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Богът казва: „Позицията на слугата Ми е също толкова почитаема, 
както Моята. Той Ми служи и заслужава същото уважение и благоговение 
като Мен. Той е частица от Мен, член на семейството Ми, а Моето 
семейство е най-чистото сред чистите. Всички от Моето семейство са 
проводници на чистотата, те раздават чистота в света.” Чистота не 
означава просто себеотрицание, но най-висшата чистота е себеотдаденост. 
В подобно служене няма никаква пресметливост, нито какъвто и да било 
мотив; то е естествено, спонтанно служене – служене на красотата, 
служене на божествената любов. То не е служене на силата, а служене на 
красотата, на любовта. Сатям, шивам, сундарам. Сундарам е най-
изначалният фактор, който въобще може да бъде открит в света. Затова 
Шри Чайтаня Махапрабху и „Шримад Бхагаватам” проповядват за 
сундарам. Сундарам не е просто неопровержимото вечно съществуване, 
предизвикващо благоговение, нито просто съзнанието за материалната 
субстанция, което може да изглежда удивително и възхитително, но 
сундарам е пълното изявяване на съзнанието. Истинското съществуване на 
тази най-висша същност е дадено единствено от „Шримад Бхагаватам”, а 
след това от Шри Чайтанядева и Неговите последователи. Ние сме 
поклонници на красотата - на красивата реалност, реалността на любовта, 
реалността на хармонията. Това е най-висшата сфера на съществуване и 
ние сме завинаги свързани с нея, затова трябва да се стремим към нея по 
научен начин. Има определен метод и ние трябва да го следваме. 
Съществуват шастра, писанията, съществуват и садху, светците, които са 
живата шастра и под тяхно водачество можем да се надяваме да 
постигнем най-висшето осъществяване на живота. „Умри, за да живееш.” 

 
Толкова много възможности претендират, че ни помагат, но 

всъщност ни помагат единствено да натрупаме дългове в този свят. Човек 
бездруго вече е притиснат от тежък товар, а отново и отново, под предлог, 
че си помага, трупа още и още дългове и все повече бреме се стоварва 
върху главата му. Такава е природата на „помощта” в този свят. Никое 
действие не може да е напълно чисто в този свят. Може да се каже, че поне 



има добро намерение, ала дори и доброто намерение е нечисто и кирливо. 
Всичко тук е нечисто, не струва, но с помощта на писанията и на 
истинските божествени представители трябва да разберем какво е добро и 
какво лошо. Сетне трябва да приемем доброто и да отхвърлим лошото. В 
миналото Шри Чайтаня Махапрабху е дошъл, за да разпространи това 
разбиране, а в днешно време нашият Гурумахарадж, Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, дойде и почти самичък започна 
тази битка срещу принципа на тъй-наречената помощ, съществуващ в 
обкръжаващия свят. 

 
Ведите казват: „Толкова много материалистични неща се предлагат в 

одеждите на религия. Това е предателство към обикновените хора.” Трябва 
да знаем кое е чистата религия, кое действително препоръчват Ведите, кое 
е заключението на „Шримад Бхагаватам”. Ведите се сравняват със 
сбъдващо желанията дърво, калпа-врикша – то може да ни осигури каквото 
поискаме. От него естествено се е родил и зрелият плод на Ведите, който е 
„Шримад Бхагаватам”. В „Бхагаватам” няма никакво изкуствено 
оцветяване; никой учен не може да дойде и да натрапи собствените си 
интерпретации върху „Бхагаватам” с думите: „Такова е становището на 
„Бхагаватам”. „Бхагаватам” не е подчинен на мненията на Ведите, нито на 
Упанишадите; той идва директно от ведическото дърво. 

 
Онзи, който не може да изтърпи позицията на друг е завистник. 

„Бхагаватам” е предназначен единствено за тези, които са свободни от 
завист, за да могат да разберат, че съществува само Един Принцип, който е 
всичко на света. Той е автократ, неограничен самодържец. Той е нашият 
господар, от когото зависи дали сме живи или мъртви. Единствено онези, у 
които няма завист, могат да стигнат до нивото да търсят истината. 
Завистниците са неспособни да признаят, че съществува Бог и че цялото 
битие е сътворено и предопределено от Него. Има Божия земя и ако 
съумеем да встъпим в онази равнина, ще можем да сме истински щастливи 
чрез даване, а не чрез усилие. Да жертваме за Него ще ни въздаде и 
количество, и най-вече качество. Ако успеем да влезем в онова царство, ще 
можем да плуваме в езеро от нектар. Толкова е прекрасно. 

 
Разбираме, че това действително е нещо прекрасно и забележително, 

щом толкова много хора от чужди земи също идват, привлечени от 
напътствията и съветите на Махапрабху и „Шримад Бхагаватам”. Толкова 
много младежи са запленени от красотата на ученията на Шри 
Чайтанядева, „Шримад Бхагаватам” и техните представители. Че те ще 
дойдат да се присъединят към нас вече бе предсказано от Шрила 
Бхактивинода Тхакура преди сто години и нашият Гурумахарадж смирено 
се залови за работа. След това един от неговите ученици, Шрипад А.Ч. 



Бхактиведанта Свами Махарадж, замина на Запад с празни джобове, но по 
милостта на Махапрабху, Кришна и Нитянанда Прабху с голям успех 
представи в западния свят това най-висше учение. Привлечени от неговото 
пламенно желание да раздава нектара, стотици хора от Запада дойдоха да 
се присъединят към санкиртан групата под знамето на Гаудия Матх, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура и А.Ч. Бхактиведанта Свами 
Махарадж. Сигурен съм, че с радостно сърце ги приемате тук сред нас. Те 
са поели всевъзможни рискове в живота си, за да проповядват тези истини 
по целия свят, с всички сили и ресурси, с които разполагат. Хора от най-
различни поприща се присъединиха към това движение, включително 
видни учени, лекари и бизнесмени. Те отнасят учението във всички краища 
на земята с голямата си вещина, затова ние трябва да изразим 
благодарността, която чувстваме, за божественото им старание и за 
пламенната им сериозност да донесат облекчение на човечеството като 
цяло. Високо ценим присъствието им тук, както и тяхното усилие. 
Чувствам, всички вие също сте на моето мнение, че те ни насърчават по 
един изключителен начин в нашето търсене. Мнозина индийци намират 
окуражение в тяхното присъствие и са много любопитни: „Какво е това, 
което толкова много образовани чужденци започват да ценят? Навярно 
има нещо, което трябва да бъде потърсено.” Така и мнозина индийци, 
заемащи високи постове в образованото общество, също идват да се 
присъединят. 

 
И така, изразяваме благодарността си към тези благородни хора за 

усилията им и се молим на нашия гуру и на ваишнавите старанията им да 
постигнат осъществяване по тяхната милост. 



Глава Първа 
 

Четирите изричания на „Шримад Бхагаватам” 
 
 
Въпрос: В началото на „Шримад Бхагаватам” са описани събитията 

как Сута Госвами говори в Наимишараня, а това е след като Вясадева е 
изрекъл „Бхагаватам” пред Шукадева. Как тогава Вясадева е знаел за 
събитията в Наимишараня? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Имало е няколко изричания на 

„Бхагаватам”. Най-напред Нарада дошъл, давайки на Вясадева общата 
линия на наставленията в рамките на десет шлоки. Той му казал: 
„Медитирай върху тях и ги направи обществено достояние. Разтълкувай 
тези принципи. Трябва да хвърлиш светлина върху тях, инак всичко, което 
си дал на хората досега, ще бъде безполезно.” И така, Вяса взел тези десет 
стиха и, след като медитирал, написал първоначалния „Бхагаватам” в 
кратка форма. Той заявил: „Това е почитаемият брахман, най-висшата 
сфера, разбирането за Бога като Кришна, и тази лила е много сладка. В тези 
земи на мая няма нищо, ала онази равнина е изпълнена с 
трансцендентални, сладостни забавления.” Вясадева повикал своя син, 
Шукадева, и съумял да му предаде това учение в Бадарикашрам. Шукадева 
казва: „Въпреки че повече ме влечеше концепцията за недиференцирания 
брахман, баща ми ми преподаде тази лила на Бхагаван Кришна. Именно за 
нея ще ви разкажа на този велик събор.” 

 
И така, Шукадева получил „Шримад Бхагаватам” от Вясадева. Първо 

Нарада го дал на Вясадева, после Вясадева го разгърнал по-подробно и го 
предал на Шукадева – това било второто изричане. Третото изричане било 
когато Шукадева го представил под формата на лекции с неговите 
коментари  пред великия събор на учени в Шукартала. 

 
Когато Шукадева изнасял лекциите, там се намирал Сута Госвами, 

който бил с много силна памет, шрутидхара. Шрутидхара е такъв човек, 
който веднъж само да чуе нещо го запазва в паметта си. Именно Сута, 
който притежавал това качество, присъствал на този събор. Четвъртото 
изричане било в Наимишараня, където ришите, разтревожени от мрачния 
напредък на Кали Юга, се заели с извършването на хилядогодишна жертва, 
ягя. Натъквайки се на Сута Госвами, те му рекли: „Ние имаме свободно 
време вечер да слушаме за Абсолюта и научихме, че ти си присъствал на 
онзи прочут мистериозен събор, където Шукадева е давал беседи върху 
„Бхагаватам” и че си ги запомнил. Умоляваме те да ни предадеш 
„Бхагаватам” в цикъл от лекции.” Сута Госвами приел предложението им и 



това било последното изричане под формата на редовни лекции. 
Шестдесет хиляди риши, учени и участници в жертвата се били събрали да 
го слушат. След това изричане Вясадева събрал всичко и го компилирал в 
книга, която сетне била публично разпространена. 

 
Въпрос: Какво е Шукартала, за която споменахте? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Шукартала е малък район в Утар 

Прадеш, срещу Вибхукути, недалеч от Ганг, където живеел Махараджа 
Парикшит. Когато Парикшит разбрал, че гибелта му е неизбежна, той се 
заселил на това място близо до Ганг и именно там се състояло третото 
изричане. Възможно е мястото да е наречено Шукартала заради Шука и с 
това име е станало известно на хората. 

 
Въпрос: Вясадева присъствал ли е в Наимишараня когато Сута е 

говорел? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Не, той не е присъствал на 

събранието, но е получил информация. Той е бил йоги. Такъв йоги, който е 
можел да разбира и чувства всичко, което се случва на дадено място. По 
същия начин и цялата история на битката в „Махабхарата” е била 
разказана от него. Как е възможно ли? Не само това, но той бил йоги от 
такъв висш клас, че е могъл да предаде своята йога-шакти и на Санджая, 
който, вдъхновен от тази мощ, също можел да почувства битката. Той бил 
способен да наблюдава множество сцени едновременно: какво казвал 
някой на някого, какви оръжия използвал някой срещу някого – всичко 
това Санджая можел да вижда едновременно, разказвайки цялата история 
на Дхритаращра по милостта на Вясадева. Вясадева умеел да вижда много 
неща едновременно в своето развито чрез йога съзнание. 

 
Веднъж един господин ми каза, че Айнщайн в сетните си дни бил 

запитан от съпругата си: „Над какво изобретение работиш сега?” Той 
отвърнал: „Ако успея в това си търсене, ти ще можеш да ме виждаш 
където и да съм. Където и да се намирам, ще можеш да ме виждаш и 
усещаш. Това ниво се стремя да открия.” Такава била последната 
тенденция на Айнщайн според този господин, макар че не знам доколко е 
истина.  

 
За много поклонници се казва, че са реализирали такава позиция, че 

от някое отдалечено място могат да кажат кога куче влиза в даден храм във 
Вриндавана. Такъв човек чувства: „О, едно куче влиза там.” Когато 
равнината на съзнанието ни, обителта на нашето съзнание не е смущавана 
от никакви изфабрикувани мисли, когато е чиста, тогава вълната, донасяща 



някакви вести, удря равнината на съзнанието ни и тя чувства: „Това и това 
се случва някъде другаде, а вълната оттам дойде и докосна антената на 
моето съзнание.” Когато вместилището на мислите ни е съвсем чисто, 
тогава всяка докоснала го вълна, всеки факт, възникващ в равнината на 
мислите ни, няма как да не е действителна истина. Обаче когато 
изфабрикуваните предубеждения покриват водоема на съзнанието, ние сме 
неспособни да долавяме подобни неща и равнината на съзнанието ни не 
може да бъде разчетена. Ала ако тя е чиста, всяко събитие, случило се 
някъде, изпраща вълна до всеки „приемник” и всеки  може да разбере: „О, 
такова и такова нещо се е случило.” Безсмислени и лъжовни мисли не 
възникват в подобен ум. Случващото се изпраща своята вълна, а умът на 
такъв човек е толкова чист, че долавя това събитие. Той прочита ума си, 
чувства го и казва: „Това се случва тук, а това се случва там.” Нещо такова 
е. 

