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ПРЕДГОВОР 
 
 

Садху Махарадж говори от сърцето си, от дълбините на своето 
трансцендентално настроение, сякаш изговаря предразположенията и разбиранията на 
Шримати Радхика и Нейните приятелки в духовния свят. Беседите му са изпълнени със 
сладост, обаче да се транскрибират лекциите му и да се редактират в писмен вид без да 
се изгуби сладостното настроение е обезсърчаваща задача. Английският език е чужд за 
него, чужд е и за изразяването на духовните чувства. Той говори красиво на 
нестандартен английски. Понякога изрича наполовина недовършени изречения, 
понякога използва тъкмо обратната дума или израз на тези, които е имал предвид. Би 
ни се искало да транскрибираме неговите беседи точно както действително ги е 
изговорил, за да запазим настроението, което той изразява. Същевременно желаем 
съдържанието да е ясно и разбираемо за читателя. Затова се налагат някои редакции, 
инак словата му понякога изглеждат непонятни. Нужен е деликатен баланс между 
съхраняването на неговия характерен изказ и представянето му в писмен вид, който да 
е разбираем за обикновения читател. 

Тази книга е предназначена за онези предани, които познават настроението на 
Садху Махарадж и онова, което той споделя за Шримати Радхика и Нейните най-млади 
близки приятелки в духовния свят.  

Писаното слово е жалък заместител в сравнение с действителното присъствие в 
пряката компания на Садху Махарадж и слушането на тези теми директно от него. Той 
излъчва према – божествена любов – със самото си присъствие, с езика на тялото си, с 
тембъра на гласа си, който донася шафранов прашец от лотосовите нозе на Шримати 
Радхика. Това, което четем, влиза в ума ни и остава там, ала онова, което чуваме, влиза 
в сърцето и е способно да го промени. То може да одухотвори съзнанието ни, да ни 
даде разбиране за нашата сварупа (истинската ни духовна самоличност) и за 
съкровената ни приятелска връзка с нашата Свамини, Върховната Богиня Шримати 
Радхика. Но нашата надежда е, че прочитайки тази книга, читателят ще добие редкия 
шанс да надзърне в трансценденталните настроения на Върховната Богиня, която е 
въплъщение на божествената любов, и на Нейните спътнички в трансценденталната 
земя Вриндавана. Ако читателят развие свещена жажда да слуша и да вкусва повече от 
тази божествена любов, търсейки общуване със Садху Махарадж и с други садху (свети 
хора) от Вриндавана, усилията ни ще са увенчани с успех. 

Повечето от беседите в този сборник се състояха през януари-февруари 2014 г в 
Мунгер Радж Мандир в Шри Вриндавана Дхама, Индия. Те представляват 
тълкуванията на Садху Махарадж към коментарите на Шрила Ананта Дас Бабаджи 
върху „Шри Радха Раса Суддханидхи” от Шрила Прабодхананда Сарасвати. В скоби са 
поставени поясненията и бележките на редактора. Тази книжка е едно временно 
издание на предстоящата книга с беседи и хари-катха на Садху Махарадж, затова не е 
щателно редактирана. Умоляваме читателите да ни простят всички грешки. Всяка 
сладост в тази творба идва изцяло от Шри Гуру Садху Махарадж, а всеки недостатък е 
просто отговорност на съставителя. Действителните записи на лекциите на Садху 
Махарадж са достъпни на www.daudayaldas.com и www.tattva.de. 

С копнеж винаги да бъда в услуга на гуру, садху и Шримати Радхика, и да 
осъзная своята вечна духовна идентичност като Нейна поверителна прислужница в 
Шри Вриндаван,  

 
Дау Даял дас 
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ВСТЪПЛЕНИЕ 
 
 
 

Тези ранни сутрешни лекции на Шрила Садху Махарадж в неговата „пещера” , 
намираща се точно под Радха-Мохан (в Мунгер Радж Мандир) са поверителни сбирки 
на единомислещи бхакти. 

Реализациите на Махарадж ни разкриват прозрения в най-съкровения кръг на 
враджа-лила. 

Шри Кришна е сатя-санкалпа, каквото пожелае се случва незабавно. Тъй като 
притежава всички божествени сили и е обител на безмерно трансцендентално познание, 
Той е върховно независим и може да направи всичко по всяко време. 

Макар във Ведите да се казва, че Брахман върви без нозе, при все това, 
изненадващо, този Брахман е видян да ходи на двата си крака в къщата на Нанда. 

Същият този, прахът от чиито нозе търсят Вишну и Шива, може да бъде видян 
да донася сандалите на баща си, Нанда Баба, държейки ги над главата си. 

Същият този Върховен Бог, който може да дари избавление на цялата вселена, 
бе завързан за един хаван от майка си Яшода и умоляваше по-възрастните гопи да го 
освободят от вървите. 

Олицетворението на блаженството, Шямасундара, който не е склонен да се яви в 
транса на великите гяни (мъдреци) като Четиримата Кумари, може да бъде видян да се 
търкаля в калта на Гокула в двора на Своята майка Ящода само, за да привлече 
вниманието ѝ. 

Той не отвръща на великите учени, рецитиращи стихове от Ведите, ала винаги 
отговаря на любящия зов на теленцата в Гокула. 

Обителта на блаженството не се появява на огнените жертвоприношения, 
изпълнявани от мъдреците, но се втурва в домовете на гопите от Враджа, за да слуша 
преливащите им от любов нападки. 

Садху Махарадж хвърля светлина върху стиховете на „Радха Раса Судханидхи” 
в които се разказва, че този удивителен върховен господар на Враджа вечно копнее да 
служи на Шри Радхика. Шри Кришна, който е отвъд глад и жажда, който е напълно 
себеудовлетворен и е над желанията, просто чака да получи едничък поглед от Шри 
Радхика. 

Садху Махарадж показва, че служенето към Върховната Богиня Шримати 
Радхика е върховното предназначение и цел на всяка душа. 

Това е такава дълбока тема, че трябва да бъде обсъждана единствено в садху-
санга... 

Тези думи са изкристализирала версия на омаята, която преданите изпитваха в 
онези утринни сат-санги с нашия скъп Садху Махарадж. 

 
 

Кришна Чандра дас 
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1. НИЕ НЯМАМЕ КАЧЕСТВА – В ТОВА Е НАШАТА  
КВАЛИФИКАЦИЯ 

 
 

Нека да мислим единствено за любовта. Тогава и самите ние ще преживеем 
такава промяна. В това е красотата, извираща от песента; това е раса1 в нея – как да 
оползотворим себе си. Ние нямаме качества – в това е нашата квалификация. 
Започнем ли да мислим за качества, появява се его. Не в качествата е красотата. 
Когато липсват качества, когато липсва подготовка – тогава идва милостта. В това е 
нашата квалификация. Ако квалифицираният получи милостта, в това няма нищо 
специално. Ала когато неквалифицираният получи милостта, това е много 
специално. Единствено Свамини (Върховната Богиня) може да стори това. 
Единствено према. Дори за тези, които нямат качества, тяхната липса на качества се 
превръща в квалификация. Когато завинаги заживеем в любящо настроение, в 
настроение на служене, Кришна казва: „Те са Ми скъпи.” Няма нужда ти да казваш: 
„Кришна! Ти си ми скъп.” Той ще каже: „Ти си Ми скъп. Аз те търся. Къде си?” 
Виждате, в „Бхагавад Гита”, Дванадесета Глава, Кришна казва: „Тези, които винаги 
правят това (които постоянно пребивават в любящо настроение на служене) са Ми 
скъпи.” Много ми харесва това, че Кришна казва: „Вие сте Ми скъпи.” В това е 
красотата. И така, Кришна казва, че когато животът ни е в тази практика, това е 
бхакти-йога. Когато практикуваме така: да не завиждаме на никого, да сме добри 
към всекиго, да не искаме да сме господари (да сме лишени от настроение да 
властваме), да сме еднакви в щастие и нещастие. За това става дума. Започнем ли да 
практикуваме това в живота си, Кришна, самият Бог, ще каже: „Ти си ми скъп. 
Липсваш ми. Искам да съм с теб.” В това е нашата чистота, в това е и нашето 
щастие. Любов на дело. И още повече любов извира. 

 
Без любов, без това настроение, дори да дойде Бог, какво ще правите с Него? Ще 

речете: „Дай ми по-голяма кола, по-голяма къща.” Нищо повече от това. Или „Дай 
ми нещо, милиони долари.” Не можете да постигнете нищо повече без любов. 
Всичко това (материалните облаги) е нищо, идва и си отива. Всичко това е бизнес. 

 
Предан: Или пък „дай ми хиляди ученици”. 
 
Садху Махарадж: Това също е вид бизнес. В него няма нищо 

трансцендентално. (Един истински гуру си мисли) „Аз никога не мога да стана гуру. 
Аз все още съм ученик.” Това е истинското нещо. Тогава Гурудева може да дари 
милост (на онзи, който е в такова смирено настроение). Щом аз съм ученик, значи 
моят гуру винаги е с мен; ако аз стана гуру, губя своя Гурудева. Гурудева винаги ми 
дарява милост когато считам себе си за негов ученик. „Аз съм Твой слуга, о, моя 
Свамини. О Гурудева, аз съм твой слуга. Посочи ми пътя. Аз не знам какво да правя 
в тези обстоятелства, как да се справя с тази ситуация, как да се държа. Не знам 
нищо. За мен това е ново преживяване.” Той винаги е с мен. Това е гуру-крипа 
(милостта на гуру), която е Свамини-крипа. Това е милостта на Радхика. Винаги 
трябва да променяме (да подобряваме) поведението си. Това е бхакти. Защо няма 
милост? Такова е нашето желание (нашата липса на любящо настроение). Затова 
моето предложение е, ако искате да направите нещо позитивно, четете „Бхагавад 

                                                
1 Бел.пр. раса – сладост, духовна емоция 



 6 

Гита”, Дванадесета Глава. Стремете се да разберете: „Мога ли да променя начина, 
по който живея живота си?” 

 
Ако мога да променя себе си, няма нужда вече да се притеснявам за нищо 

(материално). Свамини Радхика винаги ще се грижи за тези неща. Трябва да се 
вгледаме в себе си: дали моето държание се променя или си остава същото? Не се 
ли променя, значи бхакти-йога не е налице. Предаността, любовта на дело е 
предаността.  
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2. О, СВЯТ УМ, ПРИЕМИ ПОДСЛОН У РАДХА 
 
 
 

Превод: „О, свят ум! Бързо приеми подслон у нежната Радха, която е като 
кунджа, изпълнена със сбъдващи желанията лозници, която таи удивително 
изобилие от силно расика състрадание и която е дълбок и необуздан океан от 
любов” („Шри Радха Раса Судханидхи”, стих 28) 

 
Предан: (Чете коментара на Шрила Ананта Даса Бабаджи върху стих 28) „В 

своята садхака-веша2, Шрипада се обръща към сърцето си по следния начин: „О, 
садху-четах (свят ум)! Бързо приеми подслон у Върховната Истина, наречена 
Радха!” Свято е онова сърце, което е неизменно съсредоточено в любимото 
божество. Шримад Джива Госвами казва: „Онези, които изоставят всяка склонност 
към измама, включително и освобождението, и се отдават в предано служене на 
Бога, те са садху.” 

 
Садху Махарадж: Ако мамя другите, значи съм далеч (от бхакти). 
 
Предан: Всички себични желания ли са форма на измама? 
 
Садху Махарадж: Има много видове измама. Започни да се вглеждаш (да 

изследваш) себе си и ще видиш. Във всеки един миг можеш да видиш какво 
правиш. Можеш да съдиш за себе си. 

 
Предан: Освобождението форма на измама ли е? 
 
Садху Махарадж: Освобождението е последната форма на залъгване. Ако 

желанието за освобождение се породи в ума, това също е вид самоизмама. То 
означава, че не съм влюбен в своя ищадева (личното обожаемо божество). 
Означава, че искам да се освободя, да се избавя от любящата си връзка. 

 
Предан: Освобождението все още е „за мен, а не за Кришна”. 
 
Садху Махарадж: Ние мамим само себе си, не и другите („другите” в най-висш 

смисъл са Радха и Кришна). Самозалъгване е и това, че гледам останалите (гледам 
какво вършат останалите); не гледам (не изследвам) себе си. Това също е измама, да 
не гледам себе си, докъде съм стигнал. Има много начини за самоизмама. А тази 
самоизмама престава, когато започнем да проверяваме (да се вглеждаме) вътре в 
нас, когато навлизаме навътре, когато започнем да се самонаблюдаваме. Това е 
процесът на себепознанието. Ако гледам другите, това е обратното на 
себепознанието. То е обръщане навън, към материалния свят. Да се вглеждам в себе 
си, да променям себе си е начинът да се развивам в духовния си живот. Да правя 
стъпки към него. 

 
Предан: (чете) „Шрила Прабодхананда Сарасвати, благословеният автор на тази 

книга, също бил мукти-вади (чиято най-висша цел е безличностното 
освобождение), но по безграничната милост на Шриман Махапрабху той бил 

                                                
2 Бел. пр – тяло на практикуващ 
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избавен от обятията на вещицата на желанието за освобождение и започнал да се 
стреми към враджа-раса.” 

 
Предан: Но нима той не е бил нитя-сиддха сакхи на Кришна, Гурудева? 
 
Садху Махарадж: Аз чувствам, че нитя-сиддхите (вечно съвършените), нитя-

парикарите (вечните спътнички) като Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, които 
винаги са с Радха и Кришна – те се появяват когато Той идва, а когато Той си отива, 
те също изчезват. Те са нитя-сиддхи. Всички останали са садхана-сиддхи (които са 
постигнали съвършенство посредством практикуване на бхаджана) или крипа-
сиддхи (които са постигнали съвършенство по милост). Но ако се вгледате, най-
висшето настроение е крипа-сиддха. По милост, чрез крипа (милост), те постигат 
съвършенство. Тази школа е един процес на крипа (милостта). Гуру-сакхи идва и ни 
отвежда при Рупа Манджари, която ни води при Лалита, която пък ни довежда до 
Радха. Когато това се случва по милост, то е по-специално дори от нитя-сиддха. 
Нитя-сиддхите са винаги там. Те не могат да излязат (от духовния свят). Но ние 
сега сме тук и единствено по милостта на крипа-сиддхите това се случва в живота 
ни. Нашият живот е променен. Сега милостта е единствената надежда. Затова 
чувствам, че крипа-сиддхите са по-специални. Крипа не е нещо обикновено, а 
много специално. Тогава животът ни се променя. 

 
Предан: Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами) също отбелязва това в едно 

от своите пояснения, че крипа-сиддха е най-висша.  
 
