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Слава на Шри Гуру и Гауранга 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ШРИ ГУРУ И НЕГОВАТА МИЛОСТ 
 

От Шрила Б.Р. Шридхара Махарадж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Шри Гуру и неговата милост” е съставена по неформални беседи, дадени от 

Шрила Шридхара Махарадж в неговия ашрам в Навадвип Дхам, Индия. 
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Предговор 
 

 
За десет кратки години Бхактиведанта Свами Прабхупада потопи света в 

съзнанието за Кришна. В следния откъс от едно от неговите есета, той смачква 
сектантското неразбиране, че духовният учител бива ограничен до определена 
личност, форма или инструкция, установявайки една всеобхватна концепция за 
гуру. 
 

сакшад-дхаритвена самаста-шастраир 
уктас татха бхавята ева садбих 
кинту прабхор ях прия ева тася 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
„В разкритите писания се казва, че духовният учител трябва да се почита като 

Върховния Господ и чистите преданоотдадени на Бога се подчиняват на тази 
инструкция. Духовният учител е най-близкият слуга на Бога. Затова нека предложим 
смирените си почитания в лотосовите нозе на нашия духовен учител.”  

Господа, от името на бомбайския клон на Гаудия Матх, позволете ми да 
приветствам всички вас, които любезно се присъединихте към нас тази вечер в 
съвместното ни поднасяне на почитания в лотосовите нозе на световния учител, 
ачариядева, който е основателят на мисията Гаудия и е ачария-президент на Шри Шри 
Вишва Ваишнава Радха Шабха – имам предвид моя вечен божествен учител Ом 
Вишнупада Парамаханса Паривраджекачария Шри Шримад Бхактисиддханта 
Сарасвати Госвами Махараджа. 

Преди шестдесет и две години на този благоприятен ден ачариядева се появи, 
повикан от Бхактивинода Тхакура в Шри Кшетра, Джаганнатха Дхама в Пури. 

Господа, отдаването на почитания каквито бяха поднесени тази вечер към 
ачариядева не са нещо сектантско, защото когато говорим за фундаменталния принцип 
на гурудева или ачариядева, ние говорим за нещо, което е универсално приложимо. Тук 
не възниква изобщо въпросът да разграничавам своя гуру от вашия или от чийто и да 
било друг. Има един единствен гуру, който се появява в неизброими форми да учи вас, 
мен и всички останали. 

В „Мундака Упанишад” (1.2.12) се казва: 
 

тад вигяртам са гурум ева бхигаччхет 
самит паних шротриям брахма ништхам 

 
„За да изучи трансценденталната наука, човек трябва да се обърне към истински 

духовен учител, принадлежащ към ученическа последователност, който е установен в 
Абсолютната Истина.” 

И така тук се настоява, че за да получи трансценденталното познание, човек 
трябва да отиде при гуру. Затова след като Абсолютната Истина е една, в което 
смятаме, че няма разлика в мненията, гуру не могат да бъдат двама. Ачариядева, заради 
когото сме се събрали тази вечер да отдадем смирените си поклони, не е гуру на 
някаква сектантска институция или пък един от мнозината различни тълкуватели на 
истината. Напротив, той е джагад-гуру, с други думи учител на всички нас; 
единствената разлика е, че някой му се отдават с цялото си сърце, докато други не му се 
отдават директно. 

В „Шримад Бхагаватам” (11.17.27) се казва: 
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ачариям мам виджаниян 
наваманйета кархичит 
на мартя буддхясуйета 
сарва дева майо гурух 

 
„Човек трябва да има разбирането, че гуру е толкова добър, колкото съм и Аз,” 

казва благословеният Бог. „Никой не бива да завижда на духовния учител, нито да 
мисли за него като за обикновен човек, защото в духовния учител са сбрани всички 
полубогове.” Това означава, че ачария е идентифициран със самия Бог. Той няма нищо 
общо с делата на този земен свят. Той се появява пред нас, за да ни разкрие светлината 
на Ведите и да ни дари с благословиите на цялостната свобода, за която трябва да 
копнеем на всяка крачка от жизнения си път. 

Трансценденталното знание на Ведите най-напред е било промълвено от Бог на 
Брахма, създателя на тази вселена. От Брахма знанието се спуснало към Нарада, от 
Нарада към Вясадева, от Вясадева към Мадхва и чрез този процес на ученическа 
последователност трансценденталното знание е било предавано от един последовател 
на друг, докато е достигнало до Бог Гауранга, Шри Кришна Чайтаня, който играел 
ролята на ученик и следовник на Шри Ишвара Пури. Настоящият ачариядева е 
десетият представител на ученическата последователност след Шри Рупа Госвами, 
който оригинално представя Бог Чайтаня, проповядвал тази трансцендентална 
традиция в нейната пълнота. Познанието, което ние получаваме от нашия гурудева, не 
се различава от онова, което е било предадено от самия Бог и последователността от 
ачарии в линията от учители на Брахма. Ние почитаме този благоприятен ден като Шри 
Вяса-пуджа-титхи, защото ачария е живият представител на Вясадева, божествения 
съставител на Ведите, Пураните, „Бхагавад Гита”, „Махабхарата” и „Шримад 
Бхагаватам”. 

Ние не можем да узнаем нищо за трансценденталната област посредством своите 
ограничени и изкривени методи на наблюдения и експерименти. Но всеки от нас може 
с готовност да нададе ухо за слухово възприемане на трансценденталния звук, пренесен 
от онази сфера в тази чрез неподправения медиум на шри гурудева или Шри Вясадева. 
Затова, господа, нека днес се отдадем в нозете на представителя на Шри Вясадева, 
елиминирайки всички различия, породени от непокорното ни отношение. Това е казано 
съответно в „Бхагвад Гита” (4.34): 
 

тад виддхи пранипатена 
парипрашнена севая 
упадекшянти те гянам 
гянинас таттва даршинах 

 
„Просто се обърни към мъдър и истинен духовен учител. Най-напред му се 

отдай и се опитай да го разбереш чрез запитвания и служене. Такъв мъдър духовен 
учител ще те просветли с трансценденталното познание, защото той вече познава 
Абсолютната Истина.” 

За да получим трансценденталното познание, ние трябва напълно да се отдадем 
на истински ачария в дух на пламенно търсене и служене. Конкретното изпълняване на 
служене към Абсолюта под водачеството на ачария е единственият начин, по който 
можем да асимилираме трансценденталното познание. Днешното ни събиране да 
отдадем смирените си почитания и служене в нозете на ачариядева ще ни даде 
възможност да бъдем облагодетелствани със способността да асимилираме 
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трансценденталното познание, толкова милостиво предавано от него на всички без 
никакви разграничения. 

Господа, макар да не е достатъчно, че ни е позволено, по негова милост, да 
разберем възвишеното послание на нашия ачариядева, трябва да признаем, че 
определено сме осъзнали, че божественото послание от неговите свети устни е най-
близкото и съкровено нещо за страдащото човечество. Всеки от нас трябва да го 
изслуша с търпение. Ако се вслушваме в трансценденталния звук без ненужно 
противопоставяне, със сигурност ще ни бъде дарена милост. Посланието на ачария 
служи, за да ни отведе обратно в истинския ни дом, обратно при Бога. Затова позволете 
ми отново да повторя, че ние трябва да го слушаме търпеливо, да го следваме според 
своята убеденост и да паднем в лотосовите му нозе, за да ни избави от сегашното ни 
безпричинно нежелание да служим на Абсолюта и на всички души. 

Седейки в нозете на ачариядева, нека се опитаме да разберем от този 
трансцендентален извор на познание кои сме ние, каква е тази вселена, какъв е Бог и 
каква е нашата връзка с Него. Посланието на Бог Чайтаня е послание за живите 
същества, послание от живия свят. Бог Чайтаня не се стреми да издигне този мъртъв 
свят, който подобаващо е наречен Мартялока, свят в който всичко е обречено да умре. 
Той се е появил пред нас преди четиристотин и петдесет години, за да ни разкаже нещо 
за трансценденталната вселена, където всичко е вечно и всичко е предназначено да 
служи на Абсолюта. Но напоследък Бог Чайтаня бива погрешно представян от някои 
безскрупулни личности и възвишената философия на Бога е неправилно 
интерпретирана като култ на най-нисшата част от обществото. Щастливи сме да обявим 
тази вечер, че нашият ачариядева с обичайната си доброта ни е избавил от този 
ужасяващ тип деградация и затова ние се покланяме в лотосовите му нозе с цялото си 
смирение. 

Щастливи сме, че сме се спасили от такъв ужасен вид болест поради 
милосърдието на Негова Божествена Милост. Той отвори очите ни, той е нашият вечен 
баща, нашият вечен наставник и вечен водач. Затова нека в този благоприятен ден 
паднем в лотосовите му нозе. 

Господа, макар да сме като невежи деца що се отнася до познаването на 
Трансценденталността, въпреки това моят гурудева запали в нас една малка свещичка, 
за да разсее непобедимия мрак на емпиричното знание. Сега вече ние стоим откъм 
сигурната страна и никакви философски аргументи на емпиричните школи на мисълта 
ни биха могли да ни накарат да отстъпим и на инч от позицията ни на вечна зависимост 
от лотосовите нозе на Негова Божествена Милост. 

Господа, ако той не се бе появил пред нас, за да ни избави от робството на тази 
груба, земна илюзия, без съмнение щяхме да останем животи и епохи наред в 
тъмнината на безпомощно пленничество. Ако той не се бе появил пред нас, не бихме 
били способни да разберем вечната истина във възвишеното учение на Бог Чайтаня.  

Лично аз нямам никаква надежда за каквото и да било пряко служене в 
предстоящите милиони раждания на своя живот, но съм убеден, че някога, някой ден, 
ще бъда избавен от това тресавище на илюзията, в което сега съм тъй дълбоко потънал. 
Затова позволете ми с цялата си искреност да се помоля в лотосовите нозе на своя 
божествен учител да ми позволи да изстрадам участта, на която съм осъден поради 
предходните си зли дела, но да имам силата да си спомням това: че не съм нищо друго 
освен незначителен слуга на Всемогъщия Абсолютен Господ, което съм разбрал по 
непоколебимата милост на моя божествен учител. Затова нека се преклоня в лотосовите 
му нозе с цялото смирение, което имам. 
 

Абхай Чаран дас (Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада) 
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към членовете на Шри Гаудия Матх, Бомбай 
 

Тази лекция е публикувана в „Хармонист” 1936 г. в деня на появяването на Ом 
Вишнупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура. 
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Встъпление 
 
 

От Негова Божествена Милост 
Бхакти Ракшак Шрила Шридхара Дев-Госвами 

 
Да се греши е човешко. Да се греши е неизбежно за всички, тъй като не сме 

съвършени. Все пак, никой не иска да остане несъвършен. Във всичко одушевено има 
един елемент, който се стреми към съвършенство. Ако не беше така, не бихме 
изпитвали изобщо никакви потребности. Но тенденцията ни към съвършенство 
определено е много вяла и ограничена; в противен случай отведнъж бихме постигнали 
целта. Нашата ограничена възможност и склонност към съвършенство отварят място за 
водача или гуру. Несъвършеното не би било такова ако не се нуждае от помощ, която 
да идва от по-високо. А съвършеният не е съвършен, ако не може да се прояви и да 
помогне на другите, и то по Своя собствена воля. И тъй, напътствието към 
съвършенството, към Абсолютната Истина неминуемо е функция на самия Абсолют, а 
божественият представител, чрез когото се проявява тази функция, е Шри Гуру или 
божественият водач. 

За онзи, който търси Абсолютната Истина, отдадеността към Шри Гуру е 
неизбежна. Една група мислители обаче вярва, че след като научните изследвания са 
възможни, защо да не може и висшето духовно познание също да се разгърне отвътре? 
Такива люде са невежи относно най-същностната природа на абсолютното познание - 
че единствено Той е Абсолютният Субект, а всичко останало, включително и ние, по 
характеристика сме просто обекти на Неговата всезнаеща визия. За окото е невъзможно 
да види ума; то може да има някаква връзка с ума единствено ако той пожелае. По 
подобен начин и нашата връзка с абсолютното познание зависи най-вече от Неговата 
сладка воля. Ние трябва просто да се поставим в зависимост от Неговия представител, 
духовния учител, чрез когото Той би пожелал да се раздаде. 

Нашето човешко общество с най-фините си форми на култура не представлява 
нищо повече от една незначителна част от динамичния абсолют. Как, освен по прекия и 
позитивен метод на откровението, се осмеляваме да се надяваме да разберем или 
развием каквато и да било концепция относно свръхестественото знание за 
безусловната безкрайност? Всички интелектуални гиганти не са нищо повече от пигмеи 
пред абсолютното всезнаещо всемогъщество, което си запазва правото да се разкрие 
единствено посредством Своите представители.  

С цялото си знание и искреност обаче трябва да гледаме да не се отдадем на 
измамен представител. В това, разбира се, не можем да си помогнем сами кой знае 
колко много, тъй като в настоящето си положение ние в основата си сме ръководени от 
предходната си самскара или придобита природа. „Птиците с еднакви пера се сбират в 
ята.” Въпреки това, макар да се водим основно от навиците си, все пак до известна 
степен имаме възможност за свободен избор, особено в човешката форма на живот, в 
противен случай корекциите биха били невъзможни, а наказанието би било просто 
отмъщение. Реалността може да се самопрояви. Светлината не се нуждае от мрака като 
свое позитивно доказателство. Слънцето от само себе си може да установи 
превъзходството си над всички останали светлини. Пред отворените и непредубедени 
очи, сад-гуру (истинският водач) сияе по-силно от всички феноменални професори. 

Шри Гуру се проявява основно по два начина – като напътствие отвътре и като 
наставник отвън. И двете функции на абсолюта помагат на индивидуалната душа – 
ученика – да достигне абсолютната цел. В пропадналото си състояние ние не можем да 
доловим правилно напътствията на вътрешния водач, затова милостивото проявление 
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на наставника отвън е единствената ни помощ и надежда. Но в същото време само по 
милостта на вътрешния гуру ние можем да разпознаем истинския наставник отвън и да 
се отдадем в лотосовите му нозе. 

Искреният ученик трябва винаги да остава осъзнат за факта, че висшето му 
духовно щастие не е нищо друго освен милостив дар на Абсолютния Господ, а не е 
нещо което има правото да изисква или да се бори за него. По природата си ние сме 
създадени да бъдем единствено същински приемници на божията благодат. В тази 
връзка трябва ясно да бъде разбрано, че индивидуалната душа не може никога да бъде 
същностно еднаква с Абсолютната Личност. Дори и в освободеното си и напълно 
осъзнато състояние индивидуалната душа не може да бъде едно с Бога. Неразбирането 
за единността идва от ленивото неразграничаване на Абсолютната Личност от сияйната 
орбита около Неговото вечно, духовно и блажено царство. Всъщност индивидуалната 
душа представлява просто частичка от една енергия на Върховния Бог, която е с 
междинна стойност и като такава тази частичка може да бъде погълната и от двете 
страни. Тя се отличава от Абсолютната Същност и по качество, и по количество, и е 
просто едно зависимо от абсолюта същество. С други думи, Абсолютният Бог Кришна 
е господарят, а индивидуалната душа – джива – по природа е Негов подчинен слуга. 

Тази взаимосвързаност е постоянна и е наистина цялостна за джива. Тук не 
възниква идеята за робство заради свободния й избор и безмерната й позитивна 
печалба. Свободата и индивидуалността на джива не само остават незасегнати от 
отдаването на Абсолютния Бог, но те всъщност процъфтяват единствено в Него. 
Индивидуалната свобода и интерес са част от тези, които принадлежат на абсолюта, 
затова там те са съвсем у дома си, така като рибата се чувства у дома си във водата или 
животното в една любяща атмосфера. Но свободата, както и всички останали качества 
на Върховната Личност, са безгранични и трансцендентални и така само с частичната 
си функция те хармонизират всички относителни същности.  

Шри Гуру не е непременно еднакъв със самия Върховен Бог, но той напълно 
представя същината на цялата Му енергия и въплъщава най-всеобхватното и 
превъзходно служене и благоразположение на Бога. Тъй като той е най-подходящият 
слуга на Бога, той е упълномощен от Него да възвърне на всички заблудени души най-
висшето им благо. И така, гуру е божествен пратеник на безсмъртната надежда и 
радост в този смъртен и окаян свят. Неговото появяване е най-благотворното и 
щастливо събитие за страдащото човечество и може да бъде сравнено с изгрева на 
утринната звезда, посочваща пътя на изгубен в пустинята пътник. Нежното докосване 
на милостивата ръка на Шри Гуру може да изтрие неспирните сълзи от разплаканите 
очи. Патриотът или филантропът единствено задълбочават проблема в неистовия си и 
безплоден опит да облекчат дълбоко вкоренената мъка на страдащата душа, както 
прави един невеж лекар, отнасяйки се нетърпеливо с нещастния пациент. О, кога ще 
дойде денят в който тази злочеста душа ще осъзнае безпричинната милост на Шри 
Гурудева. 
 

Свами Б.Р. Шридхара 
 

Това есе е публикувано през 1934 г. с „Хармонист”. 
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Глава Първа 
ОТДАВАНЕТО НА ШРИ ГУРУ 

 
 

Дори големите учени се объркват в разбирането за това кое е добро и кое лошо, 
какво да се приеме и какво да се отхвърли (ким карма ким акармети кавайо’пи атра 
мохитах). Дори великите учени не успяват да прозрат истинската си нужда. Този 
материален свят е джунгла от объркване, в която душата приема толкова много 
различни видове тела в различни типове съзнание. В „Законите на Ману” е записано: 
 

джаладжа нава лакшани 
стхавара лакша вимшати 
кримайо рудра сакхяках  
пакшинам даша лакшанам 
тримсал лакшани пашавах 
чатур лакшани манушах 

 
Съществуват 900 000 вида водни животни, 2 000 000 вида дървета и растения, 

1 100 000 вида влечуги и насекоми, 1 000 000 вида птици, 3 000 000 вида четириноги 
зверове и 400 000 човешки видове. Ману казва, че дърветата са в такова безнадеждно 
положение в резултат от собствената си карма. Техните усещания за болка и 
удоволствие са подобни на нашите; душите им не са от по-нисш стандарт. Въпреки 
това те са в такава злочеста позиция в резултат на собствената си карма. Не могат да 
винят никой друг освен самите себе си. Така стоят нещата в този външен свят. 

Живеем в обкръжение, което е сериозно засегнато от неправилно разбиране, 
неправилни напътствия и неправилно поведение. Как бихме могли да кажем кое е 
добро и кое лошо, за какво да копнеем и какво да отхвърлим? Тълпа от неизброими 
алтернативи идват да ни повлияят. И след като тази област, покрита от илюзия и 
повлияна от неразбирането, е изпълнена с такова многообразие, как бихме могли да се 
надяваме да опознаем безграничния свят на Ваикунтха? С какво отношение да 
пристъпим към онази област, която е трансцендентална, отвъд сферата на сетивата и 
ума (адхокшаджа)? 

 
 
 

Истинският гуру 
 

 
Трябва да приемем всяка пътека и всяка близост, които биха ни помогнали да 

спечелим достъп до онази област. Трябва да опитаме да намерим дори и най-далечната 
връзка със съвършената цел на най-съкровените ни копнежи. Ние сме безпомощни; 
безнадеждни насред отчаянието. Намираме се в крайна неволя. Разчитаме на 
свободната си воля, на възможността си да избираме собственото си добро, но те са 
твърде незначителни и безпомощни, за да ни ръководят. В такава беда сме! Всичко 
наоколо свидетелствува за тази беда. Колко безценен е истинският гуру, който може да 
ни отведе към истинското ни благо. Намираме се насред различни сили, които ни 
дърпат, отвличайки ни в разни посоки, затова правилното напътствие е най-ценното и 
важно нещо за всички нас. Ако приемаме насоки от къде да е и от кого да е, ще се 
окажем заблудени. Затова трябва да внимаваме да получим правилно упътване. Такова 
упътване е дадено от Кришна в „Бхагавад Гита”: 
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тад виддхи пранипатена 
парипрашнена севая 
упадекшянти те гянам 
гянинас таттва даршинах 

 
„За да разбереш трансценденталното познание трябва да се обърнеш към 

себеосъзната душа, приемайки я за свой духовен учител и получавайки посвещение от 
него. Запитвай го смирено и му отдавай служене. Себеосъзнатите души могат да ти 
предадат познанието, защото са видели истината.” 
 
 
 

Качествата на ученика 
 

 
Тук Кришна ни дава стандарта, посредством който ще можем да разберем кое 

какво е от надежден източник. Стандартът за разграничаване на истината от неистината 
трябва да идва не от опорочения, уязвим план, а от истинската равнина. А за да я 
осъзнаем трябва да имаме тези три качества: пранипат, парипрашна и сева. Пранипат 
означава, че трябва да се отдадем на това познание, защото то не е обикновено знание, 
което ние като субекти можем да превърнем в свой обект; то е свръхсубективно. В този 
земен свят ние може и да сме субекти, но ще трябва да се превърнем в обекти, с които 
да борави свръхпознанието от онази равнина. 

Пранипат означава, че човек се обръща към духовния учител с думите: 
„Приключих с опитите в този външен свят; в тази равнина вече нищо не ме запленява, 
аз вече съм я пропътувал. Сега поднасям себе си единствено пред твоя олтар. Жадувам 
да получа милостта ти.” В такова настроение трябва да подхождаме към възвишеното 
познание. 

Парипрашна означава искрено, честно запитване. Не бива да питаме с тенденция 
за дискусия или в настроение да спорим, а всичките ни усилия трябва да бъдат 
насочени в позитивната линия на разбиране на истината, без дух на съмнение или 
подозрение. С пълно внимание нека се опитаме да разберем тази истина, защото тя 
идва от по-висше ниво на реалност, което никога не сме познавали преди.  

И най-сетне идва севая, служенето. То е най-важното нещо. Опитваме се да 
добием това познание не за да получим помощта на онази равнина, не за да използваме 
онази опитност да живеем с нея тук; по-скоро нека дадем своя обет да служим на онази 
равнина. Единствено с такова отношение можем да доближим равнината на 
познанието. Ние ще служим на висшето знание, няма да се опитваме да го накараме да 
ни служи. Инак няма да бъдем допуснати в онова царство. Абсолютното знание няма да 
дойде да служи на това по-низше ниво. Трябва да предоставим себе си така, че да 
бъдем използвани от Него, а не да се опитваме да Го използваме по своя себичен начин, 
за да удовлетворява низките ни цели. 

В настроение на служене трябва да посветим себе си на Него; не е така, че Той 
ще посвети себе си на удовлетворяването на нашите низки животински цели. С такова 
отношение трябва да търсим равнината на истинското познание и да получим 
съответното разбиране. Тогава ще узнаем кое какво е и ще оценяваме по правилен 
начин своето обкръжение. 

Такава е ведическата култура. Абсолютното познание винаги е било предавано 
единствено чрез този процес, никога чрез интелектуален подход. Шрила Прабхупада 
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Бхактисиддханта обикновено даваше аналогията с пчелата: медът е в буркана, тапата си 
е на мястото, а пчелата е кацнала на стъклото. Тя се опитва да вкуси меда като ближе 
буркана. Но точно както пчелата не може да опита меда като ближе стъкления буркан 
отвън, така и интелектът не може да се докосне до света на духа. Може и да си мислим, 
че сме го постигнали, но това не е възможно; съществува бариера, сякаш от стъкло. 
Интелектуалните постижения не са истински постижения на висшето познание. 
Единствено чрез вяра, искреност и посветеност ние можем да се доближим до по-
висшата област и да станем нейни членове. Можем да встъпим в онази възвишена 
равнина единствено ако те ни дадат виза и ни допуснат. Тогава можем да влезем в 
земите на божествения живот. 

И тъй, желаещият трябва да притежава тези три качества преди да може да се 
доближи до истината, която се намира в най-висшата равнина на Абсолютната 
Реалност. Той може да се докосне до Абсолютната Истина единствено чрез смирено 
отношение, искреност и посветеност. Съществуват подобни цитати и в „Шримад 
Бхагаватам”, и във Ведите. В Упанишадите се казва: вигянартхам са гурум 
евабхигаччхет самит паних шротриям брахма ништхам. „Обърни се към духовен 
учител. Не отивай при него колебливо или наслуки, но с чисто и честно сърце.” 
 
 
 

Духовният живот е еднопосочен билет 
 
 

Човек не бива да отива при духовния учител с билет за връщане. Шрила 
Бхактисиддханта Прабхупада винаги казваше: „Дошли сте тук с билет за връщане.” Не 
бива да се обръщаме към духовния учител с такова отношение. Нека по-скоро си 
мислим, че сме видели всичко, че сме добили пълната опитност за този тленен свят и че 
тук нямаме вече за какво да копнеем. С такова ясно съзнание трябва да потърсим гуру. 
Това е единственият начин за нас да оживеем. Този свят е смъртен. Няма нито начин, 
нито възможност да се живее тук, но въпреки това волята за живот е вродена тенденция 
навсякъде. „Искам просто да живея, да се спася. Тичам към истинския подслон.” С 
подобна пламенност ученикът ще донесе на своя духовен учител необходимите 
материали за жертва. Той няма да отива при духовния си учител единствено, за да 
притеснява своя гуру, но когато се обръща към него, личните му нужди ще са вече 
осигурени. Ще отиде със собственото си легло и багаж. Не е така, че той ще стори 
добро на учителя си, осигурявайки му слава заради това, че е станал негов ученик. 

А каква ще бъде позицията на духовния учител? Той ще е вещ в разкритата 
истина, не само в обикновената информация. Откровения в многобройни отсенки са 
разпръснати из света от по-висшата равнина, но гуру трябва да притежава някакво 
обширно, графично познание. Той трябва да познава надълго и нашироко разкритата 
истина. И винаги трябва да практикува истински духовен живот. Всичките му дела са 
свързани с духа, а не със земния свят. Той е свързан с Брахман, равнината, която може 
да вмести всичко, която е фундаменталната основа на всичко (брахма ништхам). Не е 
така, че той води живота си в някаква тленна, светска връзка. Той винаги живее на 
трансцендентално ниво и остава във връзка с това ниво през целия си живот. Каквото и 
да върши, той го върши единствено с такова съзнание. Такава е версията на 
Упанишадите. 

В „Шримад Бхагаватам” (11.3.21) се казва: 
 

тасмад гурум прападйета 
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джигясух шрея уттамам 
шабде паре ча нишнатам 
брахманй упасамашраям 

 
Мая означава неразбиране. Ние живеем насред неразбирането. Погрешното ни 

разбиране за обкръжението се основава на напълно погрешния набор от идеи и мисли. 
Ние нямаме правилна концепция за нищо в абсолютен смисъл. Идеите ни са до една 
относителни. Посредствената себичност бива наложена на обкръжението и ние живеем 
в това неразбиране. Когато човек достигне до заключението, че всичко наоколо му е 
тленно и че всичко ще изчезне, тогава в такова настроение той ще почувства нуждата 
да намери гуру, божествен водач и наставник, с целта да го запита: „Кое е най-висшето 
ми благо?” С такъв въпрос ще се обърне той към духовния учител. А към кого ще се 
обърне? Към онзи, който не само е вещ в наставленията на разкритите писания, но 
който също е влязъл в досег с разкритата истина. Онзи, който е запознат със самата цел 
на писанията и който има практическа опитност, който е установен в чисто съзнание – 
той е истински учител. Човек трябва да намери такъв водач заради собственото си 
избавление, да разбере кое е най-висшата благодат в света и как тя да бъде добита. Това 
е нужно. То е нещо истинско. То не е въображаемо. Но в същото време е и трудно. 
Абсолютната Истина трябва да бъде търсена посредством истинен процес, инак ще 
вървим по погрешен път и ще си кажем: „О, тук няма нищо; то не е истинско.” И така, 
единствено ако следваме този истинен процес на разбиране на истината, ние ще усетим 
истинската природа на божествеността.  
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Глава Втора 
ПОСВЕЩЕНИЕ В ТРАНСЦЕНДЕНТАЛНАТА НАУКА 

 
 

Преданоотдаден: Бихте ли обяснили истинското значение на дикша, 
посвещението? 

