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Предговор 
 шротавядини раджендра нринам шанти сахасрашах 

апасятам атма-таттвам грихешу гриха-медхинам 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.2) 

  
Ако сериозно обърнем внимание на това кога „Шримад Бхагаватам” 

се е появил на света и чрез кого се е появил, незабавно можем ясно да 
видим, че са присъствали разказвачът, Шукадева Госвами, и слушателят, 
Парикшит Махарадж. Разказвачът очевидно се намира в 
трансценденталната равнина на себеотдадеността, докато слушателят се 
представя за човек от тази земна равнина, който е много объркан и е в 
голяма нужда. 

На цар Парикшит му оставало много малко време да живее. Той 
попитал кой е процесът, който би му донесъл най-висшето благо в живота. 
Шри Шукадева Госвами с радост изслушал въпроса, като заявил, че това е 
единственият подобаващ въпрос за обусловените души, както и за 
истински устремените към истината. 

В рамките на този въпрос следват и множество други, а отговорите 
бяха разкрити свише чрез нашия божествен учител, Ом Вишнупада Шрила 
Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж, като по-голямата част от 
тях бяха записани от неговите изпълнени със състрадание предани. Сега, 
благодарение на добрата съдба, тези записи се появяват под формата на 
книга като „Проповеди на Закрилника на предаността”. 

По милостта на преданите досега получихме първата, втората и 
четвъртата части. Точно както бхакти е украсена в „Шримад Бхагавад 
Гита”, по същия начин и ние сега получаваме тази трета част, украсена от 
останалите части на серията „Проповеди”.  

Шрила Гурумахарадж неуморно и неспирно изнасяше своите 
милостиви беседи пред искрено търсещите от целия свят, въпреки 
напредналата си възраст и влошено здраве. По този начин той се представи 
във всички страни и сега ние сме много щастливи да видим публикувани 
всички тези проповеди. 

Навярно не сме могли да удовлетворим напълно Негова Божествена 
Милост и божествените му съратници, ала с нищожните си усилия ние с 
цялото си сърце се опитваме да донесем удовлетворение на слугите на 
слугите на неговите слуги и затова се надяваме, че някой ден можем да 
получим безпричинната му милост, за да постигне животът ни своето 
трансцендентално осъществяване. Щастливи сме да имаме и най-малкия 
досег с трансценденталното служене към него. 

Самият аз може да съм безполезен и лишен от качества, но виждайки 
нищожната ми способност за служене, Шрила Гурумахарадж ми изпрати 
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помощ в лицето на Шрипад Махананда Бхакти Ранджан. Много съм 
щастлив да получа тази част от „Проповедите на закрилника на 
предаността”, която се появи благодарение на енергичната му преданост от 
цялото му сърце със спомоществувателството на неколцина духовни братя. 
Поднасям почтителните си поклони на всички онези, които помогнаха за 
тази публикация. 

Всички вие знаете, че славата на Гурумахарадж е безмерна, така че 
никой не притежава силата на изказа, за да може да я опише напълно. Но 
неговата жизнерадостна, благотворна трансцендентална мелодия няма да 
замлъкне никога. Във вечно-нарастваща и прекрасна форма тя ще се 
проявява и в бъдеще, дарявайки божествената благодат на Гурумахарадж 
без предел на обусловените души, какъвто съм аз. Това е моето минало, 
настояще и бъдеще – смирената молитва пред преданите на Кришна, както 
и пред лотосовите нозе на преданите на моя Божествен Учител. 

 
Със смирение, 
Свами Б.С.Говинда 
 
Севаит Президент-Ачария 
Шри Чайтаня Сарасват Матх, Навадвип 
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Глава 1 
 

Въпросът 
 
 яч чхротавям атхо джапям ят карттавям нрибхих прабху 

смарттавям бхаджаниям ва брухи яд ва випаряям 
(„Шримад Бхагаватам” 1.19.38) 
 
Цар Парикшит попитал: „Ние използваме сетивата си в този 

земен свят, но кое би било най-благотворно за нас? Получаваме 
външни неща, за да заситим нуждата на вътрешната си същност, ала 
кой е най-добрият начин, по който можем да оползотворим сетивата 
си? Кои са нещата, които трябва да попием вътре в себе си в интерес 
на най-висшето си благо? Ние винаги приемаме нещо от 
обкръжението заради вътрешния си интерес. Как бихме могли да 
използваме сетивата си, каналите на нашето познание, за да могат те 
по най-добър начин да подпомогнат нашия вътрешен интерес?” 

 
Парикшит Махарадж задал своя въпрос на Шукадева, а 

Шукадева го приел, казвайки: 
 
вариян еша те прашнах крито лока-хитам нрипа  
атмавит-самматах пумсам шротавядишу ях парах 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.1) 
 
„Да, това е истински въпрос, защото в него присъстват двата 

свойствени признака на запитването. На първо място, това е въпрос, 
който касае всички. Всеки един от нас се нуждае от решението и 
отговорът ще помогне на всички ни. На второ място, дори онзи, 
който има правилно знание за собствената си природа, също би 
приел този въпрос за много уместен. И така, едното насърчение идва 
от субективната сфера, а второто насърчение е, че е добре за всички 
слушащи. Подобни въпроси са истински въпроси от всеобщ интерес, 
отговорите на които ще помогнат на всички питащи, и то не само с 
някакво частично или едностранчиво решение, а с абсолютното 
решение, помагащо да се разреши проблемът повсеместно. Именно 
това е въпросът, който всеки един в този свят трябва да зададе. Така 
че твоят въпрос е неподправено добронамерен. Той ще разреши не 
само собствения ти проблем, но ще даде всеобхватно разрешение на 
цялостния проблем на целия свят. Това е въпросът, който трябва да 
бъде разрешен, единственият въпрос. Хората като цяло не 
притежават съвършено знание и затова не знаят кое какво е; по тази 
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причина и запитванията им може да са погрешни. Така човек може 
да заключи, че слушателите винаги грешат. Тъй като масите са 
невежи, въпросите им може да не са правилни. Търсенията на 
болшинството от хората са погрешни. Не може да се признае за 
правилно, че гласът народен е глас Божий.” 

 
И така, необходимо е във въпроса да присъства вътрешна 

чистота. Затова Шукадева казва, че онези, които действително 
разбират своята позиция, също ще приемат и ще дадат одобрението 
си за този въпрос: кое е най-висшето ни благо и как да 
оползотворяваме сетивата си, за да извличаме познание от 
обкръжението, което да ни помогне в най-висша степен. Този въпрос 
е одобрен от възвишената общност, обладаваща безпогрешно 
познание. Те са непогрешими и дават насърчението си, че това е 
уместен въпрос. 

 
Шукадева Госвами продължил: „Така че от две страни - и от 

висшата, и от нисшата – въпросът ти ще бъде приет за подходящ. Ще 
ти отговоря. Постарай се да слушаш със съвършено внимание.” 

 
шротавядини раджендра нринам санти сахасрашах 
апашятам атма-таттвам грихешу гриха-медхинам 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.2) 
 
„О царю, край нямат начините, по които можем да използваме 

сетивата си. Съществуват хиляди занимания, които държат сетивата 
ни тъй заети, че не им остава време да лентяйстват. Те почти изцяло 
са увлечени да служат на онези, които не познават действителната 
нужда на истинския си аз. Тези, които не познават собствената си 
нужда и дом, се скитат из чужди земи, работейки неспирно в опитите 
си да задоволят своето любопитство. Те нямат поставена диагноза, 
но са прекалено заети с лечението; такава е ситуацията в света. Ала 
себереализацията, атма-таттвам, е толкова важно нещо!” 

 
Затова онзи, който има правилно, нормално разбиране, ще 

приеме необходимостта от разкритата истина. Разкритата истина не 
се осланя на масовите съображения на погрешно мислещите. 
Шраута-пантха означава разкрита истина, откровение, спускащо се 
от съвършената сфера, от самия Бог. Така че тук е утвърдена 
належащата нужда от шраута-пантха, метода на откровението. То 
трябва да идва от съвършената сфера, от сарвагя, от царството на 
всезнанието. Откриваме, че онези, които не осъзнават собствения си 
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истински интерес, имат хиляди занимания. Те са много заети, но 
заети за нищо. Какво виждаме, ако се огледаме наоколо? 

 
нидрая хрияте нактам вявайена ча ва ваях 
дива чартхехая раджан кутумба-бхаранена ва 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.3) 
 
„Нощем виждаме две неща: или сън, или игри с жени. А денят 

преминава или в търсене на пари, или в служене на роднините.” 
 
дехапатя-калатрадишв атма-сайнйешв астасв апи 
тешам праматто нидранам пашянн апи на пашяти 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.4) 
 
„В този свят ние сме склонни да се събираме с онези, които 

можем да експлоатираме. Обкръжаваме се с такива същества, които 
осигуряват наслаждение за сетивата ни. Изцяло загрижени за техния 
интерес, ние всъщност просто ги използваме за собственото си 
сетивно удоволствие. Дотолкова сме затънали в подобен род 
фалшиви задължения, че нямаме и миг свободно време да се 
замислим за собствената си смърт, която наближава все повече. 
Гледаме, но не виждаме. Очевидно е: всеки крачи към челюстите на 
смъртта  с настроението: „Гледам, но въпреки това не виждам. Нехая 
да видя, и затова не виждам. Такава е странната позиция, която 
заемам сега. Опасността, фаталната опасност наближава, а аз спя за 
нея. Небрежно не обръщам внимание на това много по-важно 
задължение.” Нима може да има нещо по-удивително от това?”  

 
На цар Парикшит му оставало да живее само още седем дни, 

обаче Шукадева Госвами му рекъл: „Ти казваш, че нямаш време, че 
имаш само седем дни. Но това изобщо няма значение. Седем дни са 
достатъчно време, необходимо е единствено с особено внимание да 
потърсиш решението. Дори един миг стига! Има толкова много 
дървета, планини и хълмове; те живеят години и години, векове и 
векове, но каква полза? Защо е нужен толкова дълъг живот? 
Въпросът не е в дълголетието, нито във времетраенето. Онова, което 
е необходимо е вниманието към собствената ни душа: „Какво съм аз 
и кое ми принадлежи?” С такъв род отношение нашето внимание ще 
бъде привлечено към истинското ни благо. Именно това е 
определящият фактор; не е въпрос на време. Време има достатъчно.” 

 
Така че седем дни са достатъчни, но онова, което е нужно, е да 

намерим как нашето внимание да бъде привлечено към реалността. 
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Открием ли това, още в същия миг истинският ни интерес ще бъде 
удовлетворен. А това е възможно единствено чрез садху-санга, 
общуване с възвишените, себеосъзнати души.” 

 
кхатванго нама раджаршир гятвеяттам ихаюшах 
мухурттат сарвам утсриджя гатаван абхаям харим 
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.13) 
 
В историята откриваме прецедент с Махарадж Кхатванга. На 

него му оставал един единствен миг живот, но той го използвал 
толкова съвършено, че завинаги се отдал на Бога. Без никакво 
колебание се предал в лотосовите нозе на Господа и постигнал 
жадуваната цел. Постигнал Хари. А кой е Хари? Абхаям: получим ли 
Го, с цялата боязън, с целия страх, с всички нежелани неща е 
завинаги приключено. Това значи „Хари”. „Хари” означава 
саччидананда, вечно съществуване, съвършено съзнание и също така 
осъществяване на живота в екстатична радост. Махарадж Кхатванга 
постигнал всичко това в един миг! 

 
сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам враджа 
(„Бхагавад Гита” 18.66) 
 
Така че проблемът е как да се отдадем, изоставяйки светското 

привличане и невежеството си спрямо собствения си интерес. Как да 
се хвърлим в Абсолютното Добро – океана на нашето истинско 
благо? Това е проблемът и запитванията ни като цяло трябва да са с 
такъв характер. Съществува само този единствен въпрос.  

 
Всички признават, че всеки жадува за максимално щастие, 

независимо дали е камък, дърво или каквото и да било друго живо 
същество, чак до полубоговете, ришите и муните – това е 
единственото, към което се стремят. Тогава как да бъде постигнато? 
Какво и кой е Богът? Именно върху това трябва да се беседва и 
разсъждава. Какъв е Той? Какъв съм аз? Каква е моята цел? Как да я 
постигна? Какво е местоназначението и как да стигна там? 
Самбандха, прайоджана и абхидхея. Под тези три надслова 
ведическите писания са дискутирали целия този проблем. Кой съм 
аз? Къде съм? Кое е най-висшето ми благо, коя е целта ми и как да я 
постигна? 

 
Божествената връзка, практиката и целта – самбандха, 

абхидхея и прайоджана – това е всичко, което следва да се обсъжда 
под тези три надслова. 
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Това е всеобщият въпрос. Той е въпрос на всеки. Не е нещо 

частично, нито има общо с някакви сектантски или едностранчиви 
интереси, или с каквото и да било подобно. Не би могло да 
съществува такова възражение срещу кампанията на Гаудия Матх. 
Махапрабху е започнал своя поход срещу мая – погрешното 
разбиране – и за онези, които са осъзнати и трезвомислещи, това е 
най-насъщната нужда в света. 

 
Стандартът не се определя от лудите, а от разумните; всички те 

ще приветстват движението, въведено от Свами Махарадж1 по 
цялото земно кълбо. И нашият Гурумахарадж започна този опит да 
атакува мая, илюзорната енергия, да я унищожи и смачка. Това е 
киртана, това е проповядването. 

 
Това е харинама. И Махапрабху дойде тук с това послание: „Не 

се оттегляйте, недейте да бягате в страх от мая, от погрешното 
разбиране. Да, това е погрешно разбиране, ала вие копнеете за 
реалността, така че защо се боите? Вашата основа е истинска – 
стоите върху фундаменталната реалност, затова не бива да бягате в 
джунглата или в пещерата. Дори там през цялото време ще се 
страхувате, че мая ще влезе. Не е като да сте дързък воин на 
санкиртан групата, кръстосващ надлъж и шир света, пеейки за 
Кришна, за истината. Истината! Заемете се с тази мисионерска 
работа и мая няма да се осмели да ви доближи, защото мая е 
погрешно разбиране. Повтаряйки за Кришна съзнание на останалите, 
вие ще развиете истинно съзнание. С помощта на Кришна съзнание 
ще сте способни да приключите с всяка инфекциозна зараза, 
раздавайки и разпространявайки дезинфектиращи субстанции. Това 
ще бъде вашето задължение. Бъдете представител на 
обеззаразяващата група, раздаваща наоколо лекарство, с което да 
изцели инфектираната област. Бъдете такъв представител и 
пропъдете заразата навред околовръст. Ако продължавате да 
действате по такъв начин, инфекцията няма да може да ви досегне. 
Тъй като вие разпръсквате дезинфектанта наоколо си, заразата няма 
как да ви атакува, а същевременно и останалите също ще бъдат 
спасени.” 

 
Съществува една единствена нужда – нуждата да се 

разпространява Кришна съзнание. И нашата цел е према. Према 
означава да придобием енергичната готовност да разпространяваме 

                                                
1 Бхактиведанта Свами Прабхупада – б.пр 
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все по-висши и по-висши нива на Кришна съзнание. ’Даса кари’ 
ветана море деха према-дхана. 

 
Према ще ни помогне да се заемем по-интензивно в служене – 

да служим и да бъдем възнаградени с према. Природата на према е 
такава, че ни вдъхновява все повече и повече за служене. Получава 
се затворен кръг: онова, което печелим като възнаграждение, ще 
бъде склонността ни да извършваме все повече и повече служене към 
обекта на нашето обожание. Това е према. Према не е нещо различно 
от служенето, но ще ни помага все повече и повече да се увличаме в 
служене. Така че тя е неспирна, динамична. Не е така че: „Придобил 
съм према и сега към като цар, който ще ѝ се наслаждава. Вече няма 
нужда от никакво служене.” Подобна степен никога не настъпва; 
тъкмо обратното, према насърчава бързината и качеството на 
служенето. Любовта ни подтиква все повече и повече да служим на 
обекта на нашата любов. И така, служенето ни довежда до према, а 
према ни подтиква към служене. Това е целта на живота ни. 
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Глава 2 
 

По-фино от материята  
 
Виждаме, че някои свещени писания, като например 

Упанищадите, дават просто твърдения, лишени от рима или довод, 
без никакви прикрепени към тях тълкувания или потвърждения. Това 
е защото подобно знание е предназначено за по-висшите нива, 
където липсва опасността от заблуда. Каквото и да е казано там се 
приема от слушателите за пълна истина. Няма място за съмнение, 
защото в онази извисена, цивилизована равнина, не съществува 
възможност за никаква измама. Упанишадите казват: „Това означава 
това и това” и естественият отговор е „Да, така е”. Няма тарка 
(аргументация), нито съмнение или нещо подобно, защото самата 
сфера е такава, че лъжата е непозната. Затова по отношение на 
Ведите и Упанишадите сме предупредени: ачинтях кхалу йе бхава 
на тамс таркена йоджайет. „Не взимайте аргументите и 
съмненията си на това по-висше ниво. Те са ненужни там, където има 
само семпла реч и честни взаимоотношения, без никой да създава 
проблеми в желанието си да измами някой друг. Лъжата и 
нечестността са непознати там.” Такова е нивото на Ведите и 
Упанишадите, където не са необходими нито рими, нито доводи.  

 
Обаче на по-ниското ниво, Смритите и Пураните дават 

наставленията си в по-различно настроение. Пураните са като 
приятели, които съветват: „Направи това и ще бъдеш 
облагодетелстван.” И дават пример: „Този човек постъпи по подобен 
начин и пожъна добър резултат; обаче онзи другият направи злини и 
го сполетяха лоши резултати. Така че, приятелю мой, поучи се от 
това.” Сетне Шрутите ни идват на помощ, показвайки ни как да 
прилагаме тези истини в ежедневния си живот. 

 
Кавя също се обръщат към нас по много мил начин, като 

любяща съпруга със съвета: „Направи това, то ще е много добре за 
теб.” Обаче Ведите възприемат друг подход: ачинтях кхалу йе бхава 
на тамс таркена йоджайет. Тази тема не попада в обхвата на 
съмненията. Недейте да привнасяте никакви подобни неща в тази 
сфера.” 

 
В една лекция дадох пример, за да илюстрирам това. Майка 

дава сладкиш на сина си, поставяйки го в дланта му, но той казва: 
„О, може да е отровен. Трябва да ида в лабораторията да го 
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изследвам.” Окаяна и долна е такава цивилизация, където битува 
подобно отношение. Ала в земята, която не познава любящите и 
честни взаимоотношения, тарка, вичара и юкти (съмнението, 
проверката и разграничаването) винаги присъстват. Само че това 
наистина е отблъскващ живот. Има Кришна-смрити и обратното, 
деха-смрити. 

 
деха-смрити нахи яра, самсара-купа кахан тара, 
таха хаите на чахе уддхара 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 13.142) 
 
Онзи, който е неосъзнат за своето земно тяло, няма никакви 

материални връзки. Ние сме осъзнати за физическото си тяло и 
затова сме влезли в контакт с атмосферата на този материален свят. 
Ако сме независими от земното си тяло, тогава нищо няма да ни 
свързва с този смъртен свят. Това е проводникът между материалния 
свят и атма, душата – умствената система прави началната връзка, 
от която следва това телесно съзнание. 

 
След като Шукадева Госвами приключил с изнесената от него 

беседа върху „Бхагавата”, в заключение той предупредил 
слушателите, и особено Парикшит Махарадж: твам ту раджан 
маришйети, пашу-буддхим имам джахи („Шримад Бхагаватам” 
12.5.2) 

 
„О царю, не си мисли, че ще умреш – изостави това 

животинско съзнание. Пропъди го напълно от мисълта си и не 
позволявай на вниманието си да се принизява до никакво материално 
разбиране. Остани в разбирането за своята душа. Укрепи се стабилно 
там. Защо си позволяваш да слезеш до концепцията на материята – 
света, тялото ти и всички тези неща? Не е нужно. Не давай на 
вниманието си да се принизи до земното съзнание, ти не зависиш от 
него. Мисли за душата си, за нейната висша цел и перспектива. 
Целият обмен трябва да е насочен нагоре, придържай се към това. 
Ти, душата, си независим от всичко това. Свободен от материята 
можеш да живееш и да действаш в голямо щастие. Да си мислиш, че 
е невъзможно да съществуваш без тяло е животинско съзнание, 
пашу-буддхи. Какво е това! Защо допускаш да пропадаш в подобно 
съзнание за материята, която е тленна? Не си позволявай да се 
принизяваш, да получаваш опита на този земен свят. Това е 
животинско съзнание. Трябва да го убиеш, да приключиш с него! 
Твам ту раджан маришйети, пашу-буддхим имам джахи. Да си 
мислиш: „Аз ще умра” е животинско съзнание. Просто го погуби 



 13 

веднъж завинаги! В същото време се стреми да се рееш още по-
високо от душата, чак към Свръхдушата, и още по-нататък към 
концепцията за Нараяна, и чак отвъд нея – към разбирането за 
Кришна. Опитай се да заживееш в концепцията за Враджа и 
божествените девойки там, които до една служат на Кришна. Мисли 
за това как безразсъдно се втурват да служат те на сладката воля на 
своя Господар. Всяка от тях е винаги готова за служене и е символ на 
жертвоготовността.” 

 
В армията на Хитлер имало самоубийствен отряд, който по 

всяко време бил готов на всичко. По същия начин и Враджа гопите 
са готови да изоставят всичко и за най-малкото удовлетворение на 
Кришна. Готови са да пожертват на секундата не само собствените 
си тела, но и цялата си надежда за всичко свое. Изцяло рискувайки 
всичко, те имат този най-висш стандарт на готовност за служене към 
Кришна – и това е най-висшият стандарт на живот. У тях откриваме 
жертвеност до краен предел. Пълна жертва за абсолютното добро, за 
абсолютната красота, блаженство и екстаз. Ще заживеете съвсем 
близо до Него в зависимост от степента и интензивността на 
жертвоготовността си. Това е съвсем близка връзка. Чрез жертвата 
живеем. Чрез наслаждението губим. Чрез служенето разцъфваме, а 
чрез експлоатацията губим. А позицията на отречението е нулева – 
нито загуба, нито печалба; ала в сравнение с позитивното 
постижение си е загуба. Когато няма печалба, това е загуба. 
Отречението, мукти, избавлението, простото освобождение – както и 
да го наричате – е загуба в сравнение с позитивното постижение на 
онзи, който служи. 

 
Реалността е за себе си. Тя не е за нищо друго, освен за Него. 

Ние сме за Него – съществуването ни е предназначено единствено за 
Него. Нашата цел е да Му служим. Той е целостта. Той съществува. 
Той е всичко на всичко, а всички ние сме подчинени. Затова трябва 
да разсеем своето телесно съзнание, това животинско съзнание. 

 
Насън човек може да вижда как обезглавеното му тяло пада 

пред очите му, ала това не въздейства нито на съществуването му, 
нито на неговото възприятие. Подобна е и връзката на душата с този 
свят. Тя не се повлиява. Насън човек може да вижда, че даже тялото 
му да стане на прах и земята да се разтвори под краката му, самият 
той си остава неповлиян. Също така неповлияна е и позицията на 
душата. Тя не зависи от материалното битие, но си мисли, че 
материалните неща са ѝ крайно необходими, за да поддържа 
съществуването си. Това обаче е погрешна измислица. На душата не 
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ѝ е нужна земна концепция. Въпреки че тази светска концепция 
изглежда толкова задължителна за нашето съществуване, това не е 
така. Ние сме независими от материята. Дори умственото битие е 
независимо от това грубо физическо съществуване, какво да говорим 
за битието на душата. Душата няма нищо общо с тази материя, която 
е чужда, измислена, подобна на сън субстанция. Материалното 
разбиране е отрова за душата, увличаща я в посока обратна на 
действителния ѝ интерес. 

 
Маявадите и будистите считат, че с разпадането на 

материалната концепция не остава нищо. А Шанкара казва, че остава 
само някакво недиференцирано съзнание, в което не може да 
присъства никакво индивидуално разбиране. Но ваишнавите 
твърдят: „Не, съществува реалност, съставена от по-висша 
субстанция дори от душата ви. Душата ви е изградена от уязвимо 
съзнание, но съществува свят на неуязвимо съзнание. Съумеете ли да 
встъпите там, ще бъдете щастливи, а единствено ако се интересувате 
от отдаване на служене там можете да спечелите достъп до онази 
земя. Подобна пригодност съществува вътре във вас. Това е вашата 
сварупа, вашата истинска природа. Пригодността за позитивен живот 
е вътрешно присъща на душата. Трябва да напъпите и цъфнете, а 
когато напълно разцъфтите, ще достигнете Голока.” 

 
Объркани, ние сме се приспособили към материята, а това ни е 

привлякло към негативната страна и затова се скитаме в различни 
състояния. Подобно пропаднало положение не само е ненужно, но и 
вредно за душата.  

 
Точно както плувецът, загребвайки вода и запращайки я зад 

себе си, може да напредва, по същия начин и ние можем да 
напредваме чрез слушане и възпяване. Шравана-киртана-джале 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 19.152). Трябва да слушаме, а 
каквото придобием, да го раздаваме на другите. Плувецът напредва 
бързо, отмествайки зад себе си водата пред него; по подобен начин и 
ние в духовен смисъл трябва да получаваме от „капиталиста” и да 
раздаваме на „купувачите”. Шравана киртана, шравана киртана… 
Като приемаме и раздаваме можем да осъществим добър напредък, а 
Абсолютният Капиталист ще ни осигурява в такава степен, в каквато 
купувачите могат да поемат от Него. Такъв е съветът на Махапрабху. 
Яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша („Чайтаня Чаритамрита”, 
Мадхя, 7.128): „Раздавайте тези дарове на всички и ще ви озарява все 
нова и нова светлина, която на свой ред също трябва да 
разпространявате сред останалите. По този начин животът ви ще 
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бъде динамичен и прогресивен и няма да има недостиг на подкрепа 
свише.” 