Садху Махарадж: На мен ми изглежда, че нитя-сиддха е „нормална”. Те трябва 

да идват и да си отиват. Когато Кришна идва и те трябва да идват, а когато Той си 
тръгва, те също си тръгват. Но крипа-сиддха, просто вижте щастието на падналите 
души, които нямат шанс за връзка, обаче получават милостта на Гурудева, който 
нарежда обстоятелствата благоприятно, та да могат да осъзнаят своето духовно 
съвършенство. Те са по-големи късметлии от всички. Садхана-сиддхите не ми се 
струват такива късметлии, защото трябва да изпълняват твърде много садхана: 
10 000 години практика или поне пет живота. А тук, без да правят нищо (никаква 
садхана), гуру идва и животът им се променя. Така че това е по-специално. 

 
Предан: То е духовно, безпричинно. 
 
Садху Махарадж: Това е единствено по милост. Ние не искаме да се 

променяме, сетивата ми не искат да се променят, умът ми не иска да се промени, 
този демоничен ум. Сетивата ми искат да избягват отново и отново махаджаните 
(великите свети люде), ала тяхната крипа идва и тогава всичко се променя. В това е 
тяхното величие. Колко велика трябва да е милостта им, та да промени цял един 
живот! След като сме извършили толкова много глупости, ние отново и отново се 
измъкваме от милостта и искаме да избягаме, но те отново и отново ни улавят, за да 
ни дадат милост. 

 
Предан: Джай Нитай! Джай Нитай! 
 
Предан: И ни улавят по такъв начин, че изобщо не можем да проумеем какво се 

случва. 
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Садху Махарадж: Експанзиите на Гурудева се проявяват в облика на неговите 
ученици, в облика на вашите приятели (тези, които принадлежат към същата близка 
група, които споделят същото настроение). По този начин той разширява милостта 
си. Кръгът на преданите е толкова сближен, превръща се в такъв здрав пръстен, че 
дори и да искам да върша някакви глупости, това не е възможно. Трябва добре да 
премислиш преди да направиш това, което си си наумил. Сетивата и умът винаги 
имат навика да допускат грешки. Ала въпреки това милостта се разраства в 
множество различни посоки. Тогава няма как да избягате и да действате на своя 
глава. Милостта се излива по толкова много начини. Всичко това е милостта на 
Радха. Гуру-крипа и Радха-крипа. И тогава колкото повече отговорност (служене) 
поемате, толкова повече милост идва. И още повече като поемате, още повече 
милост се проявява. Шри Гуру проверява във всеки един момент доколко сте 
квалифицирани да бъдете заети в служене. Къде? Незабавно, на мига може да 
бъдете въвлечени в служене на Радхарани. Не се изискват никакви квалификации, 
защото вече сте развили настроението да служите тук. Ако трябваше да се учите 
тепърва като идете там, Радхарани ще попита гуру-сакхи или Своите най-близки 
съкровени приятелки: „Коя е тази? Откъде взехте такава некадърница? Не можахте 
ли да намерите някоя по-квалифицирана? Та тя не разбира как да служи. Вън!” 
Преди да отиде там трябва да се провери дали кандидатът е добре квалифициран. 
Това е отговорност на гуру-крипа; той трябва да провери дали имате желание да 
идете там, дали жадувате за това. Всичко това се случва чрез крипа. Аз не съм 
квалифициран, аз нямам силата да променя себе си. Джива (обусловената душа) е 
слаба. Единствено по благодат може да се случи подобна трансформация. Гуру 
разтваря сърцето ми и тогава постепенно моите желания се променят. Захващам се с 
процеса, понеже искам да променя навиците си. И мантруването започва да се 
случва, защото аз искам да променя навиците си. Ако съм алчен да си купя къща, 
кола или жена, тогава никаква промяна не може да дойде. Такива неща е лесно да се 
намерят. Обаче ако имам желанието да променя себе си, тогава трябва да мантрувам 
и промяната ще дойде. Алчност винаги има, но наше е решението накъде я 
насочваме. Това е духовен напредък. Материалните неща лесно се намират. 
Мантрувайте и каквото искате, ще го получите. Това не е нещо трудно.  

 
Предан: Значи нашата цел е враджа-раса. (чете): „Затова е подобаващо да се 

обърне към сърцето си като към садху.” 
 
Садху Махарадж: Враджа-раса е садху. Търпелив, мил, смирен. 
 
Предан: „Той подтиква своето садху-сърце (свято сърце) да се отдаде в 

лотосовите нозе на Шри Радха и да остане посветено там.” 
 
Садху Махарадж: Това е садхака-деха (настоящото тяло), а не сиддха-деха 

(духовното тяло). Във външното съзнание, а не в духовната му самоличност. Защо 
искам да помогна на ума си да стане садху (свят)? Защото иначе той ще започне да 
прави демонични (негативни) неща. Негативно поведение. Да направя ума си свят е 
възможно само когато започна да съдя и възпирам самия себе си. Започна ли да 
съдя и възпирам другите, той никога няма да стане свят. 

 
Предан: „Отдаването е самата жизнена сила на бхакти. Ако отдаването не се е 

установило както трябва в сърцето, лотосовите нозе на Бога не могат да бъдат 
обожавани. Отдаденият, който копнее за преданост към Бога, се посвещава 
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изключително в лотосовите нозе на Бога, за да може да бъде избавен от хватката на 
множеството си анартхи (препятствия за бхакти, нежелателни навици).” 

 
Садху Махарадж: Когато искаме Бог, ние трябва да се отдадем на Бог. Когато 

искаме Гурудева, трябва да се отдадем първо пред Гурудева. И най-сетне трябва да 
се отдадем на Радхика, защото след като вече сме го практикували, тогава ще се 
отдадем като „сенки” (кинкари, следовнички) на Радхика. Да се отдадеш означава да 
практикуваш. Благодарение на отдаването на Гурудева това е лесно да бъде 
разбрано. Обаче неспокойният ум никога не се отдава. Такава е природата на 
демоничния ум. Понеже той не е свят. 

 
Предан: Той обича да руши, да контролира. 
 
Садху Махарадж: Демоничните искат да рушат, да чупят, да режат. Ако кажеш 

„правилно”, те ще рекат: „грешно”. Такова е поведението на демоните: съмняващи 
се, боязливи, всички демонични качества. Винаги живеят в миналото, никога не 
пребивават в настоящето. Мислят единствено какво се е случило преди. Майка ми 
ме изостави, или два пъти ме шамароса и умът ми все още се връща там. Изненадан 
съм! Два шамара в детството ми, а умът ми продължава да е вкопчен в тях през 
целия ми живот? Колко много възходи и падения съм имал през живота си: толкова 
много грешки, толкова хубави неща, толкова лоши неща. Защо да се вкопчвам в 
тях? И ние страдаме ли страдаме с тези неща. Понякога това толкова ме изненадва. 
Хората си ги кътат и не искат да ги пуснат. Защо е това? Единствено заради 
неспокойния ни ум. Те не искат да пуснат ума. 

 
Предан: Някои хора се опитват да разрешат проблемите от миналия си живот... 
 
Предан: Като че ли си нямаме достатъчно проблеми в този живот. 
 
Садху Махарадж: Те искат да пазят всички тези „скъпоценности” на 

страданието в джоба си, за да си ги ползват. 
 
Предан: Кали-юга. 
 
Садху Махарадж: Да не можеш да простиш на себе си – не такава е природата 

на садху. Прошка (е природата на садху). Простете на себе си. Ако не можете да си 
простите това означава, че умът продължава да реагира на неща от миналото. 
Някакъв призрак се е вмъкнал там, някакъв демон, който улавя и разстройва целия 
ни живот. Ако същият този човек заживее в настоящето, неговият живот се 
променя. А в дадени обстоятелства той ще се подхлъзне назад в миналия си живот и 
предишното му обусловено поведение ще се възобнови. Можете да видите съвсем 
ясно този повтарящ се цикъл. 

 
Предан: „…за да бъде избавен от хватката на множеството си анартхи. 

Единствено тогава той ще може да постигне съвършенство в любящото служене 
към своя възлюбен ищадева (обожаемо божество). Шримад Джива Госвами е казал: 
изключителната отдаденост достига съвършенство по два начина: 1) Като преданият 
не знае друг подслон освен лотосовите нозе на Бога, даряващи безстрашие и 
безсмъртие, и 2) Въпреки че поради невежество преданият може да е приел подслон 
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у някого другиго, различен от Бога, той в крайна сметка изоставя това недостойно 
убежище и се прислонява единствено при Върховния Бог.” 

 
Предан: Каква е разликата между двете? 
 
Садху Махарадж: Да речем, че имам много съкровища, голяма колекция, но 

след това се сдобивам с най-голямата скъпоценност, чинтамани, сбъдващият 
желанията камък. Тогава какво ще направя? Ще задържа ли всички останали 
съкровища или чинтамани, който може да сътвори всякакви съкровища? Ако имате 
най-голямата скъпоценност, какво ще сторите? Ще приемете ли подслон у най-
голямата скъпоценност или ще се прислоните у други, по-маловажни съкровища? 
Ако сте мъдри, ще раздадете всички останали съкровища и ще запазите единствено 
върховната скъпоценност. Преди това в живота си имаме толкова много 
привързаности. Срещнем ли Гурудева, намираме най-голямата скъпоценност. Сетне 
по милостта на Гурудева, навлизайки в този процес, ние изоставяме всички 
останали пристрастия. Същото е като с имената на Кришна: когато започнем да 
харесваме едно специфично име, можем да навлезем в дълбочина. Когато виждаме 
едно име, една форма, започваме да ги харесваме. Приемем ли подслон у Радхарани, 
изоставяме всеки друг подслон, но гуру е връзката за това, досущ като верига, една 
брънка към друга. Не е така, че ние го изоставяме. Ние минаваме по-нависоко по 
милостта на Шри Гуру. Тогава там е Радхика, и гуру-манджари също е там. Радхика 
става главният обект. Но гуру-манджари също е там. По нейната милост сме се 
озовали там. Гуру ни учи как да постигнем целта, ала той не е целта. Гуру е пътят. 
Ищадева, Свамини Радхика е целта. Маявада философията е, че гуру става Бог. 
Това не е ваишнавската философия. В маявада философията казват, че гуру е Бог. 
Тук ние казваме, че гуру е слугата на Бога или на Свамини. Той е слугата и аз също 
искам да стана слуга на слугите на Бога. Не да изоставя Шри Гуру (гуру, който в 
своята сварупа е приятелка на Радхика), но целта трябва да бъде установена. Трябва 
да познаваме както целта, така и пътя за постигането ѝ. 

 
Предан: „Но прислужничките на Радхарани не могат да заситят сърцата си 

просто като се отдадат в лотосовите нозе на Бога – те са отдадени изключително и 
само в лотосовите нозе на Шри Радха. В резултат на тази отдаденост, те постигат 
най-висшето съвършенство във вкусването на разнообразните сладости на 
божественото служене. За това ще стане дума по-късно.” 

 
Садху Махарадж: Приятелките на Радхарани никога няма да се удовлетворят 

със служене към Кришна. Те ще са щастливи единствено когато служат в 
лотосовите нозе на Свамини. Така че да търсите отвън и да се променяте означава 
да се фокусирате навън и да изгубите себе си. Просто трябва да се усъвършенствате, 
да потърсите навътре. Но как се практикува това? Без Гурудева подобна практика е 
невъзможна. Физическата форма е важна, за да се развие духовното настроение. 
Виждате в материалния живот някой полудява от любов. Животът на Билвамангала 
Тхакура е един пример за това. Тулси дас също. Те били луди по техните любими. 
Но по милостта на Гурудева любовта им се трансформирала напълно (и се 
пренасочила към Бога). Те били полудели от материална любов. Такава лудост ни е 
нужна в живота, за да постигнем най-висшата сладост на чистата духовна любов. 
Това е святата природа; другата е препятствие. Това е „маслото” в живота. Кришна 
идва в дома да краде масло. Често казвам това, Кришна обича да краде масло, а това 
„масло” е любовта в живота ви. За духовния учител е много трудно ако някой е сух 
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да го направи сочен. Но ако някой е „сочен” е много лесно да бъде отгледан и 
отведен в лотосовите нозе на Свамини. Със сухите е много трудно да се работи. 
Най-напред трябва да станат сочни, едва тогава може да се променят. В това е 
проблемът. Ако липсва сочност, как ще можете да пиете раса? Не можете да 
произведете сок от камъни. Трябва да направите (сърцето) плодородно, за да 
посадите семенцето (на бхакти). Нали? 

 
Предан: Сух означава безчувствен? 
 
Садху Махарадж: Сух означава като камък. 
 
Предан: Без чувства. 
 
Садху Махарадж: Да, без чувства. 
 
Предан: Значи без материална полуда не можеш да се промениш? 
 
Садху Махарадж: Не. Не си мислете така. Не е така, че основаваме (духовния 

си живот) на материална лудост. Защо да го основаваме на нея? Не е така, че отново 
трябва да започнем от нула азбуката. Нима отново в старостта си или докато 
умирам трябва да започна от азбуката? Нима (си мислите, че) тогава ще отидете (в 
духовния свят)? Не е така. Лудост? Лудост е, че сме дошли тук (в материалния 
свят). Ала без да бъде (трансцендентално) луд никой не може да постигне най-
висшата цел. Могат да постигнат целта на Будизма, или на Маявада, или на друга 
подобна философия, обаче не могат да постигнат раса философията, не могат да 
вкусят нектара. Съществува благодат. Ние забравяме това в живота си. Но без 
благодатта не е възможно да стигнем там (да постигнем онази чиста любов във 
Враджа). Има четири типа любов във Враджа: любов в служене, приятелска любов, 
майчина или бащина любов, и интимна любов. В този живот или в следващия, или 
пък в минал живот нещо се случва, което докосва сърцето ми – тогава ме спохождат 
и качествата, с които да разбера това.  

 
Предан: Значи е подготвителен етап да изпиташ това на човешко ниво, преда да 

го промениш в чиста любов? 
 
Садху Махарадж: Когато пиеш вода, тя удовлетворява жаждата ти. Усещате 

това в материалната равнина. Тогава сте удовлетворени от водата, която утолява 
жаждата ви. Когато сте гладни се храните, за да заситите глада си. Всичко това са 
чувства. Чувствата израстват от чувства. 

 
Предан: Гурудева (Шрила Нараян Махарадж) казваше: „Ако не знаете какво е 

любовта в този свят, как ще разберете какво е любовта в духовния свят.” Най-
напред трябва да обичате тук. 

 
Садху Махарадж: Да. 
 
Предан: Ако не знаете какво е тя тук, няма да я знаете и там. Тя е прогресия.  
 
Садху Махарадж: Това е естествено. Но недейте да изоставяте духовното и да 

се връщате обратно към материалното. Това ми е мисълта. Можете да поддържате и 



 13 

двете едновременно, ала веднъж преминете ли в духовния живот, недейте да 
спирате и след това отново да започвате материален живот. Това е лудост. 