 
Но това е вид сиддхи, мистична сила. Истинските ваишнави избягват 

всички тези неща, ала те могат да ги спохождат автоматично и понякога 
може да разкриват даден факт, макар принципно да странят от такива 
неща. Те не искат чудеса. Те жадуват да намерят чудото на центъра, 
централното чудо. Заети са да търсят чудото на чудесата, затова 
пренебрегват тези странични теми. Цялото им внимание е в разрешаването 
на главната задача. Енергията им на сто процента е вложена в това. 
Концентрирани са и нехаят за подобни неща.  

 
Въпрос: Шрила Шридхара Махарадж, когато Шукадева бил помолен 

да изговори „Шримад Бхагаватам”, там присъствали неговият гуру, 
Вясадева, и неговият парам-гуру, Нарада. Как тогава той е заел 
издигнатото място вясасана в присъствието на своите учители? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Шукадева не е бил помолен да 

изговори „Шримад Бхагаватам”, Парикшит Махарадж само попитал: 
„Какво трябва да стори човек, който със сигурност ще умре съвсем скоро? 
Как мога да оползотворя енергията си, така че това да ми помогне след 
смъртта? Връхлита ме сигурна смърт, затова как бих могъл най-добре да 
използвам времето си?” 

 
Множество риши, авторитети в различни школи, му давали различни 

препоръки и той бил объркан. Казал им: „Дайте ми някакво единодушно 
мнение. Нямам време, затова ви моля за еднозначни напътствия.” В това 
време по случайност Шукадева дошъл на събора. Шукадева бил 
легендарен човек; мнозина били чували за него, за тази удивителна 
осъзната душа. „Той е едва шестнадесетгодишен момък, но не изпитва 
нищо към този свят, който е толкова привлекателен за нас. Ние се стараем 



с всички сили да се избавим от оплитането на този пленителен свят, ала 
откриваме, че се проваляме на всяка крачка. Но този младеж, Шукадева, е 
прекосил границите на мая и винаги е в постоянно възприятие за 
съзнателния свят. Той е в пълно неведение за материалните неща и дори не 
намира за нужно да покрие с парче плат слабините си. Нито пък в окото на 
ума си прави разлика дали някой е мъж или жена. Толкова високо и 
стабилно е установен  в чисто духовно разбиране, че дори красивите 
девойки не виждат нужда да покриват телата си пред него.” 

 
Той бил митичен за събралите се мъдреци. Затова когато Шукадева 

се появил, те всички се изправили почтително. Шукадева не се 
интересувал от нищо там и когато влязъл, всички риши казали на 
Парикшит Махарадж: „Махарадж, ти си голям щастливец! Този махатма, 
чийто даршан всички ние търсим, е дошъл. Задай моля въпроса си на него! 
Ние всички сме нетърпеливи да чуем нещичко от неговите устни.” Така 
всички те единодушно поставили Шукадева на вясасана. Сетне всеки заел 
мястото си и Парикшит го попитал: „Тъкмо ми предстои сигурна смърт, 
така че какъв е дългът ми? Как да изпълня дълга си така, че да постигна 
най-висшето си благо за най-кратък период от време?”  

 
Шукадева започнал да отговаря и всички заслушали думите му в 

такава тишина, че игла да падне щяло да се чуе. Думите му извирали 
безпрекословно като абсолютната истина и били единодушно приети от 
всички. В това събрание присъствали всички велики учени, които били 
дошли да донесат някаква утеха на Парикшит Махарадж: „Ти си такъв 
добър цар с такова добро управление. Несравним си и в обичта, почитта и 
закрилата си към браминските жертвоприношения, вяра и т.н. Въпреки 
всички тези качества обаче, получи проклятие именно от браминска 
страна, а това е толкова тъжно.” По такъв начин почти всички водачи на 
всички различни философски школи дошли да съчувстват на Махараджа 
Парикшит. Именно в това изпълнено с видни личности събрание трябвало 
да говори Шукадева. 

 
Нарада и Вясадева знаели добре, че: „Онова, което ние се опитваме 

да представим и което изглежда като нещо тесногръдо и фанатично, щом 
Шукадева започне да разказва „Бхагаватам”, той ще го изрази по най-
всеобхватния начин и в най-пъстрата палитра от нюанси.” 

 
Нарада казал: „Аз дадох десет стиха като десет схематични контури 

на Вясадева, а той подробно ги преподаде на Шукадева. Шукадева има 
изключително влияние и репутация сред всички видове учени. Разкрит от 
неговата обширна визия и проникнат от неговото разбиране за брахма, 
нямаме търпение да видим как този обогатен „Шримад Бхагаватам” ще 



бъде представен пред света, съхранявайки трансценденталните си 
характеристики. За да сложи край на всяка земна заблуда, той трябва да 
премине през Шукадева, иначе хората може да го считат за светски. 
Шукадева притежава най-широки възгледи и качествата му са признати от 
всички.” 

 
Нарада и Вясадева присъствали и нетърпеливо чакали. Те с радост се 

наслаждавали на това как посредством брахма-гяна, посредством най-
широкия досег, тази кришна-лила, която изглеждала нещо съвсем 
ексклузивно и специфично, преминавала през Шукадева, за да бъде 
нашироко приета. Всички сбрани там люде в продължение на седем 
последователни дни присъствали на беседите и до един слушали с 
пламенно желание. 

 
Шукадева казал: „Научил съм тези неща от баща си, от скъпия си 

любящ баща.” И предупреждавайки слушателите, добавил: „Всички вие 
знаете, че аз нямам тесногръда концепция за религията. Притежавам най-
широкото разбиране за религия и съм известен с това. Влязъл съм в досег с 
брахма. Брахма означава най-огромната, най-необятната равнина, най-
висшата, най-обширната. Вече съм заживял в това съзнание, така че 
каквото и да кажа, не го приемайте за земни събития от този ограничен 
свят, защото то идва от отвъдната страна. Това е нещо отвъд Брахмалока и 
то ме привлича. Аз не изпитвам привличане към нищо в този земен свят. 
Установил съм се в трансценденталния свят. Ще разкажа на всички ви  за 
онова, което ме привлича, което съм забелязал и изучил, а то е напълно 
трансцендентално. С това предупреждение представям всички тези неща, 
историите от кришна-лила. Трябва да приемете, че забавленията на Кришна 
са най-обширните, необятни, висши и дълбоки неща в трансценденталния 
свят. Така трябва да ги приемате.” Давайки това предупреждение отново и 
отново, Шукадева изложил цялото повествование, а Нарада и Вясадева си 
рекли: „Да, ние успяхме!” 

 
В своето въведение към „Шримад Бхагаватам” Вясадева пише: „Този 

„Шримад Бхагаватам” сам по себе си е нещо прекрасно, но красотата му е 
обогатена от коментара, дошъл чрез устните на Шукадева. Познанието 
Бхагават, интерпретирано и украсено от познанието на Шукадева, 
притежава най-обширната визия и универсалната истина ще бъде лесно 
приета от всички подразделения на религиозните школи.” 

 
Така че гуру и парам-гуру на Шукадева преднамерено присъствали 

там. Те познавали бъдещето и знаели, че тази рецитация ще се случи, 
затова дошли от състрадание съм Махараджа Парикшит. Те не попаднали 
там случайно. 



Глава Втора 
 

Волният поток на Абсолюта 
 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да се чувствам 

неудовлетворен от обкръжението в този свят: живот, смърт, страдания, 
всички тези неща – джанма-мритю-джара-вядхи. Ако човек наистина 
търси щастлив живот, той трябва да се стреми с всички сили да се избави 
от това обкръжение и да намери друго място – дома си. Обратно у дома, 
обратно при Бога. От древни времена ни е казано, че ние имаме дом и този 
дом е под прохладната сянка на светите нозе на нашия Господ. 

 
Практически трябва да превърнем това в наша програма, включена в 

ежедневния ни график – как да се избавим от тази противна колония и да 
се завърнем обратно в своя лелеян дом. А защо е лелеян? Нека обмислим 
това с целия си интелект. Макар интелектът да не притежава качествата да 
го познае, все пак дори и по негативен начин можем да отсъдим, че 
съществува позитивното. В онази равнина жадуват да ни приемат. Те са 
прями. Затова искаме да заживеем в онази равнина, защото там са искрени. 
Там е безпределно и никой няма да бъде потискан. 

 
В тази равнина тук не си заслужава да се живее, затова трябва да 

потърсим място, където животът си струва, и дирейки онази земя ще 
отминат животи и животи. В това търсене няма загуба защото мястото, 
където сме понастоящем, е нежелано и ако откровено сме го почувствали, 
тогава търсенето на желаното не е лудост. Можем да прекараме живот след 
живот в дирене на своя сладостен дом и в това усилие няма да има 
пропиляване на енергия. То не е нещо неразумно, напротив – откриваме, че 
за него е нужен фин разсъдък. 

 
Шастра и юкти. Най-първо е шастра, разкритите писания, 

позитивният принос. И едва след това е разсъдъкът, юкти. Логиката е 
спомагателна, а онова, което по позитивен начин идва до нас от света на 
истината е същественото. То е главното, истинското нещо, а логиката ще 
бъде подчинена. Посредством логиката от този свят не можем да узнаем 
нищичко за трансценденталната сфера. Тук може да се приложи логика, но 
логиката на химията е съвсем неуместна спрямо логиката на теологията. 
Всяко нещо си има собствена логика. Трансценденталният свят има 
собствена логика, ала тази земна логика може да ни помогне едва 
частично, като аналогия.  

 



Да разбереш за петте нива на знанието е неизмеримо. Всяка единица 
мярка е неизмерима. Безкрайност минус безкрайност си остава 
безкрайност! Безмерният свят е такъв, че ние винаги сме в относителна 
позиция в безкрая. Безкрайното никога не може да свърши. Там навсякъде 
е център, никъде не е периферия. 

 
Самият Махапрабху казва: „Аз жадувам за истината, не съм я 

уловил.” Истината е такова удивително, такова възхитително постижение, 
че дори Махапрабху, най-възвишеният, самата олицетворена безкрайност, 
идва да ни напътства и казва: „Аз съм просто близо до предела.” По същия 
начин и Нютон казва: „Аз само събирам няколко камъчета по брега на 
океана от знание, който се простира пред взора ми. Знам повече от вас, 
защото вие, глупци, казвате, че съм достигнал предела на знанието, но то 
никога не може да има предел, може единствено да бъде докоснато в някоя 
своя точка.” Нютон е казал това за научното знание в този свят. А какво да 
говорим за безмерното знание! С какъв устрем, търпение и надежда трябва 
да се насочваме към онзи свят! Щом Нютон казва това за науката на този 
земен свят, тогава с каква дързост ние, които винаги говорим за 
върховната безпределност, си мислим, че в няколко нетърпеливи минути 
или дни, или изминавайки няколко крачки ще съумеем да опознаем 
безкрайното! Та ние мамим самите себе си, а не вървим към 
безкрайността! Не бива толкова смело и откровено да се надяваме да я 
уловим, желаейки лесен и бърз резултат. Трябва да бъдем подготвени. 
Поели сме към безпределното и истински трябва да искаме да бъдем от 
полза, а не да търсим своята полза и удовлетворение. „Умри, за да 
живееш” е казал Хегел. „Неговата философия се нарича идеален реализъм. 
Идеалът наистина е реален – идеален реализъм. Всичко започва с идея, а 
след това приема форма, материализира се. 

 
„Той е за себе си,” казва Хегел, „всичко е за Него и ние сме за Него.” 

Ние сме за Него, трябва да търсим своя господар, а не слуга, не изпълнител 
на поръчки или агитатор, а господар. Господарят казва: „Бъдете готови да 
Ми служите, за да Ме удовлетворите. Бъдете на разположение в пълна 
степен в името на Моето удовлетворение. Сега, когато сте дошли, казвате, 
че ще ви бъде позволено да откраднете нещо и да си тръгнете? Не! Всички 
права са запазени. Всички права са запазени; не е никак лесно да имате 
права, да се сдобиете с права тук, в Моето царство. Аз съм такъв господар, 
Аз съм автократ. Понеже съм всезнаещ, Аз съм автократ. Вие сте уязвими, 
а Аз съм закрилникът, силният закрилник. Постарайте се най-напред да 
вложите доверието си в Моята цялостна закрила. Осъзнавайки, че съм 
вашият закрилник, вие ще намерите покой в Мен. Аз съм вашият 
доброжелател. 

 



бхоктарам ягя-тапасам, сарва-лока-махешварам 
сухридам сарва-бхутанам, гятва мам шантим риччхати 
(„Бхагавад Гита” 5.29) 
 
„Аз съм центърът за разпределянето на благата, Аз съм над всичко. 

Ако сте способни да мислите по този начин, ще намерите вътрешния си 
покой където и да се намирате. Аз съм всичко, но Аз съм и истинският ви 
доброжелател. Не се боя от никого, който и да е той и каквато и позиция да 
заема.” 

 
Въпрос: Как да проумеем и съвместим това, че Кришна е автократ, 

деспот, лъжец, пък едновременно е наш доброжелател? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Той е автократ, понеже от Него идва 

законът. Автократът е над закона, законът произтича от Него. Когато 
съществуват мнозина, съществува и закон. Когато съществува само един, 
няма нужда от закон. Удовлетворен ли си? 