 
Свами Махарадж привлече помощта на Кришна. Той Го 

умоляваше: „Моля те, ела ми на помощ! Заповядано ми бе от Твоята 
любима да изпълня този дълг. Моля те, помогни ми! След като 
приключа задължението си, отново ще се присъединя към Теб във 
Вриндавана. Там ще си играем, ще тичаме, ще скачаме, ще правим 
какви ли не лудории заедно. Обаче засега ми предстои да изпълня 
един дълг, който ми бе заръчан от Твоята най-любима. Ако ми 
помогнеш да го осъществя, тогава тази Твоя толкова свидна 
приятелка ще бъде доволна от Теб, така че и Ти ще спечелиш!” По 
този начин той отправяше своята молба: кришна тава пуня хабе бхай 
– „Ще натрупаш добри заслуги ако ми помогнеш!” 

 
Кришна повдигнал хълма Говардхана на малкото пръстче на 

лявата си ръка, след което Неговите приятели, пастирите и 
пастирчетата, Му рекли: „Ти не го държеше сам, ние също Ти 
помагахме с нашите геги. Не забравяй това. Не би могъл да се 
справиш самичък!” Те споделяли удоволствието, а и освен това не 
желаели да мислят за Неговото необикновено величие, мощ и т.н. Те 
чувствали: „Той е един от нас, само дето е много прекрасен и ние не 
можем да живеем без Него. Не знаем защо е така, но по някакъв 
начин, ако Него го няма сред нас, всичките сме бездиханни, а дойде 
ли, се съживяваме.” Той е самият им живот и те смятат: „Без 
съмнение, у Него има някаква странна сила, но все пак Той е един от 
нас.”  

 
Дочуят ли отнякъде, че Той в Богът, отвръщат: „Не, не, Той не 

може да е Богът, ние не приемаме това. Той е просто наш приятел. 
Кой казва, че е Бог? Не ни интересуват подобни грандомански 
твърдения. Той е наш приятел, наш много чаровен приятел.” 

 
Майка Яшода също си мисли: „Той е моят син, но на някои 

хора не им се ще да ме оставят на мира и казват, че Той бил Господ, 
пък бил такъв, пък бил онакъв. Защо говорят подобни неща? Той си е 
моето дете, но те са толкова завистливи и ревниви, че не могат да ме 
оставят да си живея спокойно със сина и съпруга си. Толкова 
завиждат, че твърдят, че той е Бог, че е такъв и онакъв. Не! Той 
просто си е моето дете, само че те не могат да понесат, че имам 
такова хубаво дете и затова разпространяват какви ли не измислици. 
Аз не приемам тези неща, всичко това е прекалено страховито. Защо 
Му е да бъде Бог? Човешките същества са истински!” Кришнера 
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ятека кхела сарвоттама нара-лила нара-вапу тахара сварупа. 
Махапрабху учи, че човешкото общество е толкова безценно, защото 
Кришна оригинално е в такъв облик. Това човешко общество е 
сътворено според Неговия оригинален социален стил и затова е 
толкова значимо, сарвоттама нара-лила нара-вапу тахара сварупа. 

 
В този свят човекът се приема за венеца на творението. Но 

всички материалисти си мислят: „Ние сме господари на този свят на 
фосила. Не се налага да оправдаваме действията си пред никого. Ние 
сме господарите.” Такова е материалистичното научно становище. 
Обаче понякога тях ги е страх: „Ако на шукра-граха, другите звезди, 
има по-високо развити цивилизации и те дойдат тук, с нас е 
свършено. Ако дойдат някога да ни атакуват от летяща чиния с 
някакви нови видове оръжия, край с нас.” 

 
Ала и преди това те може да се сражават едни с други с атомни 

бомби и да унищожат всичко. Самоубийци! Това в крайна сметка е 
една самоубийствена равнина, нехармонична равнина, където човек 
не може да живее без да консумира обкръжението си. Такъв е 
законът на тази земя. Ако искате да живеете тук, тогава трябва да 
поглъщате обкръжението си, в противен случай не можете да 
оцелеете. Така че това е самоубийствена област. Единият изяжда 
другия - единствено тогава може да се съхрани, и то само за известно 
време. Нима това е място за живеене? 

 
Прасада – това е най-висшето решение! Основните нужди на 

всяка една форма на живот тук са да се съхрани и да се развива. Най-
главният ни приоритет е да оцелеем и с тази цел сътворяваме 
поразии в обкръжението си посредством експлоатация. Първият 
принцип, този на експлоатацията, започва с инстинкта за 
самосъхранение, а това означава ядене. Налага се да се 
приспособяваме към обстановката заради най-примитивната си 
нужда, което няма как да избегнем, за да съхраним тялото и душата 
заедно. Така че ако разрешим тази едничка трудност, почти сме 
намерили решение на целия проблем.  

 
Прасада-сева корите хоя, сакала прапанча джая – Шрила 

Бхактивинода Тхакура казва, че ключът към разрешението на целия 
проблем на този земен живот е в прасада. Най-първата нужда в 
живота е да се яде и ако можем да разрешим този проблем, 
разрешили сме всичко. Прасада-сева корите хоя, сакала прапанча 
джая – най-важното е да се научим как да приемаме прасадам, за да 
поддържаме себе си. Животът ни зависи главно от това. 
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За да живеем тук, ние няма как да не консумираме и няма как 

да не нанасяме опустошение в обкръжението си чрез нашето ядене. 
Каквото и да консумираме, дори да са растения, треви и семена, пак 
убиваме микроскопични създания. Въпросът е как да се избавим от 
последиците? В „Бхагавад Гита” (3.9) е казано: ягяртхат кармано 
‘нятра, локо ‘ям кармма-бандханах – ще намерим облекчение от 
тези последици единствено ако съумеем успешно да доведем всичко 
в досег с Върховното Удовлетворение, с Оногова, заради чиято 
наслада служи цялото битие. Затова, приемайки храна, трябва 
наистина да осъзнаваме, че събираме съставките за Негово 
удовлетворение, а след това готвим и Му предлагаме храната за 
Негово удовлетворение – това трябва да е истинското ни намерение. 
Пък сетне, понеже целият ни живот е предназначен да Му служим, 
ние се нуждаем от енергия и трябва да приемем нещичко от тази 
храна. Обаче основният акцент, истинската същина на този обмен 
трябва да бъде да събираме, готвим и предлагаме на Него, в 
съответствие с Неговите желания, изразени в писанията. Това е 
първата стъпка, и едва след като храната Му е била предложена, бива 
да вземаме нещо за себе си. Това ще ни помогне винаги да бъдем 
осъзнати защо се храним. Храним се, защото искаме единствено да 
Му служим. При това „отровата”, лошата реакция във всичко, което 
е било прието от Него, ще бъде погълната от Него, досущ както 
Махадева е изпил отровата, избликнала от Млечния Океан. 

 
Кришна е абсолютен и може да поеме всичко. Не само това, но 

и онези неща, които са били консумирани в съприкосновение с Него, 
също се въздигат, така че в действителност няма химса, насилие. 
Дори онова, което изглежда като химса, не е такова, тъй като онези, 
към които като че ли са се отнесли с насилие, всъщност получават 
по-добро положение посредством свързаността си с Върховния. В 
добавка на това и онзи, който е послужил като инструмент за 
осъществяването на тази връзка, също ще получи някаква награда. 
Затова преданият трябва да си мисли: „Какво да приема? Няма да 
приемам нищо от света, а единствено от моя Господ, под формата на 
Негова милост. Това е Неговата милост. Волната Му милост към мен 
– прасада.” 

 
Думата прасада означава „милост”, „благодат”. Преданият ще 

чувства: „Каквото и служене да извършвам, аз не очаквам нищо да 
ми бъде заплатено в замяна. Това е свободен обмен. А каквото и да 
получа, то е единствено Неговата милост. Затова ще приемам 
прасадам и така ще се избавя от цялото оплитане в действия и 
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последици, макар да се намирам насред тях. Понеже е вярно, че със 
всяко свое действие аз неминуемо притеснявам обкръжението, 
тогава ако всичките ми постъпки са предназначени за Него, за 
Върховния Бог, към мен няма да идва никаква лоша последица, а 
напротив, ще се случва тъкмо обратното, и това ще помогне не само 
на мен, но и на онези, които са били предложени. Чрез мен като чрез 
център ще се излъчват такива вълни, които ще помагат  и на другите 
да напредват по пътя на пречистването си.” 

 
И така, чрез светостта в сърцето си, всеки трябва да бъде 

пречистващ посредник. Бог седи на трона на сърцето и оттам Той ще 
насочи такъв фин лъч, който ще пречисти не само сърцето на самия 
човек, но също и обкръжението. Ваишнава означава пречистващ 
фактор, излъчващ доброта, абсолютна доброта навред – с постъпките 
си, с думите си, с действията си, с всичко: дела, мисли и слова - кая, 
мана, вакя. Един ваишнава е посредник на благодатта – те 
ваишнавах бхуванамашу павитраяни. Има толкова много ваишнави и 
чрез своето възпяване на светите имена, чрез своите практики и чрез 
самите си животи, те са като множество пречистващи фактори. 

 
Посредством вярното знание, верните взаимоотношения и 

вярното поведение, те поставят всичко на правилното му място и 
сътворяват хармония в един свят на несъвместимости. Този свят е 
неприспособим, а балансиращите посредници, обединяващите 
фактори са ваишнавите. Точно както има някакъв микроб, вирус, 
който разпространява дадена заразна болест, така трябва да има и 
антидот, излъчващ единствено чиста и здравословна атмосфера, и 
това е ваишнавата. 
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Глава 3 
 

Надзърване в съкровеното  
 
Предан: Моля ви, бихте ли ни разказали как се срещнахте със 

своя Гурумахарадж, Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Тхакур? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Първата ни среща си има 

предистория. Когато учех, много уважавах студентите от Източен 
Бенгал, понеже бях слушал от един от братовчедите си за това как са 
се жертвали за родината и т.н. Затова докато бях в колежа често се 
заседявах в общежитието, където те живееха. Общувайки със 
студентите там открих, че те се делят на две групи. Мнозина 
изучаваха медицина. Ако влезеше някой пациент или беше нужно да 
се извърши някакво друго физическо задължение, едната група 
незабавно се втурваше да го изпълни. Другата група имаше повече 
склонност към медитация, възпяване на светите имена, извършване 
на сандхя (обожание) и т.н., обаче не обичаха да обръщат внимание 
на никакви пациенти, нито да изпълняват други подобни задължения. 

 
Моята природа е такава, че съм предразположен и към двата 

вида задължения и когато бях четвърта година студент, неочаквано 
срещнах един младеж, първокурсник, който имаше същото 
предразположение. Той се занимаваше с медитация, сандхя и т.н. 
Повтаряше Името и възпяваше славата Божия, но също и ако се 
налагаше да се приеме някой пациент, забравяше и лекции, и уроци, 
и се погрижваше за него. Това ме привлече към него и аз се стараех 
да спечеля приятелството му.  

 
Една сутрин отивахме в джунглата, за да събираме клонки, с 

които да почистваме зъбите си, когато в хода на разговора той 
изведнъж спомена за баща си. Наричаше го „този господин.” 
Възразих, че е проява на неуважение да използва подобен израз за 
почитаемия си баща. Тогава той каза: „Да, не биваше да говоря така в 
твое присъствие, но в крайна сметка наистина е така. Къде ли съм 
бил в предишните си животи? Той е просто „господин” за мен, 
защото само в този живот съм се появил в къщата му.” 

 
По някакъв начин това докосна една фина струна в мен и аз 

започнах да си мисля: „Да, това е така. Никой не може да остане тук: 
нито бащата, нито майката, нито братята, нито дори тази къща. 
Всичко е временно свързано, а аз се скитам във вечността.” Това 
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впечатление ме връхлетя с огромна сила и целият свят ми се стори 
просто празен – напълно опустял. В този миг онзи момък по някакъв 
начин ме свърза с живота на Махапрабху. 

 
По същото време господинът, който бе създал вестника 

„Амрита Базар Патрика” ми даде една публикация за Шри 
Чайтанядева. С жадния си ум изцяло попивах живота на Махапрабху 
в огромна наслада и привличането ми ме теглеше към Него. Мисля, 
че и от предишен живот съм имал някакво влечение. Открих, че 
семейството на майка ми има някаква връзка с Махапрабху, обаче 
семейството на баща ми бе настроено против Гоуранга. Те бяха 
стриктни смарта брахмани, поклонници на Шакти, Богинята, и 
логици от школата няя. Но аз по някакъв начин се чувствах свързан с 
Гоуранга и стигнах дотам, че да копнея за здрава връзка с Неговите 
предани. Търсех садху, когото да приема за свой Гурудева, обаче не 
намирах. Междувременно отидох да уча право в Калкута. Тогава, 
напускайки колежа, се присъединих към движението за 
несътрудничество на Ганди. Присъединих се временно, тъй като 
считах вече съдбата си свързана с Махапрабху и затова не можех да 
отдам на никого другиго енергията на целия си живот. След шест 
години движението ми позволи временно да напусна. 

 
Бях в търсене на Гурудева. Основателят на Бхарат Сева Ашрам 

беше на същите години като мен. Името му беше Парамананда. Онзи 
младеж, когото бях срещнал в колежа, беше свързан с него, така че и 
аз се запознах с него, обаче той беше карми. Постара се по всякакъв 
начин да ме вземе в паството си. Отвърнах му: „Не, главата ми вече е 
продадена на Гоуранга Махапрабху.”  

 
Той каза: „Да, аз също признавам, че Гоуранга Махапрабху е 

най-високо, обаче първо е необходимо да следваш ваирагя, 
безразличието и отречението на Буда, след това дискусиите върху 
Веданта на Шанкара, пък след това най-висшето е према на Шри 
Чайтанядева. Без следване на всяка от степените, према ще бъде 
погрешно разбрана от простолюдието.” 

 
Така го обясняваше той и разбира се, аз бях много 

удовлетворен да чуя каква позиция отрежда на Махапрабху. Обаче 
му поставих следния въпрос: „Казваш, че най-напред трябва да 
преминем през степените, дадени от Буда и сетне от Шанкара, пък 
едва тогава да стигнем до Чайтанядева, ала Чайтанядева не е казал: 
”Ако искате да дойдете при Мен, минете през Буда и Шанкара, и 
едва после елате.” Не е казал: „Първо станете будисти, след това 
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шанкарити, пък сетне ще дойдете при Мен.” Не е казал такова нещо.” 
Той замълча. 

 
Попитах го: „Ако имаш някакви сиддхи, моля те, кажи ми къде 

е моят Гурудева.” Тогава той ми даде някаква идея: „Иди при еди 
кой си господин.” По негова молба отидох там, обаче човекът го 
нямаше.  

 
Тогава един ден видях афиш, оповестяващ едномесечен 

фестивал в Гаудия Матх на Ултадинги Джънкшън Роуд номер 1, 
близо до храма Парешнатх. Отидох да посетя това място, понеже си 
рекох, че щом носят името „Гаудия”, би следвало да имат някаква 
връзка с Шри Чайтанядева, и открих: „Да, това са образовани хора. 
Това е събиране на джентълмени, добре познаващи писанията и 
също толкова добри в практикуването.” 

 
В нашето семейство, разбира се, не се приемаха опиати и се 

следваха толкова много други чисти практики и аз открих същото 
такова поведение и в Гаудия Матх. Ала онова, което ме привлече 
най-силно, бе дълбокото им познаване на писанията. Бях преминал 
през някакво обучение, но при все това се чувствах в по-нисша 
позиция по отношение на познаването на „Бхагавад Гита”, „Шримад 
Бхагаватам”, Шриман Махапрабху и т.н. Огромната им почит към 
писанията много ме привлече. Започнах да ходя там да слушам и все 
повече се вдъхновявах. 

 
Имах някакви възражения в началото, обаче откривах, че 

онова, което казваха тези предани, беше правилно, а моето разбиране 
бе погрешно. По този начин добивах разбиране и вдъхновение, 
слушайки все повече и повече. Винаги, когато им се казваше нещо от 
писанията, те слушаха много внимателно. Обаче ако се цитираше 
нещо от Ауробиндо, Вивекананда, Рамакришна, Ганди и т.н., то 
незабавно бе отхвърляно: „Не, не, нямаме време за губене. Не можем 
да пилеем време да слушаме всичко това.” Но всеки път, когато 
имаше препратка към някое писание, реакцията беше: „Да, какво 
казваш? Говори моля.” 

 
Това, което най-много ме привлече беше, че имаха в себе си 

такава предана почит към писанията и към ришите, каквато изпитвах 
и аз вътре в себе си до безпределна степен. Така постепенно намирах 
истинския смисъл на „Шримад Бхагавад Гита”, към която вече 
питаех голямо благоговение и уважение. Много се радвах да открия, 
че те наистина са част от тази мисия и наред с другите неща научих, 
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че Шри Чайтанядева и „Шри Чайтаня Чаритамрита” са най-висшият 
авторитет. 

 
Тогава влязох в мисията. Каквито недоразбирания имах, 

постепенно се изчистиха. До такава степен бях променен, че дори 
старшите предани ме питаха: „Как го беше казал Шрила 
Прабхупада? Моля те, повтори го, за да ни се изясни.” Аз го 
повтарях, възпроизвеждайки пред тях онова, което бях чул от Шрила 
Прабхупада, и те оставаха много удовлетворени. По този начин 
стигнах до положението, че обичайно най-образованите сред 
преданите казваха: „Шридхар Махарадж умее да представя нещата 
много добре.”  

 
Един уважаван господин по същия начин рече: „Той съумява в 

много сбит вид да представи самата същина, при това напълно 
хладнокръвно.” Има хора, които докато говорят много се вълнуват, 
обаче аз се стараех да предавам същината с трезв темперамент и с 
малко думи. Не бях напорист, не се бутах напред, природата ми по-
скоро е да се стаявам отзад.  Не се опитвах да изляза на първа линия 
и да водя, а сякаш действах в тил. Такава ми е природата, да се държа 
назад и повече да съм зает със своите реализации относно значенията 
на разни шлоки от „Шримад Бхагаватам”, „Шри Чайтаня 
Чаритамрита” и други. Обикновено медитирах върху смисъла на 
различни шлоки. Понякога вероятно получавах по някое ново 
озарение и разбиране, касаещо по-висшата сфера. По този начин 
минаваха дните ми. 

 
За пръв път се срещнах със Свами Махарадж малко по-късно в 

Алахабад, когато той беше представител на Картти Босе от „Бенгал 
Чемикалс”. След това и в бомбайския Матх дълго време се радвах на 
компанията му. Обаче най-важното общуване, което имах с него, 
беше в Калкута, след напускането на нашия Гурумахарадж. Отворих 
център там в къщата непосредствено до неговата, която също бе 
негова собственост. В сутерена имаше лаборатория, а на първия етаж 
имаше четири стаи, които наемах от него. Останах там известно 
време. Той идваше почти ежедневно и разговаряхме за съкровените 
значения и учения на „Бхагавад Гита”. Обсъждахме накратко и други 
теми, обаче основно беседите ни се опираха на „Бхагавад Гита”. 
Говинда Махарадж също беше там. Хари Чахан Прабху беше 
новодошъл по онова време, и той също беше там за кратко. Свами 
Махарадж много харесваше Говинда Махарадж и често 
споменаваше: „Гледам на него като на мое дете.” 
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Ето така се свързах с Гаудия Матх и се присъединих към 
мисията. 

 
Предан: Шрила Гурумахарадж, какво ви вдъхнови да 

съставите книгата „Шри Шри Прапанна Дживанамритам”? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Много по-късно, когато 

напуснах компанията на учениците на Шрила Прабхупада, за да 
живея сам, усещах известна безпомощност вътре в себе си. Знаех, че 
шаранагати, отдадеността, е насъщната необходимост в живота на 
предания, и чувствах: „Аз напуснах, или по един или друг начин съм 
изключен, от общуването с Прабхупада. Безпомощен съм, но 
шаранагати може да ми донесе облекчение.” Затова специално 
разсъждавах: „Шаранагати е основата, обаче какво е шаранагати?” 

 
Четейки книгата на Бхактивинода Тхакура „Шаранагати”, едно 

нещо дълбоко ме впечатли. Той пише: шад анга шаранагати хаибе 
янхара танхара прартхана шуне шри нанда-кумара – „Ако искате 
Нанда Кумар, трябва да имате тази шестстранна шаранагати.”2 
Исках да я развия, така че по онова време, след като дойдох да живея 
сам, си припомних всичко, което бях попил по време на живота си в 
Матха, като същевременно се консултирах относно шаранагати в 
„Хари Бхакти Виласа”, в „Бхакти Сандарбха” на Джива Госвами и в 
творбите на Рамануджа сампрадаята. Сетне се опитах да събера 
всичко това на едно място и да го подредя по определен начин, както 
ми се струваше най-добре. Така започнах да пиша книгата „Шри 
Шри Прапанна Дживанамритам”, за да може тя да помага и на други, 
които са постигнати от неволя като моята. Това беше истинската 
причина. 

 
Предан: Какво означава заглавието? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Заглавието „Шри Шри 

Прапанна Дживанамритам” значи прапаннанам, дживане, амрита-
сварупам – „Нектарът в живота на отдадените души.” Такова беше 
разбирането ми от самото начало – прапанна-дживанамрита – че 
онези, които са се заели с това, които са го почувствали, то ще бъде 
нектар за тях, ала останалите, обикновените хора, може би няма да го 
оценят. 

 
                                                
2 Шестте части на шаранагати са: 1. приемане на благоприятното; 2. отхвърляне на неблагоприятното; 3. 
пълна увереност в Божията закрила; 4. приемане на закрилата на Бога; 5. пълно себеотдаване и 6. 
отдаденост в смирение 



 24 

То ще е нектарът в живота на тези, които са се отдали, тези, 
които имат истинската адхикара - правилният, качествен стандарт  
на вярата, за да го получат. Шрила Джива Госвами пише: „Тези, 
които имат вяра във Ведите, в „Шримад Бхагаватам” и подобни 
неща, те трябва да четат тази книга; иначе оставям проклятие – 
онези, които нямат такава вяра, не бива да четат книгата ми.” Джива 
Госвами е написал следното: „Вие, невярващи, не смейте да се 
докосвате до книгата ми. Вие, които не вярвате, тя не е 
предназначена за вас! Тя е само за онези, които имат вяра в подобни 
неща. Останалите са отхвърлени. Вие, обикновената публика, сте 
отхвърлени. Не трябва да пипате книгата ми, защото ще я разберете 
погрешно.” 

 
Това също е въпрос на правилно поведение. Ако някой дръзва 

да чете такива неща, поне трябва да подхожда с някакво внимание, а 
не в настроение на любопитство: „О, защо той казва това?”, защото 
това би било опасно. Така че, адхикара нирная – онзи, който 
възнамерява да чете Ведите, ако не е постигнал стандарта, ще ги 
разбере погрешно или ще ги изопачи. 

 
Парокша-вадо ведо ‘ям, баланам анушасанам („Шримад 

Бхагаватам” 11.3.44). „Ведическите значения са представени по 
непряк, завоалиран начин, за наставление на недисциплинираните, 
детински глупави хора.” 

 
В своята „Уттара Мимамса” на „Веданта Сутра”, Ведавяса е 

написал: атхато брахма-джигяса. Шри Шанкарачария казва, че във 
връзка с този афоризъм, атхато означава анантарам – „след това”. 
След какво? „След като човек е постигнал шама, дама, титикша – 
всички тези квалификации. Онзи, който притежава качества като 
овладяване на сетивата и на умозренията си (шама, дама), който е 
много търпелив и издръжлив (титикша) и т.н., той ще започне да 
изучава тази книга. След като е постигнал известно ниво в подобни 
качества, той ще стигне до изучаването ѝ. Тя не е за обикновените 
хора, които ще я разберат криво, ще я интерпретират криво и ще я 
изопачат, създавайки по този начин смут в обществото.” И така, за 
благото на обществото, Шанкарачария казва, че единствено такива 
хора трябва да идват и да добият ясно и вярно разбиране. Сетне те 
ще го проповядват на масите на отделни части и по такъв начин 
всички ще се облагодетелстват. 

 
Ала Рамануджа казва: „Не, атхато не означава това. Атхато 

значи „след като завърши пурва-мимамса на Джаймини.” Има пурва-
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мимамса (начални учения) и уттара-мимамса (по-висши учения). И 
така, след като човек е завършил курса по пурва-мимамса, т.е. 
нишкама варнашрама-дхарма, едва тогава той ще разбере учението 
на тази уттара-мимамса. Когато успешно завърши кармадхикара, 
той ще встъпи в гянадхикара и това ще бъде благоприятно за него.” 
Такова е мнението на Рамануджа. 

 
А Баладева Видябхушана казва: „Какъвто и да е той, 

независимо дали е карми или гяни, атха означава, че той трябва да 
има сат-санга, садху-санга. В каквато и позиция да се намира, ако 
съумее да открие автентичен садху, той е квалифициран да изучава 
тази книга и ще разбере истинския ѝ смисъл.” 

 
И така, навсякъде съществува съображението за адхикара – 

тоест йогята, или „кадърността”. Той трябва да придобие стандарта 
на дадена квалификация, тогава ще може да се захване с определена 
сфера, и трябва да има здравословно общуване.  

 
Предан: Нашият Гурумахарадж, Шрила Свами Махарадж 

Прабхупада, казваше, че атхато означава „сега, след като сме 
достигнали до тази човешка форма на живот”, „след като сме в 
човешко тяло”. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Обаче човешката форма сама 

по себе си не е достатъчна. Сат-санга, садху-санга е необходима, 
сад-гуру чаранашрая. Всеки, който е получил милостта на садху 
може да добие нектара, докато я’о пада бхагавата ваишнавера 
стхане, дори един брахмана може да не притежава качествата да 
навлезе в „Бхагаватам”. Шриман Махапрабху казва: „Идете при 
някой ваишнава. От него ще разберете истинската гледна точка на 
„Бхагаватам” и как да подхождате към него.” 

