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Вечна слава на божествения учител и на Върховния Бог 
Шри Кришна Чайтаня 

 
  

Предговор 
 
 

Святата вибрация на божествените разговори за Върховния Бог и 
Неговите спътници (хари-катха) е вечна благословия. Спускайки се чрез 
божествената последователност от велики учители до тази земна равнина, 
светите беседи за Бога, извиращи от лотосовата уста на чистия светец, са 
проявление на самия Бог. Никой не може да измери океанската милост на 
Бога към падналите души, когато Той лично се спуска под формата на 
светите беседи за Него. 

Моят най-обожаем и любим божествен учител, Ом Вишнупад 
Парамахамса Аштоттара-шата Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Дев 
Госвами Махарадж, винаги обичаше да дава такива беседи, особено в 
настроението на великата школа на Шри Чайтаня Махапрабху. Сърцата на 
онези, които имаха сполуката да слушат тези беседи, без значение дали 
идваха от изток или от запад, разцъфваха от щастие и неземна надежда. 
Когато Шрила Гуру Махарадж, в своята напреднала възраст, едва 
успяваше да събере физическите си сили, за да дойде, седне и говори пред 
преданите, аз го умолявах да изнесе беседа само за пет-десет минути. Ала 
често, щом започнеше, той говореше в продължение на час, дори два или 
повече, проявявайки цялата младежка жизнерадост на юноша. Колко 
обичат великите души безспир да възпяват безмерната Божия слава! 

Днес сме изключително щастливи, че тези свети слова, спуснали се 
при нас по такъв простодушен и запленяващ начин, излизат под формата 
на книга за благото на световната мисия на Шрила Гуру Махарадж, както и 
на новите искрени духовни търсачи. Думите на Шрила Гуру Махарадж са 
вечен, божествен, екстатичен поток. Те са потоп за сърцата на истински 
преданите на Върховния Бог и на Неговите спътници. Те са истинският 
дъх на искрените души, копнеещи за свят живот в божествена посветеност.  

Затова сме много удовлетворени и зарадвани от усилията на 
Триданди Свами Шрипад Бхакти Ананда Сагар Махарадж и на искрените 
преданоотдадени, по-специално Шри Джая Кришна Прабху, Шри 
Даянидхи Прабху, Шри Навадвип Чандра Прабху, Шри Джагамохан 
Прабху, Шри Ришабхадев Прабху, Шри Шри Говинда Прабху, Шри 
Джагадананда Прабху и много други добри души, които му помагаха, 
осигурявайки нужните средства за издаването на този втори том от серията 
Шри-бхакти-ракшака-дивя-вани – „Проповедите на Закрилника на 
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Предаността”. Също така, Шри Девашиш Прабху, Шримати Гурбануга и 
Шримати Бхакти Шима Деви Даси помогнаха с корекцията. Нека Шрила 
Гуру Махараджа излее благословиите си над всички тях. С тази молитва 
поднасям смирените си почитания в неговите лотосови нозе и в нозете на 
всички ваишнави.  

 
 
със смирение, 
Свами Бхакти Сундар Говинда 
Шри Гаура Пурнима, 28 февруари 1991 
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Глава 1 
 

Поканете Васудева на трона на сърцето си 
 
 Предан: Какво трябва да прави преданият, когато е постоянно 

атакуван от похот, гняв и алчност? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да се моли за помощта на 

садху; садху са изпратени свише. Има мнозина, които вървят от светските 
земи към духовния свят и на специални садху са поверени задълженията да 
защитават тези пътници. Така че преданият ще извика високо: „Ограбват 
ме! Дайте ми закрила!” Трескаво той ще събере силите си до краен предел: 
„Не бива да се оставям да бъда обран от вас! Всичките ми предишни 
наклонности са оформили съдбата ми и сега са се появили. Аз съм жертва 
на всички тези противни крадци – моля ви, защитете ме! Кама, кродха и 
лобха (похотта, гневът и алчността) се нахвърлят върху мен!” 

 
Съществуват и множество изкуствени методи: 
 
ямадибхир йогапатхаих кама-лобха-хато мухух 
мукунда-севая ядват татхаддхатма на самяти 
(„Бхагаватам” 1.6.35) 
 
Практикуването на седящи пози (асани), контролът на дишането 

(пранаяма) и т.н. могат да ни помогнат в малка степен, ала само 
изкуствено. Дълбоко вкорененото семе може да бъде изтръгнато 
единствено когато приемем Мукунда на трона на сърцето си.  (Мукунда-
севая ядват татхаддхатма на самяти). Ако човек продължава с 
изкуствени средства като пранаяма и т.н., похотта и гневът ще изглежда, 
че намаляват по сила за момента, но това не е постоянно лекарство. Когато 
практиките се занемарят, те отново се надигат. Облекчението от похотта, 
гнева и алчността е само временно. 

 
Медитиращите и отречените (йогите и гяните) си мислят, че тези 

практики ще утолят тяхната вътрешна жажда и продължават с неспирните 
си вглъбени медитации (нидхидхясанам), докато външно удържат фронта с 
някои повърхностни практики. Но преданите не хващат вяра на подобни 
методи. Те смятат всичко това за изкуствено. Те искат единствено да 
приканят Васудева във всички фази на своя живот и по такъв начин 
завинаги приключват с тези врагове. 
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Предан: Махарадж, в началото ни учат да следваме. Но изглежда 
има момент, до който подражаваме, а следването идва по-сетне. Тъй като 
ни липсват качества, когато се опитваме да следваме, ние всъщност по 
някакъв начин подражаваме. Каква е разликата между двете? Кога 
подражанието, анукарана, се превръща в следване, анушарана? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: В анушарана, следването, има 

искреност. А анукарана, имитацията, е само за име и слава, пратиштха. 
Просто външно да се имитира преданост, без наличието на вътрешна 
чистота, повече или по-малко се прави, за да се спечели славата на садху. А 
анушарана означава да постигаш от сърце, искрено. Така че истинското 
следване е искрен напредък, а подражанието е изкуствено. 

 
На практика е изпитано, че отговорното служене може да ни помогне 

да не падаме жертва на похотта, гнева и т.н. Първо е вярата (шраддха), 
след това общуването с чистите предани (садху-санга) и вглъбената 
ангажираност в задълженията, предписани от божествения учител 
(бхаджана-крия). Нужна е вглъбена ангажираност, особено за ума, не 
просто за тялото. А ангажираност на ума може да се постигне само чрез 
отговорност. На ученика се дава някакво отговорно служене. Той чувства 
товара и това занимава ума му, не може да не мисли за него. Умът е 
неминуемо въвлечен там и така не му остава възможността да се занимава 
с по-низши неща. В това е красотата на вглъбената ангажираност в 
отговорно служене. В практическо отношение това много ни помага. След 
това общуването и писанията наистина ще ни бъдат от съществена помощ, 
като служене (парипрашна, севая). В колкото по-голяма степен сме 
способни да се вглъбим в дълбоко, отговорно служене, толкова повече 
въздействието на враговете върху нас ще намалява. Те ще идват, ще 
надничат и ще отстъпват назад с думите: „ Не. Той няма време. Дълбоко е 
зает. Не може да ни отдели време и няма как да бъде изкушен.” По този 
начин ще са принудени да се оттеглят. После и да се връщат веднъж, дваж, 
три пъти или повече – „О, той няма време. Не ни обръща внимание. Много 
дълбоко е зает със сева.” 

 
Сева, служенето, не бива да е просто физическо; има умствено 

служене, а само отговорността може да впримчи ума. При отговорността 
умът е принуден да мисли върху въпроса; инак той може на воля да скита 
насам и натам, дори тялото привидно да е заето. Затова увлечете ума във 
вглъбено служене, отговорно служене. 
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Глава 2 
 

Очите, с които да видим дхама – очите на вярата 
 
 Обичайно в държавата има столица. Столицата е където 

присъствието и позицията на царя са по-осезаеми отколкото в цялата 
останала страна. По същия начин Богът е навсякъде, ала концентрираното 
Му присъствие се открива в дхама, или святата обител. Когато напълно 
развием виждането си, ние можем да усетим специалните характеристики 
на дхама. Ще откриваме присъствието Му навред, но със специфична 
интензивност в дхама. С пробуждането на нашите истински очи би 
следвало да сме способни да долавяме и преценяваме според този 
критерий. Въпросът за дхама дори не стои за онези, които нямат очите да 
видят. В дхама съществува и йерархия. Всички са в настроение на служене 
– птици, зверове, червеи, буболечки – всички допринасят към Реалността. 
Сърдечните им чувства, жестовете им, позите или движенията – всичко 
допринася единствено към божествените забавления. 

 
Дхамера сварупа спхурибе наяне – в една песен Шрила Бхактивинода 

Тхакура копнее за това чисто виждане на дхама. Инак тя може да ни 
изглежда съвсем обикновена, досущ като джунгла. Чистотата на водата на 
Ганг е доловима само за онези, които имат истинска вяра, шраддха. Инак 
за останалите очи е обикновена вода. Същото се отнася и до божеството, 
или шри мурти. Някой може да си мисли, че муртито на Бог Джаганнатха 
в Пури е някаква нелепо изглеждаща фигура. Ръцете Му сякаш са 
недовършени, краката Му не се виждат, очите Му са огромни. При все това 
Махапрабху е стоял пред Него с часове, облян в сълзи. Никой не е можел 
да Го помръдне оттам. Какво е виждал Махапрабху в тази фигура, а какво 
виждат нашите очи? Така че в зависимост от дълбочината на виждането на 
вътрешните ни очи можем да достигнем онази равнина на дхама, на 
божеството, на пречистващата вода от Ганг. Шраддхамайо ‘ям пурушах 
(„Бхагавад Гита” 17.3): „Природата на човека се моделира от вярата.” 
Каква полза от огледало, ако няма очи? В огледалото се вижда 
отражението, ала липсват ли очите, какво ще видим в стъклото? Така че 
нужни са очи, очите на вярата. Благодарение на шраддха, специфичната 
характеристика на дхама, отличаваща я от всички други места, ще изплува 
пред взора, разкривайки истинската ѝ форма. Всичко зависи от шраддха, 
вярата. 

 
Вярата е единствената действителна връзка. Ако искаме да имаме 

каквато и да било връзка със слънцето или луната, обикновените 
инструменти няма да ни свършат работа, но неограничен посредник, като 
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например електричеството, може да ни помогне да се свържем. Трябва да 
подхождаме посредством равнина, подобна на обекта. По същия начин, 
можем да се обърнем към безграничното единствено с помощта на 
шраддха. Не можем да се надяваме да имаме каквато и да било връзка с 
тази най-фина равнина от фундаменталното съществуване на този свят с 
помощта на очите, носа или ушите, нито дори чрез интелигентността или 
разума. Ако искаме да се свържем с най-фината равнина, изграждаща 
битието, това е възможно единствено чрез вяра (шраддхамайо ‘ям 
пурушах).  

 
Тогава възниква въпросът за правдоподобността; вярата може да е 

сляпа. Но след като съществува окачествяването „сляпа” вяра, значи е 
възможно да има „виждаща” вяра! Сляпата вяра е болна вяра, но ние 
трябва да се свържем посредством истинска или здрава вяра. Ала отново, 
преживяването ни ще бъде в рамките на собствените ни ограничения; така 
че колко вяра можем да сберем?  

 
 
 

Безмерна вяра в неизмеримото  
 
Когато се стремим да установим връзка с неизмеримото, 

съществуват необятни възможности. Но колко вяра могат да имат мънички 
същества като нас? Колко можем да си въобразим? Въображението ни 
също има предел, ала безпределното съществува оттатък границите на 
всякакво въображение. Безпределното е толкова необятно и обширно, че 
дори не можем да си го въобразим. Колко ли можем да си представим? 
Родени сме и сме отгледани в клетка; съществуването ни е ограничено, 
ограничено е и въображението ни. Така че въображението ни не може да 
нараства докато придобие безмерни характеристики. Нека осъзнаем, че 
искаме да установим връзка с неизмеримото, в което и най-великото 
въображение е просто точица. Въображението не може да погълне 
безкрайността, затова не бива да му позволяваме да ни възпрепятства. Та 
колко можем да си представим? Нещо съвсем оскъдно в сравнение с 
безкрайността. Не бива да се оставяме да бъдем роби на своето 
въображение. Безкрайното е толкова необятно, не можем да имаме каквато 
и да било концепция за него, не можем да си го представим. То е отвъд. 
Затова не бива да се свиваме под сляпата вяра – вероятно съществува 
безкрайно много повече, отколкото можем да си въобразим. Единствено 
истинската вяра може да ни помогне в тази посока, към безграничното. А 
дори и да имаме някакво разбиране, казано е, че ключът да Го познаем в е 
Неговата длан. Когато Той отвори вратата, ние можем да влезем. Ключът 
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не е в нашите ръце. Можем да видим само толкова, колкото Той поиска да 
видим. Той е адхокшаджа, трансцендентален. Трябва най-напред да 
разберем това, преди да Го доближим или дори да очакваме да Го познаем. 
Трябва да се подготвим чрез това отношение – да Го приемаме като 
адхокшаджа. 

 
Ако Той не ни позволява да встъпим в Неговото царство, нима 

трябва да отричаме съществуването Му? Той е свободен да постъпва както 
Му харесва, какво губи? Ние сме тези, които губим. Затова трябва покорно 
да признаем, че областта адхокшаджа е над нас. Надраствайки 
философията на Шанкарачария, Шри Рамануджа представя този принцип 
адхокшаджа.  

 
 
 

Свръхсубективната сфера  
 
Понеже не можем да встъпим в тази сфера като субекти, нито да я 

превърнем в обект на своето изследване, ние отричаме, че такова нещо 
съществува. Какво означава това? Глупците може и да се удовлетворяват 
от подобна измислена тенденция, но такава сфера наистина съществува и 
когато Той пожелае да ни вземе в своя власт, ще можем да я преживеем. 
Това е адхокшаджа. „Шримад Бхагаватам” ни предупреждава с този израз 
– адхокшаджа. Той е Адхокшаджа, трансцендентален, свръхментален. Не 
можем да влезем в онова царство като субекти. Дори да подходим към 
Него като изследователи, можем да Го познаем само дотолкова, доколкото 
Той ни позволи. Въпреки това трябва да признаем, че съществува такава 
сфера, свръхсубективна сфера. Ние сме субекти, а онова е свръхсубект. 
Джива-чайтаня, душата, не е най-висшата същност. Сократ казва, че 
душата е безсмъртна и може да живее независимо от материята. Той е 
осъзнал, че душата е частица, независима от материята, че тя не е продукт 
на материята. При все това, душата не е финалната същност. Сравнена с 
материята, душата е духовна, ала същевременно може да бъде оприличена 
на материя в сравнение с познаващия я, Параматман или Свръхдушата. 
Свръхсубективната сфера се разгръща още и още нататък. Там всички са 
наши учители. Там ние не можем да бъдем господари, единствено слуги. 
Искаме ли да встъпим в онова най-възвишено място, ще приемем 
позицията на роби на робите. Само тогава можем да получим шанса да 
влезем в онова царство. И това не е неоснователно. 

 
Някой може да мисли, че материята, газът, въздухът и в крайна 

сметка етерът са пределът на битието. Или отвъд етера – че 



 10 

електричеството е пределът. Но отвъд тях, казва Сократ, е душата. Душата 
е същност, надрастваща материята във всичките ѝ фази. Ала същата тази 
душа е едва частичка от грубата страна на Абсолюта. Има по-фина 
същност като Свръхдушата, и още нататък. Точно както в материалното 
творение има толкова много нива, като земя или камък, дърво, злато и т.н. 
по същия начин съществува градация и в духовната субстанция. Най-общо 
нивата са две – в по-ниската част е Ваикунтха, а най-висшата сфера е 
Голока, или земята на любовта. 

 
 
 

Играта на сладкия Абсолют  
 
Духовното битие може също да се раздели на три основни класа: 

сат, чит, анандам. Над субективната същност четана, или чит, джива, 
душата, съществува по-висшият, фундаментален, различен по категория 
елемент анандам, или щастието, екстазът. Той не е просто чит, не е просто 
субективен, а е пълнотата на субекта като анандам, цялостен в самия себе 
си, или по-точно в Него. И това е основният елемент, който се среща в 
Голока. Знанието там е по-скоро подчинено. Знанието – гяна, анубхути – 
възприятието, преживяването, дори на трансценденталното, е подчинено, 
покорено, а непосредственият поток от анандам – красотата и хармонията 
– е истинската характеристика на Голока. Там гяна не играе никаква роля 
(гяна-шуня-бхакти). Знанието е нещо като интуиция. 

 
Действията там са интуитивни и пълни с екстаз. Никой не пресмята 

как да постъпва, всичко е по интуиция (самбандха-гяна). Как и откъде идва 
насоката, те и не искат да знаят. Просто са инструменти в ръцете на 
анандамая-виласа, екстатичната игра. Това е Голока, и на нас ни е казано, 
че ако имаме вяра, трябва да си направим труда да поемем на път към тази 
равнина. Вярата ще ни бъде водач, подтиквана от силното ни желание 
(лобха, лаулям). Нашето привличане и чувството ни за нужда надделяват: 
„Да, искам това!” Тогава поемаме. Точно както е казал Хегел: „Идеята 
предхожда действието.” Така и в шраддха ние чувстваме: „Да, аз искам 
това!” Тогава ще приемем и трудностите, за да го доближим. Казано ни е, 
че най-възвишената позиция е тази – интуитивното усилие на любовта в 
божествените забавления (виласа). Такава е концепцията за най-висшата 
сфера, където човек може да открие най-голямото щастие, или екстаза. 
Онзи, който има привличане, ще се нагърби с трудностите и ще ги приеме, 
за да достигне това място; така е дадено от „Бхагаватам”  и Махапрабху.  
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Земята на красотата  
 
Сатям е земята на концепцията за съществуване; шивам е земята на 

доброто; а сундарам е земята на красотата. Дживам означава мангалам, 
т.е. онова, което е избавено от смъртността – неопровержимата същност. 
Има битие в смъртността – материалната енергия също съществува. Но 
има и земя, в която няма смърт, и тя бива считана за шивам или мангалам. 
А сундарам е позитивният живот на привличане. Човек копнее за такъв 
живот. Сундарам е животът, който си заслужава да се живее. Съществува 
такава земя в най-висшите сфери. Махапрабху и „Бхагаватам” ни зоват към 
нея: „Има такава земя и вие сте деца на онази земя. Не сте създадени за 
тази земя, на която винаги страдате от несигурност и боязън. Боязънта и 
несигурността ви изтезават безспир – трябва да преминете отвъд тях, 
вървете нагоре и ще откриете шивам, където няма тревоги, а само 
позитивен живот. Ако действително искате да имате това, трябва да 
встъпите в сферата на Голока, земята на красотата и любовта. Там никой 
не пресмята, няма нужда от пресметливост, нито от каквото и да било 
друго. Там измамата и мошеничеството са несънувани, затова няма място 
за пресмятане и разсъдливост. По естествен начин всичко е добро, всичко е 
изпълващо. Такава е общата концепция.  

 
Ала, за да нараства удовлетворението, йогамая е нагласила нещата 

така, че спътниците на Кришна се боят, че ще Го изгубят, а на Кришна 
също му липсват Шримати Радхарани, майка Яшода и т.н. Това е 
измислено, за да поддържа забавленията там, а не от нужда. Не е от нужда, 
а такъв е начинът на живот; поддържа се като маниер, не като недостиг. 

 
ахер ива гатих премнах свабхава-кутила бхавет 
ато хетор ахетош ча, юнор мана уданчати 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 8.110) 
 
„Природата на любовта е с извивки като змия. Затова между 

влюбения и възлюбения възникват два вида свадлива гордост: основателна 
и неоснователна.” 

 
Шрила Рупа Госвами дава този пример. По своята природа змията се 

движи на зиг-заг, с извиващи се движения. Така и в земята на према 
(божествената любов) мана, абхимана (любовните кавги, егото) и т.н. са 
естествени взаимоотношения, но не от нужда и недостиг, а защото такива 
са пътеките на виласа, забавленията. 
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Предан: В деня на появяването на Шримати Лалита Деви Вие 
разказвахте, как Лалита Деви върви по улиците на Вриндавана с писалка и 
хартия... 

 
Шрила Шридхара Махарадж: ...проповядвайки наляво и дясно: 

„Елате! Присъединете се към моята група! Аз ще ви дам просветление в 
служенето към Радха и Говинда!” И това е безкрайно.  

 
Предан: Тогава, Махарадж, може ли някой, който се стреми към 

предано служене, да припознае себе си с мисълта, че участва в тази 
специална група? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се, защо иначе съществува 

това? Това е безкрайността. Няма ограничаващо правило, което да каже, че 
всички места са заети. Това не е нещо крайно. 

 
Предан: Обаче не е ли дързост... 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Дързост, безочие... 
 
Предан: Да – да идеш и да поискаш да бъдеш ангажиран в мадхуря-

лила, интимните божествени забавления? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще бъде неизбежно. Нуждата 

нехае за нищо. В нуждата няма загуба. Когато някой открие стремежа в 
себе си, той безпомощно, безсъзнателно ще моли: „Моля ви, запишете 
името ми.” Няма да може да устои. 

 
Предан: Този въпрос ме вълнува много. Невъобразимо е как 

великите придружители на Бога всъщност искат да включат и други в това 
служене. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: От онази страна няма оскъдица на 

благоприятни условия. Махапрабху казва: 
 
туя дая аичена парама удара 
атишая манда натха бхага хамара 
 
„Каквото и да липсва, то е от Моя страна. Няма дефект от Твоя 

страна.” Ачария Тхакура Бхактивинода ни е написал следната 
интерпретация: 

 
намнам-акари бахудха ниджа-сарва-шактис 
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татрарпита ниямитах смаране на калах 
етадриши тава крипа бхагаван мамапи 
дурдайвам идришам ихаджани нанурагах 
 
„О Господи, Твоето свято име дарява цялата сполука на душите, и Ти 

си раздал по света много Свои имена - Кришна, Говинда и т.н. Вложил си 
цялата си трансцендентална сила в Своето свято име, без да налагаш 
никакви (книжни или философски) строги правила и предписания по 
отношение на времето, мястото и обстоятелствата, които трябва да се 
спазват при възпяването им. Скъпи Боже, Ти толкова благосклонно си 
направил своето свято име достъпно за обикновените души, ала моето 
злочестие и оскърбления не позволяват на любовта към това милостиво 
име да се пробуди в сърцето ми.”  

 
Затова Шрила Бхактивинода Тхакура казва: „Не намирам никакъв 

вкус към Теб в сърцето си – то е твърдо като камък. От Твоя страна 
милостта е безмерна, но аз съм толкова слаб, толкова нищ, а Ти си толкова 
възвишен.” 

 
 
 

Надмогваща милост – раждането на сполуката 
  
Но това чувство не може да възникне ако не си в относителността на 

онзи по-висш свят. Инак подобни мисли е невъзможно да се породят. 
Когато наистина се съотнасяш в онзи свят, възниква и мисълта за 
обливащата всичко благодат. Човек усеща тази благодат, макар да се 
чувства лишен от качества. Това е началото. Щастието започва оттам. 
Нуждата е майка на изобретението. Шрадхха е дошла, разкривайки такава 
велика перспектива пред отдадения и той с голям плам се стреми да 
достигне тази перспектива, но се проваля. Този провал също в един смисъл 
има своето място. Такъв човек вече се намира в пределите на 
безграничното, иначе не би могъл да каже подобни думи. Това е 
безкрайност! Каквато и степен на постижение да достигне, той пак ще е 
неудовлетворен, защото това е безкрайност. На према-гандхо ‘сти дарапи 
ме харау – „Нима такова постижение ми принадлежи? Не. Аз не го 
притежавам, защото е невъзможно да притежавам Него.” Все пак, има 
притежаване в негативен смисъл: „Аз съм толкова негативен.” 

 
Такава е природата на Негативната, притежаваща Позитивния и по 

такъв начин Тя може да Го привлече. Колкото повече негативна 
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характеристика се открива на дадено място, толкова повече позитивното е 
привлечено там. Такава е скритата истина. 

 
Радхарани казва: „Аз непосилно се нуждая от Кришна.” Такова 

дълбоко усещане за нужда в отсъствието на Кришна не може да бъде 
открито в ничие друго сърце. И това радва Кришна. Оставяйки настрана 
всички останали изисквания, Той бърза да дойде и да утоли изискването на 
това сърце, у което нуждата от Него е най-неистова. Нима това не е 
естествено? Посветеност. Ние сме частици или аспекти от страната на 
посветеността, не на удовлетворението. Удовлетворението е нещо в застой. 
То е качество на ограничения свят. Ала в безграничния свят подобно 
отношение не може да вирее. Такава е природата там. Кшудха.  

 
Предан: Кшудха означава неутолима жажда? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Такава неутолима жажда, че и 

най-мъничката капчица нектар ще бъде много, много сладка на вкус. 
Напояваща. 

 
Веднъж в Мадрас един господин ме попита: „Нима най-висшият ви 

идеал е Чайтанядев? Не е ли Неговата концепция опасна? Винаги обезумял 
от нужда по нещо, плачещ и удрящ лицето си в стената... Подобна 
неистова лудост от жажда по Кришна е опасна за нас. По-скоро би 
трябвало да се боим да превръщаме това в идеал в живота си.” 

 
бахйе виша-джвала хая, бхитаре анандамая 
кришна-премера адбхута чарита  
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 2.50) 
 
„Удивителните характеристики на любовта към Кришна се разкриват 

в симптомите на изгаряща болка отвън и екстаз отвътре.”  
 
 
 

Радостта от копнежа по истината  
 
Неистовият копнеж по истината сам по себе си е анандам. „Искам 

истината, нищо друго” – това е анандам. Нещо, което е неесенциално, не 
може да притежава това. И по природа най-висшето удовлетворение се 
открива у негативния аспект. Силното усещане за негативност е най-
висшето постижение в най-цялостната му позиция. Удовлетворението на 
живота е в нуждата на негативната енергия. 
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Предан: Махарадж, тази негативност смирение ли означава? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, започва от смирението. Както ни 

е учил Шри Чайтанядев, човек трябва да се чувства по-низш от сламка и да 
е по-търпелив от дърво, никога да не очаква почит към себе си, но винаги 
да я отдава на другите.  

 
Шрила Бхактивинода Тхакура е обяснил, че ние действително сме 

по-низши от сламка защото в настоящото си положение сме викрита, 
умопобъркани. Сламката поне е пасивна и запазва естественото си 
положение. А ние сме изгубили истинската си функция и сме станали с 
негативна стойност. У нас липсва позитивната стойност на сламката, 
защото сме враждебни. 

 
Ние вървим срещу собствения си интерес със своята интелигентност. 

Притежаваме интелигентност, но тя е заблудена, противопоставяща се на 
истинския порядък на нещата. Сламката е неутрална, тя не може да 
действа, но ние можем да действаме по погрешен начин. Ние нарочно 
използваме активите си, за да се самозаблуждаваме, докато сламката 
запазва установената си позиция, без да се отклонява. 

 
В светско отношение позицията ни може и да е по-висша от тази на 

тревата или дървото, но какво от това? Ние сме злоупотребили с всичките 
си кредити заради своята себичност. Затова сме по-низши от сламка. 
Въоръжени сме, но въоръжени за самоубийство. Един луд човек не бива да 
притежава кама. Той е опасен. Би могъл да се наръга всеки миг – луд е.  

 
Търпението на дървото също може да бъде видяно в тази светлина. 