Шрила Шридхара Махарадж: Шрила Рупа Госвами обяснява това в своята 
„Бхакти Сандарбха” (868): 
 

дивям гянам ято дадят 
курят папася санкшаям 
тасмад дикшети са прокта 
дешикаиш таттва-ковидайх 

 
Опитните учени са обяснили значението на дикша, или духовното посвещение, 

така: дикша е процесът, чрез който трансценденталното познание бива предадено от 
наставника на ученика. В резултат на това всички предишни лоши наклонности на 
ученика се прекършват. Посредством дикша всички предишни обвързаности са 
изчистени и човек получава светлината на един нов живот във връзка с 
трансценденталния Бог. Дикша или посвещението е процес, чрез който ни се дарява 
една възвишена връзка с абсолютния център, като в същото време с досегашните ни 
задължения е приключено. Това е вътрешно пробуждане за един живот, който носи 
божествено познание. Това богатство съществува вътре в нас, но е потиснато. Дикша 
означава разкриване на вътрешното богатство на човека и получаване на облекчение от 
всички външни задължения. 

С вътрешното пробуждане външните задължения изчезват, точно както когато се 
приберете вкъщи вие приключвате с всички останали споразумения, които може би сте 
били сключили, за да си осигурите удобства, защото у дома ще намерите пълния уют. 
Когато се намираме в чужбина, можем да търсим комфорта на хотелите, но приберем 
ли се у дома, ние ще се откажем от хотелските удобства, защото вече нямаме нужда от 
тях. Понякога детето бива отвлечено от къщи. По-късно, докато посещава родните си 
земи, то може да отседне в хотел, но ако случайно се натъкне на бащиния си дом и се 
завърне у дома, родителите му ще го познаят и ще извикат: „О, сине! Ти беше 
откраднат от нас когато беше мъничък. Ние разпознаваме лицето ти. Аз съм майка ти, 
това е баща ти, а ето я и сестра ти!” Тогава хотелът не е нужен вече. По подобен начин, 
с вътрешното пробуждане на душата, когато се завърнем обратно вкъщи, обратно при 
Бога, ще намерим уютния си дом при Кришна. И тъй, да осъществим връзка с 
истинския си дом и да се освободим от външните си обвързаност – това е познато като 
дикша. 
 
 

Мантра: духовната формула 
 

 
Преданоотдаден: Каква е разликата между шикша, духовните напътствия, и 

дикша? 
Шрила Шридхара Махарадж: Дикша включва главно посвещението в мантра, 

духовна формула. Нужни са и други инструкции, за да я конкретизират, да й помогнат 
да стане ефективна. Определени дейности са също от помощ. Те всички са части от 
посвещението. И така, основната посока се дава от дикша, посвещението, на как да му 
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бъде придадена реална форма? Нужни са детайли. В „Шримад Бхагаватам” (7.5.23-24) 
се казва: 
 

шраванам киртанам вишнох 
смаранам пада-севанам 
арчанам ванданам дасям 
сакхям атма-ниведанам 
ити пумшарпита вишнау 
бхактиш чен нава-лакшана 

 
„Да се слуша за Кришна, да се възпява славата на Кришна, да се помни Кришна, 

да се служи на лотосовите Му нозе, да се обожава трансценденталната форма на 
Кришна, да Му се отдават молитви, да станем Негови слуги, да считаме Кришна за най-
добрия приятел, и да Му отдадем всичко – тези девет процеса са считани за чисто 
предано служене.” Всички тези неща са препоръчителни и хиляди подробности и 
детайли може да са необходими. 
 
 
 

Посвещението: нахлуването на духовността 
 

 
Ако един генерал планира да нахлуе в някоя държава, той трябва най-напред да 

очертае най-общо стратегията на атаката си. Когато започне на практика да изпълнява 
своя план възникват толкова много препятствия, а той трябва да ги разрешава и да 
продължава напред. Ако човек планира да пътува, той най-напред си представя всичко 
накратко: „От тази чужда страна ще си дойда вкъщи по този път.” Но за да се 
осъществи плана на практика са необходими толкова много подробности. Най-напред 
планът се очертава на грубо, а след това на практика трябва да се извършат толкова 
много неща. Първо трябва да си хване такси, след това да стигне до летището, да си 
купи билет за самолета в желаната посока, изискват се толкова много детайли. Така от 
частичното знание трябва да развием окончателното знание. Това детайлно знание е 
познато като шикша. 

Преданоотдаден: Каква е позицията на отдадения, който макар все още да не е 
напълно свободен от влиянието на мая, приема ученици по заповед на Шри Чайтаня 
Махапрабху и на своя духовен учител? 

Шрила Шридхара Махарадж: По-добре е за човек, който започва бизнес с 
малък капитал, да има връзка с някой по-заможен капиталист. Тогава би могъл да 
процъфтява в бизнеса. По подобен начин, докато човек не е напълно установен в 
съзнанието за Кришна, той трябва да има някаква връзка с по-висша подкрепа. Тогава 
ще бъде на сигурно. Ако се налага да се борим лице в лице с мая, илюзията, помощта 
на по-висшето посредничество трябва да бъде единственият ни ресурс.  

Много трудно е да се контролира мая. Кришна казва в „Бхагавад Гита” (7.14): 
 

дайви хй еша гунамайи 
мама мая дуратяя 
мам ева йе прападянте 
маям етам таранти те 
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„Моята илюзорна енергия е невъзможно да бъде преодоляна. Единствено онзи, 
който Ми се отдаде, може да я прекоси.” Мая се бои единствено от Кришна, защото 
основата й е в Него. Ако се опитате да прекосите мая самички, това би било 
невъзможно. Трябва да имате някаква по-висша връзка. И с помощта на такава връзка 
ще можете да надмогнете илюзията. Мая ще се отдръпне единствено ако види, че имате 
подкрепата на по-висша сила. Сами не можете да се сражавате и да спечелите победа 
над мая. Това е невъзможно, защото където и да отидете, вие се намирате в пределите 
на мая, илюзията. Може да е по-силна или по-слаба, но си е все мая. Единствено когато 
наистина влезете в досег с равнината, която е над мая, ще може да се борите с нея; 
единствено тогава тя ще се оттегли. Трябва да имаме някакво убежище отвъд мая, 
откъдето да можем да се сражаваме с илюзията. Посъветвани сме да приемем подслона 
на садху, светците и шастра, писанията. Тяхната помощ идва отгоре и ние трябва да я 
приемем от най-съкровената си сърцевина.  
 
 
 

Приемане на ученици и карма 
 

 
Преданоотдаден: Изглежда че тези, които приемат ученици, трябва да 

изстрадат известни физически проблеми, тъй като поемат кармата на своите ученици. 
Шрила Шридхара Махарадж: Физическите проблеми не бива да бъдат 

взимани под внимание. На физическият успех също не бива да бъде придавана кой знае 
каква стойност. Човек не бива да си мисли, че ако един гуру има огромен брой 
последователи, той е велик. 
Човек може доброволно да приеме отговорността за духовния живот на толкова много 
ученици, но да открие, че напредъкът им не е задоволителен. В резултат на това той 
може да усети някакво притеснение. Може да си помисли: „Аз отнех товара на техните 
животи, но не съм способен да им дам желаното развитие в духовния живот.” Това е 
добър симптом. Ваишнавите не се тревожат за себе си, те се тревожат за другите (пара-
дукха дукхи). В своята молитва към Санатана Госвами, Шрила Рагхунатх дас Госвами 
пише, че Санатана Госвами винаги страдал, виждайки страданието на другите. Един 
ваишнава няма умствени проблеми със самия себе си, но той чувства умствен проблем 
когато гледа мъката на другите. За ваишнавите е трудно да понасят това. Те са винаги 
състрадателни към нещастието на другите. Това е характеристика на преданоотдадения 
от средно ниво. Той не се притеснява за самия себе си, той е притеснен от болката на 
другите. Преданоотдаденият на средно ниво не може да пренебрегне тези неща. 

Духовният учител ще трябва да поеме част от отговорността за някои лоши и 
нежелани дела на ученика. Той има отговорността да се справи с тях посредством 
своите напътствия. Когато приема пациент, който страда, лекарят може да се притесни 
в ума си: „Поел съм отговорност за този пациент, а не мога да облекча страданието му.” 
По този начин той изпитва доброволна отговорност. Духовният учител може да 
преживява различни видове страдания в различни степени. Понякога гуру може да 
чувства: „Правя каквото мога да помогна на този ученик.” Такъв гуру не поема кой знае 
каква отговорност за ученика си. Той си мисли: „Аз си изпълнявам дълга” и се отнася 
към своите ученици с такава откритост на ума. Това е точно като консултиращия 
доктор и  семейния лекар. Семейният лекар не може да загърби отговорността да се 
грижи за пациентите си, докато външният доктор би могъл да каже: „Ако искате, 
намерете си друг лекар.” Консултиращият доктор не е толкова добросъвестен към 
пациента. Той може да си мисли: „Аз не съм съвършен, не мога да го излекувам 
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незабавно. Дали ще се оправи зависи от божията воля. Аз правя каквото мога.” Още от 
началото на тяхната връзка, точно както докторът може да се отнася по такъв начин с 
пациента, така и гуру може да се отнася с учениците си. Въпросът доколко гуру поема 
отговорност за ученика е въпрос на отношението, което той приема към ученика в 
определени случаи.  

Преданоотдаден: Дали напредъкът на ученика зависи повече от гуру или от 
собствените му усилия? Как би могъл ученикът да напредне по правилен начин в 
следването на принципите на своя гуру?  

Шрила Шридхара Махарадж: Това зависи от степените на реализация на 
ученика. От ученика към учителя трябва да тече изключителна преданост. Казано е в 
„Шветашватара Упанишад” (6.23): 
 

яся деве пара бхактир 
ятха деве татха гурау 
тасяите катхита хй артхах 
пракашанте махатманах 

 
„Ключът за успеха в духовния живот е непоколебимата преданост към духовния 

учител и към Кришна. Скритият смисъл на писанията се разкрива напълно на онези 
велики души, които имат пълна вяра в Кришна и в духовния учител.” Гуру е 
представител на Кришна. Ние търсим божествеността, затова нека се опитаме да 
съсредоточим цялата си енергия там, където открием истинска връзка с 
божествеността. Това е ключът към успеха, защото Кришна е всезнаещ. Така че 
отговорът на нашите предани усилия ще дойде от Кришна, в съответствие с нашето 
внимание към Него. Той е навсякъде. В концепцията за безкрайността центърът е 
навсякъде, никъде не е периферия. Всяка една точка би могла да е центърът. Прахлада 
Махараджа виждал центърът да присъства навсякъде. Хиранякашипу го запитал: 
„Твоят Господ и в тази колона ли е” Прахлада отвърнал: „Да, там е.” И когато 
Хиранякашипу разбил колоната, оттам излязъл Бог Нрисимха. 
 
 
 

Гуру – абсолютен и относителен 
 

 
Преданоотдаден: Бихте ли обяснили концепцията за абсолютната и 

относителната позиция на духовния учител? 
Шрила Шридхара Махарадж: По специалната воля на Кришна, гурудева има 

делегирана сила. Ако се вгледаме отблизо в духовния учител, ще съзрем присъствието 
на Кришна и следователно трябва да го приемаме по такъв начин. Духовният учител е 
преданоотдаден на Кришна и в същото време вдъхновението на Кришна е вътре в него. 
Това са двата аспекта на гурудева. Той има своя аспект на ваишнава, а вдъхновената 
страна на ваишнавата е гуру. В дни на пост, такива като екадаши, самият той не 
приема никакви зърнени храни. Той се държи като ваишнава, но учениците му 
предлагат зърно на снимката на своя учител на олтара. Учениците предлагат на своя 
духовен учител зърно дори в дните за пост. 

Ученикът взима предвид присъствието на Бога, вътрешният аз на гуру, неговата 
вдъхновена страна. Вдъхновената страна на ваишнавата е ачария или гуру. Ученикът 
забелязва единствено специалната, вдъхновена част в своя гуру. Интересува го най-вече 
тази част от неговия характер. Но сам по себе си гурудева се държи най-общо като 
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ваишнава. И така, отношенията му към неговите ученици и към другите ваишнави ще 
са различни. Това е ачинтя-бхедабхеда, невъобразимо единство в разнообразието. 

Възможно е да съществуват подражания и отклонения. И двете са вероятни. Със 
задни мотиви някой може да прави от това търговия, какъвто точно е случаят с 
кастовите госвами и сахаджия имитаторите. По една или друга причина човек може да 
се представя за гуру, но признаците на истинския гуру са дадени в писанията: шабде 
паре ча нишнатам брахманй упасамашраям: „Истинският духовен учител трябва да е 
запознат със заключенията на ведическата литература и установен в разбирането на 
Върховната Истина” („Шримад Бхагаватам” 11.3.21). 
 
 
 

Писанията се нуждаят от светци 
 

 
Всеки може да каже: „Аз съм гуру, а този не е.” Имитациите винаги са 

възможни, но писанията дават критерии за избор на истински гуру, а истинският гуру 
ще извлече смисъла на писанията. Гуру и шастра са взаимосвързани. Те си помагат 
един на друг да ни наставляват. Писанията казват, че книгите трябва да се четат под 
водачеството на истински преподавател, ваишнавски гуру (ачарияван пурушо веда). 
Така че писанията са зависими от духовния учител. А кой е духовен учител? Това ще 
ни обяснят писанията. И тъй, те са взаимнозависими: и садху, и шастра са необходими. 
Те са активният и пасивният посредник. 

Преданоотдаден: Бихте ли обяснили защо Кришна се явява в толкова много 
различни гуру? Защо се налага Кришна да идва отново и отново? Не можем ли да 
научим всичко, което трябва да знаем, просто като четем „Бхагавад Гита”? Каква е 
необходимостта от постоянна връзка? Нима древните книги не съдържат всички 
истини, които трябва да знаем? 

Шрила Шридхара Махарадж: В „Шримад Бхагаватам” Кришна казва: „Най-
напред Аз предадох ведическото познание в този свят чрез Брахма. После то бе 
доверено на неговите ученици: четиримата Кумари, Маричи, Ангира и други светци.” 
Познанието най-напред е било вложено в тях, а след това в книгите. 

То най-напред е било представено под формата на звук, не на писмо. После 
постепенно е било записвано. В началото то се е предавало директно чрез звук от един 
човек на друг, от уста на ухо. Никакво писмо, нито азбука не са били измислени по 
онова време, но познанието се е съдържало във формата на звук. Преминавайки през 
ухото към устата, и после отново към друго ухо, постепенно то се изгубило. Влизайки 
във връзка с посредника, понякога то се изгубвало и обезобразявало, изкривявало се и 
тогава Бог отново усещал нуждата да се появи в този свят (яда яда хи дхармася). 

Понякога Кришна идва сам, а друг път изпраща някой нормално мислещ човек  
да възстанови стандарта на истинската религия. Кришна казва: „Тази карма-йога, която 
изговорих пред теб, Арджуна, Аз най-напред бях съобщил на Сурия, а от Сурия бе 
предавана надолу от поколение на поколение. Така тя бе повредена и обезобразена. 
Днес Аз отново ти съобщавам същото нещо.” Равнината на изтощението постепенно 
разяжда истината. Когато се появи отначало истината сияе, но от контакта с тази 
омаломощена равнина тя постепенно става все по-слаба, по-обезобразена и покварена, 
затова Кришна идва от време на време, за да я обнови и възроди.  

Преданоотдаден: Има ли разлика между ачария и гуру? 
Шрила Шридхара Махарадж: Ачария и гуру са едно и също, но най-общо 

може да се каже, че ачария върши по-всеобхватна работа. Ачария също така трябва да 
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има обширни познания върху писанията, докато гуру може и да не ги познава 
непременно издълбоко, но да има истинско знание за смисъла им. Той може и да не е 
способен да цитира писанията надълго и нашироко, но чувства значението им. Такъв 
може да е гуру. Но ачария е онзи, който проповядва нашироко и може отвсякъде да 
цитира доказателства от писанията. 
 
 
 

Пазарът на учители 
 

 
Преданоотдаден: Има толкова много гуру-имитатори, преоблечени в дрехите 

на ваишнави, които просто мамят наивните люде. Как можем да познаем кой е 
истински гуру и кой измамник? Как да разберем кога ни е дадено истинско знание и 
кога сме останали излъгани? 

Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да разберем какъв е източникът на 
неговото знание. На пазара може да има фалшиво злато, но ако сме сигурни, че златото 
което купуваме, идва от дадена мина, можем да го платим с уверението, че то не е било 
фалшифицирано по пътя. Така може да се разбере: като се проследи източника. 

Веднъж тук в Индия Ганди искаше да възстанови черка системата за домашно 
предени платове. В системата черка беднякът преде нишка на чекрък и ако някой си 
купи такъв плат, наречен кхади, парите отиват в джоба на бедняка. Но японските и 
английски тъкачни фабрики изпратиха тук фалшиви „домашно предени” кхади. Те 
започнаха да произвеждат грубо тъкани дрехи, имитирайки оригиналните домашно 
предени платове, произвеждани тук от бедните люде. Ганди беше слисан: „Какво е 
това?” – рече той – „Аз исках парите да отиват в джобовете на бедняците, а сега 
капиталистите произвеждат фалшиви груби платове зад граница и ги продават тук в 
Индия. И вместо при индийските бедняци, парите отиват при чуждестранните 
капиталисти!” Тогава той основа асоциацията Кхади и каза на последователите си: 
„Купувайте домашно предени платове единствено от магазини, които са свързани с 
тази асоциация. В този случай парите със сигурност ще отиват в джобовете на бедните 
хора.” Тогава той беше казал: „Това е гуру-парампара, системата на ученическата 
последователност.” 

Разкритата истина, идваща незамърсена чрез определен процес, се нарича 
парампара. Трябва да се свържем с надеждна линия от учители. Само тогава ще 
получим нещо истинско. Нужна е ауторизирана асоциация, нужна е гуру парампара. 
Така че преди да прочетем нечия книга, нека се опитаме да разберем кой е гуру на 
автора, откъде идва същината. Дали това е само фасада или има някаква истинска 
същина отвътре? Ако разберем, че той има връзка с истински садху, тогава може и да 
му обърнем някакво внимание. 

Често давам примера с хомеопатичните глобули. Глобулата сама по себе си няма 
медицинска стойност. Силата й е вътре. Посредственият гуру може да даде същата 
мантра на ученика, но каква е силата вътре в звука? Какво качество на разбиране или 
божествена воля се съдържат в звука? Това е най-важното. Да се получи мантрата от 
сад-гуру, от истински гуру, означава да се получи вътрешната добра воля или 
истинската концепция за Бога. Семката на баняновото дърво може и да е малка, но от 
нея ще израсне огромно баняново дърво. Волята, с която специфичният звук е предаден 
от гуру на ученика, е най-важното нещо. Ние може и да не забелязваме това сега, но с 
времето ако около нас има благотворно обкръжение, тя ще се прояви и ще се разгърне в 
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нещо огромно. Така че когато отиваме да купуваме нещо, трябва да сме внимателни да 
не би то да е имитация, инак може да се окажем измамени. 
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Глава Трета 
СПУСКАНЕТО НА РАЗКРИТАТА ИСТИНА 

 
 

Кришна съзнание, духовната концепция от най-висше ниво, се спуска потичайки 
надолу от едно ниво на друго, точно както Ганг тече зигзагообразно надолу от върха на 
планината, от хълм на хълм. По някое време течението на Ганг се слива с потока на 
Сарасвати. Тази вода не бива да бъде считана за вода от Ганг. Когато водите на 
Сарасвати се влеят във водите на Ганг, това се счита за вода от Ганг. Когато двете реки 
се съберат, водата, която идва в Ганг, не е Ганг; но когато потоците на Сарасвати се 
влеят в Ганг, те се превръщат в Ганг. Тази вода ще ни пречисти, независимо откъде 
извира. Казват, че каквато и вода да се влее в руслото на Ганг, е истинска вода от Ганг. 
Тази вода ни пречиства, където и да се намира нейният извор. 

Пречистващата сила на водата няма нищо общо с водата, която можем да усетим 
или да видим. Та какво можем да зърнем ние с нашите физически очи? Потокът на Ганг 
е чист. Когато в него има дух и стремеж, този поток е нещо живо и може да пречисти 
всички. 
 
 

Мъртвите мантри 
 

 
И така, самата същина на гуру-парампара, на ученическата последователност, е 

шикша, духовното учение, и там където то може да бъде намерено, там е и гуру. Онзи, 
който има трансцендентално око, божествено виждане, ще разпознае гуру където и да 
го зърне. Този, който притежава познанието за абсолютната божествена любов в 
чистота – той е гуру. Иначе гуру-парампара би била просто една телесна парампара, 
последователност от тела. Тогава кастовите брамини, кастовите госвами ще 
продължават с търговията си, защото тяло след тяло те получават мантрата. Но 
тяхната мантра е мъртва. А ние жадуваме за живата мантра и където и да видим жива 
наклонност към най-висш тип предано служене, ще открием, че там е нашият гуру. 
Онзи, който има пробудена такава визия, ще е способен да разпознае гуру където и да 
се появи.  

Посвещението в мантрата означава да се предадат истинско познание и чувства 
на преданост от единия на другия. Това трябва да бъде нещо истинско. За 
хомеопатичната капсула не може да се разбере нищо чрез външно разглеждане, силата 
й е скрита вътре. По същия начин това, което е важно в мантрата, е онзи вид мисъл 
или чувство, които са били предадени чрез звука. Имперсоналистите получават същата 
мантра и също мантруват святото име на Кришна, но подобен род име ще потъне в 
брахмаджйоти. То няма да успее да прекоси Вираджа, реката течаща между 
материалния и духовния свят. Бхактивинода Тхакура казва, че когато един маявади пее 
святото име на Кришна, такова мантруване е като гръмотевица, удряща святото тяло на 
Кришна. То няма никакъв облекчаващ ефект. 

Гаудия Матх се интересува от реалността, не от рамката. Ние се опитваме да 
разберем кое какво е в света на духовното мислене. Самата форма не ни очарова, не ни 
запленява. Вълнува ни развитието стъпка по стъпка на духовната мисъл. В своята 
„Упадешамрита” (10) Шрила Рупа Госвами казва: кармибхях парито харех приятая 
вяктим яйур гянас тебхйо гяна-вимукта бхакти-парамах премаика ништас татах. 
„Сред мнозина материалисти един може и да е философ. Сред многото философи един 
може и да получи освобождение и да се заеме с предано служене. Сред много 
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преданоотдадени един може и да достигне до чистата любов към Кришна. Той е най-
добрият от всички тях.” Нас ни вълнува да разберем тази градация: какво е реката 
Вираджа, какво е духовното небе, планетата на Бог Шива, вселената Ваикунтха на 
Вишну, Айодхя на Бог Рама, и след това Кришна в Дварака, в Матхура и във 
Вриндавана. Искаме да узнаем реалистичния поглед върху цялата градация на 
преданата мисъл. Кришна разкрива тази градация в „Шримад Бхагаватам” (11.14.15) 
където казва: 
 

на татха ме приятама 
атма-йонир на шанкарах 
на ча санкаршано на шрир 
найватма ча ятха бхаван 

 
„Нито Брахма, нито Шива, нито Санкаршана във Ваикунтха, нито богинята на 

щастието Лакшмидеви, нито дори самият Аз са ми толкова скъпи като тебе. Ти си Ми 
любимият, Уддхава.” 

Ние трябва да следваме духа; защото след Джахнава Деви, съпругата на Бог 
Нитянанда, до Випина Госвами, от когото Бхактивинода Тхакура е взел посвещение, 
има толкова много незнайни жени гуру. Чрез тях мантрата е достигнала до Випина 
Госвами, а Бхактивинода Тхакура я е получил от него. Ние приемаме Бхактивинода 
Тхакура, но трябва ли да броим всички тези жени в нашата ученическа 
последователност? Каква е тяхната реализация? 
 
 
 

Роби на истината 
 

 
Ние сме роби на истината. Просяци сме за чистия поток на истината, който 

извира неспирно, за свежия поток. Нас не ни запленяват формалностите. Ще преклоня 
главата си където и да видя да тече към мен нектарната река. Когато човек осъзнае, че 
Абсолютната Истина се спуска към него от най-висшето царство, той ще си помисли: 
„Трябва да се отдам.” 

Махапрабху казал на Рамананда Рая: киба випра, киба няси, шудра кене ная, йеи 
кришна-таттва ветта сеи гуру хая. „Където и да се появи истината, където и да се 
спусне нектарът на божествения екстаз, там Аз ще се отдам като роб. Това е, което ме 
интересува.” Каква форма ще приеме – това няма кой знае какво значение; формата има 
някаква стойност, но ако съществува конфликт, вътрешният дух на нещото е 
неизмеримо по-ценен от външното му покритие. Инак, ако духът го няма, а на 
телесната връзка се отдаде първенство, нашият така наречен духовен живот се 
превръща в сахаджия, евтина имитация.  

Когато осъзнаем истинската същина на съзнанието за Кришна, истинското 
богатство, което получаваме от духовния си учител, тогава духовният ни живот не би 
могъл да бъде сахаджизъм, подражание. Трябва да сме достатъчно бдителни да 
разграничим съвета на своя гуру, когато го открием у някой друг. Онзи, който е буден, 
ще разбере: „Това е съветът на моя гуру, аз го намирам тук в този човек. По един или 
друг начин той идва чрез него. И сам не знам как, но виждам характеристиките на моя 
гуру, поведението и делата му в този човек.” Когато сме способни да разпознаем нещо 
според истинската му вътрешна стойност – тогава където и да го открием, не можем да 
го пренебрегнем. 
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Има пример за това в случая с Ауробиндо Гхош. Той бил първият водач на 
Анархистката партия и на практика основател на революционното движение в Бенгал. 
През 1928 г. в Калкутския Висш Съд било заведено дело срещу него. Известният 
адвокат г-н Нортън бил начело на прокуратурата. Ауробиндо се укривал от съда и 
докато течал процесът не могли да го намерят никъде. Нортън бил загрижен. Как да го 
открият? Английският език на Ауробиндо бил много добър. Той бил учил в Англия още 
от дете и можел да говори английски по-добре дори от повечето англичани. Нортън 
започнал да претърсва различни вестници и списания за статии от Ауробиндо. Най-
сетне открил неговия стил на писане в „Амрита Базар Патрика”, един бенгалски 
вестник. „Ето го господин Гхош!” – рекъл си той. Редакторът на ”Амрита Базар 
Патрика” бил призован в съда да признае дали Ауробиндо Гхош е писал тази статия. 
Нортън го разпитвал: 

„Това е вашият вестник. Би трябвало да знаете кой е написал тази статия. Вие 
сте редакторът.” 

