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Вечна слава на Шри Гуру и Гауранга 
 
 
 
 
 
 
 

В ТЪРСЕНЕ НА ШРИ КРИШНА – 
КРАСИВАТА РЕАЛНОСТ  

 
 

От Негова Божествена Милост 
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж 

 
 
 
 
 

Благодарение на Неговото свято име, трансцеденталният звук проповядван и 
практикуван от Шри Чайтанядева - който не е друг, а Радха и Говинда в едно – и 

разпространяван от Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура 
 
 
 
 
 

лила премна приядхикям 
мадхурям вену-рупайох 

итй асадхаранам проктам 
говиндася чатуштаям 

 
 

Кришна има четири превъзходни качества: Неговите удивителни забавления; дивните 
Му спътници, такива като гопите, които са Му много скъпи; Неговата сладостна 

красота; и сладката вибрация на флейтата Му. 
(Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 23.48) 
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ПРЕДГОВОР 

От Шрила Бхактивинода Тхакура 
Основоположник на Движението за Кришна Съзнание от XIX век 

 
 

Предпочитаме да четем книги, които никога преди не сме чели. Неспокойни сме, 
докато съберем съдържащата се в тях информация и с тази придобивка любопитството 
ни се изчерпва. Този маниер на изучаване е често срещан при мнозина читатели, които 
са велики люде според собствената си преценка и според преценката на онези, които са 
в тяхната категория. В действителност повечето читатели са просто складове на факти 
и становища, направени от други хора. Но това не е учене. Ученикът трябва да чете 
фактите с поглед на съзидател, а не като обекти на безплодно запаметяване. Учениците, 
като спътници, трябва да отразяват светлината, която са получили от авторите, а не да 
оковават фактите и мислите и да ги изпращат в затвора, както съдиите изпращат 
каторжници.  

Мисълта е прогресивна! Мисълта на автора трябва да продължи в читателя под 
формата на корекция или разгръщане. Най-добрият критик е онзи, който може да 
разкрие по-нататъшното развитие на една стара мисъл; докато простият разобличител е 
враг на развитието и следователно на природата. Развитието със сигурност е природен 
закон и в хода на времето са необходими поправка и разгръщане. Но прогрес означава 
да вървиш по-нататък или да се качваш по-нависоко. Повърхностния критик и 
безплодният читател са двата големи врага на прогреса. Трябва да ги избягваме.  

От друга страна, истинският критик ни съветва да запазим това, което вече сме 
придобили и да продължим своя път от точката, в която сме стигнали в апогея на 
нашето развитие. Той никога не би ни посъветвал да се върнем там, откъдето сме 
започнали, защото прекрасно разбира, че в такъв случай това би било безплодна загуба 
на ценното ни време и труд. Той ще регулира ъгъла от точката, където се намираме.  

Това е характеристика и на добрия ученик. Той ще прочете стария автор и ще 
открие точната му позиция в развитието на мисълта. Никога не би предложил да се 
изгори книгата въз основа на това, че съдържала безполезни мисли. Никоя мисъл не е 
напразна. Мислите са средства, чрез които постигаме целите си. Читателят, който 
отрича една мисъл като лоша не знае, че дори и лошата мисъл може да бъде обогатена 
и превърната в добра. Мисълта е път, който води до друга мисъл. По този начин 
читателят ще открие, че една мисъл, която днес е цел, ще се превърне в средство за 
един последваща цел утре. Мислите непременно ще продължават да бъдат безкрайни 
серии от средства и цели в развитието на човечеството.  

Великите реформатори винаги са твърдели, че са дошли не, за да унищожат 
стария закон, а за да го изпълнят със смисъл. Валмики, Вяса, Платон, Исус, Мохамед, 
Конфуций и Чайтаня Махапрабху са настоявали на този факт било то изрично, било 
чрез своите трактовки. 

Нашият критик, обаче, благородно ни казва, че ако не бъде правилно 
разтълкуван, реформатор като Вяса би повел хиляди хора към големи беди в бъдещето. 
Но скъпи критико! Изучи историята на вековете и държавите! Къде ще намериш 
философ и реформатор, който изцяло да е бил разбран от хората? Популярната религия 
е страх от Бога, а не чистата духовна любов, която Платон, Вяса, Исус и Чайтаня са 
проповядвали на своите народи. Без значение дали даваш абсолютната религия с 
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изображения, или с прости изрази, или я проповядваш чрез книги, или с устни 
проповеди, невежият и безразсъдният ще я опорочат.  

Наистина, много е лесно да се каже, а  и бързо  се възприема, че абсолютната 
истина има такъв афинитет към човешката душа, че преминава през нея сякаш 
интуитивно. Че не е нужно никакво усилие да се изучат предписанията на истинската 
религия. Това е измамна идея. Тя може и да е вярна за етиката и азбуката на религията, 
но не и за висшата форма на вярата, която изисква извисена душевност, за да бъде 
разбрана. Всички по-високи идеи, макар и интуитивни, изискват предварително 
образование у простодушните. Най-чиста е онази религия, която ви дава най-чистата 
идея за Бога. Как тогава е възможно невежите някога да постигнат абсолютната 
религия, докато си остават невежи?  

Затова не бива да скандализираме Спасителя от Йерусалим или Спасителя от 
Надия за тези последвали злини. Лутерианци, а не критици са ни необходими за 
поправянето на тези злини чрез истинска интерпретация на оригиналните предписания. 

Бог ни дава истината, както я е дал на Вяса, когато искрено я търсим. Истината е 
вечна и непресъхваща. Душата получава откровение, когато жадува за него. Душите на 
великите мислители от отминалите векове, които и сега живеят духовно, често 
приближават нашия търсещ дух и му помагат в неговото развитие. По този начин Вяса 
е бил подпомаган от Нарада и Брахма. Нашите шастри или с други думи наречени, 
книгите на мисълта, не съдържат всичко, което бихме могли да получим от 
неизмеримия си Отец. Никоя книга не е без грешки. Божието откровение е абсолютната 
истина, но тя едва ли е получена и запазена в естествената си чистота. Ние сме 
посъветвани в „Шримад Бхагаватам” (11.14.3) да вярваме на тази истина, когато 
разкритието е абсолютно, но то получава оттенък от природата на този, който го 
приема в хода на времето и се превръща в грешка от непрекъснатото прехвърляне от 
ръка на ръка, от век на век. Затова непрестанно са необходими нови откровения, за да 
се запази истината в първоначалната й чистота. По този начин ние сме предупредени да 
бъдем внимателни при изучаването на старите автори, каквато и репутация на мъдреци 
да имат. Ние имаме пълната свобода да отхвърлим погрешната идея, която не 
одобряваме със спокойна съвест.  

Вяса не е бил удовлетворен от това, което бил съставил във Ведите, подредил в 
Пураните и събрал в „Махабхарата”. Неговата съвест не се е примирила с този труд. Тя 
му е казвала отвътре: "Не, Вяса. Не можеш да останеш удовлетворен от погрешната 
картина на истината, която със сигурност ти е била представена от светците на 
отминалите дни! Самият ти трябва да почукаш на дверите на неизчерпаемото 
хранилище на истината, от който някогашните светци вече са почерпили своите 
съкровища. Върви, изкачи се до извора на истината, където никой пилигрим не се е 
срещнал с разочарование от какъвто и да било вид." Вяса го е направил и се е сдобил с 
това, което е търсил. И всички ние сме посъветвани да сторим същото.  

Затова свободата е принципът, който трябва да приемем като най-ценния дар от 
Бога. Не бива да позволяваме на себе си да се оставяме да бъдем водени от тези, които 
са живели и мислили преди нас. Самите ние трябва да мислим и да намерим по-
нататъшните истини, които още не са открити. В „Шримад Бхагаватам” (11.21.23) сме 
посъветвани да приемем духа на шастрите, а не самите думи. Затова Бхагавата е 
религията на свободата, непримесената с нищо истина и абсолютната любов. 

Другата характеристика е развитието. Свободата със сигурност е майка на всяко 
развитие. Святата свобода е причината за прогреса напред и напред във вечността и за 
неспирните дела на любовта. Свобода, с която е злоупотребено, води до деградация, 
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следователно всеки един ваишнава трябва винаги внимателно да използва този 
възвишен и прекрасен дар от Бога.  

Духът на този текст достига далеч, отдавайки почит на всички велики 
реформатори и учители, които са живели и ще живеят в други страни. Ваишнавата е 
готов да отдаде уважение на всички велики люде, без оглед на тяхната каста или класа, 
защото те са изпълнени с енергията на Бог. Вижте колко универсална е религията на 
Бхагавата! Тя не е насочена само към определена индуска класа, но е дар за човека като 
цяло, в която и страна да е роден и от каквото и общество да е откърмен. Накратко, 
Ваишнавизмът е Абсолютната Любов, която събира заедно всички хора в безкрайния, 
необусловен и абсолютен Бог. Нека мирът властва завинаги над цялата вселена, в 
непрестанното развитие на нейната чистота, чрез усилието на бъдещите герои, които 
ще бъдат благословени, според обещанието на Бхагавата, със сили от Всемогъщия 
Отец, Създателя, Поддръжника и Разрушителя на всичко по небето и земята. 

(из лекция на английски език, изнесена през 1869 г. в Динаджпур, Западен Бенгал) 
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УВОД 

От Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада 

Ачария-основател на Международното Общество за Кришна Съзнание 

 

С голяма радост слушаме Негова Божествена Милост Ом Вишнупада 
Парамаханса Паривраджак Ачария Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа. И по 
възраст, и по опит той е по-старши от мен. Имах щастието да спечеля неговото 
приятелство отдавна, може би в 1930 г. По онова време той още не бе приел санняс, но 
беше вече напуснал дома си, за да проповядва в Аллахабад и ние се свързахме по този 
благоприятен случай. 

Шридхара Махараджа живя у дома много години и естествено имахме много 
съкровени разговори. Той имаше такива възвишени реализации за Кришна, че човек би 
припаднал ако ги чуе. Беше мой добър съветник и аз винаги приемах много насериозно 
съветите му, защото от самото начало знаех, че е чист преданоотдаден на Кришна. 
Затова жадувах да общувам с него. Кришна и Прабхупада Бхатисиддханта Сарасвати 
Тхакура пожелаха той да ме подготви. Нашата връзка е много близка. 

След разпадането на институцията на нашия духовен учител, исках да 
организирам друга институция, чиято глава да бъде Шридхара Махараджа. Шрила 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура ми бе казал, че Шридхара Махараджа е един от 
най-деликатните проповедници на Кришна съзнание в света, затова аз исках да го 
заведа навсякъде. Такова беше силното ми желание. Но тъй като той не можа да замине 
по света, за да проповядва, поне хората от света трябва да идват, за да го слушат.  

За да развиваме духовно живота си, трябва да отидем при някой, който живее 
духовен живот. Затова, ако някой наистина сериозно иска да получи напътствия от 
шикша-гуру, или наставляващ духовен учител, аз бих го изпратил при най-
компетентния сред своите божествени братя. Това  е Б.Р. Шридхара Махараджа. 
Самият аз считам Шридхара Махараджа за свой шикша-гуру, какво да говорим за 
благодатта, която биха имали останалите от общуването си с него.  
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ВСТЪПЛЕНИЕ 

 

Всички търсят раса, наслада. Раса е най-върховното нещо. Като личности ние 
имаме свое субективно съществуване, но раса, насладата, има свръхсубективно 
съществуване. Насладата е личност. Той е акхила-расамрита-муртих, изворът и 
вместилището на цялата сладост. Той е Кришна. Раса е Кришна. Не може да 
съществува раса никъде другаде, освен в Кришна. Той е изворът на всички възможни 
видове раса. Така че по природата на самата си същност ние трябва да търсим Кришна.  

В „Брахма Сутра” се казва: „Питайте за върховната причина на този свят. 
Търсете!” Откъде произхожда всичко? Как всичко поддържа съществуването си? Кой 
го поддържа? И накрая, къде отива всичко след смъртта? Това е брахма, духът, най-
фундаменталната равнина, от която всичко извира, в която остава и в която в крайна 
сметка потъва. 

Къде е брахма? „Брахма Сутра” ни съветва да търсим първопричината, най-
голямата, всеобхватната причина. Но Шри Чайтаня Махапрабху и „Шримад 
Бхагаватам” са заменили това с кришнанусандхана, търсенето на Шри Кришна.  

Брахма-джигяса, търсенето на духа, е нещо сухо. То е просто упражнение на 
умствените ви способности, жонгльорство на разсъдъка. Изоставете го. Започнете да 
търсите Шри Кришна и утолете жаждата на сърцето си. Раса-джигяса, расо вай сах. 
Нещата, които сте постигнали с разсъдъка си, няма да ви удовлетворят. Гяна, 
познанието, няма да насити жаждата ви, затова вместо брахма-джигяса приемете 
кришнанусандхана и започнете да търсите Шри Кришна.  

Къде е Кришна? Истинският ни копнеж ще бъде удовлетворен единствено ако 
получим служене към Него; от нищо друго. Ние искаме да наситим съкровената нужда 
на сърцата си. Не ни вълнува да знаем нито къде се намираме, нито какво контролира 
всичко, но истински искаме да напоим своята жажда за раса, за мадхуря, за сладост. 
Нека не търсим нито познанието, нито господаря в този свят; нека потърсим раса и 
анандам, нека потърсим красотата и очарованието. 

Шри Чайтаня Махапрабху и „Шримад Бхагаватам” са ни научили за какво да 
просим, за какво да се молим, за какво да жадуваме. Казали са ни: „Ако ще умолявате, 
молете за Кришна и за нищо друго.” И тъй, вярата на ваишнавите – учениците на 
Бхагавата и последователите на Махапрабху -  е вложена в търсенето на Шри Кришна. 
Ние не искаме нищо друго освен Кришна.  

Във Ведите се казва шринванту вишве амритася путрах: „О вие, синове на 
нектара, синове на нектарното море, чуйте ме. Родени сте в нектар; родени сте, за да 
вкусвате нектар; не бива да се оставяте да бъдете удовлетворени от нищо друго, освен 
от нектар. Затова колкото и заблудени да сте сега, събудете се! Станете! Потърсете този 
нектар, това удовлетворение!” Ведите ни казват: „Ом!” Ом означава едно голямо „Да!” 
„Онова, което търсите, съществува. Не се разочаровайте.” Ведите казват, че целта на 
съкровеното ни търсене съществува. Онова, което всички сърца търсят, съществува; 
жаждата ви ще бъде напоена. По своята природа ви сте предназначени за това, 
заслужавате го, недейте да се страхувате; не се оставяйте да бъдете сплашвани и 
обърквани. То ви е дарено в самата ви същност. И никога не можете да изпитате 
наслада от нищо друго. Така че пригответе се след толкова отдавнашно търсене да 
получите онзи тъй дълго жадуван нектар в пълната му форма и качество. Събудете се! 
Станете! Потърсете щастието си и няма как да не го добиете. То е ваше рождено право. 
То е богатството на собствената ви душа. То се намира в съкровената ви същност. 
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Нямате никаква друга работа, никакъв друг дълг освен кришнанусандхана, търсенето на 
Шри Кришна – Красивата Реалност. 

 

 

 

 

КРИШНА СЪЗНАНИЕ: ЛЮБОВ И КРАСОТА 

 

В началото на двадесетото столетие бенгалският поет Хемачандра пише: „Има 
толкова много знаменити страни: тази държава, онази държава. Япония е съвсем малка 
страна, но се въздига като изгряващо слънце. Само Индия дреме във вековен сън.” 
Споменавайки останалата част от света, той казва: „Америка се въздига насилствено, 
като че иска да погълне целия свят. Понякога тя сякаш надава боен вик и целия свят 
трепери. Ентусиазмът й е толкова голям и интензивен, като че иска да изтръгне света от 
слънчевата система и да му придаде нов облик, нова форма.” Така определя 
Хемачандра Америка. По подобен начин Бхактиведанта Свами Махараджа дойде, за да 
придаде на света нова форма посредством Кришна Съзнанието. Веднъж той каза: 
„Трябва да идем там и да построим всичко наново – с Кришна Съзнание.” 

Какво представлява Кришна Съзнание? Това са истинските любов и красота. 
Истинските любов и красота трябва да победят, а не егоизмът и експлоатацията. 
Обикновено където и да съзрем красота, ние си мислим, че тя трябва да бъде 
експлоатирана, но всъщност красотата е експлоататорът, красотата е господарят, 
красотата е управляващият принцип. 

А какво е любовта? Любов означава жертва за другите. Не бива да си мислим, че 
жертвата трябва да бъде експлоатирана от нас. Кой трябва да получи тази жертва? 
Нима ние? Не. Ние сме в групата на ония, които жертват себе си: доминираната, 
негативна група, групата на Махабхава. Дълбокият принцип на любовта е жертвата, но 
жертва за кого? Кой е облагодетелстваният? Любовта е облагодетелстваната. Всички 
трябва да допринасят към центъра, но никой не бива да черпи енергия оттам. „Умри, за 
да живееш.” С такъв дух нека се обединим и работим за истинските любов и красота.  
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Знамето на Любовта 

 

Красотата ще победи в света. Любовта ще победи в света. Ние ще пожертваме 
всичко, за да видим, че знамето на божествената любов се развява над света, защото 
дори частица от тази божествена любов може да запази мира и да го разпростре на вси 
страни. Точно както сражаващите се воини жертват всичко и дават живота си, за да 
могат техните сънародници да бъдат облагодетелствани за в бъдеще, така и ние трябва 
да пожертваме живота си и да работим за това мирът да настане за всички. 

Във Вриндавана, земята на Кришна, стандартът на жертвата е безграничен. 
Преданоотдадените там са готови да рискуват всичко за Кришна. Ако бъде въздигнат 
този принцип на жертвата, тогава мирът ще последва автоматично. 

Кришна съзнание трябва да се възцари над всички други концепции. Всички 
други концепции са предназначени, за да служат на Кришна съзнание. Идеалът на 
Вриндавана, обителта на Кришна, е над всички останали идеали. В теистично 
отношение, концепцията за лила на Шри Чайтаня Махапрабху е над всички останали 
концепции. Там теизмът достига зенита си. Това е нашата върховна цел, и стъпка по 
стъпка тя трябва да бъде обяснявана, обмисляна, приемана и проповядвана. 

 

 

Атомната смърт 

 

Встрани от това, каква изобщо полза очаквате от настоящите си ангажименти? 
Чака ви единствено смърт. Гордеете се с научната си цивилизация, самохвалството ви е 
голямо, но ви очаква смърт – била тя атомна или естествена. Не можете да избегнете 
смъртта. Един английски поет бе написал: 

 

Самохвалството на титлата, разкоша на властта, 
Цялата красота и богатство, някога родени 
Като че чакат неизбежно участта 
Със славата да тънат в гроба тленни 
 
(„Елегия в селския църковен двор” от Томас Грей) 
 
Не сте се погрижили да се спасите от най-голямата опасност. Казвате, че сте 

велики мислители, велики люде и изисквате уважението на обществото, но основният и 
неизбежен проблем за всеки атом тук е смъртта. С какво сте допринесли за 
разрешаването на тази най-страшна беда, чакаща да погълне всекиго, бил той учен, 
насекомо или вирус? Какъв е вашият отговор на смъртта? Направили ли сте и стъпка за 
справяне с тази универсална опасност? Онова, което вършите в момента, е 
експлоатация, в следствие на която насърчавате един нисш тип живот. Вие 
експлоатирате природата, а всеки, който е извличал облаги, ще трябва да се изплати до 
последната стотинка – при това с лихвите. 
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„На всяко действие има съответното равно по големина и обратно по посока  
противодействие.” Това е ваше становище, но какво сте направили по въпроса? Вие 
излагате на опасност съдбата на света с вашите обаятелни предложения за мними 
удобства. Какво е това? Избягвате най-великата и неизбежна опасност, животът ви е 
безполезно безчинство. В определен смисъл вие сте обществени предатели. Изправете 
се смело лице в лице с истинския, всеобщ и най-страшен проблем и го разрешете; иначе 
ще трябва да напуснете бойното поле. Оставете го на нас. Ние ще докажем, че светът е 
обител на съвършеното щастие (вишвам пурна сукхаяте). 

 
 
 

Гмурнете се дълбоко в реалността 
 

   
Но за да разберете това ще трябва да се гмурнете дълбоко не в равнината на 

тялото и ума, а в сферата на душата. Ще трябва да се гмурнете дълбоко в реалността, 
която се намира вътре във вас. Тя не е нещо чуждо, което да се вземе назаем; душата се 
намира във всекиго, дори в буболечките и дърветата. И така, трябва да се въздигнем до 
равнината на душата. Елиминирайте и физическата, и менталната си обвивки и 
открийте истинските себе си. Там ще намерите ключа, дирята на истинския свят, в 
който си струва да се живее. 

Решението е там; за това до известна степен загатват много махаджани, много 
светци във всяка една религиозна секта, но ние претендираме, че Индия е дала най-
възвишената концепция за духовния свят в „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”. 
Затова предизвикваме всички ви: ние не сме мечтатели, ние сме напълно практични 
мислители. Не избягваме никой от големите проблеми с думите: „О, той не може да 
бъде разрешен!” Ние не сме от онези, които евтино искат да спечелят престиж и слава. 
Не искаме да се числим към тези измамници. Елате и вижте дали можете да откриете 
равнината на реалността. Няма защо да пилеете повече усилия в своята кампания; 
заемете се с нашата програма: опитайте и вижте.   

Къде се намирате? Кои сте? Каква е истинската природа на света? В Корана, в 
Библията, във Ведите и във всяко друго свещено писание е дадена надежда и намек за 
живота в реалността. Нима всичко това е измама? Какво очарование предлагат 
материалистите? Тази омая е единствено за люде, които мамят сами себе си и това ги 
въвлича в земите на дълговете, в земите където „на всяко действие има съответното 
равно по големина и обратно по посока противодействие.” Затова божествената 
цивилизация трябва да бъде доведена в тази равнина. Трябва да опитаме да тръгнем по 
пътя, предложен от великите светци и писания. Не би било неразумно. Не би било 
лудост. Елате, разсъдъкът също има своето приложение тук.  

Шри Чайтаня Махапрабху дава решение на всичките ни проблеми с един 
алегоричен пример. Той казва: „Виждам, че сте в мизерия, но има едно щастливо 
разрешение. Закопано в земята точно под вашата стая има съкровище; просто се 
опитайте да го изровите. Не се стремете да го достигнете от юг посредством метода на 
карма за взимане-даване, защото тогава каквото и да направите ще повлече след себе 
си реакция, а тя ще ви окове и смути, и няма да ви остане време да стигнете до 
правилния отговор. Подходите ли към това скрито съкровище откъм запад, 
посредством йога системата, манипулирайки фините природни стихии, за да добиете 
свръхестествени мистични сили, това ще ви заплени и ще отвлече вниманието ви от 
желаната цел. Вашите собствени дела в погрешна посока ще поставят препятствия пред 



 11

постиженията ви.  

 

Фантомът самадхи 

 

Ако подходите към съкровището откъм север, откъм страната на величественото 
брахмасми, имперсоналната концепция, с помощта на неправилно интерпретираната 
ведическа логика, тогава ще встъпите във вечно самадхи и този силен фантом ще ви 
погълне, няма вече да съществувате – кой тогава ще се наслади на удовлетворението от 
добитото богатство? Единствено ако го доближите откъм изток, с помощта на 
предаността вие лесно ще извлечете съкровището. Това е посоката на изгрева, посоката 
показана от светлината. И тази светлина е неръкотворна, тя идва от извора на всички 
светлини: разкритата истина. Тя струи от сфера, която е непозната за нас. Тази светлина 
е разкритото познание, бхакти, пътят на предаността.  

Поемете по този път в търсенето на истинското богатство вътре в себе си и 
тогава лесно ще откриете своя аз, който е най-удивителното нещо (ашчаряват пашяти 
кашчид енам). Откривайки, че собственият ви аз е толкова дивен, вие ще се засрамите, 
мислейки си: „Как се оставих да бъда запленен от този земен свят? Та аз съм душа! Как 
е могла мая да има такава обаятелна сила над мен та моят аз, който е толкова прекрасен 
и безценен, да бъде удавен в илюзия? Умиротворението, намиращо се вътре в мен, е 
най-високо ценено от духовните предани, а аз съм се свързал с тези тленни, противни, 
прогнили неща. Как е възможно това?! Изумително е, но се оказва, че съм бил 
измамен.”  

От атма към Параматма, от душата към Свръхдушата, от Васудева към Нараяна, 
а след това от Нараяна към Кришна прогресивното разбиране за осъзнаването на Бога е 
напълно научно. То е вигяна, научно познание: 

 

гянам те ‘хам са-вигянам 

идам вакшамй ашешатах 

ядж гятва неха бхуйо ‘нядж 

гятавям авашишяте 

 

В „Бхагавад Гита” (7.2) Кришна казва: „Арджуна, сега ще ти обясня научното 
познание не само за душата, но и за нейната сила. Умът, сетивата и гуните на 
природата всичките са не-атма, или материални. Съществува директен и индиректен 
подход към реалността, и сега ще ти ги разясня. Моля те, слушай Ме внимателно: 
гянам те ‘хам са вигянам. Какво е това? Това съм Аз и Моята енергия, а джива, живото 
същество, е междинна енергия, изпълваща всички тези материални светове. Ако 
джива-шакти, духовната енергия, се оттегли, тогава всичко което ще остане, ще бъде 
каменно – и кой ще се занимава тогава с експлоатация? Цялата тази склонност към 
боричкане, цялата склонност към експлоатиране ще престанат ако душата се отдръпне 
от материята. Всичко ще бъде мъртво. Душата е влязла в това материално съзнание и го 
е оживила. Ще разберете това както си му е редът, по съвсем научен начин. На нас не 
ни липсва способността да ви даваме научни обяснения. 
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Равнината на самоизмамата 

 

По-висшето разбиране за по-финия свят е тук. То е истинското, а това място, в 
което се опитвате с всички сили да се укрепите и което считате за истинско, не е.  

 

я ниша сарва-бхутанам 

тасям джагарти самями 

ясям джаграти бхутани 

са ниша пашято мунех 

(Бхагавад Гита 2.69) 

 

„Вие спите по отношение на истинския си интерес, на реалната истина, а сте 
будни в равнината на самоизмамата.” Трябва да заживеем в равнината на реалността и 
да дадем всичко от себе си тя да се разпростре и до останалите.  

А да проповядваш означава това: „Аз искрено вярвам в Кришна съзнанието и го 
ценя във висша степен. Намирам, че бъдещата ми надежда е отново в него. Тъй като 
усещам, че е толкова сладостно, благодатно и цялостно, аз идвам да ви го раздам, 
приятели. Нека насочваме живота си според принципите на Кришна съзнание, така 
както са ни учили духовните ни учители. Приемете го и ще успеете в осъществяването 
на смисъла на живота си.”   

 

 

Раса, щастие, екстаз 

 

По такъв начин трябва да се обръщаме към всекиго със съзнание за Бога, със 
съзнание за Кришна. Трябва да покажем как божественото съзнание в крайна сметка се 
влива в Кришна съзнанието. Трябва убедително, стъпка по стъпка да докажем, че 
Кришна е изворът на цялата наслада (акхила расамрита муртих). Какво е Кришна 
съзнание? Рупа Госвами е дал научно определение. Раса, насладата, не може да бъде 
пренебрегната. Ние всички търсим раса. Всички, всеки един, дори и най-мъничката 
частица, винаги копнее за раса, за щастие, за екстаз, а всички възможни форми на раса 
са олицетворени в Кришна. Опитайте се да разберете как става това. Какво е раса? 
Каква е нейната природа? Как може да се правят сравнения в раса? По този начин, 
стъпка по стъпка, няма как да не достигнете до разбирането за Бог като Кришна. Това 
не е приказка от древните индийски писания. Кришна не е приказен герой, а факт. Ще 
трябва да се изправите лице в лице с този факт, с тази реалност. Ще дадем най-доброто 
от себе си, за да ви покажем, че това е факт. Кришна е факт. Той е реалност, а 
реалността е сама за себе си.  

За тази цел ще трябва да платите. Ще трябва „да умрете, за да живеете” и така 
ще усетите, че това не е измама. Когато напреднете по пътя, ще го почувствате 
(бхактих парешанубхаво вирактир анятра ча). С всяка следваща стъпка ще чувствате 
следните три неща: удовлетворение, насищане и утоляване на глада ви. Копнежът ви 
ще бъде насладен. Обикновено ние чувстваме: „Искам това, искам онова, искам всичко, 
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и все пак нищо не засища глада ми.” Но напредвайки в Кришна съзнание ще усетите, че 
гладът ви се облекчава и онова, което преди сте считали, че ви носи удовлетворение, 
ще си иде безвъзвратно от вас. Тази покупко-продажба няма да продължава повече, ще 
престане; естествената ви склонност към духовно израстване ще се усили и ще 
забележите напредък в развитието си. „На практика ще почувствате тези три неща, 
затова елате и се замете с това, което ви казваме.” По този начин трябва да се обръщате 
към всеки един, оставяйки резултата на Бога.  