 
Предан: Целта винаги е духовният живот. 
 
Садху Махарадж: Да. И всичко, което идва, трябва да се отнасяте с уважение 

към него. Не демонично отсичане. Неспокойният (демоничен) ум отсича, а светият 
ум приема. В това е разликата. Приема служенето. Светият ум го приема за цял 
живот, а демоничният ум ще го отсече след шест месеца, след една година. Появи 
ли се и най-малкият проблем, демоничният ум ще го пресече. Такова е демоничното 
поведение. Те не могат да изтърпят. Никакво търпение – прекъсвам. 

 
Предан: Ако Гурудева ми се скара – тогава си тръгвам. 
 
Садху Махарадж: Да. Сбогом. Това е демонична природа. 
 
Предан: Това означава, че те не искат любовта. Гурудева често ни казваше: 

„Най-добрите кандидати за бхакти са онези, които искат любовта повече от всичко 
друго.” Любовта може да изтърпи всичко. 

 
Предан: „Прислужничките са отдадени изключително и само в лотосовите нозе 

на Шри Радха. В резултат на тази отдаденост, те постигат най-висшето 
съвършенство във вкусването на разнообразните сладости на божественото 
служене.” Те не са удовлетворени с отдаване в лотосовите нозе на Бога, те са 
отдадени изключително и само в лотосовите нозе на Шри Радха и като резултат 
достигат най-висшето съвършенство. 

 
Садху Махарадж: Какво означава това? Целият смисъл е тук. Първо Гурудева, 

след това Кришна, след това Радха. Това не означава, че изоставяте своя Гурудева. 
По неговата милост вие вървите нагоре в бхакти (първо към Кришна, сетне към 
Радха). Каквото и да се случва в живота ни, няма нужда да го изоставяме (да се 
отказваме). Просто трябва да добавяме. Ако изоставите, тогава цял живот 
непрестанно ще добавяте и оставяте. Недейте да оставяте. Трябва да добавяме – не 
се налага да изоставяме нищо.  

 
Предан: Шрила Шридхара Махарадж е казвал така: „Посветеност, не 

отречение.” Посветеност означава да добавяш още и още и още; все повече и повече 
служене, отдай всичко. 

 
Садху Махарадж: Всичко. 
 
Предан: Посветеност е друга дума за преданост. 
 
Предан: „В този стих Шрипад загатва за Върховната истина наречена Радха.” 
 
Садху Махарадж: Виждате ли! Ние сме толкова вцепенени. Не можем да 

усетим сърцето си. Не разбираме и създаваме блокаж в живота си. Не искам да 
коментирам, но вие трябва да отсъдите (да изследвате) самите себе си. Предаността 
е движение (течение). Винаги казвам, ако водата не тече, ако е (застоял) вир, тя не 
става за пиене. Няма ли течение, как ще пиете от тази вода? Искам да покрия 
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(виждането си) с един предмет и не искам да виждам (нищо друго), точно като кон 
(с капаци). Покривам очите си; не искам да минавам по-нататък. Мисля си, че това, 
което знам сега, е най-висшето. Вътрешната ваирагя (непривързаност) е толкова 
висша, че изоставяте (всичко друго), нямате никакви привързаности и се издигате 
прогресивно. Не засядате на едно място, вървите. Това е милостта на Гурудева, да 
подтиква предания към Бога. А Богът го подтиква към Радхика. А Радхика ви 
подтиква към вашата духовна идентичност (сварупа). Не е така, че се сдобивате с 
лотосовите нозе на Радхика и Тя ви държи там. Не. Тя ви разкрива духовната ви 
самоличност. Можете да останете докато ви бъде дадена духовната ви самоличност. 
Това е като пръстен, окръжност. Ние се движим в този пръстен. Тогава идва 
осъзнаването на нашата сварупа. Това е окончателната цел. Това е Кришна-према 
(чистата трансцендентална любов). Прайоджана (най-висшата цел) е Кришна-
према. Откъде и по кой начин (как) ще извършвам това (радха-дасям – служене към 
Радхика)? Когато съм в своята сварупа, тази сварупа автоматично е експанзия на 
Радхика, каха-вюха. Вюха означава същата, единство, а когато има единство, 
Кришна е там. Тогава всеки миг ние сме в тази каха-вюха, в това единство. Да бъда 
в тази позиция означава, че духовната ми идентичност се е прояснила и остава 
постоянна. А това се случва единствено по благодатта на гуру-крипа (милостта на 
Гуру) и радха-крипа. Бог (Кришна) няма да ви даде крипа. Богът единствено ще ви 
доведе при Радхика. Той не може да даде тази сварупа. Той ще покаже пътя. Ще ни 
посочи: „Това е пътят към Радхика.” Исус също е осъзнал своята сварупа-сиддхи 
(съвършена реализация на духовния си облик). 

 
Предан: Той гледа единствено натам (към Отца). 
 
Садху Махарадж: Сварупа-сиддхи като син. Неговата сварупа-сиддхи е като син 

към бащата. Виждате ли последните думи на Исус докато е бил разпънат на кръст? 
Той не е забравил своята духовна идентичност. 

 
Предан: „Нека се изпълни волята Ти.” 
 
Садху Махарадж: Да. Това е най-важното. Да бъдеш свързан. Именно това 

разкрива Гурудева. Онова, което Радхарани казва, се разкрива чрез Гурудева. Той 
разкрива (сварупата на човека). Не я създава, той не може да я сътвори. Той 
разкрива посланието на Радхика към новия аспирант. Тогава се случва. Той не може 
да упражни насилие (изкуствено да вмени) върху никого. А когато това 
(откровение) дойде, не може да го удържи. Трябва да го даде. Не може да го 
удържи, защото „задържането е забравяне” (ако някой задържа онова, което 
Радхика дава, той го забравя). Защо да не го сподели с другите? Тогава въздейства. 
(Към четящия) Да. Продължавай. 

 
Предан: „Следва описание на Радха. Преди всичко той (Прабодхананда 

Сарасвати) казва, че Радха е манджу-свабхава. Това е първата характеристика на 
Радха. Манджу–свабхава. Това означава, че Тя притежава красива, пленителна 
природа.” 

 
Предан: Манджулали (лали – младо момиче, манджу – очарователно). 
 
Садху Махарадж: Красива, пленителна природа. Ако искате да станете много 

близка, съкровена приятелка на Радхика, ще придобиете ли тази очарователна 
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природа или не? Тя (Радхика) има очарователна природа. Как ще добиете единство 
(тадатмика, да бъдете едно в сърцето с Радхика)? Вашата природа е много груба. 
Вие не сте очарователни. Тогава не искате да следвате Радхика. Аз (казвам, че) 
искам да Я следвам, обаче природата ми е много различна и не е възможно (да Я 
следвам). Първата задача е (да промените) вашата природа, каква е природата ви? 

 
Предан: И ние виждаме това (пленително качество) в Нея. 
 
Садху Махарадж: Когато виждам това в Нея, то ме променя. Не мога ли да го 

доловя в Нея, как бих могъл да променя себе си? Ще медитирам в тази (моя груба 
материална) природа. Никога няма да стана любящ и очарователен, мадхура 
(сладостен). А (нежеланата) природа можем да променим като гледаме към (като 
медитираме върху) Шримати Радхика. Тогава (нашата природа) ще стане такава 
(като Нейната). Именно това прави светият човек. Погледнете, наблюдавайте 
неговия живот преди (да е станал свят) и след това. Какъв е бил и какъв е станал. 
(смее се). 

 
Предан: Всеки светец има минало и всеки грешник има бъдеще. 
 
Предан: „Радха има прекрасна, очарователна природа по отношение на 

Шямасундара, по отношение на Своите приятелки (сакхите), по отношение на 
прислужничките си (кинкарите) и по отношение на всички хора по света (всички 
живи същества).” 

 
Садху Махарадж: Когато съм с Нея (следвайки любящото настроение на 

Радхика), тогава съм с Кришна, и не само съм с Кришна и Радхика, но и с Нейните 
най-близки другарки, кинкарите, и с всички хора на света. Така ли е или не? 
Толкова красиво обяснява той (Ананта дас Бабаджи). Бха! („удивително’) Не искам 
да... Виждате ли, толкова много чувства разкрива той ( чрез коментара си). 

 
Предан: Нашият Гурудева (Шрила Б.В. Нараян Махарадж) казваше: „Ако 

обичате Радха и Кришна, тогава ще можете да обичате всекиго. Иначе не е 
възможно.” 

 
Садху Махарадж: Не е възможно. Това е съвсем ясно. Прочети отново този ред. 
 
Предан: „Манджу-свабхава. Тя има прекрасна, очарователна природа по 

отношение на Шямасундара, по отношение на Своите приятелки, по отношение на 
прислужничките си и по отношение на всички хора по света.” Тя има прекрасна, 
очарователна природа. 

 
Садху Махарадж: Джай хо! 
 
Предан: Няма враг! Нейният враг никога не се е родил. 
 
Садху Махарадж: Никога няма враг! 
 
Предан: Как е онзи стих? Врагът на един ваишнава никога не е бил роден. 
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Предан: Аджата-шатру. Юдхиштхира Махарадж е бил аджата-шатру. Негов 
враг никога не е бил роден. 

 
Садху Махарадж: Юдхиштхира Махарадж е дхарма, религията. Той наставлява. 

Той е Дхармараджа (олицетворената дхарма). Ако станете религиозни, а не сте 
аджата-шатру, ако (смятате, че) имате врагове, (това означава, че) дори не 
познавате дхарма. Но ако станете радха-даси, всички тези (желани духовни) 
качества ще ви споходят, без (дори) да се стремите към тях. Това е (върховната) 
дхарма. От нупура (звънчетата на глезените) на Радхика произлизат всички ричи 
(ведически мантри) и Веди. От лотосовите нозе на Радхика произхождат (се 
проявяват) всички Веди, Пурани и ричи.  

 
Предан: „Колко сладостна е Нейната чиста и несебична любов към Говинда! Бог 

Кришна казва в „Бхагавад Гита” (9.29): 
 
само ‘хам сарва бхутешу 
на ме двешо ‘сти на приях 
йе бхаджанти ту мам бхактя 
майи те тешу чапяхам 
 
 
„Аз съм еднакво разположен към всички живи същества. Не ненавиждам никого 

и никой не Ми е скъп, ала онези, които Ме обожават с преданост, живеят в Мен и 
Аз живея в тях.” 

 
Садху Махарадж: Живея означава? 
 
Предан: Мисля постоянно, пребивавам. 
 
Садху Махарадж: Бха! 
 
Предан: Дом. 
 
Предан: Кришна казва: „Аз съм безпристрастен. Не облагодетелствам никого. 

Обаче тези, които изпитват обич към Мен, и Аз изпитвам специална обич към тях.” 
 
Садху Махарадж: Защото Аз живея вътре в тях. 
 
Предан: Те са Моят дом. 
 
Садху Махарадж: Това е Моят дом. 
 
Предан: Същото се казва и за светия човек. Той има сама-даршана, еднакво 

виждане. 
 
Садху Махарадж: Това е „свят ум”. Природата на душата е да разбира това с 

лекота. 
 
Предан: Единствено умът не разбира. 
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Садху Махарадж: Той (умът) е мой по-голям брат, затова аз го умолявам да 
стане садху, свят. И когато той (умът) го стори, незабавно ще може да улови 
лотосовите нозе на Радхика. Без съмнение. Никой няма качествата да разбере това, 
но когато потокът (на предаността към Радха) нахлуе в живота ни, всичко се 
променя. Идва сама-даршана (еднаквото виждане). 

 
Предан: Как е онзи стих? Той гледа по еднакъв начин на камъчета, злато и 

скъпоценни камъни. 
 
Предан: Играчки... (материални притежания, които разсейват ума ни от любовта 

към Бога). 
 
Предан: „По този начин Богът разкрива, че е във властта на любовта на Своите 

предани. В „Гита”  Кришна казва, че дарява милостта си в съответствие със 
степента на отдаденост у предания: йе ятха мам прападянте тамс татхайва 
бхаджамяхам (БГ 4.11), ала сладостната природа на Радхика е такава, че Тя раздава 
любов на хората по целия свят без да прави никакво разграничение!”  

 
Предан: Джай Шри Радхе! Именно затова във Вриндаван всички казват: „Радхе, 

Радхе, Радхе”! Навсякъде другаде казват „Кришна, Кришна, Кришна”! 
 
Садху Махарадж: Защото Тя (Радхика) не съди. (Тя не пита) Каква е вашата 

квалификация? Вижте, майката не облагодетелства квалифицираното дете. Тя 
изпитва повече обич към неквалифицираното. Ако има пет деца и едното е с по-
малко качества, майката обича повече именно него. Виждате ли майчинската 
природа? Бащината природа е да обича най-надареното дете. Майчинската природа 
е колкото по-изостанало е детето, толкова повече тя се грижи за него. Майката 
никога не съди. Тя скришом (по таен начин) дава милост. Такава е природата на 
Радхика. Тя ни дарява милост скришом, за да може животът ни да се промени. Това 
е майчината любов. Тя не проверява нашите квалификации. Радхика казва: 
„Прислонете се при Мен, елате при Мен, пък Аз ще се погрижа за вас.” Това е 
истинската милост. Къде бихме могли да я получим ( в този свят)? Никъде. Виждате 
ли простосърдечната природа на Гурудева? Той се грижи повече за 
неквалифицираните деца, отколкото за надарените. 

 
Предан: Нашият Гурудева казваше: „Обичта ми към вас е по-голяма от на 

милиони майки.” 
 
Садху Махарадж: Тази (милост) цялата тече от Радхика. 
 
Предан: „В тази настояща епоха Тя се е спуснала като Шри Гоуранга 

Махапрабху, който е приел Нейното настроение и цвят.” 
 
Садху Махарадж: Тя се е спуснала! Защо казваме, че Кришна (се е спуснал като 

Шри Чайтаня Махапрабху)? Защото знаем само Кришна. (Смее се). Той е 
Върховният Бог, затова искаме да виждаме Него като Чайтаня Махапрабху. Ние не 
разбираме. Когато Го виждате (Чайтаня)  като Радха е лесно да Го разберете. Тогава 
можем да живеем в милостта, в Чайтаня съзнание. Ние не искаме да сме съзнателни, 
не искаме да сме в съзнание за Чайтаня. Искаме да сме безсъзнателни. Искаме да 
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сме объркани и да не разбираме. Искаме да сме глупци. Когато не си съзнателен, 
как се нарича обратното? 

 
Предан: Несъзнателен, неосъзнат. 
 
Предан: Невеж. 
 
Предан: Заблуден. 
 
Садху Махарадж: Неосъзнат. Прочети отново. 
 
Предан (чете отново последния абзац): „В тази настояща епоха Тя се е спуснала 

като Шри Гоуранга Махапрабху, който е приел Нейното настроение и цвят.” 
 