Дървото трябва да изтърпи последиците на предишните си дела, ала ние 
трябва да внимаваме не само за предишните, но и за настоящите си 
дейности. В сегашния момент също можем да извършим нещо лошо, така 
че положението ни е по-опасно от това на едно дърво. Дървото само жъне 
резултата от предишните си постъпки, но ние трябва да се пазим от 
простъпки в настоящето, затова ни е нужна повече издръжливост от тази 
на дървото. Трябва да си мислим: „Трябва да съм по-бдителен и от дърво 
по отношение на търпението. Моята позиция е по-опасна, тъй като 
специалното ми постижение действа срещу мен.”  
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Глава 3 
 

Истинска и привидна бхаджана 
 
 Предан: Чувал съм, че някои ачарии настояват, че смарана, 

вътрешното помнене, е от първостепенна важност като предано служене 
към Бога, и е дори над киртана, или възпяването. Или пък то е подчинено 
на киртана? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Има някои, които са на такова 

мнение, тъй като смарана е изключително свързана със съзнанието, с 
други думи повече се отнася до по-фината част от съществуването ни; 
следователно би трябвало да е най-ефективната форма на садхана, или 
средство към целта. Обаче нашият Гуру Махараджа и Шрила Джива 
Госвами, а също и Кавираджа Госвами Прабху поставят ударение върху 
киртана – особено за начинаещите. Гуру Махараджа казва в своята песен 
„Ваишнава ке” („Кой е ваишнава?”): 

 
киртана прабхаве, смарана хаибе 
се кале бхаджана нирджана самбхава 
 
„Вътрешното помнене може да се появи по силата на киртана и 

единствено тогава е възможно служенето в усамотение.” Нирджана-
бхаджана или смарана, изключителната уединена преданост без съзнание 
за обкръжението, изобщо не е възможна за начинаещите. И Шрила Джива 
Госвами казва („Бхакти Сандарбха”, санкхя 273): 

 
ядапй аня бхактих калау карттавя 
тада киртанакхя-бхакти-самйогенаива 
 
„В тази Кали Юга, всред деветте основни форми на предани 

практики, останалите освен киртана несъмнено трябва да се практикуват, 
но следва да се извършват като спомагателни за киртана.” Това е 
принципът на проповядването на Махапрабху. Киртана има своите 
специални характеристики, особено в Кали Юга.  

 
калер доша-нидхе раджанн асти хй еко махан гунах 
киртанад ева кришнася мукта-сангах парам враджет 
 
(„Бхагаватам” 12.3.51) 
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(Шри Шукадева Госвами каза) „О царю, епохата на Кали, 
вместилище на всички злини, има само една славна характеристика: в тази 
епоха тези, които просто възпяват святото име на Кришна се освобождават 
и постигат Върховния Бог.” 

 
Също и Шрила Мадхвачария е написал в своя коментар към 

„Мундакопанишад”: 
 
двапарияир джанаир вишнух панчаратраиш ча кевалам 
калау ту нама-матрена пуджяте бхагаван харих 
 
„В Двапара Юга Бог Вишну е почитан от хората изключително 

според принципите за обожание на мурти, очертани в свещеното писание 
„Панчаратра”, но в Кали Юга Върховният Бог се обожава единствено 
посредством възпяване на святото Му име.” 

 
В „Шримад Бхагаватам” (11.5.32) когато е спомената инкарнацията 

на Шри Чайтаня Махапрабху е даден и метода, чрез който хората ще Го 
обожават:  

 
ягяих санкиртана-праяир яджанти хи сумедхасах 
 
Тук ягях означава жертва, посветеност, която е санкиртана-прая или 

санкиртана-прадхана, т.е. „подвластна на санкиртана, съвместното 
възпяване на святото име”; и тя се практикува от онези, които са надарени 
с достатъчно благочестие. Така че в тази желязна епоха, киртанът има 
своята специална привилегия, дадена от Върховния Бог – специалността на 
Махапрабху е проповядването, киртана. Той е въвел и е извършвал хари-
киртана.  

 
Така че киртанът е приет от нашия Гуру Махараджа, от Шрила 

Джива Госвами и други. Да се пише за Бога също попада в категорията на 
киртана. Да се проповядва е утвърждение – да се предава посланието на 
останалите. 
 

Също и да се отговаря на въпроси от страна на обкръжаващите 
автоматично изисква концентрация, която е голяма рядкост в тази епоха. 
Когато някой извършва киртана, той не може да не влага автоматично 
цялата си концентрация и внимание. Той не може да говори независимо; 
интуитивно цялото му внимание трябва да е там. По тази причина 
киртанът е препоръчан като най-висшата форма на бхаджана, особено в 
епохата на Кали. 
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бхаджанера мадхйе срештха нава-видха бхакти 
кришна-према кришна дите дхаре маха-сакти 
тара мадхйе сарва-срештха нама-санкиртана 
нирапарадхе нама лаиле пая према-дхана 
 
(„Чайтаня Чаритамрита” Антя 4.70-71) 
 
„Сред всички форми на предано служене, девет са най-превъзходни 

и с голяма мощ даряват на преданите любовта към Кришна, както и 
личната им връзка с Него. А сред деветте най-добрата е нама-санкиртана. 
Който повтаря святото име без оскърбления, постига съкровището на 
любовта към Бога.” 

 
Махапрабху също приема пет най-важни части сред деветте, 

споменати в „Бхагаватам” като шраванам, киртанам и т.н. 
 
садху-санга, нама-киртана, бхагават-шравана 
матхура-васа, шри-муртира шраддхая севана 
 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.124) 
 
„Общуване с чистите предани, възпяване на святото име, слушане на 

„Шримад Бхагаватам”, живеене в Матхура Дхама и обожаване на муртите 
с вяра.” 

 
Сред тези пет, Махапрабху е отредил на нама-санкиртана най-

висшата позиция. Нама-санкиртана се счита за най-доброто от всичко. 
Така е дадено от ачариите и специално от нашия Гуру Махараджа, а 
основанието за това е потвърдено от шастра, писанията. Но ако други 
ачарии в някои случаи са отдавали предпочитание на смарана, това е в 
смисъл, че киртанът би могъл да бъде в относителността на материланото 
обкръжение, докато смарана не зависи от материални съображения. От 
тази гледна точка смарана може и да е препоръчана като най-висша, но 
това не се приема на общо основание. То би могло да е специално мнение. 

 
В „Чайтаня Шикшамрита” Шрила Бхактивинод Тхакур е изяснил, че 

съществуват два типа предани, намиращи се на стъпалото тъкмо преди 
постигането на най-висшето ниво парамахамса или уттама-адхикара. 
Преданите, които са прекосили междинното ниво (мадхяма-адхикара) и са 
готови да заемат най-висшата позиция, се наричат предани на стъпалото 
према-рурукшу. Те се класифицират в две подразделения: гоштхянанди и 
вивиктананди (или бхаджанананди). Първите са винаги заети с 
проповядване, а вторите се заемат със смарана или нирджана-бхаджана – 
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уединен живот в обожание, без да общуват с обкръжението. Това не 
доказва, че едните са по-извисени от другите. Вивиктанандите като цяло 
харесват усамотения живот, продължавайки да извършват смарана. А пък 
тези, които са от гоштхянанди тип, продължават с киртана, или 
проповядването, и също постигат най-висшата позиция, без да встъпват в 
школата на изключителната смарана. Онези, които са достигнали най-
висшето ниво, се наричат према-рудха. 

 
 
 

Въображаемото съвършенство – самозалъгване  
Гуру Махараджа ясно е казал, че когато сме в по-нисша позиция, 

смарана е опасна. Вместо това трябва да се заемаме с киртана. Киртана 
прабхаве, смарана хаибе, се кале бхаджана нирджана самбхава. Школата 
Сахаджия (имитаторите) харесват повече смарана отколкото киртана. Те 
са „последователи” на смарана. Водят уединен живот и в ума си 
непрестанно се отъждествяват с някоя определена сакхи на тяхната 
собствена възраст, с нейните задължения, със специфичното ѝ служене на 
определено място във Вриндавана, в специфична лила, под водачеството на 
точно определена сакхи и т.н. Техният тъй наречен гуру изисква от тях да 
продължават да медитират върху всички тези неща. Такъв е процесът в 
школата Сахаджия, но ние не го признаваме. Ние смятаме всичко това за 
лъжа и измислица. Те не са подготвени за онази равнина. Нямат истинска 
самбандха-гяна, познание кое какво е. Просто продължават по навик да 
повтарят една и съща умствена спекулация, но нито анартха-нивритти 
(очистване от лошите наклонности), нито какъвто и да било друг процес, 
основаващ се на това, не може да бъде осъществен. Техните въображаеми 
постижения са чиста измислица. Те не осъзнават фактите – онтологичната 
градация от Вираджа към Брахмалока, Ваикунтха и Голока. Те са пукура-
чуриуале – крадци на езера. Да си мислиш, че можеш да откраднеш езеро е 
самозалъгване. Ние считаме, че такъв един вид „смарана” е подобно 
самозалъгване. 

 
Например, Шрила Гоура Кишора Бабаджи Махарадж неспирно 

извършвал смарана. Веднъж се появил един друг бабаджи, който си 
построил недалеч колиба, малка къщичка, и не преставал да имитира Гоура 
Кишора Бабаджи – правел мадхукари (прехранвал се с подаяния), седял и 
медитирал, и носел подобни дрехи. Тогава Бабаджи отбелязал: „Ако една 
жена влезе в родилното отделение, тя не може да роди дете просто като 
подражава на виковете и родилните болките. Много неща са необходими 
преди това!” Така че просто като се имитира някой парамахамса бабаджи, 
не може да се извършва бхаджана. Човек трябва да има връзка с шуддха-
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саттва, истинската равнина, и тогава всички по-висши симптоми могат да 
се проявят. Инак ще се показват само всякакви такива спекулативни 
гротески.  

 
на утхия врикшопари, танатани пхала дхари’ 
душта-пхала кариле арджана 
 
(„Каляна Калпатару”, Упадеша 18) 
 
Шрила Бхактивинода Тхакура казва, че ако някой иска плодове без 

да си направи труда да се качи на дървото, що за плодове може да очаква? 
Те ще бъдат или натъртени, или изгнили. Без истинско напредване, всичко 
е въображение, подвиг на безумец. Човек трябва постепенно да достигне 
равнината на истината – шуддха-саттва. Има толкова много планове, 
които да прекоси: Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанар, Тапар, Сатя-лока, 
Вираджа, Брахмалока. Махапрабху казва, че пълзящото растение на 
бхакти расте и се издига чак до Голока, прекосявайки всички тези 
равнини. 

 
упаджия баде лате ‘брахманда’ бхеди’ яя 
‘вираджа,’ ‘брахмалока,’ бхеди’ ‘паравйома’ пая 
табе яя тад ‘упари ‘голока-вриндавана’ 
‘кришна-чарана’-калпаврикше каре арохана 
 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 19.153-154) 
 
„Растението на предаността се ражда и расте, пронизвайки купола на 

вселената. То прекосява реката Вираджа и равнината Брахман, достигайки 
Ваикунтха. Сетне израства още по-нататък към Голока Вриндавана, за да 
достигне и обвие най-накрая сбъдващото желанията дърво в лотосовите 
нозе на Кришна.” 

 
Обаче псевдо-отдадените нехаят да узнаят какво е Паравьома, какво 

е Брахмалока, какво е Вираджа, какво е Брахманда. Без да се интересуват 
да научат тези неща, те отиват при някой гуру, получават някаква мантра 
и медитират ли медитират. Но на това ниво, ако някой постоянно медитира 
върху Радха-Говинда-лила, вместо да встъпи в Радха-Говинда-лила, той ще 
се заплете с жените и мъжете в този свят. Ще се впримчи във властта на 
похотта и ще трябва да иде в ада, вместо на Голока. 

 
Чармма-мамсамая – кама, према – чиданандадхама. Плътските 

апетити са похот, докато любовта е обител на божествения екстаз. Така че 
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подражаването не е успех. То по-скоро принизява. Имитацията принизява. 
Имитацията е просто умствено упражнение. 

 
Предан: Ами ако това умствено упражнение се прави с вяра? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Умът е нещо отделно. Шраддха е 

свързана с душата, атма, а умът е материя. Умът е материален, той е част 
от материалната енергия. Това е изяснено в „Гита”: 

 
бхумир апо ‘нало ваюх кхам мано буддхир ева ча 
аханкара итиям ме бхинна пракритир аштадха 
(„Бхагавад Гита” 7.4) 
 
Умът е продукт на материалната енергия, докато джива е продукт на 

парашакти, изначалната енергия. А сварупа-шакти, личната енергия на 
Бога, е по-висша от джива. Природата на ума са умозренията 
(манодхарма). Те нямат нищо общо с истината. Извлечени са от 
материалния свят, света на погрешното разбиране. Умът е изпълнен с 
погрешно разбиране (аван-манасо гочарах).  Умът не може да достигне 
степента, в която да чувства или да възприема самата истина. Той е 
свързан само със светските неща, с експлоатацията.  

 
Предан: Но не е ли чистият ум продукт на шраддха? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Умът не може да бъде чист точно 

както фосилът не може да произведе живот. По подобен начин и умът не 
може да произведе шраддха. Шраддха и изначална и фундаментална. 
Когато Върховният Бог се появява в сърцето, умът изчезва. Реалността е 
тъкмо обратната. Мракът не може да произведе светлина; светлината идва  
и мракът изчезва. Истината се появява когато се появи истински чистото 
съзнание, а умозренията изчезват. Умът е свързан с погрешното разбиране. 
Той е елемент от апара-шакти, по-низшата енергия. Тази енергия бива и 
фина, и груба. Земята, водата, огънят, въздухът и етерът са груби, а умът, 
интелигентността и егото са фини, ала те всичките са материални. Душата 
е трансцендентална. А сварупа-шакти, или личната енергия на Бога, 
бхаджана, или божественото служене, и Голока-Ваикунтха всичките са 
свръхземни и трансцендентални. Те се намират от другата страна на 
душата, не откъм по-низшата страна, където е умът. Умът възниква от 
егото, от фалшивото его, и е изтъкан от склонността към експлоатация. 
Обаче Махапрабху казва: мора мана – вриндавана. „Моето умозрение е 
насочено към оттатъшната страна, към Вриндавана.” Това не е елемент от 
тази светска равнина. 

 



 22 

Предан: Значи съществува чист ум? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако трябва да назоваваме нещата по 

правилен начин, думата „ум” въобще не бива да се използва в този 
контекст, инак всичко ще бъде приравнено погрешно. Обитателите на 
Голока също притежават сетива и т.н. но делата в земния свят никога не са 
идентични с това. Светският начин на мислене е продукт на 
експлоатацията, на сетивната експлоатация. 

 
Нужно ни е облекчение от този ум. Заобиколени сме от отровни 

мисли. В разказа на триданди-саннясинът в „Шримад Бхагаватам” са 
изяснени всички дисциплини, посредством които може да бъде овладян 
умът.  

 
данам свадхармо ниямо ямаш ча 
шрутан ча кармани ча сад-вратани 
сарве мано-ниграха-лакшанантах 
паро хи його манасах самадхих 
(„Бхагаватам” 11.23.45) 
 
„Милосърдие, неизменни и обусловени предписани задължения, 

умствен и сетивен контрол, слушане на писанията, свети обети и служене – 
всичко това се спазва, за да се постигне покоряване на ума. Контролът над 
ума е познат като най-висшата йога.”  

 
Предан: Вие говорехте за киртана; чел съм, че Шрила Бхактивинода 

Тхакура казва, че джапа (личното мантруване), също е свързано с киртана 
(съвместното възпяване или проповядването), а също, че Шрила Рупа 
Госвами казва, че има три типа джапа, а именно манасика или наум, 
вачика или на глас, и упамшу или шепнешком. Кое е подходящо за нас и 
кое е най-ефективно? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: При упамшу няма звук, само 

помръдване на устните; а при манасика устните не се движат. Питате кое 
от трите е най-добро?  

 
Предан: Да. 
 Шрила Шридхара Махарадж: Онова, което е вътрешно истинско е 

най-доброто. Джапа трябва да е истинска, а не имитация. Нашето 
внимание винаги трябва да е откъм негативната (смирената) страна. 
Съумеем ли по искрен начин да практикуваме това, напредъкът ни не може 
да бъде възпрян. Но ако без квалификация ламтим да се въздигнем, има 
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тенденцията да пропаднем. Дасяя те мама расо ‘сту расо ‘сту сатям: 
„Нека моят стремеж да бъде към служене.” За бхаджана или вътрешното 
служене, подобен темперамент трябва винаги да се следва.  

 
Издигането е неизбежно ако винаги се стремим да оставаме верни на 

по-ниските задължения. Нетърпението за въздигане е нашият враг. То цели 
пратиштха (признание) и омаловажава всичко. Шрила Прабхупада казва, 
че имитацията се поражда от привличането към пратиштха или 
желанието да заемаш по-висша позиция и да си спечелиш име. Това е 
големият враг. Недейте да падате жертва на тази пратиштха, ламтежа да 
заемате по-издигната позиция. Вместо това дайням, смирението, е 
здравословният признак за преданоотдадения. 

 
Предан: Махарадж, виждаме в „Хари Бхакти Виласа”, че понякога се 

споменава славата на мълчаливото възпяване, а пък на други места се 
възвеличава силата на възпяването на много висок глас, какъвто е случаят 
с Харидаса Тхакура. Как да съвместим това? 

 
 
 

Осезаема дълбочина в божественото 
 
 Шрила Шридхара Махарадж: Просто едно теоретично разбиране 

няма да ви помогне кой знае колко. Стремете се да уловите духа! Когато 
имате подкрепата на садху, на гуру от много висш тип, можете да 
направите всичко. По милостта на неговата подкрепа какъвто и киртан да 
правите, той ще бъде ефективен. Медитацията може и да е възхвалявана 
като по-ефективна в определен контекст, но ако дръзнете да опитате 
повърхностно да мантрувате по този начин, ще срещнете толкова мощно 
противодействие, че ще стигнете доникъде – ще се превърнете в атеисти. 
Това може да се случи ако нямате достатъчна поддръжка да се сражавате 
срещу неблагоприятните условия. Не рискувайте да атакувате врага когато 
позицията ви е слаба. Но когато сте подкрепяни от велики генерали и 
множество муниции, трябва да марширувате напред. Това ще ни помогне 
да се заемем с истински киртан.  

 
Истинският фактор е садху-санга. Тя е връзката с по-висшите сили. 

Инак нищо няма никаква стойност. Устоите трябва да бъдат в истинската 
равнина – садху и шастра. Трябва да култивираме истинското нещо. Това 
е най-важният фактор, за да поддържаме винаги реалността на бхаджана. 
За по-слабия предан, садхака или стремящия се, най-голямата 
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необходимост е садху-санга, а писанията са необходими за познание. Саху-
шастра-крипа. Тогава киртанът ще бъде най-добър. 

 
Вриндавана даса Тхакура казва, че един храни само себе си, а друг 

храни хиляди и себе си заедно с тях. Кой е по-велик? Киртан е да 
развиваш себе си и едновременно с това да помагаш на мнозина други да 
се развиват. Но когато нямаш собствен капитал, а излезеш да 
проповядваш, ще срещнеш такова противопоставяне, асат-санга, че 
анкура, пъпчицата, ще бъде обрулена. Затова ако сте каништха-адхикари, 
начинаещи, недейте да отивате да атакувате другите без да имате мощен 
гръб. Киртана означава да проповядвате, което в един смисъл значи да 
атакувате другите. Не дръзвайте, ако сте каништха-адхикари. Ще се 
превърнете в атеист. Едва след като преминете през нужните стъпала – 
шравана-даша, варана-даша, садхана-даша и прапана-даша (фазите на 
слушане, приемане, практикуване и постигане) – тогава можете да 
проповядвате независимо (апана-даша). Инак можете да вървите да 
проповядвате единствено с помощта на някой, който е в прапана-даша.  

 
Трябва да имаме непоклатима връзка с реалността, абсолютно 

разбиране за реалността. Такава стабилна позиция е необходима. 
Неуязвима. Сигурна позиция кое какво е – самбандха-гяна. Тогава ще сме 
способни да разбираме и хармонизираме различията, които откриваме в 
творбите на ачариите: кое къде е приложимо, при какви обстоятелства е 
бил даден съвета да се следва даден курс и при какви обстоятелства е бил 
даден друг съвет. Практическо знание. 

 
 

Смирение  
 
Предан: Махарадж, тази сутрин говорихме за смирението. Какво е 

съвършенството на смирението за един каништха-адхикари? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Може да се различава при 

различните хора. Така че човек трябва да намери своя начин. Смирение 
означава „да не посягаш на правата на другите”. Но то също трябва да бъде 
такова, че да не погубите самите себе си. Трябва да е естествено. 

 
Навремето, когато влизахме в настоящия Багх Базар Матх (Шри 

Гаудия Матх в Калкута), имаше празненство. Муртите бяха докарани с 
колесница и шествие от една наета къща. Имаше възпяване и танцуване, 
докато Божествата бяха инсталирани в новия храм. Раздаваше се 
махапрасадам. Легнахме си чак в дванадесет или един часа след полунощ. 
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Леглото ми се намираше непосредствено до леглото на един мой духовен 
брат, учен професор. Той беше много смирен. На сутринта професорът 
много бавно ми каза: „Миналата нощ чувствах такава слабост, че 
помислих: умирам. Понечих да те събудя, но тогава си рекох: „Не, защо да 
притеснявам един ваишнава? Той е толкова изтощен тази нощ и сега си 
почива, нека по-добре да почакам.” Като почаках мъничко, добих някакви 
сили, така че не се наложи да те обезпокоявам. Но сега все още съм много 
слаб.” Каза ми тези неща много бавно и спокойно. Той умираше, но не ме 
беше събудил единствено от страх да не смути отдиха ми. 

 
Когато чух тези неща от устата му онази заран, те ме поразиха като 

гръм, макар, разбира се, той да ги изрази много внимателно. Незабавно 
отидох при Прабхупада и му разказах какъв е случаят. „Един господин 
почти е умирал снощи, но е бил твърде плах да ме обезпокои.” Прабхупада 
и преданите също познаваха нрава на този наш духовен брат професор. Те 
сериозно се заеха с въпроса и повикаха лекар. 

 
Понякога намирам подобно смирение за опасно. Животът на ученика 

е скъпоценна собственост на неговия Гуру Махараджа, не е негов личен. 
Той не бива да се грижи само за собствения си интерес, но да живее в 
интерес на своя Гурудева. Аз не можех да приема такова смирение. 

 
Всичко трябва да има реална характеристика – да бъде свързано с 

реалността. Да речем, че съм жаден, но няма да помоля някой ваишнава: 
„Моля те, помогни ми с чаша вода.” Така болестта ми може да продължи и 
защо? „На триците скъп, на брашното евтин.” Винаги трябва да се прилага 
здрав разум. 

 
Предан: Тъкмо преди Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж да 

напусне света, той беше във Вриндавана. Лежеше на леглото, не можеше 
да яде нищо; състоянието му беше толкова лошо, че едва можеше да пийне 
чаша вода. Обаче аз забелязах, че когато и някой да го посетеше, макар да 
бе в такова състояние той винаги казваше на бхактите: „Дайте им 
прасадам.” Той самият не можеше да хапне нищо... 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, той искаше да пътува из цяла 

Вриндавана и да обиколи Говардхана с биволска каруца. Но потърсиха 
помощта на Кришнадас Бабаджи Махарадж и той някак успя да го 
разубеди от този план. Въпреки сериозното си здравословно състояние, 
Свами Махарадж искаше да посети всички места на лилата, като Радха-
кунда и Говардхана, да поднесе почитания и да се върне. 
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И така, факт е, че всичко, което е свързано с Бога – всеки вид 
бхаджана – всичките са добри. Ние не сме против никой вид. Обаче 
трябва да преценим кое би било най-ефективно според собствените ни 
възможности. Същевременно не бива да допускаме никакво оскърбление 
чрез пренебрежение. Как можем да сме толкова безочливи, та да кажем, че 
смарана е по-висша, а другите типове бхаджана, като пада-севана и т.н. са 
от по-нисш порядък? При все това можем много внимателно да правим 
разграничения, ала не просто за да задоволим любопитството си. 
Единствено ако възникне такава необходимост можем да дръзваме да 
утвърждаваме превъзходството на Лакшми над Шукадева или Амбариша, 
или други подобни. Но не бива да рискуваме да приемаме тези теми 
лековато. Всичко това са сериозни въпроси. 

 
Да се счита някой ваишнава за по-висш от друг не е игра. Това са 

много деликатни въпроси. Те са преданоотдадени и ние не бива да 
дръзваме да поставяме някого над друг според собствените си недодялани 
потребности. Това не е академично упражнение, та като някой професор да 
се налага да трупаме теоретично знание, което да цитираме пред 
студентите. Нещата не бива да се приемат по такъв начин. Трябва винаги 
да съзнаваме практичната страна: „Те са толкова велики, а къде съм аз? 
Кой съм аз, та да ги отсъждам?” Нашето авантюристично безочие трябва 
да има някакъв предел. 

 
Предан: Моят приятел имаше предвид онази вечер, когато казахте: 

„Смирение означава да не приемаш никаква позиция.” 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. „Никаква позиция”, защото един 

слуга няма независима позиция – неговата позиция е да е винаги на 
разположение на господаря. Той винаги се намира всред безкрайната 
вероятност. Но е смирен към учителя си, не към измамниците. Смирението 
му трябва да бъде основно към кого? „Аз съм смирен, по-нисш от най-
нисшите – към кого? Към моя учител. Смирен съм към този, който 
принадлежи на Бога, към ваишнавата. Там съм смирен.” Когато Хануман 
трябва да изгори златния град Ланка, смирението му не пострадва от това. 
Той е по-смирен от всеки друг, изпълнявайки заповедта на Бог Рамачандра. 
Той е напълно отдаден. 

 
С други думи, смирението е отдаденост. Смирение означава да не се 

противиш на заръките на учителя, който е свързан с Ваикунтха, по-
висшата сфера, а не да си смирен към тигъра или змията на улицата. 
Смирението не те принизява до относителния свят на змии, тигри и чакали. 
Връзката е с ваишнавата; там се укрепява преданият. Него го интересува 
ваишнавата. А „смирен” означава, че не се противопоставя на насоките на 
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учителя си. Без да се противи, той изпълнява всяка заръка. Такъв човек е 
смирен. Той притежава смирение, суничата. А не който приема 
предразсъдъците. Обикновено считаме, че смирението е нещо, което се 
отнася до външния свят, ала не това е смисълът. За онзи, който разсъждава 
според висшия стандарт, хората във външния свят са заблудени, те са луди. 
Смирението не е по стандарта на лудостта, то не обслужва безумците. 
Един безумец няма собствен критерий. Така че смирение означава да имаш 
еталон от образцовия свят. Следите ли мисълта ми? 

 
Предан: Да. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Прабхупада е дефинирал смирението 

като „онова, което липсва където има дух на наслаждение”. Дух на 
наслаждение, или експлоатация, означава агресия. Там не може да има 
смирение. Смирението е единствено стопроцентово служене. Не 
съществува смирение в експлоатацията, както и в отречението. Те двете са 
противни на естествената природа на света. Те са напълно объркани, те са 
врагове. Те са предизвикателният елемент в нормалната реалност. 
Разбирате ли? 