 

 

Плодовете на енергията 

 

Ние сме просто извършители, ние работим защото Той ни е заповядал, затова 
трябва да помним какво представлява бхакти, какво наистина представлява 
предаността. Каквото и да правя, отплатата не бива да идва при мен: аз съм само 
извършител. Облагата трябва да отива към собственика, към господаря ми, Кришна. 
Трябва да действаме с такава идея и това би било наистина бхакти. Инак ще сме заети 
с карма-канда: преследване на резултата. Аз искам самичък да се наслаждавам на 
плодовете от карма, но резултатът трябва да отива при господаря ми. Аз съм Негов 
слуга, работя по Негово нареждане. Негов роб съм, не съм собственикът. Не съм аз 
онзи, който трябва да получи плодовете на енергията. Господарят на енергията е 
Върховния Бог и всички нейни продукти трябва да отиват при Него. Това не бива 
междувременно да се забравя. Такова трябва да бъде отношението на всеки, които 
действа. Тогава това би било истинска бхакти. Не ние сме получателите, Той е 
получателят. Трябва винаги да осъзнаваме, че единственият облагодетелстван е Той. 
Само тогава ще сме преданоотдадени. Ние не сме облагодетелстваните, ние сме 
безкористните работници. В „Бхагавад Гита” (2.47) се казва:  

 

карманй евадхикарас те 

ма пхалешу кадачана 

ма карма-бхала-хетур бхур 

ма те санго ‘ств акармани 

 

„Имаш право да изпълняваш задълженията си, но нямаш право да се 
наслаждаваш на плодовете на своя труд.” Това е важно предупреждение. Кришна казва: 
„Недей да си мислиш, че понеже няма да се облагодетелстваш от своя труд, нямаш 
причина да действаш – не си го и помисляй!” Това е най-ужасното проклятие, да си 
мисля че тъй като няма аз да се облагодетелствам, няма нужда да работя. Дори 
безкористната дейност също е нисша. По-добре е да изпълняваме набожни дела за 
удовлетворение на Върховния Бог. Това е бхакти, преданост. В бхакти също има 
градация: съществува огромна разлика между видхи-бхакти и рага-бхакти, 
пресметливата преданост и спонтанната преданост. 
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Автократ, деспот и лъжец 

 

Бог не е конституционен монарх, той е автократ. Да работиш за един автократ е 
най-висшата концепция за жертва. Що за степен на жертвоготовност и смелост се 
изисква, за да работиш за един автократ, за един деспот и безподобен лъжец?! На 
всичкото отгоре, това е естественото Му състояние. Не е временен темперамент, а 
вечната Му съкровена природа. Кришна е автократ, защото от Него произлиза законът. 
Автократът е над закона. Когато съществува множество, законът е необходимост; 
когато съществува един-единствен, няма нужда от закон. Кришна е деспот, но Той е 
вседобър. Ако нещо можеше да възпре деспотизма Му, този свят щеше да изгуби. 
Добротата трябва да се лее на воля. Нима това е лошо? Има ли някакво възражение 
срещу това? Добротата трябва да има свободата да се лее навсякъде. Ако казваме, че 
Бог е вседобър, тогава какво губим като Му предоставяме автокрацията? Нима 
автокрацията трябва да бъде в ръцете на невежите глупци? Не. Абсолютното добро 
трябва да има пълна власт. Законът не бива да връзва ръцете Му. От това бихме 
изгубили самите ние. Кришна е лъжец, за да ни привлече, понеже ние не можем да 
разберем цялата истина. Затова, за да ни подмами постепенно да дойдем до истината, 
Той става лъжец.  

Първото, което трябва да разберем е, че Той е цял доброта, затова каквото и да 
изхожда от Него няма как да не е добро. Всяко несъвършенство идва единствено от нас. 
Ние сме престъпниците, а не Той. Но Той показва това като своя игра, лила. Всичко Му 
принадлежи, така че няма лъжа. Когато Той казва: „Нека бъде светлина” светлината се 
явява; „Нека бъде вода” и водата се явява. След като притежава такива потенциални 
сили, как би могло изобщо да има някаква лъжа? 

Нека пожертваме себе си за Кришна, защото Той е абсолютното добро, красота и 
любов. Необходими са вяра и безкористност до такава пределна степен. Ако приемем 
Кришна съзнание за свой най-висш идеал, тогава е нужна подобна жертвоготовност. Но 
жертвата означава живот: „Умри, за да живееш.” В жертвата загуба няма. Ако се 
отдадем, можем единствено да спечелим.  

Затова киртан, или проповядването, се приема за средството към целта. Има 
безброй много начини, посредством които можем да доближим душите в този свят чрез 
киртан: чрез директен подход, чрез книги, изпълнявайки санкиртан, възпявайки 
заедно святото име. Помагайки на другите, ние помагаме на себе си; усилваме 
собственото си щастие и вяра. Не само другите ще се облагодетелстват от нашето 
изпълнение на киртан, но и самите ние ще добием вечна благодат. 

 

 

Вечният вакуум 

 

Кришна казва в „Бхагавад Гита” (2.47): „Никога не се привързвай към 
неизпълнението на дълга си (ма те санго ‘ств акармани). Понеже от теб се иска да 
работиш за Мен, нима ще спреш? Не се поддавай на подобна болезнена реакция, 
защото тогава си обречен. Не си помисляй да спреш работа и да стачкуваш. Не. Това е 
опасен вакуум. Недей да скачаш в този безконечен вакуум, а действай за Мен и ще 
процъфтиш.” Кришна казва: „Изостави всички разнообразни задължения и просто Ми 
се отдай (сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа). Позицията Ми е 
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такава: Аз съм твоят закрилник, приятел, всичко. Целта на живота ти лежи в Мен. 
Повярвай, Арджуна! Не те лъжа – ти си Ми приятел, можеш да Ми вярваш.”  

 

ман-мана бхава мад-бхакто 

мад-яджи мам намаскуру 

мам евайшяси сатям те 

пратиджане прийо’ си ме 

(Бхагавад Гита 18.65) 

 

„Винаги мисли за Мен, отдай Ми се, обожавай Ме, покланяй Ми се. Така със 
сигурност ще дойдеш при Мен. Мой скъпи приятелю, заклевам ти се, че казвам 
истината. Аз съм всичко. Опитай се да дойдеш при Мен. Аз съм целта, 
осъществяването на живота – не само за теб, но и за всекиго. Такава е позицията Ми от 
абсолютна гледна точка. Ти поне си Ми приятел, няма да те излъжа. Можеш да Ми 
вярваш. Кълна ти се, че е така.” 

Колко безсрамно се изразява Кришна тук! Дошъл е да пледира толкова много за 
себе си единствено в наша полза. Словата Му са запазени в „Бхагавад Гита”, за да ни 
напътстват. А Бог Кришна дойде като Шри Чайтаня Махапрабху, за да проповядва за 
самия себе си. Дойде като Свой собствен агитатор, заедно с вечните Си спътници. 
Доведе със себе си дори Шримати Радхарани, олицетворението на предаността, и каза: 
„Ще ви покажа колко пленителна е вашата позиция в служенето ви към Мен, колко 
прекрасна и възвишена може да бъде предаността на другата Ми половина. Затова 
елате с Мен!” И Баладева дойде като Нитянанда, за да агитира; и Вриндавана дойде да 
разкрие себе си като Навадвип. Ние сме им дълбоко задължени, особено когато Кришна 
сам идва, за да ни покаже колко дивна, красива, възвишена, благородна и 
жертвоготовна е божествената любов. 
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СВЕТЦИ, СВЕЩЕНИ ПИСАНИЯ И УЧИТЕЛИ 

 

Целта на поклонническото пътуване е да се чуят словата на светците, 
обитаващи светите места. Следва разговор между Шрила Шридхараа Махараджаа и 
трима ученици от Европа, дошли да търсят истината в Индия. 

 

Шридхара Махараджа: Защо дойдохте в Индия? 

Ученик: На поклонение. Дойдохме да посетим светите места като Навадвип, 
Вриндавана и Джаганатх Пури. Това беше главната причина за идването ни. 

Шридхара Махараджа: Откъде научихте тези неща? От книги? 

Ученик: Да, от книгите на Шрила Прабхупада. 

Шридхара Махараджа: Коя книга? 

Ученик: „Бхагавад Гита”. 

Шридхара Махараджа: О! „Бхагавад Гита такава, каквато е” от Бхактиведанта 
Свами Махараджа. 

Ученик: Да. 

 

 

 

Бхагавад Гита: „Излекувай себе си” 

 

Шридхара Махараджа: Преди много години един немски учен изрази мнение, 
че „Бхагавад Гита” е най-извисената духовна литература. Неговият довод беше, че 
„Бхагавад Гита” съвсем ясно ни съветва да не се стремим да променяме обкръжението 
си, а да поправим себе си, да се приспособим към обкръжението. Това е ключът към 
съвета на „Бхагавад Гита”: „Излекувай себе си.” Ние нямаме властта да внесем промени 
в обкръжението. То е подредено според божествената воля. Нашето обкръжение, 
сборът от всички сили, действащи извън нас, е непроменимо. Ние нямаме 
способностите да му влияем; това просто би било излишна загуба на енергия. По-скоро 
трябва да се опитваме да се пригодим така, че да се настроим спрямо обстоятелствата 
вън от нас: това е ключът към успеха ни в живота (тат те ‘нукампам сусамикшамано). 
Имаме си задължения, които да изпълняваме, но не бива да се стремим към резултата 
на своите действия; резултатът зависи от Кришна (карманй евадхикарас те ма пхалешу 
кадачана). Ние правим своя принос; същевременно хиляди и милиони други също 
допринасят, създавайки обкръжението. Затова трябва да изпълняваме задълженията си, 
но да приемем крайния резултат като най-добър възможен, понеже е нареден от 
Абсолюта. Има толкова много плодове на индивидуалните ни дейности, но ние трябва 
да виждаме как абсолютната воля хармонизира всичко и да се приспособим по 
съответния начин. 

Нашата отговорност се състои единствено в изпълнението на дълга ни. Никога 
не бива да се стремим към някакво определено обкръжение; обкръжението се променя 
по свои собствени пътища. Ние нямаме силата да го променим. По-скоро трябва да 
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сторим най-доброто, на което сме способни, за да променим себе си така, че да влезем в 
хармония с обкръжението. 

Ние нямаме отговорността да се наслаждаваме на плодовете на своите действия. 
Поради това, че работим за определен резултат и не го достигаме, нима трябва да се 
обезкуражаваме? Не. Трябва да продължаваме да изпълняваме дълга си. С каквото и да 
допринесем, то трябва да бъде предложено на Безкрайния, а Неговата безгранична воля 
оформя резултата по свой начин. Кришна казва: „Никога не жадувай за определен 
резултат на действията си. И в същото време, не се май бездейно. Не бъди безполезен. 
Продължавай да изпълняваш дълга си независимо от никакви външни последствия.” 

Ученик: Трябва ли да помним Кришна докато правим това? 

Шрила Шридхара Махараджа: Да. Тогава ще можем да влезем във връзка с 
Кришна и постепенно ще осъзнаем, че обкръжението ни е приятелски настроено към 
нас. Когато последствията от предишните ни дейности пресекнат, ще открием, че всяка 
вълна ни носи добри новини. Когато егоистичното ни отношение изчезне, ще се 
намерим отвсякъде всред вълни от сладост. Трябва да се опитаме да приключим с 
всичко нередно, което сме вършили досега. Трябва да изпълняваме дълга си без никога 
да очакваме определен резултат, предоставяйки го на Безграничния. 

 

 

Разпадането на егото 

 

Тогава ще дойде денят, в който нашето егоистично усещане ще се разтвори и от 
съкровеността ни ще избликне пробуден нашият истински аз, който е жител на 
безграничния свят, и ще се окажем всред сладостните вълни на това обкръжение. Там 
всичко е сладко. Бризът е сладък, водата е сладка, дърветата са сладки, всичко до което 
се докоснем е сладко, сладко, сладко. 

Външното ни его е наш враг и за да го разтворим ние трябва да изпълняваме 
дълга си според както ни се струва подходящо, но никога не бива да очакваме ответ 
според волята си. Ако усвоим тази карма-йога, тогава за съвсем кратко време ще 
открием, че вредното его, което винаги очаква нещо изкривено за свои егоистични 
цели, е изчезнало; обширното ни вътрешно его е излязло навън и ние сме в хармония с 
цялата вселена. Този хармоничен свят ще се прояви пред нас, а покритието от 
егоистични желания ще се разпадне. 

Причината за нашата болест не се намира извън нас, а вътре. Един парамаханса 
ваишнава, светецът от най-висш ранг, вижда, че всичко в обкръжението е наред. Той не 
намира от какво да се оплаче. Когато някой успее да види, че всичко е добро и 
сладостно до самия си предел, той заживява в равнината на божествеността. 
Единствено нашето фалшиво его създава притеснения; то трябва да бъде разтворено. 
Не бива да си мислим, че обкръжението ни е враждебно. Трябва сериозно да се 
стремим да разпознаем Божията милост във всичко, което ни се случва, дори то 
привидно да ни изглежда вражеско. Всичко е благодатта на Бога, но ние не можем да я 
видим; виждаме по-скоро обратното. Мръсотията е в очите ни. 

Всъщност всичко е божествено. Всичко е милостта на Бога. Болни са очите ни. 
Болните сме ние, и ако бъдем изцелени ще открием, че се намираме всред един благ 
свят. Единствено покривалото на желанията ни пречи да оценим правилно този свят. 
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Истинският ученик в школата на предаността ще възприеме такова отношение към 
околната среда и към Бога. Трябва да си мислим как Божията воля е навсякъде. Дори 
една тревичка не може да помръдне без разрешението на върховния Господ. Всяка 
подробност се забелязва и контролира от Него. Трябва да гледаме на обкръжението  
оптимистично. Ние сме песимисти; нашето его е отговорно за всички злини. 

 

 

Безграничното блаженство 

 

Това представлява ваишнавизмът. Ако можем да сторим това, тогава съвсем 
скоро болестта ни ще бъде изцелена и ще се намерим насред безграничното 
блаженство. В момента нашата склонност е да лекуваме онова, което виждаме извън 
нас. Мислим си: „Искам всичко да бъде под мой контрол, да следва моята сладка воля. 
Когато всичко ми се подчинява, ще бъда щастлив.” Но трябва да придобием тъкмо 
обратното отношение. Както е казал Махапрабху: 

 

тринад апи суничена 

тарор апи сахишнуна 

аманина манадена 

киртанях сада харих 

 

Не бива да се съпротивляваме на обкръжението си. Ако към нас идват нежелани 
неща, трябва да ги понасяме с най-голямото възможно търпение. Дори и някой да ни 
атакува, ние не бива да отвръщаме с насилие; трябва да сме търпеливи до край. Ще 
почитаме всекиго, а сами няма да търсим почит.  

По такъв начин с малко сили и за кратко време ще постигнем най-висшата цел: 
равнината, в която живее самият Кришна. Това е самата основа на битието. Тогава 
всички обвивки, покриващи душата, ще се разпаднат и ще загинат, съкровената душа 
ще се пробуди и ще разбере, че си играе във вълните на сладостта, танцува и се весели 
във Вриндавана заедно с Кришна и Неговите предани. А какво е Вриндавана? Тя не е 
нито басня, нито измислица. Най-просторната и необятна равнина в цялата вселена е 
красотата, сладостта и блаженството, а те са представени във Вриндавана в цялата си 
пълнота. Нека се гмурнем дълбоко в това ниво на реалността.  

Егото ни кара да плуваме по повърхността от проблеми в мая, илюзията. 
Заблудата и търсенето на себично наслаждение са ни отвели там, затова тези неща 
трябва веднъж завинаги да ни напуснат. Тогава отвътре ще излезе златистият ни аз и 
ще разберем, че се намираме вред равнината на щастливите танци с Кришна във 
Вриндавана. 

 



 19

„Самоопределението” на Хегел 

 

На езика на Хегел това се нарича „самоопределение”. Самоопределение 
означава, че трябва да умрем, за да живеем. Трябва да изоставим материалния си живот 
и всичките си материални навици; трябва да умрем каквито сме сега ако искаме да 
живеем истински. Трябва да се откажем от фалшивото си его. Материалните ни навици 
от различни животи са се натрупали във фина форма в егото ни; опитности не само от 
човешките, но и от животинските ни раждания, от ражданията ни като дървета и 
толкова много други. Кришна съзнание означава цялостно разпадане на фалшивото его. 
Този измислен, егоистичен облик е наш враг. Истинският ни аз е безнадеждно погребан 
под фалшивото его. Толкова дълбока е бездната на забравата ни, че дори не знаем кои 
сме. Затова, както е казал немският философ Хегел, трябва „да умрем, за да живеем.”  

Реалността е от себе си и за себе си. Светът не е създаден за наша егоистична 
цел; той има универсална цел, а ние сме частици от нея. Трябва да стигнем до 
разбирането за целостта. Пълната цялост е Кришна и Той танцува, свири и пее по Свой 
собствен начин. Трябва да се включим в този хармоничен танц.  

Като сме толкова мънички, нима бива да си мислим, че трябва да контролираме 
безграничното? Че всичко трябва да се случва по наша прищявка? Това е най-
изкривеното и ужасно нещо, което можем да си въобразим, а ние страдаме от тази 
болест. Този е истинският проблем на обществото. Търсенето ни трябва да е насочено 
към разрешаването му.  

Ученик: Означава ли това, че трябва напълно да се откажем от материалния 
живот? 

Шридхара Махараджа: Не изведнъж. Всеки трябва да напредва постепенно, 
според специфичния случай. Ако някой, който има голямо привличане към светския 
живот, изведнъж го напусне, той може и да не спази обетите си, може да пропадне 
отново. Така че трябва да се развиваме постепенно според личните си възможности. 
Това следва да се вземе под внимание и все пак трябва винаги да сме готови да 
захвърлим всичко и да се отдадем изключително на най-възвишения си дълг. Онези, 
които имат достатъчно смелост, ще скочат в непознатото, мислейки си: „Кришна ще ме 
защити. Скачам в името на Бога. Той ще ме вземе в скута си.” С такава идея човек, 
които наистина жадува за истината, ще скочи напред.  

Ученик: Аз имам проблем. От десет години се опитвам да се заема с този 
процес. От десет години не ям месо, риба и яйца. Избягвам материалните неща – не ме 
привличат. Оставил съм всичко това зад себе си. Но има едно нещо, от което хем 
искам, хем не искам да се откажа. Това е ганджата (марихуана). 

Шридхара Махараджа: Това е дреболия. Има три големи проблема: първият са 
жените; вторият са парите, а третият - славата и престижа. Те са нашите врагове. 
Опиянението с марихуана е дребно нещо. Всеки може лесно да се откаже от него. Но 
тези три неща са основният стремеж на всяко животно, дърво, птица, човек или бог. 
Тези три неща са навсякъде. А интоксикацията и останалите мимолетни навици са 
съвсем незначителни и лесно биха могли да бъдат изоставени.  

Така както постепенно сме развили навика да се интоксикираме, така трябва и да 
го изоставим: постепенно, не изведнъж. Точно след края на Втората Световна Война 
четохме че Гьоринг, военно-въздушния генерал на Хитлер, бил пристрастен към 
наркотиците. Но когато го хвърлили в затвора там нямало наркотици. Той се разболял, 
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но било проведено лечение и оздравял. Болестта му била излекувана от медицината. 
Виждали сме тук да идват много люде, опияняващи се с опиум, които след като се 
присъединят към храма, изоставят навиците си. 

Мнозина тъй наречени садху пушат марихуана. Тя помага на концентрацията, но 
това е материалният ум. Тя смущава вярата и е неин враг. Не някаква материална 
интоксикация, а единствено вярата може да ни отведе до желаната цел. Заблудените 
души си мислят, че марихуаната, хашишът и тем подобни могат да им помогнат в 
медитацията. Те може и да водят до нещо, но то е земно и ще ни разочарова когато 
наистина сме в нужда. Подобни неща не ни помагат да се извисим. 

 

 

Секс, наркотици и злато 

 

„Шримад Бхагаватам” (1.17.38) ни съветва да отхвърлим следните пет неща: 
дютам: комарът или дипломацията; панам: интоксикацията, включително чай, кафе, 
бетел и всичко подобно; стриях; незаконните връзки с жени; суна: месото; и размяната 
на злато. Търговията със злато прави човека равнодушен към развитието по линия на 
вярата. Тези пет неща са много изкусителни. 

Какво да говорим за манията, че интоксикацията би ни помогнала в медитацията 
ни над трансценденталността! Девариши Нарада казва: ямадибхир йога-патхаих кама-
лобха-хато мухух: дори онова, което постигаме в медитацията, е временно и няма 
постоянен ефект. Единствено истинската вяра в линията на чистата преданост може да 
ни помогне.  

 

 

Светците са живите писания 

 

Ученик: И така, как можем да развием вярата си в Кришна съзнание? 

Шридхара Махараджа: Откъде научихте за Кришна съзнание? 

Ученик: Четейки „Бхагавад Гита”. 

Шридхара Махараджа: „Бхагавад Гита”. Значи от писанията. А от кого са 
написани писанията? От някои светци. Така че общуването със светците, както и 
съветите на писанията са едновременно необходими. Светците са живите писания, а 
писанията ни съветват по един пасивен начин. Светците могат активно да се обърнат 
към нас, а пасивно можем да извличаме полза от писанията. Връзката ни със светците и 
с писанията може да ни помогне да достигнем най-висшата реализация: садху шастра 
крипая хая. Светците са по-могъщи от писанията. Онези, които живеят живота си 
според съветите на писанията, са въплъщение на самите писания. Общувайки с тях, по 
тяхната милост ние можем да попием подобни възвишени и фини познание и вяра.  

Цялата ни опитност е безполезна в стремежа ни да постигнем върховното 
местоназначение; единствено вярата може да ни отведе там. Духовният свят е далече, 
далече отвъд нашите ограничени визуални, слухови и умствени преживявания. 
Опитността на очите, ушите и ума е твърде оскъдна и ограничена, но вярата може да се 
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въздигне и да проникне през тази област, навлизайки в трансценденталната равнина. 

Вярата трябва да се развива с помощта на писанията и на светците. Те ще ни 
помогнат да разберем, че духовният свят е реален, а този свят е нереален. Тогава този 
материален свят ще се превърне за нас в нощ, а денят ще бъде там. В настоящия момент 
вечният свят тъне в мрака за нас, а ние сме будни в този тленен свят. Онова, което е 
нощ за един, е ден за друг. Нощем светецът будува за едно, а крадецът действа за друго. 
Те живеят в два различни свята. Ученият живее в един свят, а хулиганът в друг. Денят 
за единия е нощ за другия. Обикновеният човек не може да съзре онова, което са 
виждали Айнщайн и Нютон, а което обикновените люде съзират, великите мъже 
пренебрегват. Затова трябва да пробудим интереса си към онази равнина, 
пренебрегвайки своя интерес в тази. 

 

 

Нека да има Трета Световна Война 

 

Ученик: Много хора се притесняват от ядрената война. Смятат, че тя може да 
избухне съвсем скоро. 

Шридхара Махараджа: Това е една точка от правата, правата е в равнина, а 
равнината се намира в куб. Толкова много пъти войни са започвали и са свършвали; 
толкова много пъти слънцето, земята и цялата слънчева система са изчезвали и отново 
са се проявявали. Ние сме насред вечността. Тази ядрена война е една малка точица: 
какво като избухне? Индивидите загиват всеки един миг; земята ще умре, целият 
човешки род ще изчезне. Нека избухне. 

Трябва да се стремим да заживеем във вечността, а не в някаква малка педя 
време и пространство. Трябва да се приготвим за вечното си благо, не за някакво 
временно лекарство. Слънцето, луната и всички планети се появяват и изчезват; 
умират, а след това отново биват създавани. Трябва да заживеем всред такъв род 
вечност. Религията покрива аспекта на нашето съществуване. Казано ни е да гледаме на 
нещата от този ъгъл: не само това тяло, но човешката раса, животните, дърветата, 
цялата земя и дори слънцето – всичките ще изчезнат, а след това ще се проявят отново. 
Сътворение, унищожение, сътворение, унищожение – те ще продължават вечно в 
равнината на неразбирането. В същото време съществува и друг свят, който е вечен; от 
нас се иска да встъпим там и да построим дома си в онази равнина, която никога не 
попада в челюстите на смъртта, нито страда от каквато и да било промяна. 

В „Бхагавад Гита” (8.16) се казва: 

 

абрахма бхуванал-локах 

пунар авартхино ‘рджуна 

мам упетя ту каунтея 

пунар джанма на видяте 

 

„Дори Бог Брахма, самият Творец, трябва да умре. До Брахмалока, най-висшата 
планета в този материален свят, цялата материална енергия преминава през подобни 
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промени.” 

Но ако можем да прекосим областта на неразбирането и да встъпим в сферата на 
истинското разбиране, тогава не съществуват сътворение и унищожение. Там е 
вечността, а ние сме деца на онази земя. Телата и умовете ни са родени от тази земя, 
която е преходна, която бива сътворена, а после умира. Трябва да се избавим от този 
свят на смъртта. 

 

 

Зоната на нектара 

 

Намираме се в областта на смъртта. Какво трябва да сторим? Да се опитаме да се 
измъкнем. Дайте най-доброто от себе си, за да се избавите от този смъртен свят. 
Светците ни казват: „Елате, скъпи приятели, нека си идем у дома. Защо изстрадвате 
толкова ненужни беди в тези чужди земи? Духовният свят е истински; този материален 
свят е лъжовен; той възниква и изчезва, идва и си отива, това е фарс! От света на фарса 
нека стигнем до реалността. Тук, в този материален свят, няма да има само една война, 
но война след война, война след война. 

Съществува една зона на нектара и всъщност ние сме деца на този нектар, който 
никога не умира (шринванту вишве амритася путрах). Някак сме се изгубили тук, но 
ние наистина сме деца на онази вечна земя, в която не съществуват раждане и смърт. 
Трябва да стигнем до там с широки и открити сърца. Така ни учи Шри Чайтаня 
Махапрабху, а „Бхагавад Гита”, Упанишадите и „Шримад Бхагаватам” всичките 
потвърждават същото. Там е нашият сладостен, сладостен дом и ние трябва да се 
опитаме да се завърнем обратно вкъщи, обратно при Бога, взимайки другите със себе 
си. 
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ФОСИЛИЗМЪТ СРЕЩУ СУБЕКТИВНАТА ЕВОЛЮЦИЯ 

 

Следващата глава е извадка от един разговор между Шрила Шридхара 
Махараджа и неврофизиологът др. Даниел Мърфи.  

 

Дарвин е дал теорията на еволюцията, наречена Фосилизъм. Веданта дава 
субективната еволюция. В дарвиновата теория за обективната еволюция, материята се 
развива в съзнание. Най-напред съществува обектът и в хода неговото развитие 
възниква животът, възниква съзнанието – от камъка. Това представлява обективната 
еволюция. Но обектът е относително понятие; без субект обектът не може да 
съществува. Субектът е първичната субстанция. Всичко, което може да бъде 
почувствано, е просто идея в субективния океан. Затова първи е субектът, съзнанието. 
Обектът, грубото, следва след финото. 

Когато определен импулс бъде подаден от Кришна във формата Му на Маха-
Вишну, тогава материалната енергия се раздвижва и създава нещо (маядхякшена 
пракритих суяте са-чарачарам). Първият продукт е общото его. След това постепенно 
от него се излъчват множеството индивидуални ега. Битието на този свят се разгръща 
от егото. Когато егото се свърже с гуната на невежеството биват сътворени формите. 
Когато се свърже с гуната на доброто се създават слънцето и светлината. Когато 
фалшивото его влезе в досег с тези три гуни на природата се случва разделението и се 
генерират обектите на сетивата, материалните сетива и силата на сетивното възприятие. 
И така, грубото идва от финото. 

 

 

Призракът на Дарвин 

 

Такава е ведантическата еволюция. Но теорията на Дарвин заявява, че финото 
идва от грубото. В настоящето хората харесват тази дарвинова теория, че камъкът може 
да произведе съзнание. Обективната еволюция на Дарвин ви е погълнала. Макар 
външно да я отхвърлят и да я ненавиждат, въпреки това Дарвиновата теория е 
завладяла всички. Затова е трудно да ги накараме да разберат, че съзнанието е по-ценно 
от камъка. За съзнанието е лесно да създаде камък; но за камъка е трудно да създаде 
съзнание. Съзнанието е по-ценно от камъка. И така, по-ценното може да произведе по-
малко ценното, но е трудно да се обясни как нещо по-малко ценно би могло да сътвори 
друго по-ценно нещо. 

 

 

Бащите на вкаменелостта 

 

Материалните учени смятат, че финото е следствие на грубото. Всичко е 
обърнато нагоре с краката. Тъкмо обратното е. Произходът на всичко не е 
вкаменелостта, а Бог. Тяхната теория е, че вкаменелостта е бащата на всичко. Учените 
считат, че всичко се развива отдолу нагоре. Това е неправилно. То се спуска. Така е 
описано в „Бхагавад Гита” (15.1): 
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урдхва-мулам адхах-шакхам 

ашватхам прахур авяям 

чандамси яся парнани 

яс там веда са веда-вит 

 

„Корените на дървото на този материален свят са нагоре, а клоните му се 
разпростират надолу. Листата му са ведическите химни. Онзи, който проумее това 
дърво и неговия произход, е истински познавач на Ведите.” И така, според ведическото 
познание всичко се движи отгоре надолу, а не отдолу нагоре. 

Не материята е произвела душата; по-скоро душата съдържа в една своя 
нищожна част концепцията за материята. Като екзема, като болест. Този свят е като 
екзема върху здраво тяло. Такова е ведантическото разбиране. Разбира се, би било 
дивно чудо ако камъкът можеше да сътвори душа, но по-лесно и по-разумно е да 
разсъдим, че душата е създала концепцията за камъка. В душата има много концепции 
и една от тях е концепцията за камъка. Всичко се намира в равнината на съзнанието. Но 
камъкът да създаде душа или съзнание е трудно, абсурдно, невъобразимо и неразумно. 
По скоро е обратното – както според теорията на Бъркли не умът е в света, а светът е в 
ума. Единствено това, че сме се отклонили от истината, ни е довело в този земен свят. 
Как и къде се е случило това отклонение, трябва да помислим. Но именно то ни е 
довело в тази лъжовна сфера.  