„Да, знам кой е.” 
„Познавате ли този човек, Ауробиндо Гхош?” 
„Да, познавам го. За мен той е един от най-великите люде в света.” 
„Като редактор на вестника знаете ли кой е написал тази статия?”  
„Да, знам.” 
„Г-н Гхош ли е написал статията?” 
„Няма да кажа.” 
Нортън го запитал: „Знаете ли какво е наказанието?” 
„Да. Шест месеца затвор.” 
„Готов ли сте на това?” 
„Да, готов съм.” Вдигайки вестника със статията, Нортън казал: „Ето го г-н 

Гхош! Приключвам с изложението си!” 
Той видял Ауробиндо в статията му; така и ние трябва да виждаме: „Това е моят 

гурудева!” Нашият духовен учител също понякога казваше за един от своите ученици, 
който беше напуснал: „Бхактивинода Тхакура дойде при мен, но аз не можах да го 
позная.” Онези, чието божествено виждане е пробудено, винаги виждат навсякъде 
знаците на божествеността. 
 
 
 

Един Кришна в много гуру 
 

 
Трябва да имаме виждането, с което да разпознаем присъствието и темперамента 

на своя гуру. Махапрабху казва: мадхавендра пурира самбандха гяна джани. Когато 
Махапрабху срещнал браминът санория, по начина по който се движел, Той незабавно 
разпознал, че този брамин трябва да има някаква връзка с Мадхавендра Пури. Казал си: 
„Без тази връзка, никога не бих могъл да открия такива симптоми на трансцендентален 
екстаз. Това трябва да идва от Мадхавендра Пури.” И така, трябва да познаваме 
Кришна съзнанието наистина. Казано е: ачариям мам виджаниян, духовният учител не 
бива да бъде разграничаван. Едно и също нещо се спуска от Върховния Бог, така че 
единството на приемствеността не бива да бъде пренебрегвано. Гуру може да бъде тук, 
може да бъде и в друго тяло. Същият учител може да идва в различни тела да ни 
вдъхновява; може да идва да ни даде нова надежда и по-възвишено обучение. На 
същината винаги трябва да бъде отдавана по-висока стойност отколкото на формата. 
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Най-напред нека разберем степента на чистота в Кришна съзнание. 
Последователите на формата са просто имитатори; те искат единствено да експлоатират 
Махапрабху, а не да Му служат. Те са най-лошите ни врагове. Те са предатели: облекли 
са се в дрехите на Махапрабху сампрадая, а говорят лъжи. Това е евтина търговия; те 
продават нашироко евтини фалшиви неща. Не изпитват вътрешна необходимост да 
придобият най-чистото нещо (пуджала рага-патха гаурава бханге). Макар да беше 
такъв извисен ваишнава, нашият гурумахараджа никога не се представяше за велик 
преданоотдаден. Той винаги казваше: „Аз съм слуга на слугата на ваишнавите.” Това 
беше неговата претенция. Той казваше: „По-висшите бхакти са мои гуру, те са толкова 
извисени.” Най-напред елате и практикувайте всички тези неща и след това се 
надявайте да постигнете целта. Не е толкова лесно, нито е толкова евтино. „Сред много 
освободени души, чистият преданоотдаден на Кришна е изключителна рядкост. ” 
(коти-мукта –мадхйе ‘дурлабха’ ека кришна-бхакта). 

Кришна съзнанието е нещо вътрешно и онези, които не могат да съзрат 
вътрешната истина, ще правят голямата работа от външното покритие. Ние не 
подкрепяме това. Ние се интересуваме от истинския дух. Всички противостоящи 
елементи, които се интересуват от външното, не могат да ни засегнат. Кучетата може и 
да си лаят, но кучешкият лай няма стойност. Тъй като обръщат толкова много 
внимание на външното, те нямат истинското пречистване на сърцето, та да могат да 
приемат чистото нещо, да разграничат какво е чистота, какво е любовта към Бога, 
према, за която копнеят дори Брахма и Махадева. 
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Глава Четвърта 
ИЗНАЧАЛНИЯТ ГУРУ 

 
 

Изначалният духовен учител е Нитянанда Прабху. Той е основният символ на 
гуру. В духовният свят е Той е гуру-таттва принципът в четирите основни раси на 
предаността, с изключение на интимната раса. В Мадхуря-раса представител на 
Баладева е Ананга Манджари, сестрата на Радхарани. 

Позицията на Нитянанда е по-велика от тази на Баладева. Защо? Защото Той 
раздава према, божествената любов. А какво е према? Тя е по-възвишена от всички 
останали постижения. Ако някой може да дари божествената любов, тогава всички 
други трябва да са второстепенни по отношение на Него. След като Кришна е подчинен 
на Махапрабху, тогава естествено, че Баларама е подчинен на Нитянанда. Те са един и 
същ, но когато се добави великодушието Баларама става Нитянанда. Онзи Баларама, 
който може да раздаде божествената любов, който може да осъществи тази най-
възвишена функция, дойде тук като Нитянанда. Основата, върху която стоим, трябва да 
бъде солидна и вярна. Тогава може да бъде издигната структурата. Инак всичко ще се 
срути (хено нитай вине бхаи радха кришна паите наи). Можем да получим солидната 
основа от Нитянанда Прабху. 

Един ден Нитянанда Прабху отишъл в дома на Чайтаня Махапрабху в Маяпур. 
Майката на Махапрабху, Сачи Деви и Вишнуприя Деви, съпругата Му, също били там, 
както и много други бхакти. Внезапно Нитянанда пристигнал съвсем гол. 

Махапрабху успял да Му даде някаква дреха. Той вероятно се загрижил за това, 
че бхактите може да проявят някакво неразбиране към Нитянанда Прабху. Затова, за 
да предотврати това, помолил Нитянанда Прабху да Му даде Своята каупина, 
набедрената си препаска. Разкъсал я и я раздал между семейните, които присъствали 
там, като ги наставил: „Пазете парчето от Неговата препаска като кавача, амулет, 
завържете го на ръката си или го носете около шията си. Моля ви, пазете го. Тогава 
много скоро ще успеете да постигнете себеконтрол.”  

Нитянанда Прабху има контрол над сетивата си до крайност; Той не познава 
нищо от този свят. Неговата вайрагя, безразличието Му към света на земните дела 
стига дотам, че Той може да влиза гол било то всред мъже или всред жени. Затова 
милостта на Нитянанда Прабху ще постави здравата основа у нас. Ако имате здрава 
основа, тогава ще можете да съградите върху нея огромна структура. Ако имаме вяра в 
Нитянанда Прабху, тази вяра ще ни помогне да понесем всякакъв товар. Тя няма да се 
поддаде и да ни измени. 

Затова Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада слага ударение пред 
западняците върху предаността към Нитянанда. Най-напред трябва да получим 
Неговата милост. И след това можем да добием милостта и на Радха-Кришна. Шри 
Чайтаня Махапрабху означава Радха и Кришна (шри кришна чайтаня радха-кришан 
нахе аня). Най-напред постигнете милостта на Нитянанда Прабху, след това на Шри 
Чайтаня Махапрабху и след това на Радха-Говинда. Трябва да се издигнем през тези 
три степени. 

Преданоотдаден: А как да добие човек милостта на Бог Нитянанда? 
Шрила Шридхара Махарадж: Онзи, който е склонен повече да служи на 

Гауранга и на Неговият дхам, на Неговата трансцендентална земя и на слугите Му, 
може да постигне милостта на Нитянанда Прабху. Нитянанда е изключително милостив 
към онзи, който има специално влечение към гаура-лила. 
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„Приемете името на Гауранга!” 

 
 

Нитянанда Прабху ходел от врата на врата из Бенгал с думите: „Приемете името 
на Гауранга! Аз ще ви стана слуга. Можете да Ме купите, стига да приемете името на 
Гауранга. Ще ви се продам без никаква цена или условие.” Такъв бил Неговият 
темперамент. Когато Махапрабху бил в Пури, Той изпратил Нитянанда Прабху в 
Бенгал с думите: „Освен Теб не намирам никой, който може да разпространи нито 
святото име на Кришна, нито преданото служене към Него из Бенгал. Людете там са 
заети повече с тантричните методи и със смрити. Занимават се с тези маловажни 
неща. Надуват се, мислейки си, че са постигнали предела на познанието. Така че Бенгал 
е много трудно за проповядване поле. Ако не си Ти, никой друг няма да може да 
пробуди масите. Разграничи се от висшите касти и се обърни към масите, 
разпространявайки святото име на Кришна. Ти си най-подходящият човек за такова 
дело.” 

Нитянанда Прабху отишъл в Бенгал, но вместо да се опитва да проповядва 
славата на святото име на Кришна, Той започнал да проповядва името на Гауранга. 
Нитянанда Прабху смятал, че има известна опасност да не би деградиралите души да 
сметнат, че забавленията на Кришна приличат твърде много на земен разврат, на лъжи 
и кражби. Забавленията на Кришна по природа са изключително поверителни. За 
масите е много трудно да разберат чистотата на кришна-лила. Масовият ум не може да 
приеме кришна-лила за най-висшето постижение. Затова Нитянанда Прабху намирал, че 
ще е трудно да се проповядва кришна-лила, но ще е по-лесно да се проповядва гаура-
лила, в която Кришна идва, за да раздаде себе си на хората, изпълнен с огромно 
богатство. Гауранга означава динамо, което жадува да раздаде Кришна, заредено с най-
великодушната и интензивна милост и състрадание към обикновените хора, с най-
голямата обич дори към престъпниците. Нитянанда Прабху искал да ги доведе във 
връзка с Гауранга, защото тогава кришна-лила автоматично ще бъде в ръцете им. И тъй, 
Той започнал да проповядва за Гауранга, а не за Радха и Кришна както Му бил заръчал 
Махапрабху. Нитянанда Прабху казвал: бхаджа гауранга, каха гауранга, лаха гауранга 
нама, „Обожавайте Гауранга, говорете единствено за Гауранга, възпявайте името на 
Гауранга.” 

Има и още един пример на отношенията между Кришна и Баларама, и между 
Гауранга и Нитянанда, който е описан в „Чайтаня Бхагавата”. Сачи Деви сънувала, че 
Кришна и Баларама седят на трон, а Нитянанда се карал с Баларама: „Слизай от трона! 
Вече не сме в Двапара-юга. Епохата на Кали дойде и Моят господар Гауранга трябва да 
заеме Твоето място на този трон. Слизай!” Баларама започнал да се дърпа: „Не, защо 
пък трябва да слизам? Толкова отдавна седя на този трон.” Нитянанда Прабху започнал 
да го дърпа насила и Баларама малко по малко отстъпил. Нитянанда Прабху рекъл: 
„Моят господар Гауранга иска да заеме мястото сега. Неговата епоха дойде.” И тъй, 
Нитянанда е много пристрастен към Гауранга. Той казва: „Кришна е много далеч. Моят 
Бог е Гауранга.” 

Затова трябва да сме много благодарни на Нитянанда Прабху, защото той е 
нашият гуру. А милостта на гуру е толкова значима, че Рагхунатха даса Госвами казва: 
„О Радхарани, жадувам за Твоята милост. Аз не искам Кришна отделно от Теб. Не 
искам Кришна без Теб!” Такова трябва да е правилното отношение на отдадения. Това 
е обяснено от Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура в неговата „Гурваштака”: 
 

яся прасадад бхагават-брасадо 
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ясяпрасадан на гатих куто ‘пи 
дхяян стувамс тася яшас три сандхям 
ванде гурох шри-чаранаравиндам 

 
„Покланям се в лотосовите нозе на шри гурудева. По негова милост ние 

получаваме милостта на Кришна; без неговата милост сме загубени. Затова нека винаги 
да медитираме върху шри гурудева и да се молим за милостта му.” 

Такава е позицията на шри гуру, по чиято милост можем да получим всичко, 
можем да получим милостта на Кришна, а без неговата милост нямаме никаква друга 
надежда. По този начин трябва да изпитваме уважение към онзи, който ни е дал 
първата връзка с Кришна съзнание. 

 
 
 
 

Гуру не е кукла 
 

 
Но докато поднасяме почитанието си към гурудева, ние не бива да си мислим, че 

гуру е кукла, безжизнена фигура. Поради това, че сме свикнали с една определена 
фигура и приемаме нея за нашия гуру, не бива да се заблуждаваме. Важното нещо е 
онова, което той казва, неговите напътствия. Това е, което привлича отвътре сърцата 
ни. Аз не съм това тяло. Аз съм търсещият. Онова, което ме удовлетворява, което 
потапя търсещия в търсеното – това трябва да се опитам да открия у него. Не бива да 
разчитам на материални пресмятания. Аз не съм това тяло. Кой съм аз, ученикът? Нима 
съм само това тяло, този облик, този цвят, тази каста? Или съм този темперамент, тази 
ученост и този интелектуализъм? Не. Аз съм онзи, който търси. Коя е личността вътре в 
мен и коя е личността вътре в гуру? Трябва да сме напълно будни за това. Кое е 
вътрешното нещо? За него съм дошъл. Трябва да сме будни що се касае до собствения 
ни интерес.  

Съществува относителен принцип и абсолютен принцип. Ще трябва да 
елиминираме, да пренебрегнем формата; винаги трябва да запазваме духа. В противен 
случай се превръщаме в обожатели на форми, в идолопоклонници. 
 
 
 

Гуру е повече от онова, което виждат очите 
 

 
Разбира се казано е, че връзката с духовния учител е вечна (чакшудана дило йеи, 

джанме джанме прабху сеи). Но ние не бива да идентифицираме нашия гуру с 
външността, която възприемаме с физическите си сетива. Вътрешното ни разпознаване 
за него ще се изясни в съответствие с израстването на виждането ни. Когато нашето 
виждане се засили и се оформи от материално към трансцендентално, неговият облик 
също ще се измени съобразно с това. 

За човека най-напред се съди външно според униформата му, после според 
тялото му, според ума му и след това според интелигентността му. Колкото повече 
очите ни започват да виждат нещата вярно, толкова повече и онова, което гледаме, ще 
променя облика си. Кришна казва: ачариям мам виджаниян „В крайна сметка Аз съм 
този, който е ачария.” Това е функция на божествеността и на различните степени може 
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да съществуват различни форми. Различни ачарии могат да работят в едно и също 
време. 

Познанието, идеалът се развиват от груби към фини. А дълбината на виждане ще 
разкрие различните образи на различните ачарии. Виждането ще премине през 
различните раси до най-възвишената позиция чрез постепенния процес на 
реализацията. Инак знанието ни ще се основава на материални концепции. А да се 
налага материална концепция върху божествеността е престъпление, невежество, 
грешка. 

Трябва да се освободим от клопката на това да идентифицираме реалността с 
физическата форма, която се представя пред сетивата ни. Очите ни мамят; те не могат 
да ни предадат правилно формите и цветовете. Ушите не могат да ни предадат верния 
звук. Действителната реалност е отвъд опитността на сетивата ни. Тогава какво 
представлява тя? Тъй като сме в такава пропаднала позиция, ние можем постепенно да 
идем там, във вътрешния свят, единствено с помощта на своя гуру. 

Но как да разпознаем своя гуру? През зимата ние носим едни дрехи, а през 
лятото други. Ако отдаваме прекалено голямо значение на външната дреха, какво ще 
постигнем? Нима трябва да мислим, че дрехата е неизбежна за тялото. Гуру може да 
дойде при нас в дадено тяло. Представете си, че той се появява като млад мъж. Когато 
остарее и младежкият му облик се измени, как ще го разпознаем? Как ще го различим? 
Освен това в едно и също раждане той може да дойде в определено тяло, а по друго 
време да се прояви в друго тяло. Един и същ гуру може да се появява по различен 
начин в различно време. Как да го разпознаем? Трябва да стигнем от външните до 
вътрешните съображения.  

Ако съм лишен от плът и кръв, и съществувам само във фино тяло, тогава ще 
открия и своя гуру във фино тяло. Полубоговете, гандхарвите и сиддхите, 
съвършените същества на райските планети, също имат своите гуру, но нито те, нито 
пък техните гуру притежават материални тела.  

И тъй, чрез елиминиране на външното разбиране, ние трябва да встъпим във 
вътрешното и това е най-важното за вървящия напред ученик. Това не означава, че 
човек трябва да проявява неуважение към физическата форма на своя гуру. Но 
истинската същина е отвътре. Ние трябва да почитаме остатъците от храната на своя 
гуру, палтото му, обувките му, сандалите му. Ала това не значи, че обувките му са по-
важни от тялото му; ние трябва да служим на личността му. По същия начин, ако 
жадуваме да му отдадем някакво физическо служене, ако искаме да масажираме нозете 
му, но той не желае това и казва: „Не, не, не,” нима трябва да го правим? Вътрешното 
ни послушание към него ще е по-важно. Така трябва да се развием от грубото към 
финото.  

Кой е гуру? Къде да го намерим? Какъв е неговият идеал? Какво всъщност иска 
той да направя? Не бива да изпускаме тези неща от поглед. Не бива да сме просто 
формално приобщени. Ние копнеем за духовния път. Духовният човек върви към 
духовния свят, за да добие духовна осъзнатост. Всичко това е духовен обмен. И всички 
светски концепции, били те телесни, ментални или интелектуални, трябва да бъдат 
елиминирани по нашия път ако искаме да достигнем до вътрешния свят на същината. 
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Развитие означава елиминиране и приемане 
 

 
Такова отношение е решаващо за истинския ни прогрес, за истинския модел на 

живота ни. Удовлетворението ни идва винаги отвътре. Ако човек успее да улови тази 
нишка, той ще може да потърси и да намери неща с висше духовно качество. Ние може 
да харесваме красивата снага, стилът, начинът на движение и интелектуалната дикция 
на духовния учител; толкова много неща у него може да са забележителни. Но коя 
трябва да бъде най-висшата и окончателна точка в нашата реализация? Кой трябва да е 
най-висшият ни стремеж, заради който ще елиминираме всичко друго? 

Развитието означава елиминиране и приемане. Духовният ни живот трябва 
винаги да бъде нещо динамично, инак ще сме мъртви. Прогресът е приемане и 
елиминиране. Учените казват същото в своята теория за естествения подбор: „Оцелява 
най-силният”. Природата избира някои, а елиминира други. Животът е динамичен; 
живеем в динамичен свят. Навсякъде се натъкваме на приемане и елиминиране. Това е 
прогресът. А нашият живот трябва да бъде прогресивен, не статичен. 

За да добием милостта на Нитянанда Прабху ние трябва да се опитваме колкото 
може повече да изучаваме характера на Шри Чайтаня Махапрабху, да служим на Него, 
на Неговия дхам и на отдадените Му. Това лесно би ни помогнало да получим милостта 
на Нитянанда Прабху. И винаги ще има толкова много специфични неща на настоящата 
ни степен, но ние винаги трябва да запазваме високия идеал над главите си. С този 
идеал ще можем да напредваме. Нашият идеал, нашият най-висш модел – това е 
всичко, което имаме в живота. Да знаем за най-висшия идеал и да стоим на пътя на 
реализирането на тази цел – това е най-голямото богатство в живота на човек. 

Шрила Рагхунатха даса Госвами се моли: „Копнея само за едно. Лелея 
надеждата, че някой ден ще мога да бъда приет в равнината, където Радхика и Мадхава 
седят и си играят в славата си.” Такава трябва да е нашата надежда. Четем това в 
молитвите на Рагхунатх дас Госвами към неговия гуру. Той казва: 
 

нама-шрештхам манум апи шачи-путрам атра сварупам 
рупам тасяграджам уру-пурим матхурим гоштаватим 
радха-кундам гири-варам ахо радхика-мадхавасам 
прапто яся пратхита-крипая шри гурум там нато ‘сми 

 
„Аз съм изцяло задължен на шри гурудева. Защо? Той ми дари толкова много 

неща. Даде ми най-висшето разбиране за святото име на Кришна, най-възвишената 
форма на звук, съдържаща най-извисената форма на мисълта, копнежа, идеала, всичко. 
А след това той ми даде и мантрата.” Името е вътре в мантрата. Без името, мантрата е 
нищо. Ако името на Кришна бъде извадено и заменено с друго име, мантрата ще даде 
обратния резултат. Името на Кришна е всичко. А вътре в мантрата името лежи в 
определен ред, като един вид молитва. 

И след това той казва: „Той ми даде служенето към великия спасител, сина на 
Майка Сачи, Шри Чайтаня Махпрабху, който като златна планина показва посоката 
към кришна-лила. Гурудева ме заведе в лотосовите нозе на най-скъпия личен помощник 
на Махапрабху, Сварупа Дамодара, който е въплъщение на Лалита Деви, любимата 
приятелка на Радхика. След това той ме доведе във връзка със Шри Рупа, на когото 
беше заръчано да раздаде най-възвишения тип божествена любов, раса.” Вайди-
бхакти, обожаването на Бога с уважение и страхопочитание, е от по-нисш порядък. Но 
рагануга-бхакти, спонтанната любов, най-съкровеното сърдечно чувство, се 
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разпространява чрез Шрила Рупа Госвами. Махапрабху считал Шрила Рупа Госвами за 
най-подходящ да се заеме с рагануга-бхакти.  

Рагхунатха даса Госвами казва: „След това по негова милост аз получих 
общуването на Санатана Госвами, който ни настройва във връзка с рагануга-бхакти. 
Той обяснява пътя на вайди-бхакти и ни дава самбандха-гяна, знанието за това кое 
какво е, правилното познаване на заобиколното.” Сетне той казва: „Гурудева ми дари 
Матхура Мандала, където Радха и Говинда играят забавленията си; където горите, 
хълмовете, всяко растение, храст и песъчинка – всички познават радха-кришна-лила и 
накъдето и да хвърля поглед, те ми помагат да помня Радха и Говинда. Всички тези 
неща съм получил от моя гурудева: също и Вриндавана, където се намира селцето на 
кравите и пастирите. Аз започвам да опознавам тяхното общуване, нрава им и 
чувствата им на любов към Кришна. По милостта на гурудева аз познавам Радха-кунда, 
най-любимото място за игри на Радха и Говинда, и великия Говардхана. И най-сетне 
той ми даде надеждата, че един ден ще мога да получа служене към Шри Шри Радхика 
и Мадхава. Всички тези уверения съм получил от своя гурудева, затова прекланям глава 
с цялата си почит в неговите лотосови нозе.” 

И така, ако осъзнаваме всички тези духовни въпроси, тогава можем да си 
мислим, че се отнасяме към гурудева правилно. Какъв е нашият гуру? Каква е неговата 
мисия? Пълно е с всички тези неща. Без това, какъв би бил интересът ни? 
 
 
 

Какво представлява ИСКОН? 
 

 
Преданоотдаден: Съществуват толкова много визии за Международното 

общество за Кришна Съзнание (ИСКОН). Но какво трябва да бъде истинското виждане 
за ИСКОН? 

Шрила Шридхара Махарадж: В този стих Рагхунатха даса Госвами дава 
истинското знание за това какво представлява ИСКОН (нама-шрештхам манум апи 
шачи-путрам атра сварупам). ИСКОН  не бива да се отклонява от тази линия. Не сме 
дошли тук да се самозаблуждаваме, а да се самоосъществим. ИСКОН би удовлетворил 
вътрешните нужди на всекиго, като се стигне дори до зеленчуците и камъните, 
отвеждайки ги в нозете на Махапрабху и на госвамите. От село на село, всеки, 
навсякъде трябва да бъде спрян с думите: „Приеми името на Кришна! Ела под знамето 
на Махапрабху!” Тази огромна световна мисия ще се разрасне; тя ще покрие цялата 
земя, а също и другите планети и ще докосне небесата. Такава беше целта на 
Бхактиведанта Свами Прабхупада и ние я разбираме и ценим. 
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Глава Пета 
СЪЗНАНИЕ ЗА БОГА ИЛИ СЪЗНАНИЕ ЗА ОБЩНОСТТА 

 
 

Преданоотдаден: В търсене на духовната истина човек може да се присъедини 
към някоя религиозна мисия, за да се развива към най-висшата цел в живота. След 
известно време, обаче, може да се появи сектантска политика, която да възпрепятства 
пътя на напредъка. Той може да вижда, че вътре в обществото прагматичните 
съображения взимат превес над духовните идеали. Ако човек усети нуждата да потърси 
друго място, неговите авторитети могат да му кажат, че не може да бъде намерена по-
висша истина. Той може също така да бъде предупреден, че ако напусне обществото, 
ще пострада от сериозни последици. Може да се превърне в изгнаник, заклеймен като 
еретик заради това, че искрено търси идеала, върху който е изградено обществото. 
Трябва ли той да рискува да напусне обществото, пренебрегвайки съветите на преките 
си авторитети, или да се постарае да остане в обществото? 

Шрила Шридхара Махарадж: Прогрес означава елиминиране и ново приемане. 
Така че когато има сблъсък между относителната и абсолютната точки, относителната 
трябва да бъде изоставена, а да бъде приета абсолютната. Допуснете, че сте 
американец, но в сърцето си сте социалист. В обичайните си дела вие ще живеете 
хармонично като американец, но когато има конфликт между капиталистите и 
социалистите, на коя страна ще застанете: откъм социалистите или откъм 
капиталистите? 

Вашето верую е на социалист. Живеете в държава, където болшинството са 
капиталисти. Когато няма различия между двете партии, не съществува конфликт, но 
има ли сблъсък, коя страна ще заемете? Вътрешно може и да се идентифицирате като 
социалист, но в името на мира и за доброто на държавата може и да не го изразявате 
външно. Но представете си, че сте социалист и отвътре и отвън. Ще се опитате да 
подкрепите веруюто си, чистотата на своята вяра в социализма. Ще се опитате да 
напуснете държавата и да се присъедините към социалистите. 

Така че абсолютният и относителният интерес са две различни неща. И ние 
откриваме по-голяма значимост в абсолютния интерес. Трябва да сме верни на 
собствената си вяра. Понякога се налага да изоставим обкръжението си, ако то не ни 
съответства. По същия начин, дори що се отнася до чистотата на движението за 
Кришна Съзнание, до ваишнавската вяра, съществуват чистота и форма. Формата е 
необходима, защото тя донякъде ми помага по най-общ начин да поддържам 
настоящата си позиция. В същото време, разбирането ми за най-висшия идеал винаги 
ще ме подтиква да се развивам, да вървя по-нататък, и където и да отида, аз трябва да 
следвам най-великия модел, най-големия идеал. Духовният живот е прогресивен, а не 
застоял. Следите ли мисълта ми? 

Преданоотдаден: Да. 
 
 
 

Католици, протестанти и пуритани 
 

 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е прогресивно. Намираме се на степента на 

садхана, духовната практика, и копнеем за прогресивен живот. Искаме да отиваме 
напред, не назад. Формалната позиция би ми помогнала да запазя настоящия си статус, 
а необикновеният ми афинитет към идеала ще ме тласка напред. Точно както има 



 31

толкова прогресивни партии в много мисии: прогресивни комунисти, прогресивни 
християни. Най-напред е имало католици, след тях протестанти, после пуритани – и по 
такъв начин християнството се е развивало. И така, съществува развитие в правилна 
посока, но и в погрешна посока. Търсенето на Шри Кришна е динамично и живо, така 
че настройването и пренастройването винаги продължават. Трябва да променяме и 
настоящата си позиция в съответствие с това, за да не се налага да жертваме 
възвишения идеал, заради който сме дошли. 

Човек се ражда в една определена земя според подредбата на природата, но 
високият му идеал може понякога да изиска от него да напусне страната. Айнщайн е 
трябвало да напусне Германия и да отиде в Америка заради висшия идеал на живота си. 
Толкова много подобни примери могат да се намерят в света. Идеалът е всичко. 
Високият идеал у човека е най-голямата му скъпоценност. Най-безценната ни перла е 
идеалът ни. 