 
Девананда Пандит, един истински брахмана, прочут с 

учеността си, бил „професор” по „Бхагаватам”. Много хора ходели 
да слушат лекциите му. Но макар да бил учен, неговата гледна точка 
била тази на школата Шанкара. Шриваса Пандит също живеел в 
града, обаче бил познавач на истинските тълкувания на 
„Бхагаватам”. Един ден Махапрабху рекъл: „О, този Девананда 
Пандит преподава „Бхагаватам” на толкова много ученици, но 
самият той не познава истинското му значение. Той разпространява 
отрова под претекст, че преподава „Бхагаватам”. Ще ида там и ще 
разкъсам книгите му!” Вдъхновен от подобно негодувание, 
Махапрабху се втурнал натам, но Шриваса Пандит, и други навярно, 
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го спрели с думите: „Не, не, не, това няма да изглежда добре за 
репутацията Ти.” 

 
Както и да е, на другия ден Махапрабху срещнал Девананда 

Пандит и му казал: „Ти преподаваш „Шримад Бхагаватам” на 
учениците, обаче знаеш ли какво има в „Бхагаватам”? Ти сам не 
знаеш какъв нектар има там.” С присмех, Махапрабху му казал: 

 
парипурна кария йе саба джане кхая 
табе бахирдеше гия се сантоша пая  
(„Шри Чайтаня Бхагавата”, Мадхя 21.73) 
 
„Когато някой се нахрани и с препълнен стомах отива до 

нужника, докато се изхожда той изпитва някакво облекчение, но ти 
не получаваш дори такова нищожно удоволствие! В „Шримад 
Бхагаватам” има такъв висш нектар, такъв висш вкус, а ти, жалък 
човек, подхождаш към „Бхагаватам” с жалкия си ум и го преподаваш 
по такъв противен начин! Какво въобще знаеш за „Бхагаватам”?!” 

 
При друг случай Шриваса Пандит отишъл да слуша 

„Бхагаватам” в школата по санскрит на Девананда. Докато 
Девананда произнасял шлоките, Шриваса ги разбирал по свой си 
начин, което предизвикало в него много чувства: той понякога 
плачел, а понякога се разтрепервал. Девананда Пандит казал на 
учениците си: „О, този човек е дошъл да ни притеснява с всички тези 
низши емоции. Изхвърлете го навън!” Тогава учениците му извели 
Шриваса Пандит и го оставили вън; ала това вбесило Махапрабху. 

 
По-късно близкият преданоотдаден на Махапрабху, 

Вакрешвара Пандит, отишъл в дома на Девананда. Той разговарял с 
Девананда на четири учи и Девананда се променил: „Да, аз не знаех, 
че подобни значения може да се крият в „Шримад Бхагаватам”. Бях 
под влиянието на учението на Шанкарачария, че Брахман е най-
висшето нещо, по тази причина считах тези теми от „Бхагаватам” до 
една за сагуна, намиращи се във властта на мая.” Затова, когато 
Махапрабху отново дошъл на посещение в областта Кулия, тук, в 
Навадвип Дхам, след като били изминали пет години откакто бил 
приел санняс, Девананда паднал в нозете Му с плач: „Аз извърших 
такива страшни оскърбления!” Махапрабху отвърнал: „Да, обаче 
оскърбленията ти бяха не толкова към Мен, колкото към Шриваса 
Пандит. Иди да изпросиш прошка от него и ще изкупиш 
оскърбленията си.” 
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кулия-грамете аси’ шри-кришна-чайтаня 
хена нахи, я ‘ре прабху на карила дханя 
(„Чайтаня Бхагавата”, Антя 3.541) 
 
По същия начин Чапала Гопала и мнозина други, които били 

отправяли злостни забележки по отношение на Шри Чайтанядев, 
всички идвали при Него с думите: „Ние не бяхме способни да 
разберем Твоята изключителна личност и превъзходство, затова 
неволно извършихме големи злини спрямо Теб. Умоляваме Те да ни 
простиш.” Махапрабху им прощавал, казвайки: „О, не, не, няма 
никакви оскърбления, всичко е наред. Вървете си с мир.” 

 
Така че, що се отнася до „Бхагаватам” стои този въпрос за 

адхикара и сат-санга. Дори един брахмана може да не е в позицията 
да проумее, какво пък да говорим да преподава, писанията. 
Единствено садху-санга – общуването с добър учител – е 
необходимо, за да се разбере шастра.  

 
Рагхунатха Бхатта бил син на Тапана Мишра и живеел в 

Бенарес. Тапана Мишра бил преданоотдаден и учен човек. Когато 
Рагхунатха Бхатта отишъл да посети Махапрабху в Пури, 
Махапрабху му казал: „Недей да се жениш, а служи на родителите 
си, те са ваишнави. Когато напуснат този свят, иди във Вриндавана и 
живей заедно с Рупа и Санатана. Междувременно изучавай „Шримад 
Бхагаватам” под ръководството на учител ваишнава. От него ще 
получиш истинската визия, с която да се отнасяш към тази тема, за 
да видиш какво представлява тя и каква е нейната цел. Такъв учител 
ще съумее да ти даде действителна насока в изучаването на тези 
въпроси; я’о пада бхагавата ваишнавера стхане. 

 
По същия начин и Баладева Видябхушана заявява, че човек 

може да идва от каква ли не позиция, обаче ако се обърне към верния 
водач, гуру, може да получи възможността да навлезе в смисъла на 
писанията. 

 
Предан: Какво означава бхакти-раса-патра в следния стих: 
 
ека бхагавата бада – бхагавата-шастра 
ара бхагавата – бхакта бхакти-раса-патра 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Ади 1.99) 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Този стих обяснява, че има два 

вида бхагавати: книгата „Бхагавата” и личността бхагавата. 
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Бхакти-раса-патра значи садху, такъв, който живее живота на 
бхагавата. Бхагавата-раса-патра означава „някой, който съдържа 
божествената раса, свойствена за Бхагаван”. Живото писание е 
„Бхагавата”, и ваишнавата е бхагавата. „Шримад Бхагавата” е 
писанието, а личността бхагавата също е писанието. 

 
Предан: Какво е специфичното значение на бхакти-раса-

патра? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Бхакти-раса-патра означава 

личност, която е изпълнена, или делва, която е изпълнена с раса – 
расо вай сах. Той е пълен с анандам. Патра значи „личност”, също 
както и „делва”. Има две значения на думата патра: едновременно 
означава „гърне, чаша, съдина” и „човек, който също е съдина”. 

 
Така че в заглавието на моята книга, амрита означава 

прапанна-дживанамритам или прапаннанам дживане амрита-
сварупам: за онези, които са отдадени, тя е нектарът на техния 
живот. Тя е нектарът на душевната отдаденост. Тя ще подхранва 
отдадените души като амритам, нектар, и те ще живеят като я пият; 
тя е тяхната храна, която ще ги поддържа. 

 
Предан: Бихме искали да чуем, Шрила Гурумахарадж, как 

Нитянанда Прабху е поискал от вас да дойдете тук, в Навадвип, и да 
започнете да давате посвещения. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Известно време след 

напускането на Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада бях 
помолен от някои от водещите членове на мисията да заема 
позицията на ачария; обаче още отначалото не чувствах нито подтик, 
нито вдъхновение да го сторя. Но когато заживях сам, през цялото 
време ме глождеше някакво опасение, че моят Гурумахарадж не 
харесваше нирджана-бхаджана, живота в уединена практика. Той 
обичаше бхактите да общуват помежду си и да се занимават с 
киртана. Ала ако заживеех в общуване, това би означавало, че ще 
трябва да има проповядване, че ще се присъединяват мнозина 
новодошли – обаче кой ще им дава посвещение? Помолиха ме аз да 
поема грижата за посвещенията, но не усещах никакво вътрешно 
вдъхновение да го правя. Не чувствах никакъв импулс за това, обаче 
така или иначе прекарвах времето си в развиване на Кришна 
съзнание. 
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Още преди да отида във Вриндавана бях решил, че няма да 
оставам там. Чувствах, че Вриндавана е за по-извисените предани, 
пък аз съм от по-ниска класа. Пропадналите трябва да примат 
подслон при Махапрабху в апарадха-бхаджан-пат (мястото, където 
всички оскърбления се опрощават), в Навадвип, така че за мен бе 
предрешен изводът, че ще се прислоня в Навадвип, а не във 
Вриндавана.  

 
По милостта на Нитянанда Прабху можем да получим 

милостта на Махапрабху. Няма друга алтернатива за нас, 
пропадналите души, особено за начинаещите. Хено нитай бине бхай, 
радха-кришна паите най – по милостта на Нитянанда ще получим 
милостта на Гоуранга, а по милостта на Гоуранга ще получим 
милостта на Радха-Говинда. Това е генералният път – широкият път, 
предсказан дори от бог Брахма: кришна бхакта хая яди балавана, 
бидхира калама катхи коре кхан кхан – „Ако някой предан на Шри 
Кришна е много могъщ, той може с лекота да разкъса на парчета 
пергамента на своята съдба.” 

 
След това, когато дойдох от Вриндавана, за да заживея за 

постоянно тук, в този апарадха-бхаджан-пат, Коладвип, си рекох: 
„Ще заживея в Навадвип Дхам завинаги. Обаче Дхамешвара, 
господарят на дхама, е Нитянанда Прабху, затова преди да отида в 
рожденото място на Махапрабху, трябва да посетя рожденото място 
на Нитянанда Прабху в Екачакра и да измоля Неговото разрешение. 
Ако Той се умилостиви, ще мога да живея в Навадвип Дхам 
безопасно, в противен случай ще бъде невъзможно.” Така че преди 
да дойда тук, отидох право в родното място на Нитянанда Прабху и 
отдадох дандавати с молитвата: „Ти си патита-паван, спасител на 
падналите, и аз жадувам за милостта Ти. Моля те, дари ми 
разрешението си да остана завинаги в Коладвип, в Навадвип Дхам, и 
да намеря подслон там.” По това време вече си бях избрал това място 
в Гупта Говардхана. 

 
Веднага щом паднах в дандават с молитва, някакъв импулс се 

появи в ума ми: „Молиш се за милостта на Нитянанда Прабху като 
патита-павана, обаче самият ти си апатичен към патита, към 
падналите; как тогава можеш да се надяваш на Неговото 
съчувствие?” Това ненадейно дойде в ума ми. „Нитянанда Прабху е 
патита-павана, ала аз не искам да протегна ръка за помощ на 
останалите; как тогава мога да очаквам Неговата милост и 
благодат?” Тази мисъл бе много силна в мен. Тъй или инак, аз 
изложих молбата си пред Него и дойдох тук. Освен това, 
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настроението на нашия Шрила Прабхупада винаги човъркаше ума 
ми: той всякога беше против нирджана-бхаджана, пък аз се канех да 
сторя именно това. 

 
Както и да е, дойдох тук, наех една стая за две рупии на месец 

и заживях там. Денем четях шастра, а вечер се заемах със святото 
име и след като приключех възпяването на една лакха (100 000) 
имена, лягах да спя. 

 
Бях взел със себе си от Вриндавана Гиридхари и Го държах на 

един мъничък трон в стаята. Готвех нещо веднъж на ден, поднасях го 
на Гиридхари и после приемах прасадам. Вечер също приемах малко 
прасадам и така прекарвах дните си. Неизвестно за никого дойдох 
тук, но постепенно духовните ми братя ме издириха и започнаха да 
идват от време на време. Някои оставаха и не искаха да си тръгнат. 

 
По същото време, четейки книгите на Джива Госвами, се 

натъкнах на пасаж, където той бе написал, че онези, които имат пари, 
но не ги харчат за Бога, извършват витта-сатхя. По същия начин и 
тези, които имат някакво знание и опит по отношение на бхакти, по 
отношение на Кришна и преданите, ала не желаят да помагат на 
другите, извършват гяна-сатхя. Същевременно пазех в паметта си 
още от ранните дни една история от Пураните, където се разказваше 
за някакъв брахмана, който бил много учен, обаче не обучавал и не 
помагал на никого. В резултат на това, в следващия си живот 
получил тяло на мангово дърво, което раждало множество прекрасни 
плодове, но нито една птица не ги докосвала. Тогава веднъж 
Анантадева забелязал дървото, докато минавал покрай него на път да 
се срещне с Бога. Когато разпитал за него, Богът отвърнал: „Това 
беше един голям пандит, обаче не наставляваше, нито споделяше 
учеността си с никого. Беше такъв скъперник в своите знания, че при 
следващото си раждане бе поставен в позицията на това дърво.” 

 
Друго нещо също ми дойде наум – че един лекар може да не е 

всеведущ, но нима не трябва да пробва по най-добрия начин, на 
който е способен, да излекува даден пациент? Доколкото му е по 
силите той трябва да се стреми да помага, иначе светът би бил в 
застой. Не е така, че всеки ще рече: „Едва когато се с добия с пълно и 
цялостно знание ще ида да помагам на останалите,” тъй като това не 
е възможно в този свят. Всеки заема някаква относителна позиция. С 
тази мисъл започнах по мъничко да помагам. Реших, че няма да се 
захващам в по-широк мащаб, а ще опитам като минимум да 
образовам хората в тази духовна школа и да давам посвещения. С 
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такова настроение заех позицията си тук, помнейки вдъхновението 
от патита-павана Нитянанда Прабху, което ме бе споходило: 
„Трябва да се стремиш по най-добрия начин да помагаш на онези, 
които според теб са паднали.” 

 
Не беше съвсем неохотно, но не полагах и кой знае какви 

големи усилия, защото е споменато в „Бхакти Расамрита Синдху”, че 
е забранено да се строят много храмове и да се организират големи 
програми: 

 
баху-грантха калабхяса вякхявада-виварджанам  
вява хареха пякарпаням шокадявасавартита 
(„Шри Бхакти Расамрита Синдху”, Мадхя, 2.79.76) 
 
Когато нашият Гурумахарадж изнасяше лекции върху „Бхакти 

Расамрита Синдху” относно 64-те вида преданост, аз отбелязах: 
„Правенето на храмове и програми  от голям мащаб е забранено тук, 
но нашият Гурумахарадж върши именно това. Той прави голяма 
пропаганда и големи пари, и ги харчи в големи количества, за да 
строи храмове и други неща. В „Бхакти Расамрита Синдху” Рупа 
Госвами е забранил това, ала въпреки всичко нашият Гурумахарадж 
се е заел с всички тези неща. Какво би казал той, ако този въпрос 
бъде повдигнат?” 

 
Тогава, за мое учудване, той обясни всичко с една-две думи. 

Каза: „Това е въпрос на личен капацитет. Един е способен да 
управлява империя и въпреки това може да намира свободно време, 
докато друг едва успява да се справи със семейството си и няма 
никакво време за отдих.” Така че зависи от способностите на всеки 
един дали приема дадено нещо за голямо или малко. Въпрос на 
личен капацитет е, и според възможностите си трябва да се стремим 
да правим най-доброто. 
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Глава 4 
 

Любящият Кришна  
 
Има поети, способни да описват много красиво всичко, до 

което се докоснат – те се наричат кави. Някой може да е прославен 
кави, но това не означава, че е ачария. Животът му може да е 
отблъскваш и онова, което получаваме от него, не е приемливо. 
Професор Нишиканта Шанял, авторът на „Шри Кришна Чайтаня”, 
беше много сериозен и почти „сляп” последовател на нашия Шрила 
Гурумахарадж. След като се присъединил към тази школа на Гаудия 
Матх, той е отбелязал в дневника си: „Онзи, който не е искрено 
убеден в дадено верую, но пише и възхвалява тази линия на мисълта, 
е лицемер. Трябва да сме много внимателни в това отношение: да 
виждаме ако някой в действителност не вярва в онова, което сам 
казва. Ако човекът и думите му се различават, не бива да му вярваме, 
а да сме много внимателни в общуването си с него. Той сам не вярва 
на онова, което говори, така че е просто лицемер, двуличник!” Това 
може да се прочете в дневника на Нишиканта Шанял. 

 
Веднъж един лекар дойде да ме лекува, когато бях болен. Той 

каза: „Стигнал си чак дотук в живота, преживял си толкова много 
дни, носейки шафранените си одежди, но какво си постигнал?” Той 
искаше да знае: „Толкова много дни си преживял в отшелническата 
роба – спечелил ли си нещо?” 

 
Отвърнах: „Да. И мисля, че имам достатъчно, за да заявя 

дръзко, че онова, което са написали толкова много велики поети, на 
които им липсва убеденост в собствените си писания, всичкото е 
фалшиво! Те може и да заемат най-висшата позиция в днешната 
„култура”, но всичко, което казват, е лъжовно и противно. Толкова 
поне съм разбрал.” 

 
Един от моите приятели от предишния ми студентски живот 

също дойде да ме посети и ми постави от упор въпроса: „Какво 
спечели, видя ли Господ?” Отвърнах: „Не, още не съм Го видял 
такъв, какъвто си мислиш, че следва да бъде „видян”. Тогава той 
попита: „Какво спечели, та толкова дълго живееш такъв живот?” 
Казах му: „Великите прославени кави на нашата земя нямат нищо и 
всичко онова, което казват, е лъжа – това поне съм разбрал!” Той 
много се разочарова и си отиде. Този вид „прорицание”, когато те 
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твърдят „това е Бог” и „аз видях Бог” е фалшиво и празно. То е 
сагуна, във властта на мая. 

 
Друг един важен пример ми идва наум. Бях в мисията може би 

едва от година. По онова време калкутският Матх се помещаваше в 
една къща под наем в Ултадинги и в деня на появяването на 
Бхактивинода Тхакура имаше празненство. На улицата бе издигнат 
пандал и там протичаха срещи. Един уважаван заминдар бе поканен 
от нашия духовен брат Госвами Махарадж и той помоли 
Прабхупада: „Бих искал да беседвам с вас на четири очи.” Беше вече 
тъмна нощ и срещата бе уредена. Бяха поставени един до друг два 
стола. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупада дойде там и 
онзи господин седна близо до него. Мислех си, че Прабхупада не 
бива да бъде оставян сам и затова успях да си намеря място недалеч 
в мрака. Освен това бях много любопитен: „Какво толкова има да му 
казва?” Тогава този човек прошепна съвсем отблизо в ухото на 
нашия Гурумахарадж: „Виждал ли сте Господ?” 

 
Отговорът на Шрила Прабхупада беше: „Каква полза има дали 

ще ви отговоря „Видял съм Го” или „Не съм Го видял”? Докато 
самият вие не знаете как да Го видите, нито какво е необходимо, за 
да Го видите, няма да имате никаква поза от простите ми думи 
„Видял съм Го” или „Не съм Го видял”. Вие сте сляп и за двете. Най-
напред трябва да научите как да видите Бога. Трябва да добиете 
такива „очи”, с които да можете да видите Бога. Без това, всеки човек 
може да каже: „Виждал съм Го” – но какво означава това за вас? 
Може да бъдете излъган! Ако пък кажа: „Не, не съм виждал вашия 
„Бог” – онова, което вие си мислите, че е Бог – това също ще ви 
заблуди.” 

 
Докато Прабхупада се опитваше да казва това, заминдарът 

продължаваше да пита: „Видели ли сте Го, видели ли сте Го?” Обаче 
Прабхупада твърдо държеше на своето: „Това няма да ви донесе 
никаква полза. Трябва да научите какво е Бог, как да Го видите и 
каква е Неговата природа; всичко това трябва да го изследвате сам, 
иначе всеки ще ви измами. Едно просто твърдение няма стойност.” 
Такава беше срещата, на която станах свидетел там. 

 
В друг случай нашият Мадхав Махарадж, който отначало се 

наричаше Хаягрива Брахмачари, отишъл със своя братовчед, 
Нараяна Мукхарджи, на посещение в Катва, за да видят муртито на 
Махапрабху. Оттам те дошли да посетят Маяпур, а сетне отишли при 
Шрила Прабхупада. Прабхупада видял двамата младежи със сияйни 
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лица да се приближават към него и ги попитал: „Къде сте били?” 
Хаягрива отвърнал: „Ходихме до Катва, за даршан с муртито на 
Махапрабху там.” Чувал съм от самия Мадхав Махарадж как 
Прабхупада го притиснал: „И видяхте ли Го? Успяхте ли да видите 
Махапрабху?” Те казали: „Да, видяхме Го.” Обаче начинът, по който 
той задал въпроса и настоявал: „Имахте ли даршан?” повдигнал 
въпроси в умовете им: „О, той има предвид нещо друго. Истинско 
виждане.” Тогава отвърнали: „Да, видяхме онова, което 
обикновените хора виждат. Но това не е истинско виждане. Ако 
искаме да Го видим, тогава трябва да добием нужните очи, отивайки 
при гуру.” 

 
ом агяна тимирандхася гянанджана-шалакая 
чакшур унмилитам йена тасмай при гураве намаха 
 
„Бях сляп в мрака на невежеството, но моят духовен учител 

намаза очите ми с мехлема на истинското духовно знание и ги 
отвори. На него поднасям почтителните си поклони.” Всички тези 
неща научихме от Прабхупада. 

 
Хаягрива Прабху, който преди беше Херамбо Банерджи, 

разказваше, че работил в частна европейска компания, когато 
внезапно, четейки една книга на Шанкарачария, почувствал някакво 
силно безразличие към светския живот. Тогава хукнал към Харидвар 
и се изкачил високо всред хълмовете, където останал три дни и три 
нощи под едно дърво, хранейки се само с няколко плодове баел. 
Тогава, както той ми каза: „Чух един глас: „Сега си върви оттук. Ще 
намериш истински гуру, сад-гуру. Ще го намериш, затова сега си 
тръгни.” Той се върнал долу и постепенно открил мисията Гаудия. 
Това беше Херамбо Банерджи, който по-късно бе наречен Ганеша, 
сетне Хаягрива Брахмачари, а накрая Мадхав Махарадж. 

 
Така че въпросът е: „Как да видим?” Нужни са истински очи, а 

те се наричат дивя-даршана. В „Шримад Бхагавад Гита”, Кришна 
казва на Арджуна:  

 
на ту мам шакясе драштум, аненаива сва-чакшуша 
дивям дадами те чакшух, пащя ме йогам аишварам 
(„Бхагавад Гита” 11.8) 
 
„С тези твои настоящи очи ти няма да можеш да Ме видиш. 

Затова ти давам свръхестествени очи, с които да си способен да 
съзреш Моята всемогъща, мистична сила.” Обаче тук откриваме още 
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един необикновен фактор: Арджуна вече притежавал по-висшето 
виждане (да види Бога в Неговата изначална, двуръка форма в 
човешки облик), така че тук дивя-даршана, която била дарена на 
Арджуна, за да съзре Вселенската Форма на Бога, означавала, че той 
трябва да слезе на по-ниско ниво. Той в действителност трябвало да 
се върне надолу, за да има подобен род даршана на Бога, която не е 
най-висшата. Тогава, когато Арджуна не можел да понесе тази дивя-
даршана, той казал: „Не мога да издържа това. Моля те, ела на моето 
ниво такъв, какъвто Те виждах преди.” Тогава Богът станал най-
напред чатур-бхуджа (в четириръкия облик на Нараяна), а сетне 
дви-бхуджа (в двуръкия човешки облик на Кришна) и Арджуна 
казал: 

 
дриштведа манушам рупам, тава саумям джанардхана 
(„Бхагавад Гита” 11.51) 
 
„О Шри Кришна, виждайки тази прекрасна, двуръка Твоя 

човешка форма, сърцето ми се възрадва и успокои. Вече дойдох на 
себе си.” Тогава Богът отвърнал: 

 
судурдаршам идам рупам, дриштаван аси ян мама 
дева апй ася рупася, нитям даршана-канкшинах 
(„Бхагавад Гита” 11.52) 
 
„О, Арджуна, шансът да бъда видян такъв, какъвто сега Ме 

виждаш пред себе си, се постига много, много рядко. Дори боговете 
винаги се стремят поне за миг да зърнат този човешки облик, 
изграден от истина, съзнание и красота.” 

 
Обичайно би могло да се помисли, че дивя-даршана, 

виждането на Вселенската Форма, е онова, което е толкова рядко да 
бъде видяно. Обаче от специфичната употреба на думата дриштаван 
аси в сегашно време, а не дриштаван, което е миналото време, 
нашите тълкуватели казват, че онова, което се има предвид тук, е 
човешката форма. Богът казва: дева апй ася рупася, нитям даршана-
канкшинах – Такъв, какъвто Ме виждаш сега, Аз съм в двуръкия си 
облик. Ала масите не разбират, те обичайно съзерцават Моята 
чатур-бхуджа-рупа, четириръката Ми форма. Или пък мислят за 
най-висша Моята дивя-рупа, която съдържа в себе си цялото 
космическо проявление. Обаче това е смущаващ Мой облик. Той не е 
естествен, а сякаш играя ролята на магьосник: „Всичко е в Мен! Виж 
това, и това, и това!” Той не е апракрита, а е изпълнен с величие от 
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различни видове, смесени заедно.” Но апракрита-рупа е дви-бхуджа, 
двуръката форма. Кришна казал на Арджуна: 

 
судурдаршам идам рупам, дриштаван аси ян мама 
дева апй ася рупася, нитям даршана-канкшинах 
(„Бхагавад Гита” 11.52) 
 
„Тази саччидананда двуръка човешка Моя форма, която 

виждаш, е голяма рядкост да бъде видяна. Дори полубоговете 
постоянно копнеят поне за миг да съзрат тази форма.” 

 
Сред всички Божии забавления, най-висшите са съвсем близко 

до човешките – апракрита. Те са досущ като човешки живот. Или 
по-скоро обратното, човешкият живот е бил оформен по Неговата 
най-висша форма на игрив живот. Моделът присъства в оригинала, 
най-висшата форма на живот, а човешкото общество е било 
моделирано според него. 