 
Въпрос: Да. Но Той е и деспот? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Деспот, обаче Вседобър! Ако нещо 

би възпряло Неговия деспотизъм, светът би загубил, обкръжението би 
загубило. Добротата трябва да се лее на воля. Нима това е лошо? Нима 
някой може да възрази срещу това? 

 
Добротата трябва да има свободата да тече навсякъде, навред! 

Наричаме Го „Абсолютното Добро” – какво можем да изгубим тогава, 
оставяйки Му всевластието? Нима всевластието трябва да е притежание на 
невежите и глупците? Мигар глупавите и коварните трябва да са 
автократи? Не! Всевластието следва да принадлежи на Абсолютното 
Добро. А не законът да връзва ръцете Му, защото тогава губещите ще сме 
ние. 

 
Въпрос: Но Той е и лъжец? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, лъжец, за да ни примами, защото 

сме неспособни да разберем пълната истина, Абсолютната Истина. И за да 
ни привлече постепенно, Той е станал лъжец. След като Той е вседобър, 
тогава всичко, произтичащо от Него няма как да не е добро. Дефекти могат 
да се намират само другаде. Той е притежателят. Всичко му принадлежи. 
Ние сме узурпаторите. Той не е узурпатор, макар понякога да се показва 
като такъв. Но това е Неговата игра, лила, и всичко Му принадлежи. 
Неговите лъжи са нещо добро. Каквото и да каже Той, то е така: „Нека 



бъде вода” и беше вода, „Нека бъде светлина” и беше светлина. С такава 
могъща сила в центъра, нима би могла да съществува лъжа? 

 
Въпрос: Ако Той е всички тези неща – деспот, автократ и лъжец – 

как да разбираме тогава, че едновременно с това е и наш доброжелател? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Защо Той ви е дал свобода в този 

свят? Защото свободният избор е необходимост, за да може човек да 
изпитва щастие; иначе Той е всичко, Той е навсякъде и не би имало 
никаква индивидуална позиция. Но ако трябва да усещате някакъв отделен 
интерес, отделна индивидуалност, тогава свободата е задължителна. 
Свободното взаимодействие е това, което може да ви донесе истинско 
щастие, но ако свободата ви се отнеме, вие се превръщате в статуи. Нима 
някой желае това? Нима са нужни камъни? Тогава какъв е изводът? 

 
Надарени сте със свобода, със свободната воля да изберете доброто и 

да отхвърлите лошото. Тогава нима заради мисълта, че всеки ще избере 
лошото, свободният избор не би бил даден никому? Нима някой би желал 
това? 

 
Осъзнайте всички тези неща вътре в себе си и се стремете да се 

хармонизирате с центъра. Не е така, че всичко с нас е наред и се налага да 
търсим кусури у Него. Не бива да поощряваме подобно отношение. Не, 
Той е вседобър, а кусурите са в нас. Поверявайки ни свободата на избора, 
Той не е постъпил грешно. Трябва да проумеем това. Ако вътре в нас би 
липсвала свободата на разбирането, не бихме могли да вкусваме щастие. 

 
Въпрос: А тогава ашлишя ва пада-ратам пинашту мам1…? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: От толкова ниско отиваш толкова 

нависоко!  Ашлишя ва пада-ратам пинашту мам - какво искаш да кажеш с 
това? 

 
Въпрос: Дали това е само измислица на собствената ни мисловност? 

Дали това е просто нашето разбиране – че Той ме е изоставил? Или дали е 
тук или не е тук? Или дали е с мен или не е с мен? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Той винаги е с теб, ала при все това 

не е с теб въобще. Винаги присъства на заден план, но не и по позитивен 
начин на преден план. Аз не мога да Го намеря понеже намирането е с 

                                                
1 „Той може да ме прегръща или да ме тъпче с нозете си…” („Шикшащака” 8) 



безмерен характер. Той е безпределен, а моята позиция е толкова мижава, 
затова няма как никога да бъда удовлетворен. 

 
Той винаги присъства в мен с безмерните си характеристики, но аз 

притежавам само оскъдното си разбиране, затова колко ли бих могъл да 
обхвана от Него? Обаче знам факта, че Той е все по-голям и по-голям, 
докато аз съм все по-мъничък и по-мъничък. Така едновременно изпитвам 
наслада и неудовлетворение; няма как да е инак. Безмерните 
характеристики са в дълбочина, а ограничените характеристики са пред 
очите ми. Понеже моето съществуване е съвсем мъничко, как бих могъл да 
побера частица от Него? Какво от Него бих могъл да взема в свое 
притежание, като то би било нищожно? А има и толкова много други. 
Толкова много други заемат по-висши позиции, но това също е 
относително – относителен живот. Частиците винаги са подвластни на 
закона за относителността, в това число и ние самите. В тази материална 
равнина сме все неудовлетворени. Ако притежавам една държава, искам да 
завладея целия свят; след това – цялата слънчева система; край няма! Дори 
по отношение на физическата безкрайност жадуваме за по-висша позиция; 
същото е и в духовната равнина. 

 
А има и област, където съществува някакво своеобразно 

удовлетворение в това да изгубиш собствената си идентичност и да 
навлезеш в дълбок сън. Така е в Брахмалока и Вираджа. От едната страна 
на тази линия получаваме добро, а от другата лошо. Владенията на 
експлоатацията са безпределни, но царството на служенето също е 
безпределно. Да притежаваш индивидуална позиция задължително 
означава да си всред безпределността, била тя добра или лоша, читава или 
изопачена. 

 
Въпрос: Какво е Брахмалока? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Брахмалока е там, където изгубваме 

материалното си его, материалната си индивидуалност, ала не се получили 
духовната си индивидуалност. Брахмалока е междинната позиция. Тя е 
ничия земя. Оттатъшната страна е в досег с отвъдната област, а отсамната 
страна е в досег с тукашната равнина – нещо такова е. Брахмалока е 
границата, пределът между двете. От едната страна е съзнанието, а от 
другата страна е материята. Едната страна е светлина, а другата – мрак. 
Точно както надвечер, когато светлината и тъмнината се преливат. 

 
Въпрос: Шанкара и Буда в ничията земя ли живеят? 
 



Шрила Шридхара Махарадж: Да. Единият е от отсамната страна, 
близо до земята на експлоатацията, а другият е близо до земята на 
посветеността. Брахмалока е малко по-нависоко от Вираджа. Вираджа е 
водната характеристика на пракрити. Докато Брахмалока е светлина, 
пуруша. 

 
Тат лингам бхагаван шамбхур. В „Брахма Самхита” се казва, че лъч 

светлина се докосва до тази водна субстанция. Тази водна субстанция се 
сравнява с пракрити. Пракрити означава тази външна енергия, въз основа 
на която се поражда погрешното разбиране, илюзията. Там се създава 
някакво движене и лъчът отвътре се посажда всред илюзорните неща 
отвън. Те свободно се сливат и този свят се проявява от общата маса 
материя, махат-таттва. 

 
мама йонир махад-брахма, тасмин гарбхам дадхамяхам 
самбхавах сарва-бхутанам, тато бхавати бхарата 
(„Бхагавад Гита” 14.3) 
 
„О Бхарата, материалната природа, позната като прадхана, е 

утробата, в която Аз хвърлям семето (под формата на индивидуалните 
души, родени от междинната енергия). Оттам произхождат всички 
същества, като се започне от бог Брахма.” 

 
Ахам биджа-прадах пита: „Аз съм даващият семето баща.” Тат 

лингам бхагаван шамбхур: „А Шамбху е Моето сетиво, което поражда.” 
Това може да се приеме за Шамбху, Шива; онази част от Върховния, която 
навлиза в тази пракрити и я раздвижва, създавайки този свят откъм 
негативната страна. 

 
Сияйният свят трябва да се изследва и анализира и ще открием, че в 

него има толкова много частици. Толкова много души има там, ала всички 
те служат и аз също мога да бъда записан и да ми бъде позволено да встъпя 
всред тях. Можем да сме новородени във Ваикунтха, живота в земите на 
посветеността, и да имаме своето място там. 

 
Въпрос: Това четвъртата и петата равнина на добиване на знание ли 

е? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е третата равнина. Третата 

равнина е препоръчаната от Шанкара междинна позиция, а препоръчаната 
от Шри Рамануджа четвърта равнина е контролираното, пресметливо 
служене към Бога в почит и благоговение. Сетне следващият по-висш и 
всеобхватен, плътен кръг е Голока. Голока означава нещо като футболно 



поле – правоъгълен ринг без никакви кривини. Там е най-дълбокият план, 
простиращ се навсякъде, проникващ всичко. Това е Голока. Това е 
всепроникващата, всеобхватната, най-фината равнина. Това е равнината на 
любовта, красотата и спонтанното служене. Спонтанно, без пресметливост. 
Това е равнината на Кришна – най-универсалната, най-пленителната, най-
необятната и най-фина равнина. Там властва красотата; там управлява 
Кралицата на любовта посредством Своята мощ. 

 
Тази мощ е ахайтуки-апратихата – безпричинна и неспирна. Там са 

Сваям Бхагаван и Махабхава – най-висшата концепция за позитивното и 
най-висшата концепция за негативното обединени в една най-възвишено 
качество. Това са Красотата и Любовта – там е Тяхната власт, Тяхното 
царство. Било е разкрито и ни е било дадено от „Бхагаватам” и 
Махапрабху, че красотата притежава най-голямата власт, че любовта 
властва над всичко. Такава е онази земя. Ако това ни примамва, нека се 
стремим към него. Единствено привличането, произтичащо от онази 
равнина, може да ни отнесе там. От онази равнина тук идват 
представители, плават по повърхността и ни инжектират, за да можем 
постепенно да поемем в онази посока. Инжектират ни надеждата за онази 
перспектива. Каква дивна перспектива! Ще дойдете ли да получите 
сертификат за встъпване в онази сфера? 

 
Именно от онази сфера, действително оттам се излъчва звукът на 

святото име. Следвайки този звук, можем да бъдем отведени там; ала 
последваме ли някакъв звук-имитация, той ще ни отведе на някое друго 
място и ще свърши там. В звука има такава дълбочина! Досущ като 
хомеопатичните хапчета – на външен вид толкова много капсули 
изглеждат еднакво, но това, което е важно, е силата на субстанцията вътре. 

 
Ваикунтха нам грахана – не светски звук, а трябва да 

разграничаваме дълбочината на смисъла в звука. Каква дълбина на мощта 
притежава словото? Каква дълбина на добра воля и познание? В крайна 
сметка именно тази фина същина на звука оказва влияние, а не самата 
звукова вибрация. Звукът, съдържащ бхава, смисъла – това е най-важното, 
това е всичко! 

 
Въпрос: Деветото оскърбление към святото име е да се проповядва 

за славата му пред невярващи. Оскърбление ли е да се дава святото име 
или някакво разбиране за духовния свят на шанкаритите, шиваитите и 
други имперсоналисти? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Почвата трябва да е благоприятна, за 

да порасте семето; инак от доброто зърно, хвърлено върху камък, полза 



няма. И шраддха, и шишя, и гуру трябва да са каквито подобава; 
признаците са дадени в писанията. Шишя, ученикът, трябва да има 
правилно отношение; полето също трябва да се култивира по определен 
начин. И почвата, и зърното трябва да са читави – тогава ще поникне 
реколта. 

 
Въпрос: Споменахте веднъж, че името може да стане неистинско, 

фалшификат – като да стреляш с пушка с халосни патрони. Бихте ли 
обяснили моля това? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако има само звук, това е като 

хомеопатични капсули, в които няма никакво лекарство. Просто звук, в 
който няма нищо, ще свърши работа колкото бучка захар, но не и 
лекарство. Разбирате ли? Каква полза от хапче, направено от захар, в което 
липсва лекарство? Ако вземем такова хомеопатично хапче без лекарство 
вътре, какъв ще бъде резултатът? Няма да има резултат. По същия начин, 
просто буквите на името вместо самото име няма да могат да донесат 
никакво благо. Намаскара бахирая бате е звук-обвивка – звук без никакъв 
истински смисъл в него. А тъй като истинският смисъл и истинското благо 
не присъстват в такъв звук, той ще има само лъжовно въздействие. 

 
Ти беше изпратил няколко писма с въпроси. Изчерпахме ли 

всичките? 
 
Въпрос: Не! В последното писмо имаше въпрос за нещо, което 

мисля Нарада Муни е казал. Как да разбираме това, че един демон може да 
развие повече интензивност от един предан? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Лесно е да се развие голяма 

интензивност когато става въпрос за по-ниска цел. Това е лесно 
постижимо, ала подобна интензивност е с по-ниско качество. Тя ги 
отвежда едва до предела, до кръга Брахмалока. 

 
Рупа Госвами хармонизира това в своето обяснение: 
 
яд аринам приянам ча, прапям екам иводитам 
тад брахма-кришнайорайкят, киранаркопама-джушох 
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.278) 
 
Точно както има слънцето и лъчите му, по съшия начин има Кришна 

и Брахмалока – лъчението на Неговото царство. Асурите намират 
окончателния си подслон в Брахмалока, кирана, света на сиянието. А 
преданите навлизат в трансценденталната космична сфера в съответствие с 



избора си и с вроденото си качество. Съществува градация в семейството 
Му и в принадлежностите Му. И прислужницата, и невястата влизат в 
стаята през една и съща врата, но едната заема далеч, далеч по-различна 
позиция от другата. 