 
Предан: Да. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Както духът на експлоатация, така и 

духът на отречение са бунт срещу естествения и гладък поток на истината. 
Затова те са пълно неразбиране. А истинското смирение трябва да е 
свързано с цялостния аспект на истината, не с този свят на неразбирането. 
Не заблуденият безумец определя стандарта. 

 
Предан: Да. А какво ще кажете за духовната агресия? Например 

съревнованието. Съществува дух на съревнование между двама души, 
които вършат едно и също нещо. Тогава къде е мястото на смирението 
там? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако това наистина е служене, ще 

има смирение, защото целта е Центърът. Преданият чувства вдъхновение и 
насока оттам, и съответно се кооперира. Той е свързан с Абсолютния 
Център, така че съревнованието може да е нагласено от Йога Мая. Той не 
носи отговорност, понеже неговата нужда е единствено Центърът. Както 
говорихме, Абсолютът е устроен така, обаче не от необходимост. Ахер ива 
гатих премнах, свабхава-кутила бхавет. Изглежда изкривено, но не е; 
такава е самата природа на абсолютните неща. Това е необходимо 
единствено заради многообразието в служенето към Кришна. Така е 
устроено от по-висшата сфера. Преданите не са отговорни за това. 
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Предан: Значи не бива да нарушаваме правата на другите. 

Съревнование може и да има, но не бива да нарушаваме правата на 
другите? 

 
Нашият дълг 

 
 Шрила Шридхара Махарадж: Нашият дълг винаги ще бъде да 

посвещаваме себе си все по- и по-интензивно – и ние ще го правим в 
съответствие с това доколко можем да се предоставим да бъдем въвлечени 
от по-висшите представители. Винаги трябва да сме в готовност за това. 
На сто процента трябва да се покоряваме на управлението свише, без 
никакво колебание. Това е нашият дълг. Каквото и да бъде поискано от 
нас, трябва да го сторим. На бойното поле ако генералът поиска от даден 
батальон да се сражава в първата битка и те кажат: „Защо не иде вторият 
батальон? Защо ние трябва да отиваме първи? Ние ще загинем, а те ще се 
наслаждават на победата в последната битка. Защо да отиваме първи?” 
Какво казвате? 

 
Предан: Това не е посветеност. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се! Военните ще те 

разстрелят на място. „Такова е съображението свише. Не на вас е оставено 
да решавате дали ще иде батальон 1, 2, 3 или 4!” Само най-висшият мозък 
командва. Да роптаеш срещу тази висша повеля означава да умреш, с теб 
ще бъде незабавно приключено. 

 
Предан: Махарадж, Арджуна е следвал заръките на Кришна 

безусловно – когато и Кришна да му заповядал да стреля, той стрелял. 
Изпълнявал с вяра всяка получена инструкция. Веднъж Юдхиштхира не 
последвал повелята на Бог Кришна. Ала когато петимата Пандави били на 
махапрастхана, доброволно пътуване към смъртта, Арджуна паднал преди 
Юдхиштхира. Защо е трябвало да падне Арджуна? 

 
 

Предаността – относителна и абсолютна  
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това не е критерий за най-висшата 

преданост. Постижението на Юдхиштхира е нещо отделно. Същинската 
преданост няма връзка с това. Това са някакви светски занимания в 
саттва-гуна. Ямараджа в облика на куче продължил, но Арджуна 
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трябвало да падне, Бхима трябвало да падне. Изпитанието било нещо 
различно, свързано със земния свят. И те отишли в Сварга, рая. Това не е 
най-висшето постижение, а само показване на външната страна на 
Пандавите. В действителност Пандавите са сакха, или приятели на 
Кришна, ала тяхното отиване в Сварга е отделен, външен въпрос. Когато 
Пандавите достигнали Сварга, те видели, че Дурьодхана и останалите вече 
били пристигнали там. Въпреки че позицията на Дурьодхана и компанията 
му била много по-низша – те били от вражеския лагер – при все това след 
смъртта всичките постигнали добро и почитано положение в Сварга. 

 
Юдхиштхира отишъл в старото си тяло, изградено от саттва-гуна, 

светската добродетел. Един кшатрия, който е загинал на бойното поле, 
получава за награда живот в рая. Юдхиштхира отишъл там, запазвайки 
смъртното си тяло, макар на другите да се наложило най-напред да умрат, 
за да добият подходящ за онази равнина облик. Но онази равнина била 
просто саттва-гуна, Сварга, а не апракрита или трансценденталната 
равнина на Ваикунтха, Дварака, Матхура или Голока. 

 
По същия начин в историята за Кешаватара (инкарнациите от косите) 

се споменава как Бог Вишну дава благословията един черен и един бял 
косъм от Неговите коси да идат и да избавят земята от ужасния товар 
грехове, под който страда. Казва се, че тези косми приели образите на 
Кришна и Баларама. Те поели тези две роли, ала в онзи момент Те са 
просто бху-бхара-харанакари аватари, а не сваям бхагаван, или 
Върховният Бог в личност. Богът, такъв какъвто е във Вриндаван, е 
напълно различен. 

 
И в много други случаи се вижда, че външността е едно, а 

вътрешният човек – съвсем друго. По-нисшата самоличност бива 
погълната. Точно както ако премиер министърът дойде в града, той поема 
функцията на управител, стига да пожелае. Когато царят идва да посети 
някоя колония, властта на всички офицери изчезва пред неговата власт. 
Каквото направи той, те автоматично трябва да го последват, като 
съответните им личности изчезват. Така и когато висшето се спусне в 
нисшето, нисшето губи стойността си. Сетне, когато се оттегли, по-
нисшето остава, а по-висшето се възнася.  

 
Нитай-Гоурахари бол! Ние се молим на Нитянанда Прабху да 

стигнем до правилната си предишна позиция: „Ако съм извършил някакво 
оскърбление, апарадха, докосвайки се до тези толкова деликатни теми за 
великите личности, моля те, Нитянанда Прабху, опрости ми това 
оскърбление и възвърни нормалното ми смирено състояние.” 
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сарва ваишнавера па‘йе кари намаскара 
итхе апарадха кичху нахука амара 
 
Вриндавана даса Тхакура казва: „Покланям се в нозете на 

ваишнавите; нека няма оскърбление в опитите ми да им служа.” 
 
Когато се занимаваме с толкова извисени неща, като например да се 

опитваме да говорим за велики личности от най-висш порядък, трябва да 
молим Нитянанда Прабху да извини нашата наглост. Той е патита-
павана, спасител на падналите души. Той е адоша-дарши – не приема 
никакво оскърбление.  

 
Глупците се втурват там, където ангелите не смеят да пристъпят. 

Където ангелите се боят да влязат, глупците нахълтват. Като глупци ние 
нахлуваме в най-фината сфера на чувствата от висш порядък, затова трябва 
да молим да бъдем извинени от великите личности. Апасиддханта, или 
философските примеси, удря много жестоко. Сварупа Дамодара имал 
служенето най-напред да проверява всяка поема или творба дали са чисти, 
преди да бъдат представени на Махапрабху. Ако писание, съдържащо 
апасиддханта, било поднесено на Махапрабху, Той бил много мъчително 
обезпокоен. Апасиддханта безжалостно атакува идеала на човека с по-
възвишено мислене. 

 
Има разказ от Калидаса за един цар, на когото му трябвал носач за 

паланкин. Той подбрал някого сред тълпата, без да знае, че този човек е 
учен мъж, пандит. Държейки своя ъгъл на паланкина, човекът не го носел 
стабилно, понеже избягвал мравките по пътя.  

 
Царят попитал: „Скандам ким бадхати?” (Буквално „Рамото ли те 

‘боли’?” но сгрешено граматически.) 
 
Пандитът отвърнал: „На татха бадхате скандам ятха бадхати 

бадхате - Рамото не ме боли толкова колкото твоето ‘боли’ (колкото това, 
че бъркаш граматически бадхати и бадхате)!” 

 
Така че в по-висшата сфера, в по-висшите чувства има фина 

пулсация. Те могат да се засегнат. Трябва не с любопитство, а с цялото си 
смирение и уважение към Тях да се стремим да встъпваме в онази градина, 
без да притесняваме никое растение или същество, скитащо се из онези 
земи. Инак разговорите ни ще бъдат чист интелектуализъм, а не хари-
катха. 
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Глава 4 
 

Вестител на зазоряването 
 
 

Един пионер на изключителната преданост 
 

 Шрила Бхактивинода Тхакура се появил (през 1838 г.) в много 
известно семейство от кастата каястха, носещо титлата Дутта. В Калкута 
има едно място на име Хат-кхола Дутта, наречено така заради семейството. 
Близо до Бирнагар имало голямо поселище на име Ула и семейство с 
титлата Мустаупхи владеело земите там. Майката на Шрила Бхактивинода 
Тхакура била от този род. Бхактивинода Тхакура бил роден и отгледан в 
Ула, и учел в Колежа Кришнанагар. Разбира се, притежавал изключителен 
талант и влязъл в контакт с образованото общество. По-специално там 
имало един г-н Дъф, християнски мисионер, който основал Колежа на 
Шотландската Църква. Дъф насърчавал и привличал мнозина сред младите 
бенгалци за приемат християнството. Малко по малко Бхактивинода 
Тхакура влязъл в близки отношения с обществото Брахмо, тъй наречените 
културно напреднали последователи на Рам Мохан Рай. По-големият брат 
на Махариши Девендранатх Тхакура, Двиджендранатх, бил негов много 
близък приятел. 

 
За да се препитава, той приел правителствена служба. Бил назначен в 

Ориса на поста под-дивизионен офицер. Заемал също и длъжността 
инспектор на Храма в Джаганнатх Пури, където задължението му било да 
следи за корупция. По онова време се докоснал до „Шримад Бхагаватам” и 
се опитал да го чете. Малко по малко бил запленен от „Бхагаватам”, 
„Чайтаня Чаритамрита” и живота на Шри Чайтанядев. Обществото Брахмо 
очаквало много от него заради учеността му; той умеел да пише и да води 
дебати добре. Ала след като влязъл в досег с „Бхагаватам”, той прекъснал 
връзките си с тях. Докато служел в Динаджпур, изнесъл своята реч за 
„Бхагаватам” и именно тогава напълно скъсал с школата Брахмо, 
присъединявайки се към ваишнавската школа на мисълта в линията на 
Махапрабху. Постепенно четял шастрите и пишел много книги върху 
ваишнавизма.  

 
След пенсионирането си искал да отиде във Вриндавана и да прекара 

остатъка от живота си там. Но отново и отново му се повтарял един сън, че 
трябва да открие истинското рождено място на Шри Чайтанядев. Бил 
неспособен да пренебрегне този сън. Отново постъпил на служба в 
Кришнанагар и там започнал да преглежда архивите от околността. С 
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помощта на тези архиви и по силата на божественото си вдъхновение, той 
намерил рожденото място в Йогапитха, Маяпур. Тогава със задълбочен 
интерес посетил цялата Навадвипа-мандала и с препратки от писанията  
дал описание на древните и съвременни свети места в дхама на 
Махапрабху. Основал комитет, който да подсигурява продължаващото 
служене в мястото на пришествието на Махапрабху, а по-късно го предал в 
ръцете на нашия Прабхупада. 

 
Още от самото начало четвъртият син на Шрила Бхактивинода 

Тхакура, Шри Бимала Прасад (светското име на Шрила Бхактисиддхантха 
Сарасвати Госвами) имал естествена наклонност към служенето на 
Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакура накрая му поверил прякото 
служене в Маяпур. Той приел с малко колебание в началото, но до сетния 
си миг изпълняваше вярно служенето. В това от практическа гледна точка 
много помагаше на Прабхупада Кунджабихари Видябхушана, по-късно 
Шримад Тиртха Махарадж. Постепенно множество учени също се 
насъбраха около него. С тяхна помощ той започна движението Гаудия 
Матх. Бе вдъхновен да проповядва и го правеше до последния миг от 
живота си. 

 
Когато Шрила Бхактивинода Тхакура напуснал този свят, Шрила 

Прабхупада организирал съболезнователна среща в една публична зала и 
поканил мнозина уважавани господа. Сред тях били водещите учени за 
онова време, включително Бипин Пал, тогавашен директор на училището 
Метрополитан, Сатиш Саркар, Панчкари Бандопадхяй и други. 

 
 
 

Нов начин на мислене в света 
  
Всички те изразили високото си мнение за Бхактивинода Тхакура, 

признавайки, че той е дарил нов начин на мислене на обществото като 
цяло. Творбите му носят оригинални, не стереотипни характеристики. 
Изследванията му върху ваишнавизма надхвърлят тези на всички 
съвременни ачарии. Шишир Гхош също веднъж каза: „Чували сме за 
Шестимата Госвами от времената на Махапрабху, ала творбите на 
Бхактивинода Тхакура доказват, че той заема седмото място сред 
Госвамите. Толкова обширни и оригинални произведения ни е оставил за 
ученията на Шри Чайтанядев.” По този начин Шрила Бхактивинода 
Тхакура завеща на света своята литература – той присъства завинаги в 
творбите си. Изложил е своите произведения за ученията на Махапрабху и 
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„Бхагаватам” по един систематичен и научен начин, подходящ за 
съвременната епоха. Безпределни длъжници сме в неговите свети нозе. 

 
 

Превъзхождащият гуру на Шрила Прабхупада  
 
Макар Прабхупада, по препоръка на Бхактивинода Тхакура, да бе 

приел посвещение от Гоура Кишора Бабаджи Махарадж, въпреки това той 
всъщност считаше Бхактивинода Тхакура за свой гуру. Формално, по 
повелята на Бхактивинода Тхакура, той бе приел Гоура Кишора Бабаджи 
Махарадж за свой Гурудева. Бхактивинода Тхакура бе избрал Шрила 
Гоура Кишора за него, ала от онова, което откриваме в него, той 
признаваше Бхактивинода Тхакура за свой гуру по вътрешно съображение. 
Откриваме, че и отвътре, и отвън той бе изпълнен с Бхактивинода Тхакура. 
И то не във физически, а в духовен смисъл. Прабхупада постави началото 
на множество Матхи (ашрами и храмове) и виждаме, че назоваваше 
муртите там Винода-Виласа, Винода-Рама, Винодананда, Винода-Прана и 
т.н. 

 
Той виждаше всичко чрез своя Гурудева, Бхактивинода Тхакура. 

Неговият опит да се доближи до Шри Шри Радха-Говинда или до Шри 
Чайтаня Махапрабху е невъобразим без посредничеството на 
Бхактивинода Тхакура. Аз се опитах да напиша нещичко за Бхактивинода 
Тхакура и мисля, че това беше ключът на обичта на Прабхупада към мен. 
Вниманието му бе привлечено върху мен, тъй като се стараех да представя 
публично величието на нрава на Бхактивинода Тхакура по систематизиран 
начин. Такова е моето усещане. Той може да даде всичко на някой, който е 
поне мъничко привързан към Бхактивинода Тхакура. 

 
Такъв беше неговият дух. Чувстваше се задължен на светия живот на 

Бхактивинода Тхакура до такава степен, че виждаше Шримати Радхарани 
и Гададхара Пандита у него. Това е най-висшият идеал на гуру-таттва: 
Гададхара Пандита в гоура-лила и Шримати Радхарани в кришна-лила, в 
мадхуря-раса. Също така той веднъж каза: „Ако извисим визията си и се 
вгледаме, ще можем да видим Шримати Радхарани в Гурудева.” Ако 
мъничко повдигнем глава и потърсим, ще открием, че именно самата 
Шримати Радхарани стои зад функцията на Гурудева. Всички останали са 
канали или средства, но истинският източник на благодатта като гуру 
произтича от изначалния извор на служенето, на любовта. Той виждаше 
Бхактивинода Тхакура в тази светлина. 

 
сакшад-дхаритвена шамаста шастраир 
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уктас таттха бхавята ева садбих 
ким ту прабхор ях прия ева тася 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 
 
„Според всички писания Гурудева е директно самият Бог и чистите 

предани също реализират това. Той всъщност е едновременно еднакво и 
различно проявление на Бога, различно в смисъл, че е най-скъпият слуга на 
Бога. Поднасям почитанията си в лотосовите нозе на този божествен 
учител, Шри Гурудева.”  

 
Помолени сме да гледаме на Гурудева не като на непроницаем, а 

като на прозрачен – прозрачен до такава степен, че през него може да бъде 
видяна и постигната най-висшата цел, най-висшата концепция за служене. 
Там можем да ги постигнем. Ако сме ревностни, ще открием най-висшата 
връзка, произтичаща от самия извор. Затова сме помолени да виждаме гуру 
не като ограничен от своята обикновена персонификация, а като прозрачен 
посредник на най-висшата функция в неговата линия. Можем да съзрем 
това единствено ако визията ни е дълбока. В зависимост от дълбочината на 
шраддха на ученика, той ще види как Богът присъства в неговия Гурудева. 
Гуру принципът, гуру-таттва, е много специален, много възвишен, много 
обширен и много дълбок. 

 
И така, предупредени сме да не мислим, че нашият Гурудева се 

намира в смъртната относителност. Прабхупада ни показа чрез своя идеал 
каква убеденост може да има някой в Гурудева. Свидетели сме на това в 
неговите практики и учения. Гурваика-ништха – изключителна вярност в 
служенето към Шри Гуру. Бхактивинода Тхакура беше самата му същност. 
Всичко беше Бхактивинда Тхакура. 

 
 
 

Несломима вярност към Махапрабху 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада 

 
 Предан: Вярно ли е, че Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами 

открито критикувал Ишварачандра Видясагар (известен учен по санскрит 
за онова време)? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Веднъж Видясагар написал в една 

книга: ишвара-ниракара-чайтаня-сварупа – „Богът няма никакъв облик, 
Той е една маса от съзнание.” Макар да бил още младо момче, Шрила 
Бхактисиддханта Госвами Прабхупада отишъл при него и го предизвикал: 
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„Какво сте написали там? Казвате Ишвара, Бог, а след това казвате 
ниракара, безформен! Къде сте видели това? Ишвара, създателят, 
майсторът – Той ли е ниракара, безформен?! Къде сте намерили, че 
Ишвара е ниракара?! Той има акара, форма, и тя е чидакара, 
трансцендентална форма. Но вие казвате, че Той е просто една маса от 
съзнание и че няма никакъв образ. Нима такъв е творецът? Откъде 
накъде?” По такъв начин предизвикал Видясагар. Ала бил много млад и 
Видясагар явно не обърнал внимание на предизвикателството. При все 
това, той изпълнил дълга си. Такъв беше неговият темперамент – винаги 
възразяваше. Принуден бе да възразява срещу всичко противоречащо на 
линията на Махапрабху, инак не изпитваше удовлетворението, че е 
изпълнил дълга си. 

 
Предан: Безкомпромисен. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Безкомпромисен. Протестиращ. 

Веднъж Рабиндранатх Тагор написал статии в някаква книга под 
псевдоним и Прабхупада, също под псевдоним, написал възражение срещу 
тези писания. 

 
Предан: Махарадж, Вие лично прекарали ли сте известно време с 

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. В по-късните си години в 

мисията имах възможността да живея с него доста често. Много хора 
идваха да го посещават и на него вероятно му се нравеше да ме държи край 
себе си, за да разговарям с тях почтително и авторитетно да им обяснявам 
ученията му. В последните години паметта му намаля, така че когато 
говореше беше нужно да му се подават някои подходящи шлоки от 
писанията, указващи и подкрепящи линията на мисълта му. Малцина сред 
нас можеха да правят това. Когато той се опитваше да си припомни дадена 
шлока в подкрепа на думите си, аз обикновено успявах незабавно да му я 
подам, а понякога дори и предварително. Разбира се, ние оригинално 
бяхме научили всички тези шлоки, както и правилното им представяне, 
единствено от него. 
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Безмерната смелост на пионера  
 
Когато Шрила Бхактиинода Тхакура започнал служенето към дхама 

и Махапрабху, той трябвало да направи много неща, за да привлече 
обществеността, така че тя да приеме за автентична откритата от него 
дхама. По онова време мястото било необитаемо. Постепенно била 
издигната тухлена постройка и започнало обожание на муртито на 
Махапрабху. 

 
Храмът се появил по-късно. Обикновено брахманите готвачи, които 

били необходими, не се задържали там за дълго, тъй като мястото било 
изолирано и в близост имало враждебни елементи. За да направи така, че 
служенето да продължава, той трябвало да премине през множество 
нежелани неща. Например, понякога се налагало да приготвя ганджика 
(коноп) със собствените си ръце за готвача! В противен случай готвачът 
щял да си тръгне. Понякога, когато идвали „уважавани” господа, трябвало 
да се погрижи да набави тютюн. Имало и много други изпитания. 

 
Нашият Гуру Махараджа, Прабхупада, също правеше подобни неща, 

стигайки до крайности. Когато Андерсън, Губернаторът, бе поканен в 
Маяпур, беше договорено от един хотел в Калкута да бъде донесена 
подобаваща за събитието храна, включително даже и месо. Хотелиерът 
щеше да обслужва Губернатора и свитата му. Когато Прабхупада 
предложи подобен подход и в чуждестранното проповядване, аз кротко 
възразих, че ако месни храни и невегетариански ястия се сервират на 
територията на Матха, това би навлякло критики на мисията, на което той 
отвърна: „Не, не! Тези неща съм ги решил преди хиляди прераждания. 
Трябва да направим всичко, каквото и да е то, за служенето към 
Махапрабху.” Това беше неговият отговор. Ваикунтха-вритти – без 
вритти, без ограничения: „Готов съм да направя всичко за служенето към 
Махапрабху, за пропагандирането на Неговата мисия. Благодатта на 
Махапрабху трябва да бъде раздадена нашир и длъж по целия свят. За тази 
цел трябва да бъде направено всичко. Камък да не остане необърнат. 
Физическият досег е нищо. Ние трябва да се стараем да съхраняваме 
своята вътрешна чистота, тя е всичко.” За да спаси толкова много души от 
нечисти навици и хранене, Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж също 
пое риска от външно замърсяване с отвратителни неща. Наложи му се да 
иде в места с противна атмосфера, за да ги спаси. Ако къщата е обхваната 
от пожар, човек трябва да приеме риска от изгаряния по тялото си, ако 
действително иска да спаси обитателите. 
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Божествената визия и прорицание на Тхакура 
 
 Предан: Шрила Тхакура Бхактивинода също е имал велика визия за 

света. 
 Шрила Шридхара Махарадж: Да. Той е прозрял с божествения си 

взор, че према-дхама, религията, основаваща се на божествената любов, е 
толкова очевидна сама по себе си, че интелигентните хора никога не биха 
пропуснали да приемат такава чиста религия за най-висшата. Любовта, 
према. Финият интелект не би могъл да не открие любовта в религията, в 
нейната най-висша концепция. Неговата идея била: „С непредубеден ум 
западните мислители няма начин да не оценят доктрината за божествената 
любов, така както е дадена от нашия Чайтанядев. Затова съм сигурен, че в 
бъдеще мнозина учени от Запада ще дойдат под знамето на Шри 
Чайтанядев.” Такава била неговата убеденост и той я изразявал в своите 
беседи, които изнасял из цял Бенгал. 

 
Когато Шрипад Бхакти Саранга Госвами Махарадж се завърна от 

проповядване в Англия, той доведе със себе си един господин Бърчет. В 
Багх Базар Матх бе проведена среща, председателствана от господин на 
име Хиран Дутта, добър учен и теософ. В своята беседа, той каза: „Когато 
бяхме студенти в Сити Колидж, Бхактивинода Тхакура изнесе лекция там 
за ефекта, че в близко бъдеще западните учени ще дойдат и ще се 
присъединят  към движението Санкиртана под знамето на Махапрабху. 
Сега очевидно аз мога да свидетелствам за факта, че неговото 
предсказание започва да се сбъдва. Чух тази лекция в моята младост, а 
сега, в старостта си виждам доказателството, че това ще се случи, което ме 
прави много щастлив.” 

 
Предан: Ваша милост виждал ли е някога Тхакура Бхактивинода? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Не. Той напусна света през 1914, а аз 

се присъединих към мисията през 1926, дванадесет години по-късно. 
 
Предан: Може би сте срещали други хора, които са общували с 

него? 
 Шрила Шридхара Махарадж: Имаше един Парват Махарадж, 

който живеел врата до врата с Бхактивинода Тхакура, докато той 
прекарвал старостта си в Годрума. 
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„Да разпространи святото име наоколо…”  
 
Парват Махарадж казваше, че имало само частична стена между 

неговата къща и тази на Бхактивинода Тхакура. Това било в Сурабхи 
Кунджа. В около 3 ч. сутринта Бхактивинода Тхакура ставал и подхващал 
святото име на Кришна, махамантрата, колкото му глас държи. Парват 
Махарадж така го описа. Сякаш викал някого отдалеч – в такова 
настроение Бхактивинода Тхакура възпявал святото име. Този Махарадж 
бил удивен да види подобно поведение. Там имало един циментов стол и 
когато Шрила Бхактивинода Тхакура се уморявал, той присядал и 
отдъхвал за малко. После след известно време отново започвал да броди из 
градината, мантрувайки с все сила: „Харе Кришна, Харе Кришна!” С такова 
въодушевление в гласа зовял, сякаш наистина призовавал някого. В такъв 
дух, не по формален начин, а с действителен копнеж той викал Бога. 

 
Има и още едно нещо за него, което съм чувал от друг източник, Рам 

Гопал Видябхушана, магистър на хуманитарните науки и адвокат. Рам 
Гопал Видябхушана ми каза: „Веднъж отидохме да го посетим. Бяхме 
чули, че един правителствен служител, образован човек, е станал 
ваишнавски бабаджи. Затова отидохме да го видим и някой от нас го 
попита: „Моля Ви, кажете нещо за Кришна и за кришна-нама (святото име 
на Кришна).” 

 
След миг Бхактивинода Тхакура каза: „О, вие искате да чуете нещо 

за Кришна, нима искате? Искате кришна-нама?” И продължаваше така 
известно време: „Кришна? Вие сте такива щастливци! Дошли сте да чуете 
за кришна-нама!” 