Много неща се препоръчват в писанията, но всички те са предназначени да ни 
съдействат да достигнем до истината по индиректен начин (сва-дхарме нидханам 
шрея). На определена степен е препоръчително в името на близките си приятели да се 
откажем от идеала си. Но в „Бхагавад Гита” окончателната инструкция на Кришна е: 
сарва-дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа: „За да се поддържа висшия 
идеал трябва да изоставиш приятелите си. Отдай се на Мен. Аз съм истинският смисъл 
на писанията.” Най-възвишеният тип идеалисти се отказват от страната си, от 
семействата си, от приятелите си, от всичко друго, но не и от идеала си. 

В „Бхагавад Гита” Кришна казва: „По-добре е човек да загине, докато изпълнява 
собствения си дълг, отколкото да се опита да изпълнява дълга на другиго.” Това е една 
степен на разбиране: относителното съображение. Абсолютното съображение също е 
дадено в „Бхагавад Гита”: сарва-дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа. 
Кришна казва: „Изостави всичко. Ела директно при Мен.” Това е революционният път. 
Това е абсолютното. А ето и относителното: „Придържай се към своята група. Не я 
напускай.” Такава е националната концепция. Съществува национално съзнание и 
божествено съзнание; съзнание за общността и съзнание за Бога. Божественото 
съзнание е абсолютно. Ако общественото съзнание препятства съзнанието за Бога, то 
трябва да бъде изоставено. Това е потвърдено в „Шримад Бхагаватам” (5.5.18): 
 

гурур на ша сят сва джано на ша сят 
пита на ша сяй джанани на ша сят 
дайвам на тат сян на патиш ча ша сян 
на мочайед ях самупета мритйум 

 
„Дори духовният учител, близък, родител, съпруг или полубог, които не могат 

да ни избавят от повтарящите се раждане и смърт, трябва да бъдат напуснати 
незабавно.” Какво да говорим за обикновените неща, но дори гуру може да трябва да 
бъде напуснат. Може да се наложи човек да изостави дори собствения си духовен 
водач, какъвто е случаят с Бали Махараджа, или близките си, както става с Вибхишана. 
В случая с Прахлада се наложило да бъде отречен бащата, а при Бхарата Махараджа 
това била майката. В случая с Кхатванга Махараджа той напуснал полубоговете, а в 
случая с яджна патните (съпругите на брамините) те изоставили съпрузите си, 
опитвайки се да достигнат до Абсолютната Личност. 

Нуждаем се от обществото единствено, за да ни помага. Ако привързаността ни 
към обществото ни проваля, тогава трябва да се откажем от него и да продължим 
напред. Съществуват относителни съображения и абсолютни съображения. Когато те се 
сблъскат, относителните трябва да бъдат захвърлени, а абсолютните приети. Ако моят 
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вътрешен глас, духовната ми съвест реши, че тази компания всъщност не ми помага, 
тогава ще изпитам болезнената необходимост да я напусна и да тичам в своята посока, 
там, накъдето ме води духовната ми съвест. Всеки друг курс би бил лицемерие, което 
ще възпре истинския ми напредък. Ако сме искрени в опитите си, тогава никой на този 
свят не може да ни попречи или да ни измами: единствено ние самите можем да се 
излъжем (на хи каляна-крит кашчид дургатим тата гаччхати). Трябва да сме верни на 
самите себе си и верни на Върховния Бог. Трябва да сме искрени. 
 
 
 

Напускането на гуру 
 

 
Преданоотдаден: След напускането на духовния учител, как трябва да 

продължат мисията му неговите ученици? 
Шрила Шридхара Махарадж: Не бива да пренебрегвате съвестта си. Може да 

идете да се сражавате като войници, за да спасите страната си, народа си, честта си. 
Обкръжението ви не зависи от вашите прищевки. То може да ви се струва крайно 
объркващо, но трябва да го посрещнете лице в лице. Колкото и да е трудно на бойното 
поле, като войници вие ще трябва да се сражавате. Инак значи нямате вяра в 
собствената си кауза. 

Може да възникне безредие. Вероятно е да стане така, възможно е да има 
спорове между бхактите, но ние не бива да изоставяме проповядването на 
Махапрабху, въпреки всички различия. Няма как да не настъпи смут, тъй като нашият 
най-любим гуру вече не е сред нас. Такова огромно нещастие се е стоварило над 
главите ни; нима бихме искали да живеем спокойно? Трудностите ще дойдат, за да ни 
разбудят и ние трябва да ги преодолеем. Преди всичко трябва да останем искрени; да се 
изправим срещу проблемите по правилния начин. Те са да дошли, за да ни научат как 
да вървим във вярната посока. 

Онова, което сме получили от духовния си учител, е било разбрано единствено в 
най-груба преценка. Сега нещата се стичат така, че ние трябва да се вглеждаме в себе 
си критично на всяка една крачка. Трябва да се самоанализираме. Атма-никшепа, себе-
анализът, започва. Поставени сме на изпитание. По какъв начин сме приели онова, 
което имаме от духовния си учител? Истински или само привидно? Дошло е времето да 
се пречистим, да разберем дали сме истински ученици, истински последователи; или 
сме негови ученици само за лице и вероизповедание. Каква е позицията на истинския 
ученик? Ако живеем в обществото, каква е дълбината на нашата вяра? С какво 
отношение сме приели ученията му? Доколко дълбоко вкоренени са те у нас? Огънят 
идва да ни изпита дали ще можем да устоим. Дали приемането ни е било истинско? 
Или е само преструвка, имитация? Този огън ще покаже. 
 
 
 

Заобиколени от карма 
 

 
Затова не бива да се боим от никакви неблагоприятни обстоятелства. Кришна 

казва в „Бхагавад Гита”: „Щастливият кшатрия копнее за битка, каквато ти предстои” 
(сукхинах кшатрия партха лабханте йуддхам идришам). Така че лошият майстор се 
оплаква от инструментите си. Собствената ни карма се е изправила лице в лице с нас, 
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заобиколила ни е отвсякъде и ние не можем да я избегнем. Тези трудности са резултат 
от нашата карма; те идват отвътре от нас. Затова не бива да се оплакваме. Трябва да 
действаме по правилен начин и да се справяме с тях. 

Трябва да изследваме по-акуратно онова, което си мислим, че сме разбрали. 
Всеки един трябва да се запита: „Къде се намирам? От какво имам нужда наистина? 
Доколко копнея за истинското нещо?” Всички тези неща ще бъдат изразени публично. 
И тъй, това е истинското поле на садхана, практиката. Нашата практика, нашето 
развитие се нуждаят от всички тези трудности. Инак може и да не разберем какво 
означава напредък, да се превърнем в лицемери и да даваме същия фалшификат и на 
другите. Затова, за да пречистим себе си е необходимо да идват толкова много 
притеснения. 

А и Бог никога не греши. Той дирижира обкръжението. Това не е наша 
отговорност. Отговорността за обкръжението не лежи върху нас. Ние сме отговорни 
единствено за себе си. Обкръжението е в ръцете на Бога. Той не ми е сторил нищо 
лошо. Ако съм искрен, аз трябва да настроя себе си в съответствие с това обкръжение и 
да вложа вярата си в Него. Но нашата съпротива във всички обстоятелства на битката, 
нашият патриотизъм ще бъдат поставяни на изпитание. Ще бъдем изпитвани, за да се 
види дали сме истински войници или не. 

Всичко може да се случи, но ние ще трябва да го посрещнем. Аз не бива да 
забравям своя Бог, своя гуру, своя Гауранга, своите Радха-Говинда при никакви 
обстоятелства. Каквото и да се случи, трябва да остана с изправена глава и да кажа: 
„Да! Аз съм слуга на тази група, на тази сампрадая. Всички може да ме изоставят, но аз 
ще устоя самичък!” С такова отношение трябва да вървим напред, каквито и да са 
обстоятелствата. Тогава може да дойде признанието, че „Да, дори при такива 
изпитания, той все още е там.” По-висшестоящите ще останат доволни. 

Трябва да анализираме себе си. Доколко себични сме? В какъв процент 
нежеланите ни навици, нашите анартхи, все още присъстват в живота ни? Доколко 
нечистотиите на карма, гяна, умствените желания и останалите отблъскващи неща са 
примесени с истинската ни вяра – всичко това трябва да излезе наяве и да бъде 
елиминирано по различни начини. Ако жадуваме за истинското добро, никой не може 
да ни спре. Трябва да вървим напред в този дух и тогава ще сме способни да разбираме 
кое какво е. 
 
 
 

Исус и Юда 
 

 
Дори Христос е казал на последователите си: „Един от вас ще ме предаде.” Юда 

бил сред дванадесетте. И тъй, Исус рекъл: „Сред вас дванадесетимата, един ще ме 
предаде в ръцете на враговете още тази нощ.” Дори такова нещо може да се случи. Той 
казал: „Даже ти, Петре, три пъти ще се отречеш от мен пред да изкукурига петелът.” 
„О, не, не, не, не мога да се отрека от теб!” Но Бог не търпи никаква гордост у 
преданите си. Той иска отдаденост, пълна отдаденост. „Не, не” – рекъл Петър – „Аз съм 
твой верен слуга!” Този вид его също не бива да остава. Петър, който бил водачът, 
също бил изобличен. Така че Господ не търпи никаква гордост. 

Преданоотдадените са просто инструменти в божиите ръце. Един мюсюлмански 
крал обявил, че търси ласкател, някой който винаги да казва „да”. Преди в кралските 
дворове имало такива ласкатели. Каквото и да кажел кралят, той повтарял същото. 
Кралят обявил, че желае да бъде ласкан и много люде дошли да се хванат на работа. 
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Той започнал да ги интервюира: „Смяташ ли, че ще можеш да си вършиш правилно 
работата?” 

„Да, ще мога.” 
„Според мен няма да можеш да я вършиш.” 
„Не, господарю, ще мога.” 
Всичките били уволнени, освен един. Когато кралят му казал: „Според мен ти 

няма да можеш да изпълняваш работата на ласкател,” той единствен отвърнал: „И аз 
също мисля така.”  

„Не, не, не, ще можеш, ти си най-подходящият!” 
„Да, аз съм най-подходящият.” 
„Не, не, съмнявам се.” 
„И аз се съмнявам.” 
Царят си рекъл: „Това е човекът.” Онези, които съзнателно са претендирали, че 

са подходящи, всичките били отхвърлени и принудени да се разотидат. Такава 
гъвкавост трябва да притежава и нашата душа в служенето си към Бога. Не бива да 
имаме никакво его. Разбира се, това е така външно, защото вътре в себе си ние имаме 
постоянно его когато душата встъпи в онова възвишено царство. То е нещо друго. Но 
това материално его трябва да бъде разпиляно на сто процента. Когато бъде хвърлено в 
огъня, то ще изгори на пепел. 

И трябва да бъдем еднонасочени в стремежа си към истината. Дроначария бил 
учителят по оръжие, астра-гуру на Пандавите. Един ден, изпитвайки развитието на 
своите ученици, той поставил една изкуствена птица на върха на едно дърво. Един по 
един викал братята да се приближат и да се прицелят. Юдхиштхира излязъл напред. 
Дроначария му рекъл: „Приготви се да стреляш в птицата. Готов ли си?” 

„Да.” 
„Какво виждаш?” 
„Виждам птицата.” 
„Нещо друго?” 
„Да, виждам всички наоколо.” 
„Отивай си!” 
Тогава дошъл друг от братята. Дроначария му казал: „Уцели птицата в окото. 

Стрелата ти трябва да улучи там. Прицели се. Какво виждаш?” 
„Птицата.” 
„Нещо друго?” 
„Да. Виждам и дървото.” 
„О, махай се!” 
Тогава бил повикан Арджуна. Дроначария му казал: „Приготви се.” 
„Да, господарю, приготвих се.” 
„Виждаш ли птицата?” 
„Да, виждам я.” 
„А дървото?” 
„Не.” 
Виждаш ли цялата птица?” 
„Не.” 
„Какво виждаш?” 
„Само главата.” 
„Цялата глава ли?” 
„Не.” 
„А какво виждаш?” 
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„Единствено окото.” 
„Нищо друго ли не виждаш?” 
„Нищо друго не виждам.” 
„Браво, момчето ми. Стреляй!” 
Трябва да имаме такъв вид устременост в живота си – да го направим или да 

умрем. Каквито и обстоятелства да идват и да ме ужасяват, аз няма да се уплаша. Дори 
и собствените ми люде да са ми врагове, това няма значение. Мой е единствено Той. А 
Той не търпи никой друг да Му бъде партньор. 

Той е абсолютен. Той, абсолютният, ми собственик. Не търпи никакво 
партньорство в това. Ето по този начин аз трябва да вървя натам, накъдето ме води 
духовната ми съвест. По волята на Бога приятелите могат да бъдат превърнати във 
врагове, а враговете могат да станат приятели, но аз трябва да се придържам към своя 
идеал. Ако съм с прогресивна природа, тогава трябва да има елиминиране и ново 
начало. Това не би могло да се избегне в хода на осъзнаването. 

Когато сме в училище, не всички преминават в горния клас; някои се провалят и 
тогава трябва да се запознаем с нови съученици. Когато отново напреднем, отново ще 
имаме нови съученици, а старите може да отпаднат. Това е съвсем естествено. То не 
означава, че ние ги мразим. Състрадателни сме. Ще направим каквото зависи от нас да 
им помогнем. Но все пак, случват се такива неща. Няма какво да се прави, такава е 
природата на духовния живот. Така че абсолютните и относителните принципи винаги 
се сблъскват. Те като че ли се бият един с друг, но абсолютният трябва да бъде приет, а 
относителният пожертван. 

 
 
 

Умственият затвор 
 

 
Въпреки всичко, относителното е необходимо. Едно момче трябва да вложи 

пълната си вяра в своя начален учител, в противен случай развитието му би било 
възпрепятствано. То не бива да си мисли, че онова, което учителят му преподава, е 
всичкото неистинно или нискоразредно. Когато порасне, то ще приеме друг учител за 
висше образование, но това не означава, че началният учител трябва да бъде незачитан 
и оскърбяван. За собствения ни интерес, каквото и да намерим, наподобяващо онова, 
което ни е дал нашият гурумахараджа, каквото и да ни просветлява по-нататък, 
каквото и да ни помага да разберем по-ясно всичко, което сме чули от своя 
гурумахараджа, трябва да бъде прието.  

Иначе какво мога да поема в затвора на своя ум, посредством своята ученост? 
Бог не е нещо ограничено. Той е безграничен. Колкото съм успял да Го прикова в 
клетката на мозъка си – нима трябва да остана само с това? Живо ли е моето осъзнаване 
или е нещо мъртво? Има ли какъвто и да било растеж? Онова, което съм получил от 
своя духовен учител – може ли то да израства? Или с него е свършено? Нима съм 
достигнал стандарта на безкрайността, където вече не мога да се развивам напред? 

Ако някой каже, че е достигнал този стандарт и че няма повече какво да разбира, 
тогава ще му отдадем отдалеч почитанията си. Ние не ценим това. Ако човек си мисли, 
че е завършен, перфектен, за нас това е ненавистно! Дори един ачария трябва да счита 
себе си за ученик, а не за съвършен професор, който притежава всичко. Човек трябва 
винаги да мисли за себе си като за верен ученик. Опитваме се да осъзнаем 
безкрайността, а не нещо ограничено. Така че тази битка между ограниченото и 
безграничното познание ще продължава вечно. 
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Трябва ли да си мислим: „Онова, което съм разбрал, е абсолютно”? Не! Ние не 
сме приключили със знанието. Въпреки това, трябва да знаем. Самият Брахма казва: 
„Аз съм напълно заблуден от Твоята енергия, Господарю. Изгубен съм.” Всеки, който 
се е докоснал до безкрайността, не може да не възкликне: „Аз съм нищо.” Това е 
очевидно. Изложителят на най-великото писание в Гаудия ваишнавизма, Шрила 
Кришнадаса Кавираджа Госвами казва: пуришера кита хайте муни сеи лагхишта ; „Аз 
съм по-нищожен от червей в изпражнение.” Това е неговото становище и той го твърди 
искрено. Трябва ли да се срамуваме да изразим негативния си характер, негативното си 
развитие, което е истинското богатство на ученика? Заради това, че той показва такъв 
негативен характер, ние се прекланяме в нозете му. А ако някой каже: „Аз съм 
приключил с цялото познание. Господ Чайтаня ми е последовател”, той трябва да бъде 
разстрелян като най-големият враг, който някога е живял на света!  
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Глава Шеста 
ЗАПОВЯДВАМ ТИ – СТАНИ ГУРУ! 

 
 

Казано е в „Шримад Бхагватам” (10.31.9): 
 

тава катхамритам тапта-дживанам 
кавибхир идитам калмашапахам 
шравана-мангалам шримад-ататам 
бхуви гринанти йе бхурида джанах 

 
„О Кришна, нектарът на Твоите думи и на разказите за Теб носят живот на нас, 

които непрестанно страдаме в този материален свят. Великите души раздават навсякъде 
този нектар, който премахва всички греховни последици. Той е благотворен и изпълнен 
с духовна сила. Онези, които разпространяват това божие послание, със сигурност 
извършват най-голямата спасителна за обществото работа и са най-великодушните и 
благотворящите.” 

Това е което ни е необходимо и то е всеобхватно. Всеки може да бъде 
удовлетворен до най-висша степен само от нектара на думите на Кришна и от 
нектарните описания на дейностите Му. Това е така, защото Кришна е расо вай сах, 
изворът на цялата наслада, и акхила расамрита муртих, екстазът като такъв. Самата 
природа на Кришна е сладостна: 
 

мадхурам мадхурам вапур ашя вибхор 
мадхурам мадхурам ваданам мадхурам 
мадху гандхи мриду смитам етад ахо 
мадхурам мадхурам мадхурам мадхурам 

 
„О Боже Кришна! Красотата на неземната Ти снага е сладка, но обликът Ти е 

дори по-сладостен. И все пак още по-сладостна е сладката усмивка на лицето Ти, която 
е като сладък ароматен мед.” 
 
 
 

„Цял съм в нектар!” 
 

 
Този стих четем в „Кришна Карнамрита” (92) на Билвамангала Тхакура. Той 

казва: „Сладостта, сладостта, сладостта, сладостта! Кришна е самото въплъщение на 
сладостта. Когато за първи път Го видях, аз си помислих че Кришна е Богът на 
Любовта, който пленява всички. Но после разбрах: „Не, той не е олицетворение на 
похотта, която може да бъде изпитана в този материален свят. Това е чинмая, духовната 
същност.” Аз виждам, че тази сладост е духовна в същината си. Чувствам го. Това е 
самата есенция на сладостта. Какво е това? Погледът ми се къпе в нектар. Усещам как 
нектарът тече от очите ми. О, Кришна вече е завладял сърцето ми. Аз съм пленен, аз 
съм уловен от самото въплъщение на сладостта!” 
 

марах сваям ну мадхура-дйути-мандалам ну 
мадхурям ева ну мано-наянамритам ну 
вени-мриджо ну мама дживита-валлабхо ну 
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кришно’ ям абхйудаяте мама лочаная 
 

„Мои скъпи приятели, къде е Кришна, който е самото въплъщение на Бога на 
Любовта, сияен като цветето кадамба? Къде е Кришна, който е самата сладост, най-
сладкият нектар на очите и ума ми? Къде е Кришна, който разпуска косите на гопите? 
Той е най-висшият извор на божествено блаженство. Той е моят живот и душа. Ще 
дойде ли Той отново пред взора ми?” Така пише Билвамангала Тхакура („Кришна 
Карнамрита” 68). 

Какъвто и вид мъка или скръб да съществуват, всички различни слоеве на 
болезнеността ще бъдат премахнати. Този нектар на думите и забавленията на Кришна 
ни дарява живот. Той ни дава надеждата, че можем да заживеем един по-извисен 
живот, че не сме създадени единствено, за да страдаме в този тленен свят, а да живеем 
живот, който може да се зарее високо и да надхвърли това болезнено и смъртно 
съществуване. Ние притежаваме този витален живот във вродения си облик. 
Високоумните заявяват, че Кришна съзнание слага край единствено на греховността, но 
тяхното познание е твърде повърхностно. Грехът е нищо в сравнение с Неговата 
пречистваща мощ. Когато влезем в досег с Кришна, дори просто под формата на звук в 
ушите ни, истинското ни благополучие започва да се пробужда (шреях кайрава 
чандрика витаранам). Кришна съзнание е безмерно заредено с всички ресурси, 
необходими за нашето благополучие. А онези, които могат да раздадат Кришна 
съзнанието на света, са истински щедри и милосърдни. Те даряват Кришна на онези, 
които са най-безпомощни и отчаяни. Единствено този вид обмен трябва да продължава 
в света, за да бъдат спасени душите, страдащи от смъртоносната болест на връзката с 
тленността. 
 
 
 

Божественият нектар 
 

 
Разказите за Кришна са като божествен нектар. Затова продължавайте с този 

обмен, винаги раздавайте Кришна съзнание, а ако го дарявате, вие ще бъдете обилно 
снабдени с него. То ще се спусне свише. Ако сте искрени в разпространяването на 
Кришна съзнание, няма да изпитвате нужда от собствен капитал. Все нов и нов капитал 
ще ви бъде предоставян толкова повече, колкото повече сте способни да го раздадете 
на другите. Той ще се свърже с неспирния извор. Затова продължавайте. Шри Чайтаня 
Махапрабху казва: 
 

яре декха, таре каха ‘кришна’ упадеша 
амара агяя гуру хана тара ей деша 

 
„Когото и да срещнете, говорете с него единствено за Кришна.” Нямаме никакъв 

друг дълг. Когото и да намерите, на която и душа да се натъкнете, опитайте се да я 
спасите от пустинята на тленността. Заповядвам ви. Не се страхувайте; заемете 
позицията на гуру, на даващия и раздавайте на всички. 
След това Махапрабху казва:  
 

кабху на вадхибе томара вишая-таранга 
пунарапи ей тхани пабе мора санга 
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„И в това дело ще усещате подкрепата Ми зад гърба си. Ако зачитате заръката 
Ми да раздавате на всеки, ще почувствате, че Аз съм там и ви подкрепям.” И тъй, 
нашият благороден господар ни е ангажирал всичките като безброй посветени воини. 
Сега ние трябва да извършваме спасителна работа в този свят на смъртността и 
тлението. Извършвайте дела, които наистина помагат. По някакъв начин трябва самите 
ние да се сдобием с Кришна съзнание и да отнесем тази вест и на ближните си. 
Махапрабху казва: „Когото и да срещнете, разкажете му за Кришна и по този начин 
спасявайте хората.” Всички те са под влиянието на вечната смърт. Единствен този път е 
спасителен за тяхното състояние; всички останали разговори са неуместни.  
 
 
 

Челюстите на смъртта 
 

 
Всички тичат към челюстите на смъртта. Това е обобщението на всички новини; 

това е единствената новина. Всеки миг всички пропадат в пастта на смъртта. Този е 
истинският проблем – нищо друго. Целият проблем, в резюме, се свежда до това, че 
всяка секунда всеки атом тук попада в челюстите на смъртта. Това е огромната и 
единствена опасност в този свят. Затова всички останали разговори са несъществени 
пред истинския проблем на живота; опитайте се да им помогнете да не попаднат в 
челюстите на смъртта. Това е едничкият проблем в целия свят. 

Вървете и разкажете на всички за Кришна. Каквото и да правите, накарайте ги да 
говорят единствено за Кришна, Кришна, Кришна. Избавете се и се пригответе за най-
възвишената цел. Когато и където и да срещнете когото и да било, говорете само за 
Кришна. Всички останали разговори са несъществени и излишни многословия. 

Махапрабху казва: „Това е Моя заповед. Не си мислете, че ако правите това и 
заемете позицията на гуру, когато людете дойдат с почитанията си вие ще забравите 
незначителното си положение, ще се възгордеете и ще отидете в ада: не, не, не! Аз ви 
заповядвам: „Продължавайте!” Хората се нуждаят от помощ. Не можете да стоите и да 
се маете като наблюдатели. Затова ви казвам: „Хвърлете се! Започнете с 
благотворителността!” Аз ви заповядвам да го направите. И ще поема всяка 
отговорност. Целият свят загива. Затова винаги, във всеки миг истинската 
необходимост е кришна-катха. Ще получите общуване с Мен единствено ако следвате 
заръката Ми и изпълнявате дълга, който съм ви поверил. Ще Ме откриете в 
изпълнението на Моята заръка, в задачата, която съм ви наложил.” 

Това разумно ли е или не? Всеки сам може да отсъди. Какъв тип 
благотворителност би спасила людете в смъртния свят? Какво би било от истинска 
помощ за хората? Нито това да бъдат облечени, нито това да бъдат нахранени, нищо от 
сорта. Всички хора падат към смъртта. Веднъж, когато бях в Мадрас Матх, един човек 
дойде да ни критикува с думите: „О, вие само си говорите за Кришна, а хората измират 
без храна. Не ви ли интересува?” Аз отвърнах: „Не.” Той рече: „Мисията Рамакришна 
вършат истинска благотворителна дейност като хранят толкова много люде. Ако някой 
умира от глад, как би могъл да ви слуша? Къде ще намерите слушатели, като всички 
измират? Най-напред им помогнете да оживеят, нахранете ги, пък после им говорете за 
Кришна.” 

Аз му казах: „Допуснете, че има глад. А аз имам някаква храна. Раздавам я на 
много хора. Пред мен се е насъбрала огромна тълпа. Ако докато раздавам храната 
някой избяга, аз какво да направя? Да продължа ли да раздавам или да тичам да го 
настигна?” Той отвърна: „Естествено че трябва да продължавате да раздавате.” Аз 
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продължих: „Людете винаги са готови да слушат от мен за Кришна. Нима да си губя 
времето, тичайки след един-единствен човек? Толкова много идват да чуят за Кришна 
от мен, аз дори не успявам да им обърна на всичките внимание. Защо да спирам да 
раздавам нектара и да тичам след един човек? Това би било глупаво.” 

Нашият интерес е да помагаме на хората като раздаваме кришна-катха и не 
обръщаме никакво внимание на така наречените беди. Всички се нуждаят от такова 
напътствие. Трябва просто да се заемете с кришна-катха. Продължавайте да говорите 
за Кришна, не спирайте тази вибрация. 

Когато Шри Чайтаня Махапрабху отивал от Пури във Вриндавана по пътя през 
джунглата, слоновете, елените и тигрите всички пеели: „Кришна! Кришна!” и 
танцували. Как е възможно това? Неговата кришна-катха е създавала такава фина 
вибрация, която влизала в ушите на тигрите, елените и слоновете, и пробуждала 
сърцата им. И те започвали да пеят: „Кришна! Кришна! Кришна!” и да танцуват. 
Махапрабху вибрирал името на Кришна по толкова фин начин, зареден с такава сила, 
че звукът влизал в животните и разбуждал в сърцата им най-съкровения план, покрит 
от слонско или тигърско тяло. Като електричество, финият поток на святото име на 
Кришна се вливал в сърцата на всички животни и душите им се пробуждали. А когато 
душите се пробудят, те започват да пеят: „Кришна! Кришна! Кришна!” 