Предан: Гурудева често ни казваше, че Гаудия-ваишнави означава 

последователи на Гоури, на Шримати Радхика. Гоура е Радха. 
 
Садху Махарадж: Виждате ли? Разбирате ли? Кришна ще ви съди, Радхика 

никога няма да ви съди дали притежавате качества или не. 
 
Садху Махарадж (последван от присъстващите предани): Джая джая Шри 

Радхе! 
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3. ВСТЪПЛЕНИЕ КЪМ ПОМНЕНЕ НА ЗАБАВЛЕНИЯТА 
 
 

Садху Махарадж: Слушайки тази расика хари-катха и помнейки забавленията, 
можем да излезем от светското съзнание и да влезем в духовно съзнание. Всички 
махаджани (велики души, свети предани) са помнели по този начин и са написали тези 
коментари за нас, за да бъдат напътствие за онези, които имат желание да развиват 
своето радха-дасям (служене към Шримати Радхика в настроението на Нейна най-
поверителна и близка млада приятелка). Тази бхава или чувства започват когато джива 
(въплътената душа) приеме духовна форма (сварупа) по милостта на духовния учител. 
И в тази форма тя развива любов под водачеството на Гурудева. По милостта на 
Гурудева тя получава своята сварупа, за да се свърже пряко с Радхика като паля-даси 
(отдадена прислужница, най-младата и най-близката сред съкровените приятелки на 
Радха), наречена още манджари или кинкари. Те са адхика-снеха, те искат просто да 
медитират върху Радхика и Я следват като сенки, в подслона на гуру-манджари и Рупа 
Манджари. 

Ние се наричаме „рупануга”. Рупануга означава такъв, който желае да бъде 
единствено даси (слугиня) на Радхика.  Такова е учението на Чайтаня Махапрабху и 
Той е вдъхновил Рупа Госвами да отиде във Вриндавана, да се задълбочи в тази тема и 
да разпространи това настроение. Затова Рупа-Рагхунатха и всички Госвами обясняват 
детайли от рага-бхакти (спонтанната преданост) – как да се изпълнява бхакти в 
разнообразни настроения. Всеки един има специфично настроение или 
взаимоотношение със своя ищадева (обожаемо мурти, божество или обект на любов). 
На много места виждате мурти на Нитай-Гоуранга. На някои места виждате Гоура-
Гададхара. Какво е настроението на Гоура-Гададхара? Гоура става Кришна, а 
Гададхара става Радха. Какво е настроението на Нитай-Гоуранга? Нитянанда е гуру-
таттва (гуру принципът), а Гоура е радха-таттва. Гуру преподава за радха-таттва. 
Също и за кришна-таттва, защото вътре в Гоура се намира и Кришна. Така че 
присъства различно настроение. Тук в нашия храм виждате Радха-Мохан. Те са в 
кунджата (горската беседка), където Радха и Кришна са заедно с Лалита и Вишакха. 
Обаче в зависимост от вашата сварупа, духовния ви облик, ще ги виждате като 
различни съкровени приятелки на Шримати Радхика. Зависи от индивидуалното 
настроение как гледаш и как се свързваш. Но връзката е важна. Тогава могат да дойдат 
чувствата. В зависимост от това по какъв начин се свързвам, съответно ще ме споходят 
и чувствата. Гурудева дава една и съща мантра на всички. Всеки повтаря същата 
мантра, ала всички имат различни реализации и различен вкус в своя бхаджан 
(вътрешна духовна практика). 
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4. „МОЯ” – ДА ЖЕЛАЕШ ЕДИНСТВЕНО ШРИМАТИ РАДХИКА, КАТО 
ДЕТЕ МАЙКА СИ 

 
 

 
„О, Шри Радхе! Спомням си красотата на гръдта Ти, блажения, свеж, ароматен, 

разцъфнал жасминов венец в плитката Ти, яркото петно синдура, украсяващо челото 
Ти, несравнимите Ти сияйни коси погледи и прекрасната Ти, нежна, щастлива 
усмивка!” (Шри Радха Раса Суддханидхи” 67) 

 
Коментар: „Макар Шрипада да се наслаждава на сладостта на Божествената Двойка, 

неговото чувство за „мое” (чувство за собственост, мамата) всъщност е насочено към 
Шримати Радхика.” 

 
Садху Махарадж: Бха! Да! „Ти си моя! Свамини, ти си моя. Какво бих правил без 

Теб? Единствено Ти си моя.” Аз съм като едно дете, което казва на майка си: „Ти си 
моя. Не искам никой друг.” Виждате ли тази Радха Прия? Попитах баща й: „Наглеждай 
я за един два часа, за да дойде майка ѝ с мен (да свършим някакво служене.) Той 
отвърна: „Невъзможно!” Казах му: „Ти си бащата и за теб е невъзможно да наглеждаш 
дъщеря си?” Той отговори: „Тя иска само майка си.” Едно с майката. Не се интересува 
дори от бащата. „Знам само Теб, Свамини.” Свамини ни учи чрез всяко дете. Детето 
мисли единствено за майка си: „Ти си моя.” Дори баща си не приема така. 

 
Когато нашата сварупа (духовна самоличност) се пробуди, ние също чувстваме, че 

никоя друга личност не искаме. „Само Ти (Радхика) си моя. Можеш да ме биеш или да 
ме обичаш, да ме мразиш или да ми се гневиш, но Ти си моя! Ти винаги си с мен. Ти ми 
показа гръдта си и не мога да Те забравя.” Как би могло бебето да забрави майчиното 
мляко? „Единствена Ти си моя. Когато Те видя, аз не искам да гледам нозете Ти. Искам 
да виждам единствено Твоите коси и червеният знак синдура в пътя на косите Ти. 
Искам да медитирам върху лицето Ти, мамо.” Моята сварупа е като бебе, немирна. 
Понякога се получава, друг път не се получава. Неспособен съм да се задържа там (в 
своята сварупа). Затова ачариите ни показват как да чувстваме, че „Ти си моя.” (Това е 
възможно само) когато винаги долавяте сладостта във всички дела на Свамини. Всичко 
става сладко, защото Ти си моя. Аз мога да раста, защото Ти ме храниш. Духовният ми 
живот може да израства само защото Ти ме подхранваш. Ако не медитирам върху 
гръдта Ти, Ти никога няма да ме нахраниш когато съм гладен. Ще развивам чувства 
към Теб както бебето развива чувства към майка си, когато е гладно. Тогава Ти ще ме 
нахраниш. 

 
В „Чайтаня Чаритамрита”, Ади Лила, Четвърта Глава е написано, че ние трябва да 

станем като глупаво дете, за да разберем Враджендра-нандана (Шри Кришна). „Глупав 
като дете” – в това има дълбок смисъл. Детето гледа само към едно място. То има само 
един ашрая (подслон), единствено: „Свамини, Ти си моя!” Тогава е лесно да бъде 
разбран Враджендра-нандана. Само едно бебе може да разбере. Глупавият човек, който 
не знае нищичко, за него е лесно да разбере. Радха Прия не притежава знание. До две 
годишна възраст, тя знае единствено майка си. (Тя следва майка си навсякъде) като 
сянка. Така и ние трябва да станем като „сянка”, както бебето (е привързано) към майка 
си. Ние казваме, (че се стремим да бъдем) Свамини-даси (слугиня), но има и по-близка 
връзка, не просто даси. Има любов, има дълбока обич. 
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Предан: Както Исус нарича Бога „татко”, ние наричаме Радха „майко”. 
 
Садху Махараджа: В това има наставление. Онова, на което учи Исус, е твоята 

идентичност, твоята сварупа. Аз разбирам моя баща понеже съм установен в своята 
сварупа на син. Ще станете ли деца, невинни като мен, или не? Само Ти си мой. Имате 
ли това чувство (настроение) или не? Единствено когато има обич и връзка, това е 
божествена любов. Неговата връзка е била божествена (трансцендентална), а не 
генетична. Той е бил чист ваишнава. Чист влюбен (в Бога). Тези, които обичат Бога, те 
са ваишнави. Ако копнеете за бхакти в живота си, винаги уважавайте тези, които 
обичат. Отдавайте им дандавати, ако искате да се учите. Трябва да се учите отвред. 
Дори от Манджари и Радха Прия (майката и нейната мъничка дъщеря). Тя също ни учи 
какво означава „мое”.  

 
Предан: Да си без „мое” (да изоставиш материалната склонност към притежаване). 
 
Садху Махарадж: Любовта на майката е толкова дълбока, че тя става невежа. Не 

вижда лошите неща у детето си. Такава е природата на майката. Как бихте могли да 
премахнете това от нея? Виждате ли Джагатам? Виждате ли Махабхава? Те са пример, 
изпълнен с майчина любов. Аз ги виждам и двамата като пример за майчина любов. 
Махабхава е много строга, но щом види сина си, става съвсем мека. Неспособна е да 
запази своето кшатрия (воинско) настроение. Такава е природата на майката. Ако 
кажете (мислите) „Той или Тя е моя”, ще добиете настроението на любовта. Това е 
моята Кишори, моята Свамини. Ако можем да сторим това в човешкото си тяло, какво 
да говорим за духовното тяло? Тази любов тече от нашата Свамини. Ние се разглезваме 
от твърде много любов. Понякога ставаме негодни. Децата стават негодни ако са 
разглезени. Обаче майката дава любов. Разглезва бебето си. Такава е природата на 
майката. Свамини е такава. 
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5. ДАЙТЕ ЦЕЛИЯ СИ УМ И СЪРЦЕ НА ШРИМАТИ РАДХИКА 
 
 

„Кога ли Шри Радха ще ми заръча да дойда с Нея и да кажа на сина на Нанда, след 
като Той постоянно Ѝ прави знаци с погледите си, а Тя привидно отхвърля 
предложението Му, ала въпреки това Му загатва за онова прекрасно уречено местенце: 
„О, царю на измамниците! Моята господарка няма да дойде самичка в онази тайна гора 
от кадамбови дръвчета, защото се бои от Теб”?” („Шри Радха Раса Суддханидхи”, стих 
63) 

 
Предан (четейки коментара): „Най-напред Ми отдай целия си ум. Първо стани Моя, 

а сетне Ми служи. Не можем да разберем тези неща докато се отъждествяваме с тези 
свои материални мъжки или женски тела. Трябва да станем гопи.” 

 
Садху Махарадж: Кога ли Тя ще ме приеме и ще ми заръча, кога ли ще поиска да я 

придружа? Ако винаги ще Я придружавам, трябва да усещам кога Тя иска да идвам с 
Нея, при какви обстоятелства. Тя ще ми заповяда, с очите си ще ми каже да го направя. 
Ще ме вдъхнови винаги да стоя с Нея. За това ни е необходима духовната ни 
самоличност, кинкари-сварупа. В грубото тяло това не е възможно. Ако аз се 
идентифицирам с мъжко или женско грубо тяло, това няма да бъде възможно, защото 
умът ми винаги ще работи по материален начин. Винаги ще мисля за материалното. Не 
можем да се избавим от това. Тя може да ми заповядва единствено когато се стремя да 
пребивавам в своята духовна самоличност, в своята сварупа, когато умът ми ще бъде 
установен неотклонно върху Нея. А умът ми ще бъде неотклонен само когато вляза в 
своята сварупа. 

 
Първото, което Тя ще стори, е да каже: „Иди да повикаш сина на Нанда. Защо не 

идва?” Първата заръка, която ще ми даде, ще е: „Иди и повикай сина на Нанда.”  Без да 
стана Нейна кинкари това е невъзможно. Тя няма да ме приеме. А как да стана кинкари? 
Вчера (стих 62) Тя каза как можете да добиете качествата да встъпите в Нейната 
кунджа. (Можете да встъпите единствено) когато развиете према. „Когато развиете 
любов към Мен, Радхика.” Кога умът ви може да е насочен към Нея? Когато изпитвате 
любов, умът ви ще е там (в обекта на любовта ви, Шримати Радхика). Ако аз обичам 
материални неща, умът ми ще бъде в тях. Там, където отива умът ми, значи изпитвам 
любов към този обект. Не е възможно да се премине отвъд това материално тяло. (Не е 
възможно) без да си получил своята сварупа. И практикувайки това аз искам да бъда 
(мога да стана) кинкари на Свамини и искам винаги да бъда с Нея. Тогава Тя може да 
ми разкрие какви чувства бушуват вътре в Нея. Тя ще ме призове и ще ми каже да 
повикам сина на Нанда. „Чувствам раздяла с Него. Облякох се красиво, нагиздих 
кунджата красиво, избягах от свекърва си и зълва си. Скришом (тайно) дойдох тук 
единствено заради сина на Нанда, а Той не идва.” Тя чувства: „Каква полза от 
младостта ми! Каква полза от грима ми!” и казва на Своята кинкари: „Върви да 
повикаш сина на Нанда. Чувствам се толкова самотна.” Чети нататък.  

 
Предан: „Кога ли Шри Радха ще ми заръча да Я придружа?” 
 
Садху Махарадж: Това е много важна тема. Кога Тя ще ми заповяда да Я 

придружа? (Това е) защото в Нейната кунджа всеки обект е за Тях, за Радха и Кришна. 
Тя никога няма да приеме нищо негативно. Кое е негативно и позитивно? Позитивни са 
любовта, хармонията, умиротворението. И не би ми било възможно в моята физическа 
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идентичност да организирам каквото и да било. Нас винаги ни притесняват разни 
дребни неща (физически или умствени импулси). Как бих могъл да остана там, когато 
липсва хармония. Умът ми иска нещо, ушите ми искат да слушат нещо, устата ми иска 
да яде нещо, тялото ми иска да върши нещо, сетивата ми искат да правят нещо. По този 
начин непрестанно тече някаква вътрешна битка. Където има вътрешна битка, няма 
хармония, аз не съм умиротворен. А когато не сме умиротворени, как можем да правим 
нещата хармонично, как можем да очакваме да има мир? И така, спокойствието ми е 
нарушено, а когато спокойствието ми е нарушено, аз не мога да осъзная себе си. А не 
успявам ли да осъзная себе си (своята сварупа), любовта няма как да дойде. Не може да 
има любов. А ако не идва любовта, аз не мога да чуя (зова на Радхика), защото умът ми 
не е настроен хармонично с това. Умът ми се скита в множество различни посоки. Дори 
и Гурудева да ми дари милостта на моята сварупа, дори да имам моята сварупа, аз съм 
неспособен да остана там. Затова ако Тя ни повика, ние не можем да чуем зова Ѝ, 
понеже умът ни е другаде. Така че трябва да насочим неотклонно ума си върху 
Свамини. 

 
Предан: Сърцето си? 
 