 
Като последица, това запитване имаше такова въздействие върху 

тялото и ума му, че с него се случи онова, което сам бе написал в своята 
поема „Шри Нама-Махатмя”: 

 
кришна-нама дхаре ката бала 
вишая-васананале, мора читта сада джвале, 
рави-тапта марубхуми сама; 
карна-рандхра патха дия, хриди маджхе правешия 
варишая шудха анупама (1) 
 
хридая хаите бале, джихвара агрете чале 
шабда-рупе наче анукшана; 
кантхе море бханге свара, анга капе тхара тхара, 
стхира хаите на паре чарана (2) 
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чакше дхара, дехе гхармма, пулакита саба чармма, 
виварна хаила калевара; 
мурччхита хаила мана, пралайера агамана, 
бхаве сарва-деха джара джара (3) 
 
кари’ ета упадрава, читте варше шудхадрава, 
море даре премера сагаре; 
кичху на буджхите дила, море та’ батула каила, 
мора читта-витта саба харе (4) 
 
лаину ашрая я’ра, хена вявахара та’ра 
балите на пари е сакала; 
кришна-нама иччхамая, яхе яхе сукхи хая 
сеи мора сукхера шамбала (5) 
 
премера калика нама, адбхута расера дхама, 
хена бала карайе пракаша; 
ишат викаши’ пунах, декхая ниджа-рупа-гуна 
читта хари’ лая кришна-паша (6) 
 
пурна викасита ханя, врадже море яя ланя, 
декхая море сварупа – виласа; 
море сиддха деха дия, кришна-паше ракхе гия, 
е дехера каре сарва-наса (7) 
 
кришна-нама чинтамани, акхила-расера кхани, 
нитя-мукта суддха-расамая; 
намера балаи ята, саба лай ‘е хаи хата, 
табе мора сукхера удая (8) 
 
Чакше дхара – от очите ми потекоха сълзи; дехе гхармма – тялото ми 

се обля в пот; мурччхита хаила мана – паднах в несвяст; кари’ ета 
упадрава – святото име създаде голям смут в мен; читте варше шудха-
драва – причинявайки дъжд от нектарен порой в сърцето ми; море даре 
премера сагаре – захвърляйки ме в океан от екстазна любов; кичху на 
буджхите дила, море та’ батула каила – не можех да долавям 
обкръжението около мен и станах като безумец; мора читта-витта саба 
харе – изгубих себе си в тази мисъл. (За озарение върху пълния превод, 
извадка от неформалните беседи на Шрила Шридхара Махарадж, вижте „В 
търсене на Шри Кришна, Красивата Реалност” – бел.ред.) 
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Този господин, Рам Гопал Видябхушана, каза: „Видях със 
собствените си очи как всички тези признаци се проявиха в тялото и ума 
му, просто като чу нашето запитване. Бхактивинода Тхакура каза: „Вие сте 
такива щастливци, нима сте дошли да слушате кришна-катха от мен? 
Кришна! Кришна!” Така той навлезе в друг свят и толкова много симптоми 
и изражения се проявиха в тялото и ума му: конвулсии, сълзи, всички тези 
неща.” Чул съм това от очевидец. 

 
Предан: Вярно ли е, че преди идването на Шрила Бхактивинода 

Тхакура ваишнавската традиция е била много пренебрегната? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Едва неколцина шуддха ваишнави е 

имало тъкмо преди появяването на Шрила Бхактивинода Тхакура. Ала той 
е натъкмил религията в съвременни одежди, затова е било лесно за 
множество почтителни ученици да се доближат и приемат шуддха 
ваишнавизма. Той бил много опорочен от псевдо-последователи. 
Истинският идеал бил затъмнен и за любознателните било трудно да 
добият действителен достъп до Гаудия ваишнавизма и да развият реално 
привличане към него. 

 
Тъй наречените бабаджи били особено отговорни за изкривяването 

на идеала. Произхождали от какви ли не касти, можели да се женят и 
просто продължавали да повтарят името без никаква подобаваща практика 
или чувство на истински стремеж към истината. Влачели съществуването 
си без чиста практика, без чисти навици, и най-лошо от всичко – в името 
на религията свободно общували с жени. Това от своя страна довело до 
обществена ненавист към тях. По същия начин тези „госвами”, които се 
заели с търговията да посвещават ученици, изгубили уважението и на 
почитаното общество, тъй като общували с долни хора. Бабджите и 
госвамите се лишили от своя престиж заради подражателския си характер. 
Обаче Гаудия Матх се появил с истинския дух на религията, последван на 
свой ред от чисти практики. Така вниманието на образованите търсачи на 
истината било привлечено към Гаудия Матх и те се събрали заедно. 

 
Предан: След като слушахме за велики личности като Шрила 

Бхактивинода Тхакура, ние се чувстваме съвсем незначителни. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Можем просто да правим 

каквото ни е по силите, да допринесем доколкото ни е възможно към 
служенето на Шрила Бхактивинода Тхакура. 
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Глава 5 
 

Слънцето Кришна  
 
Ако искаме подслон, той трябва да дойде отгоре. Ашрая, или 

подслонът, не е под краката ни; подслонът трябва да бъде над главите. 
Една главна ведическа мантра гласи: 

 
тад вишнох парамам падам сада пашянти сураях  
дивива чакшур ататам 
 
Светите нозе на Вишну, който прониква навред (ях идам вяпнотити 

вишнух) – Неговите нозе, най-ниската Му част, са към нас. Парамам 
означава „много високо квалифициран от всички гледни точки”. Това не 
бива да бъде пренебрегвано. От гледна точка на финото битие – 
познанието, както и сладостта – Абсолютът е парамам падам. Сада 
пашянти сураях – учените винаги осъзнават този факт; той е истинската 
основа на техния живот. 

 
Човекът не е животно, бродещо из земите, планините или джунглите, 

но истинският човек е в съзнание, винаги е осъзнат за една по-висша 
същност. Той винаги съзерцава или съзнава този идеал. Двивива чакшур 
ататам – по неясен или мистичен начин? Не. Толкова осъзнато, ясно и 
реално, като слънцето, което виждаме в небето. Тад вишнох парамам 
падам. Така че наистина трябва да живеем и да действаме в такова 
съзнание. Ние сме деца на онзи съзнателен свят. 

 
 
 

Животинско съзнание – светът на смъртта  
 
Твам ту раджан маришйети, пашу-буддхим имам джахи (ШБ 

12.5.2). В заключението на „Шримад Бхагаватам”, Шри Шукадева Госвами 
предупреждава Махараджа Парикшит да бъде осъзнат за здравата основа 
на неговите учения. Заблудата е като змия, промъкваща се крадешком, за 
да ухапе и убие. Невежеството се прокрадва скришом и увлича душата 
надолу в света на животинското съзнание. И ние всички действаме в 
заблудата на тази тежка плът и кръв; затова една по-тежка „земя” ни е 
нужна да ни вдигне нагоре, в своя скут. 
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Дивива чакшур ататам… маришйети, пашу-буддхим имам джахи: 
„Затова приключете със своето животинско съзнание, че сте плът и кръв. 
Не! Вие не сте ограничени до плътта и кръвта, вие сте частици съзнание и 
няма да умрете. Не принадлежите на този умиращ свят, където всичко със 
сигурност ще погине благодарение на погрешното си самоопределение. 
Това е нещо, което ви е наложено: „Неминуемо умирате, неминуемо 
изнемощявате, неминуемо се раждате, неминуемо страдате от болести” – 
ала всичко това са погрешни отъждествявания на аза с тялото. Това е 
животинско съзнание; съзнанието, че сте животни. Но вие не сте. Вие сте 
частички съзнание, вие сте дух, вие сте души.” 

 
Не само, че душата е безсмъртна, не само, че Бог съществува, не 

само, че Той е Абсолютният, който разпределя доброто и злото – но ние, 
самите ние, сме частици от съзнателния свят. Затова пашу-буддхим имам 
джахи – разграничете се завинаги от тази мания, от това неразбиране и 
погрешно отъждествяване с този материален аспект, които са резултат от 
деградиралия ви живот. Възвърнете си славната си позиция на души. А как 
е възможно това? Вие сте татастха (междинна енергия) по своя състав, 
затова не можете да стоите на двата си крака. Трябва да имате някакъв 
подслон – бил той светски, вътре в светската си идентификация, бил той 
свише, но трябва да имате подслон над главите си. О, татастха-джива, 
прислони се в сварупа-шакти, най-висшата земя! 

 
 
 

Светлината на светлините  
 
Парамам падам, божествените нозе на Вишну, на Нараяна, на 

Кришна са като слънцето за вас в сравнение с материалното. Това е 
чакшух, или „виделината”, тоест онова, което прави усещането и 
виждането възможни. Ако Той се оттегли, всичко е мрак. Ако висшата 
равнина на Вишну се отдръпне, всичко ще потъне в тъмнина. Това е 
светлината на светлините и вие трябва вечно да осъзнавате, че над вас има 
една друга земя, че там е вашият подслон и че сте души. Трябва да 
доведете до тази радикална промяна у себе си. Онази равнина е вашият 
подслон. Този свят не е ваш подслон. Той е затвор за вас. Такова широко и 
графично всеобхватно съображение трябва да бъде основата на духовното 
разбиране; инак съществува опасност от сахаджизъм и подражателство. 
Тад вишнох парамам падам. Трябва да прекосим тази „линия на 
Хинденбург”*. 
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*Според „Енциклопедия Британика” Пол вон Хинденбург, 1847-
1934, бил немски полеви маршал по време на Първата Световна Война, 
отличен заради огромната си сила. „Линията на Хинденбург” била защитна 
бариера, направена от германската армия на западния фронт, простираща 
се между Соасон и Лаон. 

 
 

Земята на служенето  
 
Основно, това е съветът на „Риг Веда”, първата Веда, която се спуска 

от по-висшия свят в този свят: „Най-първото изискване към всички вас е да 
проумеете, че има горен свят, и „горен” се отнася до линията на 
съзнанието. Най-висшата ви идентичност е тази на съзнанието и вие трябва 
да приемете този съзнателен горен свят за свой подслон. Ще живеете и ще 
действате там. Това е радикална промяна. Тук вие сте всред атмосфера на 
експлоатация, ала там е земята на служенето. Там трябва да мислите от 
гледна точка на служенето. Онзи свят е над главите ви. Той е по-висш от 
онова, от което сте изградени. Искате ли това съзнание? Или предпочитате 
да царувате в ада, отколкото да служите в рая? Какво ви се нрави? 
Преценете и след това пристъпете. Можете да имате перспективата да 
получите всичко, чак до Кришна, Абсолютния. Инак ще трябва да се 
въртите тук, в този свят на 8 400 000 форми на живот: 

 
джвладжа навалакшани стхавара лакша-вимсатих 
кримайо рудра-санкхяках пакшинам даша-лакшакам 
тримшал-лакшани пашавах чатур лакшани манушах 
(„Вишну Пурана”) 
 
„Съществуват 900 000 водни създания, 2 000 000 неподвижни 

същества, 1 100 000 червеи и насекоми, 1 000 000 птици, 3 000 000 
животни и 400 000 човешки видове.” 

 
„Това са 8 400 000 класификации на формите живот, през които ще 

трябва да се скитате в света на действията и последиците. Трябва да 
изберете своя път. Искате ли да заживеете в земите на безсмъртието? 
Искате джанма-мритю-джара-вядхи (раждане, смърт, немощ и болести) – 
или искате безсмъртие? Ако искате безсмъртие, ще трябва да платите 
билета. Ще трябва да получите виза. Ще трябва да се подготвите за такова 
категорично начало. И договорът, който ще трябва да подпишете, е 
робство към Кришна. Дживера сварупа хая кришнера нитя-даса. Ако 
искате да отиде в онази мистична земя, земята на безмерната надежда, 
благоденствие и перспектива, трябва да идете там като роби, защото онази 
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равнина е съставена от по-висш материал от този, от който сте направени 
вие.” 

 
ваикунтхера притхивй ади сакала чинмая 
майика бхутера татхи джанма нахи хая 
(„Чайтаня Чаритамрита” Ади, 5.53) 
 
Там земята, водата и т.н. – всичко е съставено от съзнание, от дух. И 

не става въпрос само за съзнание, а за анандам, екстаз. Макар лекарството 
да изглежда горчиво в началото, оздравее ли, човек може да вкуси неговата 
сладост. По същия начин може да бъде преживян и нашият подход към 
божествената реалност. И така, по рага-марга, пътеката на божествената 
любов, и на Кришналока няма само съзнание, но там красотата е 
преобладаващият елемент. 

 
 

Идеалът  
 
Кораб без рул се скита без цел в океана. Но ако съм взел присърце за 

свой идеал Кришна, Махапрабху и „Бхагаватам”, тогава съм уловен. Моята 
шикха (снопчето коса) е завързана за нозете на Гуру Махараджа и за 
божествената милост. Снопчето коса е уловено. Главата е уловена там и 
всичко ще се върши чрез главата – онази част от тялото, която е най-
уважавана в този материален свят. 

 
Онзи, който има добър идеал, притежава най-ценното съкровище. 

Инак човек ще копнее само за канака-камини-пратиштха – популярност, 
материал за сетивни наслади, и пари – ала всички тези неща са животинско 
съзнание. Те до едно принадлежат на земята на животинското съзнание. В 
нас трябва да настъпи радикална промяна, ако действително жадуваме за 
живот, който си заслужава да се живее. Толкова значим е нашият идеал. 

 
За човека следва да се съди според идеала му. Трябва да се отбележи 

величието на идеала, който той се стреми да реализира. Човекът на 
бъдещето, утрешният човек, трябва да бъде отсъждан според идеала си. 
Ако идеалът му е велик, и той е велик, понеже ако е искрен, утре или 
много скоро ще го достигне. Така че нашият идеал е най-важният фактор. 
Може да не сме способни да постигнем своя висш идеал много лесно. Той 
не е някаква посредствена стока, евтино изложена на пазара; той е най-
скъпото нещо. Ала каквато и да е цената, няма значение. 
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Нека чувстваме вътре в себе си: „Не искам нищо по-малко от това 
най-висше нещо, от тази адвая-гяна, от този Автократ на добротата, най-
висшия владетел на всичко. Искам Него и нищо по-малко и трябва да 
живея и действам така, та да усещам в себе си, че каквото и да правя, всяка 
една секунда, го правя за това. Нямам време за губене, нямам за какво да се 
колебая. 

 
Ако във всеки един миг, каквото и да правя, действам с моя идеал в 

сърцето си, винаги ще напредвам към него. Ако просто мога да оставам 
свързан със своя идеал, това ще ме напътства и вдъхновява. Във всяко едно 
действие, каквото и да правя или не правя, независимо дали се храня, 
почивам или върша нещо друго, моят идеал ще бъде над главата ми. И това 
постепенно ще ме изведе вън от всички тези оплитания и изкушения, и 
някой ден ще съумея да го достигна.” 

 
 
 

Божественото привличане разкрива идеала 
  
джата-шраддхо мат-катха-шу нирвиннах сарва-кармашу 
веда духкхатмакан каман паритядже ‘пй анишварах 
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.27) 
 
„За онзи, който е имал шанса да добие вкус и да бъде привлечен към 

разговорите за Мен, Моите дейности и постъпки, никое друго изкушение 
не може да го задържи задълго в своя власт. Той става безразличен към 
всички останали дейности. Резултатът от това е, че човек може да разбере 
вътре в себе си, че всички останали неща водят до някакви неприятни 
последици. При все това, макар да проумява, че всички те носят болка, той 
е безпомощен незабавно да се освободи от тяхната хватка. Дългът вече е 
направен и тези, на които е задължен, не искат да го оставят да се измъкне: 
„Намирам се всред толкова много придобивки. Не ми е въобще лесно да ги 
изоставя изведнъж по своя воля. Преди аз съзнателно направих някои 
задължения и съм неспособен внезапно да прекъсна свързаността си с тях; 
те няма да ме пуснат на свобода.” 

 
тато бхаджета мам притах шраддхалур дридха-нишчаях 
джусаманаш ча тан  каман духкходаркамш ча гархаян 
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.28) 
 
„Обаче шраддха, или чистото привличане, което той е развил към 

Мен, е вечно по природа. То не може да бъде надмогнато или прекъснато 
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от никакъв светски опит. Макар да преминава през толкова много 
страдания, той продължава да си Ме спомня. Мислите, стремежите, 
настойчивостта му са насочени към Мен и колкото повече е принуден да 
страда под натиска на обкръжението си, толкова по-сигурна става 
непоколебимостта му в Мен, докато накрая той става неуязвим. И 
удържайки изпита на всички тези превратности, той ще устои – ще устои и 
ще надрасне правомощията на тези светски сили. Колкото повече натиск 
идва отвън, толкова по-неизменно той чувства нуждата да му помагам. 

 
Тогава обръща гръб на всички страдания в света, държейки Ме пред 

взора си, и започва да върви напред: „Каквото и да ми се случва, не мога да 
се оплаквам. Във властта на моя Господар е дали счита за подходящо да 
премина тези изпитания или не. Но аз няма да изоставя своя нов идеал – не 
мога! Каквото и да ме сполети, нека идва, няма значение.” 

 
При все това, той ругае себе си: „Какво сторих? Какво сторих? 

Справедливо е да бъда измъчван и притесняван по такъв начин! Не е 
неправилно! Наистина, справедливостта дойде да възтържествува над мен. 
Защо трябваше да допускам тези злини? Аз влязох в това греховно 
съглашение, встъпих всред племето на гундите, за да експлоатирам. 
Последствията, които ме сполитат, са напълно подобаващи.” Той обвинява 
себе си. Не вини обкръжението, че го тормози, а вижда концентрационния 
лагер вътре. Укорява самия себе си, собствената си свободна воля и съдба. 
Такава става природата на неговия темперамент по това време. Той не се 
стреми да стовари вината върху раменете на другите, а поема целия товар: 
„Да, обкръжението е справедливо към мен, предателя, амбициозния 
потисник на околните.” Намирайки се в такова съзнание, неговата бхакти-
йога, или предана ангажираност, става все по- и по-интензивна. Силата на 
напредъка му нараства. 

 
проктена бхактийогена бхаджато ма ‘шакрин мунех 
кама хридая нашянти сарве майи хриди стрите 
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.29) 
 
„Интензивността му по отношение на Мен нараства все повече и 

повече. Сетне, с Моето появяване, всичките му вътрешни и външни  
противоречия постепенно се унищожават и се изпаряват. Когато чрез 
подобен подход той достигне до Моето царство, или по-точно Аз се 
спусна, простирайки битието си до неговото сърце – тогава всичко 
останало изчезва.” 

 
бхидяте хридая-грантхиш чхидянте сарва-самшаях 
кшиянте чашя кармани майи дриште ‘кхилатмани 
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(„Шримад Бхагаватам” 11.20.30) 
 
Тогава бхидяте хридая-грантхих: всички обвързаности и 

заплитания, ъгли и кьошета изчезват. Кривотата изчезва. Той се озовава 
насред един прав, равен, графичен, обширен и всеобхватен темперамент. 
Атмосферата се променя. Всички върви на всевъзможните привличания 
към различните постижения изведнъж се стопяват. От тях няма нужда в 
онази земя. 

 
Хридайенабхянугято (Ману 2.1): вътрешното ви съгласие 

потвърждава, че сте пристигнали по своите земи. Чхидянте сарва-
самшаях: няма място за никакви съмнения. Откривате, че всичките ви 
копнежи са повече от удовлетворени тук: „Аз търсех, цялото ми същество 
търсеше.” 

 
Във „Ваишнава Падявали” (Антология на ваишнавските песни) има 

един израз: прати анга лаге канде прати анга мора. В зенита на 
божествеността, мадхуря-раса, където Шримати Радхарани е шакти 
(божествената енергия на Бога), Тя казва: „Не само самата Аз, но всяка 
частичка от тялото Ми пламенно жадува за съответстващата ѝ частичка от 
тялото на Моя Господар.” 

 
Чхидянте сарва-самшаях - всяка частичка свидетелства: „Да, ние 

достигнахме местоназначението, за което копнеехме. Това е нашето 
цялостно удовлетворение. Това е моята земя, това е моят дом!” Всеки атом 
от тялото ще го каже. Няма да се намери и следа от каквото и да било 
съмнение, защото вече няма да има място за такова. Всеки атом ще е 
открил своето осъществяване: „Това е домът ми, това е домът ми! Всред 
уюта на дома съм си, намерих го!” 
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Нашата жадувана цел  
 
Кшиянте чашя кармани, (Богът казва за Своя предан): „И силата на 

последствията няма да идва да го притеснява, да го тегли надолу или да го 
привлича назад.  Тя също е съсечена.” Майи дриште ‘кхилатмани: „Аз съм 
пълнотата на пълното съвършенство. Той ще е способен да намери следата 
на Моето приятелство.” 

 
Това трябва да е посоката на живота ни, нашата жадувана цел. Това 

ни казва „Шримад Бхагаватам”. Дом, уютен сладък дом. Вие сте деца на 
онази земя. С една дума, това е целта. 

 
Защо това е най-висшата цел? Защото е вашият дом. Сварупе сабара 

хая, голокете стхити. Тази едничка дума „дом” е достатъчна да ви 
привлече. Вие се скитате из чужди земи, ала тук е вашият дом. Тук ще 
намерите уюта на дома и няма да можете да го отречете. Затова, обратно 
при Бога, обратно у дома, обратно при Върховния Бог. 

 
 

 
Бог и Върховния Бог  

 
За да избегне християнската концепция за Бог, нашият Гуру 

Махарадж, Прабхупада, използваше израза „Върховен Бог”. „Бог” е 
определено разбиране за Абсолюта, обаче „Върховният Бог” изразява 
Бхагавата или основата на разбирането за Бога, който е Сваям Бхагаван – 
самият Върховен Господ. Това е най-висшата концепция за Бог. Това е 
значението. Затова повече от „обратно при Бога” е „обратно при 
Върховния Бог”1. Шримад Свами Махарадж назова така духовното си 
списание именно с това съображение. 

 
Обратно при Върховния Бог – това е у дома. Неустановени, ние 

тичаме насам-натам без никакъв принцип в живота. Затова положението ни 
е много тъжно. Това е живот, изпълнен с проблеми. Да мисля: „Не мога да 
вложа вярата си никъде” означава, че не мога да намеря приятел никъде. 
Аз съм без другар, вървя сред непознати, може би дори сред врагове. Но 
ми е нужен приятел, или поне някаква приятелска атмосфера. Трябва да 
вляза в някакво обкръжение, където мога да вложа пълната си вяра, на 
което мога да разчитам и да се доверявам, инак животът ми ще е нещастен. 
                                                
1 От англ. „back to God” vs. “back to Godhead” 
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Ако накъдето и да хвърля поглед си мисля: „Не мога да имам доверие, не 
мога да разчитам, всички са врагове” – да живея в подобна атмосфера е все 
едно да живея в затвор. Навсякъде несигурност, навсякъде недоверие – 
това е много плачевна позиция. Затова, по Божията милост, шраддха 
трябва да дойде при нас: „Не само мога да се доверя и да повярвам, но не 
мога да не изразя уважението си към личност в по-висшестояща позиция.” 
Гурум евабхигаччхет. 

 
 

 
Гуру – надеждният източник  

 
Когато страдаме от несигурност до краен предел, ние ще закопнеем 

за връзка с гуру, с надежден източник. Ще мога не само да му задавам 
въпроси с вяра и доверие, но гуру е закрилник, който е мой доброжелател в 
по-голяма степен, отколкото съм самият аз на себе си. „Закрилник” 
означава приятел, който мисли за мен повече, отколкото аз мисля за себе 
си. Той знае повече за добруването ми отколкото знам аз. Това значи да 
имаш закрилник, приятел, гуру. 

 
Нароттама Тхакура казва: ашрая лаия бхадже танре кришна нахи 

тядже – „Ако човек съумее да намери истински закрилник, бъдещето му е 
обезпечено.” Кришна не може много лесно да пренебрегне закрилника, 
понеже той има солидна позиция във взаимоотношенията си с Бога. Затова 
ако аз се озова под грижите на своя закрилник, положението ми е сигурно. 

 
Ара саба маре акарана. Другите, които все още не са могли да се 

обвържат със светите нозе на техния закрилник, или гуру, са в несигурна 
позиция и могат да бъдат отклонени от какво ли не. Бъдещето им е 
плачевно. 

 
Ако посредством нашата шраддха можем да имаме истински идеал в 

живота и да получим истински закрилник, тогава със сигурност бъдещето 
ни е на практика обезпечено. Единственият ни дълг ще бъде към нашия 
закрилник, към нашия Гурудева, а всички останали задължения ще бъдат 
изпълнени автоматично. 

 
Така че да се скиташ надлъж и шир по този голям свят, по тази земя, 

където няма нищо друго освен експлоатация на различни нива, е като да си 
кораб без кормило, когото морските бури отнасят насам и нататък безкрай 
и без цел. Именно чрез шраддха можем да се свържем с нашата най-висша 



 50 

цел на постигане и осъществяване. Този въпрос трябва да бъде решен. 
Тогава започва истинският живот. Някакви въпроси? 

 
Предан: Махарадж, споменахте, че материалният свят е като затвор. 

Полубоговете като Брахма и Индра също ли са затворници? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Те също са затворници, обаче като 

длъжностни лица. Дори затворниците могат да станат длъжностни лица 
ако управата на затвора позволи. В управата на затвора по-старшите и 
квалифицирани затворници също имат шанс да получат пост, не е ли така? 

 
Предан: Да. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Тяхното положение е такова. Те 

също са в затвора, но позицията им е малко по-висока. Възложена им е 
някаква длъжност, но при все това те са затворници. 

 
Предан: В „Шримад Бхагаватам” се казва, че съществуват 

четиринадесет планетарни системи, но когато гледаме нощем небето, 
виждаме такова множество от звезди и планети, че броят им изглежда 
безграничен. 

 
 

Планети оттатък планетите  
 
Шрила Шридхара Махарадж: Тези четиринадесет светове не са 

само от такъв физически тип, но се класифицират от физически към по-
фини. Творението води началото си от съзнанието по посока към 
материята. Градацията от материята нагоре към съзнанието прогресивно 
става все по- и по-фина – пространството между материята и душата. 

 
За да се запълни празнината от грубото до финото съществува 

прогресия от все по- и по-фини равнини, които накрая изчезват в сферата 
на съзнанието. Градацията от джада към четана, от материя към дух или 
от безсъзнание към съзнание преминава през множество стъпала – фино, 
по-фино, най-фино. По такъв начин трябва да бъде разбрано. Бхур-, 
Бхувар-, Свар-, Махар-, Джанар-, Тапар-, Сатя-лока, после Вираджа, след 
това Брахмалока или Брахман. В Брахман откриваме истинското 
съществуване на душата. От Вираджа надолу е сферата на материалното 
съзнание. В „Бхагавад Гита” (3.42) откриваме: 

 
индрияни паранй ахур индрийебхях парам манах 
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манасас ту паре буддхир буддхер ях паратас ту сах 
 
Накратко тук са дадени четири степени на светските елементи в 

средата. Първо е материята, второто са сетивата, третото е умът и 
четвъртото е преценката или разума. Накрая е душата. Но по-детайлно 
подразделенията са седем, също като Бхур и т.н. до Сатя-лока. В тази 
последователност душата се открива в Брахман. Паратас ту сах. Думата 
сах се отнася до Брахман. Материята също може да бъде подразделена на 
камък, вода, топлина, газ, етер и т.н. С една дума това е материя, но човек 
открива, че и в нея има градация от грубо към фино. В камъка има земя, 
въглища, дърва, може би злато и сребро. Но всички тези елементи могат да 
бъдат усетени със сетивата, затова сетивата са по-висши спрямо всички 
градации на материята. 

 
След това идва умението за мислене или импулсът: „Искам това, не 

искам онова.” Но след него е способността за здравомислие, разум или 
интелигентност, те са по-висши. „Не, недей да искаш това. То ще има 
неблагоприятен ефект върху теб”, и т.н. Дори още по-фино от 
интелигентността е читта (съзнанието), което не е споменато в „Гита”; 
след това е аханкара (егото) и най-накрая е царството на душата. 
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Глава 6 
 

Перспективи към Абсолюта 
 

 Предан: Обусловената душа има известно привличане към Бог Шива 
в Махеша Дхама. Каква е позицията на Бог Шива? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Неговата позиция е на господар на 

тази мая, илюзорната енергия. Той не е роб на погрешното разбиране; 
макар да остава в пределите на неразбирането, той е в позицията на 
господар. В „Брихад Бхагаватамрита”, Шрила Санатана Госвами обяснява, 
че когато някой се освободи, Маядеви идва при него и казва: „Защо ме 
изоставяш? Искам да ти служа, не ме захвърляй!” По този начин тя отново 
идва да поднесе своето служене на Шива, тоест, на освободената душа. 
Ако той бъде съблазнен от това очарование, може пак да влезе в 
материалния свят, но ако вътре в себе си има настроението и вярата да се 
отнесе безразлично, я пренебрегва и продължава нагоре: „Не, аз си имам 
занимание, имам задължение. Нямам време да удовлетворявам никого, 
приемайки служенето му. Имам своя Бог, трябва да служа на Него.” 