Навсякъде творението е изпълнено с живот и както слънчевият лъч прониква в 
мрака, така и вибрацията на кришна-катха ще докосне струните на душата и ще 
възпламени там вдъхновение за Кришна съзнание. Затова продължавайте да 
проповядвате Кришна съзнание. Нямаме друг дълг, нямаме друга работа. 
Бхактиведанта Свами Прабхупада преброди надлъж и нашир света, дарявайки Кришна 
съзнанието. Фактът, че всички вие сте тук, се дължи на неговата устременост. Той 
замина за по-висшия свят, а ние - в негово име - продължаваме с този род обмен. 
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Глава Седма 
ПОСВЕЩАВАЩИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ 

 
 

Духовният учител винаги изпълнява функцията си от позицията на 
преданоотдаден на средно ниво, независимо дали идва от първокласното ниво, за да 
изпълнява работата на гуру или го прави като истински бхакта на средно ниво. Тъй 
като работата на гуру се извършва от средното ниво, задължение на мадхяма-адхикари 
е да посвещава ученици.  

Духовният учител може да бъде три вида. Гуру от висша класа протяга единият 
си крак от духовния в материалния свят и отвежда душите оттук там. Гуру от средното 
ниво се намира тук, но е прекрачил с единия си крак там и отвежда душите в духовния 
свят. На гуру от най-нисша класа и двата крака са тук, но той ясно вижда по-висшия 
план и се опитва да преведе душите там. Така можем в най-груби линии да разглеждаме 
трите типа гуру. 

Това не са трите степени на ваишнавата, а трите степени на гуру. 
Първокласният заема позицията на мадхяма нивото, когато слиза за да играе ролята на 
ачария, такъв който учи чрез примера си. Единият му крак е там, в духовния свят, и по 
заръка на Кришна, той стъпва с другия тук, в материалния свят, за да понесе дълга на 
ачария. Гуру, чийто един крак е тук в материалния свят и е протегнал другия си крак в 
духовния, е мадхяма-адхикари или преданоотдаден от средно ниво. Той също поема 
дълга на ачария. Най-ниския тип ачария стои и с двата крака тук в материалния свят, но 
погледът му е насочен към духовния свят. Това са градациите на ачариите, а 
различните степени на ваишнавите са нещо друго.  

Те са споменати в „Шримад Бхагаватам” (11.2.45-47): 
 
 
 

Трите вида преданоотдадени 
 

 
 

арчаям ева харайе 
пуджам ях шраддхайехате 
на тад-бхактешу чанешу 
са бхактах пракритах смритах 

 
„Отдаден, който с вяра обожава муртите, но не уважава истински ваишнавите 

и хората като цяло, бива наричан материалистичен преданоотдаден и се счита, че е на 
най-ниското ниво на предано служене.” Това е най-нисшата класа ваишнава. Втората 
класа също е описана: 
 

ишваре тададхинешу 
балишешу двишадсу ча 
према-майтри-крипопекша 
ях кароти са мадхямах 

 
„Отдаденият на средната степен на предано служене се нарича мадхяма-

адхикари. Той обича Бога, искрен приятел е на отдадените Му, проявява милост към 
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невинните и пренебрегва завистливите.” Най-висшата степен на ваишнавизма според 
„Шримад Бхагаватам” е описана както следва: 
 

сарва бхутешу ях пашйед 
бхагавад бхавам атманах 
бхутани бхагаватй атманй 
еша бхагаватоттамах 

 
„Първокласният отдаден вижда Кришна във всичко и всичко в Кришна.”  

Такива са степените преданоотдадени. Шри Чайтаня Махапрабху обяснява тези три 
степени във връзка с отдадените, които възпяват святото име на Кришна. Онзи, който 
дори само веднъж е чул или промълвил името на Бога, може да бъде считан за 
треторазреден бхакта. Онзи, който винаги възпява името с вяра, е бхакта на средно 
ниво. А първокласният бхакта е толкова могъщ, че който и да го види би почувствал у 
себе си склонността да възпява святото име на Кришна. Такава е натурата на най-
висшия тип преданоотдаден. 

Втората класа преданоотдаден може и да носи някои светски щрихи, но той им 
се противопоставя напълно и изцяло насочва вниманието си към духовната реализация. 
Той е изцяло потопен в духовния живот. Има привличане към Бога, но не е избягнал 
съвсем влиянието на мая, илюзията. Макар да е слаб, неговият опит да помага на 
другите заслужава похвала. Той не е изцяло разтрогнал връзките си с материалната 
природа, но постепенно я побеждава. Печели битка след битка и напредва към Кришна 
съзнанието. Притежава добра воля, проповедник е. Достигнал е степента, в която 
окончателно ще се раздели с този свят, ще се сбогува и ще встъпи в духовния свят. 

Начинаещият преданоотдаден може да отива в храма и да извършва обожание 
там, спазвайки стриктно разпоредбите на писанията, но още щом се намери извън 
храма, може да върши какво ли не. Във взаимоотношенията си с другите може и да не 
се държи по духовен начин; духовните наставления имат само частично влияние върху 
него. Що се отнася до връзките му с другите, той може изобщо да няма никакви 
духовни принципи. Но средният преданоотдаден прилага принципите на писанията в 
ежедневния си живот. Той преценява от гледна точка на писанията с кого да се 
сприятели, с каква работа да си изкарва прехраната и как да си избира приятелите.  
 
 
 

Битката срещу мая 
 

 
Когато и общественият живот на бхактата е повлиян и контролиран от 

неговите духовни принципи, той се превръща в преданоотдаден от втората класа. 
Приемайки такъв начин на живот, той е пригоден да помага на другите. Няма да се 
влияе от външното, неблагоприятно общуване и тъй като вече е практикувал и е 
улегнал в този начин на живот, той знае как да се отнася към другите и да поддържа 
духовната си виталност. И тъй като е практикувал,  има необходимите качества да 
приема ученици. Той е квалифициран да помага на другите, защото вече се е променил 
в отношенията си към заобиколната среда. Способен е да поддържа стандарта си в 
битката с представителите на мая. Вече е доказал, че е удържал духовната си позиция, 
затова може да се разчита на него и да му бъде поверена властта на ачария. 

Има още една гледна точка, от която разкритите писания изразяват пред нас 
характеристиките на преданоотдадения. Онзи, чиито упование, почит и вяра са 
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вложени в писанията, който внимателно спазва всички правила, забрани и практики, 
дадени в писанията, чиито практики и обществени дейности носят оттенъка на вярата в 
Бога, е преданоотдаден на средно ниво. А онзи, който действа в съответствие с вярата 
си в Кришна на всяка стъпка, независимо от обстоятелствата, е първокласен 
преданоотдаден. Неговата вяра в Кришна е основното му ръководство. В каквито и 
обстоятелства да се намира с тялото, ума и душата си, в мислите, думите и делата си, 
по всякакви начини той прави всичко в служене на Кришна. Такъв е най-извисеният 
отдаден на Кришна. И така, от тези различни гледни точки писанията изобразяват пред 
нас нивата преданоотдадени слуги на Кришна. 
 
 
 

Как да гледаме на шри гуру 
 

 
Преданоотдаден: Трябва ли ученикът да гледа на своя гурудева като на 

уттама-адхикари, намиращ се на най-висшето ниво на преданото служене? 
Шрила Шридхара Махарадж: Да, и не само трябва да гледа на своя гурудева 

като на уттама-адхикари, преданоотдаден от най-висш порядък, но ще гледа на него 
като на специално въплъщение на самия Бог или на върховната Му енергия. В мадхуря-
раса той в крайна сметка ще види своя гурудева като пълномощницата на Радхарани, 
Шри Рупа Манджари. 

И така има различни визии за духовния учител. Нашето виждане на собствения 
ни духовен учител варира съобразно развитието ни в Кришна съзнание. В началната 
степен на преданото служене на ученика се дава заръката да вижда гуру като самия 
Кришна (сакшад-дхаритвена самаста шастраир). След това той ще види гуру като 
енергия на Кришна, а най-накрая ще го види като специфичен вид енергия, в 
съответствие с вътрешните си нужди. Ще намери своя духовен учител, потънал в 
определено настроение на служене, било то в робство, в приятелство, в родителство 
или в интимна любов. Това разграничаване ще продължава докато човек не види самия 
Кришна заедно с вътрешната Му енергия (сварупа шакти) вътре в Кришна.  

Преданоотдаден: Някои хора смятат, че той трябва да е преданоотдаден от най-
висш разряд, който се е спуснал в този свят, за да действа на средното ниво, така че да 
може да посвещава ученици. Те не приемат никакви градации на гуру. Според тях 
човек трябва да търси и да приема посвещение единствено от най-висшия възможен 
тип гуру. 
 
 
 

Главоболието на Кришна 
 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Аз също имах подобна идея в началото, но 
разбирането ми претърпя някои трансформации и концепцията ми се промени. 
Отначало аз не смеех да приемам ученици след напускането на Шрила 
Бхактисиддханта Прабхупада, но след три случки настъпиха известни промени. И 
тогава започнах да приемам тази работа със смирение и скромност. Онзи ден един 
ученик ми зададе същия въпрос. Аз му разказах историята с главоболието на Кришна. 
Вие вероятно я знаете. 
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Веднъж, когато Кришна бил в Дварака, Той казал на Нарада Муни, че има 
жестоко главоболие и че единственият лек е прахта от нозете на Неговите 
преданоотдадени. Нарада ходил при толкова много отдадени в Дварака, но никой не се 
решил да му даде прах от нозете си. Казвали: „О, това е невъзможно! Не можем да 
направим такова нещо! Та нали ще идем в ада!” 

Разочарован, Нарада се върнал при Кришна. Кришна му казал: „Ох, така жестоко 
ме боли. Донесе ли прах?” „Не, господарю, никой не беше готов да даде.” Нарада бил 
изтръпнал от отчаяние. Кришна му рекъл: „Опитай във Вриндаван.” 

Нарада веднага разказал всичко на гопите, които незабавно започнали да дават 
прах от нозете си. Те рекли: „Кришна страда? Има нужда от прах от нозете ни? Моля 
те, взимай този прах и се връщай бързо при Него.” Нарада бил смаян: „Как така! – 
мислел си той. „Никой от бхактите не пожела да предложи прах от краката си на 
Кришна, а тези люде тук го правят!” Той ги запитал: „Вие знаете ли каква е 
последицата от това ваше действие?” Гопите отвърнали: „Да. Вечен ад. Това не ни 
засяга. Щом то може да донесе дори най-мъничко облекчение на нашия Бог, 
единствено това ни интересува.” 

Това бе едно от нещата, което ми дойде наум по онова време. А другото беше 
следното: Шри Чайтаня Махапрабху казва: амара агяя гуру хана тара ей деша. „По моя 
заповед стани гуру и освободи земята.” И тъй, трябва да си мислим: „Аз съм грешник, 
но съм убеден, че онова, което моят гуру ми е дал, е нещо необикновено, витално и 
нектарно. Той ме е помолил да го раздам на другите. Нищо друго няма значение. Аз ще 
поема риска, защото той ми е заповядал така. Аз съм негов слуга; той ще се погрижи за 
мен.” С подобен дух на риск ученикът ще поеме отговорността, мислейки си: „Може и 
да отида в ада, но трябва да изпълня заръката на моя гурудева. Може и да умра, но 
заповедта на господаря ми ще бъде изпълнена.” С такава смелост той трябва да поеме 
задачата и ако поддържа това съзнание, не съществува опасност; но ако се отклони от 
тази връзка и тръгне себично да преследва светски цели, той е обречен. Иначе никакво 
унищожение не го грози. 

Трябва да бъде поддържана такава вътрешна храброст и това е истинското 
качество на ученика: „Да, аз съм готов да умра, но да изпълня заповедта на моя 
гурудева. Чувствам, че това е нектар и трябва да го раздам на другите, за да ги избавя.” 
 
 
 

Тайната мантра на Рамануджа 
 

 
Има друг пример за подобен дух на риск; случаят с Рамануджа. Имало един 

южно-индийски гуру, който притежавал най-възвишения тип мантра. Рамануджа го 
помолил да му даде тази мантра. Учителят му казал: „Ако не разкриваш тази мантра 
на никого, ще ти я прошепна.” Рамануджа се съгласил и с този залог получил 
мантрата. Вече било обявено публично, че Рамануджа ще бъде посветен; много хора 
се били събрали отвън и чакали. Те били чули, че той е приел това условие, 
получавайки мантрата от онзи гуру. Веднага щом Рамануджа излязъл, чакащата тълпа 
нетърпеливо започнала да го разпитва: „Каква мантра ти даде той? Коя е мантрата? 
Толкова ли е възвишена, че може да избави всички ни?” 

„Да.” 
„Тогава кажи каква е!” 
„Ето я.” 
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Той я издал на всеослушание, а неговият гуру го порицал: „Ах, какво стори! Не 
знаеш ли какво те чака?” „Да, знам: вечен ад. Но твоята мантра не може да не принесе 
плод, така че те ще се спасят, дори и аз да ида в ада.” Ако сте способни да поемете 
подобен риск, вашият гуру ще ви благослови и няма как да бъдете обречени. Такъв 
риск трябва да поеме ученикът и то единствено по силата на подобно духовно 
вдъхновение. Ако го стори, той никога не може да бъде осъден. Бог наблюдава всичко. 
Бог съществува. Гуру съществува. Той не може да не бъде спасен. Те не могат да го 
оставят в опасност и да се наслаждават на мисълта че „онзи, който изпълни нашата 
заръка, отива в ада.” Нима биха търпели подобно нещо? Нашите закрилници живи ли 
са или са мъртви? 

Трябва да сме толкова безкористни, че да си мислим: „Аз може и да отида в ада, 
но трябва да изпълня заръката на своя гуру. Така чрез мен делото ще бъде 
продължено.” Такава убеденост в процеса, в мантрата ни дава силата да поемем 
работата на ачария. Ако си мисля: „Това лекарство ми помага, намирам се в лечебен 
процес”, тогава ако видя подобен случай на заболяване, мога да подам и на него същото 
лекарство. 

Джива Госвами казва: гяна сатхя виттха сатхя. Ако аз имам пари, а друг човек 
край мен страда от липса на пари, ако аз си ги стискам, а той лежи на земята умиращ от 
глад, тогава аз нося отговорност за неговото страдание. Така и ако имам някакво 
знание, с което мога да помогна на ближния си, но не го правя, отговорността е моя. 
Като не му помагам, аз извършвам оскърбление към обществото. 

Веднъж запитах един лекар: „Познавате ли изцяло болестта? Как рискувате да 
лекувате? Познанията ви са оскъдни. Вие не познавате напълно организма му. Лекувате 
го по погрешен начин.” Лекарят се съгласи с мен. Но отговорът се появи в ума ми, че 
ако искаме от всеки лекар съвършено да познава болестта, то тогава целият метод на 
лечение би изчезнал. Защото всички те знаят едва наполовина; няма нито един, който 
да притежава пълното знание; нима тогава трябва да се зачеркне лечебният процес? 
Това не е възможно. Във всички култури случаят е такъв: човек помага на останалите 
със здрава вяра. 

Със здрава вяра, с толкова познание колкото имаме, нека искрено помагаме на 
другите. С подобен дух човек трябва да поеме работата на ачария, инак ще бъде 
порицаван. Но трябва да бъдем много внимателни винаги, когато има гуру от по-висше 
качество, да помагаме на другите да го приемат. Не бива да бъдем правонарушители. 
Споменато е в „Хари Бхакти Виласа” че когато наблизо има велика личност, онези, 
които са от по-нисш тип, не бива да се осмеляват да приемат ученици. Представете си, 
че един земеделец притежава плодородна земя и два вида семена. По-добрите семена 
трябва да се посеят първи. Ако няма по-добри семена, тогава може да се засеят 
обикновените. В името на жътвата, на по-добрите семена се дава по-голям шанс. Ако 
сме непривързани, ако сме чисти в сърцата си и ако сме безкористни, по-добрите 
семена винаги трябва да се засаждат първи. По-нисшият тип семена трябва да се 
отдръпнат. Така и когато един извисен гуру е достъпен за определен кръг, по-нисшият 
тип гуру не бива да се намесва. 
 
 
 

По-нисш от най-ниското 
 

 
Преданоотдаден: Но отдаденият винаги счита себе си за най-нищожния, така че 

той винаги ще иска да отведе другите при някой по-извисен гуру. 
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Шрила Шридхара Махарадж: Степента на преданост към Кришна ще ни 
отведе до точката, в която ще си мислим: „Аз съм нищо. По-нисш съм от най-ниското.” 
Но когато потече вдъхновението да действаме като гуру, нуждата да преподаваме ще 
дойде при нас по заповед на Кришна: „Трябва да го направиш!” В този случай Кришна 
иска да го направи. Това е Неговият поток. Чайтаня Махапрабху казва: „Санатана, 
милостта на Кришна тече чрез Мен към теб; тя преминава през Мен, но Аз не разбирам 
всички тези думи.” И аз усещам нещо подобно. Изпълнявам заповедта да бъда ачария. 
Макар и толкова нищожен, аз все пак съм поел този дълг, който ми е заповядан от моя 
ачария. С такава вътрешна принуда човек може да изпълнява работата на ачария. 

Това не е само външно, но и вътрешно. Нашият ачария ни помоли: 
„Продължавайте с проповядването; квалифицирани сте. Не го ли сторите, за какво съм 
ви го дал? Както аз разпространявах това послание, така и вие трябва да го 
разпространявате.” Ако човек чувства такъв искрен порив в сърцето си, той трябва да 
го направи. Ако не служим на обществото с всичко онова, което сме попили от него, ще 
носим отговорност пред нашия гуру. Той ще ни смъмри, казвайки: „Отнехте толкова 
много енергия от мен, а сега я задържате за себе си? Трябва да я освободите да помага 
на другите.” Ако човек получи такъв вид вдъхновение, той трябва да се постарае да 
изпълни заръката, но е трудно все пак. Да станеш гуру, да заемеш позицията на гуру, да 
получиш респекта към гуру – това е едно; но да изпълняваш задълженията на гуру е 
друго. Необходима е искреност. Трудно е, разбира се. Няма съмнение, че е трудно; ако 
човек не успее, той е загубен, загубени ще бъдат и другите. Той ще ги мами под 
претекст, че им помага, ако самият той е изпълнен с хитрост и лъжа. Затова трябва да 
внимаваме какво сме получили от своя гуру и също така внимателно да преценим дали 
сме способни да изпълняваме това задължение, дали сме способни да правим добро на 
другите. 
 
 
 

Капанът, който улавя гуру 
 

 
Преданоотдаден: Духовни напътствия могат да се дават и без да се дава 

посвещение. Човек може да обясни онова, което е чул от духовния си учител на 
другите. Затова каква е нуждата да се дава посвещение? 

Шрила Шридхара Махарадж: Това също е капан, в който се улавя гуру. Даваш 
напътствия за духовния живот на другите, а онези, които са чули наставленията ти, 
казват: „Не мога да отида при никой друг. Приемам само онова, което съм чул от теб, 
не мога да приема никой друг за гуру, освен теб.” 

Преданоотдаден: Но вие можете да кажете: „След като приемаш мен, тогава аз 
ти казвам да приемеш него.” 

Шрила Шридхара Махарадж: Ако той искрено го усеща така, може да каже: 
„Ако имаш истинска вяра в мен, тогава аз ти казвам да отидеш при този гуру.” Може да 
каже това, ако искрено вярва, че другият е по-извисен. Но ако вижда, че в обществото 
конституционният гуру пропада, той си мисли: „Как бих могъл да препоръчам на този 
искрен човек да се свърже с него?” Тогава ще трябва да се примири и да поеме 
отговорността да продължи делото на своя гуру. Всичко зависи от искрените 
реализации. 
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Глава Осма 
РАЗДЯЛАТА С ШРИ ГУРУ 

 
 

Негова Божествена Милост А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада бе 
посъветвал своите старши ученици, че ако възникне нужда да се консултират с по-
висш духовен авторитет след неговото напускане, трябва да се обърнат към неговия 
по-старши божествен брат Шрила Шридхара Махарадж. Той бе казвал не веднъж: 
„Аз считам Шрила Шридхара Махарадж за свой шикша-гуру, напътстващ духовен 
учител, какво да говорим за благодатта, която всички могат да извлекат от 
общуването с него.” Точно след напускането му, неговите старши ученици се 
обърнаха към Шрила Шридхара Махарадж и го помолиха за съвет как да управляват 
Международното Общество за Кришна Съзнание. Следват откъси от техните 
разговори. 
 

Преданоотдаден: След напускането на обичния ни духовен учител, дойдохме 
тук да ви поднесем почитанията си, както и да чуем високо ценения ви съвет по 
определени въпроси, ако бихте били така милостив. 

Шрила Шридхара Махарадж: Напускането на духовния учител се споменава в 
шастра с един пример. Ученикът е като лотос. Духовният учител е като водата около 
лотоса, сякаш езеро. Позицията на вашия покоен гурудева е досущ като тази на водата. 
А Кришна е като слънцето. Докато лотосът плава над водата, слънцето ще го 
подхранва. Но ако водата изчезне, същото това слънце ще го изгори. Без водата, 
слънцето Кришна ще изгори лотоса. Без помощта на гуру, ученикът е за никъде. 
 
 
 

Без гуру всичко е пустота 
 

 
Рагхунатха даса Госвами казва: „Без моя гурудева хълмът Говардхана, който е 

въплъщение на Самия Кришна, ми изглежда като огромен питон, който идва да ме 
погълне. А Радха-кунда, най-святото място на божествеността за Гаудия сампрадаята, 
е сякаш тигърска уста, която ме изяжда. Те ме плашат толкова много в отсъствието на 
моя гурудева, на скъпия ми и възвишен духовен закрилник. Моят гурудева, който 
толкова силно ме обича, не е тук. Как е възможно? Всичко е пустота. Всичко изчезна с 
неговото напускане.” Такова дълбоко чувство на раздяла ще се роди в сърцето на 
искрения ученик. 

Веднъж един от вашите преданоотдадени каза в една своя лекция, че раздялата е 
най-висшата реализация. Бях много щастлив да чуя от устата му, че раздялата 
(випраламбха) е най-висшето постижение. Без раздялата нищо няма да дойде при нас. 
Очакването да срещнем Кришна ще дойде при нас като випраламбха, така че 
випраламбха е най-благодатното нещо, принадлежащо на Кришна съзнанието. И ние 
можем да имаме връзка с Кришна в тази раздяла. Затова най-сигурната и безстрашна 
позиция е випраламбха. Ако успеем да устоим твърдо и да запазим спомена за гурудева 
в раздялата с него, тогава сме преминали най-висшето изпитание. 

Преданоотдаден: Докато бе жив нашият духовен учител, на него се гледаше 
като на абсолютния авторитет над всички, включително и над комисията на 
управителния ни съвет. Как да разбираме позицията на новите духовни учители и 
техните взаимоотношения с божествените им братя и ученици? 
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Шрила Шридхара Махарадж: Позицията на ачария спрямо неговите ученици 
трябва да бъде абсолютна. За своите ученици той ще има абсолютен авторитет. 
Въпреки това той трябва да внимава да не се побърка от авторитет. Авторитетът е част 
от пратиштха, името и славата. Има и още една тенденция. Когато гуру се свърже с 
ватсаля-раса, настроението на закрилничество над своите ученици, неговите 
приятелски връзки с божествените му братя отслабват, възниква едно специфично 
разграничаване и той крадешком бива привлечен към учениците си, пренебрегвайки с 
безразличие връзката си със своите духовни братя. Тази тенденция със сигурност ще се 
появи и е много трудно да се запази баланс. И тъй, братята са пренебрегнати, а 
синовете получават повече внимание. По този начин гуру става пристрастен. Когато 
влезе в по-близка връзка със своите ученици, той има свобода; дадена му е 
възможността да бъде абсолютен господар. В такава позиция за него е много трудно да 
запази чистотата си. Заради това изкушение съществува вероятност той да пропадне от 
нивото на ачария. 
 
 
 

Гуру е всичко 
 

 
Автокрацията и демокрацията не вървят добре заедно. Нашата система е 

автократна. Гуру е всичко. Нашето подчинение към гуру е безусловно. Ако един 
ученик види, че властта на неговия гуру бива ограничавана от другите ваишнави, това 
дълбоко би притеснило ума му, би притеснило абсолютната му вяра в неговия учител. 
Ето тук ни идва на помощ Кришна концепцията за Бога. Онзи, когото ние считаме, че е 
Най-върховният – Кришна – Него Яшода Го бие с пръчка! Той носи чехлите на Нанда 
на главата си, а е Върховният Бог! По този начин можем да примирим всичко. И 
абсолютната вяра и относителната позиция на не-абсолютното могат да бъдат 
хармонизирани. 

Гуру трябва да бъде разпознат по безпристрастното си отсъждане. Всеки си 
мисли, че неговата майка е най-любящата. Но ако бъдат сравнени две майки, за да се 
види коя е по-обичлива, критериите ще бъдат безпристрастни. Това се нарича 
татастха-вичара: безпристрастно сравняване на относителните и абсолютните 
съображения. Когато двете бъдат премерени, абсолютният фактор винаги ще има по-
висока стойност.  

Позицията на ачария е много заплетена. Много е трудно да се наложат правила 
върху ачария. Виждате ли, такава е практическата ни опитност. Моля чуйте и си 
отбележете това. Позицията на ачария е нещо относително, позицията на ученика също 
е относителна, точно както връзката между майка и дете, баща и син, съпруг и съпруга. 
Макар за неговите божествени братя позицията на гуру да изглежда относителна, тя ще 
е абсолютна за учениците му. Да се примири относителното с абсолютното е трудна 
задача; това е вечен проблем. Дори в кришна-лила съществува враждебност между 
мадхуря-раса и ватсаля-раса, но когато дойде абсолютното съображение, трябва да 
бъдат включени и двете раси. 
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Гуру е повече от Бог 
 

 
За един ученик позицията на неговия гуру е върховна, по-висша дори от Бога. 

Това е споменато в писанията. Гуру ни е по-близък и скъп дори от самия Господ. 
Господ си има много задачи, но гуру е зает единствено с моето благополучие. 
Позицията на гуру е от по-голяма помощ за ученика от тази на Бога. Ако искате във 
вашето общество да има естествено израстване на уважението към гуру и към 
Абсолютната Истина, трябва да оставите място за това в своята организация, ако тя 
трябва да съществува изобщо. 

Законът не е всичко. Законът на вашето общество трябва да бъде нагоден така, 
че да подхранва божествените чувства, инак той не е никакъв закон. Законът трябва да 
поражда вяра. Юрисдикцията на шастра е ограничена. Тя служи единствено, за да 
съдейства за достигането на любовта, а когато любовта дойде, тя ще бъде свободна. 
Спокойна, хармонична работа е възможна единствено в равнината на любовта. Шрила 
Рупа Госвами казва, че вайди-бхакти, предаността под ръководството на шастра, на 
законите и правилата, помага само до известна степен. То ще помогне за вътрешното 
пробуждане на любовта и нежността, а след това ще се отдръпне. Законът ще се 
оттегли, оставяйки място за спонтанния поток на любовта. Законът е необходим, 
особено на по-ниските степени, но той трябва да остави свободно място за волното 
развитие на връзката. Свободата е най-възвишеното нещо. Свободното служене е рага-
марга и то е истинското служене, а не онова, което е установено и наложено от закона. 
Това не е служене. Нашата цел е Вриндавана. Затова ние копнеем за свободно служене. 
Без свобода служенето не струва. Насиленото служене не е служене, нужно е служене 
от любов. Това е нещото, заради което сме тръгнали всички. Нека в дълбочина 
разсъдим, че сме тръгнали не заради организацията, а за онова заради което е била 
създадена тази организация; тръгнали сме заради най-висшата цел в живота: 
божествената любов. Организацията би трябвало да подпомага тази цел. С такова 
чувство трябва да продължаваме напред. Новодошлите идват с вярата си, и тя трябва да 
бъде окуражавана и настроена така, че вярата на един човек да не притеснява вярата на 
друг. 
 