И тъй, съзнанието създава всичко. Съзнанието е вечно, а този свят не е вечен. 
Това е временно творение, а един временен камък не може да създаде вечното 
съзнание. Чистото съзнание е вечен субект (нитя санатана). То не е продукт; то е 
продуктивно. Етерът може да произведе огъня и земята, но земята не може да 
произведе етера. Финото е по-продуктивно от грубото. Грубото е от второстепенна 
важност. Душата, атма, е с първостепенно значение. Произходът на всичко би 
следвало да е съзнателен; началната точка би трябвало да идва от заинтересованата 
страна. Душата е надарена с интерес, а камъкът няма интерес, нито план или проект, 
няма нищо такова. Но съществува план и смисъл, проникващи всичко, и това е което е 
важното. В съответствие с това съображение, характеристиката на Абсолюта, трябва да 
бъде определена изначалната субстанция. Един предмет с ограничени качества и 
възможности не би могъл да бъде изначалната причина. Единствено нещо с 
неограничени качества и възможности би могло да се приеме за причина на всичко. 
Това е една по-разумна идея. Науката би следвало да я осъзнае. Затова има хора, които 
смятат, че науката стъпка по стъпка ще достигне до философията.  

 

 

Кармичният бумеранг 

 

Материалната наука единствено увеличава периферията на тленния свят. Но 
усилването на склонността към експлоатация не ни помага. Науката просто взима 
назаем, експлоатира природните сили. Според Нютон: „На всяко действие има равно по 
големина и обратно по посока противодействие.” Нека осъзнаем този факт. Всичките 
ни постижения тук са нищо; подобно на бумеранг, те отново ще се върнат на нулата. 
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Така че научният прогрес не е никакъв прогрес. Той е „развитие” в погрешна посока. 
Всъщност първият принцип на всяко живо тяло е да се самозащитава. Това е основният 
принцип и той трябва да бъде изходната ни точка. 

В Упанишадите се казва: 

 

асато ма сат гамая 

тамасо ма джйотир гамая 

мритйор ма амритам гамая 

 

„Смъртен съм; стори ме безсмъртен. Невеж съм, изпълнен с незнание; отведи ме 
до познанието. Заплашват ме страдания; изведи ме към блаженството.” Нека започнем 
изследователската си работа от тези три фрази: как да спасим самите себе и как да 
спасим света; как да премахнем мрака и да намерим светлина; как да прекратим 
страданието и да вкусим нектара, сладкия живот на вечността, познанието и 
блаженството (сач-чит-анандам, сатям шивам сундарам).  

 

 

Науката се самоизяжда 

 

Това трябва да бъде линията на търсенията ни; всички останали изследвания са 
измамни. Тези така наречени научни изследвания са гонене на вятъра. Те са 
самоубийствени. Атомните разработки скоро ще докажат, че този род наука се 
самоунищожава; тя смуче собствената си кръв. Тя съществува, хранейки се със 
собствената си плът и с плътта на приятелите си. Материалното научно познание не е 
никакво познание. Трябва да се запознаем с живото разбиране за чистото, истинско 
знание. Трябва да потопим себе си и останалите в това знание, да премахнем мрака и да 
внесем светлина, да прекратим страданията и да установим вечен мир. 

Наука означава да не се разгръщат правомощията на експлоатацията, защото 
съвършено добре се знае, че това ще има последици. Разширявайки сферата на 
експлоатацията ние със сигурност също ще се окажем експлоатирани. Ако някой 
съзнателно извършва оскърбление, тогава му се присъжда по-тежко наказание. Затова 
тъй нареченият научен напредък е самоубийство. И това е ясно доказано: в настоящия 
момент водещите страни в света се заплашват една друга с атомни оръжия, които са 
върховното постижение на науката. 

 

 

Неутронната бомба: лъчът на смъртта 

 

Каква е разликата между атомната и неутронната бомба? Неутронната бомба е 
нещо подобно на смъртоносен лъч, който ще погуби хората, но няма да унищожи 
сградите. Това представлява неутронната бомба: човекът е мъртъв, а къщите, сградите 
и всичко друго си остава. Леглата, мебелировката, всичко ще си е там, само животът 
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няма да го има, телата ще гният. Такъв е ефектът не неутронната бомба.  

И онези, които се окажат победители, ще се наслаждават на всички тези неща. 
Просто ще трябва да махнат мъртъвците и да изпълнят освободеното място със своите 
хора. Това е действие и реакция в равнината на експлоатацията.  

Така че това е една самоубийствена цивилизация. Цялата цивилизация е изгнила 
до самия си корен. Експлоатират природата за привидното добруване на човешкото 
общество, но това е огромен дълг, който ще трябва да се изплати до стотинка с лихвите. 
Тъй като не вярват в това, те нямат отдих. Но ще бъдат принудени да си платят 
дълговете, природата няма да им ги опрости. Природата е като компютър, тя пресмята 
всичко. Затова тази цивилизация всъщност е анти-цивилизация. Всичко е един изгнил 
камуфлаж, предателство към душевния мир. Но нашата линия на поведение е различна: 
прост живот и висше мислене. 

Нашата линия на поведение трябва да бъде да извлечем най-голяма полза от 
лошата сделка. По един или друг начин, така или иначе вече сме тук, затова нека 
оползотворим времето и енергията си така, че с възможно най-малко експлоатация да 
напуснем този свят. 

Бележка на редактора: скоро след тази среща др. Мърфи става посветен 
ученик на Шрила Шридхара Махараджа 
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ПРОИЗХОДЪТ НА ДУШАТА 

 

От незапомнени времена човекът е търсел произхода на душата. В тази 
кратка глава Шрила Шридхара Махараджа отговаря на този най-жизненоважен от 
всички въпроси: „Кой съм? Откъде идвам?” 

 

Как идва душата в този свят? От какво ниво на духовно съществуване пада тя в 
материалния свят? Това е обширен въпрос, изискващ известна предварителна 
информация. 

Има два класа души, дживи, идващи в този свят. Единият клас идват от 
духовните планети Ваикунтха поради необходимостта на нитя-лила, вечните 
забавления на Кришна. Другите идват поради органическа необходимост.  

Брахмаджйоти, недиференцираната маргинална равнина, е извор на 
неизброими дживи, миниатюрните духовни частици с недиференциран характер. 
Лъчите, струящи от трансценденталната снага на Бога, са познати като брахмаджйоти, 
а всеки един от тези тънички лъчи брахмаджйоти е джива. Душата е атом в това 
сияние, а самото брахмаджйоти е резултат от неизброими такива джива-атоми. 

Обикновено душите се излъчват от брахмаджйоти, което е живо и нарастващо 
сияние. Вътре в брахмаджйоти тяхното равновесие по някакъв начин се нарушава и 
започва движението. От недиференцираността започва обособяването. От равното 
пространство на еднородното съзнание израстват индивидуалните съзнателни единици. 
И понеже джива е съзнателна, тя е надарена със свободна воля. И така, от 
маргиналната позиция душите избират или страната на експлоатацията, или тази на 
отдадеността. 

Кришна бхули’ сей джива анади бахирмукха.  Анади означава без начало. 
Влизайки в царството на експлоатацията, ние попадаме във властта на времето, 
пространството и мисълта. И тъй като сме дошли да експлоатираме, действие и реакция 
започват да се редуват в негативната земя на дълговете. Макар че сме жадували да 
станем господари, всъщност се превръщаме в губещи. 

Слугите на Голока и Ваикунтха също привидно изглежда, че се намират под 
юрисдикцията на брахманда, материалната вселена, но това е само игра, лила. Те идват 
от по-висшата равнина единствено, за да вземат участие в забавленията на Бога и след 
това се завръщат. Падналите души идват от маргиналната позиция  на брахмаджйоти, 
а не от Ваикунтха. 

Най-напред позицията на душата в материалния свят ще бъде като на Брахма, 
Твореца. Впоследствие нейната карма може да я отведе в тяло на звяр, например тигър, 
където ще потъне в тигърски манталитет или в тяло на дърво или трева, където ще бъде 
заобиколена от различни впечатления. По такъв начин тя бива въвлечена в действия и 
последствия. Случаят е комплексен; да се анализират детайлите от историята на един 
определен атом е ненужно. Интересува ни общият принцип: как настъпва 
трансформацията на материалното разбиране от чистото съзнание.  
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Електрони от съзнание 

 

Материята не е независима от духа. В брахмаджйоти ние сме уравновесени в 
маргиналната енергия като безброй много точици от духовни лъчи, електрони от 
съзнание. Съзнание означава надарено със свободна воля, тъй като без свободна воля 
не може да става дума за съзнание. Миниатюрните точици съзнание имат съвсем 
оскъдна свободна воля и злоупотребявайки с нея някои дживи срещат съдбата си в 
материалния свят. Те са отказали да се подчинят на върховния авторитет, искали са да 
доминират. И с тази зачатъчна идея да доминира, душата влиза в земите на 
експлоатацията. В „Бхагавад Гита” (7.27) се казва: 

 

иччха-двеша самуттхена 

двандва-мохена бхарата 

сарва-бхутани саммохам 

сарге янти парантапа 

 

„Два принципа в груба форма се пробуждат в джива: ненавистта и желанието. 
Тогава постепенно душата се спуска надолу, за да се смеси със земния свят.” Отначало 
симпатията и апатията се развиват в груб вид, точно както филизът покълва с две 
листенца. И стъпка по стъпка тези две неща ни помагат да се гмурнем дълбоко в този 
земен свят. 

Напускайки света на експлоатацията, душата би могла да се върне в предишната 
си позиция в брахмаджйоти като дух. Но ако е натрупала склонност към отдаденост 
посредством предишните си предани дейности, тя не спира дотам; прониква през 
брахмаджйоти и поема към Ваикунтха. 

Защо душата е дошла в света на експлоатацията, а не в света на посветеността? 
Това трябва да се отдаде на вродената й природа, която е надарена със свободна воля. 
Става дума за свободен избор. Това е потвърдено в „Бхагавад Гита” (5.14): 

 

на картритвам на кармани 

локася сриджати прабхух 

на карма-пхала-самйогам 

свабхавас ту правартате 

 

„Душата е отговорна за встъпването си в земите на експлоатацията.” 
Отговорността е на душата; в противен случай Бог би бил виновен за окаяното й 
положение. Но Кришна казва, че вродената свободна воля на душата е отговорна за 
оплитането й в материалния свят. Душата е съзнателна, а съзнанието е надарено със 
свободна воля. Тъй като душата е миниатюрна, нейната свободна воля е несъвършена и 
уязвима. Резултатът от този свободен избор е, че някои идват в този материален свят, а 
някои отиват в духовния свят. Така че отговорността лежи върху индивидуалната душа. 
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Правото да греши 

 

Веднъж индийският политически лидер Шямасундара Чакраварти запита нашия 
духовен учител Прабхупада: „Защо Бог е дарил такава свобода на дживата?” 
Прабхупада му отвърна: „Вие се борите за свобода. Нима не знаете стойността й? 
Лишена от свобода, душата е просто материя.” Свободата ни дава алтернативата да 
постъпваме правилно или погрешно. Веднъж Ганди каза на британските власти: 
„Искаме свобода”, а те отвърнаха: „Вие не сте способни да имате собствено 
правителство. Когато се квалифицирате, ние ще ви го дадем.” Но в крайна сметка той 
им рече: „Искаме свободата дори да правим грешки.” Така че свободата не гарантира 
само правилни действия; свободата си има своята ценност независимо от правилното 
или грешното. 

Свободната воля е абсолютна единствено в Абсолютната Истина. Понеже сме 
ограничени, нашата свободна воля е мъничка. Съществува вероятността от извършване 
на грешка. Първият ни избор е бил да доминираме и така постепенно сме влезли в света 
на доминирането. В резултат на това първо действие се е развило всичко останало. И 
така видовете и формите са били подразделени в различни категории - от полубоговете 
до дърветата и камъните. Водните тела, газообразните тела, всичко което срещаме тук  
се е развило по този начин. Активиращият принцип в коя да е форма на ембриологично 
развитие е душата и от нея е еволюирало всичко останало. 
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ПОЗНАНИЕ ОТВЪД ТЛЕННОСТТА 

 

Познание, преминаващо отвъд тленността, е истинско познание. Светското 
знание няма стойност, тъй като е нетрайно. Другаде трябва да търсим неизменното 
знание. Истинското знание е стабилно; то има здрава основа и ведическото 
образование се занимава с придобиването на такова знание. Значението на думата веда 
е „знай”. Нито паралел, нито причина са дадени защо трябва да знаеш, няма никакво 
обяснение; просто „знай”.  

Тъй като съмнението отсъства от духовната равнина, там не е допустима измама. 
Това е прост и пряк обмен: „Знай!” В тази трансцедентална сфера всеки ти е 
поверителен приятел и всички са непорочни в поведението си. Там не съществува 
склонност към измама, затова няма и подозрение. Тук ние сме в земите на 
неразбирането и съмненията, затова искаме да проверим всичко. Живеем в една 
уязвима и покварена равнина, в която людете се мамят един друг. Не можем да 
разчитаме на другите, защото те може да ни излъжат. Но там, където измамата е 
непозната, отношенията са съвсем чистосърдечни и прями. Затова не е дадено никакво 
обосноваване на идеите, идващи от онази сфера. Въпросът е как да добием подобно 
истинно, всеобхватно и не-измамно познание? В „Бхагавад Гита” (4.34) Кришна казва:  

 

тад виддхи пранипатена 

парипрашнена севая 

упадекшянти те гянам 

гянинас таттва-даршинах 

 

„За да научиш познанието, намиращо се отвъд смъртността, трябва да се 
обърнеш към себеосъзната душа, да я приемеш за свой духовен учител и да получиш 
посвещение от него. Запитвай го смирено и му отдавай служене. Себеосъзнатите души 
могат да ти предадат познанието, тъй като са видели истината.” 

 

 

Свръхпознанието 

 

Трябва да тръгнем към царството на познанието със себеотдаденост, с искрено 
търсене и с настроение на служене. Трябва да подходим към онази равнина с 
манталитета на роби. Висшето познание не може да служи на низшия човек. Ако 
изобщо жадуваме за съвършено познание, трябва да служим на Върховния Господ. Той 
ще ни използва за Своите цели; не е така, че ние ще се възползваме от Него. Ние може 
и да сме субекти в този земен свят, но ще трябва да се превърнем в обекти, с които да 
борави свръхпознанието в онази равнина. Ако искаме да се свържем с онова възвишено 
знание, трябва да го потърсим с такова отношение. 

Пранипата означава, че съм приключил с опитността си тук; не усещам 
очарование нито стремеж към нищо от този свят. След това идва парипрашнена – 
честното, покорно и смирено запитване - с искрена сериозност, а не с 
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предизвикателство; защото инак съвършеното знание не би поискало да се спусне и да 
ни осени. Кришна бездруго е пълен сам по себе си, така че трябва да встъпим в 
Неговото царство единствено, за да осъществим Неговите цели. Той не може да бъде 
подчинен на нас, защото ние сме съвсем нищожни човечета с бегла опитност и 
концепция за посредствено удовлетворение. Ние не можем да Го употребяваме; можем 
да се обърнем към Него единствено ако бихме искали да Му бъдем потребни. Така че 
трябва да се създаде подобно благотворно обкръжение, в което да се отглежда 
истинското познание. Това знание е върховно и не може да бъде слуга на светски 
концепции в земите на тлението. То е сач-чид-ананда. Сат означава неопровержимо 
съществуване, чит означава съзнание, а ананда означава красота и наслада. 

„Трябва да се опитам да се избавя от настоящите си материални страдания и да 
потърся истинската земя, в която бих могъл да живея щастливо.” Стигайки до такова 
заключение, ние трябва да потърсим личност, която е автентичен представител на по-
висшия свят и да се посъветваме с него как бихме могли да намерим облекчение от 
сегашното си нежелано обкръжение. В „Шримад Бхагаватам” (11.3.21) се казва: 

 

тасмад гурум прападйета 

джигясух шреях уттамам 

шабде паре ча нишнатам 

брахманй упашамашраям 

 

„Какво е разбирането за истинското добро и кой бива считан за верен 
представител на истината? Този, който познава писанията, спуснали се от висшата 
обител, който има теоретично, както и практическо знание за висшата истина – към 
него трябва да се обръщат истински търсещите, защото подобен квалифициран духовен 
учител може да предаде вярното познание на искрения ученик.” В „Мундака 
Упанишад” (1.2.12) също е казано: 

 

тад-вигянанархтам са гурум евабхигаччхет 

самит-паних шротриям брахма-ништхам 

 

„За да научи трансценденталното познание, човек трябва да се обърне към 
истински духовен учител, идващ от ученическа последователност, който е установен в 
Абсолютната Истина.” 

В този стих думата тата означава „след това”. Когато човек прецени 
ситуацията, той си мисли: „Животът не си заслужава живеенето в такъв свят на 
раждане, смърт, старост и болести. Нужен ми е друг свят, в който да мога да живея 
благородно. Тук всеки миг смъртта поглъща всичко. Раждане, старост, болести, смърт – 
всички тези неща ми пречат да осъществя стремежите си. Искам нещо напълно 
различно.” Тогава, поемайки отговорността върху собствените си рамене, без да 
създава грижи на гуру, с риск от бедност, недохранване и всякакви други трудности, 
той ще отиде при гуру. Това е свободен обмен. Не че ще даде нещо на гурудева, но ще 
събере каквото е необходимо за ритуалите и за обучението и на свой собствен риск ще 
отиде при духовния учител. 
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Познание чрез звук 

 

А каква ще бъде позицията на гуру? Той ще бъде добре запознат с писанията, 
шрути-шастра, или онова знание, което се придобива посредством звука, чрез 
внимателно и сериозно слушане (шротриям брахма-ништхам). 

Брахма-ништхам означава „Такъв, който е установен в брахман, в духа, и е 
запознат с причинната позиция на вселената”. Това е описано в Упанишадите: 

 

йето ва имани бхутани джаянте 

йена джатани дживанти 

ят праянтй абхисамвишанти 

тад виджигясасва 

тад ева брахма 

(Тайтиря Упанишад 3.1) 

 

„Върховният Брахман е произходът и убежището на всички живи същества. 
Когато настъпва сътворението, Той ги излъчва от първичното им състояние, а по време 
на унищожението ги поглъща. След сътворението всичко се намира под Неговото 
всемогъщество, а след унищожението всичко отново се завръща да отдъхне в Него.” 
Такова е потвърждението във ведическите химни. 

 

ясмин вигяте сарвам евам вигятам бхавати 

ясмин прапте сарвам идам праптам бхавати 

 

„Когато Го опознаеш, ще си узнал всичко; когато Го постигнеш, ще си спечелил 
всичко.” Дошли сме, за да търсим Брахман, най-необятния и всеобхватен принцип, 
когото ако познаем, ще сме познали всичко. И това е възможно; не е невъзможно. 
Упанишадите казват: „Ако искате да узнаете нещо, опознайте целостта. А каква е 
природата на целостта? Всичко произлиза от Него, всичко се поддържа от Него, и 
отново всичко потъва в Него. Това е Брахман: опитайте се да го разберете. Ако успеете 
да го разберете, тогава ще познавате всичко.” 

Това е обяснено и в „Шримад Бхагаватам” (4.31.14): 

 

ятха тарор мула-нишечанена 

трипянти тат-скандха-бхудйопашакхах 

пранопахарач ча ятхендриянам 

хахтайва сарваханам ачйутеджя 

 

„Точно както като поливате корените това подхранва цялото дърво, и като 
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храните стомаха цялото тяло се поддържа, така и ако успеете да придобиете познание 
за първичната причина, Брахман, тогава ще узнаете всичко.” Вярата в това се нарича 
шраддха. 

„Веданта Сутра”, самата есенция на Ведите, казва: атхато брахма джигяса: 
„Сега, след като сте приключили с плодоносните дейности, препоръчани от Джаймини 
в частта на Ведите наречена карма-канда, молим ви да потърсите Брахман.” 

Това е описано в „Шримад Бхагаватам” (1.1.1) джанмадй ася ято ‘нваяд 
итараташ чартхешв абхигях сварат: „Приятели, нека потърсим върховната причина, 
чиято природа е такава, че каквото и да видим и каквото и да си помислим, извира от 
Него. Той е изначалната причина на всичко, едновременно директно и индиректно.” 

Само Той знае причината, с която са създадени и биват поддържани всички 
неща. Само Той знае къде ще отиде всичко. Само Той знае този факт – никой друг. 

Артхешв абхигях сварат, означава, че Той знае смисъла на всяка случка в 
битието и че не дължи обяснение на другите. Той не отговаря пред никакъв закон и 
изобщо пред никой. Той е абсолютен и независим. 

 

 

Ведическото откровение 

 

А откъде знаем това? Той е разкрил знанието за себе си чрез Ведите. Брахма 
означава Веда. И така, по линията на вдъхновението или откровението, ведическото 
знание е било предадено на първото живо същество, твореца на света Бог Брахма (тене 
брахма хрида я ади кавайе). Светските учени не успяват да разберат стратегията и 
природата на подобен род познание. Те не могат да последват жизненоважните и 
фундаментални точки във ведическото знание, например превръщането на едно нещо в 
друго (мухянти ях сураях). Водата може да се превърне в газ, газът може да се превърне 
в етер, земята може да бъде превърната в горещина: чрез подобен процес можем да 
разберем съществуването на света (теджо вари мридам ятха винимайо ятра три-
сарго мриша), защото той започва да съществува чрез трансформация на енергията на 
Бога. Тази трансформация включва трите гуни на природата: тамас, раджас и саттва. 
Тама означава твърда, статична материя. Раджа означава енергия, а саттва значи дух, 
светлина, знание. И така, този свят е създаден чрез трансформация.  

В Неговата обител, която се осветява от лъчите на собственото Му познание, не 
съществува вероятност от измама или неразбиране (дхамна свена сада нирашта-
кухакам сатям парам дхимахи). 

Тук ние оставаме измамени от неразбирането. Влезли сме в такава равнина на 
съществуване, в която целият свят е изпълнен с фалш, лъжи и злоупотреби. В момента 
живеем в света на мая. Мая означава ма-я: „това, което не е.” Виждам нещо, което 
всъщност е нещо друго.  
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Реалността е от себе си и за себе си 

 

Ишавасям – всичко е предназначено за Бога. Такава е хегеловата теория – 
реалността е от себе си и за себе си. Хегел е основоположник на Идеалния Реализъм, 
затова казва: „Реалността е от себе си и за себе си.” „От себе си” означава, че Бог е 
собствената си причина; никой не Го е сътворил. Иначе който и да би Го сътворил, би 
имал първостепенна значимост. „За себе си” означава, че Бог съществува единствено, 
за да осъществи собствените си цели. Това е универсална истина: всичко е за Него, 
нищо не е за никой друг. Затова когато си мислим, че нещата, които ни заобикалят, са 
предназначени за нас, или за нашата нация, или за човешкия род, това всичко са 
погрешни сметки, а знание, основаващо се на подобни злоупотреби, ще повлече своите 
реакции. 

„На всяко действие има равно по големина и обратно по посока 
противодействие.” Аз изяждам нещо; то е упълномощено да ме изяде. В „Ману 
Самхита” думата мамсах се използва в значението на „месо”. Мам означава „мен”, а 
сах означава „той”. Мамсах означава „мен-той”. Какъв е смисълът на това? Аз изяждам 
него, а той ще ме изяде в последствие като реакция. Той има правото да ме погълне 
така, както днес аз го поглъщам. Това е скритият смисъл – всяко действие, каквото и да 
е то, си има последица. Това е потвърдено в „Бхагавад Гита” (3.9): 

 

ягяртах кармано ‘нятра 

локо ‘ям карма-бандханах 

тад-артхам карма каунтея 

мукта-сангах самачара 

 

„Докато не бъде извършвана като жертвоприношение към Вишну, работата на 
човека го води до оковаване; затова работи за Мен и се освободи от веригите на 
действията и последиците.” „Бхагавад Гита” казва, че всяко дело, без значение какво е, 
причинява последствия. Например, може да се грижите за някой пациент. Това 
привидно е добро дело, но вие му давате лекарства, произведени от много избити 
насекоми, дървета, треви и животни. Може да си мислите, че грижата ви е много 
непорочна дейност, но вие причинявате вреда на околната среда и ще трябва да платите 
за това. По този начин каквото и да правим тук, то не може да е съвършено добро. 
Немският философ Кант е казал: „Без добра воля никое дело не може да бъде добро.” 
Но ние сме на мнение, че добрата воля е невъзможна тук в тази светска равнина. 
Според Кант добрата воля е нещо чисто, макар никое действие тук не би могло да е 
съвършено, но ние твърдим, че дори добрата воля е неосъществима в относителните 
преценки на света, защото се влачим в калта на заблудата. 

Истинското знание идва единствено свише, трябва да се научим да приемаме 
това. Когато такова разбиране се настани у нас, то е познато като шраддха, или вяра. 
Вярата също е нещо велико. Трябва да имаме вярва, че ако изпълняваме дълга си по 
отношение на Абсолюта, тогава всичките ни задължения към обкръжението във всяка 
една посока автоматически се изпълняват (Кришна бхакти кайле сарва карма крита 
хая). Удовлетворявайки Кришна, ние удовлетворяваме цялата вселена, защото онзи, 
който е скъп на Кришна, е скъп на цялата вселена (ясмин туште джагат туштам 
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прините принито джагат). Също както като поливаме корена на едно дърво всичките 
му листа и клони автоматично се подхранват, така и изпълнявайки дълга си към Бог 
Кришна, всичките ни задължения автоматически се осъществяват. 

 

 

 

Неземната обител на Кришна 

 

Всичко е предназначено за Кришна. Ние също сме за Него (ишавасям идам 
сарвам). Това е истинско познание, това е и истинската ситуация в света. 
Експлоатацията е непълна и реакционна идея; чрез нея ние влизаме в дългове, които 
после се налага да изплатим. Може да отидем и на Сатялока, най-висшата планета в 
този материален свят, но експлоатирайки природата ние натрупваме дългове, от които 
натежаваме и падаме надолу. А когато пропаднем, идват други, които да ни 
експлоатират и изнудват, докато не изплатим задълженията си. Тогава тежестта ни 
изчезва, ние олекваме и отново се издигаме до висшите планетарни системи. А когато 
се издигнем, експлоатираме онези, които се намират в по-ниска позиция. По такъв 
начин има непрестанна експлоатация и изплащане на дългове. Това е потвърдено в 
„Бхагавад Гита” (8.16): 

 

а-брахма-бхуванал локах 

пунар авартино ‘рджуна 

мам упетя ту каунтея 

пунар джанма на видяте 

 

„Всички планетарни системи в този свят на материята са места на повтарящи се 
раждания и смърти, но онзи, който постигне Моята обител, о сине на Кунти, никога не 
се ражда отново.” Стигайки дотам, човек никога не се завръща в този материален свят 
(яд гатва на нивартанте тад дхама парамам мама). Обителта на Кришна е ниргуна 
или трансцендентална по отношение на всички материални качества.  

Трябва здраво да установим разбирането за ишавасям: всичко, включително и 
самите ние, е предназначено за Върховния Бог. Всички ние сме Негови слуги и трябва 
да оползотворим всичко в служене на Него. Всяко дело, което извършваме, ще ни 
обвърже в това материално обкръжение, освен ако не го правим като ягя, 
жертвоприношение (ягяртхат кармано ‘нятра локо ям карма-бандханат). И Ведите 
настояват: ягйо вай вишну: „Жертвата е предназначена изключително за Вишну, или 
Кришна.” Това се потвърждава в „Бхагавад Гита” (9.24) където Кришна казва: „Аз 
единствен се наслаждавам на всички жертви” (ахам хи сарва-ягянам бхокта ча прабхур 
ева ча). Жертвата не е предназначена за страната, нито за обществото, нито за нещо 
друго. Жертвата е само за Върховния Бог. Никой друг не заслужава тази жертва. И 
така, единствено когато обвържем делата си с безкрайността бихме могли да се 
освободим от настоящото обкръжение на действия и последствия.  

Когато знанието влезе във връзка с Абсолюта, то губи порочните си качества. 
Тогава ще можем да имаме пълно знание, което ще ни отведе до према-бхакти, 
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любовта към Бога. Всичко е предназначено за Кришна. Той е единственият, който се 
наслаждава на всичко. Той е абсолютният автократ и абсолютното добро. Всички ние 
сме Негови слуги и всичко е предназначено за Негово удовлетворение. Трябва да 
достигнем до това разбиране. Системата за ведическо образование гуру-кула трябва да 
се възприема в такъв смисъл. 

 

 

Гуру – по-тежък от Хималаите 

 

Гуру значи „тежък”. Гуру значи „онзи, който разпръсва мрака” и „който е тежък, 
който не може да бъде помръднат от никакво изкушение”. Той е толкова здраво 
установен в истината, че никакво предложение за алтернативно познание или за 
каквото и да било друго не биха го поместили от позицията му. Той е непоколебим. Той 
може да помага на лагху, хора, които са много леки, такива, с които всеки може да си 
играе като с кукли на конци. Но самият гуру никога не може да бъде преместен от 
позицията си. Той си остава твърдо установен там, по-тежък от Хималаите, посрещайки 
всички мимолетни концепции за познание, разбивайки ги на пух и прах, и 
установявайки универсалните характеристики на абсолютното познание. Той ще 
предаде познанието за Абсолютната Истина, Брахман, върховната цялост, 
разпръсквайки цялото неразбиране и въздигайки знанието за Абсолюта  върху трона на 
сърцата. Това е концепцията за гуру-кула, ведическата образователна система на древна 
Индия. 