 
В Библията също е казано: „Господ направи човека по Свой 

образ и подобие.” А вриндавана-лила изглежда съвсем човешка и 
обикновена, дори до такава степен, че Богът се държи като мошеник 
и развратник, като краде, лъже и върши какво ли не – всичко по най-
сладостния възможен начин. Ако нещата не са наредени така, онези, 
които служат на Бога в определени раси, не биха могли да останат в 
позициите си. Ако Той не крадеше и не вършеше такива лудории, 
майка Яшода навярно би умряла! Затова има такива пакостничества 
и безобразия. Макар външно Яшода да изглежда ядосана, при все 
това самата ѝ същност е такава, че ако тези безчинства липсваха, тя 
не би могла да живее! Важна част от ватсаля-раса е същинското 
удоволствие от това да понасяш безобразията на детето си. 

 
Кришна винаги е апракрита. Пракрита означава „светско”, а 

апракрита значи подобно по външен вид на светското, но всъщност 
самата му противоположност. Той изглежда подобен, обаче не е.  

 
кришнера ятека кхела сарвоттама нара-лила  
нара-вапу тахара сварупа  
гопа-веша венукара нава-кишора ната-вара 
нара-лилара хая анурупа 
кришнера мадхура-рупа шуна санатана 
йе рупера ека кана дубая саба трибхувана 
сарва-прани каре акаршана 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 21.101-102) 
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„Най-върховният облик на Бога е Кришна, който играе в 

Своите вечни божествени забавления досущ като човешко същество. 
Като вечно-младият пастир от Вриндавана, Той извършва 
забавленията си, винаги свирейки на Своята флейта. Красотата Му е 
толкова пленителна и сладостна, че цялата вселена се обърква дори 
само от атом от нея и всички създания неустоимо са привлечени към 
Него.” 

 
В писанията е споменато, че всред всичките забавления на 

Бога, човешките Му забавления са най-добрите. Неговото 
наподобяващо човешкото поведение е считано за най-висшата и 
сладостна концепция. Най-висшето не е божественото, строгото и 
величественото, а напротив – простотата в Неговото привидно 
човешко държание е считана за най-добрата от всичко и за най-
оригиналната. Преданите от най-висш тип не харесват 
величествеността, великолепието, благоговението и почитта. 
Подобни качества предполагат много далечна връзка, докато 
човешките взаимоотношения са много интензивни, съкровени и 
близки, като че Той е равен с нас – именно това се казва, че е най-
висшата милост. Когато Той проявява такива милостиви забавления, 
това действително е Неговата най-висша позиция. Там Той изглежда 
като че ли е от почти същата категория като Неговите слуги и е 
толкова милостив, толкова нежен и любящ. Понякога майка Яшода 
Го бие и Той плаче, понякога донася чехлите на баща си върху 
главата си, понякога приятелчетата Му се катерят по раменете Му. 
Чрез обичта си Той по най-различни начини се показва толкова 
близък, толкова домашен. Неговата щедрост, любов и нежност са от 
такава висока степен, че Той става толкова близък. 

 
Няма как сферата апракрита да не е изворът на всичко. Тук, в 

Индия, ние имаме нашата ведическа култура и традиция, обаче 
„пандитите” на нашето време, европейските учени, казват: „Не, 
цивилизацията е произлязла от Мала Азия, от Вавилон или от някъде 
другаде.” Емпиричните учени имат това специфично мнение, но ние 
не сме съгласни с него. Ако сме способни да приемем, че сферата 
апракрита е източникът на всичко, тогава каквото и да има там, 
макар да изглежда семпло и простичко, то съдържа в себе си 
великолепието на Ваикунтха. В „Шри Чайтаня Чаритамрита” има 
описание на разговора между Сварупа Дамодара Госвами и Шриваса 
Пандит в деня на фестивала Хера-панчами. Шриваса Пандит бил 
въплъщение на Нарада Муни. За да може истината да се разкрие 
пред хората, за да могат те да я разберат, той защитавал обратното 
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мнение. Говорел в полза на Ваикунтха, с цялото ѝ величие и 
великолепие. В отговор Сварупа Дамодара му казал: „Това всъщност 
не е така, обаче, Шриваса, понеже ти имаш настроението и 
темперамента на Нарада Муни, затова повече цениш величието и 
разкоша на Ваикунтха. Нима не знаеш, забравил ли си, че въпреки че 
ратнам, скъпоценностите, ги има във Вриндавана в подчинена 
позиция, обитателите там не харесват такива неща.” 

 
Онези, които са бедни, боготворят златото и скъпоценностите, 

докато тези, които имат в излишък подобни богатства, предпочитат 
цветята, дърветата и всякакви такива естествени и простички неща. 
Така че великолепието на Ваикунтха присъства по подчинен начин в 
сферата апракрита, където има калпа-врикша – сбъдващи желанията 
дървета – и където всичко е направено от чинтамани, философски 
камък. Там, в това изначално място, всичко може да породи всичко! 
Веднъж признаем ли, че това е изначалният извор, по дедукция ще 
видим, че всичко, колкото е величествено и достойно да е, би 
следвало да произтича оттам. Там е връхната точка. Чрез анализ и 
логика трябва да насочим мислите си в тази посока. 
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Глава 5 
 

Най-важното служене  
 
Като цяло, всяко едно движение, идващо от равнината на 

Кришна, произтича от централното желание да бъде удовлетворен 
Той. Цялата сварупа-шакти не може да бъде поставена под властта 
на никакъв закон; тя е сладка воля. Йогамая, или сварупа-шакти, 
дава вдъхновението човек да е запленен от по-висшата вътрешна 
енергия на Голока или Ваикунтха и по този начин да бъде 
оползотворен за целите на центъра. В тази светска равнина 
вдъхновението ни тегли към различни нива на настроението за 
наслаждение. Тази вибрация идва от безчет местни центрове на 
частен интерес. И в привличането към центъра също има множество 
степени, ала вибрацията идва от центъра Нараяна, от центъра Рама, 
от центъра Кришна – а всички те са в съзвучие с главния център. На 
Ваикунтха има различни видове раса и вдъхновение в сравнение с 
тези на Голока, и обитателите там се държат в съответствие с това. 
Съществуват и различни специфични центрове на интерес – дася, 
сакхя, ватсаля и мадхуря – обаче всичките са предназначени за 
удовлетворението на Абсолюта. 

 
В тази светска равнина също виждаме различни центрове, 

обаче те почти до един са предназначени за някакъв частен интерес. 
Всички тези различни вибрации се сблъскват заради различните 
интереси, които като цяло целят да постигнат отделно, собствено 
наслаждение. Това се открива в материалната сфера по целия път 
нагоре чак до Сатялока, рая. Отвъд рая са Вираджа и Брахмалока, 
откъдето не произхожда никаква проследима вибрация. Сетне от 
Шивалока и нататък отново се излъчва някаква вибрация, но тя вече 
е вибрация на служене. Тази вибрация има различни степени, ала 
всички те носят централния интерес. 

 
Тук, в светската вселена, тези, които идват от по-висшата 

област, винаги се стремят да се свържат с центъра. Някои са 
способни да избягат от местния интерес и да постигнат такава 
позиция. Макар и да не са изцяло преобразени, те може понякога да 
бъдат използвани като представители на онази сфера по волята на 
онази по-висша равнина. До степента, в която са склонни да се 
отдадат на този централен интерес, по-висшата централа ги 
оползотворява.  
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Предан: Значи някой може да бъде вдъхновен от по-висшата 
равнина да описва Кришна съзнанието според времето и мястото? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Възможно е. Ако е толкова 

квалифициран, надежден и чист, той може да улавя и предава 
висшата воля, може да бъде избран за посредник, който да разкрие 
истината за онази земя. 

 
Предан: Обаче това е нещо рядко? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Рядко е, разбра се. Когато 

Махапрабху бил в Пури, Той използвал един от Своите предани, 
Нрисимхананда, като посредник. В „Чайтаня Чаритамрита” се 
описва, че докато Нрисимхананда бил тук, в Навадвип, той разказвал 
оттук за Него. Нрисимхананда получавал вдъхновение, като че някой 
го хипнотизирал отдалеч. Един хипнотизатор обикновено има 
способността да хипнотизира онези, които се намират в обсега на 
сетивата му, но понякога може да е възможно някой да влияе на 
другиго отдалеч, като го вдъхновява, хипнотизира и кара да действа 
като медиум. Казва се, че Махапрабху правел именно това с 
Нрисимхананда Брахмачари, който бил способен да казва какво 
върши Махапрабху. Той също така предсказал предстоящото 
пристигане на Махапрабху в Навадвип, както и много други неща. 
Всички те били верни и се потвърдили с течение на времето. Такива 
неща са възможни. 

 
В съвременната епоха можем да комуникираме на дълги 

разстояния физически  с помощта на радио, телефони и т.н., но в по-
стари времена това е ставало посредством ума. Менталните и 
психичните сили в миналото са били много по-развити у йогите и 
преданите. Сега подобен обмен е постигнат във физически аспект от 
научното знание и като цяло е лесно на хората да повярват. Ала в 
стари времена тази комуникация е била психична, затова 
обикновените хора не знаели по какъв начин се осъществява. Ние 
също сме склонни да мислим, че е невъзможно, макар че днес е 
физически възможно да се разговаря по телефона с някого в Америка 
или в Лондон. Тази съвременна комуникация също е чудо. Преди 
усъвършенстването е било в такава степен, че йогите, които дори 
може да не са били преданоотдадени, нито свързани в практиките си 
с Бога, са били способни да развият такива психични сили, че са 
можели да общуват на умствен план. 

 



 41 

Признато е и в творбите на западните философи, че е напълно 
възможно и вероятно индийските йоги да могат да изцеляват болести 
от разстояние. В тези творби се излага мнението, че болестта може да 
се лекува чрез създаване на магнетична сила и също така се е 
считало, че преди същите тези индийски йоги най-вероятно са имали 
умствените сили да го правят. А всички велики индийски йоги сами 
казват и доказват, че толкова много удивителни неща могат да бъдат 
постигнати просто чрез усъвършенстване на психичните сили. Те са 
общували дори с полубоговете. Можели са също така да отиват при 
полубоговете, но само ментално, и по същия начин полубоговете са 
идвали тук. Този обмен не е бил въображаем, а напълно 
благонадежден и научен. 

 
Предан: На запад има голям интерес към тази фина наука 

парапсихологията. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Преди няколко години 

едни руснаци дойдоха тук да разпитват индийските йоги: „Как 
можем да разбираме или разчитаме неща, намиращи се далеч, 
колкото Луната, Слънцето, Марс, Юпитер и т.н.?” Чували били, че 
древните индийски йоги умеят такива неща.  

 
Скоростта на ума се счита за най-голяма, по-бърза дори от 

електричеството или светлината. Позовавайки се на това, руснаците 
искали да узнаят дали съществуват такива йоги, които да им 
помогнат да осъществят материалните си цели. „Изпратили сме 
ракета към Юпитер и искаме да знаем дали посредством умствена 
енергия е възможно да получим информация оттам много бързо.” 

 
В Индия е всепризнато, че единствено умът, никакво друго 

материално нещо, не може да бъде по бързо от скоростта на 
светлината или на електрона. Маногати, умът може да чува. 
Въпреки голямото разстояние, някое далечно място може да бъде 
спомнено за секунда. Умът е най-бързото превозно средство, най-
бързият проводник. Затова тези руски господа дошли тук с въпроса: 
„Идваме с материална цел – да видим дали можем да оползотворим 
скоростта на ума в научни изследвания.” Обаче в крайна сметка 
казали: „Не, няма да можем да го направим. Провалихме се. 
Изглежда не можем да срещнем човек с подобни способности тук, в 
Индия.” 

 
Веднъж давах лекция пред една аудитория от адвокати. Те ми 

зададоха въпроса: „Как така преди години сме имали по-висша 
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връзка с полубоговете и Сатялока, а сега изглежда връзката е 
прекъсната? Никакви полубогове не идват тук, макар преди години 
такива неща да са се случвали. Девариши Нарада и толкова много 
други полубогове вече не ни навестяват, а и ние не можем да идем 
при тях. Дори по времето на „Махабхарата” полубоговете свободно 
са идвали тук, а Арджуна и други са отивали там, в небесата. Как се е 
случило това?” 

 
В отговор обясних: „Психичните сили по онова време са били 

много развити. Умението да се общува на фино ниво е било много 
научно усъвършенствано, обаче сега сме изгубили тази способност.” 

 
Дадох пример. Вижте настоящата ситуация: научната 

цивилизация е създала толкова много чудеса, като например 
самолети, автобуси и ракети, обаче целият свят се страхува от атомна 
война и ако тя се случи, всичко ще бъде разрушено. Цялата сегашна 
цивилизация ще бъде съсипана, но някои книги може и да останат 
разпилени тук и там. В тези книги се споменава нашироко настоящия 
научен напредък и последващите поколения ще четат, че е имало 
самолети, автобуси и толкова много неща. Обаче след ядрената 
война тези бъдещи поколения от осакатени хора няма да могат да 
разберат, че подобни неща действително са съществували. Те ще си 
рекат: „Всичко, което е написано в тези книги, е лъжа, измислица.” 
Ще кажат, че научният напредък е въображение. Когато няма да има 
останали никакви самолети, ракети и т.н, те ще си мислят: „Всичко е 
фалшиво.” 

 
Сегашната ни ситуация е подобна: широкоразпространеното 

развитие на умствените сили, което се е култивирало преди, вече не 
съществува. Ние вече не сме в предишната си позиция, така че дори 
и Девариши Нарада да дойде, няма да сме способни да го видим. Ако 
Девариши Нарада дойде тук, той няма да е с физическо тяло, а с 
астрално. Нашите умове не са достатъчно развити, та да съумеят да 
го доловят, но ако бяха, щяхме да можем да видим: „О, Девариши 
Нарада е дошъл!” Окото на ума би успяло да забележи, когато някой 
като Девариши, Вясадева, Махапрабху или Нитянанда Прабху дойде 
тук. Ала тази способност е блокирана в настоящата епоха, въпреки 
че това е епохата, в която с микроскоп можем да изследваме някое 
насекомо или да видим вирус. Такива са времената сега! 

 
Предан: Преди много години, когато Шрила Свами Махарадж 

беше на запад, имаше организирана програма и лекция, обаче почти 
никой не дойде. Бхактите се извиняваха на Шрила Свами 
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Махарадж, но той каза: „Е, Нарада Муни, Бог Брахма и толкова 
много други дойдоха – аз ги видях, обаче вие не можахте да ги 
съзрете.” 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Точно както когато Шукадева 

Госвами разказвал „Шримад Бхагаватам”, неговите учители – 
Нарада, Вясадева, Атри, Васиштха и други – всичките дошли там, по 
същия начин и Шрила Свами Махарадж замина на запад с такова 
пламенно желание да проповядва доктрината на Божествената 
Любов, затова и неговите учители са отишли да видят как се справя. 
Това не е невъзможно. 

 
нахам васами ваикунтхе, йогинам хридайешу ва 
мад бхактах ятра гаянти, татра тиштхами нарада 
 
Сам Бог казва: „О Нарада, където Моите предани Ми въздават 

слава, Аз не мога да не присъствам там.” Нахам васами ваикунтхе – 
Аз не живея в трансценденталната равнина; йогинам хридайешу ва – 
нито в сърцата на йогите; мад бхактах ятра гаянти – ала там, 
където Моите предани пеят с пламенни сърца; татра тиштхами – 
там присъствам Аз. Аз сядам и слушам прочувствените им песни. 
Тяхното пеене и възславяне Ме отнасят от сърцата на йогите и дори 
от Моя трон на Ваикунтха. Аз хуквам към това място, където 
бхактите пеят със сърдечна преданост към Мен – това е, което 
наистина Ме привлича най-много.” Самият Нараяна казва това, и 
затова Той и Неговите възвишени предани идват да присъстват на 
подобни събирания. 

 
Предан: Могат ли умствените сили все още да бъдат развити 

или това вече не е възможно заради влиянието на Кали-юга, епохата 
на кавгите? 

 
Шрила Шридхара Махарадж:  Може и да е възможно, но 

преданите не искат да си губят времето с подобни занимания – те 
нямат излишно време. Не ги вълнува развиването на какъвто и да 
било вид мистична йога, фокусът им по-скоро е върху служенето. 

 
Има история за един предан, който бил много активно зает и 

вглъбен в служене към своя Гурудева. Със своето служене той 
удовлетворил Бога, който дошъл предрешен и му казал: „Скъпи 
предани, доволен съм от твоето служене. Ела, ще те отведа на 
Ваикунтха.” Преданият отвърнал: „Не, не. Нямам време. Моят 
Гурумахарадж ми е поверил това служене, така че трябва да го 
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върша. Нямам време да ходя на Ваикунтха с Теб.” Толкова голямо 
било вниманието му към неговото служене, че не можел да намери 
време дори да се отзове на повика да отиде на Ваикунтха. 

 
Трябва да се концентрираме върху своя дълг, даден ни от 

Гурудева; тогава няма да имаме време да ходим до Ваикунтха, за да 
задоволяваме любопитството си. Такъв вид изключително внимание 
е похвален и е нужен на предания. Ако учителят каже на своя слуга: 
„Ти се труди дълго време, вече си уморен. Ела и се нахрани,” 
отговорният слуга може да отвърне: „Не, не, учителю, нямам време. 
Трябва да довърша това, пък тогава ще ида да се нахраня.” Такива 
взаимоотношения не са невъзможни. По същия начин и верният 
труженик, при зова на господаря си да спре да работи и да си 
отдъхне, може да отговори: „Не, не, нямам време за почивка сега. Ще 
довърша това, а сетне ще почивам.” Това се нарича отговорност към 
служенето. 

 
Друг пример откриваме в служенето на майка Яшода. Тя 

варяла мляко за малкия Кришна, Гопал. Той тъкмо сучел от гърдата 
на майка Яшода, докато наблизо млякото се подгрявало в голяма 
тенджера. Не щеш ли, то се надигнало и започнало да изкипява. 
Яшода веднага насила свалила Кришна от скута си и отишла да се 
погрижи за млякото. 

 
Естествено, на Кришна не Му се понравило да го отделят от 

майчината Му гръд. Така привидно може да изглежда, че майка 
Яшода е допуснала грешка: че е прекъснала непосредственото 
удоволствие на Кришна да суче от гръдта ѝ, оставяйки Го насила 
настрана, за да иде да спаси изкипяващото мляко, което може да 
бъде, а може и да не бъде пряко употребено от Него. Но това е 
изключителен пример, показващ колко много грижа и внимание 
следва да се влагат, за да се съхраняват и запазват материалите, 
които трябва да бъдат използвани в служене към Кришна – дори това 
да Му донесе временно неудовлетворение. 

 
Всичко е предназначено за Кришна, затова трябва да пазим и 

да се грижим за всичко. „Сега засега Кришна може и да е малко 
неудовлетворен, но какво значение има това? Аз трябва да се 
погрижа за материалите за служенето към Него.” Такава трябва да 
бъде наклонността ни; това е нещо много фино, много тънко за 
разбиране. Какво всъщност се таи тук? Трябва да имаме 
настроението, че всичко принадлежи на Кришна и с цената на 
настоящето, бъдещето трябва да бъде съхранено: „В момента може и 
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да страдаме, но въпреки това трябва да се запасяваме за нашето 
бъдеще.” Когато подобен род наклонност е насочена към интереса на 
Кришна, тя следва да бъде ценена. Така че трябва да се заемем с 
гяна-шуня-бхакти – служене, лишено от настроение на любопитство. 
Няма да искаме да сме велик словесен жонгльор, йоги, гяни, нито 
каквато и да било „голяма” личност. Но ще бъдем доволни ако имаме 
възможността да водим дори полуобразован горски живот, стига да 
сме смирени слуги на гопите. Такова смирение, а не величественост 
най-много удовлетворява Кришна. Величието може и да се почита на 
Ваикунтха, обаче е пренебрегнато във Вриндаван Дхам. 
Вриндаванските забавления са семпли, простички и обикновени: 
нито висши, нито низши, а в златната среда. Степента на низост 
може да е безмерна. Степента на благородство и величие също може 
да е безкрайна. Но междинната точка, можем да кажем, е златната 
среда. Там е любовта. Любовта не иска да гледа в бъдещето, тя 
вижда единствено настоящето – концентрираното настояще. Любов. 
За любовта можем да рискуваме цялото бъдеще и изобщо да нехаем 
за миналото. „Действай. Действай в живото настояще.” Величието и 
благоговението не са много подходящи за любовта. Трябва да си 
мислим, че простичкият живот е най-висшата позиция в обмена на 
любов, докато величествеността смущава истинския любовен обмен. 
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Глава 6 
 

Смирение в служенето  
 
Предан: Бог Баларама разширява ли себе си под формата на 

дхама? Ваикунтха Дхам експанзия ли е на Бог Баларама? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е проявлението на Бог 

Баларама в облика на Санкаршана. Самият Бог Баларама е в Голока, 
а Неговата ваибхава, разширено или упълномощено Аз, е на 
Ваикунтха.  

 
Предан: А самият Той се разширява в Голока Дхам? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, Голока Вриндавана цялата 

е Негова експанзия, но там Той винаги действа чрез Своята 
експанзия като „скритата” сандхини, обединяващата енергия; докато 
Неговата мадхуря-раса е пасивна. В Голока, ваибхавата на 
Радхарани разиграва всичко, а енергията на Баларама присъства там 
пасивно като Йогамая. Баларама и Йогамая имат подобна функция: 
двамата заедно осъществяват подредбата на сцената за забавленията 
на Кришна. 

 
Предан: Махарадж, каква е позицията на Субхадра? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Нейната позиция не е във 

Вриндавана, а в Дварака. Субхадра в Джаганнатха Дхам е арджуна-
патни, съпругата на Арджуна и сестрата на Кришна. Тя е в дварака-
лила и няма нищо общо с Вриндавана. Отделно съществува друга 
Субхадра, която е една от множеството сакхи на Радхарани във 
Вриндавана. Тя се нарича Бхадра или Субхадра. 

 
Предан: Дварака-Субхадра ли е тази, която понякога бива 

наричана Йогамая? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Не. По времето когато 

съставях „Шри Шри Прапанна Дживанамритам” бях изправен пред 
положението да трябва дълбоко да обмисля този въпрос: „Каква е 
връзката между Баладева и Йогамая?” След това, макар да не го 
намерих никъде в писанията, аз открих вътре в себе си, че Баладева 
би следвало да е господарят на Йогамая. Тоест, след като анализирах 
духовното обкръжение на Техните забавления, стигнах до 
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заключението, че Те трябва да имат някаква връзка. Те и двамата 
уреждат условията за кришна-лила, така че връзката им би трябвало 
да е много интимна: Йогамая би трябвало да е в позицията на 
съпруга на Баларама. Този извод ми дойде на ум, а по-късно открих, 
че Джива Госвами също е изразил такова мнение, че Йогамая и 
Баладева са много близки и подобни, а също и нравът и поведението  
на Вриндадеви са много подобни на Техните в това отношение. 
Йогамая е във вътрешния кръг – в позицията на шакти – а Баларама 
е във външния или „мъжкия” кръг – във втория слой. Но в центъра е 
само Кришна, вкусващ собствения си екстаз: сукха-рупа кришна каре 
сукха ашвадана („Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 8.158). 

 
Когато започва разширението, откриваме, че Баларама и 

Йогамая приготвят обстановката за онзи обмен, където расамрита-
мурти, Кришна, въплъщението на цялата раса, вкусва самия себе си. 
Раса вкусва себе си. Различно е от земната раса, където душата е 
субектът, а раса е обектът, на който душата се наслаждава; тук раса 
е самият Той, най-висшият субект, и Той вкусва сам себе си - сукха-
рупа кришна каре сукха ашвадана. 

 
После Той постепенно се разширява и откриваме Баладева, 

който е факсимиле на Кришна. Обаче тъй като в науката за раса 
Баладева няма пряк достъп до мадхуря-раса, Той се разширява като 
една специална енергия, Йогамая и така отива в мадхуря-раса. 

 
Друго изражение или упълномощен представител на Баладева 

е Ананга Манджари, по-малката сестра на Шримати Радхарани. 
Откриваме, че Баладева, като Ананга Манджари, участва в 
служенето към Радхарани, докато външното управление е в ръцете 
на Йогамая. Ананга Манджари е проявление на Баладева, чрез което 
Той е представен в мадхуря-раса. Науката за раса не позволява на 
Баладева да влезе там в Своята абхимана – настроение – затова ни е 
казано, че Той отива там като Ананга Манджари. Законите на раса 
имат такава фина значимост. 

 
Външното управление е във властта на енергията Йогамая, ала 

това е второстепенна позиция. Първостепенната позиция е тази на 
Кришна, а във второстепенна позиция, подпомагайки кришна-лила 
отвън, е Йогамая. 

 
Предан: Нали Баларама се е върнал във Вриндавана и е 

танцувал раса-лила с гопите? 
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Шрила Шридхара Махарадж: Да, но това са били отделна 
група гопи. Тълкуванието и вътрешното разбиране на Госвамите е, че 
Баларам е изпълнил външно раса-лила, обаче вътре в сърцето си го е 
правел за Кришна. Неговата позиция и личност са такива: Той е 
всецяло и с вярност посветен на стопроцентовото удовлетворение на 
центъра. Самата му органически присъща позиция е такава, че Той 
не може да постъпва иначе. Такава е същностната Му природа: да 
съизмерва всичко спрямо удовлетворението на Кришна. Така че 
ключът към служенето на господаря, на самия Кришна, е в Неговата 
длан. А този господар е всевластен! Но Той казва: „Недейте да 
ревнувате от Мен. Аз съм ваш приятел. Всички вие сте Ми на сърце, 
така че не се страхувайте.” 