Садху Махарадж: Написано е: „Твоят ум.” Ако не мога да дам ума си, как бих 

могъл да дам сърцето си? Проверете (изследвайте) себе си, как правите. (Дълга пауза) 
Вриндаван! Чети нататък. 

 
Предан (чете стиха отново): „Кога ли Шри Радха ще ми заръча да дойда с Нея и да 

кажа на сина на Нанда, след като Той постоянно Ѝ прави знаци с погледите си, а Тя 
привидно отхвърля предложението Му, ала въпреки това Му загатва за онова 
прекрасно уречено местенце: „О, царю на измамниците! Моята господарка няма да 
дойде самичка в  онази тайна гора от кадамбови дръвчета, защото се бои от Теб”?” 
(„Шри Радха Раса Судханидхи”, стих 63) 

 
Садху Махарадж: Сетне Тя ще каже: „Иди при сина на Нанда и Го повикай.” 

Тогава аз ще отида при сина на Нанда и ще Му река: „Тя Те вика.” А Тя няма да иде 
самичка (на мястото за среща). Аз ще дойда с нея, за да Я пазя. (В предишна беседа 
Садху Махарадж обясни, че манджарите, освен че обичат да служат на Шримати 
Радхика, са също Нейни приятелки и закрилнички). Тя не може да отиде в гората 
самичка без мен. Аз никога няма да Я изоставя, понеже Тя е моята Свамини. Аз трябва 
да Я закрилям. Трябва да се грижа за Нея. (Чети нататък.) 

 
Предан: Тревожната раздяла на Шри Радха. Шри Радхика тревожно чака Шяма. 
 
Садху Махарадж: Тревожна раздяла. Без единство това е невъзможно да се 

разбере. Ако вашата приятелка е разтревожена за нещо, само приятелка може да 
разбере това. Каква е тревогата на моята приятелка? Как да намеря решение за Нейната 
тревога? 

 
Предан: „Шри Радхика тревожно чака Шяма да дойде на уговореното място. Рупа 

Госвами казва: „Когато невинният любим не се показва известно време, героинята 
става много тревожна и нетърпелива. Тя чувства болка в сърцето, трепери, разсъждава 
защо ли Той не идва. Поболява се, плаче и разкрива на приятелките си Своите чувства.” 
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Садху Махарадж: Тя може да разкрие на приятелката си чувствата си. (Да сподели 
с нея) какво става вътре (в сърцето Ѝ). Тя може да сподели тези чувства единствено с 
най-близката си приятелка, която е искрена с Нея. Която иска да даде ума си на 
Свамини. 

 
Предан: „За Своя приятел (Кришна) Аз приготвих постелята, нанизах гирлянди от 

цветя, подготвих бетелови листа, и запалих лампи, за да разкрася кунджата. 
Приятелко (сакхи), всичко това ще се окаже напусто! Не срещнах Кришна, Моя любим, 
който е океан от добри качества. Аз измамих свекърва си и зълва си, за да дойда в 
дълбоката гора.” 

 
Садху Махарадж: Аз измамих всички, семейството си, за да дойда при Него. 

Въпреки че направих това, не мога да видя своя любим. Аз ги измамих, излъгах ги, 
избягах от тях. Ако при все това моят ум върви в различни посоки, ако не е насочен към 
едно място, каква полза, че измамих членовете на семейството си? Това е просто загуба 
на време. Целта ми не е осъществена. Защо не е осъществена? Защото умът ми не е 
еднонасочен, умът ми се втурва след множество различни неща. (Това е) заради моето 
материално тяло, заради мъжката ми или женска идентичност. Продължавай. 

 
Предан: „Нагиздих младото си тяло, за да се срещна с Моя приятел Шяма.” 
 
Садху Махарадж: Каква ползва от младото ми тяло ако не мога да зърна своя 

любим? Каква полза, че измамих и излъгах членовете на семейството си? Каква полза 
да се гиздя, ако не използвам тези накити в своята сиддха-сварупа, в служене на моя 
любим? 

 
Предан: „Колко ли пъти се взирах надолу по пътя? Колко ли пъти не говорих на 

собствения си ум?” 
 
Садху Махарадж: Колко ли пъти се обличах, (мислейки си): този цвят ще Му 

хареса, този цвят е хубав. Той харесва само златния цвят. Понякога се обличам в 
червено, понякога си сменям дрехите само, за да зарадвам своя любим. Но сега, след 
като смених толкова много дрехи, толкова много неща промених, толкова животи 
наред сменях мислите си, сега съм облечена хубаво, но каква полза от младостта ми, 
щом любимият ми го няма? О, приятелко моя, можеш ли да ми помогнеш да се срещна 
с любимия си? 

 
Предан: „Нагиздих младото си тяло, за да се срещна с Моя приятел Шяма. Колко 

ли пъти се взирах надолу по пътя? Колко ли пъти не говорих на собствения си ум: 
„Съкровището сред наслаждаващите се ще дойде скоро.” 

 
Садху Махарадж: Засега чакам. Моят любим, съкровището сред наслаждаващите 

се, ще дойде сега. Гледам пътя, гледам вратата, гледам ли гледам, но Той не се появява. 
Умът ми е насочен натам, не се отклонява на другаде.”  

 
Предан: „Шрипада (авторът), в своята форма на кинкари, седи в нозете на Свамини 

и Я утешава.” 
 
Садху Махарадж: Джая! По милостта на Свамини, Шрипада седи в нозете на 

Свамини и Я утешава. „Аз ще ида и ще доведа любимия Ти при Теб. Защо се тревожиш 
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толкова много?” Утешавайки я, влизайки в настроението на Свамини, тя започва да 
чувства раздялата на Свамини. Това е работата (служенето) на една кинкари. Такива са 
чувствата на кинкари, едно със Свамини. Те изпитват щастие когато Радха е щастлива, 
а когато Радха е нещастна, кинкарите също са нещастни. Кинкарите усещат всяка една 
болка, както и всяко щастие. Еднакво. 

 
Предан: „Тази прислужница винаги стои с Радхика, в радост и в тъга.” 
 
Садху Махарадж: В тъга и в радост. 
 
Предан: „Тази прислужница винаги стои с Радхика, в радост и в тъга. Колко сладко 

е служенето към Радхика! Слугинята си мисли: „Твоите най-дълбоки чувства ще се 
разкрият в сърцето ми.” 

 
Садху Махарадж: Свамини! Аз съм Твоя слугиня. Твоите най-дълбоки чувства ще 

ми се разкрият, защото целият ми ум и сърце са Твои. Свамини ще ми каже: „Където и 
да отида, ела с Мен.” 

 
Предан: „Сърцето и стремежите на кинкари са едно с тези на Шримати.” 
 
Садху Махарадж: Това е пътят. Сърцето ми е с Теб, Свамини, чувствата ми 

всичките (са еднакви с Твоите). Аз усещам Твоите чувства вътре в мен, защото умът ми 
е неизменно насочен към Теб. Не виждам други лица в духовната си самоличност. 
Медитирам върху Теб и мисля за Теб. Сърцето ми не отива никъде другаде и умът ми 
винаги иска да е съсредоточен върху Теб. 

 
Предан: „Свамини казва: „Отдай Ми целия си ум! Първо бъди Моя, а сетне Ми 

служи!” 
  
Садху Махарадж: В моята садхака-авеш (вглъбеност в материалното тяло или 

съзнание) аз посвещавам ума си навън. Не искам да давам ума си на Свамини. Как 
тогава бих могъл да вляза в своята сварупа-авеш (съкровеният съзерцаван духовен 
облик)? Бабаджи пише... прочети отново. 

 
Предан: „Сърцето и стремежите на кинкари са едно с тези на Свамини.” 
 
Садху Махарадж: Бабаджи казва какво е значението на кинкари? В сварупа-авеш 

сърцето е едно (с Радхика). Умът е съсредоточен там (върху Радхика). 
 
Предан: „Сърцето и стремежите на кинкари са едно с тези на Радхика. Свамини 

казва: „Отдай Ми целия си ум! Първо бъди Моя, а сетне Ми служи!” 
 
Садху Махарадж: Първо стани Моя и сетне служи. Защото когато не Ми даваш 

ума си, не Ми даваш сърцето си, ти ги даваш къде ли не. Преценете (изследвайте) себе 
си. Защо не можем да установим своята сварупа? Защото сърцето ми ходи къде ли не в 
материалния свят. Умът ми е съсредоточен към множество различни материални 
идентичности. Аз не искам да давам сърцето и ума си на Свамини. Аз искам да съм в 
съзнание за своята материална самоличност, мъжко или женско съзнание. 
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Предан: Бабаджи обяснява: „Не можем да разберем тези неща, докато се 
отъждествяваме със своите материални мъжки или женски тела. Трябва да станем 
гопи.” 

 
Садху Махарадж: Разбирате ли? Да се вършат други неща е много лесно. Но да 

дадеш сърцето и ума си на Свамини е много трудно. Това е възможно единствено чрез 
садхана и бхаджана в живота ни. Ние не искаме да изоставяме нашето отъждествяване 
с материалното тяло и дейностите, произтичащи от него. Това е защото умът и сърцето 
ни са там (в материалното съзнание). 

 
Предан: „Не можем да разберем тези неща, докато се отъждествяваме със своите 

материални мъжки или женски тела. Трябва да станем гопи.” 
 
Садху Махарадж: Трябва да станем радха-даси (прислужница). Трябва да познаем 

своята духовна идентичност (сварупа). Трябва да практикуваме да пребиваваме в това 
(съзнание). Каква полза да се раждаме отново? Това (осъзнаване на сварупата) е 
духовно раждане на гопи, когато се отъждествяваме със своята сварупа по милостта на 
крипа-садхя, по милостта на Гурудева. Когато добием нужните качества, Гурудева ни 
разкрива нашата сварупа и ние трябва да я практикуваме. Това е моята гопи-бхава, 
моята манджари-сварупа. Това е истинското раждане. Когато за първи път отида при 
духовен учител, това също е раждане за мен, раждането на духовния ми живот. Ала 
това (приемане на собствената сварупа) е раждането на кинкари, когато приемам и 
практикувам това – да пребивавам в своята сварупа. 

 
Ако има какъвто и да било конфликт отвън, в материалното битие, умът не може да 

има никакъв покой. Няма ли покой в ума, не мога да мисля как да въдворя хармония 
никъде. Липсва равновесие. Тече вътрешна битка. Вътрешното притеснение се случва и 
в живота ми. Когато винаги вибрираме в гневно настроение, притеснени от този 
(подтик), веднага се дразним от най-малкото нещо. 

 
Разбирате ли? Свамини е разтревожена, че не вижда Шяма. Кинкари казва: „Не се 

притеснявай, (не се тревожи). Аз ще уредя всичко вместо Теб, ще направя всичко 
възможно.” Те са в голяма тревога, но тази тревога е единствено заради Свамини, тя не 
идва от материалния свят. Има и щастие, и тревога, но те са в хармония със Свамини. 
„Аз долавям същата болка, изпитвам същите чувства, които усеща и Свамини.” Това е 
раждането на гопи (духовния облик на гопи). Това е нашата гопи-бхава, кинкари-бхава 
(настроението на гопи или манджари, слугиня на Шримати Радхика). 

 
Предан: „Трябва да станем гопи. Шрила Нароттама даса Тхакура пее: „кабе 

вришабхану пуре, ахири гопера гхаре, таная хоия джанамибо – Кога ли ще се родя като 
дъщеря в къщата на някой пастир във Вришабхану-пура (Варшана)?” Сърцето трябва 
да се пропие с уханието на това желание! Човек може да се избави от телесното 
съзнание единствено чрез искрена и чиста преданост. Една капчица от сладостта на 
Радха-Мадхава е способна да подлуди ума.” 

 
Лекарството е да се живее в настоящето – в духовната идентичност (сварупа). 
 
Садху Махарадж: Това означава, че ако някой е роден в дадено семейство, той не 

мисли за миналия си живот. Ако мисли за миналия си живот, няма да бъде роден в това 
семейство. Ако мисля за телесното си раждане, тогава не мога да се родя в духовната си 
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идентичност. Това е защото мисля за миналия си живот. Какъв съм бил там. Тогава 
умът ми се привързва към това минало. В това е нашето страдание. Ние си създаваме 
страдание защото сме приели (духовно) раждане, обаче си мислим за миналия си 
(материален) живот. Някой казва: „Бях роден в Германия, бях от ЦРУ в Германия.” 
„Аре баба, мисли за това (духовно) раждане. Защо мислиш за онова (минало, 
материално) раждане? А? Роден съм в къщата на гопи, а пък си мисля за телесното си 
съзнание. Това означава, че всъщност никога не си и приел раждане в гопи-бхава. 
Всъщност не си приел това духовно раждане. 

 
Предан: Само се залъгваш. 
 
Садху Махарадж: Това предишно раждане е само, за да провериш за себе си дали 

искаш да си в миналия живот или в настоящия живот. Къде пребиваваш? Какво 
практикуваш? Именно това (загнездване в миналото) ни разболява. Защо съм болен? 
Заради грешките си съм болен. Толкова много болести проникват в мен. Всички онези, 
които живеят в миналото, са болни. Вижте (проверете) историите им. Ако живееш в 
настоящето, никога няма да се разболееш. Давам ви едно лекарство. Аз се разболях 
когато бях на тридесет години. Питайте матаджи (майката на децата му). Бях много 
болен, когато бях на двадесет и пет години. Млад човек да се разболее? Боледувах 
докато станах на петдесет. А сега не съм болен (на шестдесет и девет). Това е защото 
живея (в настоящето). Призраците са болни. Тези, които живеят в миналото (са като 
призраци). По милостта на Гурудева сте получили своето ново духовно раждане, и 
въпреки това се разболявате? Какво се случва? Аз също получих своето духовно 
раждане преди тридесет и пет години, но (по онова време) не разпознавах (духовното) 
си раждане. И тъй като не приемах това раждане, бях болен. Разбирате ли? 

 
За всички, които се разболяват в своята физическа идентичност, има някакъв 

смисъл, някакъв урок, криещ се зад тази болест. Можете да се вгледате в настоящия си 
живот, защо сте болни. Сега той вече не е болен. Подмладил се е отново. Нали така, 
Пандитджи? Защо? Опитайте се да помислите. Ние създаваме своите болести. Това е 
защото не искаме да стоим в настоящето. Това, което наистина съм, не искам да го 
приема. Бабаджи казва: ако се отъждествявате с материалната си самоличност, била тя 
мъжка или женска, сто процента (със сигурност) ще се разболеете. Това е защото 
сегашното ви раждане се е променило. Виждате ли? Какво пише Бабаджи? 

 
Предан: „Не можем да разберем тези неща, докато се отъждествяваме със своите 

материални мъжки или женски тела. Трябва да станем гопи.” 
 