 
свадхарма-ништхах шата-джанмабхих пуман 
виринчатам ети татах парам хи мам 
авякритам бхагавато ‘тха ваишнавам 
падам ятхахам вибудхах калатяйе 
(„Шримад Бхагаватам” 4.24.29) 
 
Тук Махадева (Бог Шива) казва, че ако някой може да изпълнява 

задълженията си във варнашрама-дхарма (набожната обществено-
религиозна система) в продължение на сто последователни раждания, той 
постига позицията на Бог Брахма. Свадхарма означава предписани 
задължения в съответствие с варнашрама-дхарма, според както са 
одобрени във Ведите. 

 ятах правриттир бхутанам йена сарвам идам татам 
свакармана там абхярччха сиддхим виндати манавах 
(„Бхагавад Гита” 18.46) 
 
Също и в „Шримад Бхагаватам” (2.1.6) се казва: 
 
етаван санкхя-йогабхям свадхарма-париништхая 
джанма-лабхах парах пумсам анте нараяна-смритих 
 



 53 

Санкхя означава гяна (просветление посредством знание и отречение 
до нивото на Брахман); йога означава ащангади-йога (йога медитация 
върху Параматма, предхождана от осморната система); а свадхарма-
ништха означава никама-карма-йога (безкористен дълг) във варнашрама. 
Етаван значи „те могат да ни доведат дотам” тоест, до освобождение. 
След това джанма-лабхах парах пумсам анте нараяна-смритих: трябва да 
постигнем осъществяването на живота си в служене на Нараяна чрез 
шраддха от гуру. Това е позитивното постижение, досущ като виза, а 
първите три класа се сравняват с паспорт: йога системата, прогресираща 
към концепцията за Параматма; варнашрама-дхарма, или изпълняването 
на задълженията ни в този свят, тъй като Ведите са препоръчали това за 
наше благо, ала същевременно не бива да искаме нищо в замяна 
(нишкама); и също санкхя-гяна, процесът на нети, нети, нети, или „това 
не е, това не е, това не е,” (на ити) – всичко това е грубо, всичко това е 
грубо, всичко това е грубо. Аз съм душа, аз съм съзнание, аз съм дух – 
процесът на елиминиране. Съвършенството в един от тези три метода 
може да бъде сравнено с получаването на паспорт. Обаче джанма-лабхах, 
истинското осъществяване на живота, е анте-нараяна-смритих – спомена 
или съзнанието за Нараяна след смъртта. Нараяна съзнанието, Кришна 
съзнанието може да ни донесе истинското осъществяване и това е визата за 
сферата на сварупа-шакти (равнината на божествената енергия на 
Кришна). Става ли ясно? 

 
Предан: Да. Но понякога се казва, че Махеша Дхама е духовна. Тя 

по-скоро изглежда като някаква междинна равнина. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Тя е духовна. Махеша Дхама е два 

вида: веднъж в сферата на мая, а второ Шива съществува като Садашива, 
преданият Шива. Той може да е оплетен като грихастха, обаче съзнава, че 
има по-висша позиция в по-висшата сфера, а в тази сфера заема по-нисша 
позиция. Така че, както цитирах, онзи, който може успешно да изпълнява 
задълженията си в системата варнашрама в продължение на сто живота, 
постига позицията на Бог Брахма, който е водач на цялата варнашрама в 
този свят. Тогава Махадева казва: татах парам хи мам – „След това, ако 
може да продължава по такъв начин, той напредва дори още по-нататък и 
достига до моята позиция.” 

 
В пределите на тази вселена Бог Брахма е творец и управник. 

Неговата позиция е нещо като премиер министър, ала позицията на Бог 
Шива е като на цар. Той може дори да уволни премиер министъра и да 
разпусне парламента. Неговата позиция е по-висша, но той описва себе си 
като авякритам: „Аз имам известни ограничения; аз съм малко 
безразличен.” А-ви-акритам означава „не ясно определен” или „нещо 
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недиференцирано, с тяга или ваирагя.” Така той казва: „В мен 
преобладават отречението и отказването. Но над мен има друго царство, 
населено с бхагавата, последователите на Бхагаван. Именно те достигат 
ваишнава-пада, или равнината на Ваикунтха.” Ятхахам вибудхах 
калатяйе: „И когато настане вселенското унищожение, аз и останалите 
управляващи полубогове също можем да бъдем освободени и да се 
присъединим към тях. Всеки може да има този шанс ако действа 
подобаващо. О богове, така стоят нещата.” Така казва Махадева, както е 
споменато в „Бхагаватам”.  

 
 

 
Ясна перспектива за реалността  

 
Трябва да достигнем до онтологичното разбиране кое какво е. 

Мерилото на експлоатацията, на отречението и на предаността. 
Предаността се дели на предписана преданост и любяща преданост. В този 
свят експлоатацията може да бъде регулирана работа, карма, или 
нецивилизована, нерегулирана работа – викарма. След това има гяна, йога, 
санкхя, веданта и т.н. Брахма има своята специфична позиция, после е 
Шива като господаря на мая, и Шива като слугата на Вишну, Нараяна. По-
нагоре е Ваикунтха, а сетне Голока. 

 
Човек трябва да има някаква концепция, все едно гледа на картата: 

„Ето тук е Америка, тук е Австралия, тук е Япония, насам е изток, натам е 
запад и т.н.” Ако пътувате с кораб, картата и толкова много указания 
посочват пътя. Освен това практическото познание е по-надеждно от 
теоретичните емблеми: „Да, този фар и отличителен белег потвърждават, 
че сме стигнали Индийския Океан.” Практическото приложение е по-
висше от обикновената теория. Шабде паре ча нишнатам: гуру, 
притежаващ теоретични познания не може да ни помогне. Надежден е 
онзи, който на практика е преминал пътя; той е способен да ни спаси и да 
ни дари истинската позиция. 

 
Предан: Постига ли някоя джива позицията на Шива? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, джива може да бъде Шива 

когато е извън ноктите на мая; а Ваикунтха преданият е повече от Шива. 
Когато духовната молекула е свободна от хватката на експлоататорската 
наклонност, тя е позната като Шива. Паша-баддхо бхаведж дживах паша-
муктах садашивах: Когато е заплетена, тя е джива, а когато е свободна, е 
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Шива (шиво ‘хам). Но Кришна казва, давайки благословиите си на Уддхава 
(„Шримад Бхагаватам” 11.14.15): 

 
на татха ме приятама атмайонир на шанкарах 
на ча санкаршано на шрир наиватма ча ятха бхаван 
 
„Нито Брахма, нито Шива са Ми толкова стъпи като теб; Моят по-

голям брат Санкаршана не Ми е толкова скъп като теб, нито дори Лакшми 
Деви. Даже самият Аз не съм си толкова скъп, колкото си ми ти.” 

 
Такава е позицията на един предан, един бхакта. Той е над Брахма, 

над Шиа, над Санкаршана, над Лакшми – той е над самия Кришна, по 
свободната сладка воля на Кришна. Ахам бхакта-парадхинах. Това тече в 
потока на любовта, не на правдата; възможно е заради обичта. 

 
Както в Индия във физически смисъл или по закон  откриваме, че 

съпругът е господар на съпругата. Но може да се случи така, че заради 
обичта жената да води съпруга си. Заради обичта това е възможно. Това е 
друга линия, на любовта; там правдата няма значение. Затова когато Богът 
казва: „Ти си Ми по-скъп от самия Ми живот”, това не са фалшиви думи. 
„Моят предан Ми е по-скъп от самия Мен. Ако го сполети някаква 
опасност, Аз трябва да застана пред него. Първо приключи с Мен, пък след 
това се опитвай да докоснеш Моя син, Моя предан!” Такова е отношението 
на Бога. Ако някаква опасност връхлети сина, бащата ще излезе напред: „О 
не, първо свърши с мен, а после се опитвай да навредиш на сина ми!” Така 
действа обичта и това е нашата утеха. 

 
 

 
Поемете по пътя на божественото вдъхновение 

  
И така, Махапрабху казва: „О джива, поеми в онази посока! Опитай 

се да си купиш билет за онази област. Напредвай чрез шраддха, чрез вяра и 
преданост, и наистина ще спечелиш.” 

 
По-нататък Уддхава казва за гопите: „Копнея да съм пълзящо 

растение или храст във Вриндавана, за да мога да се сдобия с прахта от 
нозете на тези божествени девойки върху главата си.” В щедростта си 
Махапрабху ни е предложил такова велико нещо. Той не е друг, а Кришна, 
защото никой друг не би могъл да даде такива права на никого, ако не е 
самият Кришна. Затова преданите казват, че Той не е друг, а самият 
Кришна, Радха и Кришна в едно, тъй като дарява най-висшето съкровище 
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и на двамата. Единствено двамата, слети като Даял Гоуранга, имат 
правомощията да дадат този шанс на обикновената душа.  

 
Това е невъобразимо. Анарпита-чарим чарат каруна-яватирнах 

калау: Шри Гоурангадев се спусна в тази Кали Юга да дари онова, което 
никога не е било раздавано. Шрила Бхактивинода Тхакура казва: „Каква 
голяма загуба допускам, пренебрегвайки този шанс! На кого да разкажа и 
кой ще ми повярва, че съзнателно пропускам такава велика възможност? 
На кого да споделя за гибелното си нещастие? 

 
дурлабха манава джанма лабхия самсаре 
кришна на бхаджину духкха кахиба кахире? 
 
Пред кого да разкрия сърцето си? Кой би искал да ме изслуша? 

Стъпквам с нозете си такъв велик шанс – получил съм това човешко 
раждане и сега, когато тъкмо се доближих до най-голямата сполука, аз я 
пренебрегвам?” 

 
 

Деветте листенца на лотоса  
 

Предан: Чували сме че деветте острова на Навадвип представят 
деветте основни процеса на преданото служене. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Святата Шри Навадвип Дхама (лит. 

Навадвипа) е виждана като лотосово цвете. Центърът на лотоса е 
рожденото място на Махапрабху и той представя атма-ниведанам или 
себеотдаването. Човек трябва най-напред да се отдаде, а сетне следват 
всички практики на предаността. Листенцата на лотоса представят 
шраванам, киртанам, смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам и 
дасям (слушане, възпяване, помнене, служене в Божиите нозе, обожание, 
молитви и служене). Сакхям (приятелството) се намира наполовина от 
едната страна на Ганг и наполовина от другата. По този начин деветте 
острова на Навадвип са представени като лотосово цвете, олицетворяващо 
деветте стандартни практики на предаността. 

 
Предан: Казва се, че Кришна се появява веднъж в един ден на 

Брахма. Колко често се появява Махапрабху? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Въпреки че се появява във всяка 

Кали Юга, за да разпространява нама-санкиртана, а във всяка Двапара 
Юга Кришна също идва, това са частични проявления, а не Сваям Бхагаван 
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(самият Върховен Бог лично). Югаватарите, или инкарнациите за 
дадените епохи, не са Сваям Бхагаван. Сваям Бхагаван идва само веднъж в 
деня на Брахма. По същия начин и Махапрабху, като Радха и Говинда в 
едно (радха-говинда-малита-тану) също се появява само веднъж в един 
ден на Брахма, в Навадвип. Във всички останали Двапара и Кали Юги се 
появяват обикновени Кришнаватари и Гоураватари, за да проповядват 
общо обожание (паричаря) и общ нама-санкиртан, както е споменато в 
„Бхагаватам” (двапаре паричаряям калау тад хари-киртанат). 

 
Предан: Махарадж, имам въпрос: в „Навадвипа Бхава Таранга” от 

Шрила Бхактивинода Тхакура той като че ли е имал действителни видения 
на забавленията на Бога по различните острови в Навадвип, но 
същевременно пише по такъв начин, като че също жадува за подобни 
видения. Той наистина ли е имал тези видения? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, разбира се. Неговото виждане е 

боговдъхновено. Дхама е вдъхнала тези две перспективи у него. Дхама ни 
позволява да я видим в зависимост от степента на нашата преданост. Един 
доктор гледа на пациента в съответствие със способностите си. По-високо 
интелигентният може да вижда по-надълбоко. Винаги е така. По-висшият 
политик може да вижда по-висша стратегия и т.н. 

 
я ниша сарва-бхутанам тасям джагартти самями 
ясям джаграти бхутани са ниша пашято мунех 
(„Бхагавад Гита” 2.69) 
 
„Непривързаната, себеосъзната душа остава будна в нощта на всички 

същества, а светът на експлоатацията, в който се будят всички живи 
същества, за него е нощ.” 

 
Един детектор може да вижда в дълбочина според възможностите си. 

Рентгеновите лъчи могат да долавят до определена дълбочина, 
микроскопът има друго измерение на приложение. Откровението идва в 
съответствие със способностите. Заслужаваш го и го получаваш. 

 
малланам асанир нринам нараварах 
стринам смаро мурттиман 
гопанам сваджано ‘сатам кшитибхуджам 
шаста свапитро шишух 
мритюр бходжапатер вирад авидушам 
таттвам парам йогинам 
вришнинам парадеватети 
видито рангам гатах саграджах 
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(„Шримад Бхагаватам” 10.43.17) 
 
„О царю, тогава Шри Кришна излезе на арената заедно с Баладев и се 

стори в очите на борците като мълния, като най-върховния мъж сред 
мъжете; за дамите бе въплъщение на бога на любовта; за пастирите 
изглеждаше като приятел; за злите царе – като император; за майка си и 
баща си – като дете; за Камса – като смъртта;  за невежите – като 
вселенската форма; за йогите като върховната истина, а за Вришните – 
като Върховния обожаем Господ.” 

 
Когато Кришна излязъл на арената, всички различни категории хора 

Го гледали от различна перспектива в съответствие с вътрешния си взор. 
Преживяването на истината неминуемо варира съобразно различните 
видове отношение или степен на съзнание, и това важи за всичко. 

 
 

 
Божественият звук 

  
Предан: Понякога когато пътуваме, ние носим със себе си своите 

джапа-мала броеници и тихичко мантруваме. Това правилно ли е? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Може да го правите, няма нищо 

лошо. Другите може да питат: „Защо правите това? Какво ви кара да 
напявате тези Имена?” Но ако се страхувате, че няма да можете да им 
дадете правилно обяснение (смях),  можете да мантрувате вътрешно. При 
все това, разбира се, можете да кажете: „Моята вяра е такава и затова го 
правя. Посредством звука мога да вървя към истината. Звукът е 
средството, който се използва навсякъде и във всякакви случаи. Също и 
тук, защо трябва звукът да бъде факторът? Посредством звука моят ум 
иска да достигне до източника на звуковата вибрация. 

 
Онзи, който иска да стигне до източника, е по-фин от звука. Звукът в 

обикновен смисъл е много грубо нещо в сравнение с атма, душата. Но 
този звук е ваикунтха-шабда, много по-фин от обикновения звук. Той има 
по-голямо въздействие и душата ми е нещо грубо в сравнение с него. 
Когато докосне ухото ми, долавям, че е много фин, а аз съм груб, имайки 
предвид, че съм вързоп от материални неща около духовната същност. 

 
Когато това тяло няма вече да го има, този звук ще продължава да 

съществува. Той не умира. Неговият извор е Голока, Вриндавана, най-
фината равнина, позната някога на света. Най-фината сред фините. 
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Знаем за сферата на електричеството, за сферата на етера, но 

съществуват все по-фини и по-фини сфери. Най-финият елемент, известен 
някога на света, е пластът на красотата, сладостта и любовта. Това е най-
изначалната концепция за съществуване, позната някога на което и да било 
съзнание. Тя е универсална.” 

 
 

Перспективата на любовта 
  
Любов означава жертва. Ако хората познаваха истинското значение 

на любовта, никой не би казал: „Аз не искам любов.” Всеки може да каже: 
„Не искам власт, понеже може да злоупотребя с нея.” Да притежаваш власт 
е голяма отговорност. Любовта също е отговорност, обаче е неизбежна. 
Ние жадуваме за любов свише – да бъдем прислонени в скута на любовта, 
в любящата грижа. Искаме да встъпим в свят, където всички ще ни обичат. 
У дома. У дома е сладко. Защо? Защото там всеки изпитва някакво 
привличане и обич, всеки ни благославя. У дома е толкова сладко. Всичко 
е благоприятно, всичко е любящо, всичко е изпълнено с доверие. Затова 
ние искаме да се върнем обратно у дома, в сладкия си дом. 

 
Сварупе сабара хая, голокете стхити. Муктир хитванятха-рупам 

сварупена вявастхитих. Мукти е решителност, стадият на решителност до 
степен, в която можем да определим своя най-висш интерес. Това е домът 
ни, това е Голока, това е земята на Кришна. 

 
Най-привлекателният звук е звукът на Неговата флейта. Шрила Рупа 

Госвами е дал описание: 
 
рундханн амбубхриташ чаматкрити-парам 
курван мухус тумбурум 
дхянад антараян санандана-мукхан 
висмапаян ведхасам 
аутсукявалибхир балим чатулаян 
бхогиндрам агхурнаян 
бхинданн анда-катаха-бхиттим абхито 
бабхрама вамши-дхваних 
 
„Спирайки движението на облаците, смайвайки гандхарвите, начело 

с Тумбуру, и нарушавайки медитацията на мъдреците, предвождани от 
Санандана, учудвайки сърцето на бог Брахма, отвличайки ума на 
непобедимия Балираджа с непосилния си екстаз, карайки да се върти 
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главата на Ананта, царя на змиите, който поддържа планетата Земя, и 
пронизвайки купола на вселената – вибрацията от флейтата на Кришна се 
носи навсякъде навред.” 

 
Звукът от флейтата на Кришна започва да вибрира. Когато този звук 

влиза в ухото на Брахма, той е удивен: „О! Какво ли може да означава това 
и откъде ли идва? Какво е това? То ме озадачава!” Сетне безкрайният 
Анантадев, който носи безграничните вселени в скута си – Неговата глава 
се замайва. Цялостната мощ, поддържаща всички брахманди, толкова 
много небесни тела – силната вибрация кара дори неговата глава да се 
завърти. Тя атакува сърцето на Радхарани и на сакхите (приятелките). 
Ушите на кравите също са щръкнали и те питат: „В каква посока се иска да 
отидем?” 
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Глава 7 
 

Един свят ден 
 
 

1. Появяването на Шримати Вишнуприя Деви  
 
Днес е светият ден Васанта-панчами, петият ден от светлите две 

седмици на луната през месец Магх, когато Кришна е обожаван с първите 
пролетни цветчета. На този ден се е случило святото появяване на 
Шримати Вишнуприя Деви. Баща ѝ бил Шри Санатана Мишра от 
Навадвип, който бил брахмана и велик предан на Бог Вишну. Шримати 
Вишнуприя Деви е вечната съпруга на Шри Гоурасундара в Неговия 
аспект на Гоура-Нараяна и според „Шри Гоураганоддеша Дипика” тя е 
самата Сатябхама от дварака-лилата на Кришна.  

 
Тя била втората съпруга на Шриман Махапрабху в периода от 

забавленията Му, когато бил семеен. От детство била отдадена на 
божествено служене към Върховния Бог. Кашинатха Пандит бил 
сватовник в нейния брак с Махапрабху. Тя била идеал на дивната 
себеотдаденост в лотосовите нозе на Махапрабху. Когато била само на 
четиринадесет години, Махапрабху приел санняса, след което тя прекарала 
остатъка от живота си в отречение. От ранни зори започвала да възпява 
святото име в продължение на целия ден, като за всяка махамантра, която 
повтаряла, поставяла по едно зрънце ориз в глинена делва. След като 
приключела своята квота, взимала този ориз, готвела го и го поднасяла на 
Бога. Това била цялата храна, която приемала, за да оцелява, затова 
постепенно съвсем изпосталяла. Така минавали дните ѝ. 

 
Брат ѝ бил неин закрилник след като Сачи Деви напуснала този свят. 

Накрая тя имала Шри Мурти (божество) на Махапрабху, и Го обожавала в 
този облик. Още от времето на Вишнуприя това обожание продължава и до 
ден днешен тук, в Навадвип, в храма, известен като „Махапрабху Бади” 
(Домът на Махапрабху). Така че този ден в годината е свързан с нейната 
свята памет и ние можем да получим милостта ѝ ако почитаме този ден в 
нейно име, разговаряйки за житието ѝ. Тя ще се умилостиви, а Шри 
Чайтанядев също ще бъде доволен от нас, дарявайки ни още една стъпка 
нататък в нашия трансцендентален марш към Него. 
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2. Денят на появяването на Шри Пундарика Видянидхи 
  

Днес също е и денят на появяването на Шри Пундарика Видянидхи. 
Той е считан за Вришабханураджа от Варшана, Вриндавана, бащата на 
Шримати Радхарани. Шри Пундарика Видянидхи бил роден в семейство на 
брахмани в Чхаттаграм и носел титлата „Видянидхи” заради своята 
ученост. На пръв поглед той бил човек навикнал на лукс. По онова време 
онези, които можели да си го позволят, имали къща в Навадвип, на брега 
на святата река Ганг, и от време на време посещавали Навадвип, за да се 
къпят редовно в Ганг и да прекарат известно време на това свято място, 
след което се завръщали по домовете си, за да продължат с работата си. 
Пундарика Видянидхи също имал подобна вила в Навадвип. 

 
Тук, в гоура-лила, Гададхара Пандита бил въплъщение на самата 

Шримати Радхарани. По онова време Гададхара Пандита бил млад момък. 
Бил по-млад от Махапрабху. Мукунда Датта бил последовател и 
поклонник  на Махапрабху Шри Чайтанядев и също произхождал от 
Чхаттаграм, селото на Пундарика Видянидхи. Той знаел, че Пундарика 
Видянидхи бил изключително религиозен човек, а именно кришна-бхакта 
от типа бхагавата. Обаче външно Пундарика Видянидхи тънел в разкош. 
Бил заможен човек, главен заминдар (земевладелец). Естествено, Мукунда 
Датта го познавал, когато той дошъл в Навадвип, понеже произхождал от 
същото родно място. Мукунда Датта отишъл при Гададхара Пандит и го 
попитал: „Искаш ли да имаш даршан с един ваишнава?” 

 
Още от дете Гададхара Пандит много обичал ваишнавите и кришна-

нама. Той много обикнал и Нимай Пандит след като Богът се завърнал от 
Гая. Преди това се боял от Нимай Пандит, защото когато и да се срещнели, 
Нимай Пандит винаги го провокирал с някаква привидна кавга на тема 
етимология или нещо подобно. След завръщането си от Гая, когато Шри 
Чайтанядев проявил аспекта си на преданоотдаден, един ден Той казал: 
„Гададхара, още от дете ти си предан на Кришна, а Аз пропилявах дните си 
в обсъждане на граматика и светска литература. Обаче ти, Гададхара, 
приятелю Мой – твоят живот е много успешен. Ти си намерил 
осъществяването на живота. Още от самото начало обичаш кришна-нама!” 
Така че от самото начало сърцето на Гададхара било обърнато към 
Кришна. Затова, когато Мукунда Датта го попитал: „Искаш ли да видиш 
един ваишнава, който е пристигнал отдалеч?” отговорът бил: „Да, да, ще 
отида, отведи ме там!” 

 
И така, Мукунда Датта завел Гададхара Пандит при Пундарика 

Видянидхи. Но що за ваишнава бил Пундарика Видянидхи? Бил седнал на 
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луксозно ложе, пушейки богато украсена, скъпа лула. Главата му била цяла 
в напомадени къдрици, а тялото му било намазано с драгоценни мехлеми. 
Двама прислужника му веели от двете му страни. Гададхара Пандит си 
помислил: „Защо Мукунда ме доведе при този влюбен в лукса човек, 
изтегнал се пушейки на леглото си? Какъв е този ваишнава, който ме е 
довел да видя?” Той бил разочарован в сърцето си и Мукунда отгатнал 
това. Мукунда Датта бил много добър певец и със сладостна мелодия запял 
следната шлока от „Бхагаватам”: 

 
ахо баки ям стана-кала-кутам 
джигхамсаяпаяяд апй асадхви 
лебхе гатим дхатрй учитам тато ‘ням 
кам ва даялум шаранам враджема 
 
Мукунда изпял тази шлока с много сладък глас и това имало 

поразителен ефект върху Пундарика Видянидхи. „Бхагаватам” казва: „При 
кого другиго, освен при Кришна да отидем? Кой друг може да е толкова 
добър, толкова милостив? Безгранична благодат има у Него. Защо? Баки – 
Путана дойде да Го погуби по предателски начин, преструвайки се на 
дхатри, преоблечена като майка. Така тя се опита да Го убие. При все това 
Кришна ѝ дари позицията на дойка всред групата на Своите майки. 
Толкова благосклонен е Богът! При кого другиго бихме намерили своето 
добруване?” 

 
Това е значението на стиха. „Тя намаза смъртоносна отрова на 

гърдите си и дойде да накърми малкия Кришна. Толкова коварна беше 
постъпката ѝ. Под прикритието на майчината обич тя се опита да погуби 
момчето, а пък ѝ бе дадена такава извисена позиция като помощничка на 
Неговата майка. Тя бе издигната до групата на майките. Той изля такава 
благодат, такава милост, без да обръща внимание и да осъжда нейните 
действия. Къде другаде да идем да търсим подслон, освен при този 
снизходителен Кришна, който има такова добро сърце?” 

 
Този стих влязъл в сърцето на Пундарика Видянидхи и завибрирал с 

такава сила, че той бил зашеметен. След това започнал да трепери и, 
жестикулирайки като безумец, да скубе косите си и да раздира 
копринените си одежди, стъпквайки тютюна и лулата. Разкошното му 
легло и дрехи били съсипани и той се затъркалял по пода, ридаейки: кам ва 
даялум шаранам враджема – „У кого другиго да приемем подслон, освен у 
Него?” Тогава Гададхара Пандита си рекъл: „О, аз извърших голямо 
оскърбление в ума си, мислейки си, че той не е ваишнава заради модните 
му дрехи и стил. Какъв велик ваишнава е той наистина! Какво удивително 
въздействие имаше върху него споменаването на Кришна!” 
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Сетне Гададхара Пандит разкрил мислите си. 
 
„Мукунда, аз извърших оскърбление спрямо този велик ваишнава. 

Каква ли съдба ме очаква? Когато отначало го видях, аз го отхвърлих и 
така допуснах обида. Смятам, че ако приема мантра от него, ако стана 
негов ученик, той може би ще извини всичките ми оскърбления. Няма друг 
начин да бъда избавен от този ваишнава-апарадха. Трябва да съобщя на 
моя Бог Гоурачандра, Нимай Пандит, за това.” Така те си тръгнали от дома 
на Пундарика Видянидхи и Гададхара отишъл да получи разрешението на 
Нимай Пандит да стане ученик на Пундарика Видянидхи. 

 
Преди още някой въобще да знаел, че Пундарика Видянидхи бил 

дошъл от Чхаттаграм в Навадвип, дори преди Махапрабху да го бил 
срещнал, Той внезапно проплаквал: „Бап Пундарик! Бап Пундарик!” В 
настроението на Шримати Радхарани, Нимай повтарял името му. Бап 
означава „татко”. Така че Той зовял: „Татко Пундарика! Татко 
Пундарика!” Така повтарял Нимай Пандит в настроението на Радхарани. 