В стари времена това познание се е преподавало в гуру-кула, древните ведически 
училища. Ведическо познание означава такова, което идва извън сферата на 
неразбирането, погрешните пресмятания и фалшивата историография. Книгите, които 
се пишат тук, са пълни с временни истини и заблуди. Подобни неща може и да са 
полезни сега, но след време няма да вършат работа; земният закон няма да има власт, 
всичко ще се разпадне. Земята ще изчезне, материята ще изчезне и няма да можем да 
намерим никаква материална характеристика когато всичко бъде превърнато в етер. 
Няма да остане следа нито от въздух, нито от топлина, нито от каквото и да било друго. 
С разпадането на този материален свят няма да остане нищо, освен трансценденталното 
познание. 

 

 

Земята на отдадеността 

 

В „Бхагавад Гита” (15.6) Кришна казва: „Онзи, който достигне до Моята обител, 
никога повече не се завръща в този свят (яд гатвана нивартанте мад дхама парамам 
мама). Разпадането ще продължава да се случва в равнината на материалния свят, но 
успеете ли да си осигурите виза за онази земя, влезете ли в онази обител, тогава нищо 
лошо няма да ви се случи. Когато слънцето, луната и звездите всичките загинат, вашата 
вечна душа, вашият предан аз ще бъде на сигурно в Моето царство.” Материалният 
свят е земята на експлоатацията; духовният свят е обратното – земята на отдадеността. 
Помежду им се намира брахмаджйоти: разделителната линия между експлоатацията и 
посветеността. 
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Тук, в този материален свят, всяка частица по природата си е експлоататор; там е 
тъкмо обратното. Там всичко е всецяло посветено в служене на Кришна и няма 
недостиг на нищо; всичко, което е необходимо, за да бъде осъществено служенето към 
Кришна, идва автоматично. Тук всичко се основава на кама, желанието, затова в тази 
равнина е неосъществимо истинско служене. 

В равнината на посветеността е невъзможно да съществува експлоатация, 
защото всяка частичка там е посветена. В по-ниската част от земите на отдадеността 
има известна пресметливост, благоговение и почитание. Но в по-висшата сфера всичко 
е естествена спонтанна любов и само любов с нарастваща интензивност и пламенност. 
Нас ни привличат единствено красотата и любовта, намиращи се в Голока Вриндавана, 
върховната обител на Кришна. Накратко, това е което разбираме по милостта на нашия 
духовен учител. Ние сме изключително привлечени от тази концепция, дарена ни от 
нашия гурудева, както той я е получил от ведическите писания и специално от 
„Шримад Бхагаватам”. Тя е била обяснена от самия Шри Чайтаня Махапрабху в 
Неговите учения и практики, и разтълкувана от Неговите последователи, Шестимата 
Госвами от Вриндавана. 
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ШЕСТТЕ ФИЛОСОФИИ НА ИНДИЯ 

 

В Индия има шест древни философски системи. Първата е философията 
Ваишешика на Канада Риши: атомната теория. Според него всичко е съставено от 
атоми. Множество различни атоми са се комбинирали и са създали този свят. Кана 
означава „атомна частица”. И тъй, множество атомни частици са се комбинирали и 
случайно са създали света, без никаква необходимост или причина, без никаква 
съгласуваност или съзнание, без нищо подобно. Резултатът от тези комбинации е 
създал това, което намираме тук. Такова е мнението на Канада: че това е един атомен 
свят.  

Бхактивинода Тхакура, основателят на движението за Кришна съзнание през 19 
век, пее в една песен: кешава! туя джагата вичитра. „О мой Боже Кришна, виждам, 
че има всичко в Твоя свят, който е с безгранична и разнообразна природа. Разделени от 
Тебе, обаче, ние винаги изпитваме мъка. Неспирен поток от страдания ни поглъща от 
раждането до смъртта и ние не издържаме на болката от толкова много скръб. А 
толкова много утешители: Капила, Патанджали, Гаутама, Канада, Джаймини, Буда се 
спускат към нас, предлагайки ни своите разрешения.” 

 

 

Анализ, йога и логика 

 

Капила идва с философската система на анализа Санкхя и казва: „Анализирайте 
материята и ще се освободите от цялата тази болка.” Патанджали идва с йога: „Хей, 
дживатма! Срещни се с Параматма! Тогава всички проблеми на този свят ще те 
напуснат. Влез във връзка с Параматма, Свръхдушата!” Това е неговата препоръка. 

Гаутама идва с логиката, няя шастра: „Има Създател, има Творец, но Той е 
безразличен. Създал е този свят, приключил е и го е напуснал. А вие трябва да се 
опитвате да живеете с помощта на разсъдъка си. Развийте способностите на разума си и 
бъдете разсъдливи в цялото си поведение. Единствено тогава бихте могли да си 
помогнете в този свят. Няма друг лек. Бъдете добри логици и тогава ще сте способни да 
контролирате обкръжението си чрез силата на разума и ще бъдете щастливи!” А Канада 
казва: „Атомите са се комбинирали по случайност и когато се разпаднат нищо няма да 
остане. За какво да се притеснявате? Не се тревожете. Какво е съдбата? Тя е нищо; не й 
обръщайте внимание. Когато тялото се разпадне, нищо не остава. Защо да се скърби?” 

 

 

Атомната теория и карма 

 

Тогава с философията на карма-мимамса Джаймини казва: „Може и да 
съществува Единия, който ни е свързал с този свят и с нашата карма, но кармата е 
всичко. Той е просто един безразличен наблюдател. Той вече не се грижи за нас. В 
съответствие с кармата си ще процъфтяваме или ще пропадаме. Затова са ви 
препоръчани тези дейности. Ако продължавате със своята карма, ще постигнете 
щастие. Разбира се, не може да се отрече, че карма пхала, резултатът от труда, 
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намалява и има край. Но придържайте се към карма, към добрата карма; не отивайте в 
лошата карма. Резултатът от добрата карма ще свърши, но това няма значение; 
продължавайте да вършите добра карма, а добрият резултат ще ви чака в рая и ще 
имате щастлив живот. Ако нещо е приятелски настроено към вас, това е вашата карма. 
Съществува Бог, но Той е безразличен. Той е длъжен да ви въздава добро или зло в 
съответствие с вашата карма. Той няма никаква независимост.” 

 

 

„Разтворете ума си”- Буда 

 

Друг клас философия е тази на Буда: „Единствено комбинацията от различни 
неща е създала умствената ви система. С разпадането на умствената система не остава 
нищо. Затова по някакъв начин трябва да разтворим менталната система. 
Практикувайте ахимса, ненасилие, сатя, истинност и т.н.” 

Явно е, че всички тези философии говорят или за отречение или за експлоатация 
(бхукти мукти). Поставяйки разнообразни омайни капани, те оплитат душата. 
Бхактивинода Тхакура казва: „Но аз разбрах, че тези люде са измамници. И общото 
между всички тях е, че те не се докосват до предаността към Теб, до служенето към 
Теб. В това отношение са еднакви. Те не могат да донесат истинско добро. Общото 
между тях е, че се противопоставят на преданото служене към Теб и на Твоето 
върховенство. И в крайна сметка ни хвърлят в хаос. 

Но от висша гледна точка аз виждам, че те действат под Твоя заръка, за да 
изолират сериозно болните в друго отделение, за благото на по-малко болните 
пациенти. Това е Твой аранжимент: да се отделят безнадеждните случаи настрана, в 
полза на по-добрата част. Това е Твоята подреда, а те играят в ръцете Ти като кукли. Те 
са Твои представители, и също по определен начин Ти служат, понеже нищо не е вън от 
Теб.” Бхактивинода Тхакура завършва с думите: „Казвам сбогом на всички тях. В 
сърцето си чувствам, че отдалеч ще отдавам почитания на всички тези тъй наречени 
добри представители, но моят истински капитал е прахта от светите нозе на Твоите 
отдадени. На нея разчитам като извор на цялата ми надежда. Търся как да вложа цялата 
си енергия в това да посипя прахта от техните свети нозе върху главата си. Тя е всичко 
за мен.” 
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ОТВЪД ХРИСТИЯНСТВОТО 

 

В разговора, който следва, Шрила Шридхара Махараджа съпоставя 
теистичните си вярвания с няколко ученици-християни от Америка. 

 

Християнин: Бихте ли обяснили ваишнавската гледна точка по отношение на 
християнството? 

Шридхара Махараджа: Християнството е непълен ваишнавизъм – не целостта, 
а основата на предания теизъм. Откриваме в него принципа „Умри, за да живееш” до 
известна степен, поне физически. Християните казват, че идеалът, показан от Исус, е 
саможертвата. Според нас обаче това не е цялостен теизъм, а просто основата му. Това 
е неясна, смътна концепция за Бога: „Ние сме за Него?” Но доколко? И в каква форма, в 
какво настроение? Всички тези неща са недообяснени и неизяснени в християнството. 
Всичко е замъглено, като че ли е съзряно от много далеч. То няма никаква определена 
форма. Покривалото не е напълно свалено, позволявайки ни да застанем лице в лице с 
обекта на своето служене. Концепцията за служенето към Бога съществува, както и 
силният импулс то да бъде постигнато, така че основата е добра, но структурата над 
тази основа е неясна, смътна и несъвършена. 

Християнин: Християните харесват идеите за отдаденост, служене и 
посвещаване на всичко на Бога. 

Шридхара Махараджа: Да, това е общото. Но отдаденост към кого? 

Християнин: Християните казват, че Исус е единственият път. 

Шридхара Махараджа: Да, и този път е „умри, за да живееш”, но за какво? Кое 
е нашето позитивно постижение? Каква е позитивната ни заетост в служба на Бога? 
Трябва не просто да се кланяме в благодарност на върховния авторитет, но да имаме 
пряк досег с Него и стопроцентова ангажираност в служене към Него. Ако просто 
продължаваме да си вървим по пътя, молейки се: „О Боже, дай ни хляба насъщен”, 
ходейки на църква веднъж седмично, това не е достатъчно. Двадесет и четири часова 
заетост е възможна в цялостния теизъм. Бог може да ни ангажира по двадесет и четири 
часа в денонощие – трябва да стигнем до това положение: пълна посветеност на Него. 
Всичко друго е второстепенно спрямо такава позиция. 

 

 

Адам и Ева са принудени да се трудят 

 

Християнин: Има някои християнски традиции, които наподобяват много 
Кришна съзнание. 

Шридхара Махараджа: Те са много подобни в основата си. Съгласни сме, че 
трябва да пожертваме всичко за Бога. Но кой е Той? Кой съм аз? И каква е нашата 
връзка? Християнството ни дава само мъглява концепция. 

В християнската концепция когато Адам и Ева били отдадени, те нямали 
проблеми в живота. Но след това вкусили плода от дървото на познанието, интересът 
към лична изгода; тогава пропаднали и били принудени да живеят в усилие и труд. Тук 
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е дадена просто общата идея на взаимовръзката ни с Бога, но ако трябва да определим в 
детайли характеристиките на Бог и по какъв път да Го достигнем, християнството ни 
дава само една неясна представа.  

Веднъж едни християнски свещеници казаха на нашия Гуру Махараджа, че 
мадхуря-раса (интимната връзка с Бога) съществува и в християнството. В средните 
векове християните възприемали Христос като младоженец, разказвани са и притчи за 
това. Затова те твърдят, че мадхуря-раса, любовното отношение с Бога, съществува и в 
християнството. Но Прабхупада им отвърна: „Това е с Неговия син, с Неговия 
преданоотдаден; не е с Бога.” Синът – това е гуру, представителят. 

 

 

Отец, син и свети дух 

 

Тяхното разбиране за Бога е като Троица: Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. 
Светият Дух вероятно заема върховната позиция. Ако е така, тогава християнството 
спира до брахмавада нирвишеша. Следите ли мисълта ми? 

Християнин: Да, мисля че обяснихте преди малко, че Брахман е безличностният 
аспект на Божието съществуване. 

Шридхара Махараджа: Бог Отец означава Богът Творец. Бог Син е гуру. А Бог 
Свети Дух най-вероятно заема най-висшата позиция в християнството: над 
концепцията за Отца и над концепцията за Сина. Ако това е така, тогава разбирането 
им достига до безличностния Брахман. 

Чувал съм, че в една драма в Германия веднъж трябвало да бъде показан образът 
на Бога, затова някъде много нависоко на един балкон сложили една сериозна 
сивобрада фигура, раздаваща заповеди оттам. По такъв начин бил показан Бог Отец. 
Това е тяхната идея: Бог Отец е един сивобрад старец. Но от гледна точка на раса и 
ананда, екстаза, Бог би трябвало да се намира в центъра на всички взаимоотношения, 
включително като син и любим. 

Да възприемаме Бога като свой баща е непълно разбиране, защото родителите 
също са слуги. Той трябва да бъде в центъра, а не в някой от краищата на целостта. Той 
не просто наблюдава целостта; разбирането за Кришна е като Бог в центъра. От всички 
взаимоотношения с Бога, връзката в любов е най-висша. Следва да се отчете силата на 
интензивността при такава връзка, а Бог трябва да бъде в центъра на всички любовни 
връзки. Анандам брахмано видван. Ананда е най-безценното нещо, което някога е било 
откривано. И най-цялостното въплъщение на най-висшата ананда трябва да бъде 
считано за най-върховния Абсолют, който може да привлече всички: не с могъщество, 
не със сила, а с очарование. Центърът на цялото привличане е Кришна. Той привлича 
чрез красота, очарование и любов – не чрез принуда или сила. Такава е Кришна 
концепцията за Бога. 

Християнин: Християните се боят да стигнат по-нататък от Исус, защото Исус 
ни е предупредил да се пазим от измамници. 

Шридхара Махараджа: Аз не говоря за християните; говоря за Исус, който е 
дал идеалите на християнството. Говоря за принципите на Исус. Той е дал частично 
разбиране, но не и пълното знание. Основата безспорно е стабилна. Исус е бил разпнат 
защото е казал: „Всичко принадлежи на Отца ми. Въздайте на Цезара цезаровото, а 
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божието – Богу.” Така че фундаментът е много добър; той е здрав, но това е само 
началото на теистичната концепция.  

Кой е моят Господ? Каква е природата Му? Кой съм аз? Каква е вътрешната ми 
същност, каква е връзката ми с Него? Как мога да живея като постоянно Го помня и Му 
служа? Концепцията, че ние сме за Него, че сме създадени и предназначени за Него е 
похвална, но трябва да бъде доизяснена. Трябва да достигнем до най-висшето 
разбиране. Всички тези неща липсват в християнството. Дадена е само жертвата за Бога 
и това е добре, това е основна необходимост за душата. Но какво трябва да се постигне 
по-нататък? Те мълчат. 

 

 

Отвъд Исус 

 

Християнин: Боят се да минат отвъд Исус.  

Шридхара Махараджа: Да, но има толкова много благодат, толкова много 
любов в божествеността, където Бог може да седне в скута ни и да ни прегърне. Във 
ваишнавизма се разкрива много по-дълбока съкровена връзка. Но ако се боим да 
прекосим фундаменталния съвет на Исус, ще станем сахаджии (имитатори). Трябва да 
рискуваме всичко за своя Бог и да затвърдим позицията си на Негови слуги. Трябва да 
умрем, за да живеем. А какво означава да живеем? Трябва да анализираме какво 
представлява истинският живот. А ако искаме без да сме умрели да въвлечем Бога в 
своята плътска игра, тогава ставаме сахаджии, имитатори.  

Трябва да прекрачим прага, даден от Исус. Той е заявил: „Умри, за да живееш.” 
Компанията на Бога е толкова безценна за нас, че трябва да рискуваме всичко за Него. 
Тези материални постижения са нищо, те са отровни. Не бива да се привличаме от тях. 
Нека сме готови да захвърлим всичко, всичките си материални надежди и стремежи, 
включително и тялото си – за Него. Бог е велик. Но какво представлява Неговото 
величие? Каква е моята позиция? Как мога да се посветя  в служба на Него по двадесет 
и четири часа в денонощие? За това Исус мълчи. 

За тази степен християнството не дава никаква специфична програма, докато 
ваишнавизмът идва да утеши сърцата ни, да насити съкровената ни нужда, каквато и да 
е тя. В него вътрешната ни жажда ще бъде напоена. Може да съзнавате или да не 
осъзнавате множеството си съкровени нужди, но само в него те ще постигнат пълно 
удовлетворение в най-прекрасната си форма. Няма просто отдалеч да отдадем на Бога 
изпълнените си с уважение почитания, но можем да бъдем съвсем близки с Него. 
Идеалът на интимната любовна връзка с Бога е даден от ваишнавизма, и по-специално 
от Шри Чайтаня Махапрабху, от „Шримад Бхагаватам” и от Вриндавана, земята на 
Кришна.  

Усещането за притежаване на каквото и да било тук, в този материален свят, не 
би могло да бъде реално; то е изкривено отражение, но същото чувство би трябвало да 
съществува в оригиналния свят, инак какъв би бил неговият произход? Откъде идват 
различните усещания за нужда вътре в нас? Те трябва да съществуват в причинния 
свят, защото всичко произтича от Кришна. Така че копнежът на всеки атом на нашите 
тяло, ум и душа ще постигне пълното си осъществяване там. Такова разбиране дават 
ваишнавизмът, Шри Чайтаня Махапрабху, „Шримад Бхагаватам” и Кришна в 
„Бхагавад Гита”. 
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„Бхагавад Гита”: нейната история и учение 

 

Християнин: Чувал съм за „Бхагавад Гита”. Каква е историята на нейния 
произход? 

Шридхара Махараджа: В „Бхагавад Гита” Кришна казва на Арджуна: „Това, 
което сега ти казвам, не е нещо ново. Аз вече съм го казвал на Сурия, бога на Слънцето, 
а той го сподели с Ману, бащата на човечеството. По такъв начин това знание се спусна 
посредством ученическа последователност, но под влиянието на времето западна. Сега 
отново ти повтарям това древно знание.” 

Това се отнася до карма-йога: „Недей да се интересуваш от резултата, бил той 
добър или лош; продължавай да изпълняваш дълга си. Тогава ще добиеш душевен 
мир.” 

Християнин: Какво е посланието на „Бхагавад Гита”?  

Шридхара Махараджа: В нея има различни нива на обучение: бхакти-йога, 
карма-йога, гяна-йога, аштанга-йога, множество различни пластове на теизма, но 
истинският теизъм на предаността започва когато Кришна казва сарва дхарман 
паритяджа: „Изостави склонността си към всякакви други дейности, били те 
религиозни или нерелигиозни, и всецяло Ми се отдай. Недей да се опитваш да Ми 
натрапиш изискванията си, а Ме попитай какво би било най-благотворно за теб. И 
какво ще сторя Аз за теб? Отдай Ми се напълно, а Аз ще ти дам себе си. 

Всички тези останали методи, както и техните перспективи са повече или по-
малко ефикасни  и ценни, но недей да се стремиш към нищо друго освен към Мен. Това 
да бъде висшата ти надежда: да Ме жадуваш, да Ме имаш, да живееш в Мен, да правиш 
каквото ти кажа, да влезеш в собственото Ми семейство, в личния Ми живот. Това ще 
бъде върховното ти постижение. Не искай нищо друго от Мен. Сравнителното 
изучаване на всички религиозни стремежи ще ти покаже, че най-възвишената ти и най-
съкровена нужда може да бъде наситена единствено, когато встъпиш в личните Ми 
забавления.” 

Християнин: Християните считат, че за да сме искрени, трябва да следваме 
Библията. Ние приемаме съвсем буквално словото на Исус. 

Шридхара Махараджа: Да, в съответствие с възможностите си, човек се 
записва в даден клас. Някои ще отидат в християнството и след като го завършат, ако 
копнежът все още не е удовлетворен, те ще продължат да търсят, мислейки си: „Какво 
представлява Бог? Искам да знам по-подробно.” 

В тази връзка мога да дам един пример: имаше един англичанин, професор 
Никсън. Той отишъл да се сражава срещу немците през Първата Световна Война на 
страната на Франция. Прелитайки над фронта, самолетът му бил ударен и започнал да 
пада. Той видял, че пада над немските фронтови линии. Когато се срещнах с него тук, в 
Индия, той ми разказа: „Тогава започнах да се моля: „Ако има някакъв Бог, нека ме 
спаси; обещавам, че ако не загина в тази самолетна катастрофа, ще тръгна да Го търся. 
Ще посветя целия си живот в търсене на Него.” 

Самолетът се разбил, а когато професор Никсън дошъл на себе си, оказал се 
откъм френската страна на фронта, в една болница. Тогава си помислил: „Има Бог. Той 
чу последната ми молитва.” Когато раните му зараснали, той се завърнал в Англия и 
отишъл право при свещениците. Рекъл им: „Искам да потърся Бога и да се посветя по 
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двадесет и четири часа на ден в служене на Него. Искам да Го видя лице в лице.” 

 

 

Епископите: „Върви в Индия” 

 

Срещнал се с много духовници, дори с някои епископи, които в крайна сметка го 
посъветвали: „Щом искаш да видиш Бога лице в лице, върви тогава в Индия. Ние не 
можем да ти препоръчаме такъв процес. Но сме чували, че в Индия съществуват йоги, 
които вътре в сърцата си се свързват с Бога. Можеш да си опиташ късмета там.” И така, 
той дошъл тук в Индия, където се запознал със заместник-ректора на Университета 
Лъкнау. Разговаряйки с него професор Никсън се срещнал и със съпругата му, която 
била гаудия-ваишнава, преданоотдадена на Махапрабху. Дотолкова бил очарован от 
съветите й, че я приел за свой гуру. В крайна сметка приел санняс (орденът на 
отречението) и името му станало Свами Кришна Према. Основал храм тук в Индия и 
проповядвал за бхагавата-дхарма и Махапрабху. 

Той направил съпоставително изучаване на всички религии, започвайки с 
християнството и постепенно стигнал до ваишнавизма, привлечен от дара на 
Махапрабху. Един немски учен също е казал: „Във всички религиозни концепции на 
света никъде не е дадена концепцията за двадесет и четири часовата заетост с Бога 
(ашта-каля-лила). Изучавал съм всички религиозни теологии, но никоя не може дори 
да си въобрази двадесет и четири часово служене към Върховния Бог. То е дадено 
единствено в „Шримад Бхагаватам”. 

Рупа Госвами е дал научната представа за Кришна; акхила-расамрита-муртих. 
Той е изворът на цялата възможна сладост. Всички възможни начини за 
удовлетворение които можем да почувстваме, а дори и тези, които не можем да 
почувстваме, съществуват в Кришна и намират своята идеална, най-чиста наслада 
единствено в Него. Той е все-приютяващия и всеобхватния. Каквато и наслада да 
жадува най-съкровената ни сърцевина, тя може да бъде удовлетворена единствено от 
Него.  

Християнин: Някои християни дотолкова се боят да стигнат отвъд предела на 
Библията, че не биха направили изучаване на никакви други теистични вярвания. 

Шридхара Махараджа: Всеки купува според възможностите си (све све 
‘дхикаре я ништха са гунах парикиртатах). На пазара може и да се продават скъпи 
неща, но купувачът трябва да има възможността да си ги купи. Ришите, продавачите на 
познание казват: „Това е най-висшето. Отвъд него не преминавай.” Кришна също казва 
в „Бхагавад Гита” (3.35) свадхарме нидханам шреях пара-дхармо бхаявахах: „Не 
преминавайте по-нататък – ще бъдете обречени. Останете тук, не отивайте нататък.”  

Защо ни предупреждават толкова силно? Обикновено учителите ни съветват: 
„Вложете цялото си внимание тук. Едва тогава ще разберете всичко напълно и походът 
ви към целта ще бъде искрен и удовлетворителен. Иначе сахаджизмът, 
подражателството ще се прокрадне в сърцата ви. Нима си мислите, че с един скок 
можете да достигнете билото на хълма? Невъзможно! Трябва да вървите, но да вървите 
искрено. Трябва наистина да напредвате, не просто да имитирате напредък.” Подобно 
предупреждение срещаме на всяка една степен в живота. „Това е най-висшето за теб. 
Отдай му цялото си внимание. Не бъди разсеян и непоследователен в следването си. 
Заеми се изцяло с този урок – тогава следващата по-висока степен автоматично ще 
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последва.” 

От политически съображения ни се казва, че настоящата степен на инструкцията 
е най-висша. Когато един преподавател започва да обучава някое дете, той ще приеме 
манталитета на детето. Ще му каже: „Само дотук, по-нататък – не. Това е финалната 
степен; вложи цялото си внимание в разбирането й и когато я разбереш, тогава ще 
продължиш нататък.” По такъв начин познанието се разкрива чрез постепенно 
привнасяне. 

Християнин: Значи за различните хора има различни нива? 

Шридхара Махараджа: Бхактивинода Тхакура е дал мнението си в своята 
„Таттва Сутра”, че макар когато „Бхагавад Гита” да е била изговорена пред Арджуна 
той да се впуснал в боя, ако на мястото на Арджуна би бил Уддхава, след като би чул 
заключението на „Бхагавад Гита”, в което Кришна казва: „Изостави всичко и Ми се 
отдай”, Уддхава би приел това и би се оттеглил от бойното поле. Чувайки един и същ 
съвет Арджуна действа по един начин, а Уддхава би действал по друг. След като 
изслушал първите наставления на Кришна, Арджуна Му отговаря в „Бхагавад Гита” 
(3.1-2): 

 

джяяси чет карманас те 

мата буддхир джанардхана 

тат ким кармани гхоре мам 

нийоджаяси кешава 

 

вямишренева вакйена 

буддхим мохаясива ме 

тад екам вада нишчитя 

йена шрейо ‘хам апнуям 

 

„Казваш че гяна, знанието, е по-добро от карма, действието. Защо тогава искаш 
да ме въвлечеш в тази ужасяваща карма на битката?” Тогава Кришна отвръща: „Ти 
имаш задължения в карма; приключи с кариерата си и тогава можеш да се стремиш да 
достигнеш до нивото на гяна, да изследваш познанието. Не е нещо лесно и евтино да се 
надмогнат всички дейности и да се постигне наишкармя, свободата от карма. Най-
напред приключи с хода на своята карма; тогава ще се освободиш от нея и постепенно 
ще развиеш трансцедентално познание и преданост. Затова ти казвам, заеми се е 
предстоящата битка. Битката не се препоръчва за никого, освен за теб и за хората като 
теб.” 

Християнин: По ваше мнение, какво ниво на реализация на Бога бихте 
посъветвали да следват хората?  

Шридхара Махараджа: Кришна съзнание трябва да се проповядва на общо 
основание; а хората ще дойдат в съответствие с вътрешния си отклик. Някой могат да 
дойдат дори да ни атакуват. Комунистите ще рекат: „Тук не се разрешава никакво 
религиозно проповядване. Всичко това е теоретично; вие пренебрегвате осезаемия свят, 
а абстрактния е всичко за вас. Слушайки това хората ще страдат, затова не го 
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позволяваме.” Това е едно ниво. Като се започне оттам има толкова много степени. Ако 
проповядвате сред тълпата, онези у чиито сърца срещнете отклик ще дойдат при вас в 
съответствие със степента на своята реализация. Вътрешната им нужда ще ги доведе в 
досег с представител на истината. 

Бхактиведанта Свами Махараджа отиде да проповядва на Запад и мнозина се 
обърнаха към Кришна съзнание. Как стана възможно това? Те не са гаудия-ваишнави, 
но са почувствали някакво вътрешно привличане. Скитайки из този свят, всеки 
насъбира нови опитности, нови вкусове. Според степента на своята пробуденост, той 
ще отвърне на проповедника от съответното си ниво. Ще разбере: „О, след толкова 
дълго най-сетне виждам, че тук има възможност да осъществя копнежа, който изпитвам 
в сърцето си. Съществува равнина, която да удовлетвори този мой стремеж. Трябва да 
се свържа с този човек и да потърся земята на мечтите си.” И така те ще потърсят 
общуването с преданоотдадените. „Птиците с еднакви пера се сбират в ята.” В 
съответствие със съкровения си вкус те ще се съберат заедно и ще продължат да 
изпълняват задълженията си на този план, с тази стъпка, докато не успеят да преминат 
по-нататък, към една по-извисена позиция. Понякога в един и същи живот човек може 
да смени вярата си и да премине на по-висше ниво, а понякога може да трябва да 
почака и до следващото си раждане. 

Християнин: Ако качеството на проповядването е твърде висше, хората може 
да се обезкуражат. 

Шридхара Махараджа: То може да е твърде висше за някой, а съвсем близко за 
други. Не е твърде висше за всички, защото ако беше, тогава как би било възможно 
обръщането във вярата? Толкова много хора стават мохамедани, християни и 
хиндуисти. Не всички християни са родени християни. Как хората най-напред са били 
привлечени да станат християни? Те са отгледали в сърцата си копнежът по 
християнството. 

Когато Ачютананда Свами, първият ученик на Бхактиведанта Свами Махараджа, 
дойде в моя роден град в Бенгал, кметът го запита: „Ние сме толкова близо, а не 
успяваме да оценим учението на Шри Чайтаня Махапрабху. Как така ти си дошъл от 
толкова далечна страна да пожертваш живота си в служене на Шри Чайтанядева?” 