Садху Махарадж: Това е защото раждането ви е сега. В това е въпросът. Сега вие 

сте кинкари. Отново сте се родили (приели сте духовно раждане). Майка ви е различна, 
баща ви е различен, съпругът ви е различен, поведението ви е различно, целта е 
различна. И вие не го приемате? Домът ви е различен. Обаче вие искате да останете в 
старото си (предишно) раждане. 

 
Предан: Много тъжно. 
 
Садху Махарадж: Много тъжно. Радхе Радхе. (дълга пауза). 
 
Реализацията идва единствено по милостта на Шри Гуру и чрез садху-санга.  
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Предан: Ти каза, че си получил духовната си форма преди тридесет и пет години, 
но не си я приел по онова време. После какво се случи? Как се промени? Кое направи 
така, че да я приемеш? 

 
Садху Махарадж: В това е въпросът. Когато приемах старото си раждане (за своя 

истинска идентичност), аз бях болен. А когато приех новото си раждане, когато се 
родих (в истинската си самоличност) – болестта ми си беше отишла. 

 
Предан: Но как внезапно се промени това? 
 
Садху Махарадж: Садху-санга (свято общуване), бхаджана и гуру-крипа (милостта 

на гуру). Когато гуру-крипа дойде, аз получих садху-санга. Получих реализация. Малко 
по малко животът ми се промени. Сега аз съм млад човек. Виждате ли? Мога да работя 
повече от младите хора. Те може и да се уморят. Аз никога не се уморявам. Пропилявал 
съм времето си, а може би Радхарани е искала да го оползотвори за нещо. Това беше... 
С моите (материални) желания се свърши, приключи се. Не ме интересува (вече) 
отминалият ми живот. Отминалият ми живот е с мен заради материалната ми 
идентификация. Но аз използвам тази земя (това тяло), за да извършвам бхаджана 
(съкровена духовна практика). Това е земята, в която живея и аз искам да поддържам 
тази земя хубаво почистена, за да мога в този живот да правя добър бхаджан. Това е 
моето поле. Това е моята кунджа (горска беседка), в която мога да медитирам върху 
Свамини. Можем да украсяваме своята кунджа, за да посрещнем Кришна и Свамини, 
да настаним Свамини и да приветстваме Кришна. Но сърцето и умът ми са единствено 
със Свамини. И аз правя само онова, което Тя ми каже. Тя винаги ме напътства. Когато 
Ѝ се отдадете, всички насоки (вътрешни инструкции) ще дойдат при вас. Понякога не 
знам, без да споделям с никого, правя нещо. А друг път, въпреки натиска, не правя 
нещо. Това е защото без напътствие от Свамини не предприемам и (едничка) стъпка. 
Така става. 

 
Предан: „Трябва да станем гопи.” 
 
Садху Махарадж: „Трябва да станем гопи.” Защото това е моето раждане (в 

духовното тяло). Ако получите милост трябва да приемете милостта. Ако не живеете (в 
своята сварупа), значи не приемате гуру-крипа. След като сте я приели, я отхвърляте. 
По милост я приемате, нали? Това е вашето раждане. Трябва да го приемете. Кой ще 
направи това? Тази садхана е такава (поверителна). Никой няма да ви види, вие трябва 
да гледате себе си (да се самонаблюдавате). Когато правите духовно проповядване, 
другите ви гледат, защото пътувате, проповядвате, вършите нещо отвън. (Обаче) в тази 
садхана единствено вие гледате себе си. А когато отидете при Гурудева, той ще ви 
гледа и ще види докъде сте стигнали. Без думи той ще ви разбере. 

 
Предан: „Трябва да станем гопи. Шрила Нароттама даса Тхакура пее: „кабе 

вришабхану пуре, ахири гопера гхаре, таная хоия джанамибо – Кога ли ще се родя като 
дъщеря в къщата на някой пастир във Вришабхану-пура (Варшана)?” Сърцето трябва 
да се пропие с уханието на това желание! Човек може да се избави от телесното 
съзнание единствено чрез искрена и чиста преданост. Една капчица от сладостта на 
Радха-Мадхава е способна да подлуди ума.” 

 
Садху Махарадж: Кога ли ще се родя? Аре бхая, ти вече си роден. Приеми това. 

Някой, който не е роден (духовно), нека той си мисли: „Кога ли ще дойде това време, че 
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да се родя?” А друг е вече роден. Двама са, единият не е роден, а другият е роден. Ако 
някой е роден, но не го приема, тогава какво е това? Болка ще го сполети. Нещастие. Ти 
си роден в дадено семейство, а не разпознаваш майка си и баща си, не разпознаваш 
съпруга или съпругата си, не разпознаваш къщата си? Защото ти си роден в една къша 
и имаш съпруг или съпруга, и семейство, майка и баща, обаче не разбираш това. Тогава 
значи още не си роден. Мислиш единствено за отминалия си живот. Това означава, че 
не си роден. Приемеш ли ново раждане, трябва да забравиш старото си раждане, дори и 
то да се връща в ума ти. 

 
Предан: „Кога ли ще се родя като дъщеря в къщата на някой пастир във 

Вришабхану-пура (Варшана)?” (Бабаджи обяснява) Сърцето трябва да се пропие с 
уханието на това желание, трябва да се обагри.  

 
Садху Махарадж: Да се пропие с уханието. Едно единствено ухание (аромат, раса) 

трябва да има там. Недейте да добавяте много аромати в това желание. Ние имаме 
много парфюми и си слагаме всички парфюми едновременно, ароматизираме се с 
толкова много желания в своя живот. 

 
Предан: Голяма смесица. 
 
Садху Махарадж: Не се получава ухание... (смее се). 
 
Предан: (Бабаджи обяснява по-нататък) „Човек може да се избави от телесното 

съзнание единствено чрез искрена и чиста преданост.” 
 
Садху Махарадж: Без искреност в новото си раждане не можете да се избавите от 

телесното си съзнание. Защото предишният ви живот е в ума ви. (Мислите си) аз бях 
такъв. Децата ми са такива и такива, имам добри майка и баща, това и онова. Аз имам 
някаква връзка, имам нещичко там. 

 
Предан: Или пък: имах ужасни майка и баща. 
 
Садху Махарадж: Каквото и да е. Миналият живот е в който живея. Бил той добър 

или лош. Този спомен е мой спомен. Същият спомен съществува в настоящия живот. 
Родих се, но не съм изоставил предишните си чувства. Така че това раждане не върши 
работа. Виждате ли, ако някой се роди в този живот, но непрекъснато мисли за 
предишния си живот, тогава животът му се превръща в ад. Аз сам си правя живота ад.  

 
Предан: Правя живота си адски като живея в миналото. 
 
Садху Махарадж: Разбирате ли? Ясно ли е? Продължавай. 
 
Предан: „Човек може да се избави от телесното съзнание единствено чрез искрена 

и чиста преданост. Една капчица от сладостта на Радха-Мадхава е способна да подлуди 
ума.” 

 
Садху Махарадж: Ние не взимаме и една капчица, за да се подлудим в живота си 

(нехаем за трансценденталния нектар). 
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Предан: „Шрила Рупа Госвами казва: „Кой няма да полудее по вашата (Радха-
Мадхава) вечно свежа сладост?” Преданите трябва да разговарят помежду си за тези 
сърдечни молитви на Госвамите, тъй като молитвите им са изпълнени с техните 
трансцендентални преживявания.” 

 
Садху Махарадж: Те също трябва да изминат този път. Дори Госвамите трябва да 

изминат този път, който ние изминаваме. И защо четем техните книги? За да развием 
тези чувства, трансцендентални чувства: как те са прекосили (надмогнали) подобни 
(материални) обстоятелства, какъв е техният опит. Разбирате ли, ако имате реализация 
за своята сварупа, можете да се позовете на това, можете да го усетите. А ако някой 
няма реализация за своята сварупа, не може да долови това. Защото той има само един 
живот, към който гледа (знае единствено настоящия си, физически осъзнат живот). Но 
ако някои имат сварупа реализация по милостта на Гурудева, те могат да го почувстват, 
нали? Защо да говоря за миналото си? Бхакти означава да бъдеш в настоящето, не в 
миналото. (Да мислиш за миналото) е Шива-бхакти. 

 
Предан: Защо Шива? 
 
Садху Махарадж: Защото той е обожаван от призраци, от тези, които са в 

невежество (Шива е управляващото божество на гуната на невежеството). Бхактите 
на Шива правят това. Бхактите на Радха-Кришна живеят в настоящия живот. Защо 
отиваме при Гопешвара Махадев? За да могат те (Шива-Парвати) да отстранят моето 
невежество. Защото аз практикувам по техния начин, та да могат те да премахнат 
невежеството ми и да ми дарят милост. Добре, ела и живей в настоящето. Те ще ми 
дадат благословии да мога да променя практиката си (навика да живея в призрачната 
сфера на миналото). Те ще помогнат и ще дадат благословии. Затова давайте вода и 
мляко на Гопешвара. Как мога да изляза от досегашния си живот и да заживея в своята 
гопи-бхава, която съм получил от моя Гурудева? Защо Гурудева казва: „Иди при 
Гопешвара и сипи вода и мляко (на Шива-линга), тогава ще можеш да напуснеш 
миналия си живот и да заживееш в настоящия.” А ако не осъзнаваш своята сварупа, 
плачи за това, моли се за това! А ако я получиш (сварупата), това ще усили (заздрави) 
твоята реализация, ще помогне да я укрепиш. Това е милост на Свамини. Такава е 
милостта на Радхика. Когато умът ми се установи неотклонно върху Свамини, тя ще 
нареди всичко. Тя е много грижовна.  

 
Предан: Това беше въведението (към самия коментар). 
 
Садху Махарадж: Ако можете да разберете въведението, можете да влезете. Ако не 

можете да го разберете, четете отново и отново, за да влезете. Няма нищо друго освен 
прослава на Свамини (на Радха и радха-дасям). „Радха Раса Судханидхи” е книга, чрез 
която да бъде разбрана Свамини под формата на ухание, под формата на служене, под 
формата на Нейната красота. Как да приемем подслон у Нея (Радхика). Тя на всичко 
учи кинкарите. След това ще навлезете във „Вилапа Кусуманджали”. Колко е милостив 
Баба (Ананта дас Бабаджи), как добросърдечно обяснява и превежда нас, падналите 
души, във вярната посока. Кой може да даде подобна милост? Без реализации, без 
такива преживявания никой не би могъл да го стори. Не е възможно. Тези книги са вани 
(божествени слова, напътствия, учения). Това са златни думи. Но за да ги разберете, 
трябва да споделите с някого (да чуете тези думи в садху-санга). Ако ги четете, няма да 
разберете. Трябва да навлезете в дълбочина, за да разберете. Практикувайте това. Ако 
имате сварупа, практикувайте в нея. Ако нямате сварупа, опитвайте да се молите за 
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това. Четете. Четете „Скритият път на предаността” от Нараян Махарадж ако нямате 
сварупа. Със сигурност я прочетете и ще я получите (ако я прочетете, със сигурност ще 
видите нуждата от сварупа и ще развиете жажда да я добиете). А ако имате сварупа, 
каквато милост дойде към вас, стремете се да сте в настоящия си живот (живейте в 
своята сварупа, а не в телесното си съзнание). А ако не можете да оставате в настоящия 
си живот, всеки ден изливайте по един литър мляко на Шива-линга (Гопешвара 
Махадева) и пет до десет литра вода. Молете се на Шива, Гопешвара. Само той може да 
премахне (невежеството, привързаността към миналото). Нищо друго и никой друг не 
може да ги отстрани. Няма нужда от лекарства. Поднасяйте тези мляко и вода на 
Гопешвара и се молете за това (да се избавите от препятствия под формата на умствени 
и физически болести). Казвам ви тези неща, защото това са думи на моя Гурудева 
(Радха Говинда дас Бабаджи). Той ми го каза. Ако кажете, че нямате пари, купувайте по 
100 грама мляко и всеки ден го поднасяйте на Шива. Правете нещо. Гопешвара може да 
отстрани тези минали практики (навици и зависимости). Никой друг. Той може да ви 
избави. „Добре, стига си стоял в призрачния си живот, отивай в истинския си живот.” 
Никой не може да направи това (освен него). Той може да премахне тези неща. Където 
и да се намирате, вървете и правете това. Кога той ще премахне практиката от стария 
ми живот? Кога ще изляза от телесното си съзнание и от привързаността си към 
предишния ми живот? Той е отминал мой живот. Нужна ви е кунджа, нужна ви е тази 
земя (тялото), за да нагласите украсата, но макар да разпознавате себе си, с 
материалното си тяло играете тези игри, с това материално покритие. Това е миналият 
ви живот. Сегашният живот, дарен ви от вашия Гурудева, е настоящето ви време (да 
живеете в своята сварупа, в духовната си самоличност). Ако сте я получили. Ако ли не, 
тогава се молете за това. Радхе, Радхе, Джай Шри Радхе. 

 
Предан: Махарадж, имам един въпрос. В предишната ми санга твърдяха, че 

сварупата ще се прояви единствено ако човек извършва много сериозно бхаджана, 
мантруване, хари-катха и т.н. 

 
Садху Махарадж: Нима това не е сериозно? Тогава не го обсъждай, просто го 

прави (практикувай го). Не влизай в спорове. 
 
Предан: Не искам да влизам в спорове, но за успокоение на собствения ми ум 

искам да знам: възможно ли е напълно да осъзнаеш своята сварупа просто чрез 
извършване на практика или трябва действително да чуеш екадаш-бхава, единадесетте 
обозначения на дадена сварупа? 

 
Садху Махарадж: Ще осъзная това единствено когато стана умиротворен. Ако 

върша много неща (като умствени разсъждения и спорове) с физическата си 
идентичност и ако отделям повече време на това, никога няма да осъзная нищо в този 
живот. Такъв е личният ми опит. Най-напред трябва да стана спокоен, да изляза от 
конфликтите, от тези спорове, от различните видове (неуместно) държание. Това е 
моята садхана. Прочетете „Шри Рупа Манджари пада”. „Сеи мора бхаджана 
пуджана.” Да осъзная моята сварупа е моят бхаджан. Каква е причината за бхаджана? 
Не можете да мантрувате дори един кръг в медитацията си ако не изоставите навиците 
от предишния си живот. Джапа спира. „Сеи мора бхаджана пуджана.” Като осъзная 
своята сварупа и заживея в нея. „Сеи мора врата тапа.” Врата (въздържание). Какъв 
врата правя? Понеже не мога да извършвам тази практика (да бъда в своята сварупа), 
тогава приемам това като врата, като тапа (покаяние) - да практикувам тази тапа, за 
да постигна своята сварупа. Това е моята тапа. Ако слушам съветите на различни 
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аргументи резултатът е, че нищо не се случва (в моя бхаджан). Каква е моята цел? Ако 
не практикувам, че да я постигна, тогава и резултатът няма да дойде. Трябва да 
виждаме целта. Арджуна победил в състезанието по стрелба с лък, защото бил 
съсредоточен в една точка и ясно разбирал целта. Останалите братя не знаели каква е 
целта им. Тогава техният гуру им казал: „Нямате качествата да направите това. 
Безсмислено е, понеже нямате цел в живота.” 