 
Когато Гададхара изразил предложението си пред Махапрабху, 

Богът незабавно отвърнал: „Да, много добро предложение. Иди и го 
приеми за учител веднага.” Гададхара Пандит представя Радхарани в 
гоура-лила, а Пундарика е бащата на Радхарани в кришна-лила. Гуру е като 
баща, а ученикът е като дете. Така че Махапрабху начаса одобрил и 
Гададхара приел посвещение от Пундарика Видянидхи. Той не бил друг, а 
Вришабханураджа, а Гададхара бил инкарнация на Радхарани в гоура-лила. 

 
Пундарика Видянидхи не се къпел в Ганг, защото не можел да 

понесе мисълта да докосва с краката си святата река. Преди зазоряване той 
отивал на Ганг и напръсквал с малко вода главата си. Не ходел на реката 
денем, понеже за него било нетърпимо да гледа как хората се плацикат във 
водата или пък плюят там и мърсят чистата, свята вода като 
злоупотребяват с нея. Преди да извършват своите обожания и молитви, 
пандитите могат да се окъпят в Ганг и да постят, за да пречистят телата си 
от грях. Ала вместо това Пундарика Видянидхи пийвал вода от Ганг преди 
ежедневните си обожания и задължения, учейки ни по този начин на 
правилното почтително отношение, дължимо на Ганг. 

 
В Пури негов най-скъп приятел и другар бил Шри Сварупа 

Дамодара. Когато отишъл в Пури, той изпитвал болка в сърцето си, че 
свещениците, които служели на Бог Джаганнатх, Го обличали в колосани 
дрехи, които като цяло се считат за нечисти. Когато платът се произвежда 
на ръчен стан, нишките се напояват с кипяща оризова вода, която служи за 
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да ги държи опънати на стана. Такъв плат се смята нечист и трябва първо 
да бъде изплакнат с вода, преди да бъде предложен на божествата. Ала в 
Пури нямали такава практика. Те директно използвали колосания плат за 
облекло на Джаганнатх и Пундарика Видянидхи не можел да се примири с 
това. 

 
Същата нощ той сънувал, че Джаганнатха и Баларама дошли при 

него и го зашлевили по бузите с думите: „Нима си дошъл тук да намираш 
недостатъци у Нашите служители? На какво прилича това!” 

 
Двамата започнали да му удрят шамари и сънят бил толкова 

интензивен, че когато станал от постелята на заранта открил, че бузите му 
са алени. Той споделил с най-близкия си приятел Сварупа Дамодара: „Мой 
скъпи друже, Сварупа Дамодара, виждаш ли положението ми! Аз имах 
такива противни чувства в сърцето си към тези служители, затова 
Джаганнатха и Баларама ме наказаха по такъв начин. Виждаш ли подутите 
ми бузи?” 

 
Такъв бил Пундарика Видянидхи. Казано ни е, че всъщност той бил 

бащата на Шримати Радхарани, появил се тук като Пундарика Видянидхи. 
Дори най-малкото свято общува на този ден, денят на неговото появяване, 
ще подпомогне много нашия напредък в духовния живот. 

 
 

3. Появяването на Шри Рагхунандана Тхакура 
 

 Трето, това също е и рожденият ден на Рагхунандана Тхакура. Той 
бил роден на място на име Шрикханда недалеч от Катва в семейство 
Кавираджа, потомствени аюрведични лекари. Рагхунандана бил син на 
Мукунда Кавираджа, който бил такъв прочут доктор, че дори царе го 
викали да ги лекува. Рагхунандана останал ерген през целия си живот. 
Снагата му била необикновено красива и много обичал да танцува. Още 
от самото начало, разбира се, той бил преданоотдаден по природа. 

 
В семейството на Мукунда Тхакура почитали наследственото си 

мурти у дома. Веднъж, когато Рагхунандана бил момче, едва съвсем 
наскоро получило свещения шнур и позволението да извършва 
обожание, баща му го помолил: „Излизам и няма да се върна навреме. 
Моля те, обожавай божеството и Го нахрани – предложи Му бхога, за да 
яде.” Точните му думи били: „Моля те, опитай се да нахраниш моето 
мурти.” 
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Докато той отсъствал, майката на Рагхунандана сготвила множество 
ястия, донесла ги в храма и помолила Рагхунандана да ги поднесе на 
божеството. Обичайно вратите се държат затворени по време на 
обожанието, така че Рагхунандана предложил храната зад затворените 
двери и се помолил на Бога: „Моля Те, приеми тези гозби, които ти 
поднасям. Моля Те, яж.” Ала Шри Мурти нито отвърнало, нито 
започнало да яде. Рагхунандана се разплакал. „Баща ми ще ме сгълчи! 
Той ме помоли да Те нахраня, а Ти не ядеш. Ще ме накажат! Трябва да 
приемеш тази храна!” Искреното момче заридало така, че Кришна се 
видял принуден да яде. Рагхунандана бил доволен и излязъл от стаята 
на муртите. 

 
Майка му дошла да вземе прасадама. „Но какво е това? Всички 

чинии са празни!” Рагхунандана отвърнал: „Нали ме помолихте да 
нахраня божеството. Той прие храната.” Майка му казала гневно: 
„Сине, ти си я изял! Муртите не ядат. Ние поднасяме, всичко остава, и 
след това приемаме прасадама. Ах ти, лошо момче, какъв измамник си 
станал, изял си всичко!” „Не, не, не съм го изял, муртито изяде 
всичко.” „Това е невъзможно, глупаво момче! На глупачка ли ме 
правиш? Това не може никога да се случи!” Той заплакал: „Не, аз 
казвам истината.” „Добре, нека си дойде баща ти и ще поискам да те 
накаже.” 

 
Мукунда се върнал и майката на Рагхунандана се оплакала: 

„Момчето ти порасна и се превърна в такъв мошеник! Казва, че 
божеството е яло!” Рагхунандана също умолявал баща си: „Да, 
божеството яде! Отначало не искаше, обаче аз се разплаках и тогава 
Той започна да яде.” „Истина ли е това?” „Да, истина е, татко, не те 
лъжа!” „Можеш ли да ми покажеш?” „Ще опитам.” Дали му пак 
възможност да извърши обожанието и от едно скришно място бащата 
видял, че муртито действително приело храната. 

 
Такъв преданоотдаден бил Рагхунандана Тхакура. Когато танцувал в 

санкиртана, тази гледка била толкова пленителна, че дори Махапрабху 
бил привлечен. По време на Джаганнатха Ратха-ятра седем отделни 
групи пеели и танцували и откриваме, че в групата от Шрикханда 
танцьорът бил Рагхунандана. 

 
И така, днес е денят, свързан с възпоминанието на Шри 

Рагхунандана Тхакура, който е считан за Прадюмна Аватара. Още 
много събития са се случили в неговите забавления – аз едва се 
докоснах до тях. Казва се също и че недалеч от бреговете на езерото 
Мадху-пушкарини има едно дърво джамбу и по желание на 
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Рагхунандана на клоните му цъфтят по две цветчета кадамба всеки ден, 
за обожание на неговите мурти. Толкова много чудеса има в неговото 
житие! 

 
4. Появяването на Шри Рагхунатха Даса Госвами 

 
 След това, четвъртата личност е Шри Рагхунатха Даса Госвами. Той 

бил роден преди около петстотин години в селото Кришнапур, област 
Хугхли. Появил се в кастата каястха. Баща му, Хираня Маджумдар, бил 
много богат човек. Баща му имал един брат, Говардхана, но Рагхунатха 
бил единственото дете. Баща му и чичо му били областни земевладелци. 
По онова време те били събрали 20 лакхи (два милиона) рупии от данъци. 
12 лакхи трябвало да се заплатят на царя, а чистият им приход бил 8 лакхи.  

 
Рагхунатха чул за Махапрабху след като Той бил приел санняс. 

Хираня и Говардхана били общували с Адвейта Ачария и имали обичая да 
правят ежегодни дарения на всички издигнати учени по санскрит и на 
техните школи в Бенгал по онова време. 

 
Когато Махапрабху се върнал в къщата на Шри Адвейта Ачария 

(Адвейта-бхаван) след като приел санняс, Рагхунатха Даса дошъл да Го 
види и полудял от любов по Кришна. Сърцето му напълно се разтопило от 
красотата на Махапрабху, от пленителната Му личност, от предаността Му 
и от ученията Му за отдадеността към Кришна. Самият Махапрабху също 
знаел това. Рагхунатха не искал да напусне Махапрабху, ала Богът му 
казал: „Прибери се у дома. Не бъди свръх-ентусиазиран, овладей се. Пази 
своята божествена любов към Кришна вътре в сърцето си и не я изразявай 
външно. Не я афиширай. Много скоро ще дойде времето Кришна да те 
поведе. Не допускай никакъв показен израз, а пази обичта скрита в сърцето 
си.”  

 
стхира ханя гхаре яо, на хао батула 
краме краме пая лока бхава-синдху-кула 
(„Чайтаня Чаритамрита” Мадхя 16.237) 
 
„Овладей се и си иди у дома – недей да обезумяваш. Човек достига 

брега на материалния океан постепенно.” 
 
По-късно той попаднал в компанията на Нитянанда Прабху в 

Панихати. Нитянанда Прабху му казал: „Направи тук угощение за Моите 
последователи. Син си на богат човек, така че уреди пир за следовниците 
Ми.” 
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Рагхунатха така и сторил и Нитянанда Прабху бил много 

удовлетворен. Той също така го благословил с думите: „Много скоро ще 
изгрее слънце и на твоята улица.” Сетне се обърнал към 
преданоотдадените си: „Виждате ли този момък? Той има несметни 
богатства. Притежава в изобилие всичко, необходимо на един младеж, за 
да се наслаждава, обаче той нехае за това. Благодатта на Кришна се е 
спуснала в сърцето му, затова той не се интересува от нищо в този свят, а 
като обезумял жадува да напусне охолния си дом и да стане уличен просяк. 
Той е полудял по Кришна. Само вижте този висш идеал – предаността, 
привличането. Любовта по Кришна го е подлудила. Той е голям 
щастливец. Богатският престиж и благосъстояние не могат да му донесат 
радост.” 

 
Тъй или инак, той се прибрал у дома. Обаче един ден Хираня и 

останалите забелязали, че вече не влиза във вътрешните стаи на къщата. 
Заживял само във външната част. Баща му и пазачите били загрижени, че 
състоянието му е станало много сериозно, затова десет души били 
ангажирани да го следят да не напусне дома си. 

 
Един ден, рано заранта преди изгрев, семейният гуру, Ядунандана 

Ачария, ненадейно влязъл в къщата. Като срещнал Рагхунатха във 
външната част на дома, той го помолил: „Трябва да изляза по много важна 
работа, а няма кой да обожава моето мурти. Моля те, помоли някой 
брахмана ученик да служи на божеството от мое име докато отсъствам.” 
Когато Ядунандана Ачария излязъл, Рагхунатха тръгнал с него. Пазачите 
го видели да излиза със семейния гуру, затова не го спрели. По пътя 
Рагхунатха казал на учителя: „Ти върви напред да си вършиш работата, а 
аз ще помоля господина да извършва обожанието в твое отсъствие.” 

 
Учителят си тръгнал и Рагхунатха се възползвал от тази ситуация. 

Вероятно е помолил онзи човек да извърши служенето, обаче поел в 
посока надалеч от Пури. Знаел, че веднага щом у дома разберат, че не се е 
върнал, ще изпратят хора да го търсят по пътя за Пури. Затова цял ден 
вървял в обратната посока. Вечерта спрял в дома на един кравар, приел 
малко мляко от него и прекарал нощта в обора. Сетне на заранта тръгнал 
към Пури. 

 
Когато пазачите открили, че Рагхунатха не се е завърнал у дома, те 

научили от вратарите, че е излязъл със семейния гуру. Отишли в къщата на 
учителя, но там Рагхунатха го нямало. Тогава си помислили, че навярно е 
тръгнал към Пури и изпратили десет мъже натам. Те се върнали без да 
могат да го намерят. По този начин Рагхунатха хитро можал да избяга. 
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Дванадесет дни вървял към Пури, намирайки тук-там храна само в три от 
тези дни. През останалото време храна не му била необходима. Бил 
зареден с божествена любов и това му помагало. 

 
Той вече бил научил, че Махапрабху е в Гамбхира, в дома на Каши 

Мишра. Отишъл там и в двора се проснал да отдаде почитания на 
Махапрабху. Мукунда Датта съобщил на Бога: „Рагхунатха дойде.” 
Махапрабху казал: „Да, погрижи се за него. Дошъл е тук през големи 
премеждия, вървейки без храна. Грижи се за него няколко дни. После той 
сам ще се справя.” 

 
Такава била заръката на Махапрабху. В продължение на няколко дни 

Рагхунатха приемал прасадам там. След това започнал да проси пред 
портата на храма на Джаганнатха. 

 
Родителите му разбрали, че вече е невъзможно да го върнат обратно 

и не правили по-нататъшни опити за това. Обаче изпратили някакви пари 
по един брахмана и двама слуги, заръчвайки им да наемат къща, където 
Рагхунатха да пребивава, и да се грижат синът им да не умре от глад. Те 
опитали да направят всичко по силите си, но Рагхунатха продължил да 
живее от милостиня. В период на две години Рагхунатха канел 
Махапрабху да приема прасадам в тази къща и Богът го правел за негово 
удовлетворение. Ала след това Рагхунатха изоставил тази идея с мисълта: 
„Това е единствено, за да си изградя добро име и престиж. Махапрабху не 
е щастлив от такъв прасадам.” 

 
Сварупа Дамодара бил най-близкият помощник на Махапрабху, 

както и много добър учен. Рагхунатха също бил учен – откриваме, че по-
късно той оставил на света прекрасна поезия на санскрит. Махапрабху 
поверил Рагхунатха под опеката на Сварупа Дамодара с думите: „Помолих 
Сварупа Дамодара да се грижи за теб. Той ще те съветва във всичко 
необходимо за духовния ти живот.” 

 
Ала ненадейно един ден Рагхунатха се обърнал към Махапрабху: „Защо 

направи така, че да ме измъкнеш от дома ми? В какво се състои най-
висшето ми благо? Моля те, ако ми кажеш това със собствените си думи, 
сърцето ми ще бъде удовлетворено.” 

 
Махапрабху отвърнал: „Аз те поверих на грижите на Сварупа Дамодара. 

Той е по-квалифициран и от Мен. Ако въпреки това искаш да чуеш нещо 
пряко от Мен, ще ти кажа накратко:  

 
грамя-катха на шунибе, грамя-варта на кахибе 
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бхала на кхаибе ара бхала на парибе 
амани манада ханя кришна-нама сада ла’бе 
врадже радха-кришна сева манасе карибе 
 

„Не се въвличай в светски разговори и не слушай светски теми. Старай 
се доколкото можеш да избягваш светските дела. Не яж прекалено вкусни 
ястия, а приемай семплата храна, която идва сама. Не се обличай в 
луксозни дрехи. Винаги се старай да повтаряш името на Кришна в 
настроението на отдаване на почит на другите, без да очакваш почит от 
никого. Бъди смирен, без никога да се стремиш към уважението на 
останалите. По този начин се опитвай да възпяваш името на Кришна 
винаги. А вътре в себе си се стреми да служиш на Шри Шри Радха-Кришна 
във Вриндавана. В ума си бъди във Вриндавана, отдавайки служене на 
Шри Шри Радха-Кришна-лила.” 

 
Махапрабху казал на Рагхунатха, че това била същината на съвета Му 

към него. Той отново взел ръката на Рагхунатха и я поставил в дланта на 
Сварупа Дамодара с думите: „Поверявам те под опеката на Сварупа 
Дамодара. Той е най-добрият духовен учител. Той ще се грижи за теб.” 

 
След като Рагхунатха пристигнал в Пури, Махапрабху пребивавал 

постоянно там в продължение на шестнадесет години. После напуснал 
този свят. Тогава Рагхунатха си тръгнал от Пури и заминал за Вриндавана, 
мислейки си: „Получих каквото ми се полагаше. Сега просто искам веднъж 
да видя Вриндавана Дхама, а след това ще напусна това тяло, хвърляйки се 
от върха на Говархана.” С тази идея той отишъл във Вриндавана, обаче там 
се свързал със Санатана Госвами и Рупа Госвами и намерил началото на 
нов живот. Мислел си: „Какво е това? Махапрабху не си е тръгнал – Той 
живее в тях!” 

 
Махапрабху бил упълномощил Рупа и Санатана със силата да съхранят 

потока на предаността, който били получили от Него, и да го представят в 
нова светлина. Те били помолени да докажат с цитати от различни 
свещени книги, че ученията на Махапрабху са самата същина и смисъл на 
писанията. Както е казано в „Бхагавад Гита”: ведаиш ча сарваир ахам ева 
ведях – „Стремежът на всяко свещено писания е да Ме разкрие като най-
висшия център. Аз съм Абсолютът.” Така и Махапрабху им казал: 
„Кришна е Абсолютът. С помощта на различни писания и исторически 
доказателства – с всички възможни средства – стремете се да докажете, че 
Кришна е Сваям Бхагаван, Върховната Божествена Личност и че враджа-
лила, вриндавана-лила е най-висшето постижение.” 
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Двамата братя вече се били захванали с това дело, когато Рагхунатха 
дошъл в тяхната компания и открил: „О! Махапрабху е тук!” Той се 
отказал от идеята да напусне този свят и се присъединил към Рупа и 
Санатана като техен ученик. Махапрабху вече бил заръчал на Санатана 
Госвами: „Моите последователи са много бедни и безпомощни. Ти трябва 
да се грижиш за тях, когато някой дойде във Вриндавана. Трябва да си 
закрилникът на всичките Ми ученици, идващи във Вриндавана.” Така 
Рагхунатха отишъл при Санатана Госвами и Санатана са погрижил за него.  

 
Рагхунатха до такава степен забравял за себе си, че един ден, докато 

седял на бреговете на Радха Кунда и възпявал святото име, един тигър 
дошъл да пие вода непосредствено до него, но Рагхунатха не му обърнал 
внимание. Неочаквано Санатана Госвами се натъкнал на тази сцена. Той 
бил смаян. Дотогава Рагхунатха живеел под сянката на едно дърво, но 
Санатана казал: „Моля те, построй си колиба, в която да живееш. Недей да 
пренебрегваш молбата ми – умолявам те да сториш това.” Тогава той си 
направил малко обиталище и заживял там. Неговата отреченост, вайрагя, 
била несравнима. Безразличието на Санатана, Рупа и на всички Госвами 
към светското наслаждение било изключително, обаче отречеността на 
Рагхунатха надминавала всички. 

 
Когато бил в Пури, понякога той просел прасадам пред портите на 

храма на Джаганнатх, а понякога вземал прасадам от чхатрам, или 
безплатната кухня, където заможни хора раздават прасадам за бедните. Но 
сетне си рекъл: „Аз приемам това, което е дължимо на чужда карма.” 

 
Непродаденият Джаганнатха прасадам се дава на кравите в 

Джаганнатха Пури. Но когато остарее толкова, че издава лоша миризма, 
дори кравите не могат да го ядат. Рагхунатха измивал този прасад с 
достатъчно вода и като му добавял мъничко сол, го изяждал. Махапрабху 
научил това и един ден, когато Рагхунатха приемал този прасадам, 
Махапрабху се приближил, ненадейно грабнал малко и го изял, а сетне 
казал: „О! Много пъти съм вкусвал прасадама на Джаганнатха, обаче 
такъв сладък прасадам не бях опитвал никога и никъде!” 

 
И така, какъв е вкусът на прасадам? Той не е нещо земно. Рагхунатха 

имал такава силна вяра в прасадама, че преживявал на привидно гниеща 
храна, добавяйки малко сол – пък произхождал от семейство с царски 
богатства. Такава силна непривързаност живеела в него. А в последните си 
дни във Вриндавана той изкарвал всеки ден, пиейки само по едно бърдуче 
с гхол, суроватка. Това е невъзможно за човек от плът и кръв. Великите 
души като госвамите наистина са личности, спуснали се от друг свят, 
затова за тях било възможно да покажат идеала на отречението. За 
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човешки същества от плът и кръв не е възможно да спазват отречения в 
такава степен без да загинат. Ала госвамите поставили стандарта и идеала 
на подобна вайрагя. В същото време, Рагхунатха изучавал писанията на 
Рупа Госвами за най-висшия тип раса, или предани чувства – мадхуря-
раса. 

 
 

Апогеят на божественото служене 
 

 Шрила Рагхунатха Даса Госвами проумял апогея на божественото 
служене, кулминационната точка на божественото служене, радха-дася, 
което е служене към Шримати Радхарани. Затова той е наречен 
прайоджаначария. Шрила Санатана Госвами обикновено е считан от 
следовниците си за ачария на самбандха-гяна. Самбандха касае „кое какво 
е” – „каква е моята позиция в духовната йерархия”. Това било обяснено 
най-ясно от Шрила Санатана Госвами. А абхидхея – какво трябва да 
култивираме, за да постигнем своята цел – било дадено основно от Шрила 
Рупа Госвами. Той ни е научил как можем да добием удовлетворението на 
живота си в царството на любовта. А онова, което всъщност е най-висшата 
точка на нашето постижение, прайоджана, е било много живо показано от 
Шрила Рагхунатха даса Госвами. В своята известна шлока той казва: 

 
асабхараир амрита-синдхумаяих катханчит 
кало маятигамитах кила сампратам хи 
тван чет крипам майи видхасяси найва ким ме 
пранаир врадже на ча барору бакаринапи 

 
Тази шлока ни дава най-висшата концепция за нашето постижение в 

школата на Шри Чайтаня Махапрабху. Какво е то? Шрила Рагхунатха Даса 
се обръща към Шримати Радхарани: „О, Кралице на сърцето ми, от дълго 
време чакам с голямо търпение да получа милостта Ти, която ми е толкова 
сладка, че не мога без нея. Тя разтапя сърцето, привлича го, разбива го. Тя 
ме докосва толкова дълбоко, че аз не мога да избягна връзката със 
служенето на Теб. Някак успях да измина толкова дълъг път, да издържа 
толкова дълго време, но вече изгубих търпение. Бъди милостива! Ако не си 
милостива към мен, аз нямам надежда. Ще достигна предела на търпението 
си. Животът ми ще приключи тук. Какво да правя с тази Вриндавана? 
Вриндавана е безполезна за мен! Каква полза да живея живота си? 
Безсмислено е – той ще приключи без никаква полза. Не мога да обичам 
дори Вриндавана, която е свързана с лилата на Кришна. Какво да говорим 
за Вриндавана, та аз не мога да се радвам дори на компанията на Кришна 
без Теб. Без Теб, даже Кришна не значи нищо за мен. Не мога да понасям, 
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не мога да се радвам нито на собствения си живот, нито на това 
обкръжение, нито дори на Кришна. Даже самият Той да дойде, за да ми 
дари благодатта си, не мога да се зарадвам на това, ако не е свързано с Теб. 
Затова моля Те, бъди милостива към Мен! Ти си ми всичко! Без Теб 
Кришна съзнание не е Кришна съзнание. Твоята позиция е толкова велика, 
толкова прекрасна в кришна-лила – Ти си центърът на цялата лила на 
Кришна. Без теб не мога да си представя живот, който си заслужава да се 
живее. Изцяло се отдавам на Теб, моя Кралице!” 

 
Това е радха-дася. Най-дълбокото ни удовлетворение е в служенето 

към Шри Радха, защото единствено Тя може напълно да привлече 
благодатта на Кришна. Тя е другата половина, която може да извлече 
максимум раса, екстаз, от Кришна – по количество, както и по качество. 
Така че онези, които служат на Шримати Радхарани получават най-висшия 
тип качествена раса от Кришна в отговор на тяхното служене. Тя не може 
да бъде добита по никакъв друг канал. Служенето, което идва чрез 
Шримати Радхарани, е от най-висше качество, затова служенето към Нея 
трябва да е самата същина на живота. 

 
Това е било ясно изразено от Шрила Рагхунатха Даса Госвами, който 

е считан за прайоджаначария, водачът, който ни показва най-висшето 
удовлетворение на живота ни. Чрез нашето общуване на този ден и чрез 
скромния ни опит да обсъждаме всички тези теми, дано бъдем 
благословени с постигането на своята цел. Това е денят на появяването на 
такива велики личности. 

 
 
 

5.Напускането на Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура 
  

Днес също е и денят, в който Шрила Вишванатха Чакраварти 
Тхакура е напуснал този свят. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура се е 
появил около 180 години след идването на Шри Гоурангадев. Той съставил 
коментар към „Шримад Бхагаватам”, както и множество други книги, за да 
помогне на по-късно присъединилите се към сампрадаята предани. Бил е 
толкова велик ачария! По свой собствен специален начин е разгледал 
подробно толкова много духовни теми, разкривайки правилния подход. 
Той бил шастричният наследник на Шри Рупа-Санатана. По негова 
милост Шри Баладева Видябхушана съставил гаудия ваишнавския 
коментар към „Веданта Сутра”, „Шри Говинда Бхашя”. От такъв велик 
учител има много какво да се прочете. 
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Шрила Вишванатха Чакраварти бил роден в браминско семейство в 
Деваграм, областта Муршидабад. Бил голям учен по санскрит. Идвал в 
линията на Шри Нароттама Тхакура. Завещал ни е пространни, основани 
на шастра творби, за да ни помогне много точно и подробно да научим за 
забавленията на Махапрабху и Радха-Кришна, за Вриндавана, Навадвип и 
за гуру-парампара. „Гурващакам”, която пеем ежедневно, е написана от 
него, както и множество други значими творби. Шрила Рупа Госвами е 
написал „Бхакти Расамрита Синдху”, „Нектарният океан от радостта на 
предаността”, а Шрила Вишванатха е написал „Шри Бхакти Расамрита 
Синдху Бинду”, или капка от този океан. А от книгата на Рупа Госвами 
„Уджвала Ниламани”, „Сияйният скъпоценен камък на свръхестествения 
свят” или Кришна в мадхуря-раса, той ни е дал „Уджвала Ниламани 
Кирана” или лъч от този скъпоценен камък. По подобен начин е оставил 
томове книги и поеми. Така както Шри Рупа Госвами е дал Ашта-калия-
лила на Кришна, или двадесет и четири часовата заетост в служене към 
Шри Шри Радха-Говинда, по същия начин той е дал в Чайтаня-лила 
двадесет и четири часовата заетост в служене към Шриман Махапрабху. 
Така че е извършил огромно служене към сампрадаята и обилно ни е 
облял с милостта си. 

 
 
 

6.Напускането на Шримад Бхарати Махарадж и Шримад 
Парват Махарадж 

 
 Днес също така е и денят на напускането на двама от нашите старши 

духовни братя, санняси, ученици на нашия Гурумахарадж: Триданди 
Свами Шримад Бхакти Вивека Бхарати Махарадж и Триданди Свами 
Шримад Бхакти Сварупа Парват Махарадж. Те и двамата проповядваха 
надлъж и шир по заръка на Шрила Прабхупада. Шри Бхарати Махарадж 
беше много известен, стилът му на проповядване беше много очарователен 
и увлекателен. В началото на духовния си живот самият аз много ценях 
проповядването му. 