Ачютананда Свами отвърна: „Брахманда брахмите кона бхагяван джива. 
Трябва да придобием тази способност, скитайки през разнообразните позиции в 
творението.” 

Ние бродим от една земя в друга, от една форма на живот в друга и през това 
време насъбираме някакви сукрити, благочестиви заслуги. Агята-сукрити означава, че 
без да знаем, несъзнателно ние сме употребили енергията си в служба на Бога и 
резултатът от това идва под формата на някакви духовни кредити. Когато сукрити се 
развият, те се превръщат в гята-сукрити, или благочестиви дейности извършвани 
съзнателно. Тогава на повърхността излиза шраддха, вярата, нашето съкровено 
привличане към вселенската истина. Така че тя може да се разгърне на кое да е ниво. 
Дори един звяр може да почувства склонност да служи на Кришна. Във Вриндавана 
толкова много живи същества: дърветата, зверовете и дори водата са постигнали своята 
позиция като съзнателно са я пожелали. Макар да са придобили едно привидно 
материално положение, те го поддържат завинаги в служба на Кришна.  
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Пътят на поклонника 

 

Християнин: Има една книга, наречена „Пътят на поклонника” за един 
християнин, който възпява името на Исус на броеница. 

Шридхара Махараджа: Да, католиците също използват броеници. Някои 
християни възпяват името на Исус.  

Християнин: Този човек възпявал името на Исус, сърцето му ставало все по и 
по-меко и той чувствал екстаз, много силна любов към Исус. 

Шридхара Махараджа: Тогава в крайна сметка би могъл да постигне нивото на 
Исус. В неговия порив към съвършенство, израстването му свършва във вечното 
обкръжение на Исус. Той може да остане там. Ако е открил пълното си 
удовлетворение, съдбата му е да остане там. 

По Божия воля и по могъщата воля на някой възвишен преданоотдаден, дори от 
безличностното сияние на Брахман човек може да бъде вдигнат от дрямката си и 
подтикнат да действа в предано служене. Обикновено те прекарват дълги векове там в 
недиференцирано състояние, доволни от духовните си постижения. От гледна точка на 
вечното време обаче нищо не е прекалено голямо или обширно. Те може да запазват 
това си положение за дълго време, междувременно могат да се случат безброй много 
сътворения и унищожения, но си остава възможността дрямката им да бъде прекъсната 
всеки миг. Това битие съществува от незапомнени времена и толкова много души са се 
изкачвали до сиянието Брахман и отново са се спускали. Така че дори от самата 
сърцевина на сиянието Брахман излизат някои души. Това е въпрос на безкрайност, 
така че позицията на Исус може да се разглежда като вечна, но може да дойде време 
когато самият Исус да стане ваишнава. Не е невъзможно.  

 

 

Исус – динамичен или статичен? 

 

Християнин: Смятате ли, че Исус има осъзнаването за Кришна като 
Божествената Личност? 

Шридхара Махараджа: Когато вътрешното му познание се разкрие по-
непосредствено, тогава сме длъжни да кажем, че в хода на вечния му живот съществува 
вероятността той да постигне Кришна. 

Християнин: Не разбирам. 

Шридхара Махараджа: Исус в застой ли е или в развитие? Дали с постигнатото 
приключва всичко или има динамика? 

Християнин: Християните биха отвърнали, че той притежава пълното познание. 

Шридхара Махараджа: Значи той е застинал и окончателно фиксиран? Нима 
такава е позицията на Исус? Нима духовниците казват, че позицията му е окончателна? 
Нима той няма прогресивен живот? Или единствен Исус няма правото на по-нататъшно 
развитие? Не е ли и той участник в динамичния свят? Или се намира в един застоял 
свят? 

Такава е природата на безкрайността. Как така ние, ограничените, се занимаваме 
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с безграничността? Ние имаме тази абсурдна склонност. Нелепо е да се захващаме с 
безкрайността. 

Защо Кришна е считан за Абсолютната Истина? Това трябва да се изучава по 
научен начин, стъпка по стъпка. Както препоръчах, трябва да продължавате да четете 
за това в „Шри Кришна Самхита” и „Брихад Бхагаватамрита”. Трябва да се опитате 
много детайлно да следвате динамичното развитие на теизма така, както е представено 
там.  

 

 

Прераждане и превъплъщаване 

 

Християнин: Доколкото разбирам, прераждане означава, че душата може да 
деградира в по-нисши форми, извършвайки греховни дела. Но по какъв начин 
превъплъщението като животно облагодетелствува душата, след като по-късно тя няма 
спомен за него? 

Шридхара Махараджа: Понякога на лекарите им се налага да приведат 
пациента в безсъзнание. Понякога разбойникът бива окован във вериги в затвора. 
Когато действията му са заплаха за обществото, той се затваря в килия и оковава. Така 
че понякога е необходимо да се отнеме независимостта, волността. Изстрадвайки 
реакцията на предходната си карма, човек получава облекчение; тогава отново може да 
му бъде възвърната волността на действията. Когато по собствената си свободна воля 
душата е извършила множество безчинства и си е навлякла неизброими последици, 
нужно е тази свободна воля временно да бъде възпряна. Ще му се позволи да изстрада 
резултатите на миналите си грехове, а след това отново ще му бъде дарена известна 
свобода, така че да може да поеме в правилната посока, която би му принесла полза. 
Когато един пияница е пиян и най-вероятно ще напакости на обкръжението, той трябва 
да бъде озаптен. А когато лудостта на пиянството му премине, той отново ще бъде 
освободен, с правото да се движи свободно. 

 

 

„Отнасяйте се към другите както искате и те да се отнасят към вас” 
включва и животните 

 

Християнин: Християните като цяло не приемат че животните имат душа. 

Шридхара Махараджа: Исус не се е старал да доведе последователите си до 
това разбиране. Виждал е, че са привикнали да ядат животни и риба, и не е искал да ги 
обърква с всички тези въпроси. Смятал е, че могат да започнат да водят теистичен 
живот, а когато вече са готови да вземат под внимание тези моменти, тогава би могло 
да им бъде дадено и това напътствие. 

Животът присъства също така и в не-човешките видове и той не е по-
долнокачествен отколкото е в човешката форма, но в хода на развитието си душата 
бива захвърлена в подобни условия в резултат на своята карма. Където и да има живот, 
душата присъства отвътре в него. Това е нещо съвсем просто, но Исус е смятал, че за 
тях би било невъзможно да пригодят разбирането си за обкръжението до такава степен. 
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Оставил ги е да започнат с културата на теизма, а по-късно постепенно би могла да 
бъде дадена и подобна инструкция. 

Той им е казал: „Отнасяйте се към другите така, както искате и те да се отнасят 
към вас.” Това също е хубаво. Но там присъства не само душата, Бог също присъства, 
Бог присъства навсякъде. По-нисшите видове също чувстват болка и удоволствие. Що 
се отнася до животните напълно очевидно е, че когато ги убиват ги боли. Значи в тях 
има живот. Има я вибрацията на болката, има го съзнанието, а душата е единица чисто 
съзнание. Но хората, на които е проповядвал Исус, не са били толкова квалифицирани, 
че да стигнат чак дотам с познанието си. Не са били подготвени за такава огромна 
жертва в практиките си. И така, за онези, които не са готови на самопожертвователност 
до краен предел, е дадено християнството чрез Исус.  

Въпреки това всичко е било предопределено от един и същ общ център. 
Християнството има своята приложимост, също както и ислямът. Във вселената има 
място за тези вероизповедания. Те не са ненужни, но заемат една относителна позиция. 

Каква тогава е позицията на Абсолютната Истина? Когато трябва да потърсим 
издълбоко това, стигаме до Индия. Там с нея се занимават надълго и широко 
всевъзможни концепции и религии. Такова множество разнообразни теологични 
концепции има в Индия, че дори частица от него не може да се срещне никъде по света. 
Но в крайна сметка, като най-висша концепция е даден „Шримад Бхагаватам”. Как? 
Това трябва да разберем и да изследваме много подробно. Трябва да изучавате „Брихад 
Бхагаватамрита” и по-съвременния й вариант „Шри Кришна Самхита” от Бхактивинода 
Тхакура. 

Християнин: Прочел съм я. 

Шридхара Махараджа: Но трябва да я прочетете по-задълбочено и по-
внимателно. Трябва да я четете отново и отново докато не намерите удовлетворение и 
отговор на всичките си търсения. Там е разкрита градацията на нашата връзка с Бог 
чрез обяснението как от една определена степен на теизъм човек е подтикнат да се 
развива към по-висше ниво на постигане. 
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НИВА НА ОСЪЗНАВАНЕ НА БОГА 

 

Градацията на трансценденталната реализация е обяснена от Шрила Санатана 
Госвами в неговата книга „Брихад Бхагаватамрита”. Там откриваме, че в хода на 
реализирането на шуддха-бхакти, чистото предано служене, великият светец Нарада 
Муни посещава различни места. Най-напред той се среща с карма-мишра бхакти, или 
преданото служене примесено с плодоносни дейности. 

Някога в Аллахабад живеел брамин. Той бил богат човек и по случай Кумбха-
мела, на която в религиозен фестивал се събрали милиони светци и преданоотдадени, 
той уредил да бъде служено на различните свети люде, които се намирали там, 
направил жертвоприношения и накрая завършил ритуала с възпяване на святото Божие 
име. Браминът основно бил погълнат от карма-канда, или плодоносни дейности, но 
освен това отдавал и служене на светите люде. В крайна сметка той приключил всичко 
с нама-санкиртан, възпяване на светите имена на Бога. 

Нарада Муни се обърнал към този брамин с думите: „Ти си голям късметлия за 
да правиш всичко това. Това е правилното оползотворяване на парите и на кастата ти. 
Въвличайки се в такива свети дела, ти несъмнено си най-големият щастливец.” А 
браминът отвърнал: „Та какво правя аз? Това е нищо! Трябва да идеш да видиш 
късмета на Цар Индрадюмна. Той раздава остатъците от прасада на Бог Джаганнатха в 
изобилие. Обожанието на Нараяна там е толкова грандиозно! Иди при него и ще 
оцениш преданото му служене.” 

И тъй, Нарада Муни отишъл да посети Индрадюмна Махараджа, където сварил 
царя щедро да влага всичките си средства в обожанието на Бог Джаганнатха. Нарада се 
приближил към него и му рекъл: „Какъв щастливец си ти в този свят.” Царят отвърнал: 
„Какво мога да сторя аз, Нарада? Та това е нищо. Ако искаш да видиш как трябва да се 
практикува предано служене, иди при Бог Индра, небесния цар.” 

Нарада Муни отишъл при Индрадева и го възславил с думите: „О Индра, ти си 
много щастлив! Ваманадева, Върховният Бог, се появи като твой по-млад брат. И тук, 
на Индралока, винаги текат религиозни празненства в обожание на Кришна.” Индра 
отвърнал: „О, какво говориш? Каква любов изобщо изпитвам аз към Кришна! Всичко 
Му принадлежи, но в глупостта си аз се опитах да не Му позволя да вземе едно дървото 
париджата от рая. Не стига това, ами непрестанно съм атакуван от демони, съпругата 
ми също понякога е притеснена. Какво щастие виждаш около мен?” 

От Индра, Нарада отишъл при Бог Брахма, твореца на вселената. Там срещнал 
олицетворените Веди да пеят химни във възхвала на Брахма. Нарада, който бил негов 
син и ученик, се обърнал към Брахма с думите: „Колко невероятно щастлив си ти! Сам 
Бог Нараяна ти повери сътворението на вселената; понякога ти го посещаваш за 
напътствия при ръководенето на вселенските дела. Виждам също и че някои части от 
Ведите са заети с това да те възславят. Такъв късметлия си!” 

Бог Брахма се почувствал леко притеснен. Той рекъл: „Какви ги говориш, 
Нарада? Ти ме славиш, увеличавайки фалшивата ми гордост, но нима не съм ти казвал, 
че аз не съм нищо друго освен едно мъничко създание в ръцете на Нараянаа. Аз съм 
зает във външни дела. Не разполагам с време, за да съсредоточа интереса си към 
предания живот. Моят Господ ме измами като ме ангажира с такава претрупана 
дейност, каквато е управлението на вселената. Аз съм най-големият нещастник. Я по-
скоро иди при Махадева, Бог Шива. Той не се вълнува от нищо в този свят. Сдържан и 
безразличен, той се е устремил към Нараянаа. Отдаден е на Бог Рамачандра и много 
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харесва святото име на Рама. Съпругата му Правати Деви също му помага в предания 
живот и е много щастлива.” 

Нарада Муни отишъл на Шивалока и започнал да пее в прослава на Бог Шива: 
„Ти си господарят на света. Ведите възпяват славата ти. Ти заемаш най-извисената 
позиция.” Така го славословел Нарада, но Шива се подразнил, дори малко се ядосал: 
„Какво говориш, Нарада? Аз съм безразличен към този свят, вълнуват ме единствено 
знанието и отреченията. Това заема почти цялото ми внимание. Каквато и склонност да 
имам към предано служене на Нараянаа, тя е съвсем незначителна. Понякога съм 
толкова равнодушен към Нараянаа, че дори се сражавам с Него заради един от 
учениците си! Положението ми е отвратително. Отречение, могъщество, мистични 
йогийски съвършенства и безразличие към света – това представляват делата ми.” 

Това е гяна-мишра бхакти, или преданост, примесена с емпирично умозрително 
знание. Бог Брахма е символът на карма-мишра бхакти, преданото служене примесено 
с плодоносни дейности, а Бог Шива е символът на гяна-мишра бхакти. Той все пак си 
запазва известно влечение към позицията на независим, вместо стопроцентово служене 
към Върховния Бог, Нараянаа. 

Бог Шива казал: „Ако наистина искаш да видиш шуддха-бхакти, иди при 
Прахлада Махараджа. Там ще срещнеш чистото предано служене.” 

По такъв начин ни е дадена посоката, по която да проследим шуддха-бхакти, 
чистата преданост, започвайки от Прахлада Махараджа, тъй като той не искал нищо в 
замяна на своето предано служене.  

В „Шримад Бхагаватам” (7.10.4) той казва: 

 

нанятха те ‘кхила гуро 

гхатета карунатманах 

яс та ашиша ашасте 

на са бхритях са вай ваник 

 

„Онзи, който действа, за да удовлетвори Нараянаа и иска нещо в замяна, не е 
слуга, а търговец. Той иска да даде нещо на Бога, а след това да получи съответната 
цена за него.” И така, Прахлада Махараджа е чист преданоотдаден, а единствено чрез 
чист преданоотдаден на Нараянаа човек може да постигне чистата преданост.  

 

 

Неутралната любов към Бога 

 

Всички удивителни постижения в света на предаността започват с Прахлада 
Махараджа. Природата на неговото предано служене е шанта-раса, неутралност, в 
която няма активно служене, а единствено дълбока вярност към Нараяна при всички 
обстоятелства. Каквито и неблагоприятни обстоятелства да има в обкръжението, 
преданият остава верен на мисълта, че Нараяна е всичко и че Той е нашият господар. И 
така, Прахлада Махараджа и четиримата Кумари, синовете на Бог Брахма, са в 
позицията на шанта-раса бхакти, неутралната любов към Бога. 
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Прахлада Махараджа е ученик на Нарада Муни. Въпреки това, за наше добро 
Нарада Муни отишъл при него, за да измери стандарта на предаността му в едно 
сравнително изучаване на света на предаността. Обръщайки се към Прахлада 
Махараджа, Нарада рекъл: „Дойдох да те видя, Прахлада, тъй като Шива също високо 
цени твоята позиция. Ти наистина си отдаден на Бог Кришна. Какъв щастливец си! 
Дойдох да видя как си.”  

Прахлада Махараджа му отвърнал: „Гурудева, за мен ти си всичко. Нима си 
дошъл да ме изпиташ? Каквото и щастие да имам, получил съм го по твоята милост. Аз 
съм роден в семейство на демони, така че демоничните качества не са ме напуснали 
напълно. Не знаеш ли, че в Наймишараня аз се сбих с Бог Вишну? Разкайвам се за това, 
но какво мога да сторя? Той ми е отредил такава позиция. Нямам привилегията на 
прякото служене към Него, а мисля за Него само в ума си. Считам, че Той е всичко, но 
нямам големия късмет да Му отдавам служене. Хануман е наистина преданоотдаден. 
Колко щастлив е той! Каква благодат е получил! Той отдава всичко на Бог Рамачандра. 
Завиждам му, но какво мога да направя? Божията повеля е абсолютна. Трябва да я 
приемем. Позицията на Хануман наистина е завидна. Колко привързан е той към своя 
господар и какво огромно служене извършва за Бог Рама!” 

 

 

Хануман – слугата на Рама 

 

Оттам Нарада Муни отишъл да види Хануман. Приближил се към дома му, 
свирейки на своята вина мантрата: Рама Рама Рама Рама. Когато внезапно чул името 
на своя господар Бог Рама, Хануман се хвърлил в тази посока и още в небето прегърнал 
Нарада Муни. Хануман рекъл: „О, кой ми помага да чуя святото име на Бог Рама? След 
толкова дълго време звукът на Рама нама ме съживи. Аз загивах без да чувам името на 
Рама.” Екстатични сълзи се стичали от очите и на двамата. После Нарада Муни отишъл 
в палата на Хануман и започнал да слави щастливата му съдба с думите: „Какъв 
щастливец си ти! О Хануман, ти служиш на Бог Рамачандра толкова непосредствено; 
не знаеш нищо друго освен своя господар. Ти Му отдаваш такова велико служене, че 
твоето служене се е превърнало в идеал за цялото човешко общество.” 

Хануман отвърнал на Нарада: „Да, по Негова милост аз можах да сторя 
нещичко, но всичко е по Негова милост. Аз съм нищо, безполезен съм. Обаче чух, че 
сега Бог Рамачандра е дошъл като Кришна. Макар да не харесвам никоя друга 
инкарнация освен Бог Рама, отдалече съм чувал как Бог Кришна, който е самият 
Рамачандра, проявява благосклонността си към Пандавите. Пандавите са големи 
щастливци, защото Богът се отнася с тях като с близки приятели. Затова аз силно се 
възхищавам на късмета им.” Така Хануман започнал да слави Пандавите за щастливата 
им съдба. 

 

 

Приятелите на Кришна, Пандавите 

 

Като си тръгнал от Хануман, Нарада Муни отишъл при Пандавите. Видял 
Юдхиштхира Махараджа да седи на трона и започнал да възпява славата на Пандавите: 
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„Колко приятелска е вашата връзка с Кришна! Какви щастливци сте вие!” Юдхиштхира 
Махараджа отвърнал: „Какво говориш, Девариши? Разбира се, Кришна е много 
благосклонен към нас, не можем да отречем това, но какво е нашето положение? То 
изобщо не е никакво! От друга страна понякога имам чувството, че като ни гледат 
хората като цяло не искат да служат на Кришна, защото ясно виждат, че макар да са 
толкова близки приятели на Кришна, на Пандавите цял живот им се налага да 
преминават през ужасни трудности и опасности. Ще си кажат, че да си преданоотдаден 
на Кришна означава да страдаш от трудности през целия си живот. Затова се боя, че 
мислейки за нас, людете биха се побояли да се обърнат към Кришна.” 

Девариши Нарада рекъл: „Не, не, аз изобщо не гледам на това от подобен ъгъл. 
Какво представляват бедите и страданията на Пандавите? Какъв е смисълът им? 
Посланието, че Кришна идва. Когато Пандавите се намират в опасност, това не е нищо 
друго освен посланието, че Кришна идва, за да ви избави. Затова и майка ви се моли: 

 

випадах санту тах шашват 

татра татра джагат-гуро 

бхавато даршанам ят сяд 

апунар бхава-даршанам 

 

„Нека опасностите идват, нека ме спохождат винаги. Те не ме тревожат, защото 
довеждат Кришна близо до нас. Предпочитам бедите, които правят по-силна връзката 
ни с Кришна.” Такива са небезизвестните думи на Кунтидеви, вашата майка.” 

Пандавите начело с Махараджаа Юдхиштхира отвърнали: „Да, Кришна ни 
посещава от време на време, особено когато сме в най-жестока нужда, но какви 
щастливци са Ядавите! Той е винаги с тях. Те толкова се гордеят с господаря си, Бог 
Кришна, че не ги вълнува никаква друга сила в света. Те са най-големите късметлии, 
защото Бог Кришна винаги е най-близко свързан с тях.” И така, Нарада Муни отишъл 
при Ядавите и започнал да възпява славата им. Те отвърнали: „Какви ги говориш, 
Девариши Нарада? Кришна е с нас, разбира се, и по всяко време, каквато и огромна 
опасност да ни заплашва, Той идва да ни избави, но ние нехаем за Него. Живеем 
независимо, безгрижни към съществуването Му. Но сред нас Уддхава Му е любимец. 
Каквото и да прави, Кришна винаги се съветва с Уддхава; Уддхава участва във 
всичките Му поверителни дела; Той винаги е най-близък с Уддхава. Дори и ние 
завиждаме на късмета на Уддхава.” 

 

 

Уддхава – по-скъп от Кришна 

 

Тогава Нарада отишъл при Уддхава и му рекъл: „Уддхава, ти си най-скъпият 
преданоотдаден на Кришна. Сам Той казва: 

 

на татха ме приятама 

атма-йонир на шанкарах 
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на ча санкаршано на шрир 

найватма ча ятха бхаван 

 

„О Уддхава! Какво да говорим за другите преданоотдадени като Брахма, Шива, 
Санкаршана или Лакшми; ти си Ми по скъп от собствения Ми живот.” Ти си Му 
толкова съкровен приятел, че Кришна те цени повече от самия си живот.” Уддхава 
отвърнал: „Да разбира се, по безпричинната си милост Той може и да е изрекъл такива 
неща, но не смятам, че съм Му истински преданоотдаден, особено след като посетих 
Вриндавана. Цялата ми гордост се стопи когато видях онези бхакти. Духът на 
служенето и силата на любовта към Кришна, които видях у преданоотдадените във 
Вриндавана, нямат паралел. О Девариши, аз съм за никъде! Нима не знаеш думите, 
които изрекох? Те са записани в „Шримад Бхагаватам” (10.47.61): 

 

асам ахо чарана-рену-джушам ахам сям 

вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам 

я душтяджам сва-джанам аря-патхам ча хитва 

бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригям 

 

„Гопите от Вриндавана изоставиха своите съпрузи, деца и семейства, от които е 
много трудно да се откаже човек, пожертваха дори религиозните си принципи, за да 
приемат подслон в лотосовите нозе на Кришна, които са желани дори от самите Веди. 
О! Нека имам щастието да се родя като стрък трева във Вриндавана, та да мога да 
получа прахта от лотосовите нозе на тези велики души върху главата си!”  

„В този стих аз напълно съм разкрил сърцето си. Качеството на любовта към 
Кришна, което видях у девойките във Вриндавана, е толкова висше, че не мога да сторя 
друго освен да копнея да се родя там като стръкче трева, за да може прахта от нозете на 
тези дивни девойки да докосне главата ми. Така че за какво изобщо говориш, 
Девариши? Ако искаш да видиш истинска преданост, истинска божествена любов, ще 
трябва да идеш във Вриндавана. Недей да ме поставяш в неудобно положение като 
казваш, че имам преданост към Кришна, недей да ми се надсмиваш с подобно 
безпочвено изказване. За мен истинските преданоотдадени на Бога се намират във 
Вриндавана.” 

По такъв начин Санатана Госвами се опитва да ни преведе по този път, 
показвайки ни постепенното разгръщане на предаността към Кришна. Прахлада 
Махараджа се приема за основата на шуддха-бхакти, началото на чистото предано 
служене, понеже той се намира в шанта-раса, преданото служене в неутралност. Над 
него съществува дася-раса, любовта към Бога в настроение на слуга, изразена чрез 
Хануман, а още по-нагоре е сакхя-раса, или настроението на приятелство. Пример за 
него са Пандавите. Уддхава е до известна степен в сакхя, но свързана с ватсаля, 
родителската обич и с мадхуря, интимната любов. Така можем да проследим 
прогресивното развитие на предаността. 

По този начин се разгръща близката ни привързаност към Кришна, достигайки 
Вриндавана. Там намираме връхната точка на преданото служене. В разговора между 
Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху откриваме да се споменава, че преданото 
служене на Радхарани е категорично по-възвишено от това на останалите гопи (тебхяс 
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тах пашу-пала-панкаджа-дришас табхйо ‘пи са радхика). Духът на служене, който 
откриваме у Нея, е непонятен и немислим. 

Шри Чайтаня Махапрабху дойде, за да ни донесе това качество на привързаност 
към истината: безусловната отдаденост. Той дойде, за да потърси това щастие от 
служенето на истината. Ако можем да закопнеем за подобен възвишен тип 
съществуване, можем да се считаме за най-големите щастливци.  

Себеотдаването е самата основа на най-висшето ни щастие. Няма как да не се 
отдадем на всичко красиво и ценно, на което се натъкнем. Възхитата ни пред кое да е 
висше нещо се изразява в степента на нашата отдаденост към него. Така че можем да 
измерим качеството на истината, с която сме в досег, единствено чрез интензивността 
на своята отдаденост. 
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РАЗБИРАНЕТО ЗА КРИШНА 

 

Отдадеността не е въпрос на думи. Отдаденост означава не просто да отдадем 
притежанията си, но да осъзнаем, че сами по себе си те са лъжовни. Аз не съм господар 
на нищо. Не съм господар дори на самия себе си. Отдаденост означава да дадем всичко 
на гуру и да се отървем от нечистата привързаност към толкова много притежания, та 
да не могат те да ни притесняват с изкушението: „Ти си мой господар” и така да ни 
подвеждат.  

Трябва да си мислим: „Всичко принадлежи на Бог и на Неговия представител, 
гуру. Аз не съм господар на нищо.” Трябва да се пропием с такъв род познание, то ще 
ни е от помощ в истинското ни духовно развитие. Наистина е така; нека осъзнаем този 
факт. Жадуваме за истината, копнеем да се освободим от фалшивите идеи. И така, 
истинското духовно посвещение, дикша, ни предава знанието, че нищо не ни 
принадлежи. И не само това, но и всичко принадлежи на Бога, включително и ние 
самите. Такова е разбирането за дикша: „Аз Му принадлежа; всичко Му принадлежи. 
Аз съм Негов слуга, а това са предметите за служенето към Него.”  

 

 

Раят на глупците 

 

Такава е истината, а ние страдаме в не-истина, в един въображаем свят. Живеем 
в рая на глупците. Трябва да се откажем от този глупав рай и да встъпим в истинския 
рай. Когато съзрем характеристиките на абсолютното обкръжение на реалността и дори 
бегло зърнем истината, не можем повече да се наслаждаваме на нещата от този свят, 
както сме го правили досега. Тъй като сме изпитали истинския вкус на по-висшата 
истина, в този материален свят повече няма да има очарование за нас. Няма повече да 
усещаме порив да се заемем със задълженията, свързани с този свят на наслаждението. 
Ще сме станали безразлични към него. 

Знаем, че свързаността ни с настоящето настроение за наслаждение води до 
болезнени последици. Осъзнаваме това, но не можем да се откажем от него. На 
степента на садхана, духовната практика, не можем напълно да изоставим тази връзка. 
Въпреки всичко, нямаме друга алтернатива. Привличането ни към позитивната истина 
ще нараства все повече и повече, и постепенно влечението ни към обкръжението и 
задълженията ни ще изчезва. Макар постоянно да се натъкваме на неуспех, ние все пак 
сме неспособни да се откажем от идеята. Ще се стремим отново и отново да вървим 
към истината, а когато не успяваме, сърцата ще ни болят от мисълта, че отново сме 
били сразени от враговете, които са навсякъде около нас. 

 

 

Менталните гъби 

 

Но пламъкът на Кришна Съзнание съществува и този пламък не може да бъде 
угасен. Той е искрица от вечната истина. Така че този огън ще продължава да пламти и 
ще дойде денят, в който враговете, които ни обкръжават, ще трябва да се оттеглят 
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веднъж завинаги. Един ден ще открием, че Кришна постепенно е превзел цялото ни 
сърце, а останалите са си отишли завинаги; тях вече ги няма да притесняват умствения 
ни цикъл. Ще разберем, че тези нежелани неща са като гъби; те са се породили в 
почвата на ума ни, а сега вече ги няма, мъртви са. Отишли са си, единствен Кришна е 
останал в сърцето. Тогава сърцето ще е изпълнено само с Кришна, само с разбирането 
за Кришна. 

Веднъж докато даваше посвещение в Харе Кришна мантрата на един ученик, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура му каза, че Кришна трябва да бъде 
допуснат да пристане в сърцата ни точно както военен флот пристава на сушата. 
Армията плава с кораб и когато пристане, боят започва и те завладяват страната, точно 
както е казал Юлий Цезар: „Вени, види, вичи - дойдох, видях, победих.” Така че трябва 
да позволим на Кришна да стъпи на брега на сърцето ни. Тогава битката може да 
започне.  

Такова е предложението на Кришна Съзнание; а какво предлагат множеството 
други концепции? От незапомнени времена те ни уверяват: „Ще ти дам това, ще ти дам 
онова”, но Кришна концепцията ще влезе и ще рече: „Претендирам, че всичко това е 
Мое, а вие сте нарушители.” Битката ще започне, нежеланите неща със сигурност ще се 
оттеглят и Кришна съзнанието ще завладее цялото сърце. Това представлява процесът. 
Кришна съзнанието трябва единствено да пристане на брега на сърцето. По един или 
друг начин, посредством някой чист преданоотдаден, частичка Кришна съзнание 
трябва да влезе през ушите ни, достигайки сърцето, а след това Кришна ще осигури 
всичко необходимо. Онзи, който е пийнал дори съвсем малка глътчица Кришна 
съзнание, неминуемо ще успее в духовния живот, било то днес или утре. 