 
камад двешад бхаят снехад ятха бхактясваре манах 
авешя тад-агхам хитва бахавас тад-гатим гатах 
(„Шримад Бхагаватам” 7.1.30) 
 
Лесно е да се развие повече интензивност в по-низшето качество, 

докато в по-висшето това е по-трудно достижимо. Така че за по-ниската 
секция с лекота се получава разрешение, но е по-трудно за предания, който 
иска да встъпи в обкръжението на Кришна сред съкровените Му слуги. 
Има смисъл в това. 

 
Единство в Кришна не означава всичко да е едно и също. Едно е в 

покрайнините, друго е в центъра. Съществува разлика, разграничение 
трябва да се прави и Рупа Госвами и дал решението. Разграничението в 
автентичността на хармонията е дадено от Рупа Госвами в „Лагху 
Бхагаватамрита” и то е изключително критично.  Там се казва: севонмукхе 
хи джихвадау – за да бъде наречено преданост, във възпяването на името 
или извършването на каквото и да било служене трябва да присъства това 
едничко качество, настроението за служене. Иначе външното, показно 
проявление не е истинското нещо. Можем да повтаряме името стотици 
хиляди пъти и да вършим всички тези неща, но ако това не достига по-
надълбоко от устните, то няма да носи в себе си по-висша стойност. 
Дълбочината е онова, което трябва да се взима предвид. Интензивността 
трябва да бъде оценена; тя ще ни отведе при Кришна. Именно според това 
съображение или ще се доберем просто до покрайнините на царството на 
Кришна, или ще ни бъде позволено да влезем в Неговата съкровена земя. 
Така че този е начинът да се хармонизират нещата – добри и лоши. Не е 
едно и също, защото в крайна сметка това е равнина на разграничаване, а 
не някаква статична мъглявина. Кришна означава разграничаване. Когато 
Кришна е до Шримати Радхарани, Той е най-цялостен, а когато е до други 
гопи е с една степен по-малко пълен. 

 
По толкова много начини Неговото отношение или присъствието Му 

се измерват от преданите. Колко интензивност? Колко любов? Във 
Вриндавана също винаги има разграничение по много, много начини. 

 
Въпрос: Понякога чувстваме интензивността много силно… 
 



Шрила Шридхара Махарадж: Какво да говорим за нас, ние най-
напред трябва да разберем тези принципи. Да си мислим, че сме 
постигнали тази позиция е нещо въображаемо, просто измислица, басня. 
Нека най-напред встъпим в онази сфера.   

 
Ала не бива да се обезкуражаваме. Милостта съществува! За 

милостта няма граници. Излишно е да се страхуваме, че Кришна ще 
банкрутира. Не може да става и въпрос Кришна да банкрутира. Няма 
предел! За нашата вяра е трудно, много трудно да достигне дотам, но 
Неговата милост съществува. Милостта на е обусловена, тя може да се 
спусне навсякъде. Никой не се намира толкова ниско, че да не може да 
получи милостта Му. Милостта е свободна, тя може да прегърне всекиго. 
И най-пропадналият може да бъде помилван от нея, докато онзи, който се 
гордее със своите качества, може да бъде пренебрегнат. 

 
преме матта нитянанда крипа-аватара 
уттама, адхама, кичху не каре вичара 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Ади 5.208) 
  
Шри Кришнадаса Кавираджа Госвами, авторът на „Шри Чайтаня 

Чаритамрита” казва: „Нитянанда Прабху е луд в щедростта си, в своето 
великодушие. Той не пада толкова ниско, че да преценява: „Този има 
качества, а този няма”. Пороят понякога идва и залива всички. И Неговите 
постъпки са такива.” Шри Кавираджа Госвами продължава: „Единствено 
това бе шансът ми да бъда уловен. Не се дължи на някакви мои качества 
или пригодност; просто безпричинният порой ме заля и отнесе – пороят от 
милостта на Нитянанда Прабху. Такава е моята позиция. Аз безсрамно 
заявявам, че съм получил капка от милостта на Нитянанда; в противен 
случай бих бил безверник. Безверник! Аз получих Рупа, получих Санатана 
– получих възможността да оценя тези стожери, тези велики предани. 
Фактът, че получих това – няма как да отрека – както и писанието, което 
ви поднасям, не биха били възможни без милостта. Това е нещо толкова 
висше! Не бих могъл да отрека, че това, което ви давам тук, е висше. Това, 
което е дадено чрез мен в тази книга, „Шри Чайтаня Чаритамрита”, е от 
най-висш калибър. Ако не кажа това бих бил неблагодарен безверник. Ала 
то не идва от мен, то се спусна до мен от по-висшите авторитети по 
тяхната безпричинна милост и ме завладя. Бях избран за техен инструмент, 
за тяхно средство. Чувствам, че каквото е дадено, е от много чист и висш 
тип, но не мога да претендирам, че е мое, то принадлежи другиму. То 
живее в мен, но може да се оттегли всеки един миг. Толкова е несигурно, 
ала въпреки всичко го има, не мога да отрека това. Не мога да отрека и че е 
най-прекрасното нещо!” Милост означава независимост. Милост означава 
личната независимост на даващия. 



Глава Трета 
 

Истина на части 
 
 
Въпрос: Как да съгласуваме факта, че в някои шастри се казва, че 

Шива е Върховният? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Шива е такъв, който търси нещо, но 

Вишну е такъв, който има всичко вътре в себе си. Шива търси. 
 
Шастрите говорят различно за различни групи хора в съответствие 

със способността им да възприемат истината. В книжките за деца може да 
се споменава, че слънцето е неподвижно, а планетите се движат, обаче в 
по-висшата астрономия се казва, че слънцето също се движи, наред с 
всички въртящи се около него планети. Но на децата може да не се казва 
цялата истина. Истината е представена не пълно, а отчасти. Шастра има 
тази линия на действие – да дава нещата на порции, за да бъдат приемливи 
за различните групи. Сетне, когато достигнат определен стандарт, шастра 
заявява: „Това не е краят, моето момче. Ще трябва да преминеш по-
нататък.” Такава е линията на поведение, която следват даващите истината 
в шастрите. 

 
локе вяваямиша-мадя-сева 
нитя хи джантор на хи татра чодана 
вявастхитис тешу виваха-ягя 
сура-грахаир асу нивриттир ишта 
(„Шримад Бхагаватам” 11.5.11) 
 
На части, на порции се дава истината, защото те не могат да приемат 

цялата истина. Не могат да проумеят цялата истина наведнъж. Писанията 
съветват: „Ако искате да общувате с жени, първо се оженете и тогава го 
правете. Ако искате да ядете риба и месо, поднасяйте го на определено 
божество, а в обществото го приемайте само под инструкциите на някой, 
който ще направи нужните приготовления. Вашите добродетели ще се 
прехвърлят върху животното, чието тяло изяждате, но продължавайте по 
този начин да приемате месото.” Такъв съвет е пригоден. 

 
По същия начин: „Ако искате да пиете вино, тогава най-напред 

поднесете го на този и този бог, пък сетне го пийте.” Не се казва: „Вие не 
желаете, но аз ви го налагам.” По-скоро „Тъй като не можете да си 
представите съществуването си без тези неща, давам ви някои 
възможности при определени ограничени условия.” По-нататък отново ще 



дойдат да ви отведат по-нататък към по-висшия съвет: „Недейте да 
приемате тези неща!” 

 
След това шастра казва: „Петдесет години наред все се опитваш да 

се наслаждаваш – сега вече е време да встъпиш в живот в отречение, 
изостави всичко! Ела и изцяло се посвети в търсене на бъдния си живот по 
научен начин.” Ето така са дадени прогресивните стъпки. Самият човешки 
живот се развива постепенно: най-напред е животът в учене, след това 
семейният живот, работата; сетне третото жизнено стъпало е за оттегляне; 
и четвъртото, санняса, е за отказване от всичко и заживяване в 
независимост. Такава е класификацията на човешкия живот. 

 
В онази част от Пураните, известна като Шайва Пурани се казва, че 

Шива е Върховният. Пураните се делят на три части – общо са осемнадесет 
на брой: шест са саттвични, те са по-висшата категория; шест са 
раджастични, средната категория; и шест са тамастични, по-нисшата 
категория. Тази класификация е спомената в Пураните. В „Гаудия 
Кантхахар” ще намерите всички тези неща – категоризирането на 
Пураните. Някои са предназначени за по-нисшите, други за средните, а 
трети за най-висшите обществени прослойки. С тази цел Пураните са 
разделени в три групи по шест. Ведартха-пуранат – Пураните са 
допълнения към значението на Ведите, писанията на по-висшето 
откровение. Пураните са наречени Пурани, защото изясняват смисъла на 
Ведите в пълнота. В съответствие с квалификацията и способностите на 
хората, към шастра може да се подходи от различни нива. 

 
Въпрос: Можем ли да кажем, че Пураните представят по-ниска 

концепция? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Някои Пурани представят по-ниска 

или минимална концепция: „Минимумът е да направите това.” „Ману 
Самхита” казва: „Изреждам списък на рибите по име; яжте тези 
определени видове, но не и онези другите.” Това не означава, че ако 
живеете без риба ще е лошо. Обаче тъй като вие не можете да живеете без 
подобни неща, понеже не можете да си представите  как ще продължите да 
съществувате без да ядете тези неща, ви давам съвета: „Този вид ще доведе 
до болести, този вид ще донесе известна вреда, онзи вид дори още по-
голяма вреда, затова приемайте малко по-безвредните.” Но смисълът, 
скрит във всичко това е, че след време ще ви призова: „Откажете се от 
всичко това!” Вие упорствате да ядете тези низши неща, така че се налага 
да ви дам поне някакъв съвет. (правритти-еша бхутанам)” 

 



Упанишадите дават аналогията с язденето на кон. Конят се втурва в 
определена посока и въпреки че ездачът дърпа юздите, конят не иска да се 
върне. Тогава го оставят да тича на воля известно време, а след това 
ездачът отново дръпва юздите. По този начин, след няколко опита, конят 
ще се върне на пътя, ще може да бъде управляван. В Упанишадите се 
казва, че нашето его препуска като кон. Това тяло е като колесница, а 
сетивата са като коне, които ме отнасят всяко в своята посока. Но аз трябва 
да се стремя да ги овладявам, да ги насочвам на другаде. Те може и да 
нехаят какво искам от тях; ще ги оставя да препускат известно време. Ала 
ще опитвам отново и отново, докато накрая видя, че конете ми се 
подчиняват. 

 
Съществува упоритата наклонност към експлоатация ((правритти-

еша бхутанам). Но какво можем да направим, освен да зарежем всичко и 
да преминем на оттатъшната страна, отвъд безразличието и отрицанието 
(нивритти ту махапхала). Именно това е правилното приспособяване. 

 
ягяртхат кармано ‘нятра, локо ‘ям карма-бандханах 
тад-артхам карма каунтея, мукта-сангах самачара 
(„Бхагавад Гита” 3.9) 
 
Всичко трябва да бъде свързано с центъра, инак ще бъдете отговорни 

за експлоатация и следователно ще получите последствията. Ала съумеете 
ли да свържете всичко в съответствие с писанията, според правилата как да 
се отнасяте към центъра, тогава се освобождавате от личната си 
отговорност. Трябва да действате за центъра, а центърът ще нареди всичко. 

 
Въпрос: Системата варнашрама-дхарма в Пураните ли е дадена? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, има я в Пураните. 
 
Въпрос: В саттвичната шастра ли е дадена, но не и в 

раджастичната или тамастичната шастра? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: И в тамастичните, и в 

раджастичните, и в саттвичните писания варнашрама-дхарма е 
включена и класифицирана. Саттва също не е ниргуна, но стремежът към 
ниргуна може да започне от всяка една позиция във варнашрама. Един 
шудра може да добие пряка връзка с центъра, докато някой брахмана може 
да не бъде приет и да трябва да се върне обратно надолу. Това е като 
въртящо се колело – изкачва се нагоре, слиза надолу. За брамина не е 
гарантирано, че винаги ще бъде брамин. След това раждане той отново 
може да слезе до най-ниската позиция, а сетне пак да се въздигне (абрахма 



бхуванал локах, пунар авартино). Саттва-гуна, раджо-гуна и тамо-гуна 
непрестанно се сменят взаимно, докато ниргуна има постоянна стойност. 
Животът в ниргуна може да започне от всяка една позиция. И шудрата 
може да заживее в ниргуна, и браминът също може – всеки може да го 
направи и всеки може да не го направи. Тези, които го сторят, няма да се 
въртят в тази гуна-мая, нагоре-надолу. Да експлоатираш означава да 
правиш дълг и да натежаваш. Тази тежест те повлича надолу. После в 
ниската позиция те експлоатират и така дългът е изчистен; тогава олекваш 
и се издигаш нагоре. По такъв начин въртенето продължава; ту 
експлоатираш, ту биваш експлоатиран. Това е порочен кръг. Да постигнеш 
ниргуна означава да се измъкнеш от този кръг. 