 
Шри Парват Махарадж също беше сред ранните ученици на нашия 

Гурумахарадж. Беше роден в Сварупа Ганджа, на оттатъшната страна на 
Ганг гледано оттук (Навадвип). Родил се е в къщата, намираща се 
непосредствено до Сурабхи Кунджа, където Шрила Бхактивинода Тхакура 
е живял известно време. Разказвал ми е, че в детството си е виждал Шрила 
Бхактивинода Тхакура да мантрува святото име. Рано сутрин Шрила 
Бхактивинода Тхакура възпявал Харе Кришна Махамантрата като че вика 
някого отдалеч. Съвсем живо – сякаш един човек вика друг. По такъв жив 
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начин той зовял Кришна. Бил вече стар и тялото му страдало от 
ревматизъм. Там имало един циментов стол; той крачел напред-назад, а 
когато се уморял, сядал на този стол. Столът все още се намира там. 

 
Така че в съвсем ранна възраст Шримад Парват Махарадж бе дошъл 

при Шрила Прабхупада и бе приел подслона му. Дълго време заемал поста 
уредник в Бхакти Кутир, а след това в „главната квартира” – малка къща 
край морето в Пури, собственост на Бхактивинода Тхакура. Сетне, когато 
Прабхупада започнал да проповядва, Парват Махарадж станал санняси. 
Докато Прабхупада беше жив, той проповядваше из цял Бенгал, както и 
извън него. Беше основал един Матх в Ориса. 

 
Спомням си, веднъж, когато бях съвсем новодошъл в Матха, той 

разказваше на един господин как е проповядвал в източната част на 
Бенгал. Тогава някакви хора го предизвикали: „Защо си дошъл да 
проповядваш тук? Не знаеш ли, че съвсем недалеч на брега на реката 
живее един сиддха-махатма? Той е постигна върховната цел на живота. 
Виждал ли си го?” Той отвърнал: „Виждал съм много сиддха, като алу-
сиддха и т.н.” Сиддха може да означава „съвършена душа”, но друго 
значение на сиддха е „варен”. Така че той казал: „Виждал съм много 
сиддха, варени неща – варени картофи, варено зеле и т.н. Има толкова 
много варени неща!” Те рекли: „Какви ги говориш? Ти го оскърбяваш.” 
Той отвърнал: „Това не е оскърбление. Онези, които са изпълнени с всички 
тези сиддхи – те не знаят нищо! Това, което ни е донесъл Махапрабху е 
най-висшето. Всички останали предложения са отблъскващи боклуци. Аз 
идвам от името на един велик махатма да ви донеса най-извисената цел, 
най-възвишеното нещо в живота – да приемете Махапрабху и 
„Бхагаватам”. Ние ненавиждаме всички тези самозванци и шарлатани 
„сиддха”, които мамят людете в името на религията.” 

 
Такова беше великото проповядване на Шри Гаудия Матх в онези 

дни. 
 

Опитах се, доколкото ми е по силите, да ви представя скромното си 
познанство с тези махатми и се моля те да се смилят и да ни дарят своята 
благосклонност. С тази молитва спирам дотук: ванча-калпа-тарубхяш ча 
крипа-синдхубя ева ча, патитанам паванебхйо ваишнавебхйо намо намаха. 
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Глава 8 
 

Вървейки към по-висшия свят 
 
 Предан: Гурумахарадж, каква е причината брахманите в 

Джаганнатха Пури да не позволяват на хора от Запада да влизат в Храма? 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Това по-скоро е въпрос на физическа 
чистота. Те стриктно спазват физическа чистота. Не допускат дори 
мриданга в Храма. Според тях, ако се анализира, тя е нечиста, понеже е 
направена от кожата на крава. 

 
Също така, имало един пандит от Смарта сампрадаята, който имал 

чудновата религиозна концепция; където и да отидел, винаги носел 
дървените сандали на своя гуру завързани на гръдта си. Веднъж искал да 
влезе в храма в Пандарапур, но му било забранено. Тамошните брахмани 
му казали: „Това може да са сандалите на твоя гуру и без съмнение може 
да са чисти за теб в рамките на вашите взаимоотношения, обаче за нас са 
си просто сандали и трябва да ги оставиш отвън.” 

 
Такива брахмани стриктно отхвърлят физическата нечистота с някои 

умствени модификации. Такъв им е обичаят. Както умствените, така и 
физическите навици на млечхите и яваните (не-ведическите раси и секти) 
са нечисти, т.е. са близко свързани с химса, или убийството на животни, и 
като цяло начинът им на живот е неконтролиран и хаотичен в много други 
отношения. Те не спазват правилата на ведическите писания. Вземайки 
под внимание всичко това, тези брахмани не желаят да им дават достъп до 
Храма. 

 
Дори Ганди е искал да влезе в Храма в Пури с някои от 

последователите си, които били извънкастови или от по-ниските касти, но 
им било забранено. Ганди също останал навън. Искал да влезе заедно с 
отхвърлените от обществото. Въпреки огромното му влияние върху 
страната, достъпът му бил отказан. Без знанието му съпругата му влязла за 
даршан с Бог Джаганнатх. Когато научил, той строго я смъмрил, че е 
влязла без него. 

 
Ганди е бил повече патриот, отколкото преданоотдаден. Мислел си, 

че неговото господство над съпругата му било неизменно и абсолютно, 
невъзможно да бъде променено дори от предаността към Бог Джаганнатх. 
Ала според нас съпругата му е постъпила правилно. Доколко постоянна е 
връзката между съпруг и съпруга? В по-голямата си част това е просто 
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една телесна връзка. А каква е връзката с Бога – съпругът на съпрузите, 
господарят на целия свят? Какво е един противен съпруг в този свят в 
сравнение с Господаря на цялата вселена? Заради някаква национална 
кауза или заради политическата си алчност Ганди искал да възпре 
съпругата си да не влезе в Храма, като че Бог се намира под юрисдикцията 
на политиката. 

 
Харидаса Тхакура никога не е влизал в Храма на Джаганнатх, нито 

пък Рупа и Санатана Госвами. Не само това, но Санатана Госвами дори 
избягвал главната улица, по която слугите от Храма на Джаганнатх 
обичайно вървели. Той не минавал оттам, изразявайки почитта си към 
тогавашните закони (на пандите, брахманите, чиито декрети били дори 
над юрисдикцията на царя). Нещо повече, Санатана Госвами е написал в 
„Хари Бхакти Виласа”, че преданите трябва да се стремят да следват 
всички правила и предписания, които е изредил там, а всички последващи 
практики, които не са споменати там, трябва да се удостоверяват 
съобразно текущите практики в Храма на Джаганнатх. Той бил толкова 
ортодоксален във вярата си в Махапрабху. С други думи, каквото се е 
случвало там в присъствието на Махапрабху, трябва да го приемаме като 
одобрено от Него, затова не бива да дръзваме да се намесваме. Той е над 
закона. Неговата воля е закон – законът произхожда от Неговата сладка 
воля. Не бива да забравяме този принцип. 

 
    
 

Създадено и предопределено от Абсолюта 
  

Всичко е не само създадено, но и предопределено от Него. Цялата 
вселена е уредена и предначертана според Неговата сладка воля. 
Позицията Му е толкова висша и неоспорима – тя е Абсолютното Добро. 
Правилата и предписанията са сътворени единствено, за да ни отведат до 
Абсолютното Добро, обаче Абсолютното Добро не попада под тези 
правила и закони. Абсолютът е независим, Той е над всичко. Кришна-лила 
е най-близкият начин да се доближим до самия Вседобър Бог. Той е 
своенравен. Дори само толкова да разберем, това е най-доброто знание. Да 
се поставят каквито и да било ограничения върху Абсолютното Добро е 
равно на самоубийство. Разбирате ли? 

 
Предан: Да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Защото Той е не само добър, Той е 

Вседобър. Интелектът ни е неспособен да проумее това. Веднъж Свами 
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Махарадж и аз разговаряхме тук. След това, отивайки оттук към онази 
синя къща, където Свами Махарадж живя три седмици, неговият ученик 
Ачютананда го попитал: „За какво разговаряхте с Шридхара Махарадж?” 
Свами Махарадж му отвърнал: „Ако чуеш, ще припаднеш.” Какво означава 
„да припаднеш”? Означава, че „това е отвъд обсега на съзнанието ти, 
непонятно за теб в настоящето ти състояние на осъзнаване.” 

 
Веднъж Рамануджачария искал да промени правилата и 

предписанията, които се практикували в Храма на Джаганнатх. Докато 
размишлявал така, той заспал на кушетката и когато се събудил се озовал, 
наред с тялото си и с кушетката, чак в Шри Курмам в областта Гунджам в 
Южна Индия, на стотици мили от Храма на Джаганнатх. Той внезапно се 
стреснал: „Къде съм?” Помислил си: „Ти ме вдъхнови като ме инструктира 
насън да променя съществуващите правила и предписания, които се 
практикуват в Храма на Джаганнатх, а защо сега ми се противопоставяш? 
Аз исках да променя настоящите обичаи и правила в Храма на 
Джаганнатх.” След това той отново сънувал, че Богът му казва: „Не, 
никакви промени тук! Върви някъде другаде. Онзи сън касаеше други 
храмове, не този. Върви да проповядваш своите предписания във всички 
останали храмове, с изключение на този Храм.” 

 
Пундарика Видянидхи е считан за въплъщение на бащата на 

Радхарани тук, в Гоура-лила. Той си мислел: „Какви са тези панди? Те са 
странни хора – не знаят кое е чисто и кое нечисто. Безогледно използват 
колосано платно за облекло на муртито на Джаганнатха.” През нощта 
видял, че Джаганнатх и Баларама, двамата братя, дошли край леглото му и 
го зашлевили по двете бузи. На сутринта открил, че бузите му са 
подпухнали. Другите го попитали: „Защо страните ти са подути?” И той 
трябвало да разкаже какво се било случило. Всъщност, Богът казал: „Не му 
е мястото тук да предлагаш каквито и да било промени в предписанията, 
които текат под Моя насока – не се меси!” 

 
Така че за това място си има специални разпоредби и правила. Той е 

безусловният Абсолют. Нашите запитвания трябва да са с единствената 
цел да разберем нещо за неизбежния начин, по който всичко се включва в 
Абсолютното Добро. Всеки закон, който някога е бил измислен, в крайна 
сметка се включва в Абсолютното Добро. Това като цяло е отвъд 
разбирането ни. 

 
Патита-павана Джаганнатх Сарвешвара Вриндаваначандра Сарва-

расера Акара. Изброявайки сто и двадесетте имена на Кришна („Шри 
Кришна Вимшоттара-шата Нама), Шрила Бхактивинода Тхакура 
споменава накрая Патита-павана: Джаганнатха е дошъл да спаси 
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падналите, а специалната характеристика на Кришна е, че Той е 
източникът на всички раси – Вриндаваначандра Сарварасера Акара – 
самият олицетворен извор на всички видове екстаз. Това е Кришна. 
Махапрабху също е Патита-павана. Той прекарал по-голямата част от 
живота си там, в Джаганнатха Пури. Патита-павана означава „Спасител на 
падналите”. Всяко нещо е специално. Както някой лекар може да 
предпише лекарство на свободна диета, с изключение на забрана за две-три 
неща, по същия начин в случая с Храма на Джаганнатх виждаме огромно 
свободомислие, с изключение на няколко елемента. 

 
Когато отначало бях привлечен към Махапрабху и се присъединих 

към тази школа си мислех, че щом Махапрабху е въплъщение на Бога, 
защо тогава не е отхвърлил не-ведическите правила? Защо е търпял не-
ведически правила тук, в Индия? Би могъл с лекота да ги отмени. Такъв 
въпрос си задавах. Ала постепенно започнах да осъзнавам, че това е било 
нещо маловажно. Управляващата власт или политическият живот нямат 
нищо общо с духовния живот. 

 
Царица Кунти дори се е радвала на неволите. Те се е молила: „Нека 

винаги съм в бедствено положение. Така ще мога да Ти се моля за Твоята 
благодат. Обичайните светски благоприятни обстоятелства ще ме 
подтикват да забравя Твоята безценна милост. Затова винаги ми пращай 
беди.” Такава била нейната молитва. Така че политическото обкръжение, 
социалното обкръжение – всички останали кампании нямат стойност. 
Според резултата на нашата карма ние ще бъдем поставени в определени 
условия и трябва да започнем духовния си живот в обстоятелствата, в 
които сме поставени. Трябва да започнем своя труд в побеждаването на 
всички тези самскари, изграждащи умствената кутия, в която живеем.  

 
 

Прекосявайки стените на погрешното разбиране 
  

Тат те ‘нукампам сусамикшаманах. Не само трябва да живеем в 
настоящата си позиция без оплаквания, а нещо повече - да я смятаме за 
истински необходима за нашето извисяване. По такъв начин трябва да 
приемаме всички спохождащи ни неволи като благодат от страна на Бога. 
Нека се справяме с тях от тази позитивна гледна точка на добротата: „Това 
наистина ми е нужно. Няма грешка в пресмятанията на Бога. Това 
изпитание ми е било изпратено за мое благо. Да се изправя лице в лице с 
това препятствие и да го преодолея е моят шанс за развитие в живота. Този 
изпит ми е даден от Кришна, за да благоприятства напредъка в живота ми.” 
„Бхагаватам” ни съветва да посрещаме всички неблагоприятни 
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обстоятелства по такъв оптимистичен начин. Тогава съвсем лесно и бързо 
ще прекосим тези стени на погрешното разбиране, тази мая, и ще бъдем 
освободени. Дори нещо повече – ще участваме в Кришна съзнанието, в 
живота в преданост.  

 
 

Разграничаване между формата и същината 
  

Предан: Махарадж, имам въпрос. Чувал съм две неща. Едното е, че 
ваишнава санняса е школа на предаността; а съм чувал и че това е 
формалност на варнашрама-дхарма. Каква е истината? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Външният щрих на санняса е във 

варнашрама-дхарма (обществено-религиозната система), но санняса има и 
своята позитивна страна. Трябва да бъдат взети под внимание както 
негативната, така и позитивната страни. Данда означава „наказание”, също 
както и „жезъл”. Трите данди изобразяват мисъл, слово и дело. Откъм 
негативната страна трите данди на символичния троен жезъл или 
триданда, който ваишнавският санняси приема, указват, че той не бива да 
използва мислите, думите и постъпките си с никаква светска, 
експлоататорска цел. Обаче позитивната страна е, че той ще накаже 
(дисциплинира) своите мисли, думи и дела, за да ги въвлече в служене към 
Кришна, Нараяна. 

 
Тогава тази функция става ваишнавизъм. Тези, които не вярват в 

позитивната страна на живота, могат да приемат санняса само като 
въздържание да използват мислите, думите и действията си със светска 
цел. Те ще предпочитат мауна, мълчание. Обаче ваишнавските санняси 
предпочитат Кришна-киртана, възпяване на славата на Бога. Те имат 
позитивната страна. 

 
Така че да се възпрат тези три аспекта от живота да не се смесват със 

събитията от този земен свят – това е само едната страна. Ала другата 
страна е да ги използваме в изначалното им предназначение. Това е 
ваишнава санняса. 

 
Предан: Нима един брахмачари или грихастха не използва мислите, 

думите и делата си с духовна цел?  
 

Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се! Обаче орденът на 
отречението, или санняса, е специална емблема, напомняне. Това не 
означава, че някой, който не е приел санняса, няма да използва 
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способностите си в духовно служене. Възможно е да има грихастха 
парамаханса, който да е паришада-бхакта (вечен спътник и слуга на Бога), 
без да е приел санняса. Дори не е задължително да притежава свещен 
шнур. 

 
Необходимостта е единствено да ни се напомня за този живот. Това е 

здравословно. Свещеният шнур, шафранените одежди, дандата – всички 
те ни предупреждават: „Помни, че си посветил живота си на духовна цел. 
Предназначен си единствено за това, така че бъди внимателен. Недей да 
злоупотребяваш със своите шафранени дрехи, със свещения си шнур, с 
туласи-малата и т.н.” Те винаги ни напомнят. В това е ползата от тях. 

 
Един сиддха-махатма (съвършена велика душа) може да не носи 

шафранени дрехи. Санатана Госвами, както и други, са носели обикновени 
бели одежди. Приемали са минималните необходими премени. Ни 
шафранени дрехи, ни данда, ни свещен шнур. Възможно е да съществува 
чист живот и без тези неща. Ала за начинаещите всички тези неща биха 
били от помощ, за да бъдат въведени в обществото на ваишнавската 
школа, на по-ниското ниво. А понякога и по-висшите също са приемали 
тези по-нисши емблеми, както например Махапрабху е приел санняса. 

 
Подобна емблема или робата на световен ачария съществуват и за да 

помогнат на публиката да се отнася с необходимото уважение към онзи, 
който я носи. Ако той е с обикновени дрехи, хората няма да проявят 
никаква почит, нито ще отдадат внимание на думите и ученията му. Когато 
някой полицай или войник е в униформата си, людете изразяват някакво 
уважение към полицията или към армията. Но военният или полицаят 
могат да патрулират и в обикновени дрехи, дори да извършват и по-висше 
служене. При все това, униформата е необходима заради обществото. 

 
Така и това е нещо като униформа. Обществото трябва да се научи да 

ги приема за учители, за свети хора, и да чувства: „Трябва да се отнасяме с 
тях много внимателно заради собственото си бъдещо добруване.” 
Обществото също ще пожъне благо от това, а и този свят човек ще спазва 
напътствието: „О, аз не бива да общувам с кого да е. Трябва да се вижда, 
че практиките ми отговарят на стандарта, на модела на учителите.” Ала 
иначе човек може да развива духовния си живот и без да приема ролята на 
брахмачари, грихастха, ванапрастха или санняси. Вътре в себе си той 
може да усъвършенства сърцето си. 

 
Предан: Махарадж, как трябва да разбираме и да се отнасяме спрямо 

пропадането на някой санняси или брахмачари? Какво е правилното 
разбиране? 
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Шрила Шридхара Махарадж: Като цяло трябва да приемем, че е 

имало някакво оскърбление, заради което Той не е могъл да спазва 
жизнения стандарт, очакван от неговия гурумахарадж. Това трябва да е 
общият начин, по който да мислим за такъв човек. Някакво предишно 
оскърбление е узряло и не му позволява да върви гладко по пътя на 
реализацията. То внезапно се е появило и го е възпряло. По-специално това 
може да е ваишнава-апарадха, или оскърбление спрямо ваишнава, а в по-
общия случай предишната лоша карма може да го е сполетяла и да е 
препречила пътя на развитието му. 

 
 
 

Бдителното око на закрилника 
  

Винаги трябва да внимаваме със свободния си избор. 
Непълнолетният се нуждае от бдителното око на по-старши закрилник; в 
незрялото ни състояние, нашата свободна воля е съпътствана от множество 
отклонения. Затова, в по-ниското ни състояние ще бъде безопасно винаги 
да сме под ръководството на автентичен закрилник, докато не се издигнем 
до по-високо ниво. Това е необходимо. 

 
 

Посвещение и карма 
  

Предан: Гурумахарадж, ако някой има посвещение и кармата му е 
била отстранена, как тогава е възможно предишната му карма да го 
възпре? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Нима си мислите, че чрез 

посвещението с цялата карма изведнъж е приключено? Такова нещо не се 
споменава никъде. На учениците се дава шанс, достъп. Когато един лекар 
приеме пациент, това не означава, че той начаса е излекуван. Той трябва да 
следва насоките на лекаря, да се заеме с необходимата диета и да приема 
лекарството – едва тогава може да очаква, че в скоро време ще бъде 
излекуван. Да се повика доктора и да се получи от него рецепта не значи, 
че пациентът е излекуван изцяло. Това не е практично. Защо да блуждаем в 
теоретичен и въображаем свят? 
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Предан: В религиозната мисия, към която се присъединих, ми бе 
казано, че по време на посвещението цялата предишна карма се отнема. 
Нима не е така? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Подобно изказване следва да се 

приема единствено в контекста, че когато си повикал добър лекар и си 
приел лечението му, твоето излекуване е гарантирано. Иначе виждаме, че 
толкова много ветерани пропадат. Щом гуру е толкова велик, че е 
способен да вдигне огромна революция по целия свят и е дал мантрата на 
учениците, които е приел, защо въпреки това мнозина от тях отпадат? 

 
Посвещението е препоръка. То не е финал. Изцелението е 

гарантирано при лечението на добър доктор. Ала ако като пациенти вие 
нехаете за неговите препоръки и тайно се увличате по зловредна диета, 
каква полза от вашия лекар? Когато имате добър лекар, изцелението ви е 
почти гарантирано. Обаче трябва да го следвате. Възможно е и друго: ако 
малко се разболеете и лекарят ви научи: „о, моят пациент следва някаква 
лоша диета” или „не взема моето лекарство”, той може отново още по-
сериозно да се заеме със случая и да ви излекува. Можем да получим 
такава помощ от гуру или от ваишнава, но свободният ни избор никога не 
се отнема. 

 
 

Действителен вкус към истината 
  

Докато не открием в сърцето си действителния вкус към истината, 
ние не сме в безопасност. Най-напред, на повърхността духовният живот 
започва с шраддха, вярата, а под повърхността със сукрити, или 
специалните заслуги. Следващото е садху-санга, нашето общуване със 
садху. В това се включва отдаването ни на гуру. След това започва 
бхаджана, нашият живот в служене в различните му форми като шравана, 
киртана, прасада-севана, или слушане, възпяване, почитане на остатъците 
от храната на Бога и т.н. После е анартха-нивритти – привличането ни 
към обекти, които са различни от Кришна, различни от Бог, намалява. 
Сетне идва ништха – постоянният стремеж към служене и към нищо 
друго. И тогава се появява ручи, вкусът. 

 
Действителният вкус към истината ще се появи, ще се пробуди в 

сърцето ни. Тогава ще бъдем в безопасност, не и преди това. Когато 
спонтанният вкус към истината се пробуди у нас, ние сме в безопасност. 
Оттогава насетне можем да имаме светъл възход. Ала преди това трябва да 
оставаме под покровителство. Вкусът ще ме отведе. „Аз добих вкуса към 
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сладостта и автоматично ще се втурвам към онова, което е много сладко.” 
Докато не открием, че истината е сладка, че Кришна е сладък, няма да сме 
в безопасност в приближаването си към Него. Толкова много неща могат 
да ни отклонят насам или натам. 

 
 

Гуру принципът 
  

Предан: Махарадж, гуру също ли е подвластен на закона на карма? 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Той не е подвластен на закона на 
карма. Гуру, както споменах преди от примерите на садху и писанията, 
обичайно е три вида. Единият идва от Ваикунтха или земята на пълната 
истина. Той идва тук като представител, който да въздигне душите нагоре. 
Другият гуру е с единия крак тук, с другия оттатък и той пренася душите 
от тук до там. Последният тип гуру и с двата крака е стъпил тук, ала очите 
му са насочени натам и той отвежда душите заедно със себе си в онази 
земя. 
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Глава 10 
 

Свръхсубективната реалност 
 

 Предан: Много беше хубаво на рожденото ви място. Много се 
наслаждавах там… 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Наслаждаваше се? 

 
Предан: Да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това не е нещо за наслаждение. Не 

бива да използваме този израз, „наслаждавам се” за никое почитаемо 
място. Трябва да се стремим да гледаме на него единствено в настроение 
на служене. Към по-висшето битие винаги трябва да се отнасяме с 
благоговение, уважение и отношение на служене. Иначе ще сме 
антропоморфисти, ще вземаме едно нещо за друго. Мартя-буддхи-
апарадха. Това ще бъде оскърбление. Винаги, когато подхождаме към по-
висшата субективна сфера, трябва да усещаме: „Не аз гледам; аз не съм 
субектът, а онази сфера ме наблюдава.” Разбирате ли? 

 
Предан: Да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е свръхсубективният елемент. 

Например, когато стоим пред Шри Мурти, пред Божеството, отношението 
ни трябва да бъде: „Не аз Го гледам, а Той ме гледа.” Той е гледащият. 
Трябва да подхождаме към трансценденталния свят не като наблюдаващи, 
а като наблюдавани от Него. Ние сме окъпани, пречистени от лъчите на 
Неговия поглед. Можете ли да разберете това? 

 
Предан: Да, да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Цялото ни отношение трябва да бъде 

такова. Иначе ще виждаме светски неща и ще си представяме, че са 
духовни. На практика няма да влезем в досег с реалността. Реалността е 
свръхсубективна. Приемайки този свят за обект, ние сме субектът. Но 
когато се каня да вляза във връзка със Свръхсубективния, трябва да знам, 
че Той е всевиждащият, всечувстващият, всечуващият. Това е самата 
основа на духовния живот. Тогава ще влезем в досег с по-висшата 
реалност; в противен случай ще продължаваме да се бъхтим в калта на 
въображаемото. Настроението ни трябва да е да искаме да бъдем 
оползотворени от Него и да се стремим към всеки шанс да Му служим: 
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„Дошъл съм тук да служа, а не да се наслаждавам на пейзажа.” Усещате ли 
това? 

 
Предан: Да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще ни отведе в досег с по-

висшата същност – субективно, свръхсубективно, свръх-свръх-
свръхсубективно – много фино, още по-фино, най-фино – по този начин ще 
навлизаме в сферата на съзнанието. Затова гяна-шуня – човек трябва да се 
отдаде: „Как мога да бъда използван от Него?” Това е начинът. Иначе 
каква полза от туризъм, от разглеждане на забележителностите? Да се 
наслаждаваш на пейзажа – това е оскърбително. 

 
Предан: Когато обкръжението идва да ни атакува, как можем да го 

виждаме като Кришна? 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Когато обкръжението е 
неблагоприятно? 

 
Предан: Да. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да се стремим да виждаме 

там Върховната Воля. Трябва да чувстваме: „Допуснал съм някаква грешка 
и това се случва, за да ме контролира и да осъществи последствията от 
моите оскърбления. Тат те ‘нукампам сусумикшамано. В една съвършена 
визия ние не бива да се караме с обкръжението. „Дори тревичка не може да 
помръдне без Волята Божия, без заповед от Върховната Воля. Така че 
каквото и да идва да ме атакува, то е необходимо за мен. Именно то ми е 
нужно, за да се поправя.” 

 
Точно както когато майката наказва детето, тя го прави единствено с 

доброто намерение да го поправи. По същия начин, Абсолютът не е 
отмъстител, който ме наказва, но делата Му са единствено, за да ме 
поправи. Виждането ни и отношението ни трябва да са такива. 

 
Тат те ‘нукампам сусумикшамано бхунджана еватма-критам 

випакам: „Каквото и нежелателно да откривам тук, то е резултат от моята 
предишна карма и по добрата воля на Върховния с тази предишна карма 
ще бъде свършено. Аз ще намеря облекчение. Ще стана годен за по-висше 
служене към Него. По тази причина се случва това.” Такъв е съветът на 
„Бхагаватам”. Не влизайте в свада с обкръжението. Стремете се да се 
настроите спрямо него, поправете собственото си его. Вашето его изисква 
някакъв вид комфорт от страна на обкръжението. Това е причината за тази 
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спънка. Няма препятствие отвън, няма външно неблагоразположение, а 
вътре във вас егото ви създава проблема. Това лъжливо его трябва да бъде 
разтворено; тогава течният нектар ще рукне и ще ви отнесе в най-висшата 
сфера, там, където няма оплаквания. Гладкото, любящо течение на най-
фундаменталната сфера; душата ви ще се намери да стои и върви всред 
онази равнина. А лъжовните приятели – обстоятелствата, които смятаме за 
приятели, но които всъщност до един са лъжливи – всички тези фалшиви 
приятели ще се оттеглят. Това е ниргуна, безпричинният поток на 
благоденствието, най-фундаменталният в абсолютната равнина. Това е 
самата бхакти. Бхакти означава сева, служене, божествено служене. Това 
е безпричинна вълна. Най-дълбоката вълна, вълна от най-дълбоката 
равнина. Тя е безпричинна и неустоима. Това означава без начало и без 
край. Вечен поток. И единствено душата ми може да пристъпи в онази 
равнина и да действа в хармония с онази равнина. 