 

 

Кришна е крадец 

 

Може да сме вдигнали високи стени на вси страни около себе си, така че 
Кришна съзнанието да не успее да влезе, но Кришна е крадец, а крадецът не се нуждае 
от покана. За посрещането Му не са нужни приготовления. Той ще влезе заради 
собствения си интерес, и в това е нашата утеха. Нашето успокоение е, че Кришна е 
крадец. Мая е въздигнала непристъпните си стени отвред, но нищо не е способно да 
спре Кришна съзнанието. Кришна е крадец и крадешком ще влезе някой ден.  

Преданоотдаденият може да се отчае, мислейки си: „Враговете са в собствения 
ми дом, собствените ми люде са ми врагове. За мен няма надежда.” Можем да се 
изпълним с огорчение, но Кришна съзнанието няма начин да ни изостави. Кришна ще 
упорства и когато му дойде времето, Той ще победи. И всички други неща, независимо 
колко съкровено пазени са те в най-вътрешните стаи на сърцето, ще трябва да си идат. 
Ще трябва да напуснат и последното кътче. Кришна ще ни завладее. Той ще изпълни 
всичко. Излишните похотливи желания са нещо чуждо на сърцето ни. Те са просто гъби 
и като гъби израстват и ни напускат; те нямат постоянен корен. Не са вкоренени в 
самата почва на сърцето. Може и да си мислим, че онова което сме натрупали в сърцата 
си, ни е много скъпо и мило, че вече се е сляло с нас в еднородна същност, но влезе ли 
Кришна съзнанието, всички други неща ще бъдат отнесени като гъби. 

В крайна сметка всички те са гъби; те не са свързани, не се хранят от почвата на 
сърцето. Те са мимолетни. Всички материални интереси просто преминават по 
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повърхността. Те не са надълбоко вкоренени вътре в същността ни. Единствено 
Кришна съзнание присъства навсякъде, във всички части на съществото ни. Така че 
някой ден гъбите ще изчезнат. Това е потвърдено в „Шримад Бхагаватам” (2.8.5): 

 

правиштах карна-рандхрена 

сванам бхаава-сарорухам 

дхуноти шамалам кришнах 

салилася ятха шарат 

 

Когато Кришна влиза в сърцето през ушите, Той заема лотоса на сърцето и 
постепенно кара цялата нечистотия да изчезне. Точно както когато настъпи есента 
водите навсякъде се пречистват, така и когато Кришна влезе в сърцето, всичко нечисто 
постепенно изчезва отвътре, единствен Кришна остава завинаги. 
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ХАРЕ КРИШНА МАНТРАТА 

 

Преди да мантруваме святото име на Кришна, най-напред трябва да изпеем 
Панча-таттва мантра: 

 

шри кришна чайтаня прабху нитянанда 

шри адвайта гададхара шривасади гаура-бхакта-вринда 

 

Панча-таттва, или петте признака на Абсолютната Истина, дойдоха, за да дарят 
Харе Кришна мантрата на пропадналите преданоотдадени в тази епоха, така че те в 
основата си представят за нас гуру. Те ни помагат да встъпим в царството на Кришна, а 
също и в равнината на Шри Чайтаня Махапрабху. 

След като изпеем Панча-таттва мантра, трябва да започнем да отброяваме 
мънистата на джапа-мала, мантрувайки маха-мантрата: 

 

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 

Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе 

 

Докато отброяваме зърната и възпяваме святото име, броеницата трябва да бъде 
поставена в платнена торбичка, а показалецът, който най-общо се счита за 
неблагоприятен, не бива да докосва зърната, оставайки извън торбичката. Обикновено 
използваме палеца и средния пръст, за да броим. Човек трябва да мантрува 16 кръга, 
както е препоръчал Бхактиведанта Свами Махараджа, но ако има неотложни дела, нека 
мантрува поне 4 кръга; малата не бива да бъде оставяна гладна. 

В процеса на мантруване започваме от по-големите зърна и вървим към по-
малките, връщайки се отново по същия път. Голямото мънисто в средата се нарича 
Планината Сумеру. Не бива да го преминаваме. 

Тази харинама маха-мантра се намира в Упанишадите, също както в „Агни 
Пурана” и в „Брахманда Пурана”. В „Калисантарана Упанишад” тя е препоръчана за 
най-висшата мантра и учените я споменават единствено като начин за обръщение; към 
нея не бива да се добавя молитва. Тази Харе Кришна маха-мнтра е юга-дхарма нама, 
или процесът за осъзнаване на Бога, специално препоръчан за настоящата епоха, 
Калиюга. Намираме я спомената навсякъде из Пураните. Тази мантра може да се 
мантрува тихо, наум или на висок глас. Тя ни е дадена от Махапрабху като обща 
препоръка за падналите души. Той я е дарил на всички, независимо дали са 
квалифицирани или неквалифицирани. Единственото условие за получаването й е 
шраддха, вярата. 

В „Падма Пурана” са споменати десет вида оскърбления, които трябва да се 
стремим да избягваме, мантрувайки Харе Кришна маха-мантрата. Съществуват освен 
това четири типа намабхаша, или апатично мантруване, което няма да ни доведе до 
царството на милостта. Чрез подобен род възвание се постига само обикновено 
освобождение. 

Тези два неправилни начина на мантруване възникват от склонността ни към 
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експлоатация и отречение. Трябва да мантруваме името в дух на служене, избягвайки 
десетте оскърбления. 

 

 

Оскърбление към светците 

 

Първото оскърбление е да се обиждат преданоотдадените, които са 
посредниците за разпространяването на славата и щедростта на Върховния Бог, 
Кришна. Ако оскърбяваме и унижаваме представителите му, святото име не е 
удовлетворено. Единствено преданите на Кришна са истински светци, понеже търсят 
вечния живот. Хора, които почитат полубоговете за временни облаги, не могат да се 
считат за светци. Можем да ги пренебрегнем, тъй като не са отдадени. Светец означава 
ваишнава или преданоотдаден. Всички останали, почитащи полубоговете, не се 
приемат за светци. Ние ги избягваме. Светец е онзи, който няма никакъв друг стремеж 
в живота си, освен към връзката на изпълнено с любов служене към Бога. Единствено 
онези, които са представители на вечната истина, на абсолютното добро, трябва да 
бъдат смятани за светци. Не бива да оскърбяваме такива свети люде. 

 

 

Почитане на полубоговете 

 

Второто оскърбление касае това как трябва да се отнасяме към полубоговете, 
включително към Шива, Шакти, бога на слънцето и др. Те не бива да се считат за равни 
или за по-велики от Вишну, Кришна. Всички те се намират под Негово върховенство и 
са по-нисши от Него. Възложени са им задачи от Върховния Бог, Кришна, и те трябва 
да изпълняват задълженията си според Неговите заръки. В никакъв случай не са равни, 
нито по-издигнати от Кришна. 

 

 

Гуру е като Бог 

 

Третото оскърбление е гуру да се приема за човешко същество. Макар в него да 
се откриват много човешки признаци, въпреки това в съответствие с нашата искрена 
жажда да срещнем Бога, Той се спуска представен в гуру, за да удовлетвори копнежа 
ни по истината. Ние трябва да гледаме на него като на представител на Бога. 
Посъветвани сме най-общо казано да не мислим за гуру като за смъртно същество, 
защото ако опитът ни да достигнем Абсолюта е искрен, тогава Той ще дойде, за да ни 
избави. Бог е всезнаещ, така че чрез определен посредник, който действа като Негов 
представител, Той се спуска тук, за да ни вземе и да ни отведе в по-висшата равнина. 
Съветът и заръката на писанията е да виждаме гуру като представител на Абсолюта, 
тъй като никой не може да ни даде Кришна, освен самият Той. 

Трябва да усещаме Божието присъствие в нашия гурудева. Трябва да виждаме, 
че Бог е дошъл, за да ни дари себе си. Обикновено ние откриваме знаците на 
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смъртността върху тялото на духовния учител, но трябва да преминем отвъд тях. 
Водите на Ганг може да изглеждат мръсни на външен вид, но въпреки всичко тези 
мръсни води могат да ни пречистят с досега си. За материалните ни сетива муртито 
изглежда дърво, камък или пръст, но такова е замърсеното ни виждане. Кришна е в 
него и понякога по-извисените преданоотдадени Го виждат да върви или да говори. Не 
бива да си мислим, че Той е направен от материална субстанция. Когато отидем и 
застанем пред муртито не бива да си мисли, че можем да Го видим, а че Той ни вижда. 
Той се намира в субективната равнина, а аз съм Негов обект.  

Той милостиво ни съзерцава, за да ни пречисти. Така трябва да пренастроим 
визията си. Кришна е бил убит от един ловец; атеистите биха интерпретирали това като 
обикновена случка, но не е така. Сита е била открадната от Равана; но всичко това е 
външно, всичко е илюзорно. Същностната истина се намира над него, в 
трансцеденталната сфера. Затова вещите трансцеденталисти и шастра ни умоляват да 
видим, че нашият гурудева се намира отвъд тези тленни признаци. Кришна казва: 

 

ачариям мам вигяниян 

наванманйета кархичит 

на мартя-буддхясуйета 

сарва-дева-майо гурух 

 

„Самият Аз съм ачария. Недей да смяташ, че гуру е обикновен човек. Самият Аз 
обитавам сърцето на гурудева с всичките си елементи за благото на ученика.” 

 

 

Хулене на писанията 

 

Четвъртото оскърбление е шастра нинда: охулване на шастра, писанията. 
Разбира се това се отнася до онези писания, които се занимават с възхвала на славата и 
благородството на Кришна, не други. Не бива да оскърбяваме тези писания, които ни 
напътстват към Бога и Неговите предани и ни обучават във вечното добро. 

 

 

Святото име: Богът в звук 

 

Петото оскърбление е да се интерпретира святото име на Кришна с помощта на 
речник или граматика, да се откриват различни значения на думите в името. Звукът е 
трансцендентален. Никой речник, граматика и каквато и да било книга принадлежаща 
към светското познание, не биха могли да ограничат или окачествят святото име. Отвъд 
материалния звук на името се намира трансценденталният вътрешен звук (шабда-
брахман). Името само по себе си е Върховната Личност, проявила се по собствената си 
воля. Той е неделим от името си и напълно присъства в звуковата си форма. 

Ваикунтха-шабда, трансценденталният звук, се различава от земните звуци, 
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които могат да бъдат произведени от устните и езика. В хомеопатичната медицина 
всички капсули привидно изглеждат еднакви, но субстанцията отвътре е важната. Това 
е нещо подобно. Обикновеният звук на името, и звукът, вибриран от чист отдаден, 
идват от различни равнини. Разликата е в същността отвътре. Святото име се спуска от 
духовния свят и идва да се самоизрази, танцувайки върху устните. Трансценденталният 
звук на святото име е неделимо свързан с личността, която представя. 

Шестото оскърбление е да се смята славата на святото име на Кришна за 
въображаема.  

 

 

Да се извършват грехове като се мантрува е самоубийство 

 

Седмото оскърбление е да се извършват грехове чрез силата на святото име. 
Писанията заявяват, че едно единствено име е достатъчно, за да пречисти всички 
грехове, които човек може да извърши, но ако продължаваме да си угаждаме и да 
правим грехове с идеята, че мантрувайки дори само едно име ще ги пречистим, това би 
било оскърбление към името, а не истинско мантруване. Не можем да се опитваме да 
Го използваме в своя облага; Той е отвъд цялата тази мая. Истинското име няма да се 
появи в нея. Не бива да си мислим: „Мога да правя какво ли не, името ще ме пречисти.” 
В писанията се казва, че ако продължаваме в такъв дух, това е самоубийствено.  

 

 

Харе Кришна: върховното пречистване 

 

Осмото оскърбление е да се смята, че възпяването на святото име е поредната 
благочестива дейност, като например покаяние, поклонничество, раздаване на 
милостиня, служене на нацията и т.н. Ако приемаме по такъв лековат начин святото 
име, ние извършваме оскърбление, тъй като святото име е абсолютно, а останалите 
изброени процеси заемат едва частична и относителна позиция. Те са непълни; те 
донасят някакъв успех в този земен свят, но святото име дарява самия Бог. Затова 
никой друг процес на пречистване не може да бъде равен на възпяването на святото 
име на Кришна. То е най-висше и нищо не се доближава до него. 

 

 

Забранено за невярващите 

 

Деветото оскърбление е да се дава името на онези, които не го заслужават, 
които нямат вяра във възпяването му. Ако ги принуждавате да повтарят святото име, 
чакат ви лоши последици. Също така без да сме получили вдъхновение, ние не бива да 
приемаме ученици и да даваме харинама посвещение. Ще оскърбим святото име ако 
превърнем даването му в бизнес или търговия. Ако раздаваме името на кого ли не от 
жаждата да бъдем гуру, то това би било оскърбление. Ако без одобрение свише човек 
се втурне да става гуру, за да спечели слава и престиж, преследвайки някакви светски 
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цели, тогава това е грубо оскърбление. 

 

 

Обратно при Бога 

 

Десетото оскърбление е да сме твърде привързани към определено нещо или да 
имаме твърде силно привличане към тялото и към богатството. Когато лодката е 
закотвена, колкото и да гребете, просто ще се въртите около котвата. Тя трябва да бъде 
вдигната, за да може лодката да продължи нататък. Затова не бива да се закотвяме в 
дадено нещо. Трябва да сме отворени. Името ще доведе до известна трансформация в 
умствената ни система, така че трябва да бъдем достатъчно открити и без 
предразсъдъци, за да можем да идем там, където ни прати името. Ако всячески се 
опитваме да избегнем трансформацията и да се придържаме към настоящия си живот, 
това е оскърбление към името: ние го каним, а след това го пренебрегваме. 

Не бива да приемаме името за нещо чуждо; то е наш приятел. Трябва да се 
чувстваме с него като у дома си. Ние ще добием много успокоителна и приятелска 
връзка посредством разбирането на святото име на Кришна, което е най-доброто, най-
прекрасното и най-очарователното. Възпявайки святото име ще постигнем най-
жадуваната цел на живота си и ще се завърнем при Бога, у дома, а не в някоя чужда 
страна. 

Трябва да приемем името по изпълнен с приятелство и обич начин. Името е 
единственият обект на любовта ни. То е наш приятел, а не противник. И така, името ще 
ни отведе у дома, а не в някоя чужда земя. Там е нашият копнян дом, а името е нашият 
копнян закрилник. В подобен дух трябва да продължаваме да възпяваме святото име на 
Кришна. 

Това са десетте оскърбление, които трябва да се избягват при мантруването на 
Харе Кришна маха-мантра: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе 
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 

 

 

Намабхаша – здрачното име 

 

При мантруването на святото име има също така и четири вида намабхаша. 
Намабхаша означава слаба връзка със святото име. Настроението на намабхаша не е 
нито на оскърбление, нито на служене, а нещо между двете. В основата му е 
отречението, но ние трябва да изоставим подобно безразличие и пламенно да служим 
на името, което е наш приятел и господар. Намабхаша може да се класифицира в 
четири категории. Първата е санкетям: косвеното възпяване, имайки предвид нещо 
друго, какъвто е случат с Аджамила. 

Аджамила бил син на брамин. По някакъв начин той се свързал с жена от низка 
класа и започнал да води пропаднал живот като разбойник, като пиянствал и вършел 
какви ли не отвратителни неща. След много години настъпил часът на смъртта му. 
Докато лежал в безсъзнание, той внезапно видял да идват трима ужасяващи на вид 
вестоносци, които сложили въже на шията му и го повлекли нанякъде. Той бил 
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потресен. 

Тъкмо миг преди това, бил видял сина си Нараяна да си играе наоколо, затова 
потърсил помощ от детето като завикал: „Нараяна! Нараяна!” Но докато го викал, 
Аджамила си помислил: „Та какво ли може да стори това малко момче? Нима би могъл 
да се справи с тези три ужасни фигури? Той е толкова слаб.” И тогава, посредством 
връзката със святото име на Нараяна, Бог Нараяна се появил в ума му.  

Тъй като в страха му неговият вик към Бог Нараяна бил искрен, от Ваикунтха се 
спуснали четирима вестители. Те били спокойни и благи и се обърнали към 
ямадхутите с думите: 

„Кои сте вие? За какво сте дошли?”  

„Дойдохме, защото настъпи последният час на Аджамила. Той беше голям 
грешник и ние сме изпратени от своя господар Ямараджа, бога на смъртта, да го вземем 
оттук, за да бъде наказан.” 

„Не знаете ли какво означава дхарма, дългът?” 

„Знаем, разбира се.” 

„Тогава защо сте дошли?” 

„Той извърши неописуеми грехове.” 

„Не чухте ли, че той прие името на Нараяна?”  

„Да, чухме. И какво от това? През целия си живот той вършеше такива греховни 
дела, а сега едно единствено име на Нараяна да приключи с всички тях? Невъзможно!” 

„О, вие не сте били правилно научени от своя господар. Сега след като 
Аджамила прие името на Нараяна, неговата юрисдикция автоматично се променя. Той 
вече не се намира във властта на вашия господар. Нима Ямараджа не ви е дал това 
напътствие?” 

„Не, не, не сме знаели всичко това.” 

„Тогава върнете се и го попитайте.” 

Аджамила бил освободен. Изплашени от становището и от величествеността на 
вестителите на Вишну, ямадхутите побягнали. Аджамила се замислил: „Каква е 
поуката, която трябва да се извади оттук?” 

Това е намабхаша. Съвсем слаба връзка със святото име. Той не извикал името 
на Нараяна нито от вяра, нито следвайки поръката на гуру. Не приел името 
целенасочено, то съвсем случайно проблеснало в ума му. Въпреки всичко в резултат на 
това набожно дело, намабхаша му дарила освобождение. 

Аджамила начаса се пробудил; спомнил си всичките си предишни греховни дела 
и се разкаял. Поел на път към Харидвар без до промълви и думица на семейството или 
приятелите си. Там дълго време възпявал името на Нараяна. Когато дошъл часът, 
същите четирима вишнудхути се спуснали с небесна колесница и го въздигнали в 
съзнателното духовно царство Ваикунтха. 
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Мантруване на шега 

 

Парихася е друг вид намабхаша. Парихася означава надсмиване. Понякога на 
игра можем да кажем: „О, ти да не би да възпяваш името на Кришна?” Ако някой си 
прави шеги и се присмива на Харе Кришна бхактите по улиците, казвайки „Харе 
Кришна”, това би могло да бъде намабхаша ако е свързано с предишни набожни дела. 
В резултат от подобно мантруване следва мукти, освобождението, но не и 
възможността за божествено служене.  

 

 

Кришна като кодово име 

 

Друга форма на намабхаша е стобха: да се използва името с някакво друго 
намерение. Понякога думи като Нараяна или Кришна могат да се използват в някакъв 
технически смисъл или например като кодови названия. Джива Госвами се е 
възползвал от това в своя учебник по санскритска граматика „Харинамамрита-
вякарана”. Когато човек свири на барабан мриданга, използвайки имената гаура-нитай, 
гаура-нитай за да представи различни ритми, това би могло да бъде намабхаша. 

 

 

Непряко мантруване 

 

Хела е друг вид намабхаша: пренебрежително възпяване на името. Когато 
ставаме сутрин от леглото, понякога небрежно можем да изречем „Харе Кришна!” Така 
можем да се отърсим от леността си. Дори в това може да присъства намабхаша. То 
може и да ни освободи от настоящето ни положение, но няма да ни осигури достъп до 
Ваикунтха, което е възможно единствено посредством предано служене. 

Един мохамеданин, който умирал, убит от бивник на глиган, извикал: „Харам!”, 
което означава „Това е ужасно!” Но заради предишните му сукрити, благочестиви 
заслуги, това се превърнало в намабхаша и той постигнал освобождение, мантрувайки 
името на Бог Рама. 

Намабхаша може да дойде и чрез него да се постигне мукти, освобождение, но 
то не ни дарява възможността да служим. Единствено ако умът ни е презареден с 
настроение за служене това би ни издигнало да една по-фина и възвишена равнина, не 
и в противен случай. Ако в мантруването ни се примесват наклонности към 
експлоатация или отречение, то няма да породи копнения резултат. 

Мантруването трябва да се извършва в настроение на служене (севонмукхе хи 
джихвадау). Каква е нашата цел? Ние копнеем да служим на Бога: „Умри, за да 
живееш.” Копнеем за живот в чистота, изпълнен със себеотдаденост, жадуваме за 
щедър живот. Жадуваме да живеем живота на онези, които не желаят да извличат, а да 
даряват. Искаме да живеем цивилизован живот в царството на една по-възвишена 
цивилизация, в която всеки е даващ и излъчващ, а не поглъщащ. Там всеки е устремен 
към Бога и е хармоничен. Там всички са божествени по самата си същност. Божествени 
означава посветени на центъра на цялата хармония, на абсолютното добро. Ето с такъв 



 66

дух трябва да възпяваме святото име, а всяко свое дело да извършваме с преданост към 
Кришна. Трябва да се опитваме да приемем позитивната линия на служене към Вишну 
и ваишнавите, към Кришна и Неговите отдадени, и да възпяваме святото име с такъв 
род отношение. 
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СЛУЖЕНЕТО КЪМ СВЯТОТО ИМЕ 

 

Ученик: Имам един въпрос, касаещ мантруването на Харе Кришна маха-
мантрата на броеница (джапа-мала). Моят духовен учител ми е възложил много 
проповеднически задължения, затова когато се опитам да се съсредоточа върху своята 
джапа-мала, вместо да слушам святото име аз си мисля за всички различни 
задължения, които трябва да свърша. 

Шридхара Махараджа: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура 
подчертаваше, че киртана означава не само гръмогласното възпяване на святото име, 
но и проповядването. Джива Госвами е дал дефиницията за санкиртан: бахубхир 
милитва ят киртанам тад ева санкиртанам: „Когато много хора се събират заедно и 
възславят Върховния Бог, Кришна, това се нарича санкиртан.” Шри Чайтаня 
Махапрабху дойде и донесе санкиртана. В тази епоха на Кали ако святото име се 
възпява съвместно, тези обединени усилия ще принесат плодове (санго шакти калау 
юге). Има разлика между проповедническата мисия на Шрила Бхактисиддханта 
Сарасвати Тхакура и тъй наречената бхаджана на сахаджиите, имитаторите. 

Веднъж един от нашите духовни братя бе обект на строга забележка от страна на 
Гуру Махараджа. Той беше човек с хубав характер, но склонността му беше повече към 
нама-бхаджана. Не беше готов да извършва никакво друго служене, освен да мантрува 
имената на Кришна на своята броеница. По онова време аз отговарях за храма в Делхи 
и бях близък с него, затова писах на Прабхупада: „Ако позволиш, бих искал да 
ангажирам моя духовен брат в някаква проповедническа дейност тук в храма в Делхи.” 
Писмото, което написа Прабхупада, все още е тук. Там пишеше: „Ако успееш да го 
накараш да ти помага в проповедническата ти работа, тогава ще му служиш като 
истински приятел. Не считам, че ако някой просто си седи в джунглата на Балихати и 
само мантрува, отброявайки зърна, това е кришнанушиланам, истинско развиване на 
Кришна съзнание.” 

 

 

Проповядването е битка 

 

Така че киртан означава проповядване, шраванам, киртанам. Киртан не значи 
просто мантруване на висок глас, а проповядване. И проповядването означава битка с 
противниковия лагер. Киртан означава сражение. Той поражда божествена вибрация, 
която ще се сражава с всички обикновени вибрации, плаващи в този свят като фини или 
груби вълни. И така, Прабхупада ни е казал, че нашата туласи броеница не бива да 
гладува. Минималният му съвет беше, че трябва да извършваме някакво служене под 
формата на мантруване на Харе Кришна докато отброяваме зърната поне веднъж 
дневно. Точните му думи бяха малика упабаса на: „Броеницата не бива да гладува.” А 
общата му инструкция бе да проповядваме колкото е възможно повече. 

Веднъж разговарях с един от големите духовни водачи на храма Удипи в 
Мадрас. Той ми каза: „Понякога проповядвам за Мадхвачаря и за бхакти култът, но 
нямам време за садхана (редовна духовна практика като например джапа, Гаятри 
мантра, изучаване на писанията и т.н.)” Аз го подкрепих. Нашият Гуру Махараджа ни 
е казал, че хари-катха, проповядването за Кришна, е не по-малко важно от садхана. То 
е дори още по-живо. Проповядването е по-жизненоважно, витално. Когато 



 68

проповядваме, автоматично се налага да постигнем максимална концентрация. От 
друга страна, докато мантруваме на своята броеница можем да сме разсеяни. Когато 
говорим за Кришна на друг човек, налага се да вложим цялото си внимание. Инак не 
бихме могли да сме точни. Цялото ни внимание трябва автоматично да се съсредоточи 
когато разговаряме за Кришна. А когато пишем за Кришна е необходима дори още по-
голяма акуратност отколкото в говоренето за Него. Така че писането също е киртан. 
Развиването на Кришна съзнание може да бъде дори още по-интензивно докато пишем 
за Кришна.  

 

 

Гаудия Матх – войната срещу мая 

 

И така, проповедническата мисия на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакура, Гаудия Матх, е обявила тотална война на мая, илюзията, и дори на всички 
съществуващи религиозни концепции. Нашите авторитети са „Шримад Бхагаватам” и 
Шри Чайтаня Махапрабху. Божествената любов е висшата цел за всяка душа. 
Красотата и любовта са сумум бонум, най-висшето постижение; те са окончателният 
управляващ принцип, а не силата. А красотата и любовта се разкриват в най-извисената 
си позиция в Кришна във Вриндавана. Най-висшето разбиране за Абсолютната Истина 
са Красивата Реалност и Божествената Любов. Същевременно разликата между похотта 
и любовта трябва да бъде ясно разбрана. Двете не бива да се объркват. Апогеят на 
отдадеността  се проявява в любовта на обитателите на Враджа. 

Затова проповядването (санкиртан), а не отброяването на мъниста (джапа) е 
истинското служене към Кришна. Но тъй като сме поели обет, който ни е заръчан от 
Махапрабху и от гурудева, ние трябва да възпяваме святото име на броеницата; това е 
наш дълг. Нашият Гуру Махараджа ни е казал: „Джапа броеницата не бива да 
гладува.” Затова когато сме заети с проповедническа дейност, не бива да има съмнение, 
че изпълняваме заръката на Махапрабху. Макар Той да ни е посъветвал да мантруваме 
100 000 имена, или 64 кръга дневно, това не е толкова важно. Което наистина е важно е 
духът на служене. Не сме чували гопите непрестанно да мантруват името на броеница, 
а въпреки това заемат най-извисената позиция в служенето към Кришна във 
Вриндавана. 

 

 

Експресът за Вриндавана 

 

И тъй, кришна-нама ще ни помогне изключително много да стигнем до 
Вриндавана. В това е неговата значимост. Святото име на Кришна ни отнася към целта 
като експресен влак, който не спира на никоя друга гара. Ако възпяваме името без 
никаква формална молба, без да искаме „Дай ми това, дай ми онова”, то действа като 
бърз влак, който неспирно лети към Вриндавана. Там липсват замърсяванията на карма 
и гяна. Вриндаванските отдадени просто си мислят: „Искам Кришна. Не знам какво е 
добро и лошо. Просто искам Кришна.” 

Ученик: По колко кръга искаше вашият Гуру Махараджа от учениците си да 
мантруват на ден? Беше ли указал някакъв установен брой? 
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Шридхара Махараджа: Общата му препоръка беше да се мантруват по 25 000 
имена, 16 кръга дневно, или минимум поне 4 кръга. Ако някой няма работа, той би 
могъл да мантрува 100 000 имена, или 64 кръга. 

Ученик: Би ли дал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура харинама посвещение 
на някой, който мантрува едва 4 кръга на ден? 

 

 

Качество, а не количество 

 

Шридхара Махараджа: Нямаше подобни съображения. Формално човек трябва 
да направи някаква бройка, но не съществува стриктно ограничение. Онова, което той 
изискваше от нас, бе интензивна заетост в служене на Бога под ръководството на някой 
ваишнава, защото най-важното е служенето. Постигането на целта не се подсигурява 
просто от увеличението на броя пъти, които произнасяме името; единствено чрез 
нарастване на качеството бихме постигнали успех. 

В писанията съществуват толкова много слова, окуражаващи нашата реализация 
на святото име по различни начини, но Шрила Рупа Госвами ни е дал една централна 
мисъл. Той цитира „Падма Пурана”: атах шри кришна намади на бхавед грахям 
индрияих. Нашите сетива, физически и ментални, са неспособни да влязат в досег с 
трансценденталността. Името е нематериално (апракрита) и без земни ограничения 
(ваикунтха). То принадлежи на друга една равнина. Така че нищо, принадлежащо на 
Кришна – нито името, нито облика, нито качествата или забавленията Му – не може да 
бъде докоснато чрез нашите физически или ментални сетива. Но когато имаме 
настроението на служене, тогава Той сам се спуска долу при нас. Единствено тогава би 
могъл езикът ни наистина да произнесе името на Кришна. Инак може да се 
възпроизведе единствено физическия звук от буквите на името. Езикът ни, дланите ни, 
физическият звук – всички тези земни неща не могат да влязат в досег с Кришна. 
Необходима е определена пресечна среда, която да свърже това тяло с неземното. И 
тази връзка е пламенното ни желание да служим на Кришна, да Го удовлетворим. 
Електрическата крушка не свети когато не е свързана към тока. Единствено когато 
протича ток, тя ще заблести. Така и името може да се явява на езика, във въздуха, в ума 
или написано, но трябва да имаме връзката между Ваикунтха и този земен свят. Тази 
връзка е преданото служене, действителното настроение на служене. Единствено то 
може да свърже физическата област с Ваикунтха и Вриндавана. 