 
тасяива хетох праятета ковидо 
на лабхяте яд бхраматам упарй адхах 
тал лабхяте духкхавад анятах сукхам 
калена сарватра габхира-рамхаса 
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.18) 
 
„Тези, които наистина са интелигентни и имат предразположение 

към философията, биха се стремили единствено към онази съдържателна 
цел, на която няма равна дори човек да преброди света от най-висшите до 
най-низшите планети. Що се отнася до щастието, извличано от сетивните 
наслади, то се постига автоматично когато му дойде времето, точно както в 
хода на времето ни спохождат и страданията, макар и да не ги желаем.” 

 
Те се въртят по великата сила на времето и пространството. Но 

единствено тези, които могат да придобият някакви сукрити, които имат 
някаква наклонност да служат, свързана с равнината ниргуна, ще оцелеят. 
Постепенно ще се избавят от този порочен кръг, ще се освободят от силата, 
която ги запраща нагоре и надолу, нагоре и надолу. 

 
Въпрос: Доколкото разбирам, в системата варнашрама-дхарма дори 

един шудра трябва да следва предписаните принципи? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: По този начин той може да достигне 

равнината на раджас, а постепенно и на саттва. Ала всичко това е гуна-
мая. Ниргуна е нещо различно. 

 
Един брахмана може да разполага с благоприятни условия, но 

въпреки това да не се свърже с ниргуна. Дори да достигне Брахмалока, той 
пак си остава вътре в този материален план. Връзката с ниргуна е 
независима от варнашрама. Съществува асура-варнашрама и дайва-
варнашрама – класификацията на двете варнашрами. Където има 



признаване на по-висшето, на ниргуна, това се нарича дайва-варнашрама. 
А където всичко е свързано единствено с плътта в този свят, гуна-майи-
джагат, с доброто и лошото в тази земя на илюзията, според стандарта на 
заблудата – това се нарича асура-варнашрама. От гледна точка на 
абсолютното съображение, когато варнашрама е свързана с ниргуна, тогава 
е ползотворна, в противен случай – не. 

 
Въпрос: Можем ли да кажем, че има някаква възможност да се яде 

месо в системата варнашрама? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, но това е сагуна. Сагуна е нещо в 

пределите на земната природа. Приема се плътта на някой звяр, обаче 
всичко това е свързано с мантри, с предписания, с определени божества, 
със специфично общество. И до какво ще доведе това? Ние използваме 
тази плът, а душата на животното ще придобие някои от нашите добри 
заслуги. Не че е нещо правилно, но поне не е такова брутално насилие. 
Това е модифицирано насилие и душата на животното ще бъде 
компенсирана в следващия живот, в съответствие с метода, по който е 
било убито. Обаче тези, които се възползват от плътта му, не са 
преданоотдадени. Те са обикновени хора и ще получат обикновени 
саттвични или раджастични последици. В това няма и досег до 
предаността, няма и досег до ниргуна. 

 
Но що касае ваишнавите, според шастра зеленчуците могат да се 

поднасят на Нараяна. Тези зеленчуци, предложени на Нараяна, се издигат 
автоматично. А онези, които ги поднасят и в името на служенето приемат 
прасадама, няма да пострадат. Те ще се възвисят, приемайки този 
прасадам. Така че във ваишнавската концепция и ядящият, и изяденото се 
издигат нагоре, защото влизат в досег с най-висшата добра воля. Но 
случаят с добродетелта на останалите не е такъв. 

 
‘дваите’ бхадрабхадра-гяна, саба-манодхарма’ 
‘еи бхала, еи манда’, - еи сабе ‘бхрама’ 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя 4.176) 
 
В света на илюзията всичко е заблуда, така че какво истинско благо, 

какво добро или лошо би могло да има там? В крайна сметка всичко е 
лъжовно, като сън. Дали е хубав сън или кошмар, няма особена разлика. В 
такава равнина на нереалността едно нещо да бъде считано за добро, а 
друго за лошо се основава на фалш и погрешно разбиране. 

 
Въпрос: Ако някое животно бъде убито, трябва ли тази душа да се 

роди отново в същата форма на живот? 



 
Шрила Шридхара Махарадж: Не винаги. Резултатите от 

предишните му постъпки ще се изявят. След женитбата на Деваки и 
Васудева, Камса, като колесничар, отвеждал Деваки и Васудева в дома на 
нейния свекър. В това време от небето прозвучал глас, който казал: „Ти се 
радваш на тази женитба, но осмият син на сестра ти ще стане твой убиец!” 
Незабавно Камса скочил и сграбчил сестра си за косата, готов да я 
обезглави. Тогава Васудева му се противопоставил: „Какво правиш? Ти си 
герой, а си готов да убиеш собствената си сестра? Боейки се за живота си, 
постъпваш толкова низко!” В тази връзка помежду им започнал разговор, в 
хода на който Васудева казал: „Още преди човек да умре, раждането му 
започва.” 

 
Раждането, прераждането започва преди човек да е умрял. Защо? Как 

е възможно това? Следващото раждане започва преди смъртта му, защото 
миналите му действия идват да получат своето удовлетворение. Всяко 
едно пристига със своите изисквания. Всички наклонности идват, за да 
получат своя следващ или пък първи шанс. Това автоматично се решава 
сякаш по някакъв компютърен начин и когато душата напусне тялото, 
финото тяло я улавя и я отнася. Тя може да се озове къде ли не в резултат 
на предишните си действия. Последиците идват във формата на идеи и се 
разполагат. 

 
И така, след като е бил роден в човешки облик, някой може да слезе 

надолу и да стане дърво. Дори и живеейки в съответствие с принципите на 
варнашрама-дхарма системата откриваме, че някой дева може да добие 
облик на камък или дърво в следващия си живот; такива неща се случват. 
Така че след като умре е възможно, но не е сигурно, че браминът отново 
ще бъде брамин в следващото си прераждане. Ако преди това е вършил 
лоши неща, това може да го отведе в най-лоша позиция. Докато някой 
чандала, чийто низш живот е приключил, може изведнъж да се роди като 
брахмана. В зависимост от интензивността и приоритетите на карма се 
проявяват и последиците ѝ. 



Глава Четвърта 
 

С искреност към сигурността 
 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Чист означава в интерес на Бога. В 

нашата вродена природа присъства интересът на Бога. Единствено Божият 
интерес е естествено-присъщата ни наклонност и когато тя бъде разкрита, 
можем да виждаме всичко такова, каквото е – че всяко нещо извършва 
служене към Абсолюта и че всичко е както трябва. Единствената аномалия 
възниква когато искаме да гледаме на Абсолюта като на наш слуга или 
когато не желаем да си сътрудничим с Него (бхукти-мукти-сприха). Това 
са двата вида погрешно разбиране, но в действителност всичко е 
предназначено да Му служи и аз също съм Негов слуга. Аз съм слуга. 
Моят дълг е да вложа себе си на сто процента в служене към Него. 
Служенето е истината. Служене не на нацията или обществото, нито на 
земята или държавата, а служене на Абсолюта – това е истината. 
Единствено неразбирането ни отклонява от тази визия и причинява 
страданията ни. Това е нещо като болест. Ние сме атакувани от болестта на 
склонността към експлоатация или отречение. Дълг на всяка джива, душа, 
е да бъде неделима частица, служеща и работеща за интереса на 
органичното цяло. Това е основната идея. 

 
Въпрос: Всяка частица има ли своята вечна връзка с цялото и 

различна ли е тази връзка с тези на останалите единици? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Всички са индивиди, но са в 

съзвучие. Свързани са помежду си с благоразположение. Съществуват 
групи в съответствия с природата на служенето: дася, сакхя, ватсаля и 
мадхуря. Има толкова много групи и те са отзивчиви едни към други. 
Понякога е възможно да има кавги с опозицията, но това също е служене! 

 
Въпрос: Бихте ли обяснили по-подробно онова, което споменахте 

наскоро, че в стремежа на предания да се пречисти той трябва да 
преминава през множество ситуации, в които да приема нещо по-висше, 
отхвърляйки по-низшето – елиминирайки по-низшата концепция и 
приемайки по-висша? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това са различни степени на 

погрешното разбиране, различни пластове. Садхана означава развитие, 
което значи елиминиране на нещо и призоваване на друго, по-висше. По 
този начин съществува процес и той може да е бърз в определени случаи и 



бавен в други. Без значение дали е бавен или бърз, ние трябва да преминем 
през различните етапи в зависимост от силата на илюзията. 

 
Въпрос: Кой е определящият фактор дали преминаването ни през 

тези степени ще е бавно или бързо? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това ще зависи от сукрити и от сат-

санга. Ще има и съзнателна помощ, и скрита помощ отпреди. Агята-
сукрити е когато по незнаен начин ни е споходила някаква благодат. 
Докато гята-сукрити и когато благодатта идва осъзнато чрез общуването 
със садху, светец. Този садху също може да бъде от различен тип. 

 
Въпрос: Не разбирам. Садху може да бъде от различен тип? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Съществуват различни видове садху. 

Ние имаме свободата да си сътрудничим и да общуваме с определена 
група и изходът от това зависи от качеството на онези, с които общуваме. 

 
Въпрос: И така, значи духовният живот е такъв, при който приемаме 

нова концепция, елиминирайки старите си разбирания? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Съществува класификация на 

погрешното разбиране: Бхух, Бхувах, Свах, Махах, Джанах, Тапах и Сатя. 
Има такава градация в сферата на неразбирането. А вътре в нея има 
толкова много подразделения, като буболечки, дървета, животни и т.н. Ала 
в същото време трябва да осъзнаваме, че едно дърво може да е напреднало 
в ниргуна, докато един човек да не е. Възможно е неразбирането до такава 
безнадеждна степен да е овладяло човека, че да му е нужно време да се 
излекува. Същевременно умствената система на някое дърво или животно 
може да е повече насочена към служене, макар и настоящото му 
положение да е доста окаяно. 

 
Въпрос: Приемането и отхвърлянето на концепции включва ли 

садху-санга? И там ли приемаме и отхвърляме? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. В садху-санга има толкова много 

съображения: какъв вид е садху, доколко е склонен да се кооперира, също 
налице ли са предишни сукрити. Много неща трябва да се вземат предвид. 

 
адхиштанам татха карта, каранам ча притхаг-видхам 
вивидхаш ча притхак чешта, дайвам чайватра панчанам 
(„Бхагавад Гита” 18.14) 
 



С помощта на тези пет фактора се извършват действията: „Тялото, 
егото (под формата на възел от дух и материя), отделните сетива, 
различните усилия и съдбата, или намесата на Върховния владетел на 
вселената.” 

 
Не е така, че просто някоя случка е причината, но има толкова много 

обстоятелства, които се съчетават, за да породят дадено събитие. Всяко 
събитие е комбинация от много неща: от свободната воля на човека, от 
предишната му обусловеност, от настоящото му общуване, от неговия нрав 
– всички тези неща допринасят за напредъка му. Обстоятелствата могат 
много да допринесат. Нещата не се ограничават само до свободната воля 
на онзи, който желае да напредне. 

 
Въпрос: Ами ваишнава-апарадха, оскърбленията към преданите? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Ако тези неща остават под 

повърхността, те бурно се противопоставят на напредъка. Според 
различните обстоятелства много неща се оказват повече или по-малко 
важни, възпирайки или подпомагайки неговото развитие. 

 
Въпрос: И не може да се каже кой фактор е по-важен, защото всяка 

ситуация е различна? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Като цяло се казва, че когато човек 

достигне до позицията да приема ваишнавата за всичко, тогава 
обичайните задължения към светското обкръжение ще изгубят своята 
важност. На тази степен важността се отдава на по-фините обстоятелства, 
свързани с това къде действително искам да встъпя. Благоразположението 
или безразличието на тези, които имат власт, ще окаже голямо 
въздействие, докато благоразположението и безразличието на онези, които 
са в по-ниска позиция, ще е от по-малка значимост. Това е естествено. Аз 
може и да желая напредък, но ако по-висшестоящите не са 
благоразположени, тогава това ще бъде голяма пречка. А ако онези, които 
са по-ниско от мен, имат някакви възражения, това няма да значи кой знае 
какво. Затова на ваишнавите и Вишну се възлага по-висшето съображение 
и аз трябва да внимавам да не извършвам никакви оскърбления и да не си 
навличам недоволството им. Вниманието ни трябва да е изключително 
насочено към това. 

 
Въпрос: Връзката между учител и ученик намира ли се над процеса 

на приемане и отхвърляне? 
 



Шрила Шридхара Махарадж: Понякога можем да видим, че това 
се случва, но то е най-голямото нещастие, което може да споходи човека. 
Ако открия нещо нередно у оногова, от когото бих желал да завися в най-
висша степен, тогава това би било голяма беда и спънка. Най-голямото 
препятствие е да се елиминира гуру. Обаче да обичаме своя Гурудева и 
след напускането му да приемем помощ от негов близък сподвижник – в 
този случай това не означава отхвърляне на гуру. Напротив, то би ни 
помогнало да служим още повече на своя Гурудева. След напускането на 
гуру, ще се стремя да получа помощта на онези, които са от най-висш тип. 
Затова, ако бих могъл да се сдобия с подкрепата на някой от неговите 
другари, тогава разбира се в това няма нищо лошо. То даже е нещо хубаво, 
тъй като получавам импулс да напредвам по-бързо и развитието ми няма 
да бъде възпирано поради нуждата от благонадежден съвет по отношение 
на пътя и методите. 

