията 
към другите сакхи“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, ютхешвари също ли проявяват злоба открито?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Не. Ютхешвари са винаги спокойни. Те никога 

не показват злобата си открито. Дори ако пракхара-сакхи произнасят злобни думи в 
присъствието на ютхешвари, тя съхранява външната си благопристойност“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар отбелязал: „О, учителю, 
всички ютхешвари, които вземат участие в игрите на Бога във Враджа, са изначално 
освободени души. Те представляват енергия на Бога. Защо тогава в сърцата им 
присъстват злоба и други отрицателни качества? Като разберат това, философите-
атеисти ще се зарадват на повода да очернят игрите на Бога във Враджа. Аз дори знам 
какво ще кажат: „Ако в духовния свят съществуват злоба и други неблагоприятни 
качества, с какво право преданите критикуват материалния свят и се отричат от него?“ 

О, учителю, аз живея в светия Навадвип, където по волята на Бог Шри Кришна 
Чайтаня, има достатъчно много материалисти. Някои от тях следват карма-канда, 
други посвещават цялото си време на безплодни занятия с логика, трети са 
имперсоналисти. Накратко казано, там има достатъчно глупци. Те очернят игрите на 



Бога, като заявяват, че са материални и страдат от множество недостатъци“. 
Светият Госвами промълвил: „Арасика (хората, на които не им е дадено да 

постигнат духовните раси на Бога) твърдят, че вечните спътници на Бога трябва да 
бъдат образец на порядъчност. Само този, който е получил способността да разбира 
духовната истина, може по правилен начин да види мадхуря-раса на Враджа - скъпата 
приятелка на Бог Кришна, който унищожава всички грехове и пленява милиони 
полубогове със Своята трансцендентална форма. Предназначението на злобата и 
другите отрицателни емоции, които проявяват личните спътници на Бог Кришна, е да 
внесат многообразие в трансценденталното наслаждение на Бог Кришна. 
Отрицателните качества се проявяват изключително в игрите, поощрявани от Кришна. 
В действителност, във Враджа цари само любов“. 

Като изслушал отговора на светия Госвами, Виджай-кумар въздъхнал: „О, 
учителю, аз съм само една нищожна твар. Тези съкровени истини не проникват толкова 
лесно в моето сърце. Бъди милостив към мен, обясни всичко просто и достъпно. Това 
ще ми донесе огромно благо“. 

Праведният Госвами казал: „Расите на духовната любов са подобни на огромен 
океан от мляко. Материалната логика е горчива, точно като кравешка урина. Този, 
който е способен да се възвиси до постигането на духовните раси, получава благостен 
живот. Само след като човек е извършил множество благочестиви деяния, Бхакти-деви 
(богинята на преданото служене) посява семето на хладини-шакти в неговото сърце. 
Едва след това човекът ще бъде допуснат до постигането на висшата истина. Духовната 
реалност не е подвластна на ортодоксалната логика, превъзнасяна от атеистите, тъй 
като тя се намира извън границите на познавателните способности на материалния ум. 
Представата, която материалистите считат за така наречената истина, е фалшива. Но ти, 
благодарение на милостта на Бхакти-деви, разбираш всичко. Не си нито материалист, 
нито последовател на карма-канда или гяна-канда, нито си от групата на тези, които се 
съмняват. Ти си искрен предан, практикуващ предано служене в духа на вайдхи-
бхакти. Затова аз ще ти открия истината. Ти ми зададе два въпроса. Отговорът на 
първия може да намериш, като използваш метода на ортодоксалната логика. Отговор на 
другия въпрос може да даде само този, който вярва в преданото служене. Искам да ти 
напомня, че не трябва да се влиза в спорове с материалисти. Те нямат вяра в истината, 
съответно твоите доводи за тях са само празен звук. Без покровителството на чит-
шакти (духовната енергия) на Бога, душата, която се намира в плен на Мая, няма да 
може да се приобщи към непостижимата духовна истина. С предано служене се 
занимават различни хора, и тези, които са способни да се възвисят до разбирането за 
мадхуря-раса, могат да получат наставления от устата на техния духовен учител. О, 
Виджай-кумар, игрите и расите на Бога във Вриндаван са прекрасни. Мадхуря-раса, 
проявена във Враджа, се отличава по коренен начин от любовните игри в материалния 
свят. Изучавайки петте глави на „Шримад Бхагаватам“, в които е описан танцът раса, 
преданият ще може да потисне онова нездраво желание, което е възможно да се намира 
в неговото сърце. Известно ли ти е какво болезнено желание пуска корен в сърцата на 
душите, пленени от Мая? Тази болест се нарича материална похот. Душата, която се 
намира във финото материално тяло, състояща се от ум, разум и фалшиво его, 
разяждана от материални желания, се отъждествява сляпо с грубото материално тяло, 
като погрешно се счита за мъж или жена, без да има силата да се освободи от 
материалната похот. Да се избави от заразата, известна като похот, може единствено 
душата, която слуша за игрите на лотосоокия Бог във Враджа. Човек, чието сърце е 
свободно от похот, е способен да види това велико чудо, каквото представляват игрите 
на Бога във Вриндаван. Ако изостави философията на имперсоналистите, пред него се 
открива божествената мадхуря-раса. Когато разбере, че аспектът на величие на Бога, 



проявен на Ваикунтха, е второстепенен, той ще може да постигне и ненадминатата 
слава на сияйните раси на Бога. Душата, освободена от материални представи, се 
изпълва с духовно блаженство. Жалкото щастие, предлагано от имперсонализма, и 
унилите удоволствия на материалния свят губят смисъла си за нея. Пълното и 
съвършено духовно блаженство се проявява по различен начин при различните 
обстоятелства. В някои случаи то приема формата на любовни чувства, в други – 
формата на злоба и други отрицателни емоции. Злобата, завистта, равнодушието и 
другите отрицателни емоции, проявявани в материалния свят, са отвратителни. Но 
духовните емоции имат съвсем различна природа. Те представляват различни 
видоизменения на духовно блаженство. Духовните емоции са подобни на вълни в 
огромния океан от духовни раси. Благодарение на тях, този океан става най-дълбок и 
неизчерпаем източник на духовно блаженство. Шрила Рупа Госвами твърди, че 
множеството различни раси показват доколко огромно е многообразието от екстатична 
любов (бхава). В групите сва-пакша всички изпитват еднородни емоции. В групите 
сухрит-пакша царят в някаква степен различаващи се емоции. В групите випакша се 
раждат съвсем разнородни емоции. Виждаш ли, ако емоциите не съвпадат, възниква 
напрегната обстановка. В тази нелесна ситуация, духовните раси пораждат злоба и 
други отрицателни емоции“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Защо съществуват сва-пакши и випакши?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато се срещат две героини, равни по положение, 

възникват сва-пакша и випакша. Приятелю мой, духовните раси пораждат както 
приятели, така и врагове. Но истинското предназначение на тези емоции е да усилят 
сладостта на божествената мадхуря-раса на Бога“. 

Виджай-кумар попитал: „Това означава ли, че Радха и Чандравали притежават 
равно могъщество?“ 

Безгрешният Госвами отговорил: „Разбира се, не! Шри Радхика е източник на 
висшата екстатична любов. Тя проявява чрез себе си същността на хладини-шакти. 
Чандравали е миниатюрна частичка от трансценденталната форма на Шри Радха. 
Въпреки това, като съдейства за любовните игри на Шри Радха, Чандравали се държи 
все едно е равна на Радха и си съперничи с Нея (випакша). Тези две ютхешвари никак 
не могат да бъдат равни. Ако понякога възниква впечатлението, че са равни, то трябва 
да бъде считано за илюзия. По същия начин пътят на книжния червей понякога съвпада 
с формата на някои букви от азбуката. Приятелю мой, надявам се, че разсеях твоите 
съмнения, свързани със сва-пакша и випакша?“ 

Преизпълнен с благодарност, Виджай-кумар казал: „О, учителю, всичките ми 
съмнения се разсеяха. Нектарът от твоите думи прониква в моето сърце, като изгонва 
оттам цялата горчивина. Сега ми се откри божественото многообразие на мадхуря-раса. 
Бог Кришна е вечен, изпълнен със знание и блаженство. Той е единственият герой на 
божествените игри (наяка). Аз медитирам с любов върху Неговото Божествено тяло, 
качества и деяния. Той е дхиродатта, дхира-лалита, дхира-прашанта и дхироддата. 
Той проявява качествата на анукула, дакшина, шатхи и дхришта. Постоянно Му 
служат верните спътници – чета, вита, видушака, питха-мардака и прия-нарма-сакха. 
Той обича да свири на сладкозвучната си флейта. О, накрая Бог Кришна, наслаждаващ 
се на мадхуря-раса, се появи в моето сърце! Сега знам всичко за прекрасните момичета 
на Враджа, които са постигнали убежище във вълшебната мадхуря-раса. Те са 
героините (найика). Героините биват два вида: свакия и паракия. Най-велика от расите 
е паракия, проявена във Враджа. Героините на паракия се разделят на три категории: 
садхана-пара, деви и нитя-прия. Обединявайки се в различни групи, момичетата на 
Враджа служат с любов на Бог Кришна. Във Враджа живеят множество милиони 
прекрасни момичета, и всяка от тях се подчинява на някоя ютхешвари. Най-



знаменитите ютхешвари са Радха и Чандравали. Освен всичко друго, във Враджа са 
проявени пет вида сакхи: сакхи, нитя-сакхи, прана-сакхи, прия-сакхи и парама-
прештха-сакхи. Осем сакхи, оглавявани от Лалита, притежават качествата на 
ютхешвари, но не създават отделни групи, тъй като предпочитат да останат просто 
приятелки на Шри Радха. Въпреки това, много момичета във Враджа се считат за 
слугини на тези осем сакхи. Съществуват различни категории героини: мугдха, мадхя и 
прагалбха; дхира, адхира и дхирадхира; каня, свакия и паракия. Тези героини 
преминават през осем състояния на съществуване, които започват с абхисарика. При 
това, героините се подразделят на уттама, мадхяма и каништха. 

О, безгрешни, аз бях удостоен с висшата чест – докосване до дивните раси на 
Бога. Разбрах същността на вишая, ашрая, а също на вибхава и аламбана, които влизат 
в тях. О, праведни, надявам се, че утре ще чуя от теб описанието на уддипаните. Бог 
Кришна е много добър към мен, тъй като ми изпрати толкова мъдър духовен учител. 
Утре думите, които излизат от устата ти, отново ще влеят божествен нектар в моето 
сърце“. 

Шри Гопала-гуру Госвами прегърнал Виджай-кумар и казал: „Баба, това, че ти 
стана мой ученик е огромно щастие за мен. Ти задаваш изключително разумни въпроси 
и Бог Чайтаня влага толкова разумни отговори в моите уста“. 

Като наблюдавали тази сцена, Дхяначандра и останалите ваишнави, които седели 
наблизо, се преизпълнили с възвишени духовни чувства. Те възнесли благодарствени 
молитви на Божеството Шри-Радха-канта и запели песен, съчинена от Чанди-дас: 

 
„О, приятелко, кой произнесе името Шяма, поразило моя слух? То проникна в 
сърцето ми, и дъхът ми пресеква от любов. 
Не знам защо името на Шяма ме води до такова състояние на крайна възбуда. 
Обхваната от блаженство, аз го повтарям отново и отново. Всичките ми сетива са 
изпълнени само с него. Какво ще стане с мен по-нататък? 
Ако от един звук на това име чувствата ми се объркват, какво ще се случи, ако 
неговият притежател докосне моето тяло? Ако случайно Го видя със собствените 
си очи, не си представям как ще мога да остана на пътя на религиозните 
принципи? 
Искам да Го забравя, но това не е никак лесно. Какво да правя? 
 
Завиждайки на съдбата на това момиче, оказало се в опасност, което може да 

погуби цялото си семейство, браминът Чанди-дас, пее тези думи“. 
Сладките звуци на музикалните инструменти се носели в храма Шри-Радха-канта 

дълго време. След час и половина, когато киртанът свършил, Виджай-кумар поднесъл 
своите поклони дандават на Шри Гопала-гуру Госвами и на останалите ваишнави, 
почтително се разделил с тях и се отправил към дома на Харачанда-сакхи. 

 
 

35. Мадхуря-раса 
 
 
Цялото внимание на Виджай-кумар било дотолкова погълнато от Кришна и 

Неговите игри, че дори ежедневната му дейност станала малко хаотична. Набързо 
хапвал какво намерел под ръка и забързвал към своя духовен учител. Като видял светия 
Шри Гопала-гуру Госвами, той паднал в нозете му. Гопала-гуру Госвами внимателно го 
вдигнал и го прегърнал. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, горя от желание да разбера за уддипаните на 



мадхуря-раса“. 
Светият Госвами кимнал благосклонно и като седнали удобно, започнали своя 

разговор“. 
Преданият Госвами започнал така: „За уддипани на мадхуря-раса служат 

качествата, имената, действията, украшенията и всичко останало, което пряко или 
косвено е свързано с Кришна и Неговите възлюбени гопи“. 

Виджай-кумар помолил: „Моля те, опиши тези качества“. 
Светият Госвами казал: „Тези качества се подразделят в три категории: качества 

на ума, на речта и на тялото“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво се отнася към качествата на ума?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Благодарност, всеопрощаване и добродушие – 

това са само някои от многочислените качества на ума“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Кои са качествата на речта?“ 
Светият Госвами пояснил: „Най-често към тях се отнасят думите, приятни за 

слуха“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А кои качества се отнасят към 

качествата на тялото?“ 
Гопала-гуру Госвами казал: „Младост, очарование, красота, прелест, 

сладострастие и нежност – това са качествата, които се отнасят към физическите 
качества. На мадхуря-раса са присъщи четири периода на младостта: вая-сандхи, навя-
сандхи, вякта-ваяса и пурна-ваяса“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво е отличителен периодът вая-сандхи?“ 
Светият Госвами отговорил: „Преходният период между възрастта баля и 

възрастта яувана се нарича вая-сандхи. Понякога го наричат пратхама-кайшора. 
Именно началото на кайшора е вая-сандхи. В този случай баля и паугандха са 
синоними. Нежността на възрастта вая-сандха е уддипана, вдъхновяваща Бог Кришна“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А с какво се характеризира периодът навя-
ваяса?“ 

Праведният Госвами пояснил: „Тази възраст е начало на яувана. Признаците на 
тази възраст са следните: гопите се усмихват нежно, погледът им става кокетлив, 
сърцата им започват да се вълнуват, а гърдите им – да растат“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво се отличава възрастта, известна като вякта-
васа?“ 

Когато задал на учителя си този въпрос, Виджай-кумар забелязал, че в храма на 
даршан с Божествата дошъл ваишнава от Шри-сампрадая и пандит-санняси от 
Шанкара-матх. Последователят на Шри-сампрадая считал себе си за слуга на Бога от 
мъжки род, а санняси от Шанкара-матх се занимавал с медитация върху имперсоналния 
Брахман. Нито един от тях не бил готов да слуша описанието на гопите от Враджа. Да 
се говори за мадхуря-раса в присъствието на човек, който е твърдо убеден в своята 
принадлежност към мъжкия пол, е забранено. Гопала-гуру Госвами и Виджай-кумар 
веднага прекратили беседата си и започнали да говорят за нещо по-незначително. След 
известно време гостите тръгнали към дървото сиддха-бакула. Като се усмихнал, 
Виджай-кумар повторил своя въпрос. 

Светият Госвами казал: „Вякта-вяса е тази възраст, когато гърдите на момичетата 
се забелязват явно, на талията им са видни три пласта кожа, и всички части на тялото се 
изпълват с красота“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „А коя възраст се нарича пурна-ваяса?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Пурна-ваяса е тази възраст, когато бедрата на 

момичето стават широки, талията – тънка, гърдите – високи, а лицето сияе с 
необикновена красота“. 



Виджай-кумар казал: „Аз разбрах на какви категории се разделя възрастта. Сега, 
опиши моля те, категорията на тялото“. 

Мъдрият Госвами казал следното: „Когато тялото сияе с такава красота, че 
изглежда украсено дори когато на него няма никакви украшения, то се нарича сияещо. 
Всички части на такова тяло са прекрасни“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво се нарича красота?“ 
Гопал-гуру Госвами отговорил: „Ако всички части на тялото имат правилна 

форма, ако са хармонични и пропорционални, те се считат за красиви“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво е сладострастност?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако тялото е толкова прекрасно, че не се поддава на 

описание с обикновени думи, неговата красота се нарича сладострастна“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е нежност?“ 
Гуру-гопал Госвами отговорил: „Ако това тяло е фино и чувствително, ако не 

търпи ни най-малко невнимателно докосване, то се нарича нежно“. 
Виджай-кумар казал: „О, учителю, аз разбрах какво представляват 

трансценденталните качества. Сега, моля те, опиши имената“. 
Светият Госвами промълвил: „Трансценденталните имена са източник на 

божествени раси“. 
Виджай-кумар казал: „Разбрах. Сега разкажи, моля те, за действията“. 
Мъдрият Госвами промълвил: „Действията се разделят на две категории: анубхава 

и лила. Когато разказвах за вибхава, аз описах и анубхава“. 
Виджай-кумар попитал: „Опиши, моля те, лила“. 
Праведният Госвами казал: „Прекрасните игри, възпламеняващите танци, 

свиренето на флейта, доенето на кравите, воденето на теленцата на паша по склона на 
планината и други такива занятия с наричат лила“. 

Виджай-кумар попитал: „Кои игри се наричат прекрасни?“ 
Светият Госвами отговорил: „Танцът раса и игрите с топка – това са примери за 

безкрайно множество увлекателни игри, които привличат сърцата на момичетата от 
Враджа“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какви са украшенията, които присъстват в 
духовните игри?“ 

Праведния Госвами пояснил: „Богатите дрехи, скъпоценните украшения, 
благоухаещите гирлянди и козметика – това са украшенията, които присъстват в игрите 
на Враджа“. 

Виджай-кумар помолил: „Отговори, какво стои в пряка връзка с Кришна и 
гопите“. 

Достойният Госвами отговорил: „В пряка връзка с Кришна и гопите е това, което 
се докосва до техните тела и което се намира наблизо“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво може да се докосва до телата им?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „До телата им се докосват звуците на флейтата, 

звуците от рога на бивола, музиката, пеенето, ароматът на цветята и благовонията, 
мелодичният звън на украшенията, звукът на вината и други подобни“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се подразбира под звука на флейтата?“ 
Госвами отговорил: „Когато Кришна се докосва с устни до Своята флейта се 

раздава нектарна музика. Тази музика се счита за най-прекрасната от всички 
уддипати“. 

Виджай-кумар казал: „Бъди така добър, разкажи какво е близо до Кришна и 
гопите?“ 

Светият Госвами пояснил: „Това са благоухаещите цветя, перата на пауна, 
цветовете от планински минерали, кравите, торът, флейтата, биволският рог, любимите 



приятели на Кришна, прахта, вдигната от копитата на кравите, Вриндаван, а също 
живите същества и предмети, които живеят или се намират във Вриндаван, до хълма 
Говардан, по бреговете на Ямуна или пък мястото, където е бил проявен танцът раса“. 

Виджай-кумар попитал: „Кои живи същества са намерили убежище в 
Божествения Вриндаван?“ 

Светият Госвами отговорил: „Във Вриндаван живеят множество птици, пчели и 
животни. Освен това, Вриндаван е украсен от лиани, растения туласи, цветя карника и 
дървета кадамба“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво се намира в косвена връзка с Кришна и 
Неговите любими гопи?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Това са лунната светлина, облаците, мълниите 
по време на буря, времената на годината, пълната месечина, лекият ветрец и пойните 
птици“. 

Като изслушал описанието на уддипаните, Виджай-кумар се замислил. 
Осъзнавайки какви съкровени тайни му били разкрити, в сърцето му се надигнала 
вълна от екстатична любов. По тялото му се появили признаците на анубхава. 
Задъхвайки се от преизпълващите го чувства, Виджай-кумар казал: „О, учителю, моля 
те, опиши проявленията на анубхава. Разказвайки за игрите, ти ги нарече част от 
деянията на Бог Кришна“. 