 

 

Стрелба с халосни мантри 

 

Кришна ще дойде по Своя воля. Той ще се спусне на езика ви и тогава вашият 
език ще е способен да произнесе името на Кришна. Пушка, която няма куршуми, а само 
халосни патрони може и да гърми, но всъщност не изстрелва куршум. По подобен 
начин и мантруването на името на Кришна без настроение на служене произвежда звук, 
но той не слиза по-надълбоко от устните. Като пушка, която стреля с халосни вместо с 
истински патрони. Нашето възпяване на святото име на Кришна трябва да е заредено с 
темперамент на служене, с намерението да Го зарадваме. 
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Инак звукът, който произнасяме, е фалшив. Той е просто имитация, подражание. 
Святото име не може да се усети със сетивата ни. То е свръхментално и 
трансцендентално. Обикновен звук от този земен свят ни би могъл да бъде името на 
Кришна. Ушите ни не могат дори да доловят името ако го няма посредничеството на 
настроението на служене. Пламенният копнеж да удовлетворим Кришна трябва да 
посредничи между Кришна и ухото чрез ума. Единствено тогава името на Кришна ще 
влезе през ушите ни и ще ни разкрие Неговия облик, качества и забавления. Святото 
име не е физическо, то е апракрита, трансцендентално, неземно. Единствено чрез 
нашето настроение на служене то се спуска в този земен свят. 

Нашият Гуру Махараджа поставяше най-голямото ударение върху настроението 
на служене. Иначе всичко е лъжовно, всичко е имитация. И хората ще си рекат: „О, 
Кришна го няма тук. Тези люде са лицемери. Само танцуват и вдигат шум, но не са 
изпълнени с дух на служене.” Единствено чрез служене можем пряко да влезем в досег 
с Кришна. Истинското нещо, което трябва да практикуваме, е как да постигнем дух на 
служене, ваишнава-сева. Ваишнавата извършва служене и ние трябва да попием от 
него метода за придобиване на това настроение на служене.  

Под напътствията на преданоотдаден трябва да практикуваме как да отдаваме 
себе си. Нужно е себеотрицание, нужна е себеотдаденост. Това позитивно нещо ще ни 
бъде дарено от преданоотдадения. Ако на децата още отначало се дадат лист и молив, 
това няма да доведе до резултат. Затова им се дава камъче, с което те се учат да пишат 
по земята. Така и ние в началото трябва да се стремим да практикуваме как да развием 
настроение на служене, навици на посветеност. Те са нашето съкровено съкровище, 
както и нашата утеха. 

Чистият преданоотдаден ще ни помогне в опита ни да развием настроение на 
служене. Казано е, че ако човек е скъперник, той трябва да се опита да даде поне малко 
смет като милостиня на някой друг. На стиснатия се казва: „Дай поне малко пепел на 
някой друг, та да се научи ръката ти да дава.” Така че настроението на служене е нещо 
висше. Трябва да практикуваме как да се отдаваме в служба на Кришна. 

Не бива да се боим, че не сме постигнали най-висшата форма на служене в 
намабхаджан, служенето към святото име. Не бива да си мислим: „Защо ми казаха да 
премета храма? Всеки обикновен човек може да го направи.” Не бива да се боим от 
това. За нас е нужно да добием настроение на служене. Нужни са себеотдаденост, 
безкористност, самозабрава. Казва се, че Сократ е пример за самозабрава, а Исус 
Христос е пример за саможертва. И с каква цел? Заради Върховния. Затова ни е 
необходима позитивна връзка с преданоотдаден. По негова заръка ще се свържем с 
равнината на служенето. Нашата енергия може да достигне до трансценденталната 
равнина единствено чрез неговата милост и посредничество. Затова нашият Гуру 
Махараджа Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура поставяше ударението 
деветдесет процента върху развиването на настроение на служене за проповядване; 
такава трябва да е целта ни, в каквото и положение да се намираме. 
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НЕКТАРЪТ НА СВЯТОТО ИМЕ 

 

Онова, което е необходимо, е не просто звукът от святото име на Кришна, но 
истинският смисъл, същината, духът на звука. Единствено физическият аспект на 
святото име представлява нама-апарадха, оскърбително мантруване, той не е 
истинското име. Истинското име е напълно духовно. Намакшара бахирая бате табху 
нама кабху ная: само звукът от буквите на името не е истинското име. Това е обяснено 
в „Према Виварта” от Джагадананда Пандит, книга изпълнена с философските 
заключения на Кришна съзнание. Тя е публикувана и редактирана от Бхактивинода 
Тхакура. Там четем следния пасаж: Намакшара бахирая бате табху нама кабху ная: 
просто звукът на святото име на Кришна никога не бива да бъде считан за истинското 
име. 

Дори в намабхаша, здрачното зазоряване на святото име, което настъпва преди 
чистото от оскърбления мантруване, присъства звукът на името, но я няма вътрешната 
му същина. Намабхаша може да ни дари мукти, или освобождение от негативната 
страна, от материалния свят. Но в него няма и следа от участие в позитивната страна, 
духовния свят. В него името липсва. Святото име на Кришна е нещо позитивно и ако 
ние наистина копнеем за докосването му, трябва да получим достъп до позитивния 
свят. Когато стоим откъм негативната страна, как бихме могли да докоснем святото 
име? Намабхаша може и да ни донесе освобождение, но не и съпричастност в 
царството на предаността. Така че истинското име не се намира в намабхаша. 

 

 

Съкровищата на Ведите 

 

Само една определена група освободени души обожава святото име, не всички. 
Шрила Рупа Госвами е написал в своята „Намаштакам” (1): 

 

никхила-щрути-маули-ратна-мала- 

дюти-нираджита-пада-панкаджанта 

айи мукта-кулаир упасяманам 

паритас твам хари-нама самшраями 

 

„О Свято Име! Връхчетата на пръстите на Твоите лотосови стъпала са вечно 
обожавани от искрящото сияние, струящо от скъпоценните глави на Упанишадите, 
които са украшението на Ведите. Ти си завинаги боготворено и възпявано от дивни 
освободени души като Нарада и Шукадева Госвами. О хари-нама! Очиствайки се от 
всички оскърбления, аз приемам подслон единствено у Теб!” 

Рупа Госвами казва, че толкова много освободени души обожават святото име на 
Кришна, поднасяйки почитанията си от вси страни. Той обяснява, че величието на 
святото име може и да не се открива в обикновените писания, но ако бъдат изучени 
като цяло, в тях се намира самият дух на святото име. Обикновените люде може и да не 
стигнат до това в изучаването си, но съществуват такива, които отбират истинската 
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същина, истинския смисъл от тези обширни писания и открояват величието на святото 
име като едничката цел на цялата основна ведическа литература. 

 

 

Джунгла от звуци 

 

Основните кодове в шрути, Ведите, загатват за святото име на Кришна. Шрути 
означава шабда: онова, което може да бъде доловено чрез ухото, звукът на 
откровението, спускащо се свише. Ведите по естествен начин ни казват, че можем да се 
доближим до висшата реалност единствено посредством звука. Иначе биха били 
пагубни. Ако не казваха, че единствено посредством звука можем да постигнем 
истината, каква изобщо би била необходимостта от Ведите, които не са нищо друго 
освен въплътени звуци? Така че ако проследим истинската им характеристика ще 
открием, че основните Веди говорят за култивирането на звука, чрез който постигаме 
Бога. Можем да разберем това единствено чрез звука (шабда-праманам). Само звукът 
може да разкрие реалността. Ведите задължително трябва да казват това, в противен 
случай биха били просто една ненужна джунгла от звукове.  

Шрути означава онова, което се долавя чрез ухото, и този звук е абсолютен. 
Шрутите идват да ни заявят, че единствено чрез звука можем да постигнем най-
висшата цел. Основните редове (сутри) на шрутите ни информират: Никхила-щрути-
маули-ратна-мала. Маули означава основните писания. Те са като множество бисери 
или скъпоценни камъни, подредени в огърлица. В сиянието им се разкриват лотосовите 
нозе на свято име. Точно както като правим арати, ние поднасяме лампа, за да 
покажем муртите по-ясно на обикновените люде, така и основните шрути ни помагат 
да добием това виждане: че единствено посредством звука можем да имаме Върховния 
Бог.  

Рупа Госвами казва, че ако сме по-внимателни в тяхната същина ще открием, че 
основните шрути единствено се стремят да ни разкрият лотосовите нозе на святото 
име, точно както по време на арати гхи-лампата ни помага да видим образа на Бога. 
Ние може да имаме общ поглед към муртите, но с помощта на лампата успяваме да 
различим отделните части от снагата на Бога. По същия начин разбираме, че основните 
шрути със светлината си се стремят да ни разкрият най-ниските части от святото име 
на Кришна. Те ни напътстват и ни помагат да добием разбиране за най-отдалечените 
части на святото име, дарявайки ни неясната концепция, че името е всичко. Рупа 
Госвами казва, че онези, които са наистина освободени, са наобиколили святото име и 
му поднасят възхвалата и обожанието си. И той се моли: „В този дух аз приемам 
подслон в святото име на Кришна.” 

Истинският смисъл на Ведите е трудно да бъде разбран. Някои хора ще рекат: 
„Мантруването на Харе Кришна не се препоръчва във Ведите. Там „Кришна” по-скоро 
се споменава като име на демон. Защо трябва да възпяваме името Му?” Във Ведите 
(„Чандогя Упанишад” 8.13.1) откриваме следния стих: 

 

шямач чавалам прападйе 

шавалач чямам прападйе 
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„С помощта на черното (шяма) ще научим служенето към бялото (шавала); с 
помощта на бялото (шавала) ще научим служенето към черното (шяма).” Какво е 
значението на този стих? Нашите ачарии обясняват, че Абсолютът би могъл да бъде 
разбран посредством енергията и енергичния. Шяма означава Кришна, който е черен, а 
шавала, бялата, е Радхарани. Така че с помощта на Радха можем да добием служене 
към Кришна, а с помощта на Кришна можем да имаме служене към Радхарани. 

 

 

Бог посредством звука 

 

Затова Рупа Госвами казва, че само повърхностното изучаване на Ведите ще ни 
разочарова. Но ако търсим с позитивен ум, по милостта на садху, ачариите и на 
махаджаните ще открием, че основните шрути ни водят към разбирането, че 
единствената цел на всички ведически звуци е централният звук: святото име на 
Кришна. Има много части на Ведите, разкриващи приливите и отливите в абсолютната 
област, но трябва да съществува център. Така че основните звуци всичките хвърлят 
светлина, подобно факли, разкривайки ни че има един централен звук, представящ 
върховната цялост, и това е Кришна. Поднасяйки обожанието си, неизброими 
освободени души са наобиколили името на Кришна - онзи централен звук, от който 
произлизат всички ведически мантри, даващи ни някакво понятие за звуковия аспект 
на абсолютния център. Такъв е доводът на Рупа Госвами.  

Разклоненията на Ведите всичките са звуци, а толкова много неизброими звуци 
трябва да произлизат от някакъв център. Те няма как да не насочат онзи, който има 
правилно виждане, към извора на звука, казвайки: „Върви! Тичай натам! В нашия извор 
ще откриеш всичко. Всички ние частично представяме много различни неща, но си 
имаме център, имаме извор. Върви към него и ще откриеш звука, който ще те напои; а 
може да научиш и други аспекти на този звук.” 

Святото име на Кришна е най-важното; то не е нищо по-малко от самия Кришна. 
То напълно представя целостта. Рупа Госвами възкликва: „О Свято Име, приемам 
подслон в лотосовите Ти нозе! Ти си великият, централен звук, от който произтичат 
всички звуци на разкритите писания.”  

А Санатана Госвами, който е духовният учител на Рупа Госвами, казва: 

 

джаяти джаяти намананда-рупам мурарер 

вирамита-ниджа-дхарма-дхяна-пуджади-ятнам 

катхам апи сакрид-аттам муктидам пранинам ят 

парамам амритам екам дживанам бхушанам ме 

 

„Слава на екстаза на служенето към святото име! Ако някак успеем да влезем в 
досег с този звук, нама рупам мурарех, тогава всички останали дейности ще секнат; 
няма да изпитваме нужда да вършим нищо друго. Всичките ни многообразни 
задължения няма да имат за нас никакво значение ако постигнем служенето към 
божественото име на Кришна.” 
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Дхарма означава бизнес заетостта на онези, които работят за резултата. Дхяна е 
оттеглянето от този физически свят и изпълняването на вътрешна медитация, в опит да 
се експлоатира съкровения свят. И двете тези дейности се прекратяват, секват в екстаза 
на служенето към святото име.  

Сектата Рамануджа обожава Лакшми-Нараяна в настроението на изобилния 
разкош и почтителното благоговение във Ваикунтха. В екстаза на святото име това 
също ще бъде прекратено. Онзи, който получи истинската благодат на божественото 
име на Кришна, ще се отдръпне от всички фази на тези различни типове обожание, а 
именно: варнашрама дхарма, или социални задължения; дхяна, вътрешната медитация 
на гяните (умозрителните люде) и йогите; и пуджа, пищното обожание във Ваикунтха 
след освобождението, което привлича последователите на Рамануджа сампрадая. 
Святото име ще ни отведе до виждането за Голока, личната обител на Кришна, където 
ще трябва напълно да се оттеглим от всички тези различни фази на духовния си живот. 
Ще трябва да прекратим всяко дело, дори и то да бъде извършвано за Кришна. Ще 
трябва да се откажем от вътрешната медитация и преценяване, и дори от пуджата, 
обожанието с почит и благоговение. Святото име ще прекрати всички тези склонности 
и ние ще открием толкова много сладост във възпяването му, че ще сме неспособни да 
отделяме внимание на каквото и да било друго. Когато наистина влезем в досег със 
звуковия аспект на Абсолюта, всичките ни останали ентусиазирани усилия и функции 
ще секнат. Ще се заемем единствено с името. След това, когато името ни позволи 
отново да се захванем с някакво друго служене, тогава ще можем да го извършим. 
Името притежава такава сила, такава висша степен на могъщество, че ще прекрати 
всички други форми на служене и ще ни плени. 

 

 

„Искам да имам милиони уши!” 

 

В творбите на Рупа Госвами откриваме следния стих: 

 

тунде тандавани ратим витануте тундавали-лабдхайе 

карна-крода кадамбини гхатаяте карнарбудхебхях сприхам 

четах прангана-сангини виджаяте сарвендриянам критим 

но джане джанита киядбхир амритих кришнети варна-двайи 

 

Когато святото име на Кришна се спусне и превземе езика и устните, то ги 
овладява толкова силно, че ги кара да го повтарят като че са полудели. По такъв начин 
силата на името се спуска върху тях и човек чувства, че само един език и едни устни не 
му стигат; нужни са му хиляди усти, за да вкусват нектара на святото име. Тогава 
святото име на Кришна нахлува през ушите в такъв огромен и мощен поток, че те са 
запленени и човек си мисли, че само две уши са му недостатъчни; той жадува да има 
милиони уши, през които внимателно да пие сладостния поток, който се влива. Две 
уши са нищо за него; той копнее за милиони уши. Нектарът на святото име нахлува 
като потоп през ушите му, проправяйки си път към сърцето. 

Той е толкова сладък, че когато достига и улавя сърцето, центъра на всички 
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сетива, всичко се вцепенява. До каквото и да се докосне този сладостен агресор, то 
цялото бива завладяно с такава сила, че всичко останало е пренебрегнато. Рупа Госвами 
пише: „Не знам, не мога да кажа, не успявам да изразя колко много нектар има в 
святото име на Кришна. Тези две срички съдържат толкова много сладост, и то сладост 
с такова високо качество! И тази сладост е толкова агресивна, че завладява всичко.” 
Този стих откриваме във „Видагдха Мадхава”, написана от Шрила Рупа Госвами. 

В книгата си „Шаранагати” Шрила Бхактивинода Тхакура обяснява 
„Намаштакам”, осемте молитви във възслава на святото име, написани от Рупа 
Госвами. Там всичко е описано изключително красиво. 

Той пише: „Сърцето ми е досущ като пустиня, изпепелена от слънцето. Такова е 
вътрешното състояние на ума ми. Желанието за тленни неща не може да ме насити, 
защото по природата си те довеждат смъртта. И не само едно или две, а хиляди такива 
водещи към смърт желания са се подслонили в ума ми. Затова подсъзнателната ми 
сфера неспирно гори. Такова е положението ми. 

Но някак, по милостта на садху и гуру, святото име на Кришна със своята 
безгранична надежда влезе в отворите на ушите ми и достигна равнината на моето 
сърце. И там тази специфична надежда с безкрайните си и благодатни възможности, 
докосна сърцето ми с някакъв нов, непознат нектар. 

 

 

Екстазът на името 

 

Нова надежда изгря със звука. И тогава тя бурно рукна от сърцето към езика ми. 
Не е така, че посредством усилието на езика си аз произвеждам този звук – не. Онова, 
което дойде от сърцето на светеца през ушите ми влезе в моето сърце, а после мощно 
избликна на езика ми и започна да танцува. Това е истинското свято име. То се спуска 
свише. То не може да бъде произведено от материалната форма на този език. Неговият 
извор е свише. 

И чрез представител на Абсолюта то слиза през ушите до сърцето. В сърцето 
намира отклик и тогава святото име на Кришна буйно избликва на езика, започвайки да 
танцува. С огромна сила то достига върха на езика и сладкият звук започва своя танц.” 

Тук е описан истинският ефект на божественото име. Ако това е живото, 
истинско име, гласът ще пресекне, тялото ще затрепти, нозете няма да имат сили да 
стоят изправени. Понякога сълзи ще се леят в потоци по тялото, а косите ще 
настръхнат. Понякога тялото ще променя цвета си и няма да има дори следа от 
разсъдък или съзнание. Ще изгубим свяст, цялото тяло и ум ще изглеждат сякаш са 
атакувани, разтърсени или повлияни по различни начини. Привидно може да ни се 
струва, че в тялото и ума се пораждат множество проблеми, но съкровеното сърце 
прелива от някакъв специфичен вид странен, сладостен сок.  
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Нектарен океан 

 

Понякога човек си мисли: „Аз съм в океан от нектар. Целият ми живот потъва в 
океан от нектарна течност. Извън себе си съм. Не мога да разбера къде се намирам. 
Къде съм? Какво е това? Какво се случва с мен? То ме подлудява. Нима губя разсъдък? 
Къде е досегашното ми съществуване, къде е моята сериозност, моята сдържаност, къде 
се дянаха? Какво става с мен? 

Изцяло съм обладан от нещо извън мен. Аз съм кукла в ръцете на някаква 
страшна сила, която в същото време е толкова любвеобилна към мен. Не мога да 
разбера как е възможно посредством своята вяра да съм попаднал в това дивно, 
непознато обкръжение, непреживявано и невкусвано никога досега.  

Най-сетне разбирам, че съм завладян. Цялото ми същество, отвън и отвътре е 
пленено от една специфична и сладостна сила. Не мога да не падна жертва на такава 
сладка сила. Не мога по никакъв начин да я опиша. Потърсих подслон у Него и Го 
приех за свой закрилник; а след като вече попаднах в ръцете Му, Той се отнася с мен по 
такъв безмилостен и деспотичен начин. Въпреки това всичко е такава неочаквана 
наслада. Как така? 

Не мога повече да се съпротивлявам. Напълно съм очарован. Нека да ме сполети 
съдбата ми. Не мога да се избавя. Аз съм пленник в дланите на омайния си приятел; 
свършено е с цялата ми независимост. Не ми остава никакъв друг изход освен да се 
отдам. Неспособен съм да опиша реалното си положение. Откривам, че Той е автократ. 
Каквото Му се прииска, Той ще го стори. И понеже няма никакъв начин да Му се 
противопоставя, аз трябва да Му се отдам. Нека да допринеса към онова, което Му 
харесва да прави. Нима бих могъл да сторя друго? Аз съм безпомощен. 

Понякога ми се струва, че сладостта на Името прилича на разцъфнало цвете, от 
което струят дивни потоци аромат. Святото име на Кришна носи в себе си толкова 
многообразни сладостни потоци, чрез които Той се изразява по удивителни начини. 
Понякога Той проявява чудновати нюанси и облици, а сетне изчезва. 

Толкова много Негови пленителни страни се явяват сякаш пред вътрешния ми 
взор, и Той ме принуждава да се отдам пред пиедестала на този олтар. Той се разкрива 
в пълния си облик, във Вриндавана, в Своята враджа-лила, с Радхарани, и ме отвежда 
там. Озовавам се всред Неговото дивно, сладостно и любящо обкръжение. А Той казва: 
„Виждаш ли! Имам толкова много чудни неща. Това е твоят дом. Аз не съм просто 
въображение, а конкретна реалност. Ще откриеш, че обкръжението е сладостно и 
благотворно. Заживей тук.” 

Виждам как Той се отнася с различните си спътници по различни начини, в 
различни раси. И разкривам, че имам друго тяло, изплувало от предишното, което 
намира своето постоянно място тук, в служба на Него. Тук откривам съвършено нов 
живот. И най-сетне разбирам, че всички сметки от досегашния ми живот и опитност са 
изчезнали. И е вярно: истинският ми живот е тук. Това е истинското, а всичко онова е 
било измама, онзи живот изчезна. 

И тогава разбирам, че възпяването на святото име ми носи ново вдъхновение, 
нова перспектива, нова надежда. За каквото и да копнеем, каквато и да е съкровената 
ни жажда, името я напоява. Ако приемем името, целият ни вътрешен копнеж ще бъде 
осъществен. То е вечно, то е по-чисто от най-чистото и е преливащо от екстаз. Сега 
откривам, че съм напълно променен. 
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Сега най-съкровеният ми копнеж е този: нека всичко, което е против това сладко 
име да изчезне завинаги от света. Каквото и да е в опозиция на сладостното име, нека 
се разпилее, и ако е необходимо аз съм готов да дам живота си, за да го накарам да се 
разпилее завинаги. Тогава и другите ще могат да му се радват на воля. Не бива да има 
пречка пред това осъществяване в живота. То не може да се сравни с нищо. Затова нека 
всеки дойде, а ако е необходимо аз ще пожертвам себе си, за да унищожа всяко 
противопоставяне, та да могат всички леко, мирно и безопасно да се радват на този 
абсолютен, сладостен и блажен живот.” Това заявява Шрила Бхактивинода Тхакура в 
последната песен на своята книга „Шаранагати” (Отдаденост).  
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КРАСИВАТА РЕАЛНОСТ 

 

Рамананда Рая бил женен човек, но бил признат от Шри Чайтаня Махапрабху за 
господар на сетивата си в безпределна степен. Веднъж един свещеник брамин на име 
Прадюмна Мишра дошъл при Махапрабху и Му рекъл: „Искам да послушам за Кришна 
от устните Ти.” Махапрабху отвърнал: „Аз не знам нищо за Кришна, но Рамананда Рая 
знае. Иди и послушай от него за Кришна. Кажи името ми и вероятно той ще приеме да 
поговори с теб.” 

Прадюмна Мишра се поколебал, но отишъл и наблюдавал известно време 
Рамананда Рая, а след това се върнал при Махапрабху. Махапрабху го запитал: „Разказа 
ли ти Рамананда Рая за Кришна? „Не.” „Защо?” „Видях го да се занимава с нещо 
осъдително. Наблюдавах го известно време, а после се върнах тук.” „Какво си видял?” 
Прадюмна Мишра отвърнал: „Видях Рамананда Рая да обучава няколко млади 
танцьорки!” 

Девойките, които се посвещават в служене към муртито на Бог Джаганнатх от 
ранна възраст, се наричат дева-даси. Те не се омъжват и понякога нравът им не е много 
добър. Прадюмна Мишра видял Рамананда Рая да обучава девойките по твърде 
предизвикващ възражения начин. Той им показвал как да отиват пред Бог Джаганнатх, 
как да танцуват и пеят. Показвал им в какви пози да застават, какви жестове да правят, 
как да изглеждат привлекателни и съблазнителни. Обучавайки ги, той дори понякога 
докосвал гръдта и слабините им. Затова Прадюмна Мишра казал на Махапрабху: „Като 
видях какво върши Рамананда Рая, аз не изпитах уважение към него; наблюдавах го 
известно време с какво е зает, а сетне се оттеглих.” 

 

 

Господар на сетивата 

 

Махапрабху му отвърнал: „Недей да подценяваш Рамананда Рая. Той владее 
сетивата си. В него няма и сянка на лукавство. Дори Аз усещам притесненията на 
сетивата у себе си, но не и Рамананда Рая. Ние нямаме пряката опитност, че може да 
бъде достигната степен, намираща се високо над земните сетивни удоволствия. Само 
сме чували от писанията, че съществува такова ниво, при което човек надхвърля всички 
тези груби привличания. 

Това е споменато в „Шримад Бхагаватам”(10.33.39): 

 

викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишнох 

шраддханвито ‘нушринуяд атха варнайед ях 

бхактим парам бхагавати пратилабхя камам 

хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах 

 

„Онзи, който слуша с твърда вяра за неземните любовни истории на Бог Кришна 
с гопите, описани от чист преданоотдаден, скоро се освобождава от светската похот и 
постига божествена любов към Кришна.” 
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„Човек може физически и да е зает с подобни дейности, докато сърцето му е 
другаде. Съществува само един такъв човек – Рамананда Рая. Не са много людете като 
Рамананда; единствен той е постигнал тази степен, понеже е вещ в онзи специфичен 
тип чувство и разбиране, необходими за служенето към Кришна и гопите. Неговото 
сърце е напълно посветено на каузата на Кришна; той не притежава никакъв личен 
интерес. Той винаги е в Кришна съзнание и каквото и да върши е за удовлетворение на 
Кришна, затова не си мисли небивалици за него. Върви там отново.” 

 

 

Луд по Кришна 

 

Тогава Прадюмна Мишра отново отишъл да посети Рамананда Рая, а Рамананда 
започнал разговора с думите: „О, онзи ден не успях да те уважа. Но ти отново си дошъл 
да послушаш за Кришна. Какъв щастливец съм аз!” Било утро когато Рамананда Рая 
започнал да говори; отминало пладнето, а той все още като луд разказвал за Кришна. 
Бил напълно забравил за хранене, къпане и каквото и да било друго. Като обезумял, той 
неспирно говорел за Кришна. Било вече късно, слугите му идвали за втори, трети път 
да го молят да се окъпе и да приеме вечерята си, и накрая той трябвало да прекъсне 
разговора и да си тръгне. Тогава Прадюмна Мишра се върнал при Махапрабху и рекъл: 
„Да, аз послушах Рамананда Рая и сърцето ми се преизпълни от неговите разкази за 
Кришна.” 

Самият Махапрабху бил слушал как разказва Рамананда Рая и отвърнал: 
„Рамананда знае какъв е Кришна. Онова, на което съм научил Рупа и Санатана, съм го 
чул от Рамананда.” Споменава се, че Махапрабху е приел дикша, посвещение, от 
Ишвара Пури; за целите на проповядването Той е приел санняс, орденът на 
отречението от Кешава Бхарати; а за да встъпи в трансцеденталните забавления на 
Кришна във Вриндавана, Той приел рага-марга посвещение от Рамананда Рая. Разбира 
се Ишвара Пури, Кешава Бхарати и Рамананда Рая никога не считали себе си за гуру на 
Шри Чайтаня Махапрабху. Но виждало се, че Махапрабху се отнася към Рамананда с 
респект. В „Чайтаня Чаритамрита”(Мадхя 8.204) се казва, че ако някой иска да влезе в 
спонтанната преданост на забавленията на Кришна във Враджа, необходимо е той да 
приеме подслон у някоя поверителна слугиня на интимната любов, мадхуря-раса (сакхи 
вина ей лилая анйера нахи гати). Те са господарките в такива случаи. Цялата 
съкровищница на мадхуря-лила е в ръцете на такива прислужници. Единствени те могат 
да я раздадат на другите. В мадхуря раса на гуру се гледа по облик и дух като на сакхи, 
слугиня на Радхарани (гуру рупа сакхи). Рамананда Рая бил Вишакха Сакхи, личната 
приятелка и дясна ръка на Шримати Радхарани. 

Шри Чайтаня Махапрабху загатва за нуждата да се обърнем към някоя 
поверителна приятелка на Шримати Радхарани когато казва на Рамананда:  

 

Ккиба випра киба няси шура кене ная 

йеи кришна-таттха ветта сей ‘гуру’ хая 

 

„Защо отказваш да ме наставляваш? Аз научавам толкова много от теб. Ти добре 
познаваш делата на Кришна, така че си гуру; затова искам да те слушам. Онзи, който е 
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господар на съкровищницата на кришна-лила и който може да я раздаде – той е гуру; в 
това няма съмнение.” 

Прочутите беседи между Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху се провели 
на брега на река Годавари. Името „Годавари” е показателно, тъй като означава „място, 
където духовните ни сетива постигат най-висше удовлетворение”. Край бреговете на 
река Годавари те разговаряли за цялостната ангажираност на всичките ни сетива. „Не 
бива да отхвърляте сетивата си. Ако успеете да изоставите духа на експлоатация и 
отречение, тогава сетивата ви ще намерят своето осъществяване в Кришна. 
Склонността към експлоатация и отречение ви пречи да се обърнете към Кришна. За да 
се доближите наистина до Него, ще трябва да използвате сетивата си в пълна степен.” 
За това става дума край бреговете на Годавари. 