 
Опасността се поражда когато гуру е жив, ала по някаква причина ми 

се налага да го напусна. Това, разбира се, е опасен момент; тук също 
откриваме паралелно относителното и абсолютното съображение. Когато 
те вървят паралелно, на абсолютното съображение трябва да се отдаде 
превес. Може да сме били подведени и тогава е лесно да заменим един не-
ваишнавски гуру с ваишнавски, да преминем от сагуна към ниргуна. Но на 
ниргуна-вивека, на същата равнина, ако се налага да сменим своя гуру 
докато той все още е жив, това трябва да се счита за нещо сериозно и 
важно. Понякога такова бедствие може да сполети някой ученик. 

 
Има също така и тъй наречени ваишнавски гуру, които са напуснали 

вярната линия, но се представят в школата на ваишнавизма. Те може и да 
са искрени, ала попадат под влияние на лошо общуване и по такъв начин 
променят вярата си. Това са много сложни теми, но разграничаването е 
възможно. И когато стане ясно, че подобни нещастни ситуации 
съществуват, ученикът трябва да предприеме определени стъпки. 
Възможно е също и, с разбито сърце, човек да поеме риска да изостави 
всяка вероятност за напредък в този живот. Без да продължава напред, с 
разбито сърце, той си тръгва, мислейки си: „Изборът ми се оказа погрешен 
и старанията ми в този живот бяха осуетени, такава е моята беда. Обаче 
поне, търсейки помощ от Върховния Бог, имам надежда в следващия си 
живот да намеря истинската нишка на напредъка.” 

 
Но може да съществува и такъв, чието разбиране е силно и който 

съумява да промени своя път, преминавайки от едно място на друго. 
Особено ако някакво временно невежество го е покривало, ала вече е 
преминало и той ясно вижда кое какво е. Той може да си рече: „Бях си 
купил билет до края, но пътувайки нататък разбрах, че по линията има 



препятствия. Затова, от тази разпределителна гара ще взема друг влак по 
друга линия, за да пътувам оттам, откъдето опасности няма.” Ако стане 
ясно, че нататък предстои опасност, тогава макар да е бил закупен билет за 
пътуване по цялата тази линия, поражда се необходимост да се слезе от 
влака на някоя гара и да се тръгне по друга линия, за да се достигне целта. 
Много е вероятно да възникне подобно съображение, ако нещата се случат 
по такъв начин. 

 
Обратно, някой може да си рече, че след като си е купил билет, 

трябва да продължава по същата линия. Ала абсолютното съображение е 
такова: „Искам да стигна до тази и тази дестинация, затова съм тръгнал. 
Така че ако по пътя се окаже, че има някаква пречка, ще мина от другаде.” 
Това се нарича здрав разум. 

 
партха наивеха намутра, винашас тася видяте 
на хи каляна-крит кашчид, дургатим тата гаччхати 
(„Бхагавад Гита” 6.40) 
 
Онзи, който е искрен в постъпките си, не бива да се бои от нищо, 

защото Господ е негов водач. Чрез Гурудева вътрешният водач също е Той. 
Под Негова насока се извършва всичко. Финалният досег е от ръката на 
Върховния.  

 
Съществува и съображението на общуването, санга. Да 

предположим, че съм си купил билет и спокойно се движа към 
местоназначението, но попадам на асат-санга, лошо общуване. Някой 
насмешлив клюкар или някой невежа може да каже: „Не, не, напред ни 
очаква опасност, затова нека да слизаме.” Може да се повлияя от тази 
заблуда. Това също е възможно да се случи – поради лоша компания някой 
да бъде подведен да отхвърли един добър гуру. 

 
Може да стане и друго: купил съм си билет, но ме спохождат 

някакви съмнения, объркан съм и слизам. Обаче в крайна сметка разбирам, 
че съм сгрешил, че страшно много съм сгрешил. Това също е възможно. 
Ала тъй или инак, искреният ни копнеж по истината ще ни се притече на 
помощ, а искреността на копнежа ни отново зависи от предишните ни 
сукрити. Типът и качеството помощ, вложени в мен в неосъзнатото ми 
състояние, винаги ще идват да ми помагат. Отвътре ще долавям диктовка: 
„Прави това, прави това!” Искреност е необходима. 

 
Всяка случка е съчетание от множество неща. Ала онези, които са 

искрени, които действително желаят да си помогнат, не могат да бъдат 
заблуждавани дълго. Това трябва да е нашата утеха. „Ако не искам да се 



самозалъгвам, тогава и никой друг на този свят няма да може да ме 
излъже.” Такава честност в ума си трябва да притежава човек, защото 
бдителното око на Абсолюта винаги е тук. Трябва да имаме такава 
убеденост и вяра, че бдящият взор на Върховния е навред. Аз може и да не 
виждам, но Той е моят най-добър приятел. Единственото, което искам, е да 
ида при Него и Той го знае. Онзи, при когото отивам, вижда всичко, макар 
аз да не виждам. Абсолютът е абсолютната възможност. Ограниченият е 
поел на среща с безграничния! Това е най-дръзкото, най-невъзможното 
нещо, ала ние ще го направим възможно благодарение на вътрешния си 
порив. Вътрешният ни порив е всичко! 

 
Въпрос: Значи обмислянето може би не е най-добрият ни приятел? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Няма голяма полза от него. Разбира 

се, няма как да избегнем обмислянето до едно определено ниво. При все 
това трябва да знаем, че в крайна сметка пресметливият манталитет не 
може да ни помогне. Молитвата е по-мощен начин да потърся помощта на 
онзи, при когото се стремя да ида. Ако потърся помощта Му, той ще ми 
изпрати някой Свой представител. С такъв представител на своя страна 
нататък по пътя, напредъкът ми ще е по-сигурен. Молитва, молитва и 
шаранагати. Молитвата достига до Него само ако се отдадем. 

 
Но обмислянето може да има природата на себе-анализ: „Не 

разполагам с нищо, нямам никакви сили, тогава как мога да бъда 
въздигнат? Знанието и преценките ми са безполезни, няма файда от тях. И 
свободната ми воля, и възгледите ми са толкова нищожни. Тогава как бих 
могъл да вляза в досег, да се доближа до безмерното? Та това е 
невъзможно!” По този начин себе-анализът ще ни отведе до отдаване. 

 
Отдаването и молитвата ще са от първостепенна важност за всеки 

духовен ученик. Шаранагати означава отдаване. До степента, до която 
сме Му се отдали, до такава степен молитвата ни ще е откровена. Когато 
виждам ясно собствената си безпомощност, единствено тогава молитвата 
ми ще е истинска, и помощта съответно ще дойде. 

 
Като цяло има само един най-важен фактор: садху-санга. Толкова 

много неща за свързани във взаимозависимост, ала първостепенна важност 
следва да се отдаде на садху-санга. Но и садху-санга също се влияе от  
последиците на толкова много предишни събития. Толкова много неща са 
взаимосвързани, ала при все това на някои от тях се набляга повече. По-
голямо значение се отдава на първо място на садху-санга, след това на 
шастра, след това на шаранагати, след това на молитвата. Макар 
факторите да са много, сплетени в една сложна и взаимно зависима 



взаимопомощ, все пак ако трябва да подберем някои принципни неща, 
които ни помагат, първото от тях ще бъде садху-санга – общуването с 
онези, които са по-напреднали от самите нас; следващата значимост ще 
бъде отдадена на шастра – напътствията на великите светци. С тези двете 
ще направим началните си стъпки в шаранагати. Шаранагати, 
отдаването, е истинско когато е искрено. А искреност означава: „Аз съм 
безпомощен. Анализирайки себе си разбирам, че съм безпомощен.” 
Колкото по-безпомощен се чувствам, толкова по-наситена ще е молитвата 
ми, и толкова по-голяма помощ ще получа. 

 
Санга означава настроение на служене; не физически контакт, а 

служене. С по-висшите неща можем да влезем в досег единствено ако сме 
свързани с наклонността да служим, по никакъв друг начин. 

 
Въпрос: Затова ли молитвата е най-благоприятстващата дейност? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Молитвата също трябва да е 

искрена. „О Господи, дай ни хляба насъщен” също е молитва. Друг тип 
молитва е: „Моля Те, спаси ме! Не зная кой е истинският ми интерес. Моля 
Те, просветли ме!” Има толкова много различни видове молитва и 
начинът, по който се молим, се определя от нашата среда и от духовните 
напътствия, които получаваме. 

 
Въпрос: Молитвата Абсолютът да ни се разкрие по-важна ли е от 

възхвалата на Абсолюта? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. „Моля Те, разкрий ми вътре в 

мен истината, кой съм аз, къде се намирам, каква е целта на живота ми и 
как да я достигна! Защо страдам? Не зная как да се избавя от този 
нещастен живот, затова моля Те, помогни ми! Не зная, мога единствено да 
се догаждам, че Ти си доброто, екстазът, щастието. Копнея за Теб! Толкова 
съм уморен от настоящото си положение, не мога да издържам повече. 
Моля Те, повдигни ме!”  

 
Въпрос: Трябва ли на тази молитва да се отдава по-голяма 

значимост от на възхвалата на Абсолюта? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Най-висшата молитва, която 

откриваме, е: „Искам да съм свързан с Теб. Моля Те, използвай ме. Мисли 
за мен като за Свой и пазейки ме в досег с Теб, използвай ме според 
сладката си воля. Нямам никакви специфични претенции, нито стремежи 
да постигам това или онова, искам единствено да съм Твой верен слуга, 
така че да ме използваш, моля Те, по какъвто начин намериш за добре. 



Единствено тази неотделима връзка с Теб желая. Аз съм Твой роб, искам 
да бъда Твой роб. За досег с Теб жадувам, за искрена свързаност с Теб, а 
Ти най-добре знаеш каква е тази връзка. Аз не знам кое какво е, но Ти 
знаеш кое е най-добре. Просто ме считай за Свой и ме използвай.” Такава 
трябва да е природата на нашата молитва. 

 
Въпрос: Нима трябва да имаме настроение на отчаяние? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Отчаяние? Това зависи от ученика. 

Колкото по-сигурна представа добива той за висшата си перспектива, 
толкова по-отчаян става. Отдаване означава да си отчаян: „Каквото има да 
се случва, нека се случва, но аз Ти се отдавам. Такава увереност имам в 
Теб. Отдавам се на Теб, а ако някакви противопоставящи се сили от 
обкръжението идват да ме атакуват, аз ще ги понеса.” 

 
Пример за това е Прахлада Махарадж, която изтърпял толкова много 

мъчения, дори от тъй наречения си близък роднина – баща си. Има няколко 
подобни примера. Ако си шаранагата, отдадена на Него душа, може да ти 
се наложи да изстрадаш много неща заради това, и ако не се отчаеш, ще 
трябва да се върнеш. С отчаяние трябва да понесеш всички изтезания, 
които ще те връхлетят и въпреки това няма да отстъпиш и на милиметър от 
пътя на напредъка си. Така трябва да бъде. Трябва да сме готови да 
изстрадаме всякаква щета, във всеки един момент. Всичко може да ни се 
случи, знайно или незнайно, очаквано или неочаквано. Всичко може да ни 
сполети, но ние трябва да останем стабилни в своята позиция. С взор, 
устремен в Него, си заслужава да изстрадаме всевъзможни болки. Да 
устоим, защото го правим заради Истината – това ще бъде нашата утеха. 

 
Дори в политически случаи виждаме, че ако някой е заловен, той 

трябва да е готов да издържи на всякакви мъчения. Възможно е, за да 
спечели пари, шпионинът да броди из вражите земи, но ако го хванат, той 
също може да бъде подложен на всевъзможни изтезания. Без риск няма 
печалба! Ако заради Истината, заради моя стремеж да се срещна с 
Истината срещу мен се възправят толкова много противостоящи сили, 
какво да правя? Ще остана с изправена глава: „Аз не върша нищо лошо.” В 
същото време, също като Исус, човек трябва да се моли: „О татко, те не 
знаят какво правят, прости им. Не знаят какви неправди ми причиняват. 
Прости им.” 

 
Съветът на Прахлада Махарадж е каквито и бедствени обстоятелства 

да идват да ни притесняват, да се стремим да ги виждаме не само като 
противостоящи и нежелани, а като подобаващи: „Това е трябвало да се 
случи и се случва по волята на моя добър, благожелателен Господ. В 



добрината си Той ми изпраща тези привидно неблагоприятни неща, ала в 
тях е скрита милостта Му.” Би трябвало да се опитваме да разчетем 
позитивното съчувствие в болката, а не само негативното 
противопоставяне. Нещо, което следва да отбележим е, че нищо не може 
да дойде без Негово разрешение, следователно то ни спохожда с Негово 
одобрение. Той никога не мъсти, значи тази болка ме спохожда с някаква 
цел – да ме пречисти. Завършекът е позитивен. Той се стреми да приключи 
с лошите последствия от предишните ми действия. „Инак би ми се 
наложило да изтърпявам лошите последици от предишните си постъпки в 
продължение на дълго време, но може би Той прави всичко толкова 
интензивно, за да го прекрати в по-кратък срок. Така че това е милост от 
Негова страна.” Ако с такова настроение можем да се отнасяме към 
опасностите, които ни обграждат, съвсем скоро ще бъдем избавени от 
всички подобни противостоящи сили. 