Зарадван от тази толкова разумна молба на ученика, Светият Госвами казал: 
„Проявленията на анубхава се разделят на три категории: аланкара, удбхасвара и 
вачика“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се нарича аланкара?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Прекрасните момичета на Враджа, които са 

достигнали възрастта яувана, носят дванадесет вида аланкари (украшения). С тези 
украшения те покоряват сърцето на своя възлюбен. Те са следните: 

а) украшения, породени в тялото: 1) бхава, 2) хава, 3) хела; 
б) спонтанно възникващи украшения: 4) шобха, 5) канти, 6) дипти, 7) мадхуря, 8) 

прагалбхата, 9) аударя, 10) дхайря; 
в) естествени украшения: 11) лила, 12) виласа, 13) виччхитти, 14) вибхрама, 15) 

кила-кинчита, 16) моттайита, 17) куттамита, 18) виббока, 19) лалита, 20) викрита“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира под бхава в този случай?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако в сърцето живее неизменната привързаност към 

мадхуря-раса, това състояние се нарича рати. Първото проявление на рати се нарича 
бхава. Ако рати се е утвърдила в сърцето, това състояние се нарича саттва. Когато в 
сърцето започнат да се издигат вълни на екстатична любов, такова състояние се нарича 
бхава“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, що е хава?“ 
Светият Госвами отговорил: „Хава – това са движенията на тялото, пораждани от 

любов, например, накланяне на главата, движения с очите или веждите, и други“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво е хела?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Когато любовните знаци хава се изразяват по-

директно, те се наричат хела“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е шобха?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Красотата, отпечатала се след любовните игри по 

телата на Кришна и Неговите възлюбени, се наричат шобха“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво е канти?“ 
Светият Госвами отговорил: „Сиянието на тялото като признак за 

удовлетворените любовните желания се наричат канти“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е дипти?“ 



Праведният Госвами пояснил: „Ако тялото излъчва лъчезарно сияние, изходящо 
от съчетанието на младостта, удовлетвореното желание, добродетелите и други 
фактори, такова състояние се нарича дипти“. 

Виджай-кумар попитал: „А как се проявява мадхуря?“ 
Светият Госвами отговорил: „Мадхуря – това е майсторство във всичко“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво е прагалбхата?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Прагалбхата е състояние на увереност и свобода 

от съмнения“. 
Виджай-кумар попитал: „С какво се характеризира аударя?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Способността да се запазва смирение при 

всякакви обстоятелства се нарича аударя“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво означава думата дхайря?“ 
Светият Госвами отговорил: „Възвишеното състояние на ума се нарича дхайря“. 
Виджай-кумар попитал: „А как се проявява лила?“ 
Гопал-гуру Госвами отговорил: „Лила се нарича подражание на грациозните 

движения на възлюбения и стремеж да се носят дрехи, подобни на дрехите на 
възлюбения“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава виласа?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато гопите изпращат любовни знаци на 

възлюбения си с устни, очи или по някакъв друг начин, това се нарича виласа“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А как се проявява виччхитти?“ 
Светият Госвами пояснил: „Виччхитти се нарича естествената красота, която не 

се нуждае от никакви украшения. По мнението на някои учени, виччхитти се 
разглежда като гневно състояние на гопи, оскърбена от поведението на възлюбения“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е вибхрама?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Ако бързайки за среща със своя възлюбен, 

момичето е толкова объркано от любовно желание, че си поставя неправилно 
огърлиците, гирлянда и другите украшения, нейното състояние се нарича вибхрама“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „С какво се характеризира кила-кинчита?“ 
Безгрешният Госвами отговорил: „Гордост, любовно желание, сълзи, смях, 

ревност, страх и гняв – това се нарича кила-кинчита, но само в случай, че те се 
проявяват като признаци на щастие при срещата с възлюбения“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е моттайита?“ 
Праведният Госвами дал следния отговор: „Когато възлюбеният се докосва до 

гърдите на любимата, а тя тайно изпитва удоволствие от това, но се преструва, че се 
гневи, нейното състояние се нарича куттамита“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се проявява виббока?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако под въздействието на гордост или ревност 

момичето нанася оскърбление на своя любим, нейното състояние се определя като 
виббока“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво означава думата лалита?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Когато движенията на тялото и веждите 

изразяват безгранична нежност, това състояние се нарича лалита“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е викрита?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Ако нерешителността, гордостта и гневът се 

изразяват не с думи, а с движения, подобни състояния се наричат викрита. По такъв 
начин, определените състояния на тялото и ума пораждат тези дванадесет украшения. 
Някои познавачи на расите добавят към този списък още две – маугдхя и чакита“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава маугдхя?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато възлюбената задава на своя възлюбен 



въпрос, чийто отговор знае предварително, нейната уловка се нарича маугдхя“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е чакита?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато възлюбената говори на любимия си за 

уплахата си, въпреки че няма никакви причини за това, нейното състояние се нарича 
чакита“. 

Като изслушал отговорите на мъдрия старец, Виджай-кумар казал: „О, учителю, 
ти ми разказа за аланкарите (украшенията) съвсем разбираемо. Сега моля те, опиши ми 
удбхасварите“. 

Като чул молбата на ученика си, Светият Госвами казал следното: „Когато 
божествената любов, блестяща в сърцето, се проявява под формата на определени 
телесни признаци, те се наричат удбхасвара. Например, някои от удбхасварите на 
мадхуря-раса са развързаният колан и разпуснатите коси, непълно закопчани дрехи, 
сладострастните движения на тялото, леко отворената уста, учестеното дишане и 
разширените ноздри“. 

Виджай-кумар отбелязал: „О, най-мъдри, струва ми се, че бихме могли да отнесем 
всички тези удбхасвари към разделите на моттайита и виласа“. 

Праведният Госвами пояснил: „В тях присъства особена прелест, която е 
несравнима с нищо, затова те са отделени в самостоятелна категория“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „О, учителю, моля те, 
опиши словесните анубхави“. 

Гопала-гуру Госвами казал: „Съществуват дванадесет словесни анубхави: алапа, 
вилапа, самлапа, пралапа, анулапа, апалапа, сандеша, атидеша, апасеша, упадеша, 
нирдеша и вяпадеша“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава алапа?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Приятните, похвални думи се наричат алапа“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво означава вилапа?“ 
Светият Госвами пояснил: „Тъжните думи се наричат вилапа“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е самлапа?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Приятните беседи се наричат самлапа“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е пралапа?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Речта, лишена от какъвто и да било 

смисъл, се нарича пралапа“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво означава анулапа?“ 
Безгрешният Госвами пояснил: „Анулапа – това е нееднократното повтаряне на 

едни и същи думи“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво означава апалапа?“ 
Гопала-гуру Госвами отговдорил: „Апалапа е повторно обяснение на нещо“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво означава сандеша?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Сандеша е писмото, изпратено на възлюбения, който 

се намира далеч“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е това атидеша?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Атидеша се характеризира с това, че гопите 

представят своите думи за думи на техния скъп Кришна“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво означава ападеша?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Ападеша се проявява в това, че се говори 

едно, а се разбира съвсем друго“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е това упадеша?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Упадеша – това са разумните наставления“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво е нирдеша?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Нирдеша е потвърждение на нещо. Например, 



„да, това съм аз“. 
Виджай-кумар попитал: „А какво означава вяпадеша?“ 
Безгрешният Госвами отговорил: „Вяпадеша е да заблудиш някого какви са 

истинските ти желания. Всички гореизброени проявления на анубхава са присъщи и на 
другите раси. Но те се славят с това, че придават на мадхуря-раса особена пикантност“. 

Като изслушал обясненията на духовния си учител, Виджай-кумар задал следния 
въпрос: „О, учителю, защо тези проявления на раса-анубхава се описват отделно?“ 

Достойният Госвами отговорил следното: „Когато в сърцето се пораждат 
аламбаните и уддипаните, възниква бхава. Тогава по тялото се появяват признаци, 
наречени проявление на анубхава. Ако тези анубхави не се обсъдят отделно, ще бъде 
трудно да се види тяхната истинска природа“. 

Виджай-кумар помолил: „Сега опиши, моля те, проявленията на саттвика-бхава, 
присъща на мадхуря-раса“. 

Светият Госвами казал: „В мадхуря-раса присъстват осем саттвика-бхави, които 
описах по-рано. Но в тази раси те се проявяват малко по-различно“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „В какво се състои тази разлика?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Обърни внимание на игрите на Бога, проявени във 

Враджа. Вцепеняването бива следствие на смеха, страха, изумлението, скръбта и гнева. 
Отделянето на пот се съпровожда от смях, страх и гняв. Космите по тялото настръхват 
от изумление, смях и страх. Гласът трепери от скръб, изумление, гняв и страх. Тялото 
трепери от страх, смях и гняв. Скръбта, гневът и страхът са съпроводени от 
побледняване на кожата. Смехът, гневът и скръбта предизвикват сълзи. Опустошението 
се проявява както като щастие, така и като страдание“. 

Виджай-кумар попитал: „А нима в мадхуря-раса тези екстатични признаци на 
саттвика се проявяват по друг начин?“ 

Светият Госвами отговорил: „Да, така е. Когато описвах проявленията на 
саттвика-бхава аз обясних, че те биват дхумайита (подобни на дим), джвалита 
(подобни на огън), дипта (сияещи) и уддипта (ослепително блестящи). В мадхуря-раса 
присъстват само две проявления – уддипта (сияние) и судипта (ослепителен блясък)“. 

Виджай-кумар помолил: „О, учителю, моля те, опиши вябхичари-бхава в мадхуря-
раса“. 

Светият Госвами казал: „В мадхуря-раса присъстват почти всички проявления на 
вябхичари-бхава или санчари-бхава, за която вече ти разказах. В тази раса отсъстват 
само аугря (насилие) и алася (мързел). Проявленията на санчари-бхава, характерни за 
мадхуря-раса, са наистина чудесни“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, безгрешни, в какво се състои тяхната 
необикновеност?“ 

Светият Госвами пояснил: „Обчта към Кришна (кришна-према), която по-
възрастните роднини и приятелите на Кришна черпят от сакхя-раса и от другите раси, в 
мадхуря-раса се превръща в санчари-бхава, или вябхичари-бхава“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво можеш да кажеш още за мадхуря-раса?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Проявленията на вябхичари-бхава не са съставки на 

мадхуря-раса. Дори вябхичари, която започва с марана (желание за смърт) не се считат 
за преки съставки. Проявленията на вябхичари-бхава се считат за качества на мадхуря-
раса“. 

Виджай-кумар попитал: „Как се проявяват съставките на вябхичари-бхава в тази 
раса?“ 

Светият Госвами отговорил: „Нирведа (разстройството) се поражда от страдания, 
неприятни преживявания, ревност, скръб, несгоди и оскърбления“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда дайня (смирението)?“ 



Праведният Госвами пояснил: „Дайня се поражда от нещастия, страх и 
оскърбления“. 

Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда глани (вината)?“ 
Безгрешният Госвами дал следния отговор: „Глани се поражда от умора, 

безпокойство и от любовно влечение“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда шрама (умората)?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Шрама възниква, когато човек се отклонява от 

пътя, когато танцува, а също вследствие на любовно влечение“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда мада (опиянението)?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил така: „Мада се поражда от опияняващите 

напитки. Като ги употребява, човек чувства въодушевление и радост, но изгубва разума 
си“. 

Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда гарва (гордостта)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Гарва се поражда от красотата, от добродетелите и 

от късмета“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда санка (съмнението)?“ 
Безгрешният Госвами пояснил: „Санка се поражда от кражба, грубост, жестокост 

по отношение към другите, от непривлекателни живи същества и от неприятни звуци“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда авега (силните преживявания)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Авега възниква в присъствие на обекта на любовта, 

а също по време на разговорите с Него. Освен това, силните преживявания са следствие 
от изпитаното силно вълнение“. 

Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда унмада (безумието)?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Унмада се поражда от безмерни наслаждения 

или от раздялата с възлюбения“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда апасмара (забравянето)?“ 
Безгрешният Госвами дал следния отговор: „Апасмара възниква, когато човек е 

нещастен, и всичките му сетива са разтроени“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „От какво се поражда вядхи 

(болестта)?“ 
Светият Госвами дал следния отговор: „Вядхи се поражда от силна температура, а 

също и от безпокойство, от силни преживявания и от други отрицателни емоции“. 
Виджай-кумар попитал: „Как възниква моха (смущението)?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Моха е състояние на ума. Тя се поражда от радост, 

от раздяла с възлюбения и от скръб“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда мрити (смъртта)?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил така: „Мрити не присъства в мадхуря-раса. Но 

понякога у ревнивите и страдащи гопи се появява желание да умрат“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда алася (мързелът)?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Алася също не присъства в мадхуря-раса. 

Мързелът изобщо не е свързан с преданото служене на Бог Кришна. Въпреки всичко, 
това качество се проявява по косвен начин – като противоположност на истинското 
предано служене“. 

Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда джадя (бездействието)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Джадя възниква когато гопите слушат за Кришна, 

виждат Го или се намират в раздяла със своя божествен възлюбен“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда врида (срамежливостта)?“ 
Безгрешният Госвами отговорил: „Врида се поражда от първата среща, от 

постъпките, които не трябва да се вършат, а също от хвалебствените и оскърбителни 
думи“. 



Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда авахиттха 
(потайността)?“ 

Гопала-гуру Госвами пояснил: „Авахиттха се поражда от предателство, срам, 
хитрост, от страх и от почитание“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „От какво се поражда смрити 
(помненето)?“ 

Светият Госвами отговорил: „Смрити се основава на прякото сетивно 
възприятие“. 

Виджай-кумар попитал: „О, най-мъдри, откъде произхожда витарка 
(избухливостта)?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Витарка се поражда от неудовлетворение или 
от съмнения“. 

Виджай-кумар попитал: „Откъде се взема чинта (безпокойството)?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Чинта възниква, ако постигането на определен 

резултат не се получава, или се постига нежелан резултат“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда мати (замислянето)?“ 
Гопала-гуру Госвами пояснил: „Мати се поражда с цел да се разбере нещо“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда дхрити (твърдостта)?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Дхрити е устойчивост на ума. Тя произлиза от 

отсъствието на страдания и от устойчиво благополучие“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Кой е източникът на харши 

(щастието)?“ 
Светият Госвами казал: „Човек, чиито желания са се сбъднали, се намира в 

състояние, известно като харша“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда аутсукя (стремежът)?“ 
Безгрешният Госвами отговорил: „Аутсукя се поражда от желанието да видиш 

своя възлюбен“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда аугря (насилието)?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Думата аугря се превежда като насилие. Както вече 

казах, то няма място в мадхуря-раса“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда амарша 

(високомерието)?“ 
Светият Госвами пояснил: „От неспособността да се изтърпяват липса на почит и 

оскърбления“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Каква е природата на асуя 

(завистта)?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Асуя – това е нетърпимостта към успеха на 

другия. Тя се поражда от съдбата и от отрицателните качества на човека“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „От какво се поражда чапала 

(непостоянството)?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Лекомислието поражда непостоянство. Освен 

това, негови източници могат да бъдат влечението и отвращението“. 
Виджай-кумар попитал: „От какво се поражда нидра (сънят)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Нидра се поражда от умората“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е това бодха (бодрост)?“ 
Светият Госвами отговорил: „Бхода е противоположното на сънливост. О, 

Виджай-кумар, проявленията на тези вябхичари се разделят на четири категории: 1) 
утпатти, 2) сандхи, 3) шаваря, 4) шанти. Съчетанието на две категории се нарича 
бхава-сандхи. Ако съчетанието е образувано от различни проявления една бхава, то се 
нарича сварупа-сандхи. Ако съчетанието е образувано от различни проявления, то се 



нарича бхинна-сандхи. Когато се смесват множество различни проявления, съчетанието 
се нарича бхава-шаваля. Отсъствието на бхава се нарича бхава-шанти“. 

Като чул от устата на своя духовен учител описанието на вибхава, анубхава, 
саттвика-бхава и вябхичари-бхава на мадхуря-раса, Виджай-кумар постигнал самагри 
(съставките) на тази раса. Неговото сърце се потопило в океана от према (чиста любов). 
Въпреки това му се струвало, че в сърцето му няма нито капка любов към Бога. 
Падайки в нозете на своя духовен учител, той попитал: „О безгрешни, защо сърцето ми 
никак не може да се разтвори за божествената према? Бъди милостив, обясни ми какво 
трябва да направя, за да се преизпълня с любов към лотосоокия Бог?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Утре ще ти разкажа за према. Ти си постигнал 
самагри (съставлявките на према). Но према все още не се проявява в твоето сърце. 
Досега си чувал само повърхностни описания на према, която по същество е стхайи-
бхава. Като разбереш как према се проявява в мадхуря-раса, ще постигнеш пълно 
съвършенство“.  

След като произнесъл тези думи, Гопала-гуру Госвами прегърнал Виджай-кумар. 
Преизпълнен с благодарност, Виджай-кумар се поклонил на духовния си учител и се 
запътил към вкъщи. 

 
 

36. Мадхуря-раса  
 
 
На следващия ден Виджай-кумар отново дошъл при Гопала-гуру Госвами и му 

отдал своите поклони дандавати. Виждайки, че Виджай-кумар гори от желание да чуе 
за стхайи-бхава на мадхуря-раса, духовният учител започнал беседата. 

Светият Гопала-гуру Госвами казал: „Стхайи-бхава на мадхуря-раса е мадхуря-
рати“. 

Виджай-кумар попитал: „Как възниква мадхуря-рати?“ 
Светият Госвами отговорил: „Мадхуря-рати се пробужда от абхийога, вишая, 

самбандха, абхимана, тадия-вишеша, упама и свабхава. Всеки следващ предмет в този 
списък е по-възвишен от предишния. Рати, породена от свабхава, е най-добрата от 
разновидностите на рати“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е абхийога?“ 
Безгрешният Госвами отговорил: „Откритото изражение на любов (бхава) се 

нарича абхийога. То може да бъде направено самостоятелно или чрез някой друг“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е вишая?“ 
Светият Госвами пояснил: „Съществуват пет вишаи – звук, докосване, форма, 

вкус и аромат“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво означава самбандха?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Четирите основни самбандхи са: семейството, 

красотата, добродетелта и божествените игри“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е абхимана?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Ако от множеството красиви и полезни 

предмети човек избира именно този, който му харесва най-много, това се нарича 
абхимана“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е тадия-вишеша?“ 
Гохала-гуру Госвами отговорил следното: „Тадия-вишеша – това са отпечатъците 

от нозете, подобни на лотос, тучните пасбища, по които пасат кравите, скъпите на 
сърцето приятели. В този контекст под пасбище се разбира Вриндаван, а под приятели, 
скъпи на сърцето – преданите, които дълбоко обичат Кришна“. 



Виджай-кумар попитал: „Какво е упама?“ 
Светият Госвами отговорил: „Упама е някаква сходност на един предмет с друг“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е свабхава?“ 
Светият Госвами пояснил: „Природата, която се проявява спонтанно, без всякаква 

външна причина, се нарича свабхава. Свабхава се разделя на две категории: нисарга и 
сварупа“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е нисарга?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Навикът, породен от повтарящи се действия, се 

нарича нисарга. Към причините за нисарга се отнасят качествата, формата и слухът. 
Ако в течение на няколко живота душата живее по един и същи начин, у нея се 
формира навик, който се нарича нисарга. Ако човек, който е чул за качествата и 
формата на Бог Кришна, проявява внезапна и страстна (хатха) любов към Кришна 
(бхава), това означава, че тази любов е пробудена от минали действия в предано 
служене (нисарга)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира под сварупа?“ 
Безгрешният Госвами пояснил: „Сварупа – това е същността, която няма начало, 

тя е неродена и вечно съвършена. Сварупа се разделя на три категории: кришна-
ништха (вяра в Кришна), лалана-ништха (вяра в гопите) и убхая-ништха (вяра и в 
Кришна, и в гопите). Хората, които имат демонична природа, нямат кришна-ништха. 
От друга страна, хората, които притежават божествени качества, са преизпълнени от 
нея. Просветлените хора могат да развият в себе си лалана-ништха. Ако човек е 
надарен и с кришна-ништха, и с лалана-ништха, неговата вяра се разглежда като убхая-
ништха“. 

Виджай-кумар попитал: „Това означава ли, че всички аспекти на мадхуря-раса са 
породени от тези седем причини – абхийога, вишая, самбандха, абхимана, тадия-
вишеша, упама и свабхава?“ 

Светият Госвами отговорил: „Прекрасните момичета на Враджа обичат Кришна с 
любов, която е част от тяхната лична природа (свабхава), която е съвършена (сварупа-
сиддха) и изобщо не е породена от седемте гореизброени причини. Изобщо не. Що се 
касае до преданите садхана-сиддха (тези, които са достигнали съвършенство 
благодарение на практиката садхана-бхакти) и нисарга-сиддха-садхака (тези, които се 
намират на пътя към съвършенството), седемте гореизброени причини наистина 
вдъхновяват тяхната любов към Кришна“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, бих искал да чуя един-два примера“. 
Като чул молбата на ученика си, Светият Госвами казал следните думи: „Такъв 

род любов възниква благодарение на рагануга-бхакти. Невъзможно тя да бъде 
почувствана, намирайки се на нивото на вайдхи-бхакти. Когато преданият, който 
практикува садхана-бхакти, вижда любовното служене, което момичетата на Враджа 
отдават на Бога, когато в сърцето му съзрява желание да служи на Кришна по подобен 
начин, тогава изброените горе фактори стават причина за неговата екстатична любов 
към Кришна. По такъв начин преданият постепенно придобива рати (духовна любов). 
Достигайки нивото на садхана-сидха, преданият може да се наслаждава на лалана-
ништха“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви разновидности на рати са ти известни?“ 
Светият Госвами отговорил: „Съществуват три разновидности на рати: садхарани 

(начална), саманджаса (развита) и самартха (съвършена). Поведението на Кубджа е 
пример за садхарани-рати. Тя се стремяла да се наслаждава, използвайки компанията 
на Кришна като източник за наслаждение. Затова природата на нейната любов се счита 
за низша. Любовта на цариците на Дварака се счита за развита (саманджаса). Бидейки 
жени на Кришна, те се стремили да Го удовлетворят. Любовта на момичетата от Гокула 



– гопите – се счита за съвършена (самартха). Тя се намира на ниво, което превъзхожда 
обикновената светска дейност и баналните принципи на религията. Любовта садхарани 
е подобна на скъпоценен камък, любовта саманджаса е подобна на камъка чинтамани, 
а несравнимата любов самартха е подобна на камъка Каустубха“. 