 
бхоктарам ягя-тапасям, сарва-лока махешварам 
сухридам сарва-бхутанам, гятва мам шантим риччхати 
(„Шримад Бхагавад Гита” 5.29) 
 
„Безпокойството ви ще стихне когато разберете, че всичко е в 

Моите ръце и че Аз не съм ви враг, а по-скоро съм ваш приятел. 
Имам приятелски отношения с всички вас. Аз съм всичко на света, 
обаче съм ваш доброжелател и приятел. Щом осъзнаете това, ще 
постигнете истински покой, иначе винаги ще сте в безконечна 
тревога.” 

 
Нашето безпокойство ще приключи единствено когато видим: 

„Собственият ми интерес е изцяло представен в центъра, в Онзи, 
който контролира всичко. Той несъмнено ми създава благоприятни 
условия, понеже е мой приятел, така че не бива да се боя от никакво 
злодеяние или несправедливост.” Само тогава ще постигнем покой в 
сърцето си. 

 
Бхоктарам ягя-тапасям, сарва-лока махешварам – великият 

Господар на целия въобразим свят е получателят на всичко. 
Бхоктарам ягя-тапасям – всичко, до последното петаче, отива 
единствено при Него. Сухридам сарва-бхутанам – Той ми е приятел. 
Той е приятел не само на мен, но истинският интерес на всекиго е 
Негова грижа. И гятва мам шантим риччхати – единствено онзи, 
който осъзнава: „Моят интерес е подсигурен от най-висшата управа,” 
може да постигне истинско сърдечно умиротворение. Той ще 
чувства: „Да, аз нямам грижи, няма за какво да се тревожа.” 

 



 49 

В лила откриваме толкова много видове тревога и 
безпокойство, обаче това е различно. То не бива да се приравнява с 
живота в тази равнина, тъй като е от съвсем друга категория: 

 
бахйе виша-джвала хая, бхитаре ананда-мая 
кришна-премера адбхута чарита 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 2.50) 
 
Това означава, че единението в раздяла е на-висшата форма на 

единение. То не може да бъде атакувано, нито предизвикано от 
никакви обстоятелства. Изглежда много болезнено, ала вътрешната 
му позиция е на огромен по интензитет екстаз. Това е истинската 
същина в цялото изучаване на тази висша тема, и ние трябва да я 
разбираме и следваме с особено внимание и интелигентност. 

 
Истината е, че това може да бъде разбрано единствено чрез 

вяра, шраддха. Буддхи-грахям атиндриям – нищо няма да дойде да 
ни „докаже” тези неща; те нямат друго потвърждение. Единствена 
вярата може да встъпи в това царство. Това е нещо безмерно, а ние 
сме съвсем мънички хора, така че каква способност има вярата ни? 
Дори само в тази вселена има толкова много, което изглежда далеч 
отвъд обхвата на вярата ни. Нашата вяра е толкова оскъдна в 
сравнение с Безкрайния, така че с какво толкова можем да се 
похвалим, че притежаваме в сравнение с Него? Защо тогава трябва 
да сме толкова свидливи във вярата си? Да сме скъперници е равно 
на самоубийство. Най-напред ще дойде вярата, сетне ще я последва 
търсенето. В този свят също е така: първо идва допускането, 
теорията или идеята, а изследването започва после. Така че тук 
трябва да пуснем на воля вярата си. 

 
Предан: Има един стих от Шрила Прабодхананда Сарасвати: 
 
ванчито ‘сми ванчито ‘сми, ванчито сми на самшаях 
вишвам гаура-расе магнам, спаршо ‘пи мама набхават 
 
„Измамен съм, измамен съм аз без съмнение! Цялата вселена е 

потопена от любовта на Шри Гоуранга, но уви, участта ми е била да 
не се докосна дори до частичка от нея.” 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е съвсем ясно – изразена е 

самата природа на предания. Колкото повече някой добива представа 
за безграничното, в същата степен неминуемо чувства вътре в себе 
си колко е незначителен. Такава е концепцията за безкрайността от 
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гледна точка на относителното. Това е въпрос на съотнасяне. Когато 
видиш нещо по-голямо, съпоставяйки се с него, няма как да не 
мислиш себе си за нищожен. Погледнеш ли нещо велико, в 
сравнение с него ти си най-мъничкият. Признавате ли това? Като 
погледнете океана, можете да видите колко сте малки в сравнение с 
това огромно количество вода. Съпоставени с него сте съвсем 
незначителни, нали? Така че приложете същия принцип и в този 
случай. Когато някой съзерцава нещо велико – няма значение дали е 
някакъв обем, знание или любов – застане ли на ръба на нещо 
велико, от гледна точка на относителността той ще си мисли: „Аз 
съм толкова нищожен и жалък.” 

 
Пуришера кита хаите муни се лагхишта: Шрила Кришнадас 

Кавираджа Госвами казва за себе си: „Толкова съм долен, по-нисш от 
червей в изпражнение.” Когато някой е видял такива чисти и висши 
неща, в сравнение с тях няма как да не изпитва подобни чувства. 
Самият Махапрабху казва: „Аз съм незначителен като буболечка, но 
въпреки това продължавам да живея. Животът ми е като на 
насекомо.” 

 
на према-гандхо ‘сти дарапи ме харау 
крандами шаубхагя-бхарам пракашитум 
вамши-виласй-анана-локанам вина 
вибхарми ят прана-патангакан врита 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 2.45) 
 
„Такъв чист и милостив океан от любов виждам да се простира 

пред Мен, но съм толкова недостоен, че не получавам дори капчица 
от него. Защо? Защото съм лицемер. Аз всъщност не го искам, затова 
и не го заслужавам. Аз не копнея по него, затова животът ми е 
неудовлетворен. Дошъл съм близо до нещо толкова необятно и 
прекрасно, ала не ми е позволено да докосна дори капка от него. 
Толкова съм долен, толкова недостоен. Защо? Защото съм 
двуличник. Въпреки това продължавам да си мисля, че съм велик, че 
притежавам някаква значимост, пратиштха. Въпреки това аз не 
съумявам да изоставя суетата си, фалшивото си тщеславие. Искам да 
парадирам, че имам големи постижения в кришна-према и затова лея 
сълзи. Но тези сълзи не са истински, защото Аз все още съм 
пристрастен към Своето по-низше аз, толкова съм егоцентричен. 
Моето самолюбие не се е изпарило. Аз търся собствената си 
прослава – затова не ми е дадено да вкуся от този нектарен океан.” 
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Така че, виждайки такъв океан от нектар, човек няма как 
постепенно да не започне да гледа на себе си като на най-долния 
сред най-долните. Колкото повече някой влиза в досег с по-висшата 
реалност и я осъзнава, тогава в сравнение с нея той е обречен да 
мисли за себе си като за най-незначителния сред незначителните. 
Това е истината. Такъв е природният закон. 

 
Затова виждаме, че преданите от най-висш порядък винаги 

казват: „Всички имат шанс, но не и аз. Аз не мога да се възползвам 
от този океан.” Нароттама даса Тхакура казва: „Джагай и Мадхай 
бяха такива големи престъпници, обаче бяха избавени и получиха 
нектара. Изглежда единствен аз, Нароттама, нямам правото да го 
докосна.” 

 
Природата на онзи, който цени по-висшето, е да мисли за себе 

си като за по-нисш. Откриваме това в практиките и словата на 
великите хора. Това е въпрос на тринад апи суничена, тарор апи 
сахишнуна и то е необходимата квалификация за предания. Такова 
качество ни е нужно, такова сърце. Това не бива да е нещо 
изкуствено, но ако не сме готови да мислим себе си за по-нисши, не 
можем да влезем в досег с по-висшето. 

 
тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна 
аманина манадена, киртанях сада харих 
 
Вашето отношение към търсенето ви ще е такова, че сте почти 

недостойни да се стремите към такава цел, ала при все това искрено  
жадувате да започнете нов живот. Да се чувствате толкова 
неквалифицирани е квалификацията, с която пределното може да 
подходи към Безпределния. Ако си мислите, че сте нещо, това ви 
дисквалифицира в търсенето ви на Безмерния. 

 
Със смирение трябва да повтаряте името на Бога, този 

божествен звук. Обаче процесът е, че трябва да сте осъзнати за тази 
нужда от смирение; иначе търсенето ще е напразно, а усилието ви – 
пропиляно. Така че какво е вярното настроение? Тринад апи 
суничена – трябва да считате себе си за най-незначителния сред 
незначителните, най-смирения сред смирените. Искрено трябва да се 
чувствате така. Тарор апи сахишнуна – търпението ви не бива да има 
предел. Не бива да си мислите: „Толкова много дни, толкова много 
векове прекарах в това търсене, но още не съм стигнал там – ще се 
откажа.” Та вие сте поели в търсене на Безпределния! Така че няма 
времеви предел, нито има място за каквато и да било суетност да 
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мислите себе си за господари на онази по-висша сфера, тъй като това 
е дисквалификация и трябва да бъде изоставено още от самото 
начало. Аманина манадена – вашият най-голям враг е собствената ви 
себична природа: да си мислите, че имате някаква позиция, че 
притежавате някакво величие. Подобен род суета трябва да бъде 
изоставена. Аманина – не бива никога да търсите никаква почит за 
себе си, нито награда. Манадена – в същото време трябва да сте 
скромни в отношенията си към другите, тогава вашата аманина ще 
бъде автентична. Ако не ви се нрави да отдавате почит на другите, 
значи собственото ви самомнение все още осезаемо присъства. Ала 
когато съумявате да отдавате почит на останалите без да я очаквате 
за себе си, тогава сте добили квалификацията да търсите Говинда, 
центъра, Безмерния, Абсолюта. Ще сте достоен ученик когато 
можете да изоставите всички тези лоши и неблагоприятни 
предубеждения. Щом сте тръгнали да търсите Абсолюта, тогава са 
ви нужни такива качества; иначе ще се провалите. Затова виждаме, 
че великите предани винаги порицават себе си до краен предел, 
отвъд всичко, което можем да си представим дори за обикновените 
хора. 

 
Кавирадж Госвами, който разкрива най-висшата концепция за 

истината, казва:  
 
джагаи мадхаи хаите муни се папиштха пуришера кита 
хаите муни се лагхищтха мора нама шуне йеи 
тара пуня кшая мора нама лая йеи тара папа хая 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Ади 5 205-206) 
 
„Аз съм по-долен от червей в изпражнение. Когато Джагай и 

Мадхай влязоха в обкръжението на Махапрабху, те бяха считани за 
най-ужасните грешници, но аз съм по-лош и от тях. Греховете ми са 
толкова мръсни, че никой дори не може да си представи! Аз съм 
такъв страшен грешник, че който даже само чуе за мен, мръсотията и 
порока ще навлязат в него просто от това, че се е докоснал до името 
ми. Грехът ще влезе в онзи, който макар само веднъж чуе моето име, 
и с добрите му качества ще е приключено.” Кавирадж Госвами 
продължава: „Аз съм човек от най-долно качество, ала милостта на 
Нитянанда Прабху е в такава висша степен пречистваща, че Той ми 
дари толкова много неща: Той ме заведе във Вриндавана и ми даде 
да общувам с Рупа, Рагхунатха и Говинда. У мен няма никакви 
качества, но всичко е милостта на Нитянанда Прабху.” 
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С това той иска да изрази върховната си благодарност към 
Нитянанда Прабху: „Срамно е да говоря за собствения си живот, ала 
при все това аз го правя. Защо? Не го ли сторя, ще бъда 
неблагодарник спрямо милостта и великодушието на Нитянанда 
Прабху. Аз съм толкова пропаднал, но Нитянанда Прабху ми даде 
всички тези неща: Вриндавана, Рупа, Санатана, Говинда, 
Махапрабху, Рагхунатх дас и толкова много друго. Всичко това са 
дарове от Нитянанда Прабху. Това е безусловната Му милост към 
този лишен от качества човек и затова споменах: „Да, аз имам тези 
неща.” Не го ли кажа, ще оскърбя милостта на Нитянанда Прабху, 
затова съм длъжен да изповядам колко греховен и пропаднал съм, но 
заради милостта Му получих всичко това.” 

 
Разбиранията и чувствата на всички велики предани са от такъв 

тип. Шрила Прабодхананда Сарасвати изразява същото: „Той е там. 
Виждам и чувствам, че е там, обаче съм толкова онеправдан – 
спаршо ‘пи мама набхават.” 

 
Самата Радхарани казва: „Кришна е съвършен във всяко едно 

отношение. Въобще не мога да Го виня за нищо, ала при все това Той 
е толкова жесток с всички нас. Напусна Вриндавана и ние до един 
чувстваме непосилна болка, но Аз не мога да Го обвинявам по 
никакъв начин. Това си е Моята дурдайва-виласа (забавление на 
раздялата).” 

 
Това е единението в раздяла и то е особен вид постижение. 

Външно има страдание, ала вътрешно има трансцендентален екстаз: 
бахйе виша-джвала хая, бхитаре ананда-мая („Чайтаня 
Чаритамрита”, Мадхя 2.50). Когато някой действително притежава 
нещото, той казва: „Не, нямам го.” Такава е специалната 
характеристика на безмерното. Онзи, който го има в свое 
притежание, казва: „Не, аз нямам нищо.” Така е защото това са думи 
от страна на негативното за Позитивния. А ако някой каже: „Имам 
го,” значи го няма! Негативното не може да изтъква, то може само да 
привлича. Изтъкването е само за Позитивния.  

 
И така, негативното може да копнее, то може да изразява 

своята истина по негативен начин. Може да изказва силата на 
жаждата си. Неговата позиция се измерва според негативната 
тенденция – нуждата му, дълбокото му привличане, а не печалбата 
му. Това е точно обратното на обичайното измерване, когато човек 
се намира в земния свят. Истинското мерило е в негативната страна – 
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дълбината на нуждата и дълбината на привличането, не на печалбата. 
Единствено Позитивният може да утвърждава Своето съществуване.  

 
Предан: Това е прекрасно! 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. И благодарение на вашето 

прекрасно привличане към всички тези неща, те бяха изведени. 
 
Предан: Едно е велики личности като Кавирадж Госвами да 

правят подобни изказвания. Обаче за хора като нас – ние 
действително сме такива! 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще бъде стандартът, 

който да пазим пред себе си, идеалът, даден ни от нашия 
Гурумахарадж. Но не бива да си мислим, че сме в позицията на 
Кавирадж Госвами – това е поредният вид погрешно мислене. 

 
В своята книга „Чайтаня Бхагавата” Вриндавана даса Тхакура 

се старае по най-добрия начин, на който е способен, да опише 
величието и великодушието на Махапрабху и на Нитянанда Прабху. 
После той казва: „По такъв скромен и толерантен начин аз умолявам 
всички хора, докосвайки и прегръщайки нозете им: „Моля ви, вижте 
и оценете великодушието и великия дар на Гоура-Нитай, той е за 
ваше благо. Моля ви, приемете го. Без значение какви грешници сте 
или в каква отвратителна позиция се намирате, моля ви, опитайте се 
да дойдете и да се свържете с Гоура и Нитянанда. Ще бъдете 
благословени и всичките ви копнежи ще бъдат осъществени. 
Направете го, ще бъде за ваше добро!” Обаче след толкова много 
пламенни и искрени молби да оцените Гоура и Нитянанда, ако някой 
все още иска да критикува и обвинява Нитянанда и Гоуранга, аз ще 
го ритна в главата!” Това също е едно особено чувство, което може 
да възникне в сърцето на предания. Как да го обясним? 

 
Толкова много повърхностни критици казват: „Кавирадж 

Госвами се моли по такъв скромен начин, обаче този Вриндавана 
Даса е така суетен! Суетата му е толкова голяма! Тъй се е възгордял, 
че иска да рита онези, които нямат вяра в Гоура-Нитянанда. 
Отношението му е изключително безочливо.” Преди да се 
присъединя към мисията бях чел подобни коментари, но когато 
дойдох в Гаудия Матх, чух едно специално тълкувание от нашия 
Шрила Прабхупада. Той обясни, че чрез това изказване Нитянанда 
Прабху е донесъл облекчение на най-греховните и ужасните. Те 
нямат никакъв друг шанс да се докоснат до божествеността, ала 
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Нитянанда Прабху е открил път и за тях: като бъдат наказани от 
Негов предан, специалното внимание на Кришна ще бъде 
привлечено върху тях. Кришна ще бъде привлечен там, защото 
привидно Неговото дете – Неговият предан – ще е сторил нещо лошо 
и Той ще дойде да компенсира това. Ако някой Негов предан е 
наказал член на обществото, специалното внимание на Кришна ще се 
насочи към този човек за компенсация. Такъв човек е потърпевш и 
чрез компенсацията ще бъде облагодетелстван. Вриндавана Даса се е 
отнесъл към тях с неуважение; те са унизени, затова трябва да бъдат 
обгрижени и да получат специална милост. Така че с тези си думи 
Вриндавана Даса е отворил вратата дори за най-лошите оскърбители 
да влязат в Кришна-лока. Това бе интерпретацията, която получихме 
от Шрила Прабхупада. 

 
Оформете си гледната точка, че у предания не могат да 

съществуват никакви отблъскващи неща; тогава каквото и да прави, 
това ще води до някаква връзка с Кришна. В крайна сметка, една 
майка не би мъстила на детето си. Когато тя гълчи детето си, то може 
и да плаче, но майката пак ще дойде и ще го вдигне в скута си. Така 
че няма постоянно безразличие, ревност или отмъстителност, а по-
скоро каквото и да е отншението, то е единствено от състрадание, 
което довежда към развитие. Разбира се това не означава, че нарочно 
трябва да обиждаме преданите и да се стремим да извлечем облага от 
това! Това би било апарадха. В категорията на оскърблението е да 
мислим: „Ще мантрувам Името и греховните реакции няма да ми 
повлияят.” 
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Глава 7 
 

Интелигентна осъзнатост  
 

Предан: Какво е истинското значение на думата анартха? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Анартха означава „отделен 

интерес”. Кришна съзнание е безпричинно, ниргуна, то няма предел. 
Ниргуна означава, че централният поток, вибрацията на Кришна съзнание, 
е вечна. Тази вълна няма край. Всеки интерес, който е различен от Кришна 
съзнание е анартха. Артха значи „необходимост”, а анартха е онова, 
което не е моя необходимост – онова, което е обратното на 
необходимостта ми, тъй като се основава на отделено съзнание и интерес. 

 
Така че, за да се избавим от капана на отделения интерес, който ни 

подвежда, и да се научим как да разчитаме безграничното, трябва да се 
отъждествим с универсалния поток, с универсалната вълна. Понастоящем 
ни отнасят различни вълни на съзнанието за отделения интерес – анартха; 
това не ни е необходимо. Едничката ни необходимост е да се влеем във 
вълната на универсалния интерес, който е за самия себе си, за Него. 

 
Богът казва:  
 
ахам хи сарва-ягянам, бхакта ча прабхур ева ча 
(„Бхагавад Гита” 9.24) 
 
Позицията на Бога е такава. Той е Всевишният. Той е най-

върховният хармонизиращ център и всички ние трябва стопроцентово да 
Му се отдадем. Всяко отклонение от това е анартха. Анартха означава 
„безсмислено”, нещо лишено от смисъл. Единственият истински смисъл 
или цел, на които си заслужава да се служи, е връзката с универсалната 
вълна, универсалното движение. Всичко встрани от това е анартха – 
нежелателно и ненужно. Анартхите не служат на никаква цел. Ние сме 
свързани с анартхите, нежелателните неща, които не обслужват никаква 
истинска наша цел. Но истинската цел на живота си и цялостното 
удовлетворение на самото си съществуване ще открием единствено във 
връзката с универсалната вълна на пълния Абсолют. Това е Кришна 
съзнание. То е най-универсалната, фундаментална вълна и ние трябва да я 
уловим. Нашата цел, удовлетворението ни, самото осъществяване на 
живота ни могат да бъдат намерени единствено там, в онзи пласт, в онази 
равнина, а не на повърхностните нива на национален интерес, семеен 
интерес, обществено служене и т.н., защото те са странични. 
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Едната група е заета с множество частни интереси, а другата група 

желае да сложи край на всяка дейност. Да сложиш край на своите 
дейности, да приключиш със собственото съществуване е отречение, 
самадхи, и също е самоубийствено. Така че трябва да се откажем от 
отречението, също както и от наслаждението. 

 
Както склонността да се върши зло, така и склонността да се 

стачкува трябва да бъдат изоставени. В една държава можем да видим 
толкова много работници, вършещи злини, действащи против принципите 
на закона, обаче това е хулиганство и е нещо лошо. В същото време 
стачкуването, отказът да се работи, също е нещо лошо. Добрият път е 
единствено да се работи за интереса на държавата. 

 
Трябва да научим това; от частния интерес трябва да преминем към 

универсалния, към абсолютния интерес. Не бива да имаме никакъв 
страничен интерес, колкото и широк да е той.  Независимо дали центърът 
му съм самият аз, или семейството ми, или моето село, или моето 
общество, както е в хуманитаризма - всичко това е едва частичка от 
безкрайното. Такава е истината и ние като цяло трябва да се стремим да 
разбираме нещата по такъв начин. Технически думи като анартха-
нивритти, бхава, асакти всичките са покрити от това разбиране. 

 
Бог Кришна е препоръчал в „Шримад Бхагавад Гита” как човек може 

да надвие кама, похотта, чрез овладяване на сетивата. Той ни съветва да 
опознаем природата на душата и тогава всички проблеми, причинени от 
кама, ще се превърнат на пепел: 

 
индрияни паранй ахур 
индрийебхях парам манах 
манасас ту пара буддхир 
йо буддхех паратас ту сах 
 
евам буддхех парам буддхва 
самстабхятманам атмана 
джахи шатрум маха-бахо 
кама-рупам дурасадам 
(„Бхагавад Гита” 3.42-43) 
 
Похотта не е лесно достъпна, тя е скрита. Не можем с лекота да 

проследим къде обитава; тя се появява внезапно и, след като ни плячкоса, 
изчезва. Ала тук ни е казано, че тя в действителност живее в 
интелигентността, в ума и в сетивата. За да победим тази похот, трябва да 
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овладеем сетивата си, но за да го сторим, най-напред трябва да 
анализираме какво представляват сетивата и каква е позицията им, а след 
това и каква е позицията на вътрешния цар на сетивата – ума. После трябва 
да анализираме каква е присъщата позиция на буддхи, способността ни да 
отсъждаме, да сме разумни и интелигентни. А сетне, с помощта на разума, 
следва да се опитаме да открием какво стои в основата на тази способност 
да разсъждаваме, да отсъждаме и да взимаме решения.  

 
В основата е един съвсем тъничък лъч, чиято природа е диаметрално 

противоположна на този свят на опита. В „Шримад Бхагаватам” е даден 
примера, че нощем някой облак може да покрие луната. Макар облакът да 
забулва луната, при все това той може да бъде видян единствено 
благодарение на лунната светлина. 

 
на рараджйодупашчана, сваджйотсна бхашитаиригханайх 
ахам матя бхаситая свабхуша пурушо джятха 
 
В този пример душата е оприличена на луната, а анахкара – на 

облачно покривало. Сетивното съзнание, умът и интелигентността са се 
слели, оформяйки една система, аханкара, която е покрила душата. Обаче 
те се виждат и им е възможно да действат единствено защото я има 
светлината – светлината на душата, луната. Така че с помощта на разума си 
ние трябва да се опитаме да доловим онова, което е отвъд разума, и ще 
успеем да видим, че това е атма, душата. По този начин можем да добием 
пряка връзка с душата, или поне да имаме някакво разбиране, колкото и 
смътно да е то, за нейното съществуване и природа. Тогава материалните 
ни стремежи ще се превърнат в пепел и вътре в себе си ще сме способни да 
надмогнем цялото очарование на този свят. Съветът на Бога в „Шримад 
Бхагавад Гита” е по някакъв начин да се опитаме да добием разбиране за 
истинската природа на нашата собствена атма. Ние наистина имаме 
такава възвишена природа, имаме такава благородна, доблестна позиция в 
по-висшата равнина, но похотта и толкова много други долни неща са ни 
уловили в капана си. 

 
Расо ‘пй ася, парам дриштва нивартате (БГ 2.59). Ако влезем дори 

в съвсем лек досег с благородната позиция на собствената си душа, цялото 
светско очарование ще се стопи; и дори това ще ни се струва нещо дребно 
в сравнение с пробуждането на по-висшите нива на осъзнаване – нагоре 
към Свръхдушата, Параматма, към Нараяна и към Кришна! Толкова много 
екстатична наслада има там и тя ще бъде осъзната единствено когато се 
разкрие вътре в нас. Макар да е далечна за настоящото ни разбиране, 
въпреки това тази, която може да я преживее, да я вкуси, се намира вътре в 
нас – това е дживатма, душата ни. И ако се опитаме да се съсредоточим 
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дори за миг там, ще открием каква достойна позиция има душата. Ще си 
речем: „Кои са тези крадци? Интелектът, умът и сетивата всичките са 
крадци и обирджии. Те ме отвеждат в земята на страданието сякаш чрез 
някаква сложна конспирация.” Така ще виждаме нещата. 

 
индрияни паранй ахур, индрийебхях парам манах 
(„Бхагавад Гита” 2.42) 
 
Нашите сетива са по-висши в сравнение с всички неща, които 

долавяме наоколо си. Представете си, че сме лишени от всичките си сетива 
за досег, виждане, чуване и т.н. – тогава нямаше да имаме представа за 
нищо външно. Светът нямаше да значи нищо за нас. 

 
На свой ред, централна фигура за сетивата ни е умът. Някой може да 

ни вика, а ние да си речем: „Нима той викаше мен? О, бях се разсеял, не 
бях осъзнат и не съм чул. Сетивата ми работят, обаче понеже умът ми е 
бил невнимателен, не съм го чул, нито видял.” Така че умът е в центъра. А 
умът има две функции: санкалпа-викалпа – „Искам това, не искам онова; 
не искам това, искам онова.” Такава основно е функцията на ума. 