 
 

Месиите на свободната вяра 
 

 
Никакъв закон не бива да ограничава или контролира ачария, защото тогава 

вярата на ученика ще изчезне и всичко ще се превърне в една механизирана машина. 
Цялото нещо ще се редуцира до проста материя. Ние сме месиите на разгръщането на 
свободна вътрешна вяра в Бога. Вярата, това е което трябва да бъде подхранвано. Това 
растение трябва да бъде засадено в градината на сърцето, да бъде поливано и хранено. 
Самата природа на вярата не бива да бъде погубвана чрез посегателството и насилието 
на законите и правилата. Свободният сърдечен поток трябва да бъде запазен. 
Движението на Шри Чайтаня Махапрабху по-скоро принадлежи на сърцата, не на 
интелекта. Винаги трябва да взимаме това в предвид. Интелектът не бива да възпира 
свободния поток на сърцето. Нека никога не забравяме това. Волната любов и волната 
вяра са единствените безценни неща, заради които сме напуснали домовете си и сме се 
присъединили към тази мисия. Тази чистота на устрема трябва винаги да остава 
непокътната. Разбира се, необходима е известна помощ от законите и забраните, но не 
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дотам, че да възпира растежа на нашата виталност. Трябва да подпомагаме виталността. 
Най-голямо значение трябва да бъде отдавано на истинския дух, на истинската цел на 
мисията. Нужно е да проявяваме помежду си снизхождение и милост. Казано е: „Ако 
зъбите ми прехапят езика, нима трябва да ги извадя?” Вие сте едно органично цяло; 
отношенията ви не бива да бъдат такива, че прошката на любовта да бъде забравена. 
Даването на любов ще спечели повече от налагането на закони. Нима са нужни толкова 
много формалности и фасони, като в крайна сметка всички сме слуги на Бога? 

Ачария се натъква на две опасности. Първата е пристрастната несправедливост. 
Пристрастност означава пълна свобода с учениците. Тази взаимосвързаност е по-
привлекателна за него. Втората опасност е изкривяването. Така че несправедливостта и 
изкривяването – тези две неща могат да провалят един ачария. Това са неговите двама 
врагове. И онзи, който заеме позицията на ачария, трябва да е особено внимателен с 
тези неща. Позицията на ачария е опасна. Тя е пълна с изкушения. Затова силното, 
искрено и непоколебимо желание към най-висшите стремежи на Кришна съзнанието е 
неотменна необходимост у един ачария. Инак той няма да успее да удържи 
положението си. Ще пропадне. Той е станал учител и ще си мисли: „Аз съм господар на 
всичко, което виждам.” В един определен кръг той е монарх. А монархията би могла да 
доведе до полуда. Тя е огромно изкушение. Ако човек не осъзнава напълно този факт, 
той няма да успее да удържи позицията си. За някой, който властва над люде и пари, е 
много трудно да запази позицията на слуга. Егото на господаря, което основно 
присъства у всички нас, се надига да атакува гуру. В крайна сметка ние се скитаме из 
земите на експлоатацията. Затова трябва да сме изключително бдителни и щателни в 
своя себе-анализ. Основният здравословен симптом е, че колкото повече човек се 
изкачва, толкова повече ще си мисли: „Аз пропадам.”  Този индиректен метод на 
оценка би могъл да бъде приложен, за да се премери вътрешния ни напредък. Външно 
човек може да заема висок пост, но вътрешно трябва да си мисли: „Боже мой! Аз съм в 
нищета. Дари ми повече милост. Не мога да запазя позицията си.” 
 
 
 

Пари, жени и слава 
 

 
Огромна беда е един ваишнавски гуру да се отклони от линията. Това е рядкост, 

но понякога се случва. Обичайно симптомите на отклоняването спадат в три различни 
класа: канака, камини и пратиштха: пари, жени и репутация. Най-напред гуру губи 
привличането си към своя собствен гуру и към шастра-упадеша, съвета на шастрите. 
След това нещата, които преди това е проповядвал, цитирайки писанията и словата на 
своя гуру, постепенно започват да не се забелязват у него. Влечението му към 
възвишените неща повяхва. Това е пратиштха, престижът. Канака, камини, 
пратиштха: пари, жени и слава – това са трите изпитания, поставени навсякъде, за да 
се види дали някой е садху или не е, или що за садху е. Първото нещо е отклонението 
от по-висшите гуру. То трябва да бъде отбелязано. Това е пратиштха, гордостта. 

След това той ще прояви склонност да трупа пари без да ги харчи. Пари могат да 
се събират, но те трябва да бъдат разпределяни в служене на сампрадаята, в служене 
на ваишнавите. Обаче да се натрупват пари – това е вторият признак за отклонение. 
Третият е влечението към дамите. Разбира се, гуру може да влиза в досег с пари и жени, 
а също така и с уважението на учениците си. Това също е необходимост, но единствено 
с божествена цел, не за самия него. Но ако забележим, че той използва всички тези 
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неща за собствения си интерес, а не за каузата на сампрадаята, тогава трябва да бъдем 
нащрек. 

В началото можем да не обръщаме внимание на случайните проблеми; някои 
случаи на отклонение могат да бъдат пренебрегнати. Но ако забележим, че те започват 
да стават преобладаващи, тогава трябва внимателно да разгледаме ситуацията. И трябва 
да я доведем до знанието на хора с подобна на нашата позиция. След като се 
консултираме, можем да отнесем въпроса до по-висши източници и да го обсъдим с 
други надеждни ачарии. Когато открием, че онова, което ни се е струвало малко в 
началото, е нещо реално, нередно и с голяма важност и че нашият духовен учител 
пропада, тогава трябва да действаме така, че да спасим себе си. Трябва да се опитаме да 
предприемем стъпки, които биха ни спасили от едно заразително замърсяване. Трябва 
да се опитаме да се избавим. Трябва да спасим също и останалите, които могат да 
паднат жертви на някакъв вид използване също като нас. Всичко това трябва да бъде 
сторено с цялата ни искреност. Съществува такава вероятност; споменато е в 
шастрите, а и на практика има толкова много примери. Затова не бива да вървим 
напред дремейки, а винаги с широко отворени очи.  
 
 
 

Избягване на лъжливите гуру 
 

 
Преданоотдаден: Ако посвещаващият гуру пропадне, какво трябва да направи 

ученикът? 
Шрила Шридхара Махарадж: Може да приеме подслон в святото име на 

Кришна и да изчака известно време. Ако гуру отначало е бил искрен ученик на своя 
духовен учител, а сега в резултат на някакви оскърбления е отхвърлен от своя гуру, той 
може да се отклони за известно време. Но после отново може да се върне към 
стандарта. Въпреки това, в „Махабхарата” е казано („Удйога Парва 179.25): 
 

гурор апй авалиптася 
карякарям аджанатах 
утпатха-пратхипаннася 
паритяго видхияте 

 
„Гуру, който не знае какво трябва да се прави и какво да не се прави, и който е 

напуснал пътя на преданото служене, трябва да бъде изоставен.” Четем това в 
наставленията на Бхишма в „Махабхарата”. Бхишма е един от дванадесетте махагяни и 
той заявява това на своя астра-гуру, Парашурама. 

Джива Госвами казва, че ако гуру кривне от пътя, той трябва да бъде напуснат, 
но може да съществуват обстоятелства, при които, по невъобразимата милост на 
Кришна, гуру може да се отклони, а след това да се върне отново. В този случай 
ученикът трябва да изчака известно време. За ученика е огромно нещастие когато се 
случи нещо такова. Можете да прочетете за това  в ”Харинама Чинтамани”, където 
Бхактивинода Тхакура обсъжда нашироко въпроса. Ако един син напусне дома си и 
престане да слуша баща си, баща му може да стане безразличен към него; той може да 
го изключи от завещанието си. Ако обаче синът след известно време се върне и отново 
стане послушен, тогава ще може да си получи наследството. По същия начин 
духовният учител може да прояви неподчинение към своя гуру и тогава неговият гуру 
може да охладнее към него за известно време, но ако той отново се поправи, няма да 
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бъде обезнаследен. Това е обяснено в „Бхагавад Гита” (апи чет судурачаро). Затова не 
бива да се държим твърде безцеремонно при такива нещастни случаи, а да изчакаме да 
видим. Всичко трябва да се върши разсъдливо. 

Опитвайки се да разберем връзката между гуру и божествен брат, и между гуру 
и ученик, ще открием много фини чувства. Също както когато Кришна излязъл на 
арената на Камса, Той се явил по различен начин пред различните хора, така и 
учениците ще имат една гледна точка за своя гуру, а божествените му братя ще имат 
друга гледна точка и разположение. Учениците на един истински духовен учител ще 
видят, че той е с Кришна, но това може да не изглежда така на божествените му братя. 
В мадхуря-раса на Кришна се гледа по един начин, а във ватсаля-раса Майка Яшода 
гледа на Него по друг. Слугите Му Го виждат по трети начин. Мъдреците като 
Гаргамуни пък гледат на Него съвсем различно. Както Кришна пожелае да се разкрие, 
такъв Го и виждат. 

Вие може да гледате на гуру по свой начин, но все пак трябва да се държите 
така, че да не притеснявате вярата на новодошлите. Новодошлите трябва винаги да 
бъдат окуражавани, защото е много трудно за една паднала душа да сбере вярата и 
почитта си и да ги поднесе на гуру. Трябва да имаме предвид, че те са събрали 
максимума уважение и го поднасят на учителя. От друга страна, аз може и да имам 
собствено разбиране за своя божествен брат. Но ще го тая в сърцето си. Доколкото ми е 
възможно аз трябва да се старая да не смущавам неговите ученици. Ако за беда някой 
ачария пропадне и покаже, че не му достигат качества, тогава ако това достигне 
определена степен могат да се вземат мерки; може да се наложи да се предприемат 
някои неприятни действия. Но дано Бог ни избави от подобно злощастно състояние. 
Нека такава е молитвата ни. 

Иначе доколкото е възможно този сан трябва да бъде уважаван. И 
относителното, и абсолютното съображение вървят рамо до рамо. Учениците трябва да 
бъдат окуражавани най-вече от относителния фактор. А божествените братя ще усещат 
повече абсолютния. Но въпреки това те не бива да притесняват новодошлите в 
позицията им на начинаещи. Дори самите вие да смятате, че личността, изпълняваща 
функцията на ачария е с по-ниска квалификация (адхикара) от вас, въпреки това трябва 
формално да му отдавате специална почит, защото той заема такъв пост. Синът може да 
е съдия, а баща му адвокат, но бащата трябва да уважава сина. Той трябва да почита 
поста му. И така, ето такъв вид настройка трябва да се поддържа в мисията. Когато сте 
сами, ачария и неговият брат които не е ачария могат да общуват свободно. Можете да 
го зашлевите в лицето. Но публично пред неговите ученици трябва да спазвате такова 
поведение. Почтителното отношения трябва да бъде поддържано публично, за да се 
запази мира в мисията. 
 
 
 

Вяса... може и да не знае 
 

 
Преданоотдаден: Макар ученикът да трябва да почита гуру като абсолютен, 

намиращ се на най-висшето ниво на духовно постигане, как трябва да гледа той на 
собствената си позиция? 

Шрила Шридхара Махарадж: Шридхара Свами е написал коментар върху 
„Шримад Бхагаватам”. Той бил малко по-различен от предишните коментари, затова 
учените и специално шанкарите, отказали да го приемат за универсален. Те решили да 
го изпитат. Оставили коментара в храма на Вишванатх, Господ Шива, и се съгласили, 
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че ако той приеме коментара, те също ще го приемат. Тогава от храма на Шива се 
разкрил следният стих: ахам ведми шуко ветти, вясо ветти на вети ва. „Истинският 
смисъл на „Шримад Бхагаватам” е много трудно да бъде разбран” казал Бог Шива. „Аз 
знам истинският смисъл на „Шримад Бхагаватам”, Шукадева – синът и ученикът на 
Вясадева – също го знае напълно, а самият автор на „Шримад Бхагаватам” Шрила 
Вясадева, може да го знае, а може и да не го знае.” 

Докато обучавал Санатана Госвами, Махапрабху казал: „Санатана, Кришна ти 
дава милостта си чрез Мен. Аз ти говоря като обезумял. Усещам много неща да 
протичат през Мене към теб. Но самият Аз не знам да ги притежавам.” Това е 
възможно. Чудно е, но все пак е така. То не е неоснователно, макар да е неразбираемо. 
Разбирате ли, когато избухна Втората Световна Война, на площад Далхаузи в Калкута 
имаше един популярен постер на правителството. Една военна униформа бе нарисувана 
на стената, а отдолу пишеше: „Просто носете тази униформа и тя ще ви покаже какво 
трябва да правите.” И тъй, когато един искрен човек поема определена служба, той 
някак ще успее да разбере какви са задълженията на този пост. Той е чистосърдечен и 
Бог ще му помогне. Бог помага на онези, които сами си помагат. Вие сте поели 
служенето и то идва при вас не само като шанс, но и като невидима връзка. Тогава ако 
се постараете да продължите, при вас ще дойде и помощта. Той не е измамник. Вие 
искрено сте поели тази отговорност, дадена ви от вашия господар, а той не е лъжец. 
Той ще дойде да ви помогне с всички сили, казвайки: „Направи това. Аз ще ти помагам; 
зад теб съм.” Когато сме напълно искрени, нещата се случват така. 
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Глава Девета 
НАМА-ГУРУ И МАНТРА-ГУРУ 

 
 

Преданоотдаден: Чувал съм, че човек има вечна връзка с онзи, който първи го е 
посветил в мантруването на Харе Кришна маха-мантрата (харинама-гуру). Има ли 
подобна връзка и със своя мантра-гуру? 

Шрила Шридхара Махарадж: Да, можем да кажем, че това е едно и също с 
малка разлика. 

Преданоотдаден: Някои бхакти, които приеха посвещение от Бхактиведанта 
Свами Прабхпада, по-късно получиха Гаятри-мантрата от един от неговите ученици. 
Бихте ли обяснили разликата между двете посвещения и как ученикът трябва да гледа 
на връзката си с двама различни духовни учители? 

Шрила Шридхара Махарадж: Първостепенна важност трябва да се отдава на 
мантра гуру или на онзи учител, който ни посвещава във възпяването на святото име 
на Кришна, а втори е гуру, който дава Гаятри-мантрата. На дикша-гуру, 
посвещаващия духовен учител, трябва да бъде отдавано уважение; а след това на 
всички останали ученици на Бхактиведанта Свами Прабхупада. Най-напред почитта 
трябва да бъде оказана на Прабхупада, който е нама-гуру, гуру на гуру; 
второстепенната почит трябва да отива при дикша-гуру, а след него и при всички, 
включвайки всички останали. Всички те трябва да бъдат почитани заради статуса си. 
 
 
 

Мантрата: кръг в кръга 
 

 
Джива Госвами пише, че името на Кришна е най-важното нещо в Гаятри-

мантрата. В мантрата има толкова много други думи, но името е най-значимото. Ако 
името на Кришна бъде отнето и заменено с някакво друго име, всичко ще прогние. Така 
отсъжда Джива Госвами. Святото име на Кришна е всичко. Святото име на Кришна 
присъства в Гаятри-мантрата, където лежат толкова много други думи. Но ако името 
на Кришна се отнеме и замени с името на Шива, тогава всичко отива към Шива. 
Святото име е най-важният фактор. 

Святото име на Кришна е толкова важно, че дори Гаятри-мантрата може да не 
е необходима. Казано е: на ча сат крия на дикше на ча пурашчаря манадилате 
мантраям расана спри ханато шри кришна наматмака: „Няма нужда човек да 
преминава през всички пречистващи процеси, нито да изпълнява шестте ритуалистични 
церемонии, споменати във Ведите за набожен живот; няма нужда дори да получи 
посвещение в Гаятри-мантрата. Ако той просто възпява святото име на Кришна без 
оскърбления, всичко ще бъде благодат.” Святото име на Кришна е най-значимото 
съображение. Гаятри-мантрата дори може да се окаже ненужна. 

Ние приемаме мантрата единствено, за да подпомогне нама-бхаджана, 
обожанието на святото име. Инак тя изобщо не е необходима. Така е отсъдено. Името 
самичко може да направи всичко за човека. То е цялостно и пълно. Мантрата ни 
помага да приключим с апарадха, оскърбленията, и с абхаса, мъглявите концепции, в 
своя бхаджан. Тя ни помага единствено дотам. 

Дава се примера с по-големия и по-малкия кръг. Святото име на Кришна е по-
големият кръг. Той се простира от по-висшето към по-низшото. Кръгът на мантрата е 
по-малкият кръг вътре в кръга. Мантрата не може да достигне до най-ниската точка. А 
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святото име може да се протегне дори до най-ниската позиция. Мантрата ни дарява 
достъп до освобождението, а след това името ни отнася по-надалеч. Такава е природата 
на нашата връзка с мантрата и с името. 

Името се простира до най-ниската точка, до недокосваемите чандали и до 
яваните. Всеки може да получи името. Но не всеки е достоен за Гаятри-мантрата. 
Едва след като човек е достигнал една развита степен мантрата може да му бъде 
поверена. И нейната юрисдикция приключва с постигането на освобождение. В 
„Чайтаня Чаритамрита” (Ади 7.73) се казва: 
 

кришна-мантра хайте хаба самсара мочана 
кришна-наме хайте пабе кришнера чарана 

 
„Кришна-гаятри-мантрата освобождава човек от повтарящите се раждане и 

смърт в този свят; а святото име на Кришна дарява подслон в лотосовите нозе на 
Кришна.” Гаятри-мантрата ни помага да постигнем освобождение и след това тя се 
оттегля. След като ни е дарила освобождение, мантрата е изчерпана. Но името 
продължава през цялото време, от най-нисшата до най-висшата степен. Във 
възпяването на името не се споменава никаква молитва – то е единствено обръщение. 
Не бива да мантруваме с настройката че „аз искам еди какво си.” Нека просто 
възпяваме името спонтанно. Това ще окуражи добрата воля вътре в нас. И така, тъй 
като функцията на мантрата е ограничена, а името е най-важното нещо, нама-гуру 
трябва да бъде почитан на първо място, след това мантра-гуру и след това всички 
останали ваишнави. 
 
 
 

Духовният брат-гуру 
 

 
Преданоотдаден: Как трябва един бхакта, който е приел второ посвещение от 

свой духовен брат, да се отнася към него – като към духовен брат или като към гуру? 
Шрила Шридхара Махарадж: Това е невъобразимо, едновременно еднакво и 

различно. Най-общо той трябва да бъде виждан като гуру в съответствие с настоящата 
позиция на ученика, но ако ученикът се пренесе и се върне в миналото си, тогава би 
гледал на него повече като на брат. Но обичайно от настоящето си равнище, той ще го 
вижда като гуру, а в основата си като духовен брат. 

Преданоотдаден: Казахте, че харинама продължава и след освобождението. 
Тогава Гаятри-мантра-гуру продължава ли да изпълнява някаква функция към 
преданоотдадения след точката на освобождение?  

Шрила Шридхара Махарадж: Когато той се завърне в духовния свят дори 
възпяването на святото име ще остане като фон, а изпълняването на различни други 
служения ще излезе на преден план. Когато някой влезе в царството на Бога, там ще му 
бъде дадена някаква функция в служене на Кришна, която ще бъде видна и очебийна. 
По това време името ще остане като фон. Когато човек се присъедини към определена 
група в определена раса, например сакхя-раса, ще му бъдат дадени специфични 
задължения под водачеството на Субала или на Баладева. Служенето му ще е от 
първостепенна важност, а името ще остане в основата, подпомагащо и енергетизиращо. 
Там на всеки се гледа като на гуру, но все пак съществува йерархия. Такъв е животът в 
едно семейство. Гуру на гуру също присъства, но ученикът ще работи под напътствията 
на собствения си гуру, който от своя страна има свой гуру. Ще получава заръки от 
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непосредствения си висшестоящ. По този начин съществува йерархия и ученикът ще 
бъде постепенно трансформиран чрез този род функция. Всеки служи под напътствието 
на някой слуга и непосредственият му дълг е да помага на този слуга в неговите задачи. 

Преданоотдаден: Много бхакти не могат да разберат как така някой може да 
има двама гуру. 

Шрила Шридхара Махарадж: Това е защото те се намират във формална 
позиция, но когато навлязат в същностната духовна реализация няма да страдат от това, 
защото ще виждат какво представлява гуру. Гуру е онзи, който идва, за да донесе 
Кришна съзнание. Формалните различия ще отпаднат когато човек започне да улавя 
самата същина на ученията, заради които гуру бива почитан. Когато някой е интимно 
свързан с нишката на божествената любов, която гуру идва да ни дари, той ще я приеме 
откъдето и да идва. Ще гледа на това като на приятелска свързаност, не като на 
противопоставяне, а като на взаимопомощ. 

Макар да са в различни тела, в сърцата си гуру са едно, защото имат обща кауза. 
Те не са дошли да се бият един с друг, дошли са да се сражават единствено с агентите 
на Сатаната. Ако можем да разпознаем истинското нещо, заради което сме се обърнали 
към гуру, тогава ще знаем как да настроим една към друга връзките си с шикша-гуру, 
дикша-гуру и вартма-прадаршака-гуру.  

Ние сме безкрайно задължени на своите гуру. Безпомощни сме. Какво бихме 
могли да направим? Те са великодушни, неимоверни щедри, те са нашите закрилници. 
Аз мога да имам много закрилници; те се грижат за моето благополучие, не са дошли, 
за да ме провалят. 

Преданоотдадден: Кришна се спуска заедно със спътниците и атрибутите си. 
Това важи ли и за гуру? 

Шрила Шридхара Махарадж: Да, но неговите спътници повечето са 
новобранци; малцина са от вечната му компания.  
 
 
 

Самосияен и самодоказващ се 
 
 

Преданоотдаден: Как ще разпознаем гуру, ако той се появи пред нас в различен 
облик, в друго тяло? 

Шрила Шридхара Махарадж: Сарвабхаума Бхаттачария спорел, че Шри 
Чайтанядева не можел да бъде инкарнация. Гопинатх Ачария му казал: „Ти не 
познаваш шастра.” „Не, не” – отвърнал Сарвабхаума. „В писанията се казва, че Бог не 
се появява в Кали-юга, а само в другите три епохи и затова е известен под името 
Триюга.” Гопинатх Ачария рекъл: „Мислиш си, че познаваш шастра, но в „Шримад 
Бхагаватам” и в „Махабхарата” директно се споменава за аватара в Кали-юга. Нима не 
знаеш, нима не признаваш това?” Тогава Сарвабхаума, привидно победен, казал: „Иди 
да приемеш прасад, пък след това ела и ме поучавай.” Тогава Гопинатха отвърнал: „Не 
по силата на учеността или интелигентността си може човек да разбере Бога, а 
единствено по Негова милост” (атхапи те дева падамбхуджа-двая-прасада 
лесанугрихита ева хи). 

Тогава Сарвабхаума рекъл: „И ти казваш, че имаш тази милост, а аз не? Къде е 
разумният довод в това? Казваш, че имаш милостта на Бога заради това, че твърдиш, че 
Той е инкарнация? А понеже аз не признавам това, за мен няма милост? Кое е 
доказателството за това?” Гопинатха отвърнал. Ачария кахе васту вишайе хая васту-
гяна васту-таттва-гяна хайе крипате прамана („Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 6.89) 
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„Очевидно е, че аз имам милостта на Бога, защото Го познавам, а ти я нямаш, защото 
Го отричаш.” Отговорът на твоя въпрос е даден тук. Собственото ни вътрешно 
преживяване, съкровеното ни удовлетворение, връзката ни, познанството ни с 
реалността е истинското доказателство; нищо външно не би могло да го докаже.  

Нашият гурумахараджа даваше примера, че ако някой е роден в мрака на 
тъмницата и друг му предложи: „Да идем да видим слънцето”, затворникът ще вземе 
със себе си фенер и ще каже: „О, ще ми покажеш слънцето?” 

„Да. Ела с мен. Остави лампата. Не е нужна светлина, за да се види слънцето.” 
„На глупак ли ме правиш? Нищо не може да бъде видяно без светлината на лампата.” 
Приятелят му ще го сграбчи и насила ще го изтика на слънчева светлина: „Виждаш ли 
слънцето?” А затворникът ще отвърне: „О, това ли било слънцето? В самата му 
светлина се вижда то.” Човек ще преживее подобно нещо  влезе ли в досег с истината. 
Никакви пресмятания, нито доказателства, нито свидетели, а единствено 
непосредственото преживяване доказва, че Кришна съществува, също като слънцето. 
В „Шримад Бхагаватам” се казва, атма паригянамайо: какво да говорим за Кришна, 
дори съзнателните същества са сияйни сами по себе си. Определена група казва: „Бог 
съществува. Със сигурност съществува.” Друга група твърди: „Не, няма Бог. Той 
никога не е съществувал.” Тази свада е безсмислена; но все пак тя продължава. И за 
една определена група спорът никога няма да приключи. Онези, които нямат очи, ще са 
неспособни да видят слънцето. Те ще твърдят, че слънцето не съществува (маттат 
пара-ништат амша-локам). Неразбирането ще продължава за онези, които отричат 
съществуването на душата и на Върховната душа. За тези, които имат пряко 
преживяване, обаче, този въпрос не стои: те съществуват! Но за групата бухали, които 
не могат да признаят, че слънцето съществува, то наистина не съществува. Нещо 
подобно е. Собствената ни реализация за нещо ще бъде най-голямото доказателство за 
съществуването му: васту-таттва-гяна хая крипате. 

Човек може да е роден сляп, но ако по един или друг начин очите му се отворят, 
той със смайване ще види специфичните аспекти на обкръжението. Но ако не вижда, 
той не може да съзре нито цветовете, нито формите. Онези, които имат виждането, ще 
си кажат: „Как бих могъл да отрека този факт? Та аз съм го виждал! Чувствам го, то е 
нещо толкова възвишено, дивно и благотворящо, не мога да отрека всичко това. Вие 
сте злочести, защото не можете да го видите.” Някои виждат, други не могат да видят. 
На едно и също място един вижда, друг не. Онези, на които Кришна пожелае да се 
разкрие, могат да Го видят; другите не могат. 
 
 
 

Вселенската форма 
 

 
В събранието на Кауравите, когато Кришна отишъл при групата на Дурйодхана 

с предложение за мир между Пандавите и Кауравите, Дурйодхана си рекъл: „Сега 
имаме златна възможност. Ако успея да вкарам Кришна в тъмница, Пандавите ще 
измрат с разбити сърца и изобщо няма да стои въпросът да се бием с тях.” Кауравите се 
присъединили към плана и казали на Духшасана: „Иди и завържи Кришна с това въже.” 
Духшасана се приближил с въжето в ръце и се опитал да върже Кришна. Сатяки, 
помощникът на Кришна, бил там и гневно нападнал Духшасана с меча си. Кришна 
миролюбиво възпрял ръката му и се проявил по такъв начин, че Духшасана се слисал.  
Когато видял вселенската форма, проявена от Кришна, Духшасана си помислил: 
„Толкова много образи се явяват пред мен. Кого да завържа? Как да ги обгърна с 
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въжето?” Толкова много снаги имал Кришна в универсалната си форма. От едната 
страна стоял Баладева, а от другата Арджуна и безброй почитани мъдреци, възпяващи 
името на Кришна. Духшасана се смаял. А Бхишма и Дрона запели във възхвала на 
Кришна. Всички си мислели: „Какво е това? Какво чудно видение с толкова много 
лица!” Цялата атмосфера се изпълнила с божествен дух. Тогава Девариши Нарада и 
много други риши започнали да възпяват славата на Кришна. По този начин Той 
проявил вселенската си форма пред събранието. 