Очите на Виджай-кумар се насълзили и той възкликнал с треперещ глас: „Какво 
чудесно описание! О, учителю, разкажи ми за садхарани-рати“. 

Светият Госвами казал: „Когато душата, която е видяла Кришна, жадува да се 
наслаждава в Неговата компания, като по този начин показва зараждаща се любов, 
нейните чувства се наричат садхарани. Тъй като подобна любов не е зряла, с нея се 
смесва стремежът за лично удоволствие“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е саманджаса-рати?“ 
Гопала-гуру Госвами пояснил: „Ако, чувайки за всеблагите качества на Кришна, 

момичето жадува да стане Негова съпруга, такава любов се нарича саманджаса. 
Въпреки това, и в тази любов понякога присъства стремеж за лично наслаждение. От 
друга страна, без такова желание момичето не би станало съпруга на Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, с какво се характеризира самартха?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Рати включва в себе си стремежа за 

наслаждение. На нивото на садхарани-рати и саманджаса-рати, преданият се стреми 
и към лично наслаждение. Когато преданият се стреми да достави удоволствие на своя 
възлюбен Бог, забравяйки за самия себе си, неговите чувства се наричат самартха“. 

Виджай-кумар попитал: „На какво е подобна такава любов? Моля те, опиши я по 
по-разбираем за мен начин “. 

Праведният Госвами отговорил: „Жаждата за наслаждение бива двояка. От една 
страна, момичето иска възлюбеният да удовлетвори нейните чувства. От друга – тя 
иска да удовлетворява Неговите чувства. Подбудата за първата се нарича кама (похот), 
тъй като подразбира стремеж за лично щастие. Във втория случай на първо място се 
поставя щастието и благополучието на възлюбения. Такова желание е изражение на 
истинската любов (према). В любовта, известна като саманджаса, този стремеж е 
значително по-слаб. В любовта, известна като самартха, стремежът за наслаждение 
има съвсем различна природа. Както вече казах, то се изразява в желанието да се 
удовлетвори възлюбения“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар казал: “Докосването на 
възлюбения носи несъмнено удоволствие, което носи любов. Как може да се случи 
така, че в самартха да отсъства стремеж към подобно удоволствие?“ 

Достойният Госвами промълвил: „Разбира се, трудно е да се избавим от това 
желание. Но в самартха то се проявява много слабо, а желанието да се достави 
удоволствие на възлюбения е много силно. По-силното желание поглъща в себе си по-
слабото, и в резултат на това двете желания се сливат в едно“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „В какво се състои изключителността на 
любовта самартха?“ 

Праведният Госвами пояснил: „Истината е, че тази любов най-често възниква 
сама по себе си, без всякаква зависимост от някакви причини“. 

Виджай-кумар попитал: „А как стремежът към лично наслаждение се слива ведно 
с желанието да се достави удоволствие на възлюбения?“ 

Светият Госвами отговорил: „Прекрасните момичета на Враджа обичат Кришна с 
любов, известна като самартха. Те мечтаят да Му донесат щастие. Още повече, 
общувайки с Кришна, те и сами са безмерно щастливи. Обаче не се стремят към 
егоистично щастие и правят само това, което може да зарадва Кришна. Така се 
сблъскват стремежът към лично наслаждение и стремежът да бъде удовлетворен 
Кришна. В тези условия желанията не съществуват отделно едно от друго и доминира 



стремежът да бъде зарадван Богът. По такъв начин стремежът към лично щастие 
престава да съществува“. 

Виджай-кумар възкликнал: „Ах, колко прекрасна е тази любов! Аз жадувам да чуя 
за това толкова висше проявление на нейната слава“. 

Праведният Госвами промълвил: „Когато тази любов (рати) съзрява, тя достига 
ниво, наречено маха-бхава. Всички светци се стремят към това ниво на любовта“. 

Виджай-кумар попитал: „О учителю, моля те, обясни какви степени образува тази 
любов?“ 

Гопала-гуру Госвами казал: „В „Удджвала Ниламани“ (Стхайи-бхава-пракарана) е 
казано следното: 

  
„Когато рати достига апогея си, тя става према. В зависимост от това как према 
става все по-сладка и по-сладка, тя се нарича снеха, мана, праная, рага, анурага и 
бхава“. 
 
Виджай-кумар попитал: „О, учителю, обясни това с някакъв пример“. 
Светият Госвами пояснил: „Захарта е много по-сладка от захарната тръстика, а 

бонбоните са още по-сладки от захарта. Същото можем да кажем за снеха, мана, 
праная, рага, анурага, и накрая за бхава. На всяко следващо ниво, любовта към Бога 
нараства“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Защо тези степени са обединени в една група с 
общо наименование према?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Шестте разновидности на любовта в различните 
игри изразяват различни степени на същата према. Пандитите, сведущи по този 
въпрос, ги обединяват с общо название – према“. 

Виджай-кумар помолил: „Разкажи, моля те, в частност за разновидностите на 
према“. 

Светият Госвами казал: „Съществуват три разновидности на према: праудха 
(висша), мадхя (средна) и манда (нисша)“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава праудха-према?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако момичето изпитва тревога, мислейки си, че 

закъснението ще обезпокои възлюбения ѝ, нейното състояние се нарича праудха-
према“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „С какво се характеризира мадхя-према?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Ако момичето не се вълнува особено от 

безпокойството на своя възлюбен, нейната любов се нарича мадхя-према“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво е характерно за манда-

према?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако отношението на момичето не може да бъде 

наречено нито безразлично, нито загрижено, то се нарича манда-према. Под 
въздействието на тези чувства момичето може да създава препятствия по пътя на 
възвишената любов на своята съперница. О, Виджай-кумар, праудха, мадхя и манда са 
трите разновидности на према. Те могат да бъдат описани и по друг начин: ако 
момичето не може да понася страданията на своя възлюбен, в сърцето ѝ живее праудха-
према. Ако момичето е равнодушно към страданията на възлюбения, в нейното сърце 
живее мадхя-према. Когато момичето изобщо забравя за това дали възлюбеният ѝ 
страда или не, в нейното сърце живее манда-према“. 

Виджай-кумар казал: „Сега разбрах какво означава према. А с какви качества се 
отличава снеха?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Когато према достига най-висшата точка на 



своето развитие, тя наподобява сияеща лампа и се нарича чит-према (духовна любов). 
Когато сърцето се топи от тази духовна любов, тя се нарича снеха. Един от признаците 
на снеха на любящото сърце е, че влюбеното момиче никога не се пресища от 
отношенията си със своя възлюбен, и не изгубва интереса си към Него, дори да Го 
вижда постоянно“. 

Виджай-кумар попитал: „А съществуват ли някакви разновидности на снеха – 
например, по-високо и по-ниско ниво?“ 

Достойният Госвами отговорил: „На низшето ниво на снеха, любящото сърце се 
разтапя от докосването на възлюбения. На средно ниво на снеха сърцето се разтапя при 
вида на възлюбения. На висшето ниво на снеха, сърцето се разтапя дори при 
споменаването на възлюбения“. 

Виджай-кумар попитал: „Още какви разновидности на снеха са ти известни?“ 
Светият Гопала-гуру Госвами отговорил: „Снеха се подразделя на още два вида: 

гхрита-снеха (любов, подобна на разтопено масло) и мадху-снеха (любов, подобна на 
мед)“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво се характеризира гхрита-снеха?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако любовта е много почтителна (адарамая), тя се 

нарича гхрита-снеха. По природа гхрита-снеха е прохладна. Когато почитта (адара) се 
увеличава (гхани-бхута), любовта се засилва. Наричат я гхрита-снеха, тъй като тя 
притежава качествата на гхрита (гхи, или разтопено масло)“. 

Виджай-кумар попитал: „Каква е природата на адара (почитанието)?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Уважението към другите (гаурава) поражда 

почитание (адара). Това показва, че уважението и почитанието са взаимосвързани. 
Когато любовта (рати) се проявява в съчетание с тези качества, тя се нарича снеха“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „С какво се характеризира гаурава 
(уважението)?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Ако човек възприема някого като гуру, това е 
проявление на гаурава. Счита се, че адара (почитанието) и гаурава са взаимосвързани“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава мадху-снеха?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Ако един от влюбените мисли, че другият е 

негова собственост, неговата любов се отнася към категорията мадху-снеха. Тази 
сладостна любов обединява в себе си различни раси. Тя е изпълнена със страст и 
благодарение на това се счита за гореща. Освен това, тази любов е сладостна (мадхуря) 
и именно затова се казва мадху-снеха“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво означават думите „възлюбеният е 
собственост“?“ 

Светият Госвами пояснил: „Както вече говорихме, любовта се проявява по двояк 
начин. От една страна, единият от влюбените си мисли: „Аз принадлежа на моя 
любим“. От друга страна възлюбеният счита, че предметът на неговата страст му 
принадлежи изцяло. В гхрита-снеха преобладава първият вариант, а в мадху-снеха – 
вторият. Чувствата на Чандравали са гхрита-снеха, а чувствата на Радха – мадху-
снеха“. 

Преизпълнен с духовно блаженство, Виджай-кумар паднал в лотосовите нозе на 
своя духовен учител и му поднесъл възхвалите си. След това му задал следващия си 
въпрос: „О, праведни, с какво се характеризира мана?“ 

Светият Госвами отговорил: „Когато снеха достига най-висшата точка на 
развитието си и се изпълва с неземно блаженство, влюбената започва да хитрува със 
своя възлюбен. Именно това се нарича мана“. 

Виджай-кумар попитал: „Съществуват ли разновидности на мана?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Мана се подразделя на две категории: удатта и 



лалита“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е характерно за удатта-мана?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Удатта-мана също се разделя на два вида. В 

първият случай поведението на влюбения е директно, открито и без дипломация. В 
другия случай влюбеният скрива своите чувства и използва дипломатически хитрости. 
Удатта-мана има място в гхрита-снеха“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво е характерно за лалита-
мана? Не знам защо, но изпитвам някакво влечение към нея“. 

Светият Госвами казал: „Лалита-мана се разделя на две категории. Каутиля-
лалита-мана съпътства независимостта и вероломството по отношение към 
възлюбения. Нарма-лалита-мана съпътства шегите и веселието. Двата вида лалита-
мана се проявяват в мадху-снеха“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е праная?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато момичето се доверява на своя възлюбен 

и чувства душевно родство с Него, нейните чувства се наричат праная“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „В този случай какво се подразбира под думата 

„доверие“ (вишрамбха)?“ 
Мъдрият Госвами пояснил: „Доверието е истинската природа на праная. 

Доверието (вишрамбха) бива два вида: майтра и сакхя. Вишрамбха се превежда като 
твърдо доверие. Такова доверие служи не само като второстепенна причина за праная. 
То е изначалната ѝ причина и е основна съставка на праная“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е майтра-вишрамбха?“ 
Свяятият Госвами отговорил: „Съчетанието на вишрамбха със смирение се нарича 

майтра“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво е сакхя-вишрамбха?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Когато влюбеното момиче е напълно лишено от 

боязънта да изгуби любимия и е уверено, че той е изцяло подчинен на нейната власт, 
тогава състоянието ѝ се нарича сакхя-вишрамбха“. 

Виджай-кумар попитал: „Кажи, съществува ли взаимовръзка между праная, снеха 
и мана?“ 

Мъдрият Госвами дал следния отговор: „При някои обстоятелства снеха поражда 
праная, а от своя страна, праная поражда мана. При други обстоятелства снеха поражда 
мана, а от своя страна мана поражда праная. По такъв начин, мана и праная могат да 
бъдат както причина, така и следствие. Вишрамбха изисква отделно обяснение. 
Удатта и лалита присъстват и в майтра, и в сакхя, като при сакхя те се наричат су-
майтра и су-сакхя“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е рага?“ 
Светият Госвами дал следния отговор: „Когато праная достига нивото, когато 

дори най-голямото страдание се възприема като щастие, тя става рага“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Съществуват ли някакви 

разновидности на рага?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Съществуват две разновидности на рага: 

нилима-рага и рактима-рага“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Съществуват ли разновидности на нилима-

рага?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Съществуват две разновидности на нилима-рага: 

нили-рага и шяма-рага“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е нили-рага?“ 
Достойният Госвами отговорил: „В тази рага не съществуват загуби и страдания. 

При това любовта се скрива в сърцето. Такава е нили-рага, която Чандравали изразява 



към Бог Кришна“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е шяма-рага?“ 
Мъдрият Госвами отговорил следното: „Когато закъснението на възлюбения 

тревожи възлюбената до такава степен, че тя полива горските растения с потоци от 
сълзи, нейните чувства се наричат шяма-рага“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви са разновидностите на рактима-рага?“ 
Светият Госвами отговорил: „Рактима-рага се подразделя на две разновидности: 

кусумбха и манджиштха-самбхава“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е кусумбха-рага?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил така: „Кусумбха-рага подчертава красотата и 

величието на другите раги. Кусумбха-рага се намира в определен обект. Съединявайки 
се с манджиштха-рага, тя поражда скръб в сърцето на обичащата Кришна гопи 
(кришна-праная)“. 

Виджай-кумар задал следния въпрос: „Какво е манджиштха-рага?“ 
Праведният Госвами казал: „Вечната, неизменна, сияеща с непреходно 

великолепие любов, която Шри Радха и Шри Мадхава изпитват един към друг, се 
нарича манджиштха-рага. Гхрита, снеха, удатта, майтра, су-майтра, нилима и 
всички останали прояви на любов, които описах по-рано, са присъщи на Чандравали и 
на цариците на Дварака, първа от които е Рукмини. От друга страна, мадху, снеха, 
лалита, сакхя, су-сакхям, рактима и всички останали проявления присъстват сред 
чувствата на Шри Радха. Понякога те се наблюдават дори у Сатябхама. Аз вече казах, 
че прекрасните момичета на Враджа се разделят на групи, които си съперничат (сва-
пакша и випакша). Като следствие, между тях съществуват множество разногласия. 
Когато обсъжданите от нас проявления на бхава влизат във взаимодействие с другите 
чувства, възниква огромно многообразие от емоции. Само пандитите, сведущи по този 
въпрос, могат да разберат всичко това докрай. С други думи, сега няма да ти давам по-
подробни обяснения“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира под „други чувства“?“ 
Светият Госвами пояснил: „Стхаи-мадхуря-бхава са тридесет и трите вябхичари и 

седемте проявления на бхава, които започват с хася. Това са чувствата, които имах 
предвид“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, разбрах какво представлява рага. Обясни, 
моля те, какво е анурага?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Тази рага, благодарение на която Кришна 
застава пред погледа на гопите винаги във все ново и ново великолепие, се нарича 
анурага“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „В какво се състоят особеностите на тази рага?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил така: "Благодарение на нея момичето се оказва 

под властта на възлюбения, а възлюбеният – под нейната власт. Тя поражда према-
вайчиття. Под нейно въздействие у човека възниква желание да се роди в най-
непотребното тяло, стига само да е в святата Вриндавана. Тази рага е безгранична. Тя 
дарява общуване с Кришна дори когато преданият се намира в раздяла с Него“. 

Като изслушал мъдрия старец, Виджай-кумар казал: „Разбирам как анурага води 
възлюбените до подчинение един на друг и пробужда желанието за раждане като най-
низше същество в святата обител Шри Вриндаван. Но, учителю, аз не разбирам какво е 
према-вайчиття“. 

Достойният Госвами пояснил: „Према-вайчиття е любовта, която преданият 
изпитва в раздяла с Кришна. Ще разбереш за нея по-късно“. 

Виджай-кумар попитал: „Тогава, моля те, опиши маха-бхава“. 
Светият Госвами казал: „О, Виджай-кумар, аз съм нищожно същество. Не съм 



достоен да откривам пред другите великолепието на чудесните раси на Враджа. Но ще 
ти разкрия това, на което милостиво са ме научили Шрила Рупа Госвами и Шрила 
Пандит Госвами. Моля те, приеми моите думи като тяхната милост към теб“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, аз, който задавам такива въпроси, съм този, 
който е пропаднал и лишен от разум. Но съм уверен, че ти можеш да разкажеш за маха-
бхава по такъв начин, че дори моето закоравяло сърце да се отвори за срещата с нея“. 

Праведният Госвами казал: „Шри Радха е ашрая на анурага, а Бог Кришна – 
вишая. Шри Кришна, синът на Нанда, е вишая на мадхуря-раса, а Шри Радха – нейна 
ашрая. Анурага е стхайи-бхава. Когато анурага достигне своето висше ниво, тя се 
нарича маха-бхава“. 

Виджай-кумар възкликнал: „О, маха-бхава! Днес в края на краищата аз разбрах 
нещо за нея. Маха-бхава е висшето ниво на преданост. Моля те, дай някакъв пример за 
маха-бхава“. 

Достойният Госвами промълвил: „О, Виджай-кумар, ти си човек с много късмет, 
защото тайните на маха-бхава не се откриват на всеки. Следният стих е пример за 
маха-бхава: 

 
„Вринда-деви казала на лотосоокия Кришна: „О, царствен слон, странстващ в 
горите и джунглите, Твоите любовни игри разсейват тъгата на Радха, дори Тя да е 
в раздяла с Теб. Твоята любов е подобна на художник, който рисува славна 
картина по стените на двореца на този свят с боите на вечната и прекрасна 
любов“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Кой е надарен с маха-бхава?“ 
Светият Госвами отговорил: „Маха-бхава е недостъпна дори за цариците на 

Дварака. Тя се намира единствено в сърцата на гопите, момичетата на Враджа“. 
Виджай-кумар попитал: „Как да разбирам всичко това?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Ако възлюбените са свързани с оковите на  

брачната верига, техните взаимоотношения се отнасят към свакия-раса, а любовта им 
се характеризира като саманджаса. Следователно, самартха, която създава 
възможността за възникване на маха-бхава, отсъства. Във Враджа цари паракия-раса. 
Маха-бхава се проявява на висшето ниво на любовта самартха в паракия-раса“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Колко разновидности на маха-бхава можеш да 
изброиш?“ 

Светият Госвами промълвил: „След като веднъж е възникнала, маха-бхава 
преизпълва сърцето с нектар. Маха-бхава се разделя на две разновидности: рудха и 
адирудха“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представлява рудха-маха-бхава?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато сиянието на всички проявления на 

саттвика-бхава достига най-висшата си точка, то се нарича рудха-маха-бхава“. 
Като изслушал отговора, Виджай-кумар попитал: „Моля те, опиши проявленията 

на маха-бхава“. 
Мъдрият Госвами казал: „Когато гопите страдат поради това, че понякога им се 

налага да затварят очите си и тогава те не виждат своя възлюбен Кришна; когато 
вселяват състрадание в сърцата на тези, които са наблизо и виждат техните 
преживявания; когато считат, че цялата калпа продължава само един миг; когато се 
безпокоят, че Кришна страда, въпреки че очевидно Той е щастлив; когато си мислят, че 
един миг без Кришна продължава цяла калпа, когато напълно забравят за себе си, 
въпреки че не се намират под влияние на илюзията, тогава може да се каже, че тук имат 
място проявленията на маха-бхава“. Те присъстват както при срещата с възлюбения 



(самбхога), така и в раздяла с Него (випраламбха)“. 
Виджай-кумар попитал: „Защо гопите страдат от това, че им се налага да си 

затварят очите?“ 
Светият Госвами отговорил: „В маха-бхава чувството за раздяла (випраламбха) 

присъства дори в срещата (самбхога). На Курукшетра гопите проклинали твореца на 
вселената, Брахма, че е създал клепачите, които им пречат да съзерцават Кришна 
постоянно“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Ти каза, че състоянието на момичетата от 
Враджа вълнува сърцата на тези, които се намират наблизо. Какво означава това?“ 

Достойният Госвами пояснил: „Когато царете и техните жени, събрали се на 
Курукшетра, видели гопите, те били трогнати до дъното на сърцата си“. 

Виджай-кумар попитал: „Защо те считат, че калпата продължава само един миг?“ 
Праведният Госвами дал следния отговор: „Танцът раса продължил през цялата 

нощ на Брахма. Въпреки това, гопите си мислели, че той продължил само един миг“. 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Защо момичетата на Враджа се 

безпокоят, че Кришна страда, въпреки че очевидно Той е щастлив?“ 
Светият Госвами отговорил: „Те прекалено обичат Кришна. В „Шримад 

Бхагаватам“ (10.31.19) се описва тревогата на гопите, че Кришна ще страда, ако 
положи Своите нежни лотосови нозе на техните твърди гърди“. 