 
След това идва буддхи, интелигентността. От ума трябва да се 

изкачим до буддхи, разума. Какво представлява той? Разграничаване. „О, 
умът ми иска това, обаче то ще доведе до такива и такива последици, така 
че не бива да го правя.” Буддхи, интелигентността, или способността ни за 
преценка ще ни даде предупреждението: „Недей да отиваш! Недей да 
слушаш какво ти казва умът, не му се подчинявай.” Това е 
интелигентността. 

 
Сетне, ако се изкачим по-нагоре и оттам, преминавайки оттатък 

интелигентността, потърсим какво има след нея, кое е по-висше от 
интелигентността, кое я поддържа, кое прави функционирането ѝ 
възможно, ще можем да видим: „О, това е истинският ми аз, а всичко 
останало е външно разширение в материалния свят, всичко е материално 
покривало. Мога да го изоставя и единствено със самия себе си, със 
собствената си атма да се изкача още по-нависоко. Атмосферата, в която 
се намирам сега, изобщо не ми е нужна, напротив, тя е вредна. Това е 
някакво палто, дреха, която е била навлечена върху мен, за да вляза в досег 
с това лошо обкръжение.” Осъзнавайки това, със самата си душа можем да 
се отправим по-нависоко, към Параматма, Нараяна и Кришна. 
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Глава 8 
 

Отвъд йога  
 

Предан: Махарадж, чел съм, че по време на сън живото 
същество също вижда. Кое е средството, чрез което вижда и в съня 
си? Що за „око” е това? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Умствената система, тоест 

финото тяло вътре в нас, наречено сукшма-деха, не само може да 
вижда; то има очи, уши, усещане за допир, както и всички останали 
сетива. Всичко, което съществува в облика ни от плът и кръв, 
съществува и в нашето фино тяло; то е по-близко до истинския ни аз 
и е по-съвършено от външното ни тяло. Всеки притежава тази 
ментална система. Съществува ментален свят със свое собствено 
управление, където Ямараджа е съдник. Независимо от физическото 
тяло, умственото тяло може да живее и да действа на различни нива 
в тази фина сфера. Доброто и злото там са на степени, ала всичко се 
намира под властта на трите гуни на природата в тази брахманда, 
тази материална вселена. 

 
Шри Рамануджачария казва, че сънищата не са неистина; точно 

както имаме преживявания в будния си живот, по същия начин 
преминаваме и през множество преживявания насън. В сънищата си 
ние чувстваме болка и наслада, затова много от последиците на 
кармата ни приключват. Страдайки във физическия живот, 
резултатите от лошата ни карма се изчерпват. С изпитаните 
удоволствия пък нашите пуням, заслуги се изчерпват. По същия 
начин, ако в някой лош сън усетим болка, в резултат на това част от 
предишната ни лоша карма приключва. А ако в някой хубав съм 
изпитаме щастие и наслада, приключва някаква пуням, произтичаща 
от благочестието ни. Този вид живот също е „истински” в земен 
смисъл. 

 
По-висшите планетарни системи Бхух, Бхувах, Свар, Махах, 

Джана, Тапах, Сатя са различни нива вътре в материалното 
съществуване, но къде се намират те? Те не са във физическата 
равнина, а в менталната, в света на умственото преживяване.  

 
Предан: Живите същества там живеят вече във фините си тела, 

а не в груби тела от плът и кръв? 
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Шрила Шридхара Махарадж: Да. Дори дърветата и камъните 
имат фини тела, ала те не са достатъчно пробудени. Степените на 
пробуденост у всички са различни. Погрешното разбиране, повлияно 
от проявленията на земната природа (гуна-майи) се разпростира в 
съответствие със степента си чак до Сатялока, сферата на бог 
Брахма; и в крайна сметка негативната страна се слива с Вираджа и 
приключва. Оттам започва духовната равнина с Брахмалока, 
духовното сияние, и се издига през нивата на духовно многообразие 
от Шивалока до Ваикунтха. Над нея е Айодхя, сетне Дварака и 
накрая Вриндавана в Голока. Така че градацията се простира навред, 
чак до Сваям Бхагаван в Радха Кунда. Там са раса-лила, говардхана-
лила и забавленията край Радха Кунда и във всички тях стандартът 
на измерване е според раса, според анандам – степента на екстазната 
радост. Всяка държава си има своя собствена валута, например 
долари, лири, рупии, рубли, йени и т.н., обаче международният 
стандарт е златото. По същия начин, раса и анандам са 
универсалният стандарт, според който трябва да измерваме кое е 
висше и кое низше. 

 
Предан: Защо Гаудия ваишнавите не ползват йога практики - 

като йогийски асани, пранаяма и т.н. - в своето служене към 
Кришна? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Гаудия ваишнавите отхвърлят 

всички повърхностни неща. Богът се намира в сърцето и това е 
важната част. Ние трябва да се позоваваме на сърцето, да имаме 
обмен със сърцето; а не, че чрез боравене с природните сили ще 
добием някаква мистична мощ и ще се стремим да я упражняваме 
върху Бога. Нима това е форма на обожание? За онзи, който има 
сърце, сърдечният обмен е най-важното. Това е служене. 
Удовлетворението е за Бога; каква полза тогава да се стараем да 
придобиваме някакво могъщество отнякъде и по силата му да се 
опитваме да Му се месим? Какъв е резултатът от правенето на йога? 
Тя ще ни даде някаква сила, но какъв ефект може да има тази сила 
върху Него? Никакъв. Ние не бива да се стремим да упражняваме 
силата си върху Него, необходимо е тъкмо обратното. Трябва да 
съобразим, че сме най-падналите сред падналите и най-жалките сред 
жалките. „Аз копнея за милостта Ти. Моля Те, приеми ме за роб, за 
Свой най-долен слуга!” Това е начинът да се обърнем към по-
висшето, а не да натрупаме някаква сила и с нейна помощ да скочим 
до Всевишния, защото по този начин няма да Го уловим, нито ще 
получим благосклонността Му. Благосклонността е доброволна! 
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Богът е цялостен и съвършен. Ако искаме благосклонността 
Му, трябва да Го доближим, оставайки в най-ниската позиция. Ние 
изобщо нямаме позиция. Всред нищото сме. Напълно зависим от 
Него. Това е естественото ни положение, присъщото ни състояние. 
Ние сме изцяло зависими от Него. Така че за каквото и да Го молим, 
то трябва да е с такъв темперамент: „Жадувам за благосклонността 
Ти, за Твоята благодат. Моля Те, приеми ме! Аз съм толкова ужасен, 
толкова порочен, най-долният сред долните. Ти си най-добрият ми 
приятел, ала аз Те пренебрегнах и Те оставих, хуквайки да търся 
надежда другаде. Бях толкова подъл. Не само съм грешник, но и 
предател, коварен човек.” По този начин трябва да се върнем към 
своя най-висш и най-любящ приятел. 

 
Какво ще ми помогнат тези йогийски сили? Той е над всяка 

съблазън. Нима трябва да си мисля, че чрез силата на йога ще Му 
повлияя да ми дари благосклонността си? Той е невъзможно да бъде 
контролиран чрез никакви йогийскии сили, така че йога не може да 
ми помогне. Какво ще направи йога за мен? Той е напълно 
независим, абсолютен, съвършен в самия себе си. Да се опитваме да 
упражняваме други въздействия върху Него няма да има никакъв 
ефект, това по-скоро би Го разгневило. Вместо това трябва да се 
обръщаме към Него по нечия препоръка или с някой закрилник. 

 
Гуру и ваишнавите са нашите закрилници. Не бива да се 

обръщаме към никакви външни природни сили, а към Неговите 
посредници и да ги молим да се застъпят за нас. Посредством йога 
може и да добием някакви фини сили, обаче няма сила, която да Му 
въздейства против сладката Му воля. Трябва да подхождаме към 
Него според сладката Му воля, заедно с онези, които имат вяра в 
Неговата сладка воля. Онези, които имат вяра в сладката Му воля са 
Неговите предани. С тяхна помощ трябва да Го доближаваме, а не с 
каквато и да било друг сила, тъй като това би имало тъкмо обратния 
резултат. Ако искаме да Го опознаем, това е напразно! Не можем да 
Го опознаем със свои сили. При все това, ако изпитваме подобна 
необходимост, трябва да се молим: „Моля те, разкрий ми се!” – в 
противен случай няма смисъл да си пилеем силите да искаме да ни се 
разкрие. Ако се откажем от идеята, че трябва да Го познаем, тогава 
тази молба става излишна. По-скоро настроението ни трябва да бъде: 
„Искам да Те удовлетворя. Искам някак да допринеса за Твоето 
удовлетворение. Моля Те, приеми ме. Ти си пълен, Ти си съвършен. 
Нямаш никакви нужди, но заради моя копнеж, моля Те, дай ми 
някакво служене.” Служенето трябва да е с мисълта за Неговото 
удовлетворение – това трябва да е настроението, с което се 
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обръщаме към Него. Ако се обръщаме към някой близък и любящ 
приятел, не са ни нужни множество мистици, които да повикаме да 
ни помагат в опита ни. 

 
ямадибхир йога-патхаих, кама-лобха-хато мухух 
мукунда-севая ядват, татхатмаддха нил самяти 
(„Шримад Бхагаватам” 1.6.35) 
 
За нас може и да е възможно да контролираме сетивата си до 

известна степен и за известно време посредством практикуването на йога, 
обаче йога не може да ни даде Абсолюта. Това, че Той е Абсолютен 
означава, че е над всичко. Абсолют означава, че Той е себедостатъчен, не 
зависи от каквото и да било друго. Йога може да ни помогне единствено да 
овладеем умствените и физическите си аномалии или ексцентричности, и 
дори това ще е за известно време, не завинаги. За известно време похотта, 
гневът, алчността, илюзията и т.н. (кама, кродха, лобха, моха и т.н.) 
всичките могат да бъдат държани под контрол, обаче само за някакъв 
временен период. Мукунда-севая – ала ако съумеем да се заемем със 
служене към Мукунда, тогава всички притеснения ще ни оставят намира 
веднъж завинаги. Откривайки сладкия вкус на служенето към Него и на 
Неговата компания, всички тези привидно очарователни предложения ще 
се оттеглят напълно. Очарованието на похотта, на гнева и алчността, 
всички тези неща ще изчезнат съвсем и никога няма отново да се върнат, 
ако само успеем да добием вкуса към служенето на Бога, на Мукунда. 

 
нахам ведаир на тапаса, на данена на чеджяя 
шакя евам-видхо драштум, дриштаван аси мам ятха 
бхактя тв ананяя шакя, ахам евам-видхо ‘рджуна 
гятум драштум ча таттвена, правештум ча парантапа 
(„Бхагавад Гита” 11,53-54) 
 
„Всички останали средства се провалят. Единствено изключителната 

преданост може да Ме привлече такъв, какъвто Ме виждаш тук, Арджуна, 
но другите неща не могат да доведат до подобна позиция. Временна 
преданост също няма да е достатъчна; онова, което е необходимо, е 
неизменна, изключителна преданост.” 

 
сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам враджа 
(„Бхагавад Гита” 18.66) 
 
„Изоставете всичко друго и се съсредоточете само върху Мен, 

защото това е единственият вид преданост, който може да Ме привлече 
към отдадения. Всичко останало е безплодно и позорно. Няма как някой да 
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дойде с наемници да Ме вербува. Не! Моите представители са най-добрите 
ви благодетели. Те търсят хора, които да убедят в полза на Моята кауза. 
Затова съществуват Моите представители, а не с някаква бизнес цел. 
Тяхната работа е да правят добро на другите и с тази идея толкова много 
Мои представители са излезли навън, за да проповядват за Мен. Елате с 
тяхна помощ и недейте да търсите никакви външни препоръки да 
използвате най-различни средства, с които да се опитвате да Ме принудите 
да ви даря благосклонността си. Това не е верният път! Но елате при Мен 
чрез Моите собствени представители. Те нямат амбиции лично да се 
облагодетелстват. Те изцяло са отдадени на Моето служене и се скитат да 
убеждават хората единствено за доброто на тези хора. Затова елате 
посредством Моите представители, а не по някакъв друг начин. Какво е 
йога? Има въздух и толкова много други неща, но нима си мислите, че като 
ги контролирате ще Ме принудите да дойда при вас? Аз съм Абсолютният 
автократ. Нехая за нищо друго. Не изпитвам нужда от нищо друго. 
Никаква сила, никаква тактика, никакви коварни методи, никакво 
вербуване – нищо не може да Ми повлияе. Аз съм автократът. Стремете се 
да дойдете при Мен, признавайки властта Ми. Съществуват множество 
полубогове. Те въртят търговия, обаче Аз не съм една от стоките в техния 
асортимент. Никой не може да търгува с Мен. Аз съм Абсолютен. Аз търся 
единствено преданост, изключителна преданост – не нормална и 
обикновена, а спонтанна, сърдечна и искрена. Това е, което търся. Търся 
сърцето и нищо друго – бхава-грахи-джанарданах.” 

 
патрам пушпам пхалам тоям, йо ме бхактя праяччхати 
тад ахам бхактй-упахритам, аснами праятатманах 
(„Бхагавад Гита” 9.26) 
 
„Каквото и да Ми поднесе Моят отдаден с искрена преданост, с 

искрена обич, Аз го приемам. Няма значение дали е листо, цветче, вода 
или нещо друго. Не са Ми необходими разкошни ястия или богати дарове; 
онова, което искам, е сърцето. Копнея за искреност и вяра. Това е Моето 
най-висше изискване.” 

 
Има една внимателно написана поема: „О Кришна, Ти имаш всичко, 

нямаш единствено сърцето си. Сърцето Ти е откраднато от гопите. Имаш 
всичко, освен Своите сърце и ум; те не са у Теб, защото гопите вече са Ти 
ги отнели. Затова вземи моето сърце. Приеми моя ум. Това е, което Ти 
липсва, така че, моля Те, приеми моите сърце и ум за себе си. Твоето сърце 
го няма и това привлича моето сърце към Теб. Моля Те, вземи го.” 
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Глава 9 
 

Основата на сполуката  
 
Предан: Какъв съвет бихте дали за поклонник, който се бори в 

духовния си живот, без да има вкус към Кришна съзнание? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Първият въпрос е: бори се за какво? 

„Бори се” означава да се бори за нещо. Борбата предполага нещо – цел, 
обект, смисъл. Така че каква е целта на тази борба? 

 
Немският философ Хегел е дал своята философия, наречена „идеален 

реализъм”. Той казва, че идеалът не е нереално или абстрактно 
въображение, а е истински и изключително важен, докато материалното 
тяло е нищо, то е по-скоро слуга, който да се покорява на диктовката на 
идеала. Най-напред е идеята, пък сетне тялото я следва. Така че идеалът е 
истински. Тази философия е била изложена от Хегел. 

 
Така че „борба”, но борба за какво? Борбата може да бъде два типа. В 

първия случай няма вкус към светско наслаждение или към отречение, 
налице е жажда по нещо непознато, но поне по-висше от тези две цели в 
живота. Ако човек чувства: „Не мога да понасям този свят на наслаждение, 
но не ми се нрави и отречението,” тогава това предполага, че той има 
някакви натрупани отпреди сукрити, заслуги в предаността. От 
подсъзнанието му ще се породи желанието, стремежът за компанията на 
садху, представител на доброто, добър учител, който може да му помогне. 
Той ще чувства: „Насред пустиня съм. Нуждая се от някакъв подслон. Кой 
може да ми даде подслон? Кой може да ме спаси?” Той може да изпитва 
такъв тип безпокойство – едновременно неудовлетворение от настоящето, 
а също и никаква надежда за позитивно занимание в бъдещето. При все 
това, подсъзнателно ще жадува за нещо. Да имаш този копнеж по нещо 
позитивно предполага наличието на сукрити. Това е единият тип борба. 

 
Другият е когато не е налице позитивна цел, а единствено стремежът 

да се измъкне от нежелателната негативна страна. Това желание за 
отречение – да навлезеш в самадхи и да бъдеш сведен до нула, да се 
приключи с теб, е досущ като самоубийство. Точно както човек, който не 
може да търпи дадена неблагоприятна ситуация, чувства: „Не мога повече 
да поддържам живота си” и извършва физическо самоубийство, по 
подобен начин отречението е духовно самоубийство. Такъв човек си 
мисли: „Не ме влече този земен свят, където непрестанно тече битка между 
толкова много преходни неща. Тук нямам бъдеще.” Усещайки се по този 
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начин, той иска да навлезе в самадхи. Това е като да затвориш жив човек в 
гробница и да я запечаташ. Но ако някой нито е удовлетворен тук, в този 
временен земен свят, нито пък иска да се самоубие и по този начин да 
изличи съществуването си, тогава, ако дори само несъзнателно копнее за 
някакъв светъл живот, това означава, че сукрити се таи в основата на 
подсъзнанието му. Тогава някой садху може да дойде да го навести, 
донасяйки му някои добри вести и напътствия: „Прави това, прави онова.” 
Той ще е склонен да следва този съвет и от това ниво постепенно ще 
започне позитивният му живот. 

 
Има такъв пример с един наш духовен брат. Когато бил момък на 

около осемнадесет години, не бил удовлетворен от живота си у дома, 
затова отишъл в Джаганнатха Пури. В ума си и от дъното на сърцето си 
копнеел да намери някой садху и да се присъедини към него. По онова 
време нашият Гурумахарадж беше в Пури и един от последователите му, 
много учен и умен човек, срещна младежа и го попита: „Ти си много 
простосърдечен момък. Защо си дошъл тук?” „Дошъл съм да търся садху.” 
„О, тогава ела с мен!” Доведе го в групата на нашия Шрила Прабхупада и 
той се присъедини. Придобивките от предишния му живот бяха такива, че 
когато поел в търсене на позитивен духовен път, с лекота го открил. 
Присъедини се и остана завинаги. Присъедини се на осемнадесетгодишна 
възраст и получи санняса на двадесет и осем. Обаче преди да получи 
санняса, някои го обезсърчаваха с думите: „Ти си толкова млад, пък и не се 
знае колко ще живееш. Така че не е мъдро да се поема такъв голям риск!” 
Той също се колебаеше и ми каза: „Прабхупада ми предложи да приема 
санняс, обаче аз се двоумя, а някои от приятелите ми също ме подвеждат.” 

 
Аз казах на Шрила Прабхупада, че той се колебае. Отговорът на 

Прабхупада към него беше: „Страхуваш ли се? Страхът е в този свят, но ти 
ще приемеш подслон в абхая-пада, безстрашните Свети Нозе. Какво 
страшно има? Не се колебай. Целият страх е ограничен до този свят, но ти 
ще се прислониш над тази област на страха. Ще встъпиш в безстрашната 
област, ще се свържеш с безстрашния свят. Плашещото място по-скоро е 
този свят!” Това бяха думите му. Най-сетне той прие и Прабхупада му 
даде санняс в Пури. Всеки ден сутринта в продължение на около месец той 
пееше любимия бхаджан на Шрила Прабхупада „Шри Рупа Манджари 
пада”. На практика Прабхупада го взе от Гая в Пури само и само да го 
слуша как пее със сладкия си глас: 

 
радхападанкита дхама вриндавана яра нама таха йена ашрая 

карила 
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Бхактивинода Тхакура казва: „Какво е Вриндавана? Това е мястото, 
където са отпечатъците от стъпките на Шри Радхика. Това е критерият за 
Вриндавана – онова, което има върху главата си отпечатъците от стъпките 
на Шримати Радхарани.” Такова е откритието на Бхактивинода Тхакура. 
Така че ако искаме да видим какво е Вриндавана, коя е Радхарани и кой е 
Кришна, трябва да добием някакво впечатление, някаква следа по това. 
Бхактивинода Тхакура казва, че Радхарани е всичко: 

 
радхападанкита дхама вриндавана яра нама таха йена ашрая 

карила 
 
„На кое приляга името „Вриндавана”? На онова, върху чиято глава са 

отпечатани стъпките на Радхарани – това е Вриндавана!” Там е най-
голямата сладост. Там всичко е сладко, защото всичко в цялото 
обкръжение се излъчва от Нея. Точно както цялата екранна игра на един 
филм се разгръща от ума на режисьора, който след това на свой ред може 
да изиграе и своя собствена роля в него, по същия начин цялата обстановка 
във Вриндавана е дошла от Шри Радха. 

 
А от Шри Гоуранга получаваме събран дара на милостта от всички 

тези неща. Неговият дар е изпълнен с толкова много неземна сладост и е 
вечен. 

 
Има една птичка, наречена чатака, която винаги гледа към небето, 

молейки за вода. Природата ѝ е такава, че може да пие вода само отгоре, а 
не от земята. Трябва да се превърнем в такива птички в темпераментния си 
копнеж по капчица от божествената сладост, от божествения нектар, който 
раздава Махапрабху. Нектарът, а не медът, е най-сладката течност, която 
някога можем да си представим. Медът е земен, но нектарът идва от свят 
по-висш от земния. Тук, в тази по-нисша област, може да се намери мед, 
но нектарът само можем да си го представяме. Не сме вкусвали нектар в 
земния свят, неговият характер е трансцендентален. Нарича се амрита или 
„храната на Бога”. Има нектар за преданите, за благочестивите, и отрова за 
демоните. 

 
Махадева, който бил снизходителен към демоните, трябвало да изпие 

отровата, излязла от разбиването на Млечния Океан. Това изглежда чудно, 
но той изпил тази отрова по заръка на Вишну и по тази причина, заради 
свързаността си със служенето към Вишну, не загинал, а вместо това тази 
отрова се превърнала в украса за него, правейки шията му синя. И така, 
понякога Махадева се оплаква на Нараяна: „Ти ми даде това неприятно 
служене да се разправям с престъпниците. Какво да сторя? Твоята воля е аз 
да поема службата да се занимавам с демоните, затова понякога трябва да 
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се отнасям приятелски с тях. Но Твоята воля е над всичко.” Такава е 
позицията на Махадева, който има досег с по-висшия свят, но е господар 
на цялата тази сфера на погрешното разбиране. 

 
Предан: Кое е най-прякото и ефективно средство да се получи вкус 

към Кришна съзнание? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: 
 
сатам прасанган мама виря-самвидо 
бхаванти хрит-карна-расаянах катхах 
тад-джошанад ашв апаварга-вартмани 
шраддха ратир бхактир анукрамишяти 
(„Шримад Бхагаватам” 3.25.25) 
 
„Човек лесно ще напредне по пътя на освобождението и по естествен 

начин ще развие непоколебима вяра, привличане и преданост, когато се 
увлича в беседи за Моите славни забавления, общувайки с чистите 
предани. Подобни дейности обилно подхранват ухото и сърцето.” И още: 

 
кришна-бхакти-джанма-мула хая „садху-санга” 
кришна-према джанме, тенчо пунар мукхя анга 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 22.83) 
 
„Общувайки със садху и получавайки тяхната милост, човек може да 

добие кришна-бхакти чак до степента кришна-према. Самият живот на 
практикуващия зависи от общуването със садху. Без садху-санга не е 
възможно да бъде получено истинското зрънце на бхакти.” 

 
кришна-бхакти-раса-бхавита матих 
криятам яди куто ‘пи лабхяте 
татра лаулям апи мулям екалам 
джанма-коти сукритаир на лабхяте 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 8.70) 
 
„Чистото предано служене към Кришна не може да бъде добито чрез 

извършване на благочестиви дейности дори в продължение на милиони 
животи. То може да бъде купено на една единствена цена – пламенен 
копнеж. Където и да го намери, човек трябва да го плати незабавно.” И: 

 
садху-шастра-крипая яди кришнонмукха-хая 
сеи джива нистаре, мая тахаре чадая 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 20.120) 
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„Ако по милостта на някой чист предан и на писанията, една душа 

стане предана на Кришна, тя по естествен начин се освобождава и мая се 
оттегля.” 

 
Получихте ли отговора? 
 
Предан: Да. Най-ефективното средство за добиване на Кришна 

съзнание е общуването с възвишените предани на Бог Кришна – садху-
санга. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Какво означава да се общува със 

садху? Какво според разбирането ви е санга? 
 
Предан: Припрашнена севая (уместни запитвания към истински гуру 

и служене към него). 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, но това не е на нужната висота. 

Садху-санга трябва да има следната природа: 
 
дадати пратигрихнати гухям акхяти приччхати 
бхункте бходжаяте чайва шад-видхам прати-лакшанам 
(„Упадешамрита” 4) 
 
Това е санга и по този начин можем да се облагодетелстваме от 

общуването със садху. Първо, да даваме нещо на садху, за да му доставим 
радост, и да приемаме нещо от него като негов прасадам – дадати 
пратигрихнати. След това гухям акхяти приччхати, каквото има стаено в 
сърцето ни, трябва да го разкрием цялото пред него и да получим неговото 
напътствие. Бхункте бходжате чайва – трябва да му даваме суровия 
материал, за да приема прасадам, а сетне да получим остатъците от него. 
Садху-санга означава това. 

 
Предан: Какъв е начинът човек да провери дали един садху или гуру 

е автентичен? Не е ли така, че най-напред сам той трябва да се стреми да 
бъде искрен, и тогава ще получи искрен гуру и садху-санга? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Но откъде ще се вземе тази 

искреност? 
 