Дхритараштра бил сляп, но чул всички да възхваляват Кришна и си рекъл: 
„Някакви дивни неща се случват край мен, но аз не ги виждам.” И той се помолил на 
Кришна: „О Господи, моля Те, за миг махни слепотата ми. Копнея да видя великото Ти 
чудо. След това можеш да ме ослепиш отново, но поне засега премахни слепотата ми.” 
Кришна отвърнал: „Няма нужда да я махам. Просто казвам, че можеш да видиш и ти 
виждаш.” По волята на Бога дори физическата слепота не била пречка да се види 
великото проявление на Кришна. И така, физическите очи не могат да видят Бога; 
единствено божествените очи могат. И по волята на Кришна, на Дхритараштра 
временно били дадени божествени очи. Слепотата му не попречила на неговото 
виждане и той съзрял Кришна. 
 
 
 

Свръхзвуковият звук 
 

 
Способността да се разпознае божествеността се спуска свише. Ние не можем да 

видим Бога със земните си сетива. Какво да говорим за възможността да видим 
безкрайността, сетивата ни са толкова ограничени, че ушите ни могат да възприемат 
звук единствено с определена дължина на вълната. Казват ни, че слънцето, луната и 
всички планети се въртят и създават огромен шум, но нашите уши не могат да доловят 
този ултразвуков шум. Нито пък можем с тях да чуем звуковете с по-малка скорост. 
Очите ни са направени така, че да улавят цветове само с определена дължина на 
светлинната вълна. Не можем да видим нито ултравиолетовата, нито инфрачервената 
светлина. Материалните ни сетива са ограничени до определена равнина на 
възприемане. 

Преданоотдаден: Гуру поема отговорността да заведе учениците си обратно 
при Бога. Тогава, след като гуру напусне, как ученикът поддържа връзка с него? 

Шрила Шридхара Махарадж: Виждате ли, отново се свежда до същото. Кой е 
гуру? И защо той е гуру? Гуру, шастра и садху са едно и също нещо, трябва правилно 
да разбираме и оценяваме това. В противен случай нима можем да си мислим, че 
нашият поход напред е гарантиран единствено от визията на очите ни? Снимката на 
духовния ни учител не е нашият гуру, макар тя да има известна връзка с истинския 
гуру. Опитността на очите и ушите на човека не са цялата опитност. Истинската 
опитност идва чрез словата, чрез идеите, които гуру ни дава. Това е Кришна съзнание. 
Ако аз имам истински интерес към Кришна съзнанието, ще трябва да приспособя 
всички останали неща в съответствие с него. Инак ако съм пропуснал истинската 
същина, която гуру е дошъл да ми донесе, всичко ще е просто еднообразно 
идолопоклонничество. Да се следва единствено формата е идолопоклонничество. Има 
толкова много човешки тела; защо той е гуру? Защото е посредник, проводник на 
божественото познание. Това е критерият, чрез който трябва да проверяваме навсякъде. 
Винаги правете този тест. Кой е интересът, заради който сме дошли в Кришна 
съзнание? Там е нашият гуру. Той е гуру единствено защото е в Кришна съзнание, а 
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има различни степени на Кришна съзнание. Затова не бива да изкарваме формата кой 
знае колко значима. 
 
 
 

Религиозната джунгла 
 
 

Преданоотдаден: Защо в света има толкова много религии? 
Шрила Шридхара Махарадж: В „Шримад Бхагаватам” Удхава поставя същия 

въпрос: „Защо в името на религията има толкова много „изми” в света? Нима всеки 
„изъм” на който се натъкна, ще ме отведе независимо от другите към целта? Или 
съществува градация?” Кришна му казва: „В началото на сътворението Аз предадох 
истината за религията в сърцето на Брахма, създателя, и оттам то премина в учениците 
му. Но според различните способности на тези ученици онова, което бяха получили, бе 
малко променено след като го предадоха на последователите си. Когато го дадох на 
Брахма, това познание бе едно. Брахма го съобщи на учениците си и когато го приеха в 
почвата на сърцата си то влезе, но с известни видоизменения. След това отново, когато 
те го предадоха на своите ученици, то бе още по-изменено.” То се е изгубило поради 
покварената природа на тази земна равнина. Първо има разлика в получателя и второ 
разлика в последователността. 

И така, постепенно истината е била видоизменяна и сега можем да видим, че 
религиозният свят е една джунгла. Някой наблягат на покаянието, други на 
милосърдието, едни на това, други на онова. Така са избуяли многобройните клонове 
на религията. А антагонистичните, противопоставящи се мнения, такива като атеизма, 
също са израснали в човешкия ум, за да противостоят на тези видоизменени спуснати 
свише мнения. Затова сега сме всред джунгла. 

Кришна се появява от време на време, за да възстанови принципите на религията 
(яда яда хи дхармася гланир бхавати). Когато религията стане изключително 
деградирала, Кришна идва отново или изпраща Свой представител с думите: „Иди и 
поправи нещата.” 

Трябва да има религиозни различия, но онзи, който успее да улови истинския 
вътрешен смисъл на истината, ще бъде спасен. Останалите ще бъдат подведени и ще 
мине много време преди да се избавят. Веднъж получил реална връзка с истински гуру, 
той няма да пропадне. Така отговаря Кришна на въпроса на Уддхава в Единадесета 
Песен на „Шримад Бхагаватам” и то твърде понятно. Не е нито необосновано, нито 
догматично. Ако сме искрени, не можем да се изгубим. 
 
 
 

Жената и ученият молла 
 

 
Не всеки ученик успява да долови истинския смисъл на съвета на гуру. Има една 

история. Един молла мохамеданин редовно тълкувал Корана. Всред слушателите му 
една стара жена обикновено сядала в ъгъла и винаги, докато моллата четял Корана, тя 
плачела. Сълзите се леели обилно по страните й дотолкова, че един ден моллата я 
запитал: „Какво толкова намираш в беседите ми, което така много те впечатлява? 
Когато и да те погледна виждам, че очите ти обилно леят сълзи. Кое е това, което 
толкова те трогва в моите лекции?” 
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На това старицата отвърнала: „Имах една коза и брадата й беше точно като 
твоята. Когато пасеше, тя си мърдаше главата точно както ти мърдаш своята. Ти ми 
напомняш моята скъпа козичка. Тя беше много привързана към мен. Не мога да мисля 
за нея без да си поплаквам и затова идвам на лекциите ти.” 

Самият Кришна дойде и вървя неразпознат от мнозина. В случая с Исус също 
откриваме че Юда, един от дванадесетте му ученици, бил предател. Исус промълвил 
разочарован: „Онзи, който ще ме предаде, е сред вас дванадесетимата.” Нима трябва да 
си мислим, че след като сме се доближили до някой велик човек, вече сме постигнали 
всичко, че сме попили всичко? Това не е толкова лесно. Имаме едва забележима връзка 
с безкрайността и трябва да развиваме този капитал. Да си мислим, че сме постигнали 
всичко, носи по-скоро противоположното усещане. Онзи, който се доближава до 
безкрайността, все повече и повече ще вижда, че е за никъде. Симптомът ще бъде 
обратният. Въпреки това понякога, разбира се, е нужно да отстояваме смело себе си със 
силата на своята вяра: „Онова, което казвам, е истина.” 

Съвременниците на Нютон му казали: „Ти постигна най-висшия зенит на 
познанието.” Той направил такива дивни открития, че хората от неговото време го 
считали за сарвагяна, такъв, който знае всичко. Мислели си, че той е приключил с 
цялото световно познание. Но Нютон им казал: „Знам повече от вас, защото разбирам, 
че събирам само камъчета по брега на океана от знание. Виждам, че съм по-учен от вас, 
защото вие казвате, че аз съм завършил цялото знание, а аз знам, че огромният океан от 
знание не може да се свърши. Докоснал съм се единствено до брега му. Само толкова 
знам.” Така че това също е себеутвържаване, че аз знам повече от вас, защото знам че 
знанието не може да бъде завършено, а вие казвате, че е завършено. 

Такава е природата на необята. Онзи, който смята да си има работа с необятното, 
трябва винаги да осъзнава своята безпомощност. Единствено тогава би могъл да 
привлече светлина от безкрайността. Да се разберат словата на гурудева не е никак 
лесно. Гурудева е необятен. В словата си той също се докосва до необятното. Не можем 
да ги поставим в граници, мислейки си, че сме приключили с изучаването на онова, 
което той е искал да ни даде. Ние сме ученици и ще останем такива завинаги. 
 
 
 

Ученическата последователност 
 
 

Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая 
 

Бхагаван Шри Кришна 
Брахма 
Нарада 
Вясадева 
Мадхвачария 
Падманабха 
Нарахари 
Акшобхя 
Джаятиртха 
Гянасиндху 
Даянидхи 
Видянидхи 
Раджендра 
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Джаядхарма 
Пурушоттама 
Брахманятиртха 
Вясатиртха 
Лакшмипати 
Мадхавендра Пури 
Ишвара Пури (Нитянанда, Адвайта) 
Шри Кришна Чайтаня Махапрабху 
Рупа Говами (Сварупа Дамодара, Санатана Госвами) 
Рагунатха даса Госвами, Джива Госвами 
Кришнадаса Кавираджа Госвами 
Нароттама даса Тхакура 
Вишванатха Чакраварти Тхакура 
(Баладева Видябхушана), Джаганнатха даса Бабаджи 
Бхактивинода Тхакура 
Гаура Кишора даса Бабаджи 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура 
Б.Р. Шридхара Дева Госвами, А.Ч. Бхактиведанта Свами…. 
Б.С.Говинда Махарадж 
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Глава Десета 
НАПЪТСТВАЩИЯТ ДУХОВЕН УЧИТЕЛ 

 
 

Преданоотдаден: Бихте ли обяснили как работи принципът на ученическата 
последователност? Останах с впечатлението, че във вашето учение трябва да има 
ненарушима верига от ученическа последователност, започваща от самия Бог, така че 
знанието да бъде разбрано по правилен начин. Но когато чета „Бхагавад Гита такава, 
каквато е” на Бхактиведанта Свами Прабхупада откривам, че ученическата 
последователност се състои само от 38 имена, макар да се казва, че системата е стара 
петдесет века. Това пълният списък ли е или някои имена са оставени извън него? Как 
да разбираме това очебийно историческо несъответствие? 

Шрила Шридхара Магарадж: Нашата гуру-парампара, ученическата ни 
последователност, следва идеала, а не телата; това е линия от напътстващи духовни 
учители, а не формални посвещаващи гуру. В песента за гуру-парампара, написана от 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, се казва: махапрабху шри чайтаня радха кришна 
нахе аня рупануга джанера дживана: Възвишената истина за Кришна съзнанието се 
спуска чрез канал от шикша-гуру, инструктиращи духовни учители. Онези, които имат 
стандарта на реализация в истинската линия, са приети в списъка на нашата ученическа 
последователност. Това не е дикша-гуру-парампара, поредица от формални 
посвещаващи учители. 

Дикша, посвещението, малко или много е нещо формално; същностното нещо е 
шикша, духовното напътствие. И ако нашите шикша и дикша гуру – инструктиращият и 
посвещаващият ни духовни учители - са в съгласие, тогава сме най-големите 
късметлии. Съществуват различни градации на духовни учители. В писанията са 
описани признаците на гуру и признаците на ученика: гуру трябва да е квалифициран 
по многообразни начини, ученикът също трябва да бъде квалифициран. Тогава след 
като влязат във връзка, това ще даде пряк резултат.  

Ние сме свързани с Кришна съзнанието, където и да го намерим. В „Бхагавад 
Гита” и специално в „Шримад Бхагаватам” Кришна казва: „Аз започнах движението за 
Кришна съзнание, но постепенно поради обезилващото влияние на материалния свят, 
то западна. Когато сметна, че то значително е намаляло, Аз се връщам и го започвам 
наново. След това когато пак го намеря за деградирало от неблагоприятното влияние на 
обкръжението, изпращам някой от Своите представители да пречисти пътя и да влее 
свежи сили, да вложи свеж капитал в Моето движение за Кришна съзнание.” Какво 
представлява Кришна съзнанието? Трябва да изследваме стандарта на знанието. Гуру 
трябва да се постарае да предаде на учениците си способността да разчитат какво 
наистина е Кришна съзнание. Кришна съзнанието не е търговия; то не е нечий монопол. 
Искрените души трябва да благодарят на щастливите си звезди, че могат да оценят 
какво представлява Кришна съзнанието, където и да го намерят. 

Преданоотдаден: Как да разбираме това, че в историята на нашата ученическа 
последователност като че ли има празнини, в които няма посвещаващи духовни 
учители, които формално да приемат ученици? 
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Духовните светлинни години 
 
 

Шрила Шридхара Махарадж: Нас не ни интересува материалната връзка. 
Посредникът не е това тяло и кръв, както ние обикновено си мислим. Изучавайки 
развитието на научната мисъл можем да свържем Нютон с Айнщайн, изоставяйки 
настрана много незначителни учени. Можем да проследим развитието на науката от 
Галилей до Нютон и след това до Айнщайн, пренебрегвайки междинните точки. Ако 
приносът им бъде включен в сметката, тогава всичко е включено и по-слабите учени 
могат да бъдат пропуснати. Когато трябва да се обеме едно дълго разстояние, най-
близките точки могат да се пренебрегнат. Мерната единица за разстояние между една 
планета и друга е светлинната година; разстоянието се измерва в светлинни години, а 
не от миля до миля, от метър на метър. В ученическата последователност единствено 
великите членове в линията се считат за важни. 

Преданоотдаден: Все пак в ума ми остава неизяснен един въпрос относно 
парампара. Между Баладева Видябхушана и Джаганнатха даса Бабаджи има празнина 
от почти сто години. Как така между тях двамата няма никой в списъка на нашата 
парампара? 

Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да забравим материалистичните 
съображения когато разглеждаме една духовна линия. Тук, в тази равнина, духовният 
поток винаги е бил притесняван и прекъсван от материални пречки. Когато истината 
бъде спряна от материалното течение, смеси се и се обърка, Кришна се явява, за да я 
възстанови отново в предишната й позиция на чистота (яда яда хи дхармася гланир 
бхавати бхарата). Бог и преданоотдадените Му никога не се отказват в тези свои 
опити. 

Потокът на духовната истина е нещо живо, той не е мъртъв. Бдящото око на 
Бога е винаги над главите ни и когато се налага да се запази потокът чист и течащ с 
пълна сила, свише идва помощ. Кришна казва на Арджуна: „Онова, което ти 
съобщавам днес, съм го казал на Вивасван преди много, много години. Сега под 
влиянието на материалното разбиране, тази истина бе замърсена, затова днес отново ти 
предавам същото нещо.” 
 
 
 

Религиозните поврати 
 

 
Тук, в материалния свят, материалистичните съображения винаги се намесват в 

духовния поток; чистотата на истината постоянно бива обезпокоявана. Затова понякога 
се налага Кришна да дойде самият Той, а понякога да изпрати Свой личен 
представител, за да възобнови истината отново в предишното й чисто състояние.  
Когато истината е дебело покрита, покварена и осакатена от влиянието на мая, 
илюзорната енергия, тогава отдадените на Бога или самият Бог правят опит да я 
обновят и да й възвърнат предишния стандарт на чистота. Не можем да очакваме 
истината да оцелее тук, в този свят на неразбирането, без да се примеси и замърси. Това 
не е възможно. 

Интелигентните ще знаят как да приложат тези принципи на практика. 
Представете си, че пишем една история: ние споменаваме основните фигури в нея, 
оставяйки настрана онези, които не са толкова квалифицирани и започваме династиите 
според реда на тяхната значимост. Онези, които са незначителни, няма да бъдат 
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споменати. По подобен начин тези, които са истински жадни за духовната истина, биха 
искали да видят линия на чисто духовно наследство. Те търсят къде могат да я намерят, 
свързват династията от видни учители заедно и казват: „Това е нашата линия!”  

Ученическата последователност не е последователност от тела. Понякога тя 
присъства, а понякога се изгубва и се появява отново едва след две-три поколения, 
точно както при Прахлада Махараджа. Той е бил велик отдаден, но синът му бил 
демон; а внукът му отново бил бхакта. Дори във физическите линии наблюдаваме 
такива прекъсвания. В духовната линия също виждаме, че каналът на истината се 
повлиява от въздействието на мая или неразбирането. Затова вещите люде ще потърсят 
значимите личности в последователността. 
 
 
 

Коперник, Галилей, Нютон и Айнщайн 
 
 

Представете си, че някой учен открива дадена истина. След няколко поколения 
друг учен идва, поема нишката и продължава изследванията. Сетне, след още няколко 
поколения, идва следващият, който я поема и продължава. Ако трябва да проумеем 
истинския канал, по който се развива дадено изследване, ще трябва да изучим 
значимите мислители, спомогнали за разкриването му.  

Виждаме, че Коперник е дал известен принос преди Галилей да започне, а след 
това е дошъл Нютон. После може за известно време да има празнина, но виждаме, че 
след Нютон Айнщайн поема нишката. И така, пауза може и да има, но нишката все пак 
продължава. Интелигентният човек би забелязал, че тя започва от дадена личност, след 
това преминава през друг, а след това идва тук. Това би било една вярна линия на 
разглеждане. Същото важи и за духовната последователност. 

Онези, които са неспособни да разберат този прост принцип, са ръководени от 
физически съображения. Те не долавят каква е истинската духовна правда. За тях гуру-
парампара е физическо продължение. Но тези, чиито духовни очи са пробудени, 
казват: „Не. Онова, което го е имало в първия ачария, не се открива във втория и в 
третия. Но след това намираме същия стандарт на чистота в четвъртия ачария.” Гаудия-
сампрадаята на Махапрабху е една и който и да допринесе към тази истинска линия, 
ще бъде приет. 

Приносът на Шрила Баладева Видябхушана към сампрадаята е не по-малко 
важен от на другите изтъкнати светила в линията. Той може да е член на друга линия, 
на Мадхва-сампрадаята във физически смисъл, но неговият принос особено в 
привличането на хора към Гаудия-ваишнавизма с коментара му към „Веданта Сутра” не 
може да бъде пренебрегнат от учениците от идните поколения. И тъй, приносът му е 
бил усвоен от нашите ачарии, взимайки предвид нивото, същината и чистотата на 
неговата мисъл в нашата духовна линия. Шастра-гуру, шикша-гуру, дикша-гуру и 
нама-гуру всичките са взети заедно; по този начин ни се дава един истински канал, 
който да ни избави, запазвайки потока на най-висшата истина от онзи свят към този. 
Такава политика са усвоили ачариите. Където и да открием някакъв принос, който по 
волята на Кришна допринася към линията, ние го приемаме. И така, ние приемаме 
шастра-гуру, шикша-гуру, дикша-гуру, мантра-гуру, нама-гуру – всичките ги приемаме 
за свои гуру.  

Ние почитаме Рамануджа, който е глава на друга школа на ваишнавизма, не 
уважаваме обаче сахаджиите, имитаторите, които са в линията на Махапрабху 
единствено във физически смисъл, но осакатяват и подправят истинското Му учение. 
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Тях ние не ги признаваме. Макар във физическо отношение те да са в линията на 
Махапрабху, на Рупа и на Санатана, когато преценяваме самия дух на линията 
виждаме, че тя не принадлежи към нищо. Тяхната връзка с Махапрабху е просто едно 
физическо подражание. 

От друга страна намираме, че Рамануджа е направил значителен принос към 
ваишнавизма, Мадхвачария също е допринесъл достатъчно, Нимбарка също е дал своя 
дял, затова ние ги приемаме според нуждите си. Но отхвърляме физическите тъй 
наречени „поддръжници на течението”, защото всичко, което намираме при тях, е 
изкълчено и променено. 

Има една поговорка: „Кое струва повече: носът или дъхът?” Интелигентният ще 
отсъди, че дъхът е по-важен от носа. За да се поддържа живота, носът може и да бъде 
отрязан, но ако дишането продължава, човек може да живее. Ние считаме, че дъхът е 
по-важен от носа. Физическата форма заблуждава хората да се отдалечат от истината и 
да поемат в друга посока.  

За нас връзката между телата не е важна в отношението между учител и ученик. 
Това е духовен, а не телесен поток. Ученикът на един истински преданоотдаден може 
дори да не бъде отдаден. Ние приемаме това, защото го виждаме, а и самият Бог казва в 
„Бхагавад Гита”: са каленаха махата його ништах парантапа: „Потокът се разрушава 
от влиянието на този материален свят.” В линията някои се покваряват и кривват 
встрани, дори могат да станат не-отдадени. Затова продължението посредством 
физическа последователност не е безопасен за приемане критерий. Трябва да 
проследяваме единствено потока на духовното познание.  

Където и да го намерим, трябва да го приемем, дори да идва от сампрадаите на 
Рамануджа, Мадхва или Нимбарка. Каквито и същностни неща да открием при тях, 
приемаме ги, но отричаме така наречените последователи на собствената ни традиция, 
ако са просто имитатори. Синът на един политически лидер може и да не е 
политически лидер. Политическият лидер също може да има политическа линия от 
последователи, а собственият му син, макар да е израснал в благоприятна среда, да 
бъде отхвърлен. Синът на лекаря може да не стане лекар. В редиците на учениците по 
същия начин ние признаваме възможността не всички те да достигнат до същия 
стандарт. Онези, които не го достигат, трябва да бъдат отхвърлени.  

А ако същината на истината бъде открита някъде другаде, тя трябва да се 
приеме. Където и да има преданост и правилно разбиране за Шри Чайтаня Махапрабху, 
там е нашият гуру. Кой е наш гуру? Той не може да бъде открит във физическата 
форма; своя гуру откриваме там, където намерим въплътени чистотата на мисълта и на 
разбирането, които Шри Кришна Чайтаня Махапрабху ни предаде, за да ни спаси.  

Баладева Видябхушана бил много близък на Мадхва-сампрадая. Но когато 
влязъл във връзка с Вишванатх Чакраварти Тхакура, той проявил голям интерес към 
Гаудия-ваишнавизма. Той има коментари също върху „Шримад Бхагватам” и върху 
„Шат Сандарбха” на Джива Госвами. И този просветлен мислител е безценен принос за 
нашата сампрадая. Ние не можем да го отхвърлим. За нас той е гуру. 

В същото време ако собствените ми роднини не признават моя гуру или 
служенето към Махапрабху, аз трябва да ги елиминирам. Шрила Бхактисиддханта 
Прабхупада обясняваше шикша-гуру-парампара по пози начин. Където и да намерим 
необикновената линия на потока на божествената любов и подкрепа към нея, трябва да 
преклоним главите си. Тази линия може да се появява по зигзагообразен път, но 
въпреки това тя е линията на моя гурудева. По такъв начин тя бива приета. Ние 
жадуваме за същината, не за формата. 
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Зигзагообразната линия на истината 

 
 

Изоставили сме всички обществени интереси и окови. За какво? Заради 
Абсолютната Истина. И където и да я открия, аз ще преклоня глава. А ако някоя велика 
душа ни посочи: „Това е пътят, по който жаждата ви ще бъде напоена. Линията е 
зигзагообразна.”  Тогава трябва да го приемем за собственото си добро. Ние сме 
поклонници не на формата, а на същината. Ако потокът на духовната същност идва по 
друг начин, пък аз си мисля, че трябва да се опитвам да вървя по този път, това е просто 
завист, сляпа упоритост да се придържам към физическите неща. Трябва да се 
освободим от това материално замърсяване и да се опитаме да разберем ценността на 
духовната истина. Нека винаги бъдем готови за нея. Нека следваме онова, което е 
необходимо за собственото ни благо. 

Аз не съм слуга на А, Б, В или Г. Слуга съм на Махапрабху. Може да трябва да 
свърна тук, да се обърна натам или накъдето и да е, за да мога да достигна до своя Бог. 
Където и да усетя присъствието на моя Бог в сгъстена форма, натам трябва да бъда 
привлечен. Тръгнали сме заради това, а не заради някаква мода или формалност; това 
би затруднило каузата ни.  

Кришна казва: сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа. Където и 
да Го намерим, натам трябва да тичаме. Посоката може не винаги да е направо. Може 
да се движим зигзагообразно, но щом Кришна идва от онази страна, аз натам и ще 
тичам. Ако пък се появи от тази страна, ще тичам насам. Моят интерес е в Него. Не е 
така, че можем да възразяваме: „Защо Кришна се появи тук, а сега пък се явява там? 
Това може да е измама, трябва да се придържам към тази страна.” Не. Ако аз наистина 
ценя същностното нещо, вярното нещо, трябва да мина от онази страна, от която е 
Кришна. 

Ако съм сляп, това е друг случай. Тогава ще трябва да страдам от недъга си. Но 
ако някой има способността правилно да разбира нещата, той ще се спусне накъдето и 
да открие помощ. Ако човек с лодка попадне в подводно течение и се намери в 
опасност, тогава откъдето и да му подадат ръка за помощ, той трябва да поеме натам. 

Ако сме поклонници на Шива, след като разберем специфичното превъзходство 
на Нараяна, нима трябва да се държим за Шива? А ако сме поклонници на Нараяна и ни 
бъде показано превъзходството на Кришна, трябва ли да се придържаме към 
обожанието на Нараяна? И след това, нима не трябва да се опитаме да достигнем от 
„Бхагавад Гита”-та на Кришна до „Шримад Бхагаватам”? Човек може да си рече: 
„Прочел съм „Бхагавад Гита”, харесва ми Кришна, който изговаря „Гита.” Тогава, 
когато ни дадат „Шримад Бхагаватам” , трябва ли да си останем при онзи Кришна от 
„Гита” или трябва да се постараем да идем при Кришна, който се разкрива чрез 
„Шримад Бхагаватам”? Ако интересът ни е в Кришна, трябва да тичаме към Него, 
където и да се появи. 

В „Брихад Бхагаватамрита” се разказва историята как Гопа-кумара, мантрувайки 
своята Гопала мантра, постепенно напуска едно ниво и се развива към друго. Там са 
проследени градациите на предаността от карма-канда брахмана към 
преданоотдадения цар, след това към Брахма, към Шива, към Прахлада, към Хануман, 
след това към Пандавите, после към Ядавите, към Уддхава и най-сетне към гопите. Той 
минава по зигзагообразен начин. В искреността на неговото търсене жаждата му все не 
е удовлетворена. Той върви насам, после нататък и се изкачва. И тъй, всички те имат 
своята гуру-парампара. Съществува Прахлада гуру-парампара, гуру-парампара на 
Хануман, Пандава гуру-парампара, Махадева гуру-парампара. Всички те си имат свои 
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гуру-парампара. Самите Брахма и Махадева са гуру, те са създадели на свои собствени 
линии от гуру-парампара, но Гопа-кумара преминава и през тях. Защо? Неговата жажда 
не се напоява, докато не достига до Вриндавана. И така, „Брихат Бхагаватамрита” ни 
показва линията на гуру-парампара или истинската линия на нашето следване, на 
нашето търсене. 