Виджай-кумар попитал: „Защо гопите напълно забравят себе си, въпреки че не се 
намират под влияние на илюзията?“ 

Гопала-гуру Госвами отговорил: „Кришна винаги се намира редом с гопите, 
затова те не попадат под властта на илюзията. Въпреки това, в присъствието на Кришна 
те забравят за всичко на света“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава изразът „те мислят, че един миг 
продължава цяла калпа“?“ 

Светият Госвами пояснил: „Кришна казал на Уддхава: „Когато Аз прекарвах 
времето си с гопите във Вриндаван, цели нощи преминаваха като миг. Но сега, в 
раздяла с Мен, всяка нощ за тях е като калпа“. Този пример нагледно илюстрира тази 
ситуация“. 

Като изслушал обясненията на духовния си учител, Виджай-кумар казал: „Аз си 
изясних какво е рудха-бхава. Сега, моля те, опиши адхирудха-бхава“. 

Светият Госвами промълвил: „Когато проявлението на рудха-бхавите, за които ти 
разказах, се приближават до съвършенството, тях ги наричат адхирудха-бхави“. 

Виджай-кумар попитал: „Колко разновидности на адхирудха-бхава са известни на 
учените-ваишнави?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Съществуват две разновидности на адхирудха-
бхава: модана и мохана“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е модана?“ 
Гопала-гуру Госвами пояснил: „Когато адхирудха-бхава изпитват и Радха, и 

Кришна, когато проявленията на саттвика-бхава се проявяват в цялото си 
великолепие, чувствата на божествените влюбени се наричат модана. В модана-бхава и 
Радха, и Кришна изпитват най-силно вълнение. Това състояние е висше проявление на 
духовна любов и е достъпно само за гопите, които обичат Бог Кришна“. 

Виджай-кумар попитал: „За кого е достъпна модана-бхава?“ 
Светият Госвами отговорил: „Модана-бхава е достъпна единствено за 

момичетата, които принадлежат към обкръжението на Шри Радха. Модана-бхава се 
проявява в най-съкровените игри на хладини-шакти. Когато възлюбените се разделят, 
модана поражда мохана. Когато някой от влюбените страда заради принудителната 
раздяла, саттвика-бхава се проявява в цялото си великолепие“. 



Виджай-кумар отговорил: „Моля те, опиши проявленията на анубхава, характерни 
за мохана“. 

Светият Госвами промълвил: „Попадайки в обятията на Своята възлюбена, 
Кришна губи съзнание. Подложена на непоносимите страдания, които носи любовта, 
въпреки това Радха продължава да мисли само за щастието на Кришна. Тя изпитва 
такова желание да се докосне до Кришна, че се побърква и се замисля за самоубийство, 
от което духовният и материалният свят се изпълват с тревога, а животните, които се 
намират наоколо, се обливат в сълзи. Но Нейната любов към Кришна е толкова силна, 
че Тя моли своите приятелки-гопи да съхранят тялото Ѝ за утешение на Нейния 
единствен възлюбен, Шри Кришна. Мохана-бхава изпитва единствено царицата на 
Вриндаван, Шри Радха. Признаците на мохана-вябхичари-бхава не се проявяват у 
никой друг, освен у Радха“. 

Виджай-кумар казал: „О, учителю, ако считаш, че е допустимо, моля те, опиши 
дивйонмада (трансценденталното безумие)“. 

Светият Госвами промълвил: „Достигайки определено ниво, мохана-бхава 
започва да напомня състоянието на психично болен. Това удивително състояние се 
нарича дивйонмада. То има свои степени – удгхурна (вълнение) и читра-джалпа 
(гневна реч)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е удгхурна?“ 
Праведният Госвами пояснил: „Удгхурна има множество форми на проявление. 

Например, удгхурна е изпитвала Шри Радха, когато Кришна заминал за Матхура“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво представлява читра-джалпа?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Виждайки някого от приятелите на своя възлюбен, 

разгневеното момиче му вдига скандал с остри думи, въпреки че в действителност 
чувства тъга и тревога. Това състояние се нарича читра-джалпа“. 

Виджай-кумар попитал: „Съществуват ли някакви разновидности на читра-
джалпа?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Съществуват десет вида читра-джалпа: 1) 
праджалпа; 2) париджалпита; 3) виджалпа; 4) удджалпа; 5) санджалпа; 6) 
аваджалпа; 7) абхиджалпа; 8) аджалпа; 9) пратиджалпа; 10) суджалпа. Всички 
разновидности на читра-джалпа са описани в тази глава на Десета песен на „Шримад 
Бхагаватам“, която е наречена „Бхрамара-гита“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „Какво представлява 
праджалпа?“ 

Светият Госвами отговорил: „Читра-джалпа се проявява в безкрайно множество 
форми, поради което е много трудно да бъде описана по изчерпателен начин. Затова ще 
я опиша накратко. Ако влюбената оскърбява своя възлюбен язвително, злобно и 
страстно – това е праджалпа“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „С какво се характеризира париджалпита?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако момичето твърди, че нейният възлюбен, 

Господарят на сърцето ѝ е безжалостен, коварен и непостоянен, следователно има 
място париджалпита“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво представлява виджалпа?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Виджалпа се проследява когато момичето хвърля 

към Кришна злобни погледи и говори язвителни думи, а в сърцето си Го почита и 
обича“. 

Виджай-кумар попитал: „С какво се характеризира удджалпа?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Ако влюбеното момиче е гневно, 

високомерно и нанася язвителни оскърбления на Кришна, като Го нарича измамник и 
безделник – това е удджалпа“. 



Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е санджалпа?“ 
Гопала-гуру Госвами пояснил: „Санджалпа се среща когато влюбената дразни 

Кришна и се оплаква на всички от Неговата неблагодарност“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво е аваджалпа?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Когато влюбеното момиче говори за изпитвания 

ужас от това как може да свърши любовта към такова грубо, похотливо и коварно 
създание като Кришна, това е аваджалпа“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е абхиджалпа?“ 
Светият Госвами отговорил: „Абхиджалпа се проявява когато влюбената говори 

лукаво: „Да обичаш Кришна е глупаво и безполезно. Той е толкова жесток, че измъчва 
дори невинните птици“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „С какво се характеризира аджалпа?“ 
Праведният Госвами казал: „Ако влюбеното момиче заявява с чувство на най-

дълбоко отвращение: „Кришна е коварен лъжец. Той ни носи само неприятности. Нека 
прекратим разговорите за Него и да поговорим за нещо по-приятно“ –  това е 
аджалпа“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е пратиджалпа?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако момичето заявява: „В любовните дела Кришна 

е просто голям разбойник“. Той е безделник, който обича да се наслаждава на 
компанията на наивните момичета. Нека дори да не се доближава до мен“ – това е 
пратиджалпа“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А с какво се характеризира 
суджалпа?“ 

Достойният Госвами пояснил: „Суджалпа се проявява, когато влюбеното момиче 
задава множество въпроси за Кришна с искрено и дълбоко чувство на тревога“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, аз достоен ли съм да постигна същността на 
модана?“ 

Като изслушал въпроса на своя ученик, праведният Госвами промълвил: „Когато 
най-възвишената, най-прекрасната от всички духовни емоции – хладини-шакти се 
проявява в цялото си великолепие, тя е наречена модана. С модана-бхава е надарена 
Шри Радха“. 

Виджай-кумар попитал: „А на модана-бхава присъща ли е ревност?“ 
Достойният Госвами отговорил следното: „Ревността играе значима роля в 

модана-бхава. Понякога тя е насочена дори към неодушевени предмети. Друг път 
възхвали се възнасят към всички, които са във връзка с Кришна. Като уместни примери 
могат да бъдат посочени думите, които изразяват ревност към флейтата на Кришна, а 
също думите, възхваляващи момичетата пулинда“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Как се проявява модана?“ 
Светият Госвами казал: „Дивната модана-бхава се проявява, когато влюбените се 

срещат и се наслаждават заедно на любовните си игри. Във вечните игри на 
божествените възлюбени модана-бхава се въплъщава в хиляди различни форми“. 

Като изслушал светия старец, Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „О, 
учителю, великите мъдреци описвали ли са модана-бхава?“ 

Достойният Госвами казал: „Модана-раса е безгранична. Самият Бог Кришна не 
се наема да тълкува духовната модана-раса. Великият мъдрец Шукадева Госвами се 
считал за неспособен да я опише изчерпателно. Нито дори признатият раса-ачария, 
Шри Бхарата Муни, нито другите велики ачарии, не са могли да опишат подобаващо 
модана-раса“. 

Потресен от чутото, Виджай-кумар възкликнал: „Какво чувам! Дори самият Бог 
Кришна, който се наслаждава на модана-раса, не се наема да я тълкува! Как така?“ 



Светият Госвами казал: „Бог Кришна е олицетворение на всички раси. Той е 
безграничен, всеведущ и всемогъщ. Не съществува нещо, което не би могъл да разбере, 
да достигне или да извърши. Той е единен с расите и в същото време е отделен от тях. 
Той е атмарама (същество, което се наслаждава на духовните раси). Той присъства във 
всички раси едновременно. Освен личната (атма) раса на Кришна, съществуват раси и 
на другите живи същества (пара). Тези раси създават усещането за безгранично щастие, 
което цари в духовните игри. Когато расата на другите живи същества (пара) се 
изразява във висшата степен на своето съвършенство, тя е наречена паракия-раса. Това 
най-висше ниво се проявява само на святата земя на Вриндаван. Когато атма-раса 
(свакия-раса) отива на втори план, а паракия-раса разцъфтява в цялото си великолепие, 
модана-раса достига своята кулминация. Така модана-раса се проявява в апраката-
лила (игрите на Бога на Голока, невидими за материалните очи). Също така тя се 
проявява в земята на Враджа в материалния свят“. 

Виджай-кумар промълвил: „О, учителю, твоята милост към мен няма граници. 
Моля те, изложи накратко всичко, казано от теб за мадхуря-раса“. 

Светият Госвами казал: „Различните чувства на момичетата на Враджа се намират 
извън границите на влияние на материалния свят. Те са непостижими за разума, 
осквернен от материята. Аз знам от писанията, че Шри Радха е чувствала любовта 
(рага) към Кришна още преди срещата си с Него. От тази рага е възникнала анурага 
снеха, а след това – мана и праная. Но е невъзможно да се осмисли всичко това. В 
садхарани-рати се проявява дхумаита. В саманджаса-рати се проявяват снеха, мана, 
праная, рага и анурага. След това възниква дипта-рати. После възникват рудха, 
уддипта, модана и судипта-рати. Но трябва да се има предвид, че това кратко 
изложение е подобно на общото правило, което може да има изключение в зависимост 
от конкретна личност, а също от обстоятелствата, времето и мястото. Садхарани-рати 
достига най-висшата точка на развитие в према. Саманджаса-рати постига 
съвършенство в анурага. Самартха-рати достига най-висшата точка на развитие в 
маха-бхава“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво ниво достига рати в сакхя-раса?“ 
Светият Госвами отговорил: „Най-висшето ниво, което достигат нарма-сакхите, е 

анурага. Но Субала и някои други приятели на Кришна достигат маха-бхава“. 
Виджай-кумар произнесъл: „Ти вече описа стхайи-бхава. Стхайи-бхава достига 

най-висшето си ниво в маха-бхава. Но защо в стхайи-бхава, която има определена 
природа, са представени различни раси?“ 

Светият Госвами казал: „Стхайи-бхава се проявява в различни раси. Те възникват 
благодарение на въздействието на съответстващите самарги, които съществуват също и 
в стхайи-бхава“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар задал последен въпрос: „Кажи, 
свакия-раса и паракия-раса вечни съставки на мадхуря-раса ли са?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Да. И свакия, и паракия са вечни. Разликата 
между тях не е някаква проста материална условност. Ако разликата между тях беше 
материална, то и самите раси биха имали материална природа. Расите са вечни. Те са 
източник на ручи (влечението към Кришна), бхаджана (служенето към Кришна) и 
прапти (общуването с Кришна). Свакия-раса също е проявена във Враджа. Когато 
изпитва чувствата, характерни за тази раса, живото същество счита Кришна за свой 
съпруг. На тази раса също са присъщи ручи, садхана, бхаджана и прапти. Свакия-
расата, проявена в Дварака, е тъждествена на тази раса, която е проявена на 
Ваикунтха. Но знай, че свакия-расата, проявена във Враджа, съответства на расата на 
Голока и се различава от расата на Ваикунтха“. 

Виджай-кумар се поклонил на своя духовен учител с огромна любов и си тръгнал 



към вкъщи. 
 
 

37. Шрингара-раса (мадхуря-раса)  
 
 
На следващия ден Виджай-кумар отново се запътил към своя духовен учител и 

когато го видял, се поклонил с почит. Изгарян от нетърпение отново да чуе неговите 
наставления, подобни на божествен нектар, той произнесъл следните думи: „О, 
учителю, ти ми откри тайните на вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-
бхава. Аз разбрах какво представлява стхайи-бхава. Но все пак расата, която поражда 
съчетанието на стхайи-бхава със споменатите четири съставки, остава загадка за мен. 
Защо се случва това?“ 

Светият Гопала-гуру Госвами отговорил: „О, Виджай-кумар, ти трябва да 
разбереш расата, наречена шрингара-раса. Само тогава ще можеш да усетиш 
сладостния вкус на стхайи-бхава“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е шрингара-раса?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Когато мадхуря-раса разцъфва като пъпка на 

роза и засиява в цялата си красота, тя е наречена шрингара-раса. Тази раса се разделя 
на две разновидности: випраламбха (раздяла) и самбхога (съвместно наслаждение)“. 

Виджай-кумар казал: „О, дълбоко уважаеми, разкажи ми за випраламбха“. 
Светият Госвами започнал своя разказ: „При среща или при раздяла, младите 

влюбени винаги жадуват да се наслаждават на обятията и на любовните си игри. Ако 
тези желания остават неудовлетворени, тяхната любов (бхава) само се засилва. Това 
емоционално състояние, което увеличава усещането за щастие при срещата, се нарича 
випраламбха. В този контекст под думата випраламбха се подразбира вираха (раздяла 
след срещата) или вийога (липсата на общуване)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „По какъв начин випраламбха усилва усещането 
за щастие от срещата (самбхога)?“ 

Праведният Госвами пояснил: „Когато потапят червен плат в червена боя, той 
става още по-ярък. По подобен начин випраламбха усилва наслаждението на влюбените 
от срещата. Без випраламбха наслаждението от самбхога би било непълно“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви разновидности на випраламбха са известни на 
учените-ваишнави?“ 

Светият Госвами отговорил: „Випраламбха се разделя на четири категории: пурва-
рага, мана, према-вайчиття и праваса“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво е пурва-рага?“ 
Достойният Госвами пояснил: „Случва се още преди първата си среща, младите 

влюбени да се видят един друг, да чуят един за друг или по някакъв друг начин да 
разберат един за друг. Ако те започнат да изпитват влечение един към друг, а по-късно 
и взаимна любов, тяхното състояние се разглежда като пурва-рага“. 

Виджай-кумар попитал: „По какъв начин те могат да се видят един друг?“ 
Светият Госвами отговорил: „Момичето може да види Кришна случайно, да зърне 

изображение на Кришна или да Го види в съня си“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А как влюбените могат да чуят един за друг?“ 
Светият Госвами отговорил: „Те могат да чуят един за друг от устата на поет, 

който рецитира химни, от устата на приятелки-гопи или от пратеничка-гопи, в някаква 
песен и т.н. Всички тези начини са известни като шравана“. 

Виджай-кумар попитал: „А какви причини пробуждат взаимното влечение и 
любов (рати)?“ 



Праведният Госвами отговорил: „Съществуват множество причини, които 
пробуждат рати. Аз вече ти разказах за тях. Трябва да добавим, че тези причини се 
считат като причини за възникване и на пурва-рага“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „В чие сърце първо възниква пурва-
рага – на Кришна, или на гопите?“ 

Достойният Госвами казал: „В отговора на този въпрос трябва да бъдат отчетени 
различни фактори. В материалния свят жените се отличават с покорство и 
срамежливост. По тази причина именно мъжът проявява инициатива в желанието си да 
се сближи с жената. Но се счита, че жените изпитват голям интерес към любовните 
неща, и затова гопите, дарени с очите на сърни, чувстват пурва-рага първи. В бхакти-
шастрите е казано, че първо преданият започва да чувства пурва-рага, а след него я 
усеща и Върховният Бог“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви вябхичари се присъщи на пурва-рага?“ 
Светият Госвами отговорил: „Към вябхичарите на пурва-рага се отнасят 

болестите, съмненията, ревността, умората, разстройството, желанието, смирението, 
вълнението, сънливостта, бодростта, оплакванията, забавянето, безумието, объркването 
и желанието за смърт“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Съществуват ли разновидности на пурва-рага?“ 
Гопала-гуру Госвами отговорил: „Съществуват три разновидности на пурва-рага: 

праудха, саманджаса и садхарана“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво представлява праудха-пурва-рага?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато пурва-рага се проявява в самартха-

рати, тя приема формата на праудха-пурва-рага. Тази разновидност на пурва-рага е 
свързана с тъга, жажда за смърт и с други песимистични състояние на съществуване. 
Техните вябхичари изобилстват от тъга и тягостни желания“. 

Виджай-кумар помолил: „Моля те, опиши тези състояния на съществуване“. 
Светият Госвами произнесъл: „В „Удджвала Ниламани“ е казано следното: 
 
„Тъга, тревога, жизнерадост, изтощение, вцепенение, объркване, болести, 
безумие, илюзия и желание за смърт – това са основните десет състояния, 
присъщи на пурва-рага“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се разбира под „тъга“?“ 
Праведният Госвами пояснил: „В този случай тъга е силното желание да получиш 

възлюбения. Тя е съпроводена от безпокойство, мятане, тежки въздишки и други 
подобни признаци“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „тревога“?“ 
Светият Госвами отговорил: „Същността на тревогата е безпокойство на ума. За 

това състояние са характерни дълбоки въздишки, вълнение, вцепеняване, безпокойство, 
сълзи, бледност, потене и други подобни признаци“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво се подразбира под „бодрост“?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Бодростта е антоним на сънливостта. За това 

състояние са присъщи вцепеняване, гняв и други подобни признаци“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „изтощение“?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Изтощението настъпва, когато тялото отслабва 

прекалено. Това състояние е съпроводено от слабост, залитане и други подобни 
признаци. В някои текстове вместо изтощение се употребява думата вилапа (ридание)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се подразбира под „вцепенение“?“ 
Достойният Госвами пояснил: „Човек, който се намира във вцепенение, е 

неспособен да различава желаното от нежеланото, да отговаря на въпроси, а също да 



вижда и чува. Към признаците на вцепенението се отнасят неразбираеми звуци, 
издавани внезапно, без всякаква причина, неподвижност, дълги тежки въздишки и 
объркване“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се подразбира под „объркване“?“ 
Гопала-гуру Госвами дал следния отговор: „Объркването е състояние на дълбоко 

разстройство, съпровождано от неспособността за справяне с разнообразните жизнени 
ситуации. На това състояние са присъщи разочарование, скръб, ревност и загуба на 
различаващите способности на разума“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво се подразбира под „болест“?“ 
Светият Госвами промълвил: „Болестта се характеризира с бледност, треска и 

болезнено възбудено състояние, които възникват заради невъзможността за среща с 
любимия. Това състояние се съпровожда с объркване, тежки въздишки и падане на 
земята“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „безумие“?“ 
Праведният Госвами промълвил: „Ако влюбеният се намира в пълно объркване и 

говори неща, които не съответстват на действителността, неговото състояние се счита 
за безумие. Към признаците на безумието се отнасят ненавист към любимия, въздишки 
и трогателни оплаквания при раздялата с любимия“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „илюзия“?“ 
Светият Госвами произнесъл: „Илюзия е състоянието, в което умът работи не 

както трябва, а точно по обратния начин. В състояние на илюзия у човека се 
наблюдават неподвижност и загуба на съзнание“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво се разбира под „стремеж към 
смъртта“?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Ако момичето полага всички усилия, за да си 
върне любимия, но Той все още не се връща, тя изпитва такива любовни мъки, че 
започва да иска да умре. Тя завещава на приятелките си своите най-любими неща: 
нежния ветрец, лунната светлина, цветчетата кадамба и пчелите. Такава е тази 
анубхава“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава саманджаса-пурва-рага?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Саманджаса-пурва-рага се проявява в 

саманджаса-рати. Присъщи са ѝ страстно желание, вглъбеност, спомени, 
преувеличаване на добродетелите на любимия, тревоги, оплакване от безсърдечието на 
любимия, безумие, болести, вцепеняване и желание за смърт“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се разбира под „желание“?“ 
Светият Госвами пояснил: „Стремежът за докосване до любимия се нарича 

желание. За да постигне това желание, момичето си поставя най-хубавите украшения и 
признава своята страст на любимия“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „замисляне“?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Влюбеното момиче не спира да мисли как да 

привлече любимия си. В състояние на замисляне тя внимателно приготвя леглото, 
тежко въздиша и тревожно поглежда в посоката, от която трябва да се появи нейният 
любим“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се разбира под „спомени“?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Спомени са мислите за любимия, а също за 

всичко свързано с Него. В това състояние влюбеното момиче е обхванато от треска, 
която я лишава от възможността да управлява тялото си, тя плаче, въздиша тежко и се 
измъчва“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво се разбира под „прославяне на 
добродетелите на любимия“?“ 



Гопала-гуру Госвами отговорил: „Това е прослава на красотата и възвишените 
качества на любимия. Към проявите на анубхава, които съпровождат това състояние, се 
отнасят треперенето, настръхналите косъмчета по тялото и пресекващият глас. 
Останалите признаци на саманджаса-пурва-рага – тревога, болести, вцепенение и 
желанието за смърт – се проявяват както при саманджаса-рати“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „О, достопочтени, 
моля те, опиши садхарана-пурва-рага“. 