 
Когато една майка наказва детето си, в основата на това стои обич. 

Няма дух на мъст, напротив, има дух на обич – тя иска да го поправи. Но 
когато детето възприеме отношението: „Да. Още наказания са нужни, 
мамо. Аз направих толкова много бели, че е необходимо повече да ме 
накажеш,” тогава майката съвсем скоро ще го освободи: „О, той разбра, че 
е сгрешил, така че вече ще го пусна.” Резултатът на наказанието е 
постигнат и то се прекратява. 

 
Така всеки път, когато противостоящото обкръжение идва да ни 

нарани, трябва да имаме виждането, че „Благосклонността на Бога ми 
изпраща това страдание, за да ме поправи и съвсем скоро да ме избави. 
Призовавам те: „Да, ела, ела, болко! Ти си ми приятел. В одеждите на враг, 
ти си ми приятел. Дошла си да ме освободиш съвсем скоро, затова аз те 
приветствам. Ти идваш, защото без позволението на моя Бог нищо не би 
могло да се случи. Така че щом си дошла, това неминуемо е за мое благо, 
затова те приветствам.” Ако с такова отношение можете да прегърнете 
неблагоприятните обстоятелства, съвсем скоро ще бъдете избавени от 
хватката на мая.  

 
Същевременно е необходимо да изразите благодарността си към 

Бога: „Колко си милостив. Съумя да изчистиш дълга от предишните ми 
животи за толкова кратко време. Толкова си великодушен. Затова ти се 
покланям, мой Господи! Толкова си благосклонен към мен. Стремиш се да 
приключиш с последиците от отдавнашните злодеяния в предишните ми 
животи, заради които бих могъл да се прераждам отново и отново, 
безкрайно, та да ги изплатя. Ала с това се свърши за няколко часа, затова 
Ти се покланям с вяра. Покланям Ти се с цялата си вяра, мой Господи!” 



При такова отношение, човек незабавно получава облекчение. Това е 
ключът към успеха. 

 
Въпрос: Какво трябва да е разбирането на ученика, когато гуру го 

гълчи? Трябва ли да разбира, че това е за негово добро? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Махапрабху казва, че когато 

гуру гълчи, той счита ученика за свой най-близък, изпитва голяма обич. Но 
когато е безразличен, значи държи ученика на почтително разстояние и не 
го е приел съкровено. Щом гуру наказва ученика, това е голяма сполука. 
Човек може да си мисли: „Бдителният взор на Гурудева е над мен и той не 
може да търпи нищо нередно в мен. Това е голяма рядкост, голям късмет, 
голяма надежда в живота ми, че неговото око бди над мен така, че нищо 
лошо да не може да ме атакува и повлече надолу. Той ме пази.” Когато 
гуру наказва, това предполага, че закрилящият му взор бди над ученика. 
Така че това трябва да бъде считано за голямо щастие. 

 
В последната шлока на молитвите „Шикшащака” Махапрабху казва 

какъв трябва да бъде стандартът на предания спрямо Бога. Тук, разбира се, 
се говори за Кришна, но виждаме подобни взаимоотношения и между 
ученик и гуру. 

 
ашлишя ва пада-ратам пинашту мам 
адаршанан марма-хатам кароту ва 
ятха татха ва видадхату лампато 
мат-прана-натхас ту са ева напараха 
(„Шикшащака” 8) 
 
„Кришна може да ме обича, но макар да си мисля, че здраво съм 

сграбчила Неговите свети нозе, Той може и да ме отхвърли, и да ме стъпче. 
Дори още повече от това – може да е безразличен; не да идва да ме 
наказва, а да е равнодушен, да нехае за мен. Да съм нищо за Него. Да ме 
изключи от Своята група, и това е най-страшното. Може, освен това, да 
прегръща други, показвайки им обичта си, докато ме пренебрегва. На 
онова, което някога получавах от Него, сега да се наслаждават други, а аз 
да съм лишена. Целият този театър може да се случва пред очите ми, ала 
при все това аз нямам никакъв друг избор, освен да прегръщам нозете Му, 
да притискам здраво Неговите свети нозе. Нямам никакъв друг избор, 
защото Той е всичко за мен.” 

 
Такава вярност към Него трябва да се стремим да съхраняваме. 

„Нямам никаква друга алтернатива освен Неговата благосклонност. Той 
може да прояви благосклонността си, може и да не я прояви. На различни 



етапи може да се отнася с мен по различни начини. Може да показва 
безразличие към мен, но аз нямам никаква друга алтернатива. Налага се да 
понасям цялата тази апатия.” Такава е природата на връзката между човек 
и Господар. Тази връзка е неуязвима, невъзможна за разтрогване и вечна. 
Ако бъде прерязана, раздялата е немислима. Такава съкровена и естествена 
връзка имаме ние с Абсолютното Добро.  

 
Не можем дори да си представим нещо друго, освен нашата връзка с 

Него, и това е вечното разбиране. Трябва да продължим във вечната 
равнина и да открием нашата вечна връзка – връзката на мъничкото с 
Безграничното. На човека с Господаря. На Бога със слугата. Това е нещо 
невъобразимо, ала невъобразимо вярно. Именно такава връзка с Върховния 
трябва да се стремим да открием – това е най-важното нещо в живота ни. 

 
Отделено съществуване е невъзможно. Тази връзка с Него я има, 

просто сме я забравили. В това е проблемът. И в процеса на забравата, в 
степента на забравата всичко става аномалия. Всички аномалии могат да 
бъдат сведен до това едничко неразбиране. Всяка аномалия съществува 
единствено заради това неразбиране.  

 
 



Глава Пета 
 

Колкото по-висока е посветеността, толкова по-висока е 
печалбата 

 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Несебичност означава да 
признаеш, че Бог е всичко. Дори битието може да бъде изличено по 
Неговата сладка воля. Макар да ни е казано, че душата е вечна, 
Неговата воля е абсолютната воля и Той може да ме изличи ако 
пожелае. Господарят може да убие роба. Мароби ракхоби – йо иччха 
тохара – „Можеш да ме съхраниш или да ме погубиш, това е Твое 
законно право. Аз съм напълно зависим. Можеш да ме въздигнеш 
или да ме съсипеш – каквото пожелаеш.” До степента, в която сте 
способни да осъзнаете безпомощната си позиция, до тази степен ще 
се обогатите от истинската гледна точка и ще добиете позиция там. 
Суетност там е недопустима, нужно е тъкмо обратното – пълно 
смирение. Смирението е ценно там, защото човек винаги трябва да 
счита себе си за негативен (нуждаещ се), а не за позитивен. Да нямаш 
никакви права, всички права да са на Неговата сладка воля – това е 
према, любов. Неговата благодат е нашият живот в тамошния аспект 
на реалността. 

 
Шакти, женската енергия, има своята значимост по определен 

начин. Не е така, че тя ще имитира правата на мъжа, защото това би 
било провал за нея. Също и мъжът има свой определен начин на 
отношение. Има някой, който доминира, и някой, който е доминиран. 
Ако искаме да се наложим като доминиращи, тогава трябва да влезем 
в досег с мая, илюзорната енергия, където ние сме пуруша, 
наслаждаващи се. Ала искаме ли да се доближим до духовната 
сфера, тогава не бива да бъдем пуруша, а трябва да станем 
женствени, зависими - шакти. По отношение на Него ние сме 
шакти, а по отношение на мая сме шактиман, пуруша. В мая ние 
сме експлоататори, наслаждаващи се, докато оттатък сме тези, които 
доставят наслада. Ако търсим своята връзка с по-висшето битие, 
трябва да доставяме наслада, да се оставим с нас да  бъде боравено – 
субективното съществуване принадлежи Нему. А тук, в по-низшето 
битие, ние сме дошли да експлоатираме, да се утвърждаваме и затова 
сме в досег с мая и изстрадваме последиците. Тук ние сме пуруша, а 
там, в по-висшата реалност, сме шакти, енергия. Тук, в илюзорния 
свят, можем да твърдим, че сме пуруша, наслаждаващи се, ала това е 
лъжовно и носи последствия. Затова стремете се да развиете 
настроението в своите характеристики на енергия. До степента, в 



която сте способни да сторите това, ще имате стойност в по-висшата 
сфера. Пранипатена, парипрашнена, севая. Чрез покорство ще 
бъдете допуснати да встъпите в онова царство, иначе – не. Сева, 
служене, означава, че трябва да сте оползотворени от тях. Ако се 
оставите да бъдете оползотворени в интерес на по-висшата земя, на 
по-висшата равнина, единствено тогава ще ви бъде позволено да 
влезете там. Джива, душата, не може да експлоатира в онази земя, 
страната на Параматма и още по-нагоре, земята на Кришна. 

 
Въпрос: Какво ще кажете за усилията на маявадите, 

имперсоналистите, да разберат безкрайността посредством знание, 
гяна? 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Те не могат да встъпят в онова 

царство. Те показват подвизите си само тук, в пределите на този 
земен свят, нагоре до Сатялока. След това в Брахмалока се сливат и с 
тях се приключва там. Тяхната идея за со’хам, „Аз съм част от най-
висшата същност”, ги задържа в Брахмалока и те никога не могат да 
преминат по-нагоре оттам към Ваикунтха. Ала с настроението 
дасо’хам, „Аз съм слуга на тази най-висша същност”, ще ви бъде 
позволено да пристъпите в по-висшата област. Нирматсаранам 
сатам мокшабхисандхир апи нирастах. 

 
Въпрос: Какви са усилията на практикуващия, садхака, в 

развиването на предано служене, вайдхи-бхакти? 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Той трябва да следва тази 

програма, която е препоръчана в шастрите и от садху, и постепенно 
ще открие, че се е озовал всред правилната почва. Ще намери, че се е 
сдобил с основа и ще получи насърчение да продължи да се стреми 
към по-висшата сфера. Ще добие надежден вкус, ручи. За да стигне 
до ручи, той ще трябва да премине през някаква садхана, някаква 
програма, както е препоръчана от садху и шастра, като по този 
начин ще получава помощ.  

 
Чак докато се озове пред прага на апана-даса, степента на 

изключителното приемане от все сърце, той трябва да поеме 
трудността да извършва садхана. С достигането на апана-даса, 
себереализацията ще започне и тогава самият той ще бъде гарант за 
собствените си постъпки. Той пряко ще чувства: „О, аз изпитвам 
непознат досега екстаз!” и няма да бъде отнесен от тази позиция. 

 



Главното е, че по-висшите неща могат да се добият чрез 
служене. Трябва да извършим жертва, да платим за тях. Това не 
означава да плащаме с пари или с други неща, а със самите себе си. 
Отдай се и ще получиш. Дай и ще имаш. Каквото дадеш, подобно и 
ще получиш. 

 
йе ятха мам прападянте, тамс татхаива бхаджамй ахам 
мама вартманувартанте, манушях партха сарвашах 
(„Бхагавад Гита” 4.11) 
 
„Понеже не съществува никой по-висш от Мен, те Ми се молят 

за някакви дреболии и Аз им давам дреболии в замяна, ала с тях ще 
се свърши и те отново ще са в нужда. Това е досущ като игра. Ала 
онзи, който е сериозен, който иска Мен, също ще трябва да плати за 
това. Цената е целият му аз, колкото и мъничък да е. Той трябва да се 
отдаде изцяло и ще Ме получи изцяло. Каквото дава, такова и 
получава. Елате с мъничките си стоки, с нищожния си капитал и ще 
получите безмерно много в замяна.” 

 
Въпрос: Но аз съм банкрутирал! 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е добър признак. Ако 

някой е банкрутирал тук, тогава той ще търси някакъв подслон. Ако 
е наистина банкрутирал, трябва искрено да търси подслон. 

 
Въпрос: Махарадж, бих искал да взема заем от вас! 
 
Шрила Шридхара Махарадж: Заем! Всичко това е заем. Аз 

също съм задлъжнял: ние продължаваме, защото сме взели заем от 
Гурудева. Това е работа на кредит. Работата откъм негативната 
страна е цялата на кредит. 

 
яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша 
амара агяя гуру хая таре’ей деша 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 7.128) 
 
„Когото и да срещнете, говорете с него единствено за Кришна. 

Опитайте се да го спасите от пустинята на смъртността. Давам ви 
тази заръка, заповядвам ви! Не се бойте, заемете позицията на гуру, 
на даващ, и раздавайте това на всички.” Това е заръката на 
Махапрабху; Той казва, че е капиталист (амара агяя). Той поема 
риска да е в позицията на капиталист. 