 
Предан: Арджуна бил съсредоточен в една точка, виждал единствено окото на 

птицата. 
 
Садху Махарадж: И така, какво е наставлението тук? Трябва да бъдете 

съсредоточени в целта си. Ние в садхака-деха (настоящото тяло, в което практикуваме 
бхакти) ли сме или в сиддха-деха (духовната самоличност на човек, сварупа)? Ако не 
зная... Ако прекалено много съм потънал в садхака-деха, никога няма да постигна 
своята сиддха-деха. Това е много трудна практика. Не е лесно. Това е садхана – да 
живееш на дадено място, но да си свободен от него. Това е истинско отречение. 
Привързаността ви (към вашия бхаджан) ви прави отречени. Никой не може да стане 
отречен без привързаност. Толкова се привързвате (да заживеете в своята сварупа), че 
губите всякакъв интерес към други неща. Това е истинско отречение. Когато се 
отричам от нещо, искам да приема нещо друго. И тогава заживявам в тези (нови) 
обстоятелства. Има толкова много привързаност, че от само себе си отречението е на 
лице. (Тялото) се превръща в кунджа, която да подготвя и да посрещна моята Свамини. 
Мога да Ѝ постеля красиво ложе. Това е земята (тялото), ще я украся хубаво, за да може 
Кришна също да дойде. Джай Радхе. Разбираш ли? 

 
Предан: Стремя се да го проумея.  
 
Садху Махарадж: Така че недей да влизаш в спорове. Ритуалните наставления в 

книгите са нещо отделно. Това е притеснение в живота ни. Аз виждам тези нови 
момчета. Когато им дам духовната им идентичност, те напредват по-бързо (от старите). 
Това е защото не знаят твърде много. Нямат объркване. Те са съвсем балансирани в 
материалното си поведение и тогава аз казвам: „Ще трябва да работите (да правите 
служене).”  Никога не им казвам да седят по двадесет и четири часа и да извършват 
бхаджан. Карам ги да работят (да вършат служене). И като проверя  как вървят нещата 
при тях, те се развиват (напредват). Аз гледам единствено това. След като извършват 
работа, те са стабилни и им е лесно да се доближат дотам. 

 
Предан: Те развиват сева-вритти (настроение за служене). 
 
Садху Махарадж: Сева-вритти означава, че са установени в онзи облик (сварупа). 

Те са установени, защото смятат, че това е служене за Свамини. Насоките на Гурудева 
(инструкциите) са като садхана за тях. А ако внасят смущение (ако се държат зле), аз ги 
разтърсвам много строго. Казвам: „Вие сте глупци!” Не се притеснявам (не се 
смущавам). 

 
Предан: Искате да кажете, че не се стремите да сте винаги предразполагащ и да се 

държите приятно с тях? 
 
Садху Махарадж: Не! Налага се да го правя. Като баща. Понякога съм като майка. 

Те знаят защо го правя. 
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Предан: Понякога трябва да ни давате милост (да ни гълчите) за наше собствено 

добро. 
 
Садху Махарадж: Трябва да знаем истинската цел на живота. Трябва да познаваме 

реалността на живота. Всичко ще стане кристално ясно. На мен не ми беше ясно. Аз 
бях голям глупак, когато бях покрит. А когато се свързах, всичко, което виждах, стана 
кристално ясно. Като погледна някой човек, знам всичко (за него). Нямам представа, 
това е милост, връзка, нещо тече. И това е верният, правилният, точният начин. Няма 
друго значение духовният живот. Всичко е било подготовка, за да се стигне дотук (до 
точката, в която човек получава своята сварупа). Практикувате по двадесет, тридесет 
години преданост само към Кришна. Кришна ще ви доведе дотук. И ще започнете 
отначало. Кришна не може сам. Той ще ви доведе до лотосовите нозе на Свамини, за да 
се учите от Нея. И нима, ако имате късмета да сте получили всичко (своята сварупа и 
служенето си към Шримати Радхика) бихте искали да го забравите? Разбирате ли? 
Правете киртан. Джая Шри Радхе! 
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6. О, РАДХЕ! МОЛЯ ТЕ, НАХРАНИ МЕ КАТО БЕБЕ С ТВОИТЕ ЛЮБЯЩИ 
ЧУВСТВА 

 
 
 

Предан: (чете стих 67 от „Радха Раса Судханидхи”) „О, Шри Радхе! Спомням си 
красотата на Твоята гръд.” 

 
Садху Махарадж: Защо той говори за гръдта на Свамини? Само двамина са онези, 

които познават красотата на гръдта. Единият е бебето, бебето познава красотата на 
гръдта на майката. (Това е) защото цялата му прехрана идва от гръдта на майката. 
Когато детето се събуди, то вижда майчината гръд и иска да суче. Сетне заспива отново 
щастливо. А любимият също медитира върху гръдта на любимата си. Само те двамата. 
Кришна е любимият и Той медитира върху гръдта на Радхика, а бебето (кинкари) също 
медитира върху гръдта на Радхика. Ние в коя категория влизаме? Ние сме мъничките 
кинкари, най-младите предани приятелки на Радхика, така че ние медитираме като дете 
върху майка си, Радхика. Ватсаля-бхава (родителско настроение).  

 
Естествено е за едно малко дете да медитира върху гръдта на майка си. Когато сме 

бебета, мислим единствено за майчиното мляко. Ние сме досущ като бебета, как ще 
израснем, как ще разберем духовната си самоличност? Как ще се установя в своята 
самоличност? Ние тъкмо сме се родили по милостта на Гурудева, родили сме се в 
духовния си облик. О Свамини, ако Ти ме храниш със своето мляко и аз медитирам 
върху гръдта ти, тогава за мен ще стане възможно да съм установен в моята духовна 
идентичност. Много е важно в живота си да размисляме (да медитиаме) върху това. Без 
Твоето кърмене аз не мога да разбера нищичко в духовния живот. Когато бях малко 
бебе, аз пораснах като сучех от гръдта на моята майка. А в духовния живот Ти си моята 
майка, Ти си ми всичко. Майката е всичко. Майката е майка, баща, приятел, любима; 
майката е всичко за бебето. Храни ме и аз ще раста. И какво вижда бебето? Лицето на 
майката. В детството си виждаме лицето на майка си, косите на майка си и т.н. Така че 
ние винаги медитираме във ватсаля-раса (считайки Радхика за наша майка), за да 
развием духовната си идентичност. Аз виждам червеното петно синдура на главата Ѝ, 
как Тя е нагласила косата си и колко красива е тази коса. Децата си играят с косата на 
майка си. Бебето вижда лицето, гръдта, косата. Ние сме бебета в нашето духовно 
съзнание. Трябва да медитираме върху това, да насочим ума си върху това, 
изключвайки всички други неща. Когато моят духовен облик израсне (се развие), ще 
искам да виждам единствено красивата гръд на моята Свамини. Това е смисълът на 
медитацията. Радхе! 

 
Виждате ли (сочи към една майка и малкото ѝ детенце всред слушателите), „мама!” 

Бебето винаги е потопено в помнене на майчината гръд. Другите не могат да я зърнат. 
Единствено детето може да я види, или любимият. Те имат естественото право да я 
виждат. Не можете да я криете от едно бебе. Не можете да я скриете и от любимия си. 
Ако я криете, значи нямате любим. Джая Радхе! В това е въпросът. 

 
Предан: (чете стиха) „О, Шри Радхе! Спомням си красотата на гръдта Ти, 

блажения, свеж, ароматен, разцъфнал жасминов венец в плитката Ти, яркото петно 
синдура, украсяващо челото Ти, несравнимите Ти сияйни коси погледи и прекрасната 
Ти, нежна, щастлива усмивка!”  
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Садху Махарадж: Твоята усмивка, Твоят кос поглед, всичко е привлекателно за 
мен до забрава на всичко друго. Джай Нитай! 

 
Предан: (чете част от пояснението) „Погледите на Шри Радхика са изпълнени с 

маха-бхава и са способни напълно да владеят Шямасундара.” 
 
Садху Махарадж: Маха-бхава означава изпълнени с чувства. Богинята на чувствата 

е Свамини, Радхика. Тя е пълна с чувства. Чувствата извират от Свамини. Ако 
изпитваме някакво чувство, това чувство е произлязло от майката. Чувствата на 
майката влизат вътре в нас, понеже това е генетична енергия. Ако някой няма чувства, 
значи майка му не му е дала чувства. А ако изпитвате повече любящи чувства, това 
идва от майката, от родителите, генетично. 

 
О, Радхика! Ти си маха-бхава! Ти си най-великата (съкровищница) от чувства, моля 

те, дари ми някакви чувства (трансцендентално настроение, бхава), които да мога да 
вкусвам в живота си. Ако съм празен, без чувства, какво ще излезе от моя живот? 

 
Предан: Просто един робот, зомби! 
 
Садху Махарадж: Като дървена маса, безчувствен. Тя не е жива (мъртва материя). 

Неживото няма чувства. Но тази майка (Радхика) във ватсаля (майчина любов) е 
изпълнена с чувства. Чувствата извират от Нея. Ако в живота ви има някаква празнота, 
тогава ако се свържете със Свамини, ще се изпълните с чувства. Отново ще приемете 
(духовно) раждане като бебе и ще медитирате върху гръдта на Свамини. Тя ще ви 
храни и ще се сдобиете с пълнота от чувства. Само като си мислите (медитирате) това 
ще се случи. Смарана (помнене). Бебето медитира върху гръдта на майка си (от глад) и 
майката трябва да прекъсне пазаруването си в магазина и да тича да накърми бебето. Тя 
не може да овладее (спонтанния изблик на млякото), наложително е да даде гръдта си. 
Не може да го удържи, чувствата ще рукнат. Любовта струи. Майката дава любящи 
чувства на детето чрез своето мляко. Трябва да станете като невинно дете, за да 
приемете любовта на Радхика.  

 
(Това е откъс от беседа, озаглавена: „В тази школа встъпвате като възрастни и се 

дипломирате като деца.”) 
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7. НИКОГА НЕ КРИТИКУВАЙТЕ И НЕ СЕ ВЪВЛИЧАЙТЕ В 
НЕГАТИВИЗЪМ 

 
 

Садху Махарадж: Недейте да влизате в пререкания. Не създавайте негативни 
вибрации. Инак няма да сте способни да извършвате подобаващо бхаджана и да 
живеете в своята сварупа.  

 
Моите дядо и баба (и двамата чисти преданоотдадени) никога не са ме учили да 

мисля негативно и да постъпвам негативно. Баба ми казваше: „Няма да те сполитат 
никакви грижи, ако даваш на другите. Всичко добро ще нараства в живота ти.” И аз 
виждам, че това се оказа истина. 

 
Предан: Вие сте голям късметлия. Имали сте много щастливо детство. Аз бях 

научен на всичко негативно. Всичко негативно и почти нищо позитивно. Много тежки 
самскари (минали впечатления).  

 
Садху Махарадж: Мисли позитивно, гледай позитивно. Любовта ще дойде от само 

себе си. Ако виждаш нещо негативно, избягвай го. Не отивай там. Когато аз виждам 
негативни вибрации, чувствам сякаш някой ме разтърсва, разклаща вътрешната ми 
вяра. Питай Прашант. 

 
Прашант: Никога няма да видите Садху Махарадж да говори критики; той никога 

не може да изтърпи да слуша някой да говори критики. Дори ако някой седи и казва 
нещо негативно, някакви клюки, той не може да го понесе. 

 
Предан: Вярно е. Тук съм вече от три месеца, но не съм чул и една критика да 

излезе от устата му. 
 
Прашант: Когато извършва церемонията шраддха (за починалия си баща), човек 

трябва да се откаже от един плод (за цял живот) и той се отказа от плода бер. Този плод 
представя враждебността, жестокостта. Оттогава насетне той никога не е докоснал 
плода бер. Никога не враждува с никого. Дори ако видите някой престъпник да взима 
нещо от Садху Махарадж, той просто ще каже: „Радхе, Радхе.” Думата „бер” означава 
(освен плод) и вражда. Така че той се отказа и от тази дума, и от този плод, и от това 
настроение, от това значение, от всичко. 

 
Садху Махарадж: Вижте тук (в ашрама Мунгер Радж Мандир) идват толкова 

много хора от целия свят и никой не говори нищо срещу никого. Наблюдавайте. 
 
Предан: Да. Няма критикуване, няма политика; такова прекрасно настроение. 

Всичко това е вдъхновено от теб. 
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8. ДАСАНУДАС – СЛУГА НА СЛУГАТА НА МАХАДЖАНИТЕ И НА 
САДХУ 
 
 
 

Автобиографична скица от Б.В.Садху Махарадж (откъс от „Красотата на 
истинската любов” от Шрипад Б.В. Садху Махарадж, съставена от Говинда Прия 
даси, 2010) 

 
Титлата цар се предава от поколение на поколение, но с царуването вече е 

приключено в Индия. Бях роден като цар и в много отношения животът ми бе по-добър 
от този на баща ми, защото имах повече време за себе си. Той беше Раджа Кумар 
Сачинандана Прасад Сингх, а дядо ми беше Радж Ришиш Рагхунандана Прасад Сингх, 
цар на Мунгер в Бихар. Аз бях роден като Радж Кумар Ананта Прасад Сингх, на 20 
септември 1945 г. като първия от двама синове. 

 
Започнах живота си, хранейки се със златна лъжица. Живеех в дворец и имах 

двадесет лични слуги. Кришна ми бе дал всичко без никакво усилие от моя страна. 
Отдавам това на миналите си самскари. Навярно съм сторил нещо добро в предишните 
си животи, та този да е толкова лек. Когато тръгнах на училище, а по-късно и в колежа, 
много хора искаха да ми бъдат приятели, понеже имах всичко, което пожелаех. Имах 
осем лични коли, в това число златен ролс-ройс, който сменях всяка година за нов. 
Когато отидох в Даймънт Джубили Колидж, който принадлежеше на семейството ми, 
бях по-важен от директора. Той ме питаше как да постъпва, а преподавателите ми се 
грижеха с голямо внимание за моите нужди. Дипломирах се като бакалавър на науките 
и поех семейния бизнес. За мен бе много трудно да разбера материалния свят. Аз 
просто му се наслаждавах и въртях все повече бизнес. Но при цялото ми богатство и 
наслаждение, не се чувствах дълбоко удовлетворен. Вглеждах се във възрастните си 
роднини и техните духовни практики, с които бях свързан, тъй като бях президент на 
семейния храм. Те изглеждаха много щастливи и аз започнах да се питам какво 
всъщност правя. 