Мъдрият Госвами промълвил: „Садхарана-саманджаса-пурва-рага е подобна на 
садхарана-рати. В нея откриваме същите шест състояния, но в по-мека форма. Мисля, 
че в този случай няма нужда от примери. В тази пурва-рага влюбените си разменят 
любовни писма, гирлянди и други предмети, като използват услугите на пратеници“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво представляват любовните писма?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Любовните писма биват два вида: написани със 

символи и написани с думи. Тези писма се наричат любовни, защото в тях се съдържа 
признание в любов“. 

Виджай-кумар попитал: „Какви са любовните писма, написани със символи?“ 
Светият Госвами пояснил: „Авторът може с нокът да изобрази полумесец върху 

червено листо или върху стъблото на цветето. Такова писмо е написано без думи“. 
Виджай-кумар попитал: „А какви са любовните писма, написани с думи?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато влюбеният пише собственоръчно 

послание в стихове или в проза, неговото послание се нарича писмо, написано с думи. 
За написването на такова писмо се използва мастило от червена хингула, мускус или 
смес от пепел с вода. За хартия служат големи листа от цветя. Страниците се зашиват с 
влакно от лотос и се поставя печат от кункума“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „В каква последователност се развиват 
събитията в пурва-рага?“ 

Светият Госвами отговорил: „Най-напред очите забелязват обекта, който е 
приятен за съзерцание. След това възниква привързаност, после – тъга, безсъние, 
изтощение, отричане от всичко друго, загуба на срам, безумие и жажда за смърт. През 
такива стадии на любовта преминават както героят, така и героинята. Но отначало те се 
откриват у героинята и едва след това – у Кришна“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво представлява „гневът от 
ревност“?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Когато влюбените се срещат след дълга раздяла, 
но героинята не позволява на любимия си да я докосне, нейното състояние се нарича 
гняв от ревност. Към проявленията на санчари-бхава към такъв гняв се отнасят 
отвращение, тревога, безпокойство, високомерие, завист, потайност, телесно изтощение 
и вълнение“. 

Виджай-кумар попитал: „Кой е източникът на гнева от ревност?“ 
Светият Госвами отговорил: „Източник на този гняв е праная (любовта). Този 

гняв не съществува до възникването на праная. Гневът от ревност се разделя на две 
категории: обоснован и  необоснован“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво представлява обоснованият гняв от 
ревност?“ 

Достойният Госвами пояснил: „Когато влюбеното момиче чувства гняв поради 
това, че нейният възлюбен дава любовта си на съперничка, нейният гняв се нарича 
обоснован. Мъдреците от древността твърдят, че гневът, породен от ревност, не 
възниква, ако няма любов (праная). Затова проявленията на такъв гняв свидетелстват за 
любов между героя и героинята. Момичето, което искрено обича своя избраник, не 
може да изтърпи дори мисълта за съперничка, с която любимият ѝ споделя своите 



чувства. Когато цариците на Дварака чули, че Кришна подарил на Рукмини цветето 
париджата, гневът от ревност избухнал само в сърцето на Сатябхама, а останалите 
царици запазили спокойствие“. 

Виджай-кумар попитал: „А как влюбеното момиче разбира за съществуването на 
съперничка (випакша)?“ 

Праведният Госвами отговорил следното: „Съществуват три начина да се разбере 
това. Първо, влюбеното момиче може да чуе за своята съперничка. Второ, тя може да 
подозира за съществуването на съперничка. И накрая, трето, може да види 
съперничката си очи в очи“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „По какъв начин тя може да чуе за своя 
съперничка?“ 

Светият Госвами пояснил: „За нея може да ѝ съобщи приятелка, папагал или 
някой друг“. 

Виджай-кумар попитал: „А защо влюбеното момиче започва да подозира за 
съществуването на съперничка?“ 

Светият Госвами отговорил: „Тя може да види знаци, оставени от любовните 
игри, да чуе случайно произнесеното име на съперничката или да я види в съня си. 
Естествено, след това у момичето възниква подозрение за съществуването на 
съперничка. Възможно е влюбената да види по тялото на своя избраник различни знаци 
за наслаждение с друго момиче – това се нарича „да видиш знаците от любовни игри“. 
Също е възможно, възлюбеният случайно да произнесе името на съперничката – това се 
нарича „да чуеш името на съперничката, произнесено случайно“. От всичко това 
героинята се потапя в такава мъка, че започва да желае смъртта си“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво означава изразът „да види съперничката очи в 
очи“?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Момичето може да види с очите си как нейният 
възлюбен се наслаждава на игри с нейна съперничка – именно това се нарича „да 
видиш съперничката очи в очи“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какво означава „необоснован гняв 
от ревност“? 

Праведният Госвами промълвил: „Ако не съществува реален повод за такава 
ревност, но под влиянието на праная (любовта) героинята си намира някакъв предлог, 
тогава възниква необоснован гняв от ревност. Пандитите от древността 
провъзгласяват, че духовната любов се развива по крива, подобна на движението на 
змия. Затова героинята изпитва два вида гняв от ревност – обоснован и необоснован. В 
тази раса се проявяват множество вябхичари. За най-важна от тях се счита 
потайността“. 

Виджай-кумар попитал: „Как възлюбеният успокоява влюбеното момиче, 
обхванато от необоснован гняв от ревност?“ 

Светият Госвами отговорил: „Необоснованият гняв от ревност минава от само 
себе си, затова не трябва да се полагат особени усилия. Обоснованият гняв от ревност 
може да се отстрани чрез сдобряване с момичето, чрез окончателно скарване с нея или 
поднасяйки ѝ подарък“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „сдобряване“?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Сдобряването се постига с помощта на нежни 

любовни думи“. 
Виджай-кумар попитал: „Какво се разбира под „скарване“?“ 
Светият Госвами отговорил: „Влюбените могат да се скарат, като прекалено 

възхваляват самите себе си или подбуждайки приятелите да се присмиват на 
увлечението“. 



Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво означава изразът „да ѝ поднесе 
подарък“?“ 

Мъдрият Госвами отговорил: „Когато под някакъв предлог възлюбеният поднася 
украшение или някакъв друг предмет, това се нарича да поднесе подарък“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво означава думата упекша?“ 
Праведният Госвами промълвил: „Ако влюбеният вижда, че не може да успокои 

ревнивката нито със сдобряване, нито по каквито и да било други начини, той просто 
запазва мълчание. Именно това се нарича упекша. Някои учени ваишнави считат, че в 
този контекст упекша означава опита да успокои разгневеното момиче с шеговити 
думи“. 

Виджай-кумар отбелязал: „Наред с думата упекша ти използва и думата 
расантара. Какво означава тя?“ 

Достойният Госвами отговорил следното: „Расантара – това са думите, които 
плашат ревнивото момиче. Расантара се подразделя на две категории: ядриччхика и 
буддхи-пурвака. Ако плашещите думи са изречени случайно, наричат ги ядриччхика. 
Ако влюбеният намира и произнася такива думи преднамерено, те носят името буддхи-
пурвака“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „По какъв друг начин влюбеният може 
да утеши Своята разгневена възлюбена?“ 

Светият Госвами отговорил: „Когато Кришна свири на флейта, гневът на 
момичетата от Враджа утихва, без значение колко силен е бил той. Съществуват и 
други начини да бъдат успокоени ревнивите гопи. Малкият пристъп на гняв преминава 
бързо. Да се погаси силният гняв е трудно, дори с огромни усилия. Гопите, които се 
намират в състояние на гняв, могат да изразят чувствата си със следните думи: „О, 
коварни хитрецо, о, предводителю на зложелателите, о, царю на мошениците и 
лъжците, о, най-добри от най-лошите, о, велик демон, жестокосърдечен, безсрамен, 
грешен безделник, развратник, преследващ гопите и крадец на сърцата на прекрасните 
девици, о, разрушител на благочестието на гопите, пройдоха, който се присмива на 
светите гопи, о, цар на развратниците, о, чернилка на греха, крадец на дрехите на 
гопите, разбойник от големия път, който се крие в долината на хълма Говардхан!“ 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво представлява према-вайчиття?“ 
Светият Госвами пояснил: „Ако момичето страда в компанията на своя възлюбен, 

като погрешно счита, че Той е далече, нейното състояние се нарича према-вайчиття. 
Вайчиття е толкова силно чувство на любов, че на момичето, обхванато от него, му се 
струва, че нейният възлюбен е далече-далече“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво е праваса?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато героинята и героят, които някога са били 

заедно сега се намират в различни градове, а също в различни раси, тяхното положение 
се нарича праваса. На раздялата праваса са присъщи същите вябхичари, както на 
шрингара-раса, с изключение на радост, гордост, страст и боязливост. Праваса се 
разделя на две разновидности: буддхи-пурвака и абуддхи-пурвака“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „С какво се характеризира буддхи-
пурвака-праваса?“ 

Светият Госвами дал следния отговор: „Когато възлюбеният отива на далечно 
място за изпълнение на някакви задължения, ситуацията се разглежда като буддхи-
пурвака-праваса. Задължението на Кришна в тази ситуация е да достави удоволствие на 
Своите предани. Праваса се разделя на две категории: пътешествие на кратко 
разстояние и пътешествие на значително разстояние. Пътешествието на значително 
разстояние също се подразделя на три категории: 1) в бъдещето, 2) в настоящето, 3) в 
миналото. В случай на продължително пътешествие, влюбените задължително си 



разменят писма“. 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е абуддхи-пурвака-праваса?“ 
Достойният Госвами пояснил: „Ако злата съдба принуждава влюбените да живеят 

в различни краища, тяхното положение се разглежда като абуддхи-пурвака-праваса. 
Обикновено тази праваса е съпроводена от следните десет състояния: тревога, 
безсъница, безпокойство, изтощение, пребледняване на крайниците, несвързана реч, 
болести, безумие, объркване и жажда за смърт. Ако Кришна е далече, всичките десет 
състояния се проявяват в пълната си красота. О, Виджай-кумар, разновидностите на 
духовната любов (према), а също и техните проявления, могат да бъдат осъзнати само 
благодарение на особена милост. Иначе е невъзможно да бъдат постигнати“. 

Като изслушал внимателно духовния си учител, Виджай-кумар произнесъл 
следните думи: „Когато разумът ми се потапя в мисли за божествените проявления на 
любовта, той казва, че раздялата не може да бъде самоцел. Нейното предназначение е 
да увеличи океана на наслаждението, което влюбените изпитват при своята среща. 
Разбира се, душата пленена от мая, ще отдаде предпочитание на океана от щастие, в 
който влюбените се потапят при своята среща, и ще го определи като превъзхождащ 
расата на раздялата. Независимо от това, игрите на Бога, лишени от тези раси, не биха 
били толкова чудесни“. 

 
 

38. Шрингара-раса  
 
Като почтително събрал дланите си, Виджай-кумар започнал да пита своя духовен 

учител за самбхога (наслаждението, което влюбените изпитват при срещата си). 
Като изслушал въпросите на своя ученик, Светият Госвами промълвил: „Игрите 

на Шри Кришна се разделят на две категории: праката (проявени) и апраката 
(непроявени). Раздялата с Кришна, за която говорих, се случва в игрите праката. Във 
Вриндаван Кришна вечно се наслаждава на игри с гопалите и гопите. Глаголът 
кридати, който се съдържа в този текст в сегашно време, потвърждава, че Бог Кришна 
пребивава вечно във Вриндаван. Затова в непроявените игри на Бог Кришна (апраката) 
- както на Голока, така и във Вриндаван – Кришна и гопите винаги се наслаждават 
заедно. Кришна никога не напуска Вриндаван. Там не съществува раздяла. Любувайки 
се един на друг, като се прегръщат в обятията си и като се наслаждават на множество 
любовни игри, Кришна и гопите вкусват вечното блаженство (самбхога). Това 
наслаждение (самбхога) бива двояко: мукхя (основно) и гауна (второстепенно)“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „ Какво е мукхя-самбхога?“ 
Светият Гопала-гуру Госвами отговорил: „Наслаждението на Кришна и гопите, 

които се намират в състояние на бодърстване, се нарича мукхя-самбхога. Мукхя-
самбхога бива четири вида. Самбхога, възникнала скоро след зараждането на пурва-
рага, се нарича санкшипта (кратка). Самбхога, възникнала след сцена на ревност, се 
нарича санкирна (тясна). Самбхога, възникнала след кратко пътешествие, се нарича 
сампанна (щастлива). Самбхога, възникнала след пътешествие в далечни страни, се 
нарича самриддхиман (възторжена)“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представлява санкшипта-самбхога?“ 
Светият Госвами отговорил: „Среща, която завършва бързо поради страх, 

боязливост и други емоции, се нарича санкшипта-самбхога“. 
Виджай-кумар попитал: „В какво се състои санкирна-самбхога?“ 
Светият Госвами отговорил: „Когато влюбените чувстват, че обстоятелствата 

могат да прекъснат игрите им, и поради това се наслаждават, все едно бързо гълтат 
горещ сок от захарна тръстика, тяхното състояние се нарича санкирна-самбхога“. 



Виджай-кумар се поинтересувал: „А какво е сампанна-самбхога?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Ако влюбеният се среща със Своята възлюбена 

след продължително пътешествие, техните чувства се разглеждат като сампанна-
самбхога. Тя се подразделя на две категории: агати и прадурбхава. Планираната среща 
се нарича агати. Но ако влюбените, изгаряни от страст, се срещат лице в лице съвсем 
случайно и неочаквано, тяхната среща се нарича прадурбхава. Прадурбхава проявява 
със себе си великият празник на висшето трансцендентално щастие“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво представлява самриддхиман-самбхога?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Тя възниква, когато младите влюбени се виждат 

много рядко. Като правило, заради младата си възраст те се намират под опеката на по-
възрастните, затова техните срещи са редки. В последствие, след като се избавят от 
опеката, те могат да се наслаждават безпрепятствено. Това състояние се нарича 
самриддхиман-самбхога. Тази самбхога бива скрита и открита. Но сега аз няма да 
разказвам за нея“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво представлява гауна-самбхога?“ 
Светият Госвами отговорил така: „Наслаждението на игрите с Кришна, което се 

изпитва насън, се нарича гауна-самбхога. Сънищата биват обикновени (саманя) и 
особени (вишеша). Съответно, съществуват два вида гауна-самбхога. Ако сънят се 
разглежда като вябхичари-бхава, неговото проявление се нарича саманя-гауна-
самбхога. Вишеша-гауна-самбхога се случва когато влюбената се събужда от съня си и 
вижда, че наяве всичко се случва по същия начин както в съня ѝ. Тази раса е 
преизпълнена с тъжно любовно страдание. Гауна-самбхога се разделя на четири 
разновидности: санкшипта, санкирна, сампанна и самриддхиман“. 

Силно удивен от чутото, Виджай-кумар казал: „Но нали сънищата не са реални. 
Как може самриддхиман-самбхога да съществува в съня?“ 

Достойният Госвами пояснил: „В духовния свят не съществува нито бодърстване, 
нито сън. По-точно – те всъщност са едно. Уша и Анирудха са се срещнали в съня си. 
По подобен начин и Кришна може да се среща в сънищата си със Своите възлюбени 
гопи. Съвършените предани (сиддхи-бхакти) понякога сънуват вълшебни сънища и 
събуждайки се, получават предмет, който са видели в съня си – украшение или нещо 
подобно. Трябва да помним, че сънищата на гопите, изпълнени с духовна любов, 
съществуват в петото измерение, далече извън пределите на самадхи, достигано от 
йогите, което съществува в четвъртото състояние на битието. Оттук лесно може да се 
направи изводът, че сънищата на гопите нямат нищо общо с материалните сънища, 
породени от гуната на страстта. Сънищата на прекрасните момичета от Враджа 
проявяват вечната духовна реалност. Затова Бог Кришна може да се наслаждава на 
чудесните игри с гопите и в сънищата“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, опиши вишеша-гауна-самбхога“. 
Мъдрият Госвами промълвил: „Към вишеша-гауна-самбхога (особените 

обстоятелства на срещата) се отнасят следните проявления: любуването един на друг, 
поверителните беседи, нежните докосвания, игри в дома, забавления в гората на 
Вриндаван, къпане във водите на Ямуна, игри в лодка, фриволна кражба на цветя, игри 
в гхата (играта дана-кели), игри на криеница в гората, наслаждение на нектара мадху, 
преобличане на Кришна като жена, игра на зарове, дърпане за дрехите, бързи целувки, 
смели прегръдки, драскане с ноктите и наслаждение на любовните игри“. 

Виджай-кумар отбелязал: „О, учителю, игривото прекарване на времето (лила-
виласа) е едно, а срещата (сампрайога) – съвсем друго. Какво доставя по-голямо щастие 
на влюбените?“ 

Светият Госвами казал: „В игривото прекарване на времето (лила-виласа) се крие 
по-голямо щастие, отколкото в срещата (сампрайога)“. 



Виджай-кумар попитал: „Има ли ласкави имена, с които гопите наричат 
Кришна?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Гопите се обръщат към Кришна със следните 
имена: Гокулананда (блаженството на Гокула), Говинда (който удовлетворява кравите, 
земята и сетивата), Враджендра-кула-чандра (луната, родена от царя на Враджа), 
Пранешвара (повелителят на нашия живот), Сундароттама (царят на всички прекрасни 
мъже), Нагара-широмани (скъпоценният камък сред всички герои на любовни 
похождения), Вриндавана-чандра (луната на Вриндаван), Гокула-раджа (царят на 
Гокула), Манохара (похитителят на момичешките сърца). Освен това, съществуват и 
множество други имена“. 

Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар казал: „О, учителю, игрите на 
Бог Кришна биват проявени (праката) и непроявени (апраката). Независимо от това, 
всичките Му игри представляват една духовна реалност. Кои разновидности на 
Неговите проявени игри преминават във Враджа?“ 

Достойният Госвами промълвил: „Игрите праката, проявени във Враджа, се 
разделят на две категории: нитя (вечни) и наймиттика (които се проявяват в особени 
случаи). Ашта-калия-лила (игрите на Бога, проявени поред в течение на осемте части 
на денонощието) във Враджа, са игрите, които се отнасят към категорията нитя. 
Другите игри – например, убийството на Путана и останалите демони или 
продължителното пътешествие – са игри, които се отнасят към категорията 
наймиттика“. 

Като изслушал внимателно всичко, казано от духовния му учител, Виджай-кумар 
произнесъл: „О, достопочтени, бих искал да разбера за игрите на Бога, които се отнасят 
към категорията нитя“. 

Мъдрият Госвами казал: „О, Виджай-кумар, искаш да чуеш описанието, което са 
оставили мъдреците от древността, или описанието, дадено от шестимата Госвами?“ 

Виджай-кумар казал: „Отначало бих искал да чуя описанието, оставено от 
древните мъдреци“. 

Светият Гопала-гуру Госвами промълвил: „В свещените писания, дошли до нас от 
дълбочината на вековете, се казва следното: 

 
„Денонощието се разделя на осем части: 1) край на нощта, 2) ранно утро, 3) късно 
утро, 4) пладне, 5) следобедно време, 6) сумрак, 7) вечер, 8) нощ. И пладнето, и 
нощта продължават в течение на шест мухурти. Всички останали части на 
денонощието продължават в течение на три мухурти за всяка“. 
 
Две данди (които продължават двадесет и четири минути всяка) са равни на една 

мухурта (четиридесет и осем минути). В „Санат-кумар-самхита“ Бог Шива е описал 
игрите на Бога, които се проявяват в течение на осемте части на денонощието“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, достоен ли съм да чуя тези думи на Бог 
Садашива, духовния учител на цялата проявена вселена?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Приятелю мой, слушай. Бог Садашива е казал 
следното („Санат-кумара-самхита“, 183-188): 

 
„Като считат Кришна за свой възлюбен, гопите се стремят да доставят 
удоволствие на своя любим. Трябва да считаме себе си за млада девойка, 
прекрасна гопи, която знае различни тайни, мила на Бог Кришна, но въпреки това 
не желаеща да се наслаждава на любовните игри с Него дори в случай, че Той 
самият помоли за това, приятелка на Шри Радха, Нейна предана слугиня, която 
обича Шри Радха дори по-силно отколкото самия Бог, слугиня, която старателно 



подготвя срещите на Шри Радха и Шри Кришна, и която намира щастието в това, 
че Те са доволни от нейното служене. 
Разсъждавайки за себе си по такъв начин, трябва да служим на Шри Шри Радха-
Кришна от най-ранна утрин – от началото на брахма-мухурта докато свърши 
нощта“. 
 