 



В мая, илюзията, на нас ни е трудно да преглътнем истината, 
че „Аз съм мъничък”. Не искаме да го приемем и именно в това е 
търкането. Вътрешната ни зла наклонност е да изземем правата на 
другите, обаче трябва да разберем какво означава свобода. Тук ние 
действително сме привикнали да мислим, че можем да посягаме 
върху свободата на останалите от обкръжението. Това е болест. 
Алтернативно, обратната тенденция е да сметнем: „Ще се самоубия, 
т.е. ще вляза в гробница, в самадхи. Щом не мога да упражнявам 
свободата си върху външното обкръжение, тогава по-добре да вляза 
в гробница, в ковчег, но няма да приема робство, няма да възприема 
настроение на служене спрямо обкръжението.” Ние се боим да 
станем слуги: „Искам да експлоатирам, ала не и да служа. Няма да 
дам свободата си в ръцете на висшестоящ.” Именно там се 
отдръпваме и в това се състои вътрешният дефект. Под свобода 
разбираме волността да упражняваме права над обкръжението. Но 
защо не приемаме служене към обкръжението? Защо? Мислим си, че 
така ще бъдем принизени до най-нисша позиция. Но да работим за 
другите, да им служим е здравословно за нас и така можем да 
процъфтяваме. Служейки на останалите в обкръжението, и особено 
на Бога на цялото, ние процъфтяваме. Мислим си, че ако отдаваме 
служене ще загинем. Подобен лъжовен темперамент избуява в нас; 
той е чужд, привнесен елемент, който покрива истинската джива. 
Това е горчив хап за преглъщане. 

 
Какво всъщност означава служене? Философията на Хегел е 

„Умри, за да живееш” – разтвори своето его такова, каквото е в 
момента. Разтвори го безжалостно, умри! Да умреш означава да го 
разтвориш, без жал. Хвърли себе си в огъня и ще излезеш оттам с 
един по-сияен аз. Научи се да умираш какъвто си – това объркано от 
мислене тяло, тази омесена енергия. Приеми името на Бога и умри. 
Бхакативинода адж апане бхулила. Забрави за себе си такъв, какъвто 
си понастоящем и ще намериш истинския си аз, който никога не 
умира. Нашето съществуване е обречено на смърт, затова дай на 
смъртта онази част от себе си, която е предопределена да умре и ще 
остане вечната ти страна. 

 
Обаче Махапрабху не насърчава физическата смърт. Той казал 

на Санатана Госвами: 
 
санатана, деха-тяге кришна яди паийе 
коти-деха кшанеке табе чхадите парийе 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя 4.55) 
 



„Готов съм да умра хиляди и милиони пъти в един миг, стига 
това да можеше да ми даде Кришна, обаче умирането не е нищо.” 
Тази физическа смърт е тамастична, тя е съвсем нищожна уловка. 
Не просто физическа смърт, а истинска, цялостна смърт е 
необходима. Единствено тогава ще мога да добия татастха, онова 
гранично състояние. Но Махапрабху казва: „Независимо дали 
умираш или не, продължавай да култивираш Кришна съзнание в 
компанията на садху. Продължавай с компанията на предан на 
Кришна. Стреми се да натрупваш това вътрешно богатство с всички 
възможни средства.” 

 
Вътрешният капитал може бъде добит единствено от садху. 

Откъдето и да можете да си го набавите, каквато и цена да се налага 
да заплатите, постарайте се да си осигурите това най-съкровено 
богатство. Никоя физическа или умствена смърт нямат обхвата да ви 
отведат до това по-висше ниво. Трябва да се гмурнете надълбоко в 
Кришна съзнание. Когато и където и да намерите някого с такава 
силна привързаност към Кришна, трябва да се стремите да я добиете 
от него на всяка цена – това би било най-доброто оползотворяване на 
живота и енергията ви. Трябва да купите най-висшето нещо и за тази 
цел трябва да пожертвате най-висшата субстанция вътре във вас. 
Трябва да имате най-съкровен копнеж и този обмен ще се осъществи 
като отдадете най-съкровената си същност. Физическите и 
умствените обвивки от различен тип са много: Бхух, Бхувах, Свах, 
Манах, Джанах, Тапах, Сатя. Има толкова много разновидности и 
типове физически и умствени покривала. Все по- и по-деликатните 
покривала, преминавайки от по-грубо към по-фино, дори не 
свършват във Вираджа и Брахмалока; съзнанието има своята груба 
страна даже във Ваикунтха. Ала още по-фино вътре във вас е онова 
Кришна съзнание, където посветеността е интензивна до най-висша 
степен – това е посветеността към Автократа. Тази посветеност касае 
Автократа, не някакъв законен и справедлив цар, а Кришна, 
самодържеца, при когото е възможно да се случи всичко! Там е 
нужна посветеност от най-висш тип. Ала подобна е и печалбата – и 
тя е от най-висш тип. В степента, в която сте способни да рискувате, 
в такава степен можете да очаквате и да спечелите. Махапрабху дава 
насоката: „Не бъдете скъперници, отдайте се на Автократа, на 
абсолютното добро и ще добиете най-голямата печалба!” Такава е 
Неговата препоръка. Така че не бъдете толкова пресметливи, не 
бъдете такива скъперници. Ако откриете подобаващо място, отдайте 
се напълно (атманикшепа). 

 



Ние сме дошли на вярното място, за да поднесем служенето си, 
а Кришна наддава най-високата цена. Той ще плати най-много, ще 
плати толкова, че никой друг не може да изравни Неговия залог. Той 
е най-големият капиталист. Но е един своенравен прахосник! 
Кришна може да бъде познат единствено чрез най-висшия тип любов 
и привързаност. 

 
бхактяхам екая грахях 
(„Шримад Бхагаватам” 11.14.21) 
 
„Единствено чрез бхакти мога да бъда постигнат. По никакъв 

друг начин. За да дойдете при Мен ви е нужна изключителна 
преданост; друг път няма.” 

 
нахам ведаир на тапаса, на данена на чеджяя 
сакя евам видхо драштум, дриштаван аси ян мама 
(„Бхагавад Гита” 11.53) 
 
„Няма друг начин да бъда достигнат освен чрез изключителна 

преданост.” 
 
Нас не ни удовлетворяват обикновени неща, които се срещат в 

природата. Дошли сме да намерим своята перспектива в нещо 
толкова висше, толкова рядко, толкова истинско. Кришна казва на 
Арджуна:  

 
хато ва прапшяси сваргам, джитва ва бхокшясе махим 
тасмад уттиштха каунтея, юддхая крита нишчаях 
(„Бхагавад Гита” 2.37) 
 
„Ако бъдеш убит в боя, ще постигнеш рая; ако спечелиш 

победа, ще се радваш на Земята. Затова, о Арджуна, уверен в успеха 
си, стани и се сражавай.” За него да се откаже от битката би било 
пагубно. 

 
Нашата кампания е толкова авантюристична! Успеем ли, ще 

сме се сдобили с най-висшето, ала не успеем ли, с цялата ни 
надежда, с целия ни живот е свършено. Свършено е! Поемайки този 
риск, ние сме дошли да търсим най-ценното; нека помним това и 
нека никога не свърнем назад! 

 



Трябва да продължаваме да търсим и да изследваме, защото 
познаем ли Него, ще сме познали всичко. Именно това ни е 
изкушило да дойдем. 

 
ясмин гяте сарвам идам вигятам бхавати 
ясмин прапте сарвам идам праптам бхавати 
тад виджигясасва тад ева брахма 
(„Мундака Упанишад”) 
 
Стремете се да добиете преживяване за корена на всичко, 

тогава всичко ще бъде на ваше разположение, в дланта ви. 
Кришнанусадхана  търсете Шри Кришна. Какъв е този брахман, тази 
Параматма, всички тези застояли неща? Кришна е самата им същина, 
Кришна съзнание е нужно! Всичко Му принадлежи. Той държи 
монопола. Затова търсете Кришна, Той е такъв. Той е Автократ, 
обаче е крадец и измамник! 

 
Един ден в Навадвипа Махапрабху повтарял името: „Гопи, 

гопи, гопи.” Един господин от тъй наречената образована класа на 
онова време възразил, казвайки: „О Пандите, Нимай Пандит, защо 
все повтаряш това „Гопи, гопи, гопи”? Подобна препоръка не се 
открива в никоя шастра, обаче в някои писания се среща името 
Кришна и се казва, че от възпяването му може да последва някакъв 
добър ефект. Така че по-добре да повтаряш името на Кришна, 
отколкото това „Гопи, гопи, гопи.” Подобно название не се споменава 
в никое писание. Да не си полудял? Какви ги вършиш, губейки 
времето си? Ти си брилянтен учен, а виж се докъде стигна! Какво 
жалко падение!” 

 
Махапрабху отвърнал темпераментно: „Че кой би повтарял 

името на Кришна? Той е един предател! Само виж как постъпи с 
гопите! Те отидоха при Него с такава искрена любов, но Той беше 
толкова жесток, че ги пренебрегна и си тръгна, оставяйки ги 
разплакани. Кой би приел името на Кришна? Ти си дошъл да Ме 
агитираш в полза на Кришна, затова ще те науча Аз тебе!” И 
Махапрабху се завтекъл да набие господина с тояга. 

 
Човекът решил, че Махапрабху е луд за връзване. Помислил 

си, че с Нимай Пандит е свършено, че се е побъркал напълно, и 
побягнал. Връщайки се сред своите, им казал: „Нимай Пандит се 
втурна да ме бие с бамбукова пръчка. Сега трябва да му дадем добър 
урок. Махапрабху каза: „Недейте да повтаряте името на Кришна, Той 
е жестокосърдечен предател. Нека по-добре да обожаваме гопите, 



които са способни да дават без да си вземат обратно. Те могат да 
дойдат при нас, ала не знаят да се върнат по стъпките си. Тях трябва 
да обожаваме!” 

 
Най-издигнатата сред гопите е Радхарани. Тя дава най-много, 

посвещава се най-много. Никой не може да дръзне да се доближи до 
Нея освен Враджендранандана. Тя е Махабхава Сварупини. У Нея 
жертвеността е в своя зенит, най-висшият стандарт намира 
изражение у Нея. Никъде другаде не съществува подобна жертва, 
подобна себеотдаденост. Това е отвъд всякакъв стандарт, познат 
някога в света на писанията. 

 
Лакшмидеви няма място край Кришна; по същия начин 

Нараяна не може да се доближи до Радхарани, нито дори Дваракеша, 
Матхуреша или даже Гопеша, какво пък да говорим за останалите. 

 
Може да изглежда, че всички гопи са равни в танца раса, обаче 

някаква фина ревност се породила в ума на Радхарани и след като 
показала превъзходството си в пеенето и танцуването, Тя внезапно 
изчезнала. Победила обикновените гопи и след това ненадейно се 
скрила. Тогава Кришна внезапно се почувствал празен. Целият извор 
на Неговата енергия идвал от тази едничка точка и танцът течал. Ала 
когато същата тази виталност изчезнала, Той се оказал празен. 
Запознал да Я търси, но не Я намирал. Тогава крадешком напуснал 
компанията на гопите, за да дири Шримати Радхарани. Радха мадхая 
хридайе татяя браджасундари. Джаядева казва, че от едната страна 
на везната има толкова много гопи, ала Радхарани тежи много повече 
от всички тях. Всички те са изоставени и Кришна хуква да търси 
Нея. Това е признато и в разговора на Махапрабху с Рамананда Рая, 
където се казва, че съществува категорична разлика в качеството на 
любовното служене на гопите и това на Радхарани. 

 
Съставил съм един стих, в който се казва, че Шримати 

Радхарани всеки миг присъства в „Шримад Бхагаватам”, защото Тя е 
самата му цел: 

 
яд амитя-махима шрирбхагаватях катхаям 
пратипадам анубхутам чапй алабдхвабхидхея 
тад акхила-раса-мурти-шяма-лилавамбам 
мадхура-раса-дхи-радха-падападмам прападйе 
 
Тя е заключението, което следва да бъде изведено от 

„Бхагаватам” чрез описанията на толкова много случи, на толкова 



много истории за предаността. Най-висшата цел на „Бхагаватам” е да 
утвърди радха-дасям, служенето към Радхарани, и всичко в 
„Бхагаватам” е подготовка за тази цел. При все това, Нейното име не 
се споменава никъде в „Бхагаватам”. Навред из целия „Бхагаватам” 
всяка една дума служи единствено, за да докаже Нейната издигната 
позиция, ала въпреки всичко Тя не е назована с определено име. 
Кришна е акхила-расамрита-мурти, Той е сборът от всички видове 
екстаз, а главната опора на този акрила-расамрита-мурти е 
Шримати Радхика. Тя едничка поддържа тази лила на Шяма, тя е 
единствената опора, бликащият фонтан на мадхура-раса 
(божествената интимна любов). Отдавам се в лотосовите нозе на тази 
Шримати Радхарани, която е едничката поддръжка, самата същина и 
смисъл, която е всичко в живота на акхила-расамрита-муртих – на 
Оногова, който съдържа в себе си всички видове най-висш екстаз, 
раса. Тя е Неговата единствена опора и аз се отдавам в Нейните 
свети нозе. 