 
Един ден взех решение да изоставя всичките си бизнес занимания и да не правя 

нищо друго освен да търся божествена любов. Открих я в моя духовен учител, Шри 
Радха Говинда дас Бабаджи Махарадж Госвами. Когато срещнах своя учител, 
незабавно бях пленен от неговото държане, от мекотата и обичта му. Отдадох се 
напълно и вярата ме завладя. Учителят ми каза, че вижда деня, в който ще проповядвам 
на хората от другата страна на света с помощта на любовта и че те ще ме обичат. 
Отвърнах му, че нямам качествата за нищо такова, тъй като бях много нищ в духовния 
живот.  Той ми даде милостта си и ми показа пътя на разбирането. 

 
Моят учител ме изпрати да посетя Негова Божествена Милост Бхактиведанта Свами 

Прабхупада. Свами Махарадж ме попита кой съм и когато му казах, той ме прегърна и 
рече, че той и дядо ми са били добри приятели. Свами Прабхупада ми даде напътствия. 
Когато му разказах с какво се занимавам в живота си, с множеството си бизнес дела, за 
които да се грижа, той ме запита защо си губя времето. Свами Махарадж ми напомни, 
че моят дядо се бе справял със задълженията си, като при все това бе водил един искрен 
и предан духовен живот. Това ме порази и животът ми се промени дори още повече към 
пътя на предаността.  
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Истината е да разбереш сърцето. Ние не сме просто тялото. Ние сме повече от 
тялото. Аз живея в тази къща, но не съм тази къща. По същия начин, ние живеем в това 
тяло – то е като къща – но не сме това тяло. Нашето битие не е външното тяло. Вие сте 
повече от тялото. Душата ви живее в това тяло и то просто се движи. Душата идва от 
Свръхдушата. Истинското значение на духовността е тази свързаност със Свръхдушата. 

 
В периода 1965-1980 беше моето време за садхана. Наистина бяха щастливи 

времена за мен. Живеех съвсем като просяк във Вриндавана само с една гамша (парче 
тънък плат за покриване на долната част от тялото) и един чаддар (шал), и ходех 
самичък като луд. Не ме интересуваше има ли някой с мен или не. Бях в екстаз. 

 
Най-напред бях много тъжен когато изгубих целия си бизнес. Никога не съм бил 

сериозен в бизнеса и взе, че се случи. Когато изгубих парите, бях много тъжен. Не се 
чувствах никак комфортно, защото бях създал толкова много неща, а ги изгубих. За 
щастие, слушах хари-катха и „Шримад Бхагаватам”, срещнах духовния си учител и 
задълбочих мантруването си толкова много. Дори забравях дали имам стотинка в 
джоба си или не. Тогава усетих: „Добре ми се отрази, дето изгубих бизнеса си. Ако се 
занимавам с бизнес, не мога да изпитвам този вкус.” 

 
И той започна да нараства ден след ден в живота ми. Изпитвах толкова много вкус в 

бхаджана си, че забравях да си мия ръцете след ходене в тоалетната, забравях да се 
къпя, да си сменям дрехите, да се храня. Нищо друго не исках, само да съм фиксиран 
там. Трябва да съсредоточиш ума си там, тогава можеш да пробудиш 
трансценденталния си облик. Това наистина се случи в живота ми. Добродетелта ще 
дойде. Ще заживеете в добродетелта и невежеството никога вече няма да се върне. 

 
Съпругата ми и аз никога не си и помисляхме да се наслаждаваме на сетивата, дори 

когато спяхме в едно легло. Никога не планирах да върша нищо. По онова време имах 
моя бхаджан. Тогава практикувах повече от сега. Сега не практикувам толкова. По 
онова време беше по-добре. 

 
Когато осъзнаеш нещо и го вършиш, тогава е правилният момент. А веднъж да 

стигнеш до духовното си съзнание: едно е да знаеш, друго е да го живееш. Едно е да 
знам, че съм душа, а друго – да заживея в това съзнание. Това вече е реализация. Това е 
буква „А” – само да осъзнаваш и да живееш там. Едва оттук насетне започваш 
духовния си живот. 

 
Това не е крайната цел на нашия живот. Това е „А”. После ще последва „Б” и всичко 

ще започне да се случва: хем правите всичко, хем не правите нищо. Ще станете 
спокойни, щастливи, лишени от гняв. Ще станете пригодни за служенето към 
Радхарани. Ще извървите целия път, за да заживеете там. А заживеете ли там, винаги 
ще сте с Кришна. Кришна ще идва да ви се моли да влезе при Радхика. През цялото 
време мантруването продължава. Ще трябва насила да излизате от мантруването, за да 
свършите нещо друго. Това е толкова висш вкус, когато някой мантрува и се налага да 
излиза. Вкусът е толкова възвишен. Дори в намабхаса вкусът е голям, но отвъд това 
става толкова по-възвишен. 

 
Ние живеем в материалния живот, в сетивата си. Понякога си мислим за духовния 

живот. Само си мислим, без да отиваме там, само си мислим и усещаме, че там има 
нещо. Дори тогава се избавяте от цялото напрежение, няма проблеми, няма страдания – 
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вие сте свободни. А когато заживеете там, в това духовно съзнание, какво ще се случи? 
Това е най-висшият вкус на божествена любов, който ще изпитвате през цялото време.  
Може да отивате в банята, но вие живеете там, в духовното съзнание. Ядете нещо, но от 
само себе си се връщате. Обаче наистина живеете там. Сега ако аз живея тук, опитвам 
се да отида, но е трудно, защото девет сетива ме владеят. Но ако практикувате живот в 
добродетел, по милостта на ваишнавите и гуру в живота ви става така, че можете да 
заживеете в своя духовен облик (сварупа). Какво ще се случи? Най-доброто. 

 
Навремето, когато бях съвсем млад преданоотдаден и тъкмо започвах духовния си 

живот, мантрувах толкова много и правех какво ли не, защото исках да получа всичко 
за един месец. Тогава моят Гурудева ме повика и каза: „Каквото щеш прави. Това е 
временна фаза. Не можеш да продължаваш през цялото време така. След време вкусът 
ще си отиде. Но дори когато вкусът си отиде, пак трябва да продължаваш да го правиш. 
А настане ли времето за твоето съвършенство, ще видиш как от само себе си нещата се 
променят.” 

 
Един път и аз, и жена ми се разболяхме и нямахме и стотинка. Тогава тя ме 

погледна и се усмихна. И аз отвърнах на погледа ѝ и се усмихнах. Казах ѝ: „Можем да 
пийнем вода и да се отпуснем.” Нямахме възможността да уредим всичко. Във 
Вриндавана Радха много се грижи. Някой дойде и нареди нещата за нас, и ние ги 
приехме. Помагали сме на толкова много хора, а сега други дойдоха и ни помогнаха. 
Усмихнахме се и се отпуснахме. А маларията е много тежка болест. Децата не бяха при 
нас. Бяха на училище. Хем имахме всичко, хем нищо. Аз излязох от бизнеса си и го 
оставих на брат си и втората си майка. Това беше най-хубавото време в целия ми живот 
и дойдоха истински реализации. Осъзнах много неща. Цялата милост дойде при мен 
докато живеех във Вриндавана. 

 
Бхаджанът е важен за съзнанието. Да се съсредоточиш в него е важно. След това 

няма да се налага да го правиш. Ако си установен там, автоматично бхаджанът ще 
идва. Тогава няма да има нужда да се караш да го правиш. Понякога ще трябва да се 
накараш да го прекъснеш, за да свършиш и други неща. 

 
Никога не съм прочел и един роман в живота си. Ако четях, четях духовни или 

религиозни книги. Не харесвах други книги. Още от ранното ми детство през 1958 или 
1959 баба ми ме вдъхнови да мантрувам. Оттогава започнах да мантрувам. Постепенно 
развих вкус в мантруването. Понякога беше много висш вкус, а друг път спадаше леко. 
Сега графиката на мантруването ми върви нагоре, но преди вървеше ту нагоре, ту 
надолу. 

 
Бях поканен в Южна Америка през 1995 и в Колумбия започнах да проповядвам на 

хората. Те много ме обикнаха и осъзнах, че е време да приема санняса. Отидох в Маями 
през 1996 да дам обетите си и това преживяване промени живота ми завинаги. Не 
станах санняси, за да строя големи ашрами, защото вече имах много ашрами. И преди 
съм се наслаждавал на стаи с климатик, така че не изпитвах и такова желание. Сега 
служа на човечеството, загатвайки за истинската любов, която всеки притежава – 
любовта му към Бога. Разбрах, че това е истинският ми дълг в този живот. 

 
Бившата ми съпруга не се изненада, че приех санняса, защото винаги съм си бил 

такъв. Винаги прекарвах времето си в духовни занимания. Не изпитвах никакъв 
истински интерес към бизнеса. Ако някой идваше да проповядва, посвещавах времето 
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си на това. Такова винаги беше едничкото ми желание: да помагам на хората да 
развиват духовното си съзнание. Още от детство желанието ми беше именно това. 

 
Приех санняса през 1996 и пътувах из Южна Америка. Дойдох от Колумбия и 

Еквадор и отидох в Чили. Там имаше голям университет. Някои предани ми 
организираха програма там. Когато пристигнах, казаха: „Ето това е темата!” Обаче аз 
не я разбрах, понеже беше на испански, или на труден английски. Никога не съм 
научил наизуст и една шлока (стих). Никога не съм се опитвал да правя това в живота 
си, понеже бях в грихастха-ашрам (семейния живот), а после приех санняса и 
изведнъж започнах да проповядвам. Казах: „Донесете някоя книга, да речем „Бхагавад 
Гита” или „Чайтаня Чаритамрита”. Четири часа се опитвах да открия темата и да се 
подготвя. Четири часа нищо не успях да направя и започнах да се потя. Тогава гуру, 
който отговаряше за тази област, каза: „Недей да се притесняваш. Ще направя 
микрофона ти съвсем тих. Аз ще говоря високо на испански да превеждам, ти само си 
мърдай устните и всичко ще бъде наред.” Помислих си, че това е много добра идея. 
Така че казах: „Нямате нужда от мен. Ще ида да си почина. Моля, почукайте ми десет 
минути преди да трябва да тръгнем.” Мнозина дойдоха с мен в този университет. Като 
стигахме там, ректорът и много хора излязоха с гирлянди да ме посрещнат. Бях 
зашеметен. Отидох и седнах на стола. След като се срещнах с декана, видях 200-300 
човека, които седяха там, сред тях множество професори. Не знам какво се случи. 
Започнах да се моля и след като се молих, едновременно говорех и слушах. Беше 45 
минутна лекция, но хората искаха още. Поканиха още студенти и професори в нашата 
стая и задаваха много въпроси. Бяха много щастливи и доволни. Гуруто на тази област 
ме попита: „Какво става?” Аз отвърнах: „Не знам!” 

 
Ние всички сме инструменти. Когато Кришна действа, всичко се случва много 

хубаво. От този ден насетне никога повече не подготвях нищо. Един или два пъти 
опитах, но имах проблеми, не можах. Кришна иска да каже нещо. Така че аз говоря, но 
също и слушам. 

 
Един друг път видях смъртта си. Бях в Италия, кръвното ми налягане беше много 

високо и знаех, че след половин час ще напусна тялото си. Усмихнах се и си рекох: 
добре. Дадох един телефонен номер на бхактите и им казах: „Ако нещо се случи, 
обадете се на този номер. Не се притеснявайте за тялото. Правете каквото искате. Не си 
навличайте големи главоболия с това.” Добре е човек да си тръгне с Кришна, помнейки 
Него, плачейки за Него от любов към Него. Аз съм готов всеки миг. Трябва да се 
подготвим да си тръгнем по правилния начин към сетната цел. Не надалеч от целта. 
Нямам друг интерес освен този. 

 
Нямам никакви лични желания да създавам ашрами или да приемам много ученици. 

Бях много материалистичен човек. Бях роден в живот пълен с политика и материализъм 
и за мен това беше главното нещо. Обаче осъзнах, че то е нищо. Ако нямам пари, не 
съм искал от никого в живота си. Никога. От ден на ден всеки път всичко се нарежда. 
Много съм щастлив да дойда тук и бих бил щастлив и да не дойда, защото нямам 
никакъв личен интерес. Еднакво съм щастлив и да дойда, и да не дойда. Цялото това 
удовлетворение е единствено благодарение на милостта. Дали ще изгубиш или ще 
спечелиш наистина е все едно когато човек гледа към онзи, който дава и двете – Шри 
Кришна. 
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Ако имаш всичко в духовния живот, но липсват любов и хармония, тогава е 
безполезно. По-добре да правиш по-малко бхаджан и да имаш повече любов и 
хармония. Не е нужно да се прави много бхаджан, а след това да се караш с всички. 
Каква полза да мантруваш 32 или 64 кръга всеки ден и да се караш с всеки? Каква полза 
да си мислиш: „Аз съм старши, а ти си младши?” Уважавай всички, обичай всички, 
грижи се за всички, обединявай всички. Това е мисията, която моят Гурудева ми 
възложи. 

 
Обичам всичките си божествени братя, всички ваишнави, всички души. В това е 

моята слабост. Те не ме искат. Когато идват, аз толкова много се грижа за тях. Няма 
значение. Аз се грижа. Обичам. Правя всичко за тях. Не искам да чувстват, че не се 
грижа за тях. Искам да им дам пълната си любов. Не създавам проблеми на никого. 
Такава ми е природата. Научих това от моя Гурудева. Нямам проблеми с никого. 

 
Всеки ден чета „Бхагавад Гита” и откривам нови неща всеки път. Уча се всеки ден. 

Аз съм ученик. Не съм учител. Всеки миг научавам нови неща. Прекрасно е да се учи. 
Искам да живея в такова съзнание. Ученето е по-добро от наставляването. Не искам да 
добивам квалификацията да наставлявам. Искам единствено да уча. В това е красотата 
на приемането на подслон у Кишори, Шри Радхика. 

 
Опитвайте се да идвате във Вриндавана всяка година. Но не отивайте на Лои Базар. 

Вземете си джапата и мантрувайте  минимум по една лакха (64 кръга Харе Кришна 
маха-мантра). Без никакъв проблем прасадам ще дойде при вас и ще спите удобно. 
Кажете: „Кишори, (Шримати Радхика), дойдох пред Твоята врата. Дойдох да се отдам 
на Теб.” Когато отидете при майка си и седнете в скута Ѝ, нима вършите някаква 
работа? Не, вие казвате: „Нямам никакви качества. Искам да се прислоня в Твоя скут. 
Станал съм Твой.” И Тя ви храни и се грижи за вас. И ще видите как животът ви се 
променя. В това е красотата на любовта. 

 
Мадхурена Самапайет 

 
(Всичко е сладко щом свършва в сладост) 

 
 
 
 
 
 
 
 