Виджай-кумар попитал: „Кои игри се случват в края на нощта?“ 
Светият Госвами отговорил: „Шри Вринда-деви казала (в „Шри Санат-кумара-

самхита“, 196-201): 
 
„В дълбината на прекрасната Вриндавана, украсена от петдесет горички, в 
гъсталаците от дървета калпа-врикша, в двор от блестящи скъпоценни камъни, 
Божествената Двойка спяща на изящно ложе в обятията един на друг, по моя 
заповед се буди от пеенето на птиците. 
Разтваряйки Своите горещи обятия, Божествената Двойка се разстройва при 
мисълта за предстоящата раздяла. Нито Радха, нито Кришна не изпитват ни най-
малко желание да станат от леглото. 
Но радостните крясъци на папагалите и другите птици будят Шри Шри Радха и 
Кришна, и Те стават от леглото. 
Виждайки, че божествените влюбени вече са станали, гопите се приближават към 
тях и започват да им служат по начина, който съответства на това време. 
Божествената Двойка, съпровождана от пеенето на папагалите, оставя Своето 
ложе и обхваната от мъка се връща по Своите домове“. 
 
Като изслушал казаното, Виджай-кумар попитал: „А какви игри се провеждат в 

ранната сутрин?“ 
Праведният Госвами отговорил: „В свещените книги („Шри Санат-кумара-

самхита“, 202-218) е казано:  
 
„В ранната сутрин майката буди Кришна и Той става от леглото. След това 
Кришна и Баларам си мият зъбите. 
С разрешението на майка си, Бог Кришна весело бяга в краварника да дои 
кравите. В това време старшите гопи будят Шри Радха и Тя става от леглото. 
След като стане, Шри Радха си мие зъбите, намазва тялото си с благовония и 
отива в банята, където Лалита и другите гопи измиват Нейното тяло, сияещо от 
красота. 
След това Тя отива в стаята за обличане, където приятелките Ѝ я обличат и 
украсяват тялото Ѝ с множество украшения и гирлянди, а също я намазват с 
ароматни масла и козметика. 
След това, след като получи разрешение от свекървата на Радха, Яшода кани 
Радха и приятелките Ѝ вкъщи, да готвят закуска за лотосоокия Кришна“ 
 
Шри Нарада попитал: „О, богиньо, защо Яшода кани Шри Радха да готви за 

Кришна, след като в дома ѝ се намират Рохини и множество други отлични готвачи?“ 
Шри Вринда отговорила: „Великият мъдрец Дурваса дал благословия на Радха и 

Тя станала най-добрата от готвачите. Ето какво съм чувала от устата на Катяяни: 
 
„Дурваса казал на Радха: „О, Богиньо, цялата храна, която приготвяш, ще стане 
изискан нектар благодарение на моята милост. Освен това, тя ще увеличава 
продължителността на живота на този, който я яде“. 



Затова Яшода вика Радха да готви всеки ден. Тя счита, че като вкусва тази храна, 
нейният син ще живее много дълго. 
След като получи разрешението на свекърва си, Радха се преизпълва от щастие. 
Заедно със Своите приятелки, тя тръгва за дома на Кришна, за да приготви 
закуска за Него. 
По това време Бог Кришна и Неговите приятели завършват доенето на кравите, и 
се връщат вкъщи, извикани от бащите си,. 
С голямо удоволствие умелите слуги правят масаж на Бог Кришна, измиват Го, 
обличат Го в чисти дрехи, поставят гирлянд на шията Му и нанасят върху тялото 
Му сандалова паста. 
След това слугите вчесват косите на Бог Кришна от челото към тила Му и ги 
завързват на възел. Те украсяват сияещата луна на Неговото чело с тилак и с 
извиващи се черни къдрици коса. 
Украсяват нежните ръце на Кришна с гривни и пръстени със скъпоценни камъни. 
След това поставят на гърдите Му огърлица от перли, а ушите Му гиздят с обици, 
които имат форма на акула. 
Извикан неведнъж от Своята майка, в края на краищата Бог Кришна я хваща за 
ръка и тръгва след Баларам към стаята за закуска. 
В компанията на любимата Си майка и скъпите Си приятели, Бог Кришна закусва. 
Масата е украсена с множество изискани ястия. Той се шегува много, смее се и 
разсмива Своите приятели. 
След това слугите донасят бетелови ядки. Бог Кришна ги раздава на приятелите 
Си, взема и сам, а след това ляга на изящно ложе да си почине“.                   
 
Виджай-кумар попитал: „Сега, моля те, опиши игрите на късната сутрин“. 
Праведният Госвами промълвил: „Пак там („Шри Санат-кумара-самхита“, 220-

223) е казано: 
 
„Облечен като овчарче, Бог Кришна върви на пасището след тучните крави, а 
всички жители на Враджа вървят след Него, изпълнени с любов. 
След като се поклони на майка Си и баща Си, дарявайки с бърз поглед Своите 
възлюбени гопи и поздравявайки всички останали, Бог Кришна изпраща всички 
обратно, и продължава Своя път. 
Бог Кришна влиза в гората, като известно време се забавлява с приятелите Си, а 
след това незабелязано се скрива от погледа на останалите, заедно с най-близките 
си приятели. 
Изгарян от горещо желание да види Своята любима, Бог Кришна тръгва за среща 

с Нея“. 
 
Виджай-кумар попитал: „Сега, моля те, опиши игрите по пладне“. 
Светият Госвами казал: „Отново там („Шри Санат-кумара-самхита“, 223-226) е 

казано следното: 
 
„Като вижда, че Кришна е влязъл в гората, Шри Радха се връща вкъщи. 
След това, под предлог, че ще бере цветя, необходими за поклонението на Бога на 
Слънцето, Шри Радха тръгва към гората, обхваната от жажда да се срещне със 
Своя възлюбен. 
Накрая, като се срещнат един с друг, Радха и Кришна, заедно със Своите 
спътници, се наслаждават в гората, като измислят множество радостни игри. 
Понякога Радха и Кришна се забавляват с игри на люлки, на които Ги люлеят 



гопите. Понякога Радха измъква флейтата на Бог Кришна от ръцете Му и побягва. 
Понякога гопите се крият от Кришна и Го заставят да ги търси. От време на 
време, те Го дразнят и Му се карат. Понякога се шегуват и Го разсмиват. С 
множество различни хитрости, те запленяват Бог Кришна и открадват Неговото 
сърце. 
Когато настъпва пролетта и всичко наоколо цъфти, Бог Кришна отива в гората и 
там пръска гопите с вода, смесена със сандал, куркума и с други благовонни и 
украсяващи вещества. Гопите с готовност Му отвръщат по същия начин. Така 
Радха и Кришна се обливат безкрайно с ароматна разноцветна вода. 
О, брамине, в цъфтящите горички божествените влюбени заедно със Своите 
спътници се наслаждават на всевъзможни игри, съответстващи на времето на деня 
и годината. 
О, първи от мъдреците, понякога Те се уморяват. Тогава, сядайки на прекрасен 
трон под сянката на дърветата, пият освежаващ нектар. 
Опиянени от нектара, чувстват как сънят затваря клепачите Им. Като се държат за 
ръце, Те Се отдават на милостта на Камадева. 
Обхванати от жаждата на блаженството, насочват Своите лотосови нозе в 
дълбината на гората и там, точно като два царствени слона, започват да се 
наслаждават на Своите игри. 
Опиянени от нектара, с притворени клепачи, гопите също отиват в близките гори. 
Разпространявайки Се в множество форми, всемогъщият Бог Кришна се 
приближава към всяка гопи поотделно. 
Бог Кришна се наслаждава с гопите, както се наслаждава царят на слоновете с 
множеството си жени. След това Бог Кришна, Неговата любима Радха и всички 
лотосооки гопи се потапят в освежаващите води на езерото. 
Шри Нарада казал: „О, Вринда-деви, ако сладостният аспект на игрите на Бог 
Кришна се проявява толкова грандиозно, то как тогава Той проявява игрите на 
Своето величие? Моля те, разсей моите съмнения.” 
Шри Вринда отговорила: „О, мъдрецо, могъщата енергия на сладостните игри, 
всъщност е една от енергиите на Бог Хари. С помощта на тази енергия Бог Хари 
се наслаждава на игрите с гопите. 
Когато Бог Кришна, в своята изначална форма се наслаждава на игрите с Шри 
Радхика, Той проявява енергията на Своите сладостни игри в цялото си 
великолепие. През това време Неговото величие е скрито. 
Божествената Двойка, съпровождана от приятелките-гопи се наслаждава на 
игрите във водите на езерото. След това обличат Радха и Кришна в изящни 
одежди, поставят им украшения и гирлянди, и нанасят сандалова паста върху 
Техните сияещи тела. 
После, разположена в хижа от скъпоценни камъни, Божествената Двойка хапва 
сочни плодове и корени, подготвени старателно от мен. 
След закуската, Бог Хари и Неговата любима полягат на ложе от цветя. Няколко 
прекрасни гопи Им служат с любов. 
Докато гопите поднасят бетелови ядки на Кришна, веят Му с ветрила и 
масажират Неговите стъпала, Той отново и отново се връща в мислите Си към 
Своята възлюбена, и Се преизпълва от щастие. 
Когато Бог Кришна заспива, Шри Радхика и Нейните спътнички дояждат това, 
което е останало от Неговата трапеза. 
След това Шри Радха отива до ложето и се любува на лотосовото лице на Своя 
възлюбен, както птицата чакори се любува на Луната. 
Верните гопи поднасят на Радха остатъците от бетел, които е дъвкал Бог Кришна. 



Тя ги споделя с приятелките си. 
Бог Кришна, в желанието си да подслуша разговорите на гопите, лежи под 
одеялото и се преструва на заспал. 
Гопите пускат весели шеги по адрес на своя възлюбен и забелязват, че Той само 
се преструва на заспал.  
След като видят признаците на събуждане по лицето на Кришна, те се споглеждат 
една друга и замълчават смутени.  
Като внезапно махат одеялото от тялото на Кришна, те крещят: „Ох, Ти би 
трябвало да си се наспал!“ и се смеят, а Той също се смее с тях. 
О, първи от мъдреците, по този начин Божествената Двойка се наслаждава на 
приятна почивка с отлични шеги. 
След това, седейки на сияещия трон в обкръжението на Своите скъпи спътници, 
Радха и Кришна играят на зарове, с определени награди за победителя, 
включващи целувки, прегръдки и гирлянди. 
Разменяйки си любовни шеги, Радха и Кришна играят на зарове. Победен от 
Своята любима, Бог Кришна дава всичките награди на избраницата Си. 
Като отнема от Кришна огърлицата и другите награди, Шри Радха Го удря с 
цветчето на лотос. 
О Нарада, Кришна се държи все едно е загубил огромно състояние. „О, Богиньо, 
Ти ми нанесе поражение, - печално говори Той. - Моля те, вземи наградите, които 
очакват победителя“. 
В желанието Си да се полюбува на повдигнатите вежди на Радха, която преди 
това Му е забранила да Я докосва, и да чуе Нейните нежни упреци, Бог Кришна 
заявява: „Сега ще ти дам целувка, заедно с останалите награди“, и веднага 
изпълнява обещанието си. 
Слушайки призивните крясъци на папагалите, Радха и Кришна се измиват във 
водите на езерото и си тръгват към вкъщи. 
Разделяйки се със Своята любима, Кришна се връща при кравите, а Шри Радха 
заедно с приятелките Си отива в храма на бога на Слънцето. 
По молба на гопите, преоблечен, Кришна провежда обреда за поклонение на Бога 
на Слънцето. Кришна декламира множество уж ведически химни и молитви, 
съчинени набързо и изпълнени с грешки. 
По-разумните гопи в края на краищата разбират, че пред тях стои техният 
възлюбен Кришна, и се потапят в океан от блаженство. 
О, мъдрецо, така наслаждавайки се на разнообразни игри, Радха, Кришна и 
Техните спътници прекарват шест мухурти. След това гопите се връщат вкъщи, а 
Бог Кришна – при Своите любими крави“. 
 
 
Като изслушал думите на духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „О, най-

мъдри, какви игри се провеждат след обяд?“ 
Светият Госвами отговорил: „Отново там (в „Шри Санат-кумара-самхита“, 263-

270) е казано следното: 
 
„Срещайки се със Своите приятели – гопалите, събирайки кравите и привличайки 
сърцето със звуците на Своята флейта, Бог Кришна се връща в селцето. 
Като чуват звуците на флейтата и като виждат облака прах, вдигнат от копитата 
на кравите, цар Нанда и останалите жители на Враджа изоставят всичките си 
занимания и тичат да посрещнат Кришна. 
След като се измива, облича и украсява Своето лице с козметика, Шри Радха 



също идва и носи лакомства за Своя възлюбен. И Тя, и Нейните приятелки вече 
тъгуват по Кришна. 
На пътя, който води към селището, Бог Кришна приветства всички жители на 
Враджа. 
Той ги приветства с погледи, лъчезарни усмивки и прегръдки. Покланя се на 
старшите гопали и им изказва думи на почитание.  
О, Шри Нарада, като изразява почитта Си на Своите родители и на Рохини-деви, 
Бог Кришна пада в поклон пред тях. Едновременно с това Той хвърля боязлив 
поглед по посока на Своите възлюбени гопи. 
После всеки жител на Враджа изразява почитта си на Бог Кришна, след което 
Кришна отвежда кравите в краварника. 
Сетне Бог Кришна Си отива вкъщи с майка Яшода. Той се измива, облича, вкусва 
предложените Му лакомства, а след това отива да дои кравите“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А какви игри се провеждат по залез слънце?“ 
Светият Гопала-гуру Госвами: „Отново там („Шри-Санат-кумара-самхита“, 271-
272) е 

казано следното: 
 
„След като Бог Кришна, заедно с приятелите Си, приключи доенето на кравите, 
позволявайки на теленцата да изпият част от млякото, Той се връща вкъщи, 
съпроводен от баща Си и слугите, които носят млякото. 
След това в компанията на баща Си и майка Си, Бог Кришна и Бог Баларам се 
наслаждават на пиршеството, приготвено специално за тях“. 
 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А какви игри се провеждат вечерта?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Пак там („Шри Санат-кумара-самхита“, 273-
277) е казано: 
 
„Този пир е приготвен от Шри Радха и Нейните приятелки по молба на майка 
Яшода. 
Знаейки това, Бог Кришна се наслаждава на пира в компанията на баща Си и на 
останалите роднини, без да жали похвални думи, отправени към готвачите. След 
това, съпроводен от поети и рецитатори, Бог Кришна отива в залата за събрания. 
След като Кришна е станал от масата, Яшода започва да раздава остатъците от 
обилния пир. Най-напред ги получават гопите, донесли тези ястия. 
Майка Яшода им връчва това, което е останало на подноса на Бог Кришна. 
Гопите отнасят остатъците от храната и в уединено място ги предават на Шри 
Радха. 
Шри Радха с приятелките си изяждат остатъците от храната на Бог Кришна. След 
това гопите започват да украсяват радостната Радха, и Я подготвят за срещата Ѝ с 
Кришна“. 
 
Виджай-кумар попитал: „О, учителю, жадувам да разбера какви игри се 

провеждат през нощта?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Шри Вринда-деви ги описва със следните думи (в 

„Шри Санат-кумара самхита“, 278-285): 
 
„Една от гопите вече е подготвила всичко за тайната среща на Шри Радха с 
Кришна на брега на Ямуна. 



Облечена в дрехи, съответстващи на светлата или тъмната половина на месеца, 
Шри Радха, съпровождана от верните Си приятелки, тръгва към двореца от 
скъпоценни камъни, намиращ се сред гъсталаците от дървета калпа-врикша. 
По същото време, след като е изгледал множество празнични представления и е 
изслушал множество ласкави думи от поемите и песните, Кришна обсипва 
актьорите и останалите изпълнители с ценни дарове и, повикан от майка Си, 
отива в леглото. 
След като майка Яшода Му предложи лека закуска преди сън, тя излиза от 
спалнята, а Кришна тайно напуска бащиния дом и тръгва за среща с любимата Си. 
След като се срещнат в малката горичка, Шри Шри Радха и Кришна се 
наслаждават на песни, танци и други игри. 
След седем и половина мухурти, прекарани в игри и забави, Бог Кришна чувства 
известна сънливост. Съпроводен от няколко гопи, тайно от останалите, Той тръгва 
към другата гора. 
Там Божествената Двойка заспива на прекрасно цветно ложе, обкръжена от скъпи 
приятелки-гопи, винаги готови да Им служат“. 
 
О, Виджай-кумар, така се случват божествените игри ашта-калия. Те съдържат в 

себе си всички самагри (елементи) на раса. За тези игри се разказва в книгите, 
написани от древните мъдреци. Трябва да медитираш над тези игри винаги, на всяко 
място, при всякакви обстоятелства, и с вяра да се занимаваш с предано служене“. 

Като изслушал този разказ за игрите на Бога, ученият пандит Виджай-кумар се 
потопил в океан от екстатична любов. Потоци сълзи се леели от очите му. Задъхвайки 
се, той не можел да произнесе нито дума и паднал в нозете на Шри Гопала-гуру 
Госвами, като застинал в поклон. След това станал бавно и тръгнал към вкъщи. Всичко 
чуто за расите се запечатало навеки в неговото сърце. 

 
 

39. Проникване в игрите на Бога  
 
 
От този момент Виджай-кумар жадувал да слуша само за тези игри на Бога. 

Всичко останало спряло да го интересува. Съзерцавайки Бог Джаганнатх, Виджай-
кумар вече не можел да запазва спокойствие. Изучавайки расите, той разбрал много за 
мадхуря-раса, стхайи-бхава, вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава. 
Всички чувства, присъщи на екстатичната любов, проникнали в сърцето му едно по 
едно. Те му носели голяма радост и отново изчезвали. Това продължавало известно 
време. Той и сам не разбирал, как го е променило присъствието на екстатичната любов. 
Веднъж със сълзи на очи той паднал в нозете на своя духовен учител и казал: „О, 
учителю, благодарение на твоята милост разбрах всичко за съкровените Божествени 
игри. Въпреки това, изобщо не напреднах по духовния път. Не достигнах стхайи-бхава 
и не получих правото да се докосна до игрите на Бог Кришна. Моля те, вразуми ме, 
кажи ми какво трябва да правя, за да постигна толкова дълго очакваната любов“. Като 
видял от какви чувства е обхванат неговият ученик, Гопала-гуру Госвами останал 
много доволен. Той си помислил: „Любовта към Кришна (кришна-према) е толкова 
необикновена, че когато носи щастие, човек страда, а когато носи страдания, човек се 
чувства щастлив“. Той казал на глас: „Приятелю мой, ще ти разкажа как да влезеш в 
игрите на Бог Кришна“. 

Като повдигнал духа си, Виджай-кумар попитал: „Как да проникна в тях?“ 
Светият Госвами отговорил: „Пътят, който води към тях е открит от Шрила 



Рагхунатх дас Госвами в следните думи („Манах-шикша“, 2): 
 
„О, ум! Не се увличай от благочестивите и греховни деяния, описани във Ведите. 
Служи съсредоточено на Шри Радха и Шри Кришна, повелителите на Враджа. 
Винаги помни, че Бог Чайтаня, това е Бог Кришна, синът на Махараджа Нанда, а 
моят духовен учител е много скъпо същество на Бог Мукунда“. 
 
Не се увличай по благочестивите или греховни деяния, описани във Ведите. 

Отхвърли тази част на Ведите и вместо нея изучавай рагануга-бхакти. Непрестанно 
служи на Шри Шри Радха и Кришна във Враджа. Служи на Бога в съответствие с 
расите на Враджа. Ако не знаеш кой да те научи да служиш на Бога именно така, аз ще 
ти обясня. Моля те, слушай много внимателно. Шридхам Навадвип, където Бог 
Чайтаня се появил от лоното на Шачи-деви, е проявление на Вриндавана. Бог Чайтаня е 
Самият Кришна, синът на Нандишвара. Бог Чайтаня е единен с Кришна. Но мислейки, 
че Бог Кришна е слязъл в Навадвип, за да се наслаждава на игрите във формата на Бог 
Чайтаня, не трябва да пренебрегваш поклонението на Бог Кришна като героя на 
любовните игри във Враджа и вместо Него да се покланяш на Бог Чайтаня като герой 
на любовните игри с момичетата от Навадвип. Бог Чайтаня е Самият Бог Кришна. 
Въпреки това, не трябва да критикуваш преданите, които се покланят именно на Него. 
Пътешествайки по пътя на расите, трябва да се покланяш само на Кришна, възлюбения 
на Радха, а на Бог Чайтаня трябва да се покланяш само като на духовен учител, който 
открива на Своите ученици расите на Враджа. Трябва да медитираш върху игрите на 
Бог Чайтаня и върху игрите на Бог Кришна, известни като ашта-калия. Не трябва да 
мислиш по следния начин: „Моят духовен учител не се отнася към числото на 
ютхешварите на Враджа“. Като следваш твърдо тези предписания, можеш да влезеш в 
игрите на Бог Кришна във Враджа“. 