 
Катха ганам натям гаманам. В „Брахма Самхита” се споменава: 

„Всички разговори там са сладки като песен; всяко движение там е сладко 
като танц.” Всичко е сладко. Това е равнината на хармоничното движение. 
Вриндавана. Трябва да се завърнем в онзи дом. 

 
Дошли сме, обзети от колонизаторски дух, в една чужда земя, с 

лошото намерение да експлоатираме. С целта да експлоатираме сме дошли 
да колонизираме този материален свят и в резултат на това страдаме. 
Цялото покривало трябва да бъде елиминирано и нашата вътрешна 
самоличност, най-финото ни аз, трябва да се покаже. Вътре в това грубо 
злонамерено его се намира по-финото ни аз, душата, а тя е рожба на онази 
земя. Разбирате ли? 

 
Предан: Да. Понякога разбирам… 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Така че намирането на недостатъци 

ще ни отведе в погрешна посока. Да намираме кусури на другите е 
негативната страна. Трябва да чувстваме: „Нека на сто процента да насоча 
вниманието си към това да поправям себе си. Отговорността ми е в това. 
Главната ми отговорност е да коригирам себе си.” „Лекарю, излекувай сам 
себе си.” Такъв трябва да бъде принципът на всеки автентичен ученик в 
Кришна съзнание. Това е позитивната страна. А негативната страна, 
индиректната страна е да осъждаме чуждите практики и да се свързваме с 
тях. Трябва да общуваме с добрите и да избягваме онези, които не 
отговарят на стандарта. Ала това е негативната страна и тя не е толкова 
важна, колкото позитивната. Нека имаме оптимизма да виждаме доброто 
навсякъде, а за себе си нека мислим: „Не ми достига знание, гледната ми 
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точка е лоша, затова не мога да видя другите подобаващо. „Лекарю, 
излекувай сам себе си.” 

 
Ако нашата ачара, нашите собствени практики са добре, единствено 

тогава можем да имаме някаква квалификация да проповядваме на 
другите. Как би могъл някой, който не е в нормално състояние, да се 
опитва да въведе останалите в нормално състояние? Ако приемем 
Божественото Име също има много съображения. Основно съществуват 
десет вида оскърбления, които трябва да бъдат избягвани, тъй като 
възпрепятстват правилното ни разбиране. Правилното разбиране би 
подпомогнало правилните взаимоотношения и позитивното постижение, 
чрез което ще се измъкнем от негативната страна. Мая означава погрешна 
интерпретация, неразбиране и заблуждение. Ние подвеждаме 
обкръжението. 

 
Трудността е във всичко привидно и тя е самоубийствена. Понякога 

копнеем за безпричинна милост; едновременно с това не можем да 
понесем същото за останалите. Осъждаме другите: „Защо той да получава 
безпричинна милост? Той има толкова много недостатъци, такова 
погрешно отношение, такава липса на качества – защото трябва да бъде 
приет, защо да му се дава шанс?” Обаче за себе си искаме: „Не идвай да ме 
съдиш, иначе за мен няма надежда, мой Господи.” 

 
Гяна-шуня-бхакти. „Ако дойдеш да ме съдиш, не ми остава никаква 

надежда. Моля Те, дари ми милостта си! Тогава мога да се надявам да се 
доближа до Теб, да отдам себе си, стремейки се да напредвам към Теб. 
Стига само да си снизходителен и да не намираш в мен недостатъци.” Ала 
в същото време, на същия дъх, казваме: „Защо трябва този лишен от 
качества човек да получава каквато и да било благодат? Защо да получава 
милост и обич?” Това е лицемерие, което ни създава големи вътрешни 
трудности. То е самоубийствено. 

 
Това е ваишнава-нинда, ваишнава-апарадха – оскърбление към 

преданите. Един предан може да е приет от Него и тогава той постепенно 
ще бъде пречистен. Обаче ние сме се вторачили да му намираме 
недостатъци. Това е възможно най-опасното нещо за нашия собствен 
напредък, то е самоубийство. Ако за себе си искам нещо по-висше, ала за 
другите не мога да понеса същото поведение от страна на Бога, това е най-
трудната позиция. 

 
Като цяло това е основата на ваишнава-апарадха. Когато някой е бил 

приет от Бога и Той постепенно го пречиства, а ние определено насочваме 
вниманието си към остатъците от нечистота и трудности при него, 
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резултатът е, че всички тези трудности ще се прехвърлят върху нас самите. 
Това действително се случва. Ако аз специално подчертавам дефекта на 
някой друг преданоотдаден, този дефект ще бъде прехвърлен върху мен. 
Така става. И в собствения си опит, и в шастрите сме виждали това. 

 
Така че човек трябва да е много внимателен като цяло да не отправя 

никакви забележки спрямо практиките и дейностите на друг ваишнава. 
Това е допустимо единствено в случай, че сте упълномощени от 
Върховния и другият е ваш ученик. За да коригира учениците си, със 
съчувственото око на закрилник, човек може да отбелязва недостатъците 
им и да им помага да ги отстраняват. Това трябва да се прави с изпълнено с 
обич сърце. Не бива да има завист, ревност, нито нещо подобно, а 
единствено добронамереното желание на любящия закрилник да отстрани 
дефектите. 
 

От позицията на шикша-гуру или на дикша-гуру човек може да 
забележи недостатъците на учениците си и искрено да им помогне да се 
избавят от тях. В противен случай, ако вниманието ни е привлечено от тези 
недостатъци, те ще дойдат върху нас и ще трябва да заплатим за това.  

 
Това е нещо съвсем практично; то се основава на здрав разум и на 

съветите от писанията. Трябва да сме бдителни. Ваишнавската литература 
ни предупреждава също така да внимаваме за ваишнава-апарадха, 
произтичащ от завистническия дух на съревноваване. Подобна ревност е 
пагубна за нашия духовен живот. 

 
Затова всички ние трябва да сме много внимателни да не обръщаме 

специално внимание на никакъв дефект. Ако някакво съмнение по 
отношение на някого обземе вниманието ни, трябва да отнесем въпроса до 
по-висш авторитет. Обаче ако прекалено раздухваме темата, било чрез 
противопоставяне било по някакъв друг начин, ще ни се върне обратно. 
Трябва да знаем: „Аз го поглъщам. Умът ми влиза в досег с този 
недостатък.” Поглъща го като храна и замърсяването се прехвърля върху 
критикуващия. По някакъв начин то влиза в умствената система на 
критикуващия, в резултат на което започва да пирува там. 

 
Това е като търговска тайна в нашата школа на предаността. Трябва 

да сте осъзнати и много внимателни за тези практически трудности по 
житейския си път. Затова ни е дадена препоръката: тат те ‘нукампам 
сусумикшамано – съденето не се насърчава, вашият стандарт за 
преценяване на нещата не върши работа тук. Гяна-шуня-бхакти. Тук 
трябва да научите една нова азбука. В школата на предаността трябва да 
влезете в досег с един нов език. Старата азбука е непригодна. Гяна-шуня-
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бхакти. Изоставете цялата гордост от предишната си опитност. 
Познанието ви от преживяното в смъртния свят не върши работа тук, 
неприложимо е. Такава е позицията на Безпределния Вседобър Автократ. 

 
С устата си изричаме всички тези големи фрази – Абсолютното 

Добро, Абсолютната Истина – обаче не познаваме характеристиките им. 
Нуждаем се от Неговото откровение. Той се разкрива. Трябва внимателно 
да забележим каква е Неговата природа. 

 
И така, гяна-шуня-бхакти – откажете се от гордостта от стария си 

опит, въз основа на който смятате, че можете да отсъждате за нещата. Не е 
така! Тук цари друг закон. Трябва да проумеем, че тук е земята на 
Автократа, на Добротата. В гяна-шуня-бхакти първата стъпка ще бъде да 
отхвърлим цялата гордост от предишната си опитност и да започнем нов 
живот: „Ще приема законите на безпределното, а не законите на този 
пределен свят, където се смятам за субект. Ще трябва да встъпя в онова 
царство като обект на субекта. Там Той е субектът, а аз съм обектът тук, 
притежаващ едва частичка пространство там; и дори това е по Неговата 
сладка воля. По всяко време то може да ми бъде отнето.” Това не е 
демократично управление, а безумна монархия, един вид диктатура. Това е 
да живееш в земята на диктатурата, а не на демокрацията и законността. 
Гяне праясам удапася наманта ева. 

 
Навсякъде трябва да се стремим да откриваме милост, благодат, 

доброта, жалост. Защото каквото и да прави диктаторът, всичко е добро. 
Трябва да се научим на това. Той е най-висшият диктатор и никога не 
греши. Така че независимо дали разбираме или не разбираме това, каквото 
и да заповяда диктаторът несъмнено ни е от помощ. Не съществува закон, 
на който да основем отсъждането си и да правим каквито и да било 
забележки. Да правим забележки е не само напълно безполезно, но е 
неправилно и вредно за самите нас. Такова е съзнанието, което трябва да 
добием, и това не е неоснователно. 

 
Нютон е казал: „Аз просто събирам камъчета по брега на океана от 

знание.” Той е бил светски човек, ала при все това е имал искреността и 
куража за такива думи. Ако подобни слова са изречени по отношение на 
познаването на този свят, какво да кажем за познаването на безкрайното 
непознато и непознаваемо? Трябва да бъдем смели, точно както Колумб е 
отплавал на кораба си, за да открие Америка. Той е имал куража за това. За 
да плаваме на мъничката си лодка в океана на непознатото и 
непознаваемото ние трябва да съзнаваме, че законите са такива. Законите 
на необятния океан може да са неприложими в тясното, малко море. 
Съвсем ново нещо трябва да изучим – разкритата истина. Ако се опитваме 
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да мерим безкрайното по законите на крайното, за нас ще бъде 
безнадеждно да попаднем там. Трябва да мислим по напълно нов, чист 
начин за онази земя, за онзи стандарт. Непознатият свят. 

 
сваям самуттиря судустарам дяман 
бхаварнавам бхимам адобхра-саухридах 
бхават-падамбхоруха-навам атра те 
нидхя ятах сад ануграхо бхаван 
(„Бхагаватам” 10.2.31) 

 
„О Ти, който сам разкриваш себе си! Ти си бхакта-ванчакалпа-тару, 

сбъдващото желанията дърво на бхактите. Великите предани, отдадени в 
Твоите лотосови нозе, които са прекосили този страховит и непреодолим 
светски океан, са оставили лодката на Твоите лотосови нозе в този свят (в 
гуру-парампара или в школата на разкритата истина, шраута-пантха), 
понеже изпитват голяма обич към всички същества.” 

 
Девите (Брахма и Шива) казват в „Бхагаватам”: „Светците, които по 

Твоята милост са преплавали непреодолимия океан, този страшен океан с 
ужасяващи вълни и с толкова много водни животни – тези светци отново 
изпращат обратно лодката, която е сравнена с лотосовите нозе на Бога. С 
помощта на Твоите лотосови нозе, Безкрайни, Абсолютни Боже, те 
прекосяват този океан, по милостта на Твоите свети нозе; и те отново 
изпращат лодката обратно тук, за да могат и другите да прекосят този 
океан. Те познават океана, знаят по какъв начин са го прекосили, на какви 
трудности са се натъкнали и къде. Твоите предани са толкова 
великодушни, че след като са използвали лодката на Твоите свети нозе, за 
да преминат, отново я изпращат обратно  за нас. Защото тяхното 
приятелство към хората е чисто и неопетнено. А Ти винаги си 
благосклонен към тези предани и затова не можеш да отхвърлиш молбата 
им. Ти позволяваш лотосовите Ти нозе отново да минат отсам и да 
пренесат и други през океана.” 
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Глава 11 
 

Любяща отдаденост  
Знанието е наш враг, понеже знанието в този свят цялото е 

подвеждащо. Самата му основа е заблуждаваща. Колкото и обширно да е, 
то е пренебрежимо малка частица от безкрая. Ние сме насъбрали, 
натрупали и напъхали в мозъка си всякакви илюзорни заблуди. Умовете ни 
са пълни с подвеждаща мая, с погрешно разбиране. Това е нашият враг. 
Трябва да изчистим всички тези неща и да вложим нови, дошли от чистите 
източници на другия свят. Теорията е едно, практиката друго. Шрила Рупа 
Госвами цитира: 

 
гянатах сулабха муктир бхуктир ягяди пунятах 
сеям садхана-сахасраир хари-бхактих судурлабха 
(„Бхакти Расамрита Синдху”, Пурва 1.36) 
 

„(Махадева казва) „Чрез практикуване на просветление, гяна, 
освобождението се постига съвсем лесно. Чрез набожни дела като жертва, 
ягя и т.н. светски наслади в следващия живот се постигат съвсем лесно. 
Обаче предаността към Върховния Бог, хари-бхакти, е много рядко 
постижима.” 

 
Култивирайки познанието за душата си, можем относително лесно да 

постигнем мукти, т. е. избавление или освобождение от лошата сделка. 
Макар да не е толкова лесно, все пак, вземайки предвид порочната природа 
на обкръжението, като цяло човек с лекота може да се отрече от всичко – 
чрез елиминиране, елиминиране, елиминиране до последно, за да постигне 
нещо като здрав сън. Това е мукти. Вечен дълбок сън. 

 
И можем да натрупаме неща за наслаждение чрез ягя, алтруистични 

действия. Ако извършваме алтруистични дела, в резултат те ще се върнат 
към нас, за да ни донесат удовлетворение и наслада.  

 
Обаче истинското ни богатство, предаността към Хари, не е толкова 

лесна за постигане. Садхана-сахасраир: независимо от хилядите практики 
на устремените, при все това тя е судурлабха – може да бъде, а може и да 
не бъде добита. Защото това значи да спечелиш приятелството на 
Автократа. Нашето наслаждение е „труди се и живей”. Ако дадем назаем 
някакво усилие на някой друг, то ще ни се изплати. Така с помощта на 
труда си, като го раздаваме, ние лесно си набавяме бъдещо наслаждение. 
Също така, практикувайки искрено отвращение от настоящото си тленно 
обкръжение, можем да насърчаваме егото си да се стреми към 
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освобождение. Това е пълно отречение, прерязване на всички връзки с 
обкръжението, самадхи, досущ като дълбок сън. Ала да имаме любяща 
връзка с Абсолютния Безкрай е трудно за постигане. 

 
Хари-бхакти-судурлабха. А постепенният процес как човек може да 

я добие също е проследен в „Шри Бхакти Расамрита Синдху”: 
 
клеша-гхни шубхада мокша-лагхута-крит судурлабха 
сандрананда-вишешатма шри-кришнакаршини ча са 
(Пурва 1.17) 
 

Клеша-гхни: всички мъчителни наклонности в ума ви постепенно 
намаляват. Толкова много неща – предложения за все по- и по-фино земно 
щастие могат да идват и да се опитват да ви отклоняват от вашия път. Това 
са препятствия и искреното ви пренебрежение към тях нараства. Шубхада: 
дава ви се всичко благоприятно. Мокша-лагхута-крит: третият резултат е, 
че мукти, резултатът от чистото отречение, т.е. облекчението от 
въздействията на негативната страна, вече ще ви изглежда съвсем малко 
постижение. У вас ще се пробуди осъзнаването, че ако просто се 
отдръпнете от негативната страна, това е твърде незначително постижение. 
Мокша-лагхута-крит, судурлабха: ако само почувствате или преживеете, 
че целта на отречението е незначителна и е от нисш порядък, нима това 
означава, че ще получите бхакти? Не. Няма подобна гаранция. Дори на 
това ниво бхакти остава далеч от вас. 

 
Сандрананда-вишешатма: тогава ако по някаква случайност влезете 

в досег с онази реалност, у вас ще се пробуди фундаменталното усещане, 
че предстои да ви споходи безпределно щастие. Шри-кришнакаршани ча 
са: и по-нататък, ако продължите с преданите си дейности в правилната 
посока, ще откриете, че Той идва към вас като самия Кришна, в 
концепцията на Кришна съзнание. Разбирането за Кришна идва при вас 
като самия Кришна. 

 
„Кришна” означава пълното въплъщение на всички видове екстаз. 

Именно Той се приближава, или на вас ви е позволено да имате по-близко 
понятие за Него, осъществявайки преданите си дейности в живота. По този 
начин се развиват нещата. 

 
Така че умрете, за да живеете – гмурнете се надълбоко в реалността – 

гяна-шуня-бхакти. Сферата на отдаването е толкова възвишена, 
благородна, велика и удовлетворяваща. Тя може да ни споходи. 
Единствено тя може да ни отнесе в земите на любовта и обичта. Ако се 
надяваме да прогледнем и да заживеем в онова царство на обичта и 
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любовта – не тази земна обич и любов, а любовта към Абсолюта – тогава 
трябва да се съгласим напълно да се отдадем на Негово разположение, на 
Неговата милост. Последицата от това идва като любов. С върховния 
принос на вашата вяра в Него, Той ще прояви интерес и ще дойде да ви 
приеме в Своя скут. 

 
И така, без риск няма печалба. И рискът е пълен - истинска 

преданост. Не е просто пълният набор от някакви действия или някакъв 
вид изучаване – не! Практически това касае душата, вътрешното ни битие. 
Даването и приемането трябва да се случват в най-съкровеното кътче на 
сърцето ви. Не става въпрос за игра! Никакво повърхностно знание, 
никакво физическо или умствено усилие не могат да се докоснат до това. 
То е връзка сърце към сърце. И е цялостно. 

 
Гяне праясам удапася. В този свят ние се гордеем с нашата мания 

към знание и светска енергия – физическа или умствена енергия и знание 
за толкова много лъжовни неща. Обаче Той може да си прибере всичко. 
Учените може да са открили някакъв закон, но ако Той се оттегли, законът 
ще увисне в нищото. Нищо не е възможно ако не е подкрепено от Неговата 
воля. „Нека бъде вода, и беше вода; нека бъде светлина, и беше светлина.” 
Ако намерим у себе си поне някаква вяра в това, тогава ще прозрем, че 
всичко е създадено и предопределено от Него. Каква полза тогава от 
някакви условни събития? Ако пожелае, Той може да сътворява или да 
разрушава. Законът може да бъде отменен по Неговата сладка воля. Такъв 
е произходът на света. Той е независим творец, досущ като велик майстор 
хипнотизатор. 
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Глава 12 
 

Настойчивост 
 „Ако милостиво премахнеш слепотата ми за миг, бих искал да съзра 

Твоята величествена и благородна фигура, която виждат останалите.” 
 

„Не, не, няма нужда да премахвам слепотата ти. Ако просто кажа: 
„Виж!” ти ще Ме видиш.” 

 
По Негова воля, по Негова заповед, Дхритаращра Го видял без да 

бъде премахната слепотата му. „Да, макар да си сляп, ти можеш да Ме 
видиш!” Въпреки че бил сляп, Дхритаращра Го видял, така че какъв вид 
гледка е Той? Той може да бъде видян единствено по Негова повеля. Нито 
очите ни, нито умственото ни възприятие, скрито зад очите, са 
задължителни, за да Го видим. Той заповядал на Дхритаращра: „Виж Ме!” 
и Дхритаращра бил способен да Го види без очи и без умението да гледа. 
Дхритаращра бил джанмандха, сляп по рождение; той нямал понятие ни 
от цвят, ни от форма, ала при все това можал да види – по Божията повеля. 
Такава е Неговата позиция. Така че ако искаме да се приближим към Него, 
какво трябва да бъде отношението ни? С каква настойчивост трябва да се 
стремим към онази земя! 

 
Лесно е и е трудно. Лесно е, защото е наша вродена наклонност. Там 

е домът ни. Ала сега ние сме далеч от дома. Там е домът ми, родният ми 
дом, така че има надежда някой ден да стигна там. Там е домът ми и аз 
няма да намеря удовлетворение никъде другаде. Трябва да ида там, но съм 
далеч от уюта на дома. В това е трудността – че съм изгубил онази земя. 

 
Гяне праясам удапася: учеността е отрова! Готови ли сте да 

признаете това? Цялото ви обучение е глупост! Просто пляскате из калта. 
Цялото знание е заблуда – торбата ви не е пълна с жълтици, а с камъни. 
Умът ви е претоварен, претрупан с всякакви подвеждащи неща. Нима сте 
готови да го признаете? Не толкова скоро! Какво казвате вие? Мнозина от 
нас се гордеят със знанието си. Но школата на бхакти удря с чук по 
главата на знанието, гяна. Даже невежеството е по-добро от знанието! 
Способни ли сте да приемете това? Знанието е по-опасно от невежеството! 

 
Защо? Защото тъй наречените учени се гордеят, сравнявайки се с 

останалите. Те са уверени, че заемат по-висша позиция и да ги побутнеш 
от тази позиция е много трудно. В качествено отношение тяхната позиция 
е по-висока от тази на обикновения труженик, затова те са уверени в 
превъзходството си. Да бъдат освободени от горделивото си превъзходство 
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е по-трудно отколкото обикновеният труженик да бъде избавен от 
невежеството си. Това би било по-лесно. По-лесно е да просветиш 
необразован човек, обаче да научиш на нещо „образования” е по-трудно. 
Той здраво се е укрепил в своето превъзходство и не би мръднал и на 
милиметър от тази позиция. 

 
еи ду’йера мадхйе вишайи табу бхала 
маявади санга нахи маги кона кала 
(Шаранагати) 

 
Компанията на обикновените хора, на заблудените души от улицата, 

е донякъде по-добра от компанията и влиянието на тъй наречените учени 
люде. Този вид фина отрова е много опасна и трудна за отстраняване. Те се 
гордеят, мислейки си: „Аз зная. Стоя по-високо от обикновените маси.” 
Подобен род фино его е много трудно да бъде премахнато. Обикновените 
хора може да си мислят: „Да, ние сме грешни.” Ала егото на религиозните 
хора е много трудно да се премахне. „О, аз съм набожен човек.” Много е 
трудно да преминеш отвъд тъй наречената вяра и религия, за да му дадеш 
нещо по-висше. Това е изпитано на практика, такъв е и съветът в шастра. 

 
Ведашрая настикя-вада баудхаке адхика 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 6.168) 

 
Полуистината е по-опасна от лъжата. Както в Маявада философията 

на Шанкара има атеизъм в одеждите на теизъм. Те казват со’хам, „Аз съм 
най-висшата същност.” За тях властта или законът са нищо, нула. Той не 
може да устои. Затова те не могат да признаят: „Аз съм сред сътвореното.” 
Въобразяват си, че е възможно да заемат най-висшата позиция. Няма Бог. 
Не съществува такова нещо като Бог, който автоматично има най-висшата 
позиция и държи във властта си всичко съществуващо, защото в крайна 
сметка съществува сфера на непозната и непознаваема субстанция и когато 
и някой човек, някой мъдрец да се просветли, той постига най-висшата 
позиция. „Ние сме най-висшите.” Но ако трябва да признаем Бога, тогава 
нямаме нищо. Ако сме негово творение, кукли за игра, нямаме нищо. 
Веднага щом признаем съществуването на Бога, ние се лишаваме от 
всичко! Такова отречение е невъзможно. Да твърдиш, че „Аз съм 
абсолютният авторитет” означава, че мен ме няма. Подобно себеотрицание 
не е толкова евтино. Някакви въпроси? 

 
Предан: Какво може да помогне на един интелектуалец да развие 

шастрично виждане? 
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Шрила Шридхара Махарадж: Когато спящият аспект се пробуди, 
покривалото автоматично ще отпадне. Интелектуализмът не може да бъде 
оползотворен, а онова истинско, безпричинно, вечно съкровище отвътре 
трябва да се пробуди и тогава покривалото на горделивия интелектуализъм 
ще се изпари. Карма и гяна са просто външни покрития. 

 
васудеве бхагавати бхакти-йогах прайоджитах 
джанаятй асу ваирагям гянам ча яд ахайтукам 
(„Бхагаватам” 1.2.7) 
 

Ако по някакъв начин, с помощта на писанията и на Неговите 
представители, преданоотдадените или светците, съумеем да развием 
своята преданост, бхакти, тогава нужното познание и нужното 
безразличие към светските неща ще последват. Здравословното, вярно 
познание и здравословната енергия ще дойдат и ще ни следват, ако 
вътрешната реалност е пробудена и сме се настроили спрямо нея.  

 
Това не се отнася до знанието или енергията, които откриваме в този 

свят. То е нещо напълно различно. Енергията е способността да се работи, 
да се действа. А знанието е да имаш разбиране. Те ще последват като свита 
предаността. 

 
Самбандха-гяна – „кое какво е”. Един нов свят ще се пробуди 

отвътре. Заблудените идеи ще се изпарят и отдръпнат и правилният прочит 
ще се разкрие отвътре. Самбандха-гяна. „Аз съм такъв и такъв на моя Бог, 
тези са приятелите на Бога, тези са Неговите любими, и т.н.; и какво трябва 
да знам и как да действам в това ново обкръжение.” 

 
По този начин пренастройката ще дойде отвътре. Сегашното ни 

знание и енергичност ще трябва да отстъпят, да се разпръснат като мрак. 
Концепциите могат да бъдат оползотворени единствено когато се пробуди 
правилното разбиране. Когато професорът посочи заблудите ни, можем да 
научим какво е правилното разбиране. „Вие грешите, правилното 
разбиране е такова; но не се ли заблуждавате, приемайки едното за 
другото?” „Да, господине, така си мислех. Сега виждам каква е истината. 
Това не ми принадлежи. Какво да говорим да ми принадлежи – та аз 
замият принадлежа на Кришна, моя Бог.” 

 
„Всичко принадлежи на Него. Аз не съм господар, аз съм роб. Не 

заемам позицията на господар, какво пък да говорим да имам толкова 
много притежания. Дори самият аз съм собственост на друг притежател.” 
Пресмятането трябва да започне от това ниво и тогава се разкрива една 
нова земя. Агресивната амбиция да си мислим, че можем да завладеем 
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целия свят посредством атомната енергия е лъжовна представа. Болен е 
онзи мозък, който смята, че човек е в позицията да предизвиква Бога: „Бог 
е просто суеверие, измислица.” Нуждаем се от това цялостно и радикално 
лекарство: „Аз не принадлежа на себе си, аз имам своя вечен господар.” 
Нуждаем се от манталитета на роби. 

 
По времето когато моят Гурумахарадж проповядваше, един вестник 

в Калкута протестира: „Гаудия Матх разпространява робския манталитет в 
държавата – това е осъдително! То ще унищожи борбения дух на земята 
ни, затова не можем да ги насърчаваме да пропагандират робството. На тях 
им липсва патриотизъм, що за хора са това!” Атеистите не могат да 
понесат призива да дойдат насам и да живеят във Ваикунтха. Не могат да 
понесат разпространяването на подобна „отрова” в държавата. Те 
настояват, че в „Бхагвад Гита” Кришна поддържа войната. Обаче не и от 
тяхната гледна точка.  

 
Яда яда хи дхармася… Богът казва: „Понякога светът е толкова 

гъсто атакуван от атеистично влияние, че се налага Аз да дойда отново, за 
да възстановя религиозната обстановка тук. Враговете са унищожени, а 
мислещите по верния начин получават облекчение в живота. Затова се 
налага да идвам.”  
 

 
  
 
 