 

 

Най-висшата цел в живота 

 

Там, в известния разговор с Рамананда Рая, Шри Чайтаня Махапрабху започва 
да подхожда към чистата преданост по един общ и достъпен начин. Разговорът е 
записан в Мадхя-лила на „Чайтаня Чаритамрита”(8.51-313). Той запитал Рамананда Рая, 
прабху кахе „пада шлока садхйера нирная”: „Коя е най-висшата цел в живота? Искам 
да чуя не само мнението ти, но също и доводи от писанията.” 

Отговорът на Рамананада Рая бил, рая кахе „сва-дхармачаране вишну-бхакти 
хая” „Изпълнявай задълженията си без да очакваш нищо в замяна.” Свадхарма 
означава варнашрама-дхарма, ведическото социално разслояване. „Намираш се в 
настоящата си позиция в резултат на предходната си карма. В съответствие с тази 
настояща позиция трябва да изпълняваш дълга си с едно единствено условие: да го 
вършиш без награда. Ако носиш задълженията си във варнашрама-дхарма без никаква 
светска цел, можеш да постигнеш вишну-бхакти, преданост към Бога. Това се 
потвърждава във „Вишну Пурана” (3.8.9): 

 

варнашрамачара-вита 

пурушена парах пуман 

вишнур арадхяте пантха 

нанят тат-тоша-каранам 

 

„Единственият начин да се удовлетвори Върховния Бог Вишну е Той да бъде 
обожаван чрез подобаващо изпълнение на предписаните задължения в социалната 
система на варна и ашрама.” Тук Рамананда Рая казва, че вишну-бхакти, верността към 
всепроникващия Бог, е целта и окончателното предназначение на живота. Това е 
концепцията за Васудева: всичко е в Него и Той  е навсякъде. Рамананда обяснява, че 
от личния си интерес ние трябва да стигнем дотам, че да обхванем всеобщия интерес, 
достигайки до нивото на Вишну съзнанието: вишну-бхакти. Нашата отдаденост към 
Вишну, вътрешният дух който е във всичко, е целта на живота. Трябва да се свържем с 
Него и да живеем в съответствие с тази връзка, да живеем не осезаем живот, а живот 
духовен, принадлежащ към една по-дълбока и по-фина равнина. 
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Преданост примесена с желания 

 

Шри Чайтаня Махапрабху отвърнал: „Това е повърхностно; влез по-надълбоко.” 
Разбира се може да се помисли, че истинският теистичен живот започва оттук, от 
изоставянето на специфичната лична цел и от действието с универсална цел, каквато 
бездруго е заръката и програмата на Ведите и Упанишадите. Но Шри Чайтаня 
Махапрабху казал: „Това е твърде повърхностно; навлез в дълбочина.” 

Тогава Рамананда Рая рекъл, кришне кармапрана – сарва-садхя-сара: „Да се 
поднасят резултатите на всички дела на Кришна е същината на съвършенството.” Във 
варнашрама-дхарма хората обикновено се занимават с външни дейности, без да се 
погрижат да принесат плодовете им; а дори и да го правят, те не е в пряко съзнание за 
Вишну или Кришна. Те почитат богинята Дурга, изпълняват церемонията шраддха за 
починалите или извършват какви ли не други религиозни практики. Индиректно всичко 
това в крайна сметка е свързано с Вишну. Може да знаят, може и да не знаят как, но 
връзката съществува. Това е основната концепция за варнашрама, но тук Рамананда 
казва, че е по-добре направо да се знае, че Кришна е Господът. Всички резултати на 
всяко дело, извършено вътре в социалната система варнашрама, трябва да бъдат 
принесени на Кришна. Ако правим всичките си физически, обществени, национални и 
духовни дейности в съзнание за Кришна, тогава можем да се доближим до 
осъществяването на целта на своя живот. 

Шри Чайтаня Махапрабху обаче отново казал: „Това е повърхностно; влез по-
надълбоко.” Тогава Рамананда Рая хвърлил нова светлина, цитирайки „Бхагавад Гита” 
(18.66): сарва-дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа. „Изостави всичките си 
задължения и просто Ми се отдай.” Трябва да сме чувствителни по отношение на целта 
на живота, а не на външните дела във варнашрама. На формата на дейността трябва да 
се отдава минимално значение: дали съм цар, брамин-интелектуалец или прост 
работник няма значение. Можем да си мислим : ”Имам тези или онези задължения”, но 
това няма кой знае какво значение. Не бива да имаме привързаност в това отношение. 
Царят може да се откаже от царството си и да заживее живот на отреченик и аскет. 
Шудрата може да изостави работата си, да стане просяк и да възпява името на 
Кришна. Браминът може да престане със своите жертвоприношения и да стане 
скитник. Така че трябва да се съсредоточаваме върху целта на живота, а не върху 
формата на дълга си. Трябва да се посветим изключително на каузата на Бога, 
пренебрегвайки настоящето си обкръжение и задължения. 

 

 

Знание и преданост 

 

Шри Чайтаня Махапрабху рекъл: „Това отново е повърхностно; продължавай 
още по-надълбоко.” Тогава Рамананда Рая обяснил гяна-мишра бхакти, преданото 
служене примесено със знание, цитирайки „Бхагавад Гита” (18.54) където Кришна 
казва: 

 

брахма-бхутах прасаннатма 
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на шочати на канкшати 

самах сарвешу бхутешу 

мад-бхактим лабхате парам 

 

Онзи, който е достигнал до степента да се отъждествява с духа отвъд материята 
няма нищо общо с този земен свят. Никоя загуба или печалба в този свят не го засягат. 
Той е дух; неговата перспектива е в света на душата и той няма общо с този материален 
свят, независимо дали е похвален или осъждан. Той вече е установен в съзнанието, че е 
душа нямаща нищо общо с материята, затова вътре в себе си винаги усеща 
удовлетворение. Той е атмарама, себеудовлетворен; нито се оплаква, нито копнее за 
каквото и да било. Ако изгуби нещо, нима тъгува? Не. Той си мисли: „Това е нищо; то е 
просто материя.” А ако спечели нещо, не се радва прекалено, понеже това е просто 
материя, ненужно и маловажно. Сега вече може да започне истинското предано 
служене. Душата му може да заживее в духовната равнина, в чисто настроение на 
служене, без примеси на никакви земни стремежи. Когато човек възлезе на духовното 
ниво, той получава възможността да изпълнява един по-висш тип служене. 

Шри Чайтаня Махапрабху казал: „Това е също повърхностно. Подобен човек е 
едва на границата на преданото служене; той в действителност няма досег с 
предаността. Той не е встъпил с царството на бхакти; просто чака на прага, в междинна 
позиция. Може да постигне бхакти, но все още не е. С негативните му склонности е 
приключено, но все пак той е още пред вратата, не е влязъл. Може да влезе, може и да 
не влезе. Каквото и да добие оттам, ще бъде чисто, но все пак той е едва на прага.” 

 

 

Отвъд духа, „Влез по-надълбоко” 

 

Тогава Рамананда Рая казал, гяне праясам удапася наманда ева: „Много е трудно 
да се прекрачи отвъд очарованието на знанието.” Ние си мислим: „Искам най-напред 
всичко да разбера, а сетне ще действам.” В това присъстват пресметливост и прикрита 
подозрителност. Преди да действаме, искаме да знаем всичко и напълно; едва тогава 
бихме рискували капитала си. Егото, азът е много силен и той държи да има отчет за 
печалбите и загубите си. Той си мисли: „Аз съм господарят. Ключът е в дланта ми, 
искам да опитам всичко, искам да го узная цялото. Знам какво е добро за мен.” И така, 
ние считаме себе си за господари, не за слуги и осъществяваме търсенето си от 
позицията на господари. 

Но подобен пресметлив манталитет трябва да бъде изоставен ако изобщо искаме 
да встъпим в царството на Бога, където всичко ни превъзхожда. Там никой няма да се 
погрижи да дойде и да ни обяснява каквото и да било с мисълта, че ние сме 
господарите. Никой няма да ни увери, че „да, няма нищо да изгубиш, печалбата ще 
бъде огромна.” Може и да си мислим: „Аз съм независимо отделно същество, така че 
по моя преценка не би трябвало да има загуба. Ще стоя тук с изправена глава”, но това 
няма да ни свърши работа. Трябва да идем там като роби, не като господари. Такъв 
начин на мислене е нужен: трябва да преклоним глави, а не да ги навирим, 
изпотъпквайки всичко. Защото там всичко е с по-висше качество от самите нас. 
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Божествена робия 

 

Така трябва да встъпим в онази трансцедентална земя, където дори пръстта, 
водата и въздухът, въобще всичко, на което бихме се натъкнали, е сътворено от по-
висша субстанция от онази, от която сме направени ние. Всички тези неща за нас са 
гуру, а ние сме учениците. Всички те са господари, а ние сме слугите; трябва да влезем 
в една земя, в която всичко ни е господар. Ще трябва да се покорим – това ще е 
истинското ни качество. Каквото и да ни бъде заповядано да сторим, ще трябва да го 
сторим. Там не бива да използваме кой знае колко много ума си. Няма място за него – 
там всички са по-умни от нас. Умът ни е ненужен там, нужни са единствено ръцете ни. 
Нужен е робски труд, ум там си имат достатъчно. Ще влезем в тези земи ако пожелаем, 
но това са земите на робството за нас. Затова с омерзение трябва да отпъдим ума си, и 
взимайки единствено сърцето си да встъпим в онези земи. 

Нека си мислим: „Незначителен съм като комар”, точно както сторил Брахма 
когато влязъл в Дварака, за да посети Кришна. И това не е само за малко; не е така че 
човек възприема смирено отношение, свършва си работата и после се завръща. Не. Ще 
трябва да приемем подобна незначителна позиция завинаги. Разбира се, можем да 
очакваме да бъдем обучени в Кришна съзнание: как е добре, как е правилно да правим. 
Разрешено ни е искреното запитване, парипрашна. В трансценденталната равнина 
всеки е наш приятел. Те ще ни помогнат, ще ни накарат да разберем колко прекрасно е 
Кришна съзнанието, как то е най-чудната форма на живот. Ще бъдат оценени 
стремежът и чистотата на намерението ни, а не външното ни положение. Комисията от 
онази страна ще преценява чистотата на намерението ни, не толкова настоящата ни 
позиция и възможности. 

И макар привидно да изглежда, че ще бъдем роби, резултатът е тъкмо обратният. 
Ако можете да приемете подобно отношение на отдаденост и робия, тогава Този, който 
никога не може да бъде победен, ще бъде победен. Приятелите ще ви дойдат на помощ; 
садху ще дойдат и ще ни накарат да разберем, че трябва да бъдем роби, че Кришна 
много харесва Своите роби. Той е Господарят на робите, а понякога иска да бъде роб на 
Своите роби (гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах). Това е ключът към 
успеха и чрез подобно отношение можем да добием най-висша благодат. 

Шри Чайтаня Махапрабху рекъл на Рамананда Рая: „Да, това е така. 
Непобедимият се побеждава чрез отдаденост. Можем да Го пленим. Приемам това като 
началната равнина в божествената любов: чрез даване можем да получим толкова, 
колкото рискуваме. Доколкото сме готови да пожертваме себе си, толкова можем да 
изискваме от непобедимия и безграничния.” И така, Шри Чайтаня Махапрабху казал: 
„Признавам това за началото на шуддха-бхакти, чистото предано служене. Но влез по-
навътре.” 

 

 

Науката за раса 

 

Рамананда Рая обяснил, че оттам чистото предано служене се разгръща в общ, 
необработен вид. А когато узрее повече, то приема формата на шанта, неутралност; 
дася, служене; сакхя, приятелство; ватсаля, родителска обич или мадхуря-раса, 
интимна любов. В шанта-раса има вярност, ништха; човек си мисли: „Не мога да се 
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отделя от това съзнание на непрестанна отдаденост пред истината.” 

Неутралността прераства в дася раса, желанието да се извърши някакво 
служене. Когато преданият не се удовлетворява просто от това да си седи и да показва 
лоялност към Върховния Господ, той иска да бъде оползотворен от Него. Той очаква 
заповедта на Бога, моли се Бог да му даде някаква задача. Когато преданият изпитва 
тази дълбока проникновеност, че иска да бъде оползотворен по някакъв начин от Бога, 
това е познато като дася-раса или преданост в настроение на служене. След това идва 
сакхя-раса, преданото служене в приятелство.  

 

 

Богът приятел 

 

Когато в дася-раса към служенето се добави и поверителност, тогава това е 
малко по-висше. Обикновено отдавнашните прислужници, които са лоялни стават 
доверени слуги, така че когато към служенето се добави доверие, то се превръща в 
сакхя-раса, или предано служене като приятел на Бога. Най-напред има ништха, 
вярност, покорство; след това преданият иска да бъде употребен за Негово 
удовлетворение; след това има доверено оползотворяване; и тогава се стига до 
приятелското служене, сакхя-раса. Във Ваикунтха, където на Бог Нараяна се служи с 
пресметната преданост, могат да се срещнат само шанта-раса, дася-раса и наполовина 
сакхя-раса. Пълната довереност там е невъзможна. Страхопочитанието, 
благоговението, великолепието, величието, пищността всичките изчезват когато 
развием една по-поверителна връзка с Бога. Тогава целта на нашето обожание или 
любов се променя по друг начин.  

Когато от Ваикунтха почувстваме привличане към Айодхя, божествената обител 
на Бог Рамачандра, там съществуват неутралността, служенето и приятелството с 
Вибхишана и Сугрива. Там можем също да открием и следите на ватсаля-раса, 
родителската обич към Бога. 

 

 

Богът син 

 

Във ватсаля раса доверието се е развило до специфичната степен, в която 
слугите се чувстват упълномощени да закрилят обекта на своето благоговение. 
Синовната обич също е служене. Макар привидно родителите да изглеждат като 
господари на ситуацията, контролирайки Бога като свой син, понякога гълчейки Го и 
наказвайки Го, това е повърхностен поглед. Ако можем да навлезем в дълбините на 
тяхното служене, ще открием несравнима любов от най-удивителен тип. Външно те 
като че ли са заети да наказват и да мъмрят Бога; но в дълбината си са изпълнени с 
интерес за благополучието на обекта на своето служене. Ватсаля, или родителската 
обич към Бога, е чуден вид божествена любов. Виждаме съвсем слабо проявление на 
ватсаля в Айодхя, почти пренебрежимо слабо. 
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Матхура: концепцията за Кришна 

 

Рупа Госвами прескача от Ваикунтха в Матхура с един разкрач. В своята 
„Упадешамрита”(9), той пише: Ваикунтхадж джанито вара мадху-пури татрапи 
расоставад. „Матхура превъзхожда Ваикунтха, защото Бог Кришна се е появил там.” 
Там всичко се разкрива по ясен и същностен начин. В Матхура откриваме Кришна 
концепцията за Бога. Рупа Госвами достига с една крачка от Ваикунтха до концепцията 
за Кришна, но Санатана Госвами е запълнил тази пропаст. В книгата си „Брихад 
Бхагаватамрита” той казва, че по пътя към Матхура се намира Айодхя, духовното 
царство на Бог Рама, където откриваме сакхя и ватсаля раса.  

Но Рупа Госвами достига до Матхура от раз. Той казва: „Елате в Матхура; тук 
ще видите ясно сакхя и ватсаля раса.” Той показва как се проявява служенето в сакхя 
раса там. Преданоотдадените там си играят с Кришна, понякога се катерят по раменете 
Му, понякога дори може би Му удрят шамари. Но макар да общуват с Него по такъв 
начин, сърцата им са изпълнение с дивно настроение на служене. Това е критерият: те 
сто пъти са готови да дадат живота си само, за да извадят едно трънче от стъпалото Му. 
Могат хиляди пъти да пожертват себе си, за да допринесат и за най-малкото 
наслаждение на своя приятел. Те Го считат за хиляди пъти по-ценен от собствения си 
живот. Във ватсаля раса критерият е същият. За най-нищожния интерес на обекта на 
своето благоговение, те са готови милиони пъти да дадат живота си. Такава е обичта 
им.  

И след това от ватсаля следва разгръщането в интимната любов (мадхуря-раса), 
всеобхватната раса, включваща верността (шанта-раса), служенето (дася-раса), 
приятелската довереност (сакхя-раса) и родителската обич (ватсаля-раса). Цялостната 
отдаденост на всеки атом от нашето същество за удоволствие на Кришна се открива в 
мадхуря-раса, включваща всички останали раси. 

 

 

Любовната връзка 

 

А мадхуря-раса е по-подчертана, когато се разкрива под формата на паракия, 
любовната връзка. В паракия-раса гопите рискуват всичко, за да служат на Кришна. 
Паракия-раса има две форми: в едната нищо не е сигурно; единението може да се 
случи, може и да не се случи. И тъй като срещите им са много редки, те стават дори 
още по-сладки. Има и друг вид паракия-раса: казват, че обикновената храна не е вкусна 
на Кришна, но когато си я открадне, тя Му е по-вкусна. Ако проследим това изкуство, 
то може да се приложи и в случая с паракия-раса. „Аз мамя другите, като си взимам 
онова което ми харесва. Крада нечия чужда собственост.” Подобна позиция е по-вкусна 
откъм субективната страна.  

А отдадената страна рискува всичко: доброто си име в обществото, бъдещето си, 
дори заповедите на религиозните предписания. Поемат пълния риск, както веднъж 
когато бяхме в Мадрас, царят на Джайпур даде някакви пари за строежа на нов храм. 
Сумата бе препратена до главната ни квартира в Калкута. От пет хиляди рупии първата 
вноска бе хиляда рупии и строежът започна с изпращането на работници от главния ни 
център. След това Мадхава Махараджа и аз бяхме изпратени в Мадрас, където чухме, 
че царят скоро ще пристигне. За да му покажем, че се върши някаква работа, ние 
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издигнахме конструкцията до определен етап, за да можем да му речем: „Парите ти са 
похарчени и имаме нужда от следващата вноска.” За да направим това взехме заем за 
тухли и други материали и иззидахме по-високо строежа. 

Когато писахме за това на нашия Гуру Махараджа, ние се бояхме, че той може 
да ни се скара: „Защо сте взели този заем?” Вместо това той се възхити: „Рискували сте 
бъдещето си в служба на Кришна. Взели сте заем, което означава, че ще трябва да 
изплатите този дълг – значи сте ангажирали бъдещата си енергия в служба на Кришна. 
Ще трябва да съберете пари, за да изплатите заема, така че това е служене с риск за 
бъдещето.” Гопите съзнателно са рискували бъдещето си: „Ние проявихме 
неподчинение към старшите люде в семействата си и към наставленията на Ведите; 
онова, което вършим, не се одобрява нито от обществото, нито от религиозните книги. 
Бъдещето ни тъне в мрак.” Въпреки всичко, те не могат да сторят друго, освен да 
служат на Кришна. 

И така, ваикунтхадж джанито вара мадху-пури татрапи расоставад. 
Джанито означава ватсаля-раса, и мадхуря-раса във Вриндавана: радха-кундам ихапи 
гокула-патех. В мадхуря-раса са представени три групи: Вриндавана като цяло; 
отбрани групи в Говардхан и най-извисената група в Радха Кунда. Всички тези неща 
били разкрити в разговора между Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху.  

 

 

Радха – Кралицата на гопите 

 

След това Шри Чайтаня Махапрабху казал: „Отиди по-нататък.” Тогава 
Рамананда Рая започнал да описва вида служене, извършвано от Радхарани в мадхуря-
раса. Нейното предано служене е качествено по-висше от това на всички останали гопи. 
Радхам адхая хридайе татяджа враджа-сундарих („Гита Говинда” 3.1. от Джаядева 
Госвами). Цялата група гопи може да бъде заменена с една единствена – Шримати 
Радхарани. Що за удивително служене произтича от Нея, че Кришна, Изначалната 
Личност на Бога (сваям рупа) стои единствено до Нея? До всички останали гопи стои 
прабхава пракаша, пълната Му експанзия, но не и сваям рупа, оригиналната Му форма. 
Такова е качеството на Шримати Радахарани. Трябва да отдадем най-висшето си 
благоговение пред този най-извисен идеал в преданото служене.  

 

 

Радха-Кришна – единение в раздяла 

 

Тогава дошъл последният въпрос на Шри Чайтаня Махапрабху: „Можеш ли да 
помислиш за нещо още по-висше от това?” А Рамананда Рая отвърнал: „Ти ме помоли 
да цитирам писанията в подкрепа на онова, което казвам, но тук вече съм неспособен да 
се позова на никое писание. Въпреки това в себе си изпитвам едно ново чувство и ако 
Ти би искал, мога да го обясня.” Така Рамананда Рая съчинил една песен. Той я изпял с 
думите: „Не знам дали ще ти хареса или не, но на мен ми се струва, че съществува 
степен по-прекрасна дори от срещата на Радха и Говинда.” Съществува степен, в която 
Те и двамата, позитивната и негативната страна, са се слели в едно, без ясно 
индивидуално съзнание, като единият търси другия в пълна самозабрава. Това търсене 
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е изключително непосилно и интензивно. Това като че е още по-извисена любов: 
единението в раздяла. Радха и Говинда толкова неистово се търсят, че дори нямат 
съзнанието дали се имат един друг. Понякога Радхарани усеща, че даже докато Кришна 
стои пред Нея Тя се бои, че Го губи; и това чувство става толкова интензивно, като че 
ли Го е изгубила. Те са заедно, но боязънта че могат да се изгубят един друг прави 
срещата Им непоносимо болезнена, точно както майката винаги бди над безопасността 
на сина си (аништа-шанкми бандху-хридаяни бхаванти хи). Майката си мисли: „О, 
синът ми го няма – дали не му се е случило нещо?” Този страх от раздялата е признак 
на дълбока любов. 

 

 

Шри Чайтаня Аватара 

 

Песента на Рамананда Рая загатва за божественото появяване на Шри Чайтаня 
Махапрабху, в когото са съединени Радха и Говинда и сякаш не осъзнават отделното си 
съществуване. Единият търси другия. Кришна прелива от чувствата на Радхарани и Те 
са в такава дълбока прегръдка, че единият се изгубва в другия. Тогава Шри Чайтаня 
Махапрабху затулил с длан устата на Рамананда Рая и му казал: „Нито дума повече.” 
Раса-раджа махабхава – дуи ека рупа. Бог Шри Кришна е изворът на цялата наслада, а 
Шримати Радхарани е олицетворението на екстазната любов към Бога. Техните два 
облика се сливат в един в Шри Чайтаня Махапрабху. 

 

 

Расараджа – самият екстаз 

 

Махапрабху рекъл: „О, понеже ти си стопроцентов преданоотдаден, накъдето и 
да погледнеш виждаш само Кришна и нищо друго. Обектът на твоя интерес  
съществува навсякъде.” Рамананда Рая отвърнал: „Боже мой, недей да ме мамиш по 
такъв начин. Ти си дошъл тук, за да пречистиш такъв окаяник като мене; ако сега се 
правиш на дипломат, това не е хубаво от Твоя страна. Няма да слушам какви ги 
говориш; покажи ми истинската си същност. Кой си Ти?” Махапрабху отвърнал: „По 
силата на любящата си преданост ти можеш да узнаеш всичко в този свят. Нищо не 
може да се скрие от очите на любовта.” Преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена. 

И тогава Махапрабху се разкрил. „Когато ме гледаш, външно ти се струвам 
златист на цвят; но не е така. Това е поради досега с цвета на Радхарани. А кого може 
да докосва Радхарани и да прегръща така съкровено? Тя никога не би докоснала друг 
освен Кришна. Така че сега вече знаеш кой съм: Расараджа – самият екстаз и 
Махабхава – онази, която умее да вкусва най-възвишената раса. Виж как Те се сливат 
един с друг!” 

Рамананда Рая паднал в несвяст на земята. Той не могъл да овладее чувствата си. 
Тогава с досега на дланта си Шри Чайтаня Махапрабху отново го върнал на себе си. 
Рамананда възстановил предишното си съзнание и видял пред него да седи един 
обикновен санняси. След кратко мълчание Махпрабху рекъл: „Ти постой тук, Аз си 
тръгвам.” 

След това Рамананда Рая и Шри Чайтаня Махапрабху имали и други разговори и 
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Махапрабху казал: „Рамананда, докато съм жив искам да сме заедно.” Рамананда 
отвърнал: „Да, аз трябва да приема подслона на лотосовите Ти нозе и да заживея там до 
края на живота си.” По-късно Рамананда успял да уговори с краля на Ориса оставката 
си от поста губернатор на Мадрас и пристигнал в Джаганнатха Пури. Почти две години 
Шри Чайтаня Махапрабху скитал из светите земи на Южна и Западна Индия, и най-
сетне се завърнал в Пури. Там те отново се срещнали. 

 

 

Трансцеденталната лудост 

 

След това Махапрабху тръгнал за Вриндавана през Бенгал. Изминали шест 
години и Адвайта Прабху почти изпъдил Махапрабху с думите: „Нашите забавления  с 
въвеждане на възпяването на святото име приключиха.” Тогава Махапрабху започнал 
непрестанно да проявява настроението на Радхарани, вкусвайки кришна-према, 
екстатичната любов по Кришна, в течение на 12 години. Сварупа Дамодара и 
Рамананда Рая, които са Лалита и Вишакха, двете най-близки приятелки на Радхарани, 
били най-безценните съратници на Махапрабху по онова време. Тогава били разкрити 
толкова много дълбоки чувства на божествена любов. Не може да се открие в 
световната история, нито е записано в което и да било писание как е възможно такава 
непосилна съкровена любов да доведе до подобни съответстващи външни симптоми. Тя 
е била изразена от Радхарани, а по-късно от Шри Чайтаня Махапрабху. 

В практиките на Махапрабху си проличава как кришна-према, любовта към 
Кришна, може да си играе с човека като с кукла. Понякога нозете и ръцете Му влизали 
по невъобразим начин в тялото Му, а понякога ставите му се изваждали и неземната 
Му снага изглеждала удължена. Понякога цялото Му тяло побелявало, а Той лежал в 
несвяст, дишайки толкова бавно, че дъхът Му бил почти недоловим. Така той 
проявявал множество смайващи признаци на екстаз. 

Сварупа Дамодара, личният секретар на Шри Чайтаня Махапрабху, е обяснил 
смисъла на Неговото появяване в своите мемоари, които са записани в „Чайтаня 
Чаритамрита” на Кавирадж Госвами. Той пише: 

 

радха кришна-праная-викритир хладини шактир асмад 

екатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау 

йайтанякхям пракатам адхуна тад-дваям чайкям аптам 

радха-бхаава-дйути-сувалитам науми кришна-сварупам 

 

Понякога Радха и Кришна са слети, понякога са отделни. Отделни са в Двапара 
Юга, а в Кали Юга са се слели в Шри Кришна Чайтаня Махапрабху. И двете форми са 
вечен израз на същата Абсолютната Истина. Лятото, есента, зимата и пролетта 
неспирно се въртят в цикъл; не би могло да се каже, че лятото е началото, а зимата е 
след него. Така и забавленията на Шри Радха и Кришна се играят вечно. В древни 
времена понякога Радха и Кришна се разделят и проявяват забавленията си; след това 
отново Те двамата, енергията и притежателят на енергията, се сливат и се прегръщат 
съкровено в Шри Чайтаня Махапрабху. Доминиращият и доминираната са в едно и 
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това поражда необикновено екстазно чувство. Кришна е завладян от Своята енергия; 
Той сам търси самия Себе Си: кришнася атманусандхана. Кришна сам е зает в търсене 
на Шри Кришна – Красивата Реалност. Влиянието на Радхарани над Кришна Го е 
превърнало в преданоотдаден и Той сам търси себе си. Сладостта вкусва сама себе си и 
обезумява. И тази сладост е жива – тя не е мъртва или статична; това е динамичен 
екстаз, сладост надарена с живот. Той сам вкусва себе си – олицетворението на 
щастието, екстаза и красотата – и танцува в лудост. Неговият киртан е раздаването на 
този екстаз на другите. Върховният екстаз, ананда, е такъв, че нищо друго 
съществуващо не може да вкуси себе си и да изрази собственото си щастие с подобна 
интензивност. Описал съм Шри Чайтаня Махапрабху в „Према Дхама Дева Стотрам”: 

 

атма-сидха-савалила-пурна-саукя-лакшанам 

сванубхаава-матта-нритя-кирттанатма-вантанам 

адваяйка-лакшя-пурна-таттва-тат-паратпара 

према-дхама-девам-ева науми гаура-сундарам 

 

„Най-висшето разбиране за Абсолютната Истина трябва да бъде и най-висшата 
форма на ананда, екстаз. Танцуването на Махапрабху показва, че Той е изпълнен с 
екстаз, и Неговият киртан е раздаването на тази раса. Затова ако по научен път търсим 
да разберем кой е Махапрабху, няма как да не открием, че Той е Окончателната 
Реалност. Той е полудял от вкусването на собствения Си вътрешен нектар, а танцът Му 
е израз на неземния Му екстаз. И Той пее, раздавайки това на всички. Така изучавайки 
отблизо характера на Шри Чайтаня Махапрабху, няма как да не осъзнаем, че Той е 
Върховната Абсолютна Истина, в нейния най-пълен и най-динамичен израз.” 

 

 

 

 

 

 
 