Като изслушал своя духовен учител, Виджай-кумар казал: „О, достопочтенни, аз 
знам, че трябва да отхвърля другите писания и другите пътища, че трябва да се 
покланям на Бог Чайтаня и да служа на своя духовен учител, осъзнавайки, че той е 
сакхи във вечните игри на Бог Кришна. Но как да постигна твърдост в сърцето и 
решителност да следвам този път?“ 

Светият Госвами промълвил: „Трябва да осъзнаеш положението на упасака-
парискрити (този, който се покланя ) и упася-парискрити (обекта на поклонение). Ти 
изучи расите и разбра много за качествата на упася-парискрити. На упасака-
парискрити са присъщи единадесет проявления на бхава. Вече си запознат с почти 
всички от тях. Остава да разбереш само едно“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, изброй тези единадесет проявления“. 
Праведният Госвами казал: „Те са следните: 1) самбандха (взаимоотношения); 2) 

ваяса (възраст); 3) нама (име); 4) рупа (форма); 5) ютха (група); 6) веша (дрехи); 7) 
аджна (указания); 8) васа (място на обитаване); 9) сева (служене); 10) 
паракастхашваса (висш стремеж); 11) паля-даси-бхава (природата на слуга)“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представлява самбандха?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Самбандха е основата на духовните 

взаимоотношения. Проявлението на бхава възниква едва след като са установени 
взаимоотношения с Кришна. Висшата цел, към която се стреми душата, също е 
основана на тези взаимоотношения. Живите същества, които възприемат Кришна като 
господар, стават слуги на Кришна. Живите същества, които наричат Кришна приятел, 
стават Негови приятели. Живите същества, които възприемат Бога като син, стават 
родители на Кришна. Душите, които Го наричат съпруг, стават царици в Дварака. Във 
Враджа няма шанти-раса, а дася-раса присъства там в леко завоалирана форма. Всеки 



предан придобива тези взаимоотношения, които съответстват на неговата природа и 
желания. Тебе те привлича паракия-раса. Следователно, ти си последовател на 
царицата на Враджа, Шримати Радхарани“. 

Виджай-кумар отбелязал: „Чувал съм, че великият ачария Шрила Джива Госвами 
е отдавал предпочитание на свакия-раса. Вярно ли е това?“ 

Мъдрият Госвами казал: „Нито един от истинските последователи на Чайтаня 
Махапрабху няма да отхвърли божествената паракия-раса. Кой би могъл да разкаже за 
тази раса по-добре от Шрила Сварупа Дамодара Госвами? Той е разкривал истината за 
чистата паракия-раса. Шрила Джива Госвами, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана 
Госвами са следвали неговите наставления. Шрила Джива Госвами не е възприемал 
свакия-раса като единствено приемлива за себе си. Но той действително е твърдял, че 
проявленията на свакия-раса се забелязват дори във Враджа. Ако самартха-рати носи 
в себе си следата на саманджаса-рати, във Враджа се проявява свакия-раса. 
Следователно, ако сърцето на предания е изпълнено с духа на свакия-раса, той може да 
бъде отнесен към поклонниците в свакия-раса. Учениците на Шрила Джива Госвами са 
били разделени на две групи. Едната група от учениците се покланяла на Бог в 
съответствие с паракия-раса. Другата група ученици практикувала паракия-раса с 
примеси на свакия-раса. Шрила Джива Госвами давал наставления, като изхождал от 
чувствата на тези или на други ученици. Той е изказал ясно това със следните думи: 

 
„Това, което пиша, се отнася за преданите, които имат определени наклонности“. 
 
Виджай-кумар казал: „Разбирам, че философията на Гаудия ваишнавите 

призовава да се следва паракия-раса. А сега, когато постигнах самбандха, моля те, 
опиши ваяса“. 

Достойният Госвами промълвил: „Установявайки взаимоотношения с Кришна, ти 
ще получиш прекрасна форма. Възможно е това да е тяло на прекрасно момиче, което 
живее във Враджа. Това тяло ще има възраст, подходяща за твоето служене. Възрастта, 
която започва от десет и продължава до шестнадесет години, се нарича кайшора. Най-
вероятно за теб ще подхожда именно тази възраст. И така, възрастта на твоята духовна 
форма започва от десет години и в зависимост от твоето развитие ще нараства до 
шестнадесет години. Тази възраст се нарича вая-сандхи. Баля (детство), пауганда (пред-
юношество) и вриддха (старост) не се проявяват в прекрасните момичета на Враджа. 
Трябва да знаеш това“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „О, учителю, какво е нама (името)? Аз вече 
получих име. Разкажи моля те, за значението на името“. 

Светият Госвами казал: „Ти си последователка на приятелката и прислужничката 
на Шри Радха. Твоето истинско име е името, с което те нарича тази приятелка. След 
като изучи твоята природа, духовният учител ти дава име. Моля те, знай, че това име е 
твоето вечно име. Прекрасните момичета на Враджа ще се радват да те наричат с това 
име“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, моля те, обясни същността на рупа“. 
Достойният Госвами промълвил: „Твоят духовен учител ще ти разкрие природата 

на тази прекрасна, млада форма, надарена с всички прелести на възрастта кайшора, 
която и представлява твоята вечна форма. Приятелю мой, ти притежаваш неизразимо 
прекрасна духовна форма. Иначе не би могъл да станеш прислужница на Шри Радха“. 

Виджай-кумар казал: „Обясни, моля те, същността на ютха“. 
Светият Гопала-гуру Госвами промълвил: „Твоята ютхешвари е Шри Радха. Ти се 

отнасяш към гана (подгрупа), начело на която стои една от осемте най-близки 
приятелки (аштха-сакхи) на Шри Радха. Твоят духовен учител те е отнесъл към ганата 



на Лалита. Изпълнявайки указанията на прекрасната Лалита, ти ще служиш на своята 
ютхешвари – Шри Радха и на лотосоокия Бог Кришна, който се наслаждава на игрите с 
Нея“. 

Виджай-кумар попитал: „О, учителю, кои предани считат Чандравали за своя 
ютхешвари и я следват?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Преминавайки през многочислени раждания, 
живото същество белязано с късмет, става последователка на ютхешвари. Ако съдбата 
я покровителства, тя влиза в групата на Шри Радха. Гопите, които ръководи 
Чандравали, се стремят да подчертаят блаженството, което изпълва игрите на Шри 
Радха и Кришна. И така, благодарение на съществуването на групи, които си 
съперничат, известни като пакша и випакша, вкусът на паракия-раса става още по-
сладък. В действителност, Шри Радха е единствената истинска ютхешвари. Тя се 
наслаждава на прекрасните игри с Кришна, и душата, която Ѝ служи, получава правото 
да вкуси блаженството на тези игри“. 

Виджай-кумар помолил: „Обясни, моля те, същността на веша“. 
Светият Госвами промълвил: „Твоят духовен учител сам трябва да ти разкаже за 

твоите дрехи, лични качества и способности за един или друг вид служене“. 
Виджай-кумар казал: „Тогава, обясни моля те, какво е аджна“. 
Достойният Госвами произнесъл: „Аджна се разделя на два вида: нитя (вечна) и 

наймиттика (преходна). Милостивата сакхи ти повелява да се занимаваш с постоянно 
(нитя) служене. Ти трябва да изпълняваш това служене през осемте части на 
денонощието. Всяко друго служене, която тя ти поръчва, ще се счита за епизодично 
(найвиттика). Трябва да изпълняваш и това служене толкова усърдно, както и 
постоянното“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво е васа?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Твоята вечна обител, която се намира във 

Враджа, се нарича васа. Ти ще се родиш в тялото на определена гопи, в определено 
селище на земята на Враджа. В това селище ще се омъжиш за някакъв гопал. Но и ти, 
както и всички останали момичета, ще бъдеш привлечена от звуците от флейтата на 
Кришна. Ще станеш доверена приятелка на някоя сакхи. Нейната хижа, разположена на 
брега на Радха-кунда ще стане твоя обител. Приобщавайки се към паракия-раса, ще 
откриеш за себе си своята вечна природа“. 

Виджай-кумар попитал: „Обясни, моля те, същността на сева“. 
Светият Госвами казал: „Ти си последователка на Шри Радха. Твоето служене е 

да служиш на Нея. Ако Тя те изпрати с вест за Кришна и ти се срещаш с Него в 
уединено място, а Кришна изразява Своята любов към тебе и ти предлага да се 
насладиш на Неговата компания, не трябва да приемаш предложението Му в никакъв 
случай. Ти си прислужница на Радха и без Нейното милостиво разрешение не можеш 
да служиш на Кришна. Ти напълно зависиш от Нейната воля. Въпреки, че обичаш и 
Радха, и Кришна, твоята любов към Радха и служенето ти на Нея имат по-голямо 
значение за теб, отколкото любовта към Кришна и служенето към Него“. Това е 
значението на думата сева. Твоят дълг е да служиш на Шри Радхика. В съответствие с 
описанията, дадени от Шрила Сварупа Дамодара Госвами в неговата „Кадача“ (личния 
му бележник), Шрила Рагхунатх дас Госвами разказва за различните видове такова 
служене в поемата си „Вилапа-кусуманджали“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво представлява паракастхашваса?“ 
Светият Госвами казал: „Шрила Рагхунатх дас Госвами обяснява 

паракастхашваса в следващите два стиха  („Вилапа-кусуманджали“, 100, 102): 
 
„О, Радха, аз прекарах целия си живот с надеждата да се потопя в океана от 



нектар. Но ако Ти не ме удостоиш със Своята милост, за какво ми е моят 
безсмислен живот, земята на Враджа или дори Шри Кришна, победителят на 
демони? 
О, Боже Кришна, о, луна на Гокула, о, Господи, който привличаш сърцата с 
лотосовия си облик и със сладостната си усмивка, о, Говинда, изпълнен със 
състрадание, моля те, отведи ме там, където се наслаждаваш на игрите със Своята 
любима, за да мога да служа и на двама Ви с любов и преданост“. 
 
Виджай-кумар помолил: „Обясни, моля те, какво представлява паля-даси-бхава?“ 
Светият Гопала-гуру Госвами промълвил: „Шрила Рагхунатх дас Госвами описва 

паля-даси-бхава със следните думи (във „Враджа-виласа-става“, 29): 
 
„Преизпълвана с нектара на любовта към своите приятели – Шри Шри Радха-
Кришна, които са ѝ по-скъпи от живота ѝ, игриво-високомерна в Тяхно 
присъствие, Лалита-деви организира техните срещи и с велико умение преподава 
изкуството на гнева и радостта на приятелката си Радха. Аз се моля в един 
прекрасен ден Лалита-деви да ме приеме в кръга на своите приятелки“. 
 
Виджай-кумар попитал: „А как паля-даси (прислужницата) трябва да се държи 

към другите гопи, към спътничките на Шри Лалита?“ 
Светият Госвами отговорил следното: „Шрила Рагхунатх дас Госвами е изучил 

всички раса-шастри под ръководството на великия Шрила Сварупа Дамодара Госвами. 
След това Шрила Рагхунатх дас Госвами е написал следното (във „Враджа-виласа-
става“, 38): 

 
„Предлагайки на Радха ядки бетел, масажирайки стъпалата Ѝ, поднасяйки Ѝ вода, 
подготвяйки Нейните тайни срещи с Кришна, изпълнявайки и други Нейни 
поръчки,  множество прислужнички-гопи служат с любов на великата царица на 
горите на Вриндаван. Божествените влюбени се наслаждават на компанията на 
гопите, за които лотосооката Шри Радха е по-скъпа от самия живот, а аз се 
стремя да получа покровителството на тези гопи, начело на които стои Шримати 
Рупа-манджари“. 
 
Виджай-кумар се поинтересувал: „А как трябва да се отнасям към другите 

изключителни сакхи?“ 
 
Праведният Госвами казал: „Шрила Рагхунатх дас Госвами говори и за това (във 

„Враджа-виласа-става“, 30): 
 
„Вишакха-деви вдъхновява неизменно младата Божествена Двойка за весели и 
забавни любовни игри. Нейното сладостно пеене заглушава дори гласовете на 
кукувиците. Аз се моля Вишакха-деви да се смили над мен и да ме приеме за 
нейна ученичка“. 
 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „А как трябва да се отнасям към 

гопите-съпернички (випакша)?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Шрила Рагхунатх дас Госвами казва следното за 

това (във „Враджа-виласа-става“, 41): 
 
„Желаейки да усили пламенната, нежна, ревнива любов на Шримати Радхарани, 



която понякога се възгордява от личното си щастие, Бог Кришна се устремява към 
обществото на другите гопи, изгаряни от множество любовни желания. Аз 
предлагам своите почтителни поклони на тези гопи, които са получили тази роля в 
игрите на Бога чрез извършване на множество велики благочестиви деяния“. 
 
По такъв начин трябва да се отнасяш към групите гопи, които си съперничат 

(пакша и випакша). Но при определени обстоятелства присмиването над съперничките-
гопи може да бъде уместно. За това напомня Шрила Рагхунатх дас Госвами в своята 
„Шри Вилапа-кусуманджали“. Правилните начини на общуване с другите спътници на 
Бога са описани подробно в „Шри Враджа-виласа-става“ на Шрила Рагхунатх дас 
Госвами. За игрите на Божествената Двойка може да се разбере от „Шри 
Вишакханандабхида-стотра“ на Шрила Рагхунатх дас Госвами. Трябва да се запознаеш 
с описанията на игрите ашта-калия, описани в тези произведения. Верния метод за 
поклонение (паддхати) можеш да научиш от „Шри Манах-шикша“ на Шрила 
Рагхунатх дас Госвами. Следвайки указанията на тези писания, ще се потопиш във 
вечната медитация върху игрите на Божествената Двойка. За тази екстатична любов 
(бхава) можеш да разбереш от „Сва-нияма-дашака“ на Шрила Рагхунатх дас Госвами. 
Трябва да спазваш старателно обетите, за които се споменава в тази поема. Шрила Рупа 
Госвами е описал тези раси подробно в своите безсмъртни произведения. Той получил 
това задание от Бог Чайтаня. Но Шрила Рупа Госвами не е обяснил как преданият, 
който се стреми към съвършенство, може да се приобщи към тези раси. Следвайки 
наставленията на Шрила Сварупа Дамодара Госвами, съдържащи се в неговата 
„Кадача“, Рагхунатх дас Госвами е разгледал този въпрос в своите книги. В желанието 
си да разкрие съкровените тайни на преданото служене на всички ваишнави, Бог 
Чайтаня е дал конкретни поръчения на най-разумните от Своите ученици, и всеки от 
тях е изпълнил Неговото указание“. 

Виджай-кумар помолил: „Моля те, разкажи по-подробно за тези поръчения, които 
Бог Махапрабху е дал на тези предани“. 

Светият Госвами отговорил следното: „Богът разпоредил на Шрила Сварупа 
Дамодар Госвами да опише методите за поклонение на Бог, в зависимост от различните 
раси. За да изпълни това задание, Шрила Сварупа Дамодара Госвами съставил 
„Кадача“, която е разделена на две части. В първата част се разказва за вътрешния път 
на поклонение в съответствие с расите (антах-пантха), във втората – за външния път 
на поклонение в съответствие с расите (бахир-пантха). Той поставил гирлянда с 
описания на вътрешния път на врата на великия Шрила Рагхунатх дас Госвами, който 
развил тази тема в своите трудове. Описанието на външния път Шрила Сварупа 
Дамодар Госвами поръчал на Шрила Вакрешвара Пандит. Този труд е велико 
съкровище на нашия храм. Аз го предадох на Шрила Дхяначандра Госвами и той го 
вложи в основата на своята книга. Ти вече получи копие на тази книга. Шри Чайтаня 
заповядал на Бог Нитянанда и Бог Адвайта да проповядват славата на святото име и Ги 
дарил със съответните пълномощия за това. На Шрила Рупа Госвами било дадено 
указание да пише книги за расите. Бог Махапрабху дал указания на Шрила Санатана 
Госвами да опише проявените и непроявените игри на Бога в Гокула. Бог Нитянанда 
Прабху и Шрила Санатана Госвами дали указание на Шрила Джива Госвами да напише 
книги за самбандха, абхидея и прайоджана и го дарили със съответната сила за това. 
Всички тези предани изпълнили указанията, които получили“.  

Като изслушал внимателно обясненията на светия мъдрец, Виджай-кумар 
попитал: „О, учителю, какво задание е било дадено на Шрила Рамананда Рая?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Бог Махапрабху дал на Шрила Рамананда Рая 
указание да проповядва за расите. Шрила Рамананда Рая изпълнил това указание, като 



използвал за оръдие книгите на Шрила Рупа Госвами“. 
Виджай-кумар попитал: „О, учителю, какво задание е било дадено на Шрила 

Сарвабхаума Бхаттачаря?“ 
Праведният Госвами отговорил: „На Шрила Сарвабхаума Бхаттачаря било 

поръчано да обоснове ваишнавската философия. Шрила Сарвабхаума Бхаттачаря 
изпълнил това указание чрез един от своите ученици, който наставлявал Шрила Джива 
Госвами“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво задание Бог е дал на Своите верни 
последователи в Бенгал?“ 

Достойният Госвами отговорил: „На великите предани в Бенгал Богът поръчал да 
съхранят истината за Неговото идване, а също да разкажат на хората как да възприемат 
описанията на кришна-раса. Тези предани изпълнили Неговото указание и написали 
множество книги за расите“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Каква мисия е изпълнявал Шрила 
Рагхунатх Бхатта Госвами?“ 

Светият Госвами отговорил: „Той получил задание да проповядва славата на 
„Шримад Бхагаватам“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво задание е получил Шрила Гопала Бхатта 
Госвами?“ 

Достойният Госвами отговорил: „Шрила Гопала Бхатта Госвами е трябвало да 
постави край на изкривените и извратени тълкувания на шрингара-раса, а също да 
изкорени безверието чрез силата на вайдхи-бхакти“. 

Виджай-кумар казал: „Шрила Прабходананда Сарасвати бил чичо и духовен 
учител на Шрила Гопала Бхатта Госвами. Какво задание било поръчано на него?“ 

Светият Госвами отговорил: „Шрила Прабходананда Сарасвати е трябвало да 
покаже на целия свят, че пътят на расите, проявени във Враджа, е най-висшият от 
всички духовни пътища“. 

Като изслушал внимателно всичко, което му разказал духовният му учител, 
Виджай-кумар разбрал, че бил удостоен с голям късмет. 

 
 

40. Най-великото благо  
 
В решението си, че като слуша за игрите на Бога, човек получава най-великото 

благо, Виджай-кумар задал въпрос, който го интересувал отдавна: „О, учителю, бих 
искал да знам, съществуват ли междинни нива на слушане за Бога?“ 

Светият Госвами отговорил следното: „Съществуват следните пет нива: шравана-
даша (слушане), варана-даша (желание), смарана-даша (помнене), бхавапана-даша 
(екстаз), према-сампатти-даша (най-великото благо на духовната любов)“. 

Виджай-кумар попитал: „Моля те, опиши шравана-даша“. 
Праведният Госвами казал: „Като получи вяра в слушането за Кришна (кришна-

катха), живото същество се избавя от материализма (бахирмукха-даша). Човек, който 
се намира на това ниво, жадува да слуша разкази за Кришна. В „Шримад Бхагаватам“ 
(4.29.40) за това е казано следното: 

 
„Скъпи царю, ако човек отиде там, където живеят чисти преданоотдадени, които 
следват правилата и предписанията и затова имат чисто съзнание, и с огромно 
желание слушат и разказват за славата на Върховната Божествена Личност, и ако 
там има късмета да чуе непрекъснатия поток от нектар, който се лее на вълни от 
устата им, той напълно ще забрави глада и жаждата, и телесните грижи, и никакъв 



страх, скръб и илюзия няма да могат да се докоснат до него“. 
 
Виджай-кумар отбелязал: „Понякога хората слушат за Кришна от материалистите. 

Какви плодове носи такова слушане?“ 
Светият Госвами промълвил: „За Кришна може да се чуе и от устата на 

материалиста, и от устата на предания. Тези видове слушане се различават едно от 
друго по много неща. Слушайки за Кришна от устата на материалиста, човек не може 
да получи вяра. От друга страна, слушайки за Кришна от устата на предания, който се 
занимава охотно с предано служене, човек получава духовно благо, следствие на което 
е вярата в Бога. Получавайки тази вяра, човек ще се стреми да слуша разказите за 
Кришна от устата на великите предани. Това ниво се нарича шравана-даша. Шравана-
даша се разделя на две категории: крама-шуддха-шравана-даша и крама-хина-
шравана-даша?“ 

Виджай-кумар попитал: „Какво представлява крама-хина-шравана-даша?“ 
Светият Госвами отговорил: „Ако човек слуша без особено желание, а разказите 

не засягат съкровените игри на Бог Кришна, има място крама-хина. Ако разказите не 
засягат игрите на Бог Кришна, те не подпомагат зараждането на расите“. 