бхактис ту бхагавад-бхактасангена париджаяте 
сат-сангах прапяте пумбхих сукритаих пурва-санчитаих 
(„Брихан Нарадия Пурана”) 



 70 

 
Всъщност, можем да разпознаем един садху чрез сукрити. Инак 

можем да го познаем от шастра, от писанията, защото шастра ни помага 
да познаем кой е садху, а садху ни дава тълкуването на шастра. Така че 
садху и шастра са взаимозависими, обаче садху заема по-важната позиция, 
а шастра е на второстепенна позиция. Живата шастра е садху, обаче за да 
разберем кой е гуру, кой е садху, трябва да се консултираме с описанията, 
дадени за него в шастра. Признаците на садху, както на гуру, така и на 
ученика, са написани в „Бхагаватам”, в „Гита” и в „Упанишадите”. В 
„Бхагаватам” четем: 

 
тасмад гурум прападйета, джигясух шреях уттамам 
шабде паре ча нишнатам, брахманй упасамашраям 
(„Шримад Бхагаватам” 11.3.21) 
 
„Онзи, който търси най-висшето благо, трябва да се отдаде на гуру, 

който добре познава ведическите писания (шабда-брахман) и Върховния 
Абсолютен Бог (парабрахман), и за когото в земния свят няма никакво 
очарование.” А „Гита” казва: 

 
тад виддхи пранипатена, парипрашнена севая 
упадекшянти те гянам, гянинас таттва-даршинах 
(„Бхагавад Гита” 4.34) 
 
„Ще можеш да добиеш цялото това трансцендентално познание като 

удовлетвориш просветлен духовен учител с почтителни поклони, уместни 
запитвания и искрено служене. Великите души, които са много вещи в 
познаването на писанията и са надарени с пряка реализация на върховната 
абсолютна истина, ще ти предадат това божествено знание.” 

 
Така че в Упанишадите, в „Бхагаватам” и в „Бхагавад Гита” ясно е 

споменато какви трябва да са признаците на гуру, а също и тези на 
ученика. Ако такъв квалифициран ученик дойде при квалифициран гуру, 
тогава започва истинският обмен. Иначе може да има всякакви фалшиви 
отношения; подобен черен пазар съществува в света от време оно под 
претекста, че е религия. Ала от общуването с истинските отдадени идва 
предаността, бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджаяте. И  сат-
санга прапяте пумбхих, сукритаих пурва-санчитаих – човек може да дойде 
при верния водач, садху, в резултат на предишните си добри дела. Сукрити 
биват два вида – гята и агята.  

 
Агята-сукрити е в началото, когато някой, неволно за самия него, е 

въвлечен в служене към Бога чрез садху. Например, някой човек е 
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построил дхармашала. Толкова много различни хора отиват да пренощуват 
там, но понеже се възползват от енергията на този, който я е построил, 
последиците от действията им ще отидат при него. Може да дойде да 
отседне някой разбойник. Може да дойде някой поклонник, а може да 
дойде и садху. Ако отседне разбойник, тогава, тъй като той се възползва от 
енергията на собственика на дхармашала, собственикът ще трябва да 
поеме някои от лошите му последици (папа) и ще страда заради това. Но 
ако там отседне честен човек, тогава собственикът ще спечели пуня, 
благочестив кредит. По този начин при него ще дойдат папа и пуня, ала 
след като надлежно изстрада или се наслади на тези плодове, с тях ще бъде 
приключено. Обаче ако истински садху, преданоотдаден, отседне там и се 
ползва от енергията на собственика, тогава този собственик ще добие нещо 
постоянно. 

 
нехабхикрама-нашо ‘сти, пратявайо на видяте 
свалпам апй ася дхармася, траяте махато бхаят 
(„Бхагавад Гита” 2.40) 
 
„В тази бхакти-йога няма загуба на първоначалното усилие, нито 

има намаляване на резултатите. Дори най-малкото нещо, извършено в 
бхакти-йога, спасява човека от най-големия страх на раждането и смъртта 
в този материален свят.” 

 
Така че в тази „сметка” се депозират постоянни придобивки, а с 

всичко останало, както с щастието, произтекло от приютяването на някой 
добър, честен в светски смисъл човек, така и със страданието, последвало 
от подслоняването на разбойник, ще бъде приключено. Ала този вид 
придобивки са постоянни и когато те се натрупат в достатъчна степен, това 
ще привлече човека да извърши някакъв вид неопределено служене към 
садху, макар и не особено съзнателно. Това също се натрупва и достигне 
ли известен предел, у него ще се пробуди търсенето на истината. Той ще се 
замисли: „Защо живеят тези садху?” Тогава ще се приближи към тях и ако 
го направи в подходящото настроение, описано в писанията, обменът ще 
започне. Общуването, или връзката с истински садху се случва 
благодарение на някакви скрити в подсъзнанието дейности, известни като 
сукрити. Сукрити биват два вида: агята и гята – несъзнателно придобити 
и  съзнателно придобити – сат-санга прапяте пумбхих, сукритаих пурва-
санчитаих. Затова ниво на сукрити Махапрабху казва: 

 
брахманда бхрамите кона бхагаван джива 
гуру-кришна-прасаде пая бхакти-лата-биджа 
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 19.151) 
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„Скитайки из материалната вселена, онова щастливо живо същество, 
което получи милостта на гуру и Кришна, добива зрънцето на увивното 
растение на преданото служене.” 

 
Сукрити се описва с думата бхагяван, „добра съдба”’. Има толкова 

много различни видове садху. Сред тягите съществуват толкова много 
класи: голите нага-баба и други. Сред групата на теистите също има 
множество различни групи – рамануджи, рамананди, нимбарки, валлабхи и 
гаудия-ваишнави. Гаудия-ваишнавите са последователите на Махапрабху. 
Така че дори сред групата на теистите има градация от класификации, но 
благодарение на нашите сукрити, ние ще бъдем насочвани от 
подсъзнанието си да се свържем със садху от някоя точно определена 
група. 
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Глава 10 
 

Диктовката на Шри Гуру 
  

Предан: Зная, че понастоящем съм обусловена душа и съм в мая, 
обаче се казва, че имам вечна връзка с Кришна. Така ли е, че ще узная тази 
връзка едва след като се пречистя? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, когато мъглата бъде прочистена, 

слънцето ще засияе в цялата си девствена слава. Мъглата на погрешното 
разбиране, под формата на анябхиласа, карма, гяна и т.н. е покривало. С 
постепенното разпръскване на това покривало, вечната връзка ще се появи. 

 
Предан: Тази вечна връзка винаги ли е една и съща или може да се 

променя, например ватсаля, родителската нежна обич, да се превърне в 
мадхуря, интимна любов, или пък мадхуря да стане дася, служене? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще се разкрива постепенно. 

Когато бариерата, покривалото, отпадне, то ще се разкрие. Разделящата 
стена полека ще избледнее и колкото повече изтънява, толкова повече 
връзката ще бъде доловима. Това е постепенен процес и в началото ще 
бъде неясно. Стигнем ли до нивото на бхава-бхакти – сърдечната 
преданост – тогава в разбирането ни ще се прояви нещо и полека-лека ще 
става все по-явно. 

 
Има няколко степени, водещи към бхава: анартха-нивритти, 

ништха, ручи, асакти и след това е бхава. Когато предаността достигне 
стъпалото на бхава, тогава, разбира се, тази вечна връзка ще се прояви до 
известна степен по смътен начин. После, чрез един постепенен процес, 
определената идентификация, специфичното качество на привличането, 
което човек изпитва към Кришна, ще става все по-ясно. В привличането, 
във връзката между двамата се намесват външни наклонности като 
анябхиласа, карма, гяна и т.н. Колкото повече изтънява тази преграда, 
толкова повече природата на раса, също както и дълбочината и 
интензивността ѝ, постепенно ще се разкриват. Това не е нещо 
неопределено, нито е продукт на въображението, а е по-ясно и от слънцето. 

 
Предан: Когато гуру присъства, той ни ангажира в нещо, което 

Кришна иска. Обаче в отсъствието на гуру, ние можем да извършваме 
някакво предано служене по собствена инициатива. Как да разберем, дали 
Кришна действително иска тази специфична дейност от нас? 
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Шрила Шридхара Махарадж: За предпочитане е да питаме шикша-
гуру, но ако няма такъв наблизо, трябва да се опитаме да попитаме своя 
вътрешен гуру: „В този случай какво се изисква от мен? Учителю мой, 
моля те, разкрий ми това.” Трябва да отправим тази молба към своя 
вътрешен чайтя-гуру и да действаме съответно. Нахи каляна-крит кашчид 
дургатим тата гаччхати (БГ 6.40) – искреният няма да има за какво да се 
разкайва. Онзи, който е откровен със собствения си аз, ще получава такава 
диктовка, която ще му помага да напредва в духовния си живот. Той ще 
запита вътрешния си учител: „В този случай какво би зарадвало моя 
Гурудева? Ще го сторя. Колкото ми е по силите да го разбера и 
почувствам, ще го сторя.” Този искрен вътрешен подход ще бъде крайното 
средство, но ако наоколо ни има някой шикша-гуру, трябва да се 
консултираме с него. 

 
Предан: Понякога различните шикша-гуру имат различни мнения. 
 
Шрила Шридхара Махарадж: В този случай също трябва да се 

обърнем към своя вътрешен гуру: „Моля те, кажи ми кой съвет да 
последвам? Моля те, дай ми някаква вътрешна насока какво трябва да 
направя?” Ако откъм външните водачи идват различни мнения, тогава при 
всички случаи трябва се обърнем с тази молба към собствената си съвест и 
да последваме вътрешната ѝ диктовка. Ако е възможно, трябва да идем при 
друг признат шикша-гуру, с когото можем да се посъветваме относно тази 
разлика в мненията. Но ако и там ударим на камък, трябва да се молим на 
своя вътрешен гуру. Няма друга алтернатива. 

 
Предан: Мога да попитам чейтя-гуру, гуру в сърцето си, обаче как 

да разбера дали отговорът идва от гуру, а не просто от собствения ми ум? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще зависи от собствената ни 

степен на осъзнаване. Може не винаги да е ясно, обаче нямаме друг избор. 
В крайна сметка зависи от нашето вътрешно отсъждане да решим: „Аз 
отидох при моя Гурудева, обаче вътрешната ми преценка ме отведе при 
него. Как изоставих предишното си обкръжение и дойдох при моя 
Гурудева? Вътрешният ми водач ми помогна да приема именно него за 
гуру, така че не мога да пренебрегна гласа на този вътрешен водач.” Щом 
вътрешният ни глас ни е отвел при истински гуру, значи той не е предател 
и можем да се съветваме с него като с надежден приятел. 

 
Предан: Ние сме просто едни начинаещи бхакти и нямаме такава 

чиста чувствителност, че да сме способни да общуваме с чайтя-гуру. 
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Шрила Шридхара Махарадж: Така е, затова ще е по-добре, по-
безопасно, по-полезно и по-лесно ако можем да си намерим шикша-гуру. 
Обаче в краен случай, когато това не е възможно, трябва пламенно да се 
обърнем към собствения си вътрешен гуру, чайтя-гуру. 

 
Също така, може моят божествен учител още да е жив, но да съм 

изпратен да служа в някое далечно място и ако се налага да се вземе 
някакво спешно решение, тогава какво ще направя? Ако е нужно незабавно 
решение и няма време да получа заръката на своя учител, мога да се 
помоля на вътрешния си гуру и да сторя онова, което според мен би 
зарадвало моя учител. Ще се заема със задълженията си и ще работя с 
увереността: „Това ще удовлетвори моя Гурудева.” 

 
Казва се, че онзи, който се е отдал, няма да извърши никакво 

оскърбление. Ако се отдадете и сетне се помолите: „Какво да направя, 
учителю? Моля те, диктувай ми!” и ако действате искрено в съответствие с 
това, тогава дори и да е погрешно, няма да имате вина, защото няма да сте 
искали съзнателно да не се подчините на гуру – ще сте опитали доколкото 
ви е по силите на сто процента да му се покорите. Не сте съвършен, ала 
при все това сте направили колкото сте могли и той ще бъде удовлетворен 
от това. Той знае всичко. Всеведущ е и ще види: „Той е опитал да даде 
най-доброто от себе си.” 

 
Така че от своята позиция трябва да се стремим да даваме най-

доброто и ще бъдем възнаградени съответно. Обаче трябва да сме 
внимателни вътре в нас да няма никаква неискреност, двуличие или 
лицемерие, защото подобни неща са самоубийство. Нахи каляна-крит 
кашчид дургатим тата гаччхати (БГ 6.40) – Онзи, който искрено се 
стреми да върши добро, никога не е излъган. В каквато и равнина да 
живеем, трябва да сме верни на себе си, на своята съвест. Според силите си 
трябва да сме верни на тази равнина, а когато се въздигнем по-нависоко, 
трябва да отчетем това и да последваме вярата на новото си ниво. Не бива 
да сме неискрени. 

 
Диктовката на Шри Гуру е такава, че той ще ни дава заръка, 

съответстваща на степента на духовното ни развитие. На някой, който е на 
по-ниско ниво, ще даде една заръка, на някой, който е на по-високо ниво, 
ще даде друга, а пък на друг, който е още по-нависоко – трета. Той ще ни 
дава задачи, съответстващи на способностите ни, на нивото ни и на 
природата ни – в противен случай за нас би било невъзможно да се 
развиваме. Така че задълженията ни трябва да съответстват на нивото ни, 
както и очакваните резултати. Някой, който има капацитета да вдигне 
десет килограма, няма да получи инструкцията да вдигне сто. 
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Предан: Понякога чувстваме в себе си искреност, ала по-късно 

осъзнаваме, че искреността, която сме изпитвали, е била само 
повърхностна. 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се, при всички случаи е 

възможно да се чувстваме така. Отношението към нас неминуемо 
съответства на нивото ни. На едно момче се дават изпитни задачи за 
момче, не за пораснал мъж. Въпросите в теста на момчето ще се 
различават от тези за възрастните. Постепенно ще бъдем отвеждани до по-
високия стандарт. Парокша-вадо ведо ‘ям, баланам анушасанам 
(„Бхагаватам” 11.3.44). Точно както едно дете се възпитава с някакви 
умели похвати, същият процес се прилага и по отношение на нас. 

 
Предан: Какво трябва да правим ако понякога гуру ни дава служене, 

надвишаващо способностите или възможностите ни? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако смятате, че определено 

задължение е отвъд способностите ви, просто кажете на Гурудева: „Много 
ми е трудно да се справя. Не се считам за подходящ да извърша ефективно 
това задължение. Като изразявам това опасение в ума си, вероятно ще 
пожелаете да ми възложите някакво друго служене?” Но ако той въпреки 
това настои: „Не, ти трябва да го свършиш,” тогава следва да направите 
каквото е по силите ви. Ако имате вяра и го считате за истински гуру, 
може да се опитате да изпълните това задължение по най-добрия начин, на 
който сте способни. Трябва да имате предвид, че той има някакъв по-висш 
мотив, че чрез въвличането ви в тази дейност ще бъде послужено на 
някаква по-висша цел. 

 
Предан: Това Кришна съзнание е много, много прекрасно. Вярата на 

Чайтаня Махапрабху е толкова сладостна. Много хора са привлечени към 
Кришна и към Чайтаня Махапрабху, но защо като мине известно време 
някои от преданите губят вярата си и се отдръпват? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Първото, от което зависи това, е 

силата на сукрити на предания. Второто е, разбира се, неговата свободна 
воля, неговата независимост. Обстоятелствата също имат своето 
въздействие. Всяко действие е комбиниран резултат от няколко фактора. В 
„Шримад Бхагавад Гита” четем: 

 
панчайтани маха-бахо, каранани нибодха ме 
санкхйе кританте проктани, сиддхайе сарва-карманам 
(„Бхагавад Гита” 18.13) 
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Ако анализираме която и да било случка ще видим, че тя е 

комбинация от различни сили, действащи от разни посоки. Като цяло 
можем да преценим, че ситуацията на даден предан зависи от предишните 
му заслуги, от сегашната му свободна воля, от обкръжението и от милостта 
на Бога. Свободната му воля може да го накара да извърши ваишнава-
апарадха. А предишните му заслуги, сукрити, ще се стремят да го 
задържат в стандарта, който вече е придобил. Със свободната си воля той 
може да извършва оскърбления. Съществува и свободната воля на 
обкръжението – околното обкръжение може да му дари милостта си. 
Съществуват множество допринасящи фактори.  

 
Предан: Един от вашите духовни братя ми каза, че ние мантруваме 

„Харе Рама” в махамантрата, обаче не бива да произнасяме „Рама”. Той 
каза, че това не е шуддха, чисто, и че трябва да казваме „Рам”. Вярно ли е 
това? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: „Рама” е вярното произношение, но 

ако някой казва „Рам” това не означава, че няма да има стойност – ще има 
някакъв ефект. Вътрешното чувство, вложено в звука, е по-важно от 
произношението. Човек може да казва „Кришна”, „Канай” или толкова 
много имена, но това зависи главно от бхава, от вътрешната реализация и 
усещане за смисъла на думата. 

 
Някое дете има име, под което е регистрирано. Майка му може да го 

нарича с название, което не е съвсем точно според произношението на 
името му, ала това не накърнява нищо. Любовта ѝ е важна. Ако майката 
назовава детето си с някакво име, то може и да не е произнесено напълно 
правилно, но обичта, с която тя зове името му, е по-ценна. Така че дали 
казваме „Рама” или „Рам” може и да не се взима чак толкова под 
внимание. Съкровеното чувство, с което се произнася името, е от много 
по-голямо значение. 

 
Предан: Понякога представяме махамантрата на нови хора, които 

нямат ни представа, ни усещане за това какво или кой е Рама и кой е 
Кришна. Как трябва те да произнасят името Рама? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Естествено, трябва да мантруват 

„Рама”, а не „Рам”, тъй като това е истинското произношение. Ако човек 
произнася „Рам”, това не значи, че цялото му мантруване не струва, но 
„Рама” е граматически правилното произношение. Всичко зависи от 
сърцето, от чувството и от искрената посветеност. Най-важното е 
пламенната ви отдаденост. Детето може да вика баща си с „Тате” или с 
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какъвто и да било друг нечленоразделен звук, но никой не гледа това. 
Вътрешната убеденост е онова, което се взема под внимание. 

 
Предан: Когато представяме процеса на мантруване на много нови 

хора, откриваме, че заради някои свои предишни идеи, някои от тях не 
харесват Харе Кришна маха-мантрата. Можем ли да им казваме нещо 
друго, например Говинда джая джая…? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това зависи от тяхната степен на 

преданост. Затова откривате, че дадена група е склонна да пее Говинда 
джая джая, но когато ги помолите да кажат Харе Кришна, те не проявяват 
ентусиазъм. 

 
Предан: Нашият Гурумахарадж ни е дал инструкцията да 

мантруваме поне по шестнадесет кръга на ден. Ние сме начинаещи бхакти 
и понякога не изпитваме такова голямо привличане, че да мантруваме по 
шестнадесет кръга. Какво да сторим, че да бъдем повече привлечени към 
мантруването? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Най-важното нещо е да сте заети в 

служене. Служенето към името и служенето към гуру и ваишнавите е 
почти равносилно, ала при все това до известна степен основата трябва да 
бъде служенето на святото име. Вашият Гурумахарадж е въвел ежедневен 
минимум от шестнадесет кръга, а нашият Гурумахарадж ни 
инструктираше да мантруваме поне по четири кръга на ден на маин, 
броеница. Но това е нищожна разлика, тъй като нашият Гурумахарадж 
искаше да сме много активно заети в различни видове служене, ала да 
следим и малата да не гладува. Някакво служене трябва да се извършва и 
към нея чрез мантруване поне на четири кръга. Това беше неговото 
наставление, но той също така даваше и напътствието, ако имаме 
възможност да мантруваме още и още.  

 
Общият стандарт, поставен от Махапрабху, е не само шестнадесет, 

но четири пъти по шестнадесет кръга, което се равнява на една лакха – 
100 000 имена. Това специално се отнася за някой, който не живее в 
организирана общност предани и особено ако живее отделно. Когато 
живее в организирана общност, той винаги има задачи от висшестоящите 
да върши това или онова, и затова е постоянно зает в служене. В този 
случай минималното количество мантруване е по-малко от шестдесет и 
четири кръга. Но когато става дума за грихастхи, семейни, живеещи 
отделно от обществото на преданите, те специално трябва да мантруват по 
една лакха свети имена на ден. Това е общият стандарт, препоръчан от 
Махапрабху и от нашия Гурумахарадж. Обаче когато човек е в дадена 
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организация и от него се иска да върши служене, да тича насам-натам, той 
понякога е толкова зает, че няма възможност даже да спи нощем; в този 
случай трябва да се опитва да мантрува поне по четири кръга. Толкова 
активно е зает, че за двадесет и четири часа не почива изобщо, ала при все 
това от него се иска да мантрува поне четири кръга; докато общата 
препоръка е ако някой живее отделно като грихастха, да мантрува поне по 
една лакха имена. 

 
Махапрабху е поискал от нас и ни е дал съвета да се пречистваме с 

помощта на божествения звук. Но звукът трябва да бъде истинско 
трансцендентално Кришна съзнание, а в тази Кали Юга, епохата на 
противоречията, към нас има съвсем минимално изискване за пречистване. 
Думата кали идва от калах, което означава „кавга, спор”. Ние сме 
предпазливи към всичко; всеки си мисли: „Не, няма да приема нищо без 
доказателства.” 

 
Умът е много подозрителен, затова трябва да се възползваме от 

божествения звук. От нас се изисква минималното, а при все това 
трансформацията, която ще ни се случи, ще бъде огромна. Да имаме 
някаква шраддха, вяра, е минималното изискване, минималната такса за 
достъп, която се изисква от нас: „Ако направя това, ако се включа в този 
санкиртан, съвместното възпяване на светите имена, всичко ще бъде 
направено.” Тази основополагаща вяра трябва да присъства и да ни 
поддържа. Това искрено сътрудничество от страна на сърцето е 
необходимо за Кришна съзнание и то може да ни пречисти много бързо. Да 
имаме вяра, че този процес на Кришна съзнание ще ни пречисти, е 
минималното изискване. Човек трябва да си мисли: „Постигна ли това, 
всичко ще бъде направено.” Ако такава благородна, великодушна 
убеденост присъства вътре в нас, наред с искреното ни настроение на 
съпричастност, това може да ни помогне много бързо. Тази съпричастност 
означава съпричастност с божествения звук, със звуковия аспект на 
Върховния. Това е нещо лесно достъпно за начинаещите, а оттам насетне 
множество други аспекти на безкрайното ще ни се притекат на помощ.  

 
Започвайки от универсалния звуков аспект, който е леснодостъпен, 

останалите аспекти постепенно ще го последват. Обаче вярата ни трябва да 
е прочувствена и искрена. „Намирам се всред трудности, а това ще донесе 
истинско облекчение на всичките ми проблеми. Ще сложи край на всички 
грижи, които изпитвам сега, както и на онези, които ме чакат за в бъдеще. 
Аз съм искрен ученик в търсене на истинския си съкровен интерес. Трябва 
да съм верен на самия себе си. Чувствам се неловко тук, в този свят; искам 
да подиря уюта на дома си. Ако съм искрен, знам, че пътят нататък ще се 
открие пред мен и че няма да е трудно – той присъства в звуковия аспект 



 80 

на Върховния. Онази най-велика реалност е самият Той, който присъства и 
в божествения звук. Този божествен звук не е нещо въображаемо. Въпреки 
че за сегашното ми разбиране той идва и си отива, появява се и изчезва, 
при все това не е някакво маловажно, преходно нещо. Той е реалността.” 

 
И за един начинаещ това преживяване на слуха е велико нещо. 

Звукът донася далечни неща, а ухото може да ги долови. Окото не е 
способно да вижда толкова надалеч. 
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Глава 11 
 

Разпространяване на божествеността  
 
Махапрабху е дал общата заръка: „Когото и да срещнете, говорете 

му единствено за Кришна.” 
 
яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша 
амара ягяя ‘гуру’ хана тара еи деша 
 
„Когото и да намерите, говорете с него само за Кришна. В този 

случай Аз съм ваш гуру.” Махапрабху е дал този толкова всеобхватен 
съвет. Смисълът, който се крие в него, е: „Помагайте, донасяйте 
облекчение! Всички са в беда, в страшна беда. Затова недейте да се 
занимавате с маловажни неща, а внасяйте облекчение като свързвате 
напълно всички с Кришна. Челюстите на смъртта ги поглъщат – спасете 
ги! Сега те са в човешки облик, ала след смъртта си може да се изгубят в 
някаква друга форма на живот. Така че, докато главите им са над 
повърхността, стремете се да ги хванете, инак може да се гмурнат 
надълбоко в течението и няма и да ги видите. Могат да пропаднат от 
човешката форма в някаква друга форма на живот и да се изгубят там в 
очакване. Има толкова много различни слоеве, но докато плават и главите 
им се виждат над водата, уловете ги, спасете ги, инак в следващия момент 
може да потънат под водата и да се изгубят без следа. Затова където и да 
ги намерите, по някакъв начин ги свържете с Кришна. Стремете се да им 
дадете този досег. Това е толкова неотложно: „Повтаряйте името на 
Кришна – винаги! Не се извинявайте с „сега ще ям” или „сега ще спя”.  

 
Нашият Гурумахарадж искаше непрестанен стремеж. Казваше: 

„Докато се храните, докато си лягате, докато вършите каквото и да е, 
докато отивате където и да е, бъдете във връзка с Кришна. Старайте се 
единствено да запазвате връзката с него.” Нашата свързаност с Кришна е 
нещо толкова належащо. Какъв стойностен живот е това, а къде сме ние? В 
устата на тлението! Всеки трябва да бъде спасен. Спасете ги! Помагайте! 
Това всеобщо дело не се нуждае от специфични напътствия. Това е нещо 
всеобхватно – става дума за здрав разум в школата на предаността и чрез 
този процес и самите вие ще получите помощ. Ще можете да се задържите 
да не потънете, точно както когато човек движи ръцете и краката си, той 
може да плува над водата – нещо подобно е. Киртана ще ви поддържа по 
такъв начин. Затова стремете се да практикувате Кришна съзнание по 
всяко време, спрямо всеки. 
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Има една статия, в която нашият Гурумахарадж се обръща към 
учениците си: випада уддхарана бандху-гана – „Вие сте моите спасители. 
Всички вие ме избавяте в моята беда, в действителната опасност на живота 
ми.” Той се обръща към своите ученици по такъв начин: „Всички вие сте 
мои спасители. Вие ми давате подкрепата си. Дойдохте да ме слушате и 
така аз получих шанса да извършвам киртана, кришна-киртана. Така че 
вие сте дошли да ме спасите. Вие ми давате храна, инак щях да умра в 
бездействие. Всред тази вечна атмосфера ние сме безпомощни без 
култивирането на Кришна съзнание. Всички вие дойдохте, за да ме 
ангажирате в кришна-киртана, дойдохте да ме спасите от опасното ми 
положение.” 