Виджай-кумар попитал: „А какво представлява крама-шуддха-шравана-даша?“ 
Достойният Госвами отговорил: „Когато слушателят е преизпълнен с внимание, а 

разказите засягат съкровените игри на Бог Кришна, възникват Божествените раси. 
Слушането на разказите за ашта-калия-нитя-лилите на Бог Кришна, за Неговото 
раждане, а също за другите наймиттика-лили (игрите, проявявани от време на време), 
се разглежда като крама-шуддха-шравана-даша. Човек, който желае да се занимава с 
предано служене, трябва да практикува крама-шуддха-шравана. Слушайки разказите за 
игрите на Бога, споделени в духа на крама-шуддха-шравана-даша, човек започва да 
чувства сладостните игри на Бога. В неговото сърце започва да расте семето на 
рагануга-бхакти. Той започва да проявява интерес към вечните спътници на Бога и се 
стреми да подражава на техните действия. Подобно състояние се нарича лобха (алчно 
желание). Примерът, който приведох, се отнася до сакхя-раса. Рагануга-бхакти е 
проявена в четирите раси, започвайки с дася. По милостта на Бог Чайтаня, повелителя 
на нашите сърца, ти си се удостоил с шрингара-раса. Съзерцавайки прекрасните гопи, 
повелителки на Враджа, си пожелал да заприличаш на тях. Но тези теми са много 
съкровени и обикновено се засягат само в беседата на духовния учител с ученика. 
Такава е шравана-даша“. 

Виджай-кумар попитал: „Как се постига съвършенството на шравана-даша?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Когато човек осъзнае, че игрите на Бог Кришна са 

вечни и не се съмнява в тяхната чистота и божественост, те пленяват неговото сърце. 
Тогава започва да го терзае неутолимо желание да вземе участие в тези игри. Ако 
духовният учител вижда зрелостта на ученика, той му разкрива проявленията на бхава, 
описани в шастрите. Когато сърцето на ученика се потопява в слушане за игрите на 
Бога, той достига съвършенството на шравана-даша. Ако е способен да преживява 
духовните емоции, той достига варана-даша“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „О, достопочтени, какво представлява 
варана-даша?“ 

Праведният Госвами дал следния отговор: „Сърцето, оковано с веригите на бхава, 
се привързва страстно към игрите на Бога. Изгарян от желание да постигне любов към 
Бога, ученикът пада в нозете на духовния си учител. Духовният учител проявява своята 
изначална духовна форма на сакхи, а ученикът – изначалната духовна форма на гопи-
прислужницата. Служейки на духовния учител, ученикът постига висшата цел на 
живота и става прекрасно момиче, която живее във Враджа. Ученикът трябва да помни 



следните думи на Шрила Рагхунатх дас Госвами (в „Шри Премамбходжа-
макарандакхя-става-раджа“, 11-12): 

 
„Със сламка в зъбите, аз ти поднасям своите почтителни поклони. Аз съм много 
нещастен. Моля те, върни ме към живота, напоявайки ме с нектара на служенето 
към твоите нозе. 
О, гопи, приятелко на Шри Радха, милосърдният Бог Кришна никога не отхвърля 
душата, отдала се на Него, дори ако тя е отговорна за множество грехове. 
Умолявам те, не ме отхвърляй“. 
 
Такова състояние се характеризира като варана-даша. Духовният учител, приел 

формата на сакхи, дава на ученика възможност да живее във Враджа и да търси 
убежище в святото име на Бог Кришна, медитирайки върху Неговите вечни игри. 
Духовният учител напътства своя ученик с думите: „Скоро ще получиш това, към което 
се стреми твоето сърце“. 

Виджай-кумар попитал: „Какво представлява смарана-даша?“ 
Светият Госвами отговорил: „Шрила Рупа Госвами утвърждава следното (в 

„Бхакти-расамрита-синдху“, 1.2.150-1.2.152): 
 
„Преданият трябва да живее в земята на Враджа, като медитира постоянно над 
Кришна като обект на своята любов, слушайки за Него и възпявайки Неговата 
слава. 
Преданите, които принадлежат към категориите садхака и сиддха, трябва да 
следват стъпките на освободените жители на Враджа, желаейки да заприличат на 
тях. 
Така мъдрите представят практиката вайдхи-бхакти, която започва със слушане и 
възпяване“. 
 
Като изслушал духовния си учител, Виджай-кумар попитал: „Какво означават 

думите курят васам врадже сада (преданият трябва винаги да живее в святата земя на 
Враджа)?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Шрила Джива Госвами обяснява: „Да 
разположиш тялото си в кръга на Враджа-мандала е все едно да го поставиш в кръга на 
игрите на Бога. Ако преданият няма възможност да живее във Враджа, той трябва 
постоянно да медитира над святата земя на Враджа. Преданият достига висшата цел 
благодарение на тази медитация. Той става приятелка на сакхи, служи на тази сакхи, 
постоянно медитира върху тази сакхи и върху нейната любов към Бог Кришна“. Ти 
трябва да въвличаш своето физическо тяло в дейност, пораждана от вайдхи-бхакти, а 
също да медитираш върху игрите на освободената сакхи, живуща във Враджа. 
Приятелю мой, когато се оформи твоето духовно тяло, ти ще започнеш да изпитваш 
отвращение към всичко, което няма отношение към святата Враджа“. 

Виджай-кумар помолил: Моля те, разкажи за това по-подробно“. 
Праведният Госвами промълвил: „Трябва ежедневно да възпяваш предписаното 

число свети имена на Бог Хари и да медитираш върху ашта-калия-лила на Бога. Не 
приемай материалното тяло за свой враг. Напротив, използвай него и всичко свързано с 
него за предано служене на Бога“. 

Виджай-кумар произнесъл замислено: „О, учителю, тези описания допадат на 
душата ми. Но как да развия в сърцето си решителност да следвам този път?“ 

Светият Госвами казал: „Когато в сърцето ти съзрее рагануга-бхакти, в него ще 
се появи и решителността. Ако се безпокоиш, че можеш да слезеш от пътя на 



духовното усъвършенстване, използвай метода за постепенно развитие. Ако постигнеш 
устойчивост, всичките ти опасения ще изчезнат“. 

Виджай-кумар попитал: „Разкажи, моля те, за метода за постепенно развитие“. 
Светият Гопала-гуру Госвами казал: „Трябва внимателно да се възпяват светите 

имена на Бога, като при това се избягват всевъзможните материални пречки. Трябва 
постепенно да се увеличава времето, посветено на това занятие. Когато човек започне 
да прекарва цялото си време по този начин, той постига любов към Бога. Тогава ще 
започне да се страхува от всичко, което може да попречи на неговите занимания“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Колко дълго трябва да продължава подобна 
дейност?“ 

Праведният Госвами обяснил: „Дотогава, докато всички материални препятствия 
не бъдат отстранени“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Какво означава изразът „да се помни 
святото име с любов“? Моля те, обясни по-подробно“. 

Достойният Госвами казал: „В самото начало на духовния път човек радостно 
възпява святото име. Под влиянието на тази радост той мисли: „Пред мен са разкрити 
тайните на святото име“. Това чувство за собственост поражда любов към святото име. 
Постепенно се развива екстатична любов (бхава). Това състояние се нарича бхавапана-
даша. На нивото на смарана-даша възниква истинската, вечна любов. Стъпка след 
стъпка, преданият достига према, висшата божествена любов. Този път е известен като 
упасака-ништха. Но съществува и друг път, наречен упася-ништха“. 

Виджай-кумар се поинтересувал: „Какво представлява упася-ништха?“ 
Мъдрият Госвами отговорил: „Ако човек жадува да постигне према с цялото си 

сърце, той трябва да последва следния съвет на Шрила Рагпунатх дас Госвами (от 
„Манах-шикша“, 3): 

 
„О, ум, послушай ме! Ако искаш да прекарваш време във Враджа живот след 
живот, ако желаеш да служиш на младата Божествена Двойка, тогава си спомняй 
с огромна любов Шрила Сварупа Дамодара Госвами, Шрила Рупа Госвами, 
неговия по-голям брат Шрила Санатана Госвами, техните спътници и 
последователи, и се прекланяй пред тях със смирен поклон“. 
 
Виджай-кумар попитал: „Искаш да кажеш, че медитацията върху игрите ашта-

калия води до постепенен прогрес?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Моля те, вземи под внимание следните думи на 

Шрила Рупа Госвами (от „Удджвала Ниламани“; „Гауна-самбхога-пракарана“),  които 
разказват за великото чудо на расите, проявени в игрите ашта-калия: 

 
„Океанът от раси е безбрежен, вечен и великолепен! Аз просто стоя на неговия 
бряг и мечтая да се потопя в неговите Божествени води“. 
 
Думите, с които се опитват да опишат океана от божествени раси, са жалки и 

несъвършени. Дори ако за него разказва самият Бог, преданите, които не са лишени от 
материалните пороци, не могат да го възприемат правилно. И тъй като океанът от раси 
е толкова огромен, остава единствено да стоим на брега му, потопени в мечтите за 
божествените игри“. 

Виджай-кумар възкликнал: „О, учителю, ако това действително е така, как 
въобще да си съставя някаква представа за духовните раси?“ 

Светият Госвами казал: „Мадхуря-раса е несравнима с нищо, тя е безбрежна и 
дълбока, като океан. Игрите на Бог Кришна се отличават със същите качества. Но Бог 



Кришна притежава две трансцендентални качества, на които можем да се уповаваме: 
Той е всемогъщ и може да прави всичко, което Му е угодно. Затова, независимо от 
безбрежността на океана от раси, Бог Кришна може да го намали до такива размери, че 
той да се помести дори в материалния свят. В сравнение с духовния, материалният свят 
заема много незначително пространство. Въпреки това, ако Кришна пожелае, Той може 
да внесе в материалния свят Своите във висша степен необикновени раси. Той 
милостиво идва в материалния свят и носи със Себе Си Своите вечни раси и 
забавления. Слизайки в материалния свят, Той взема със Себе Си духовния свят 
Матхура-мандала, който се намира извън пределите на влияние на материята. Дори не 
се опитвай да разбереш как Бог прави това. Така действа Неговата непостижима 
енергия. Дори полубоговете и другите по-възвишени от нас същества не са надарени с 
разум, способен да разбере това. Така Бог е проявил и Своите игри във Вриндаван – 
най-добрите от всички забавления, лишени от влиянието на материята. Приятелю мой, 
аз не се съкрушавам, че не мога да постигна пълното им и съвършено разбиране“. 

Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Ако праката (проявените) и 
апраката (непроявените) игри на Бога са едно и също, защо се счита, че апраката-
лилите са по-висши от праката-лилите?“ 

Праведният Госвами отговорил: „Тези игри са идентични. В това не може да има 
никакви съмнения. И едните, и другите са съвършени и лишени от влиянието на 
материята. Но игрите праката ги виждат и помнят дори обусловените души, намиращи 
се в плена на материалния свят, докато игрите апраката се виждат само от чистите 
души, достигнали висотите на преданото служене. 

О, Виджай-кумар, ще ти разкрия тази тайна. Мисля, че си достоен за чуеш за това. 
Практикувайки смарана-даша в течение на продължително време, човек развива 
качествата, необходими за постигане на бхавапана-даша. Достигайки смарана-даша, 
той се освобождава от материалната нечистота, но процесът на пречистване завършва 
единствено на нивото на бхавапана-даша. Практиката смарана-даша води до чистата 
садхана-бхакти. Така, по милостта на Бога, преданият получава възможност да се 
занимава с чисто предано служене. Чистата преданост привлича Кришна. Получавайки 
благословията на Бога, преданият преминава на нивото смарана-даша. За това се 
говори в следния текст от „Шримад Бхагаватам“ (11.14.26): 

 
„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“. 
 
В „Брахма Самхита“ (5.38) се казва следното: 
 
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, когото светците с очи, помазани с елея на 
любовта, виждат в сърцата си като Шямасундара Кришна, притежаващ 
невъобразими качества“. 
 
Преданият, достигнал нивото бхавапана-даша, постига духовно виждане и 

благодарение на него вижда своя духовен учител във формата на сакхи или ютхешвари. 
Освен това, той може да види и Бог Кришна, повелителя на Голока. Но докато неговата 
линга-шарира (финото материално тяло) не изчезне окончателно, преданият няма да 
достигне нивото на сампатти-даша и не може да вижда Кришна постоянно. Издигнала 
се на нивото на бхавапана-даша, душата получава пълна власт над своите грубо и фино 



материални тела. Но само след като получи напълно милостта на Бог Кришна, душата 
достига крайната духовна цел, и тогава всичките ѝ връзки с материалния свят, състоящ 
се от петте материални елемента, се прекъсват напълно. Бхавапана-даша ти е известна 
като сварупа-сиддхи, а сампатти-даша – като васту-сиддхи“. 

Виджай-кумар попитал: „Когато преданият достигне нивото васту-сиддхи, как 
вижда името, формата, качествата, игрите и обителта на Бог Кришна?“ 

Достойният Госвами отговорил: „За съжаление, не мога да ти отговоря на този 
въпрос. Когато се издигна на нивото васту-сиддхи, ще мога да ти отговоря. Освен това, 
когато достигнеш сампатти-даша, ти ще разбереш всичко сам, без особени усилия. 
Духовното съвършенство ще се разкрие пред очите ти. Всичките ти въпроси ще се 
разрешат от само себе си. Обикновеният човек не може да разбере дори това, което е 
достъпно за този, който се намира на нивото сварупа-сиддхи или бхавапана-даша. 
Природата на душата, достигнала висотите на сварупа-даша, е описана от Шрила Рупа 
Госвами в „Бхакти-расамрита-синдху“ (1.3.29, 1.4.12), по следния начин: 

 
Ако човек, достигнал отречението от материалните наслаждения и развил в себе 
си чиста преданост, понякога отстъпва от постулатите на преданото служене, той 
не трябва да бъде обвиняван за това. 
Такова положение могат да достигнат далеч не всички. Тези, които изучават 
ведическите писания като обикновена академична дисциплина, не могат да 
разберат по какъв начин се случва духовният прогрес“. 
 
Виджай-кумар задал следващия си въпрос: „Ако това действително е така, тогава 

защо „Брахма Самхита“ и другите шастри правят опити да опишат света на Голока?“ 
Праведният Госвами отговорил: „Когато Брахма и другите полубогове били 

удостоени с милостта на Бога и благодарение на нея достигат нивото сварупа-сиддхи, те 
съчиняват прекрасни молитви, които описват онова, което са видели. Но хората бедни 
по дух са неспособни да оценят тези молитви. От друга страна, на преданите изобщо не 
им е нужно да разбират всички тези тънкости. Милосърдният Бог проявява праката-
лила именно, за да можем да Му се покланяме. Като се занимаваш с поклонение на 
Бога, ти ще достигнеш пълно съвършенство. За кратко време ще можеш да получиш 
духовна вяра, и тогава духовният свят на Голока ще се отвори за твоите очи. Гокула не 
се отличава по нищо от Голока. Но тази духовна област е недостъпна за погледа на 
материалистите. Материалистите дори не трябва да мечтаят за сварупа-сиддхи. Само 
достойни хора могат да разберат тези толкова съкровени духовни истини. Старай се да 
удовлетвориш Кришна като се занимаваш с предано служене. Изпълнявай указанията 
на Кришна. Като ги изпълняваш, ти ще получиш Неговата милост. След това, твоето 
духовно виждане ще стане чисто и съвършено“. 

Всички съмнения на Виджай-кумар се разсеяли. Като се настанил в хижата на 
брега на океана, той постоянно вкусвал сладостта на чистата любов (према) и 
медитирал върху вечните игри на Бога. По същото време майката на Враджанатх се 
разболяла от холера и умряла. Когато узнали това, Враджанатх и баба му се върнали 
вкъщи. В чистото сърце на Враджанатх сияела чиста любов (према), изпълнена с 
блаженството на сакхя-раса. Той прекарвал дните си с ваишнавите от Шридхам 
Навадвип, на брега на Ганг. Виджай-кумар се отрекъл от живота на семеен и облякъл 
каупината на санняси. Той живеел като се хранел само с маха-прасад, който събирал 
като подаяние, следвайки принципа на мадхукари. Денем постоянно медитирал върху 
Шри Шри Радха-Кришна. Спял много малко и се задоволявал със съвсем малко храна. 
Той постоянно възпявал светите имена на Бог Хари на броеницата си (джапа). 
Понякога танцувал, понякога плачел, но най-често се усмихвал, съзерцавайки вълните 



на океана. На кого е дадено да постигне цялата дълбочина на неговата преданост? Той 
получил името Нимай дас Бабаджи. Никога не слушал безсмислени разговори и не 
участвал в тях. Бил много смирен и чист. Ако някой му предлагал маха-прасад или 
плат за каупината, той приемал само толкова, колкото било необходимо и никога не 
вземал повече. Когато възпявал светите имена на Бог Хари, сълзи течели от очите му, 
гласът му пресеквал, а космите на тялото му настръхвали. Действайки по този начин, 
той постигнал съвършенство в преданото служене. Получил милостта на Бог Кришна и 
правото да влезе в апраката-лилата на Бога. Когато умрял, тялото му било поставено в 
гроб на брега на океана като тялото на великия Харидас Тхакур. 

Пазейки в сърцето си милостта на своя духовен учител, на Бог Кришна и на 
ваишнавите, Бхактивинод Тхакур написа тази книга с огромно усърдие. 

Тази книга, написана на бенгалски език, наречена от мен „Джайва-дхарма“, беше 
завършена на брега на Ганг, в Сурабхи-кунджа на Шри Годрум, което е в Навадвип, в 
деня на пълнолуние на месец Магха, през четиристотин и десетата година от 
появяването на Бог Чайтаня в този свят. 

Тези, които жадуват да получат милостта на Бог Кришна, Спасителя на падналите 
души, ще повярват на тази книга. 

Аз полагам проклятие за всеки, който ще чете тази книга, без да има ни най-малка 
вяра в предвечния Бог. 

 Да разберат Кришна не е дадено на тези, които приемат за истина грешната 
теория за имперсоналното освобождение. Само искрено вярващите хора ще могат да се 
приобщят към игрите на Бог Кришна, проявени в святата Враджа. 

 
Край. 
 
 
 

Речник на санскритските имена и термини1 
 

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 приветстване на Бога, която се състои от пеене на мантри и 

предлагане на храна, лампа, ветрило, цветя и благовония. 
 

Арий 
 
                                                

1 В текста са отделени така имената и термините, на които са посветени отделни части на речника. 
 



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, 

Неговия 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 наслаждения. 
 

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 лили. 

 
Вясадева 

 
Въплъщение на Бог Кришна, което е дало на човечеството Ведите, Пураните, 

„Веданта Сутра“ и „Махабхарата“. 
 
 

Г 
 

Гаятри 
 
Ведически химн, който се състои 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 те 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; обществено 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 прилича на 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 Инд – „страната, която се намира зад тази река“. 
 

Имперсоналисти 
 
Виж Майявади. 
 

Индра 
 
Главният от управляващите полубогове, владетел 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 се носи от саннясите. 
 

Кама 
 
Похот. 
 

Каранодакашайи Вишну 
 
Маха-Вишну, първият пуруша-аватар на Бога, който лежи във водите на 

Причинния океан и сътворява вселените със Своето дихание. 
 

Каратали 
 



Медни цимбали, на които се свири 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 в Негова 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 илюзията. 
 

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 Върховния 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 се свири 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 
 
Експанзия 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, подобно 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, приел 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 
 
Вечна религия, предназначение 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 своите 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 себеналагане на едни или други ограничения за достигане на 

висшата цел. 
 

Тиртха 
 
Място за поклонение. 
 

Тилак 
 
Свещени знаци, с които преданите на Бога белязват 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 духовно развитие на човека. 
 

Харидас Тхакур 
 
Велик предан и близък сподвижник на Бог Чайтаня Махапрабху, който ежедневно 

е повтарял по триста хиляди имена на Бога. 
 
 

Ч 
 

Чайтаня Махапрабху (1486-1534) 
 
„Чайтаня“ – жизнена сила. Аватар на Бог Кришна. Той 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 
 

Шакти-авеша-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 
 
Богооткровени книги, ведически Писания. 
 

Шива 
 
Полубог, който управлява гуната на невежеството в материалния свят. 
 

Шравана 
 
Слушане на повествования за Върховния Бог или за 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 на Бог Кришна, Неговите предани и преданото служене. То 
е квинтесенция на цялата ведическа мъдрост. 

 
Шрути 

 
Знанията, придобити по метода на слушане от духовния учител, изначални 

ведически Писания (Веди и Упанишади), дадени на човечеството от самия Върховен 
Бог. 

 
Шудри 

 
Работници; четвъртото съсловие на ведическата система за разделяне на 

обществото. 
 

Шяма 
 
Име на Върховния Бог Кришна, чието прекрасно тяло прилича на буреносен 

облак. 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 