 
По такъв начин се обръщаше той към учениците си. Това е толкова 

дълбоко! „Всички вие сте мои приятели, дошли сте да ме избавите от 
моята беда, да ме спасите от моята опасност.” По такъв велик начин 
гледаше той на учениците си – и това е истината. И така, кришна-киртана 
е единственото животодаряващо, животоспасяващо нещо в този свят. Без 
Кришна съзнание душите потъват все по-надълбоко кой знае къде. 

 
Шрила Шридхара Махарадж (към един предан): Ти се завърна тук, 

в Матха, след като отнесе името на Кришна по целия свят! Кришна-
киртана беше толкова скъп на нашия Гурумахарадж, и особено задачата 
да се отнесе Кришна съзнанието на запад. Неговото въплъщение този път 
бе главно с тази цел – да го отнесе на западната цивилизация. 

 
Предан: В държавите, където проповядвам, законът изисква от всеки 

да има работа, затова всички преданоотдадени работят. Освен редовната си 
работа, правят пуджа и т.н. Понякога те казват, че тяхната пуджа, 
садхана, лекции и т.н. са станали механични. Затова техният въпрос е: как 
да поддържат всичко винаги свежо? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Как може да са механични? 

Механично е онова, което е заповядано от правителството. Физически 
трябва да го съблюдаваме, обаче вътрешното ни увлечение ще е 
обожанието. Как тогава може то да бъде механично? То е истинско, а 
механично ще бъде външното шоу, което правителството изисква от нас. 

 
Когато Махапрабху започнал Своята санкиртана проповедническа 

мисия, по онова време двамата братя Рупа и Санатана били на служба при 
царя на Гаудадеша. Те били много възвишени учени и изучавали 
писанията. Санатана открил, че времето, в което юга-аватара, 
въплъщението на Бога за Кали Юга ще проповядва нама-санкиртан, 
наближава. Затова той бил бдителен: „Появила ли се е тази инкарнация? И 
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къде?” Сетне, когато чул, че в Навадвип нама-санкиртана, 
разпространяването на святото име, вече е започнато от Шри Чайтанядева 
в облика на Гоуранга, той заключил, че аватара, инкарнацията на Бога, 
явно е дошъл там и че Гоуранга навярно е този аватара. Тогава написал 
писмо на Махапрабху: „Ние сме пропаднали души, заети с управлението 
на това анти-хиндуистко правителство. Заемаме такава длъжност и външно 
сме попаднали под нейното влияние. Какво бъдеще ни чака?” Махапрабху 
им отвърнал с писмо, в което написал: 

 
пара-вясаним нан вяграпи гриха ‘кармашу  
тад евасвадаятй янтар нава-санга-расаянам  
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 1.211) 
 
„Една омъжена жена, която обича друг мъж, може да бъде постоянно 

заета с домашните си задължения, обаче сърцето ѝ винаги усеща и вкусва 
компанията на другия човек, когото обича. Макар външно да изглежда 
много увлечена в домашни дела, в сърцето си тя неспирно се наслаждава 
на общуването със своя любим. (По същия начин, външно вие може да сте 
ангажирани  и привидно да сте заети с правителствени дела, обаче сърцето 
ви не е в това. То копнее за нещо и се наслаждава на благодатта от 
общуването с тази съкровена същина.)” 

 
Така че другите не могат да пленят сърцето ни; те може да 

контролират физическата ни дейност, обаче когато извършваме някаква 
форма на обожание или на харинама, сърцето ни се втурва натам. Така че 
за каква механичност може да става дума? Механичната страна е външната 
страна, а искрената страна е вътрешната. Човекът е отвътре. Истинският 
човек не се намира в действията, които е принуден да върши. И 
обикновените хора също правят така: външно показват съпричастност и уж 
не се занимават с политика, обаче вътрешно в сърцата си не могат да бъдат 
уловени от никого. Сърцето на предания се насочва към Бога. 

 
Разбира се, когато велики личности като Христос, Мохамед или 

самият Шри Чайтанядев идват за благото на хората, те проповядват 
открито, смущавайки съществуващия ред и сблъсък има; те го надрастват 
и побеждават. Но що се отнася до обикновените хора, правителството 
обикновено не ги предизвиква и не се меси в личните им занимания. Но 
когато се проповядва с вдъхновението: „Сражавайте се с външните 
обстоятелства и установете тази определена вяра, спасявайки по такъв 
начин хората,” в този случай известни трудности ще има. Тогава ще е 
необходимо да се сражавате с всяка противостояща групировка. Но в 
личния живот на практикуващия това не е нужно. 
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Предан: В някои държави на преданите не се позволява да 
проповядват. Разрешено им е да извършват обожание по домовете си, но 
навън им е забранено да проповядват. Какво бихте препоръчали за тях, как 
да напредват в духовния живот? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Да правят каквото е възможно, да се 

възползват по най-добия начин от лошата сделка – такава трябва да е 
линията на поведение. Каквото е възможно да се прави, възползвайте се 
вътре в къщи. По-късно, ако Бог пожелае, ще дойдат благоприятни 
обстоятелства и ще излезете навън. Понастоящем самички не можете да се 
сражавате с тях в това отношение, така че правете го вътрешно, доколкото 
ви е по силите. Но ако Богът иска да се проповядва навън, Той ще ви 
създаде благоприятни условия и тогава ще можете да излезете. Иначе 
спасявайте най-напред себе си и правете каквото ви е по силите при 
дадените обстоятелства, със съображението да се възползвате по най-
добър начин от лошата сделка. Когато специалната воля на Бога дойде да 
погълне всичко и да промени цялостно сърцата на хората, тогава 
обстоятелствата ще станат други. Но понастоящем първо спасете себе си, а 
след това правете колкото ви е според възможностите, за да се развивате, и 
бъдете удовлетворени от това. Не е нужно само да се сражавате, нужно е 
просто да съхраните самия си живот. Огънят, искрата я има; настанат ли 
благоприятни обстоятелства, тя ще пламне в пожар. Тази искра трябва да 
бъде поддържана. 

 
Предан: Тогава как можем да поддържаме искрата? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: В сърцата си. А когото срещнете и 

намерите, че е благоприятно, можете да я разпространите и на тях, но 
внимателно, без дързък натиск. Оставайки в тези определени граници, 
правете каквото е възможно, без да предизвиквате навън открита битка. И 
не се въвличайте в политика. 

 
Доколкото ви е по силите, трябва да опитвате. Обаче това означава 

да сте готови да рискувате всичко, да умрете, да бъдете мъченици. Но не е 
необходимо действително да се сражавате. Доколкото е възможно, 
следвайте юкта-вайрагя, средния път. Юкта-вайрагя означава не открита, 
външна битка, но да продължавате, да поддържате всичко в съгласие, в 
хармония с външните обстоятелства. И когато имате някакъв шанс да 
пристъпите – улавяйте го. По този начин трябва да вървите напред. 

 
И така, чакайте и гледайте, и вършете задълженията си. Не се 

втурвайте припряно напред, инак енергията ви ще бъде пропиляна – висш 
тип енергия ще се похаби в нисш тип битка. Субстанция с по-висше 
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качество ще бъде прахосана. Макар че всъщност няма да е прахосана, но за 
момента ще бъде възпряна. Иначе никоя енергия, вложена в служене, не се 
пропилява. 

 
нехабхикрама-нашо ‘сти, пратявайо на видяте 
свалпам апй ася дхармася, траяте махато бхаят 
(„Бхагавад Гита” 2.40) 
 
„Дори малкото начало в преданото служене не може да отиде 

напразно, нито може да има загуба. И най-незначителната практика в 
такова предано служене спасява човека от всепоглъщащия страх на 
повтарящите се раждане и смърт в този свят.” 

 
При все това, най-добрата политика е да не се предизвиква никаква 

битка, а да се подхожда внимателно, с готовност да се извлече най-доброто 
от лошата сделка. Иначе, ако се хвърлиш да атакуваш директно, ще те 
убият или ще те вкарат в затвора. Но това също е вид политика! Човек 
може да бъде хвърлен в затвора, но заради неговото задържане 
атмосферата да се промени. Или, ако някой бъде убит като Христос, тогава 
от тази жертвоготовна позиция също може да последват някакви 
въздействия. Това също е възможно, но то е крайна стъпка. 

 
Ние искаме средния път. Ще чакаме, ще гледаме и ще се възползваме 

от всеки добър шанс да напредваме, но няма да пропиляваме енергията си 
в първата битка. Такава е линията на поведение. Онзи, който желае победа, 
няма да се втурва импулсивно, а ще е много дипломатичен – понякога ще 
прави крачка назад, друг път ще напредва, а понякога ще устоява здраво. 
Военната мощ не е всичко; стратегията и тактиката също имат своето 
място. 

 
Друг вид политика е войската да нападне врага от различна страна 

По същия начин, в проповедническите си задължения можете да се 
опитате да осъществите пробив там, където няма чак толкова големи 
ограничения от страна на властите. Тогава, ако тези хора приемат вашите 
предложения, те ще укрепнат, а опозицията ще бъде повлияна от тази 
посока. Няма да нападаме от едната страна, а ако е по-подходящо откъм 
другата, или пък откъм тила, тогава можем да подготвим армията си там. 
Така че вместо да се втурвате незабавно да завземете даден район, можете 
да проповядвате някъде другаде в пределите на тази област. Влиянието 
постепенно ще се разпростре, докато достигне покрайнините на онзи район 
и в крайна сметка и самият той ще се повлияе малко по-късно. 
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Също така не е необходимо вниманието ни в проповядването да бъде 
насочено към някаква точно определена секция. Има толкова много хора, 
на които да се помогне. Когато бях в Мадрас, едни люде дойдоха и казаха: 
„О, вие не помагате на болните и на бедните. Не отивате в болниците, край 
смъртните легла, но ако те умрат, на кого ще проповядвате? Какво ще 
отвърнете на това?” Отговорих: „Да допуснем, че има глад и 
правителството раздава някаква храна. Ако аз раздавам храната на толкова 
много хора наоколо, които молят за нея, но един човек побегне надалеч, 
нима трябва да спра с раздаването и да хукна след него? Или е по-добре да 
остана да раздавам, понеже има толкова много хора? Не липсват хора, 
които искат да получат подаянията – цяла навалица са, така че трябва ли да 
спра да раздавам?” 

 
По същия начин, навред има толкова много души, готови да получат 

нашето проповядване. Те са в нужда; не бива да ги изоставим и 
догматично да търсим една определена група, тичайки само след тях, 
защото от това няма полза. Нуждаещите се са навсякъде – няма недостиг 
на хора, готови да получат онова, което имаме, пък било то и съвсем 
малко. Имате задължението да раздавате предаността сред хората, но няма 
оскъдица на получатели. Навсякъде, накъдето се обърнете, е недоимък, 
така че можете да идете и да раздавате където е необходимо и 
благоприятно. Не е така, че ще изоставите група нуждаещи се, ще изберете 
някакво определено място и ще идете там. Само ако енергията ви е в 
излишък можете да сторите това. Иначе има толкова много места, където 
можете да раздавате Кришна съзнание, така че вложете енергията си там – 
това означава да вземете най-доброто от лошата сделка. А ако откриете 
някакво лошо влияние, някаква противникова група, идваща да притеснява 
вашето раздаване на нектара, ще им се противопоставите, но само 
доколкото ви е по силите.  

 
Трябва да следваме средния път, точно както в случая с отречението, 

вайрагя, следваме юкта-вайрагя. Твърде многото отречение ще пропилее 
енергията ни, а пък прекалената задоволеност също пилее енергия, затова 
получаваме съвета да следваме средния път, наречен юкта-вайрагя. 

 
натй ашнатас ‘ту його ‘сти, на чайкантам-анашнатах 
на чати-свапна-шилася, джаграто найва чарджуна  
(„Бхагавад Гита” 6.16) 
 
„О Арджуна, йога практиката е невъзможно за онзи, който преяжда, 

не си дояжда, прекалено много спи или не си доспива.” 
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Препоръчан е средният път: прекаленостите трябва да бъдат 
изоставени. Ако някой се опитва да живее без сън или без храна, това е 
лошо; а прекалено многото сън и храна също са нещо лошо. Посъветвани 
сме да приемем средния път, това би било по-прогресивно и плодотворно. 
Така че да извлечем най-доброто от лошата сделка трябва да бъде 
политиката ни. Не бива нарочно да предизвикваме сражение, а не бива и 
единствено да го избягваме. Средният курс винаги ще ни е от помощ. Не 
трябва да губим енергията си, да я пилеем единствено в битки, но е нужно 
да даваме позитивното и да влагаме енергията си там. Ако можем да дадем 
нещо, обръщайки се наляво, защо трябва да се инатим да го даваме на 
дясно, разхищавайки по такъв начин енергията си? Задачата ни е да 
даряваме, да раздаваме нектара и ние не бива да упорстваме да го 
раздаваме само надясно. Ако срещнем противопоставяне, можем да минем 
отляво и да раздаваме там. 

 
Раздаването на нектара и спасяването на хората е целта на живота ни 

и не бива да се концентрираме, да сме пристрастни към точно определена 
група. Където и както да получим възможност, по този начин ще го и 
правим. Ако определен път е опасен, тогава трябва да минем по друг, без 
да прахосваме нито енергията си, нито възможността. 

 
Така че юкта-вайрагя, средният път е да вземем най-доброто от 

лошата сделка. Това означава нито да предизвикваме бой, нито да го 
избягваме, а да избираме средния път. Според капацитета си можем да се 
противопоставим на опозицията. Но просто да обичаме да се 
противопоставяме не е необходимо. Не бива да имаме предразсъдъци 
спрямо нищо. Непредубедено трябва да се захващаме само с позитивната 
част – по такъв начин следва да действаме. Трябва да живеем за 
позитивния интерес, а не от любов към негативни неща като: „Аз обичам 
да се сражавам с враговете.” Да се сражаваш с враговете е едно, а да 
раздаваш нектар на хората надлъж и шир е съвсем друго. За да го правиш, 
най-напред трябва да имаш вярното разбиране, сам да познаваш всички 
обстоятелства, пък сетне да се опитваш да ги даваш на другите. Никакво 
фалшиво представяне няма да е от помощ, така че най-напред се уверете в 
познанието си, а след това го раздавайте. Полуистината е по-опасна от 
лъжата. 

 
В рамките на само дванадесет години Свами Махараджа направи 

такова чудо. Невъобразимо е! Онова, което той стори, е повече от чудо. Аз 
казвам, че това не беше неговата мощ, но той го извърши, вдъхновен от 
някаква по-висша сила. Това също е негова заслуга – способността да 
призове помощта свише. Той имаше такъв силен копнеж по проповядване 
– навсякъде и по всяко време. Онова, заради което дойде Махапрабху тук, 
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то е най-насъщната нужда на всекиго. Така че всяка друга заетост с цел 
различна от проповядването на доктрината на Махапрабху е не само загуба 
на енергия, но и загуба за цялото население. Най-подобаващото нещо, 
нужно за всички времена и за всички хора, е Кришна съзнание, връзката с 
Кришна. Да се опитвате да помагате на когото и да било да се натъкне на 
Кришна е най-висшето благо за всекиго. Без това, с каквото и да се 
занимаваме, не само ще пропиляваме енергията си, но ще действаме в 
ущърб на хората, отвличайки вниманието им към някакви безсмислени 
занимания – това е лошо и вредно. Затова, раздавайте единствено връзката 
с Кришна, безкрайния любим, възлюбения Абсолют. Стремете се да дарите 
на всекиго връзка с Него. 
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Глава 12 
 

Нашето най-голямо богатство  
 
Ако се представям за войник, но винаги се стремя да си оставам в 

крепостта, значи не съм войник. Но все пак, за да бъдем войници на 
Махапрабху, да проповядваме Неговата мисия, трябва да сме внимателни. 
Преди да отидем на посещение при сериозно болен пациент, ако не сме 
силни, но чувстваме някаква слабост, трябва да доверим на своя учител: 
„Такова е положението ми в момента и ако сметнеш за подходящо, сега-
засега можеш да промениш сферата ми на служене.” Но също така трябва 
да помним, че е нужно да станем достатъчно силни, за да можем да се 
погрижим за някой толкова болен пациент. Ако сме проповедници, 
пациентите може да са проститутки, разбойници или богаташи, ала при все 
това ще трябва да идем при тях в името на служенето към Кришна, и ще 
трябва да сме достатъчно смели и здрави, за да изпълним това задължение. 
Същевременно не бива да сме правонарушители и пътьом да си 
присвояваме заслуги, които са предназначени за Кришна, защото това ще 
ни превърне в предатели, в неверни слуги. 

 
киба ва карите паре, кама кродхе садхакаре 
яди хая садху-джанара санга 
 
Нароттама даса Тхакура казва: „Ако имаме благосклонността на 

великите личности, тогава какво могат да ни сторят подобен род 
изкушения? Те не могат да ни направят нищо. Ако действаме под 
закрилата на своя водач и той е много внимателен, много силен и много 
трезв, тогава никакви изкушения не могат да ни навредят.” Това 
отношение е ключът към успеха в живота. Като цяло, според 
възможностите си трябва да се стремим да действаме по този начин, като 
същевременно помним, че за да постигнем най-висшата си позиция е 
необходимо да сме способни да се справяме с всякакви сериозни неща, 
дори с най-сериозните, иначе в нас ще има някакъв дефект. Цялостна 
промяна трябва да ни споходи – да разберем, че сме слуги, а не господари. 
По същия начин стоят нещата и със славата. Репутацията и славата, 
пратиштха – това е най-финият и най-опасен враг. То е най-големият враг 
и същевременно е най-недоловимият. Пратиштха, да приемаш име, слава 
и заслуги за самия себе си, без да ги отдаваш на своя Гурудева – това е 
най-големият враг, който съществува и той е много трудно да бъде 
забелязан. Три неща специално са много опасни за предните: канак, 
камини и пратиштха – пари, жени и слава. 

 



 90 

Предан: Как можем да забележим пратиштха у себе си? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това се случва с развиването на 

вътрешно съвършенство и с непрестанната ни благодарност към Гурудева. 
Необходимо е да разберем и почувстваме, че всичко идва свише: „Аз 
нямам нищо. Нямам никаква позиция, затова настоящото ми положение 
винаги зависи от милостта на моя Гурудева. Той може да я оттегли всеки 
миг. Каквото и да притежавам не е нещо установено вътре в мен. То не е 
мое право, а е единствено проявена милост у мен. В момента, в който тя се 
оттегли, оставам без нищо. Всичко това е сварупа-шакти на Кришна. Аз 
съм татастха-шакти и нямам никакъв капитал. Действам с капитала на 
учителя си. Не притежавам собствен актив.” Трябва да сме способни да 
оставаме в такава равнина на мисълта и да осъзнаваме, че „Без неговата 
помощ, без неговата милост, аз тъна в мрак. Участта ми е мрачна. Докато 
той ми дарява благодатта си, аз мога да виждам. Ако тази светлина се 
отдръпне, очите ми са безпомощни.” Трябва да осъзнаваме, че позицията 
ни не е наше рождено право. По рождение ние сме татастха-шакти, 
междинна енергия, а каквото и да сме открили, то е милостивото 
проявление на сварупа-шакти в нас. Нашият гуру и ваишнавите са 
собствениците. Това е тяхно богатство и притежание; всичко в мен 
принадлежи на тях. 

 
В същото време никога не се е случвало гуру и ваишнавите да 

оттеглят милостта си от верния слуга. Подобно жестоко дело никога не 
може да бъде видяно. Напротив, те са заети да разширяват кръга на 
благодатта си и никога не отдръпват обхвата му – в това е нашето 
облекчение, нашата утеха. Ала не става въпрос за права, не можем да 
предявяваме никакви изисквания. Не бива да има нито претенции, нито 
възражения. Духът на предизвикателство по отношение на ваишнавите 
трябва да бъде елиминиран веднъж завинаги. Та ние живеем от милостта 
им, от техния прасад! Уддхава казва на Бога: 

 
твайопабхукта-сраг-гандха, васо-’ ланкара-карчитах 
уччхишта-бходжино дасас, тава маям джайема хи 
(„Шримад Бхагаватам” 11.6.46) 
 
„Нагиздени с предметите, които са били поднесени на Теб, като 

гирлянди, уханни одежди и украшения, ние, Твоите лични слуги, които 
приемат единствено светите остатъци от Теб, несъмнено ще можем да 
надмогнем илюзорната Ти енергия (мая).” А Бог Кришна в „Гита” казва: 

 
ягя-шишташинах санто, мучянте сарва-килбишаих 
бхунджате те тв агхам папа, йе пачантй атма-каранат 
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(„Бхагавад Гита” 3.13) 
 
„Светите хора, които приемат остатъците от жертвата, се 

освобождават от всички грехове, възникващи от петте вида насилие над 
живите същества. Ала онези, които готвят единствено, за да се нахранят, 
тези грешници ядат само грях.” 

 
Имаме правото да вкусваме единствено остатъците, неизядени от 

ваишнавите. Трябва да приемаме тези остатъци и да продължаваме живота 
си така, без никакви права или изисквания. Това е подобно на ариян-
санскрити, индийският обичай. Хиндуисткият закон не дава никакви права 
или позиции на жените. Всички права принадлежат на мъжете, а жените не 
притежават нищо, но чрез своят обич и настроение на служене, жените 
имат цялото уважение – ключът към цялото уважение. Те притежават 
почитта на сина и обичта на съпруга и им се наслаждават безмерно. 

 
Според обществения закон, на майката, съпругата или дъщерята не 

са дадени външно никакви права, ала при все това жените заемат 
специална и много почетна позиция в очите на обществото. Пита 
ракшати каумаре, бхарта ракшати яуване. Тук Ману обяснява, че в 
детството бащата трябва да закриля жените, в младостта ще ги закриля 
съпругът, а в старостта - синът. Макар външно да нямат права, те са 
уважавани в обществото повече от богини. 

 
По същия начин и енергията на Кришна, Неговите слуги, заемат 

такава позиция по отношение на Него. Те нямат външни права и не ги и 
интересува да имат. Те са Негови, но единствено по силата на обичта и на 
любящото служене, управляват всичко. Енергията, като аспект на Кришна, 
не желае никакви права, сила или власт, ала при все това обладава най-
фината сила – силата на нежността, силата на любовта, силата на 
служенето, а това е най-висшата сила, позната някога на света. Изоставете 
законовото си право или каквато и да било физическа мощ; шакти, 
енергията, е такава, че нехае за това. 

 
Почитаемият Ашутош Мукхерджи няколко пъти бил викан от 

правителството, за да бъде изпратен в Англия, обаче майка му не дала 
разрешението си. Така че той им казал: „Моята майка не ми позволява да 
ходя в никакви чужди държави, затова не мога да отида.” 

 
Има много примери за това как майката контролира сина си. 

Взимайки прах от нозете на майката, синът чувства, че е способен да 
направи всичко. Нежността и обичта имат такава сила, такава стойност! 
Затова Махапрабху казва: „Да давате това или онова на Бога е самоизмама. 
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Дайте любов. Любовта към Кришна, према, е всичко, всичко. Вие харчите 
пари и влагате физическата си енергия по толкова много начини, но 
любовта е истинската същина на всяко съществуване, затова предложете 
нея на Бога и по този начин встъпете в сферата на любовта, която Го 
обкръжава.” 

 
Бог приема облика на Кришна в равнината на любовта, а това е най-

фундаменталната и най-фината равнина, лежаща в основата на цялото това 
пъстроцветно мироздание. Затова елате в тази равнина, стремете се да 
проникнете в тази сфера, където Бог е Кришна и където обкръжението е 
Вриндавана. По някакъв начин се опитайте да встъпите в това царство и 
ще откриете там най-щастливия живот. 

 
Милостта е по-прекрасна от справедливостта. Не можем и да си 

помислим да виним духа на справедливост, ала същевременно не можем да 
отречем, че съществува милост отвъд справедливостта. Обаче онзи, който 
може да прояви милост отвъд справедливостта, трябва да притежава такава 
сила, че да е способен да осигури нужната компенсация. Богът има 
подобна сила да компенсира. Кришна е такъв аспект на Бога. Той може да 
дарява милост чрез обич и нежност, и ние копнеем на всяка цена да 
заживеем в това обкръжение. Махапрабху дойде, за да ни покаже, че 
именно тази е равнината, към която да се стремим. А Бхактивинода 
Тхакура казва: „Съвсем скоро интелигенцията в света ще проумее, че това 
е най-висшата концепция за постигане за всички човеци, както и за всичко 
останало в цялото творение. Интелигенцията не може дълго да бъде 
заблуждавана от никакви други предложения за най-висше постижение, 
даващи само частични резултати. Много неща се случват в религията под 
предлог, че дават най-висшето решение в живота ни, ала онова, което даде 
Махапрабху, много скоро ще бъде забелязано от интелигенцията в света, 
всички ще се сберат под знамето на Шри Чайтанядева и ще възпяват 
славата на Махапрабху и Кришна.” 

 
Как мислите? Смятате ли, че това е нещо качествено и сладостно? 

Нашият Шрила Прабхупада постави началото на тази мисия, а Шрипад 
Бхактиведанта Свами действително стабилно я установи и пропагандира 
по целия свят. Аз остарях, нашето поколение почти отмина. Сега всички 
вие сте тези, които трябва да участвате и да развиете в пълнота онова, 
което те започнаха. 

 
 
 

 