Ако ние искрено търсим истинската правда, тогава където и да идем, това би 
могло да допринесе към нашата опитност за поучение в бъдеще. Ако отидем някъде, 
надявайки се с цялата си искреност, че жаждата ни ще бъде наситена там, но това не се 
случи и ни дотежи, тогава по милостта на Бога ще се появи връзка с по-висша истина и 
ние ще тръгнем на другаде, мислейки си че там жаждата ни ще се удовлетвори. 
Постепенно отново ще срещнем неудовлетворение, нужда от нещо по-висше и отново 
ще продължим да се развиваме нататък. По такъв начин можем да прекосим много 
гуру-парампара преди в крайна сметка да достигнем враджа-лилата на Кришна, 
дарена от Шри Чайтаня Махапрабху. 

Нас не ни интересуват фасонът или формата; ако копнеем за истината, тогава 
където и да я намерим, трябва да я приемем. Махапрабху казва: киба випра, киба няси 
шудра кене ная, йеи кришна-таттва-вети, сеи ‘гуру’ хая. „Всеки, независимо от 
кастата или социалната му позиция, може да бъде гуру, ако познава науката за 
Кришна.” Понякога бащата може да не ни е закрилник. Може чичо ни да ни бъде водач, 
а не баща ни. Възможно е. Линията на благополучието трябва да се счита за най-
важната. Затова нашата линия е шикша-гуру-парампара. 

Аз съм благодарен на онези, които подпомагат духовното ми разбиране не само 
по формален начин, но в истинския смисъл. Който и да развързва възлите на нашето 
оплитане в този материален свят, който ни дарява светлина и насища жаждата ни за 
вътрешно разбиране и удовлетворение, е наш гуру. По такъв начин ние живеем от 
приноса на всички тези духовни учители. Всички те са наши шикша-гуру. Всички 
ваишнави малко или повече са наши напътстващи духовни учители. Нашият духовен 
живот съществува на основата на техния принос. Но ние не приемаме имитаторите. Те 
са наши врагове, асат-санга, лошо общуване. Те ще ни отведат надалеч от истинския 
път на разбирането и развитието. 

Трябва да запитаме искрените си сърца: „От кого наистина получавам 
благодатта на духовния живот?” Искрената ни съвест ще бъде най-добрият съдник, а не 
формата. Ако в една пръстена делва има вода от Ганг, а в златна кана обикновена вода, 
коя трябва да изберем? В такъв случай брамините, интелигентната класа хора, взимат 
святата вода на Ганг в глинената делва. И тъй, истинската значимост трябва да се 
придава на същината вътре в контейнера, не на самия контейнер.  
 
 
 

Нима съм това тяло? 
 

 
Аз не съм това физическо тяло. Собствената ми физическа самоидентификация 

трябва да бъде поставена под съмнение ако съм твърде пристрастен към физическата 
гуру-парампара. „Кой съм аз? Нима съм това физическо тяло?” Ако съм духовен, тогава 
в духовната сфера ще трябва да гледам с духовни очи и да последвам онзи, който се яви 
пред мен, който наистина следва пътя на Махапрабху. 

Когато Пандавите се оттеглили в Хималаите, Юдхиштхира Махарадж вървял 
напред. Никой не вярвал, че те могат да паднат. Арджуна не вярвал, че братята му са 
паднали. Но дори след като и Арджуна паднал, кучето им продължавало да върви, 
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следвайки Махараджа Юдхиштхира. Можем да видим много люде паднали из пътя на 
нашето пътуване към духовната цел, но все пак трябва да се опитаме да достигнем 
целта. И с помощта на който и да се намери, аз ще продължавам. 

Някой може да бъдат елиминирани; дори един мадхяма-адхикари гуру може 
понякога да бъде елиминиран ако пропадне. Това не е нещо радостно, но може да се 
случи дори  това моят гуру да върви напред, да ме отведе нататък, а сам да падне. 
Тогава със свежи сили, призовавайки помощ от Бога, аз ще трябва да продължа. Дори 
такова бедствие може да ни стигне по пътя. Но все пак не бива да се объркваме. 
Понякога сами, а понякога заедно – трябва да продължим. 

Най-напред трябва да има сукрити, натрупани заслуги, а след това шраддха, 
вярата, ще ни води. Трябва да бъде изследвано качеството на вярата. Шраддха, вярата, 
е общ термин, но тя може да бъде разпределена в различни класове. Най-възвишената 
форма на вяра ще бъде нашият билет за обратния път към Бога. Понякога можем да 
намерим съратници, а понякога може да трябва да вървим сами. И какво от това? Не 
можем да сторим друго, освен да вървим към целта, защото ще получаваме милостта на 
безброй невидими гуру. 
 
 
 

Невидимите гуру 
 
 

Има и други, които действат и техният идеал ще ме вдъхновява, макар 
физически да не виждам нито спътник, нито последовател със себе си. Вдъхновението 
на невидимите гуру ще бъде нашата храна. Те ще ни въодушевяват да продължаваме 
пътя си. А собственият ни искрен копнеж по истината ще бъде истинският ни водач. 
Това е гуру-парампара. 

Кой е гуру? Нима гуру е тяло? Или е вайраги, отреченик? Или е само формален 
образ, лицемер който се представя за садху, но вътрешно е друг? Кой е гуру? 
Единствено онзи, който ще ме отведе при Кришна и Махапрабху с изключителна 
преданост. Той е моят гуру, където и да се намира. 

Махапрабху казал на Рамананда Рая: „Рамананда, защо се отдръпваш? Нима 
смяташ, че Аз съм санняси, а ти си грихастха? Ти винаги се двоумиш да отвърнеш на 
въпросите Ми. Смяташ, че не ти подхожда да съветваш един санняси брамин? Не се 
колебай. Ти познаваш Кришна по-добре. Дай Ми Кришна. Имай смелост.” Така 
окуражавал Махапрабху Рамананда. „По милостта на Кришна ти имаш това богатство. 
Дари Ми го. Ти си истински богаташ. Аз дойдох, за да проповядвам пред света, че ти си 
най-заможният капиталист в духовния свят. И това състояние трябва да се използва за 
доброто на народа. Недей да се колебаеш. Не се дърпай. Разкрий се.” 

Рамананда отвърнал: „Да, това е Твоето богатство. Ти си го вложил в мен, а днес 
идваш да го изтеглиш от мен. Аз разбирам, че то е Твоя собственост. И Ти ме 
притискаш и ме принуждаваш да го извадя. Добре. Аз съм просто инструмент, който Ти 
употребяваш. Каквото и да поискаш от мен да кажа, аз съм готов да го изрека.” Така 
продължавал да говори Рамананда. Но член на сампрадаята ли е той? Ние сме му 
толкова безкрайно задължени, а той не е в гуру-парампара. Въпреки това е много 
повече от мнозина учители в тази гуру-парампара. 

Шримати Радхарани не е в гуру-парампара. Нима трябва да Я отхвърлим? Най-
напред трябва да има гуру, едва след това стои въпросът с парампара. Въпросът от 
първостепенна важност е кой е гуру? Чак след това би могло да има верига, спускаща 
се надолу от него. 
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Александър Велики – рушителят на форми 
 

 
Понякога формалното трябва да бъде оставено настрана. Веднъж Александър 

Велики бил заедно с баща си и намерили една колесница с огромен възел на въжето. На 
възела имало надпис, който гласял: „Онзи, който развърже този възел, ще бъде велик 
крал в бъдеще.” Младият Александър запитал баща си: „Какво е това, тате?” Баща му 
отвърнал: „Този възел тук е завързан здраво, а там е написано, че който го отхлаби в 
бъдеще ще стане велик крал.” Александър рекъл: „Аз ще го направя.” Той извадил меча 
си и прерязал възела. Става ли ви ясно? Формалността не била спазена. Отстрани стоял 
един човек. Той дошъл и казал: „Да, той ще стане велик крал. Няма как да е иначе.” 
Формалностите били пренебрегнати с един реалистичен поглед и Александър 
незабавно разсякъл Гордиевия възел. Това е известна история. Ако се беше придържал 
към формалностите, той би бил загубен. Същото станало и с Колумб. Някой го 
предизвикал: можеш ли да накараш едно яйце да виси на пирон? Колумб го стиснал, 
една част се счупила, той я закачил на пирона и казал: „Ето, направих го.” Това се 
нарича практическо познание.  

И така, истинската ученическа линия осигурява практическо познание в 
подкрепа на божествената любов, която се спуска. Трябва да сведем глави където и да 
намерим такава подкрепа. Не бива да ставаме формалисти, а субстанционалисти; не 
модисти, не имитатори, а реалистични мислители. Такъв трябва винаги да бъде нашият 
темперамент. 
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Глава Единадесета 
ЗЕМИТЕ НА ГУРУ 

 
 

В „Шримад Бхагаватам” (11.9.31) се казва: 
 

на хй екасмад гурор гянам 
су-стхирам сят суграче-пушкалам 

 
„Човек определено не може да добие истинско познание само от един гуру.” В 

най-висшата степен на предаността ние трябва да виждаме не само един гуру; трябва да 
виждаме, че гуру е навсякъде. В земите на Кришна всички са гуру; нашата промяна 
трябва да води към това. Всичко в духовния свят, цялото обкръжение са наши гуру, а 
ние сме слуги. Да влезем във Ваикунтха или в Голока означава на вси страни да 
виждаме гуру и да отдаваме почитанията си. Разбира се има градации, но всички са 
гуру. 

Съществуват различни класове гуру. Всички ваишнави биват считани за гуру. 
Ако духовният учител даде дори само една буква на ученика, онова, което се съдържа в 
нея, е безгранично. Знанието, дадено от духовния учител, е безгранично. За да бъде 
опознато и разбрано напълно, обаче, са необходими различни източници.  

На най-висшето ниво, човек може да разчита предаността към Кришна 
навсякъде. Ако можем да добием вярното виждане, тогава всичко ще ни носи 
вдъхновение да изпълняваме задълженията си. Когато Махапрабху виждал някоя гора, 
Той я виждал като Вриндавана. Когато и да видел някоя река, виждал я като Ямуна. 
Когато и да видел някой хълм, за Него това бил Говардхана. На тази извисена степен 
накъдето и да хвърлим поглед, всичко ще ни напомня за нашия Бог. Всичко ще ни учи, 
всичко ще ни кара да се заемем със служене към Кришна. Такъв е дългът на гуру. 
Накъдето и да погледнем, до каквото и да се докоснем, то ще ни вдъхновява единствено 
да изпълняваме служенето си. Това е гуру. Наш гуру е онзи, който ни дава импулс да 
служим на Кришна, който ни помага да насочим поглед към центъра. Затова, понеже 
всеки атом във Ваикунтха и Голока ще ни окуражава в нашите задължения, всички те 
са наши гуру. Тези гуру ще бъдат много щедро достъпни когато успеем да се извисим 
на едно по-високо ниво. 

 
 
 

Гуру разпръсква мрака 
 
 

Когато сме на по-ниските нива на материално разбиране всичко, което виждаме, 
ни отнася надалеч от центъра с течащия навън поток. Каквото и да видим ни мами: 
„Ела и ми се наслади.” Поканата за наслаждение намираме тук, на по-ниското ниво; 
вдъхновението за отречение също се открива на една определена степен. 
Имперсоналистите, жадуващи за спасение, казват: „Всичко, което намираме тук, е 
временно. Откажете се от него!” Но предаността е позитивната страна. От страната на 
предаността всичко ще ни тегли към центъра, към Кришна. А онези, които ни помагат в 
тази посока, са наши гуру. Гуру означава „онзи, който разпръсква мрака на 
наслаждението и отречението.” 

Кришна ни казва да не се забиваме в една точка (ачариям мам виджаниян). Има 
толкова много шикша-гуру в линията и за нас е късмет да виждаме много гуру, да 
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достигнем до нивото, в което ще виждаме гуру навсякъде. Навсякъде трябва да се 
опитваме да виждаме знаците на благодатното Божие присъствие. Кришна казва: 
„Онзи, който може да Ме вижда навсякъде, и да вижда всичко в Мен,  никога не е 
изгубен за Мен, нито Аз съм изгубен за него” (йо мам пашяти сарватра, сарвам ча 
майи пашяти). Трябва да се опитваме да Го виждаме във всеки посредник. Тогава 
позицията ни е сигурна. Да не виждаме гуру е опасна позиция. Но ако можем да го 
виждаме отвсякъде да ни съветва да насочим енергията си в служене към Бога, тогава 
сме на сигурно. Разбира се, съществува и специфична визия за гуру, от когото мога да 
получа максимума непосредствена помощ. Но в крайна сметка Кришна казва: „Аз съм 
ачария, виждай Мен в него.” 

 
 

Перла в дланта 
 
 

Кой е ачария? Онзи, който знае как да отдава дължимия респект на собствения 
си ачария. Баладева Видябхушана обяснява в един от своите коментари как Рупа и 
Санатана Госвами показвали Говинда на света. Той казва, че ако някой има перла в 
ръката си, той може да я покаже по различни начини, държейки я под различен ъгъл. 
Рупа и Санатана се отнасяли всеки по свой начин с перлата, наречена Говинда, на 
когото винаги служи богинята на щастието. Те и двамата показвали това най-висше 
богатство, Говинда, като безценна перла в дланите си.  

Така че не само по отношение на крайната цел в живота, но и във всичко друго 
нашето знание зависи от повече от един източник. Най-основно ние се учим от един 
източник, но той е потвърден и подкрепен от много други; тогава това е истинско 
познание. В няя шастра, законите на логиката, са споменати шест метода за 
придобиване на познание: вишая, тезата; самшая, антитезата; пурва-пакша, 
кръстосаната проверка; мимамса, синтезът; сиддханта, заключението; и самгатих, 
потвърждението от различни източници. След тези шест степени нещо може да бъде 
наречено истина в този свят. Всяко познание предполага консултиране с различни 
източници, макар най-общо да го получаваме от един. В началото ние търсим истината 
не от един, а от много източници. Едва след това се съсредоточаваме в изследването на 
един-единствен по-висш извор. 

Първата ни връзка с истината идва оттук-оттам в малки количества. Най-напред 
има агята-сукрити, несъзнателни благочестиви дейности, след това гята-сукрити, 
набожни дейности извършени със знание, след това идва шраддха, вярата, и после 
садху-санга, компанията на светците. По този начин ние търсим Шри Кришна. 
Изследваме тук и там. Много светци ни помагат до определена степен. В крайна сметка 
ние отиваме при онзи духовен учител, у когото откриваме най-голямата вероятност да 
научим истината и там се отдаваме. 

След като приеме духовен учител, човек вижда, че той има толкова много 
ученици и се учи също и от тях. Неговият духовен учител ще му препоръча някои 
книги. Ще му каже: „Прочети „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”. Това също ще 
ни помогне да получим много гуру – чрез книгите, в които ще открием безброй 
препратки и цитати от многобройни учители. 
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Всички са гуру 
 

 
Всички те дават своя принос и в крайна сметка следва да разберем, че трябва да 

встъпим в земите на гуру. Там всеки един трябва да бъде почитан като гуру, който ми 
дава импулс да търся Кришна и да Му служа. Всички те ще ми помогнат да ме отведат 
към центъра. А това е най-радостната позиция: да виждаме всички навсякъде наоколо 
като гуру, да виждаме че никой не ни е слуга и че никой не е безразличен към нас. В 
това е най-голямото ни щастие: да получим това висше духовно обкръжение, в което 
всички са наши гуру. Тук всеки ни е слуга; дори собствените ни бащи и майки. Ние 
искаме да получим нещо от всекиго в този свят на експлоатацията. А чрез отречението 
елиминираме всички; всичко обезлюдява. Ако копнеем да встъпим в земите на вечната 
надежда, ще трябва да се научим да виждаме, че всички са наши учители, а ние сме 
техни слуги. Това, че всички те са гуру означава, че всички са наши доброжелателни 
закрилници. В онази равнина ще намираме помощ отвсякъде. Тяхната благословия, 
тяхната милост ще идват отвред. Всички те са доброжелатели, всички са закрилници, 
всички ни водят към най-висшето осъществяване на щастието ни. Не може да има 
възражения срещу това. 

Но все пак има градации, точно както и в самото съществуване на Бога има 
градация: Васудева, Вишну, Нараяна, Дваракеша, Матхуреша, Сваям Бхагаван Кришна 
– има толкова много нива. Градация винаги съществува в съответствие с вътрешната ни 
позиция. Така че не бива да се боим. 

Разбира се има времена, когато сме обградени от неблагоприятно обкръжение и 
когато общуването с истински светец е рядкост. На това ниво трябва да бъдем 
предупредени да не се смесваме с маявади, шанкари, нага-баба и други различни групи 
тъй наречени садху, да не тичаме насам-натам само и само да намерим някой гуру, за да 
получим съвет. За да се избавим от подобни неблагоприятни обстоятелства, за да се 
съхраним, ние сме предупредени: „Не се опитвайте да видите гуру навсякъде.” На една 
определена степен обаче, когато вече сме добили вкуса на реалната истина, ние сме 
отнесени в онази равнина, където всички са наши гуру, помагащи ни да напреднем към 
нашата цел. 

В началото е нужна предпазливост, защото има толкова много измамници, 
чакащи да ни налапат. Специално на тази степен, за да се подпомогне прогресът към 
целта, ние трябва да се съсредоточим изключително върху своя гуру, избягвайки 
маявадите, атеистите и всички онези, които носят червени одежди, наричайки се садху. 
Все пак, този трик се използва във всяка сампрадая, във всяка религиозна традиция: 
„Ушите ви да са само тук! Придържайте се единствено към словата и съветите на своя 
гуру. Не се смесвайте с тия и с ония, не тичайте насам-натам да получите съвет. 
Толкова много учители са врагове на вашия гуру. Те не проповядват истинската 
правда.” Това предупреждение е необходимо на определено ниво. „Не се мъчете да 
видите гуру навсякъде, защото в този свят толкова много люде в одеждите на садху 
провеждат низките си кампании.” На тази степен е нужно такова предупреждение. 
 
 
 

Захвърлени надолу във Ваикунтха 
 

 
На това низше ниво, за да продължим да развиваме своето внимание и преданост 

към своя гуру, ние се нуждаем от много голяма помощ от страна на старшите си 
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духовни братя. Те ще ни помогнат да разберем величието на нашия гуру по 
разнообразни начини. Те също изпълняват работата на шикша-гуру. Но когато влезем в 
земите на служенето, тогава разбира се всички ще ни помагат. Казано е също, че може 
да изпитваме вътрешно влечение към Вриндавана и вътрешното ни пробуждане може 
да е в служенето към Кришна в Голока, но ако общуваме с много садху от Ваикунтха, 
тогава ще бъдем захвърлени надолу във Ваикунтха. 

На определено ниво трябва да внимаваме с лошото общуване, затова в „Бхакти 
Расамрита Синдху” (1.2.91) Рупа Госвами е казал: саджати-яшйе снигдхе садхау 
сангах свато варе. С какъв вид свети люде трябва да се стремим да общуваме искрено? 
С онези, които са от нашата линия, които имат същите извисени духовни копнежи като 
нас и чиято позиция е по-възвишена. Общуването с такива свети хора ще ни помогне в 
най-висша степен да напредваме към крайната цел. 

Може и да има някои пречки, но ако сме искрени в сърцата си, обкръжението не 
може да ни подлъже, защото вътрешната помощ от Бога съществува, съдействаща на 
искрената ни вътрешна нужда (на хи каляна крит кашчит дургатим тата гаччхати). 
Онова, което жадуваме в съкровеността на сърцата си, не може да не се сбъдне, защото 
Кришна знае всичко. Може да има известни препятствия, но с помощта на Кришна те 
ще бъдат елиминирани и нашият най-дълбок копнеж ще се увенчае с успех.  
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Глава Дванадесета 
СЛУГА НА СЛУГАТА 

 
 

Преданоотдаден: Днес е моят рожден ден. Според календара, това е най-
неблагоприятният ден в годината. 

Шрила Шридхара Махарадж: Не. Днес е най-благотворният и щастлив ден, 
защото днес ти дойде при гуру и Кришна. Много рождени дни вече са отминали, но 
този те доведе във връзка с Кришна. Така че този ден трябва да бъде почитан не само от 
последователите, приятелите и роднините ти; ти сам също трябва да уважаваш този 
ден. Кришна те е благословил.  

Времето също е описано в „Чайтаня Чаритамрита” в стих, записан от Рамананда 
Рая: йе кале ва свапане декхаину вамши вадане. Шримати Радхарани казва: „Когато в 
своя транс имам божествено видение на Кришна, внезапно се повяват два врага: 
екстазът, а също и едно чувство, съответстващо на извънредна любов в пълна себе-
отдаденост. В това състояние аз не мога да видя Кришна ясно. Тези два врага ме 
смущават. Екстазът ми е враг, защото ме кара да се самозабравям, а копнежът ми по 
Неговото докосване е другият ми враг. Те не ми позволяват да съзра ясно Кришна и 
така жаждата ми да го гледам остава ненапоена.” 
 
 
 

Божествената визия за Кришна 
 
 

„Ако по волята на добрата съдба имам още един шанс да получа Неговия 
даршан, тогава какво да сторя? О, аз ще се отвърна от Кришна и вместо това ще се 
опитам да почитам времето. Ще обожавам онзи миг, онази минутка, онази секунда, в 
която виждам Кришна. Ще се опитвам да умилостивявам времето така, че да може да 
поспре за мъничко. С гирлянди, сандалов мехлем и скъпоценности, ще се старая да 
обожавам времето, а не Кришна. Ако времето застине, умилостивено от почтителното 
Ми поведение, тогава и Кришна ще остане. Така ще се опитам да спра времето: „Моля 
те, поспри за мъничко. Кришна Ми показва себе си – моля те, време, остани вечно тук.” 
Защото иначе Кришна идва и си отива като мълния.” 

Ние почитаме времето, земята, мястото и атрибутите на Кришна. Всичко, което е 
свързано с Кришна, е чинмая, трансцендентално. Принадлежностите на Кришна 
заслужават нашето обожание. Всъщност ние трябва да ги обожаваме дори повече от 
самия Него. Това е ключът към успеха. Обителта на Кришна, Неговите неща, Неговите 
преданоотдадени имат връзка с Кришна, кришна-самбандха. Те са Негови отдадени и 
Той е на тяхно разположение. Така че ако успеем да ги умилостивим, те ще се погрижат 
за нас и ще ни издигнат в онази сфера. Инак за нас няма надежда. В „Падма Пурана” се 
казва: 
 

арадхананам сарвешам 
вишнор арадханам парам 
тасмат паратарам деви 
тадиянам самарчанам 

 
Веднъж Парвати Деви запитала Бог Шива: „От всички видове обожание, кое е 

най-доброто?” Бог Шива й отвърнал простичко: „Обожанието и преданото служене към 
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Нараяна, към Бог Вишну, е най-висшето.” Тогава Парвати се почувствала малко 
огорчена и разочарована, мислейки си: „Но аз служа на Шива, значи позицията ми е по-
нищожна.” Но след това идва следващият стих: тасмат паратарам деви тадиянам 
самарчанам. „Но по-висше от обожаването на Нараяна е обожаването на Неговите 
преданоотдадени. Това е по-велико дори от предаността към самия Бог.” Тогава 
Парвати се усмихнала и разсъдила: „Ами аз служа на преданоотдаден на Бога. Шива е 
преданоотдаден: вайнаванам ятха самбхух. Значи правя най-доброто.”  

Това е потвърдено и от Кришна в „Ади Пурана”: 
 

йе ме бхакта-джанах партха 
не ме бхактас ча те джанах 
мад бхактанам ча йе бхактас 
те ме бхактатама макат 

 
„Онези, които Ме почитат директно, не са Ми истински преданоотдадени; 

истински преданоотдадени са Ми онези, които са отдадени на Моите 
преданоотдадени.” Този принцип важи и в собствените ни преживявания. Казано е: 
„Ако ме обичаш, ще обичаш и кучето ми.” Колко силна трябва да е любовта на някого 
към господаря му, щом той може да обича дори кучето му. И той обича това куче 
единствено, защото е кучето на господаря му; не защото иска да вземе кучето за себе 
си. Той го обича не с идеята за независима любов към кучето, а защото то е кучето на 
неговия господар. 

Това е по-висш тест за любовта ни, отколкото просто да обичаме господаря. 
Това би проверило дали сме истински обичащи. Кришна е много по-доволен когато 
вижда, че се служи на слугата Му. Защо? Защото Неговият слуга винаги Му служи, но 
не желае да приеме нищо в замяна от Кришна. Кришна се опитва да даде нещо на 
бхактите си, но те не биха го взели за нищо на света. Те нямат желания, нито молби за 
осъществяване докато Му служат. Жадуват единствено за стопроцентово служене. За 
Кришна не остава шанс да им дари никаква награда, Той не може да открие дори най-
мъничък пробив в тяхното предано служене, откъдето да може да им влее някаква 
отплата. Неговите отдадени са изцяло слуги и нищо друго. 

Кришна се опитва по всякакъв начин да даде нещо на отдадените си в отплата на 
тяхното служене, но не успява. Затова когато вижда, че неговата копняна цел да ги 
възнагради е осъществена от някой друг, Той се чувства задължен на този човек и си 
мисли: „Онова, което Аз исках да сторя за Своя слуга, той го прави. Аз исках да го 
направя, но не успях; то не беше прието. Но сега някой друг прави онова, което Аз 
исках.” Кришна е по-благоразположен към отдадения, който служи на Неговия слуга. 
Тогава Кришна идва да му служи. Това е скритата цел на словата Му: „Онези, които 
служат на Моя отдаден, са истинските отдадени на сърцето Ми.” И така, бхакта 
пуджа, обожаването на бхактите, е най-висшият тип обожание. Това становище е 
потвърдено в „Шримад Бхагаватам”, във Ведите и от Вриндавана даса Тхакура в 
неговата „Чайтаня Бхагавата”: амара бхакта-пуджа ама хайте бала. Бхакта-пуджа, 
обожаването на бхактите, се защитава навсякъде. В същото време трябва да се 
опитаме да разберем кой е бхакта? Това също трябва да бъде установено. Какъв е 
признакът на истинския преданоотдаден?  

Кришна казва: „Онези, които казват, че са предани пряко на Мен, не са Ми 
истински отдадени; тези, които са отдадени на Моите отдадени, са Ми истински 
отдадени.” Нека се опитваме да следваме принципа в това изказване. Това не е просто 
обърната наопаки забележка, но в нея има правдива реалност. Ако се вгледаме в 
истинското й значение, ще достигнем до заключението, което ни съобщи нашият 
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гурумахараджа. Той каза: „Ние сме шуддха-шакта, поклонници на чистата енергия, а 
не на светската.” Ние обожаваме енергията, която е всецяло посветена на притежателя 
на енергията, без изобщо да си запазва своята индивидуална независимост като отделно 
същество и на сто процента е зависима от Кришна. Енергия като тази много, много 
рядко можем да си въобразим.”  

Директният подход към Кришна е неправилен. Човек трябва да се доближава до 
Него чрез подходящ канал, чрез преданоотдадените. Това е истинският подход. Затова 
Гаудия Матх елиминира Мирабай и толкова много други привидно велики отдадени от 
категорията на истинските бхакти защото, макар да се побъркват от възхвали към 
Кришна, те твърде малко почитат истинските Му отдадени. 
 
 
 

Духовната бюрокрация 
 

 
Кришна не е сам. Един цар винаги е със свитата си, с целия си антураж. Ако 

някой наистина иска да се доближи до краля, това трябва да бъде направено 
посредством верния канал. Кришна винаги е заобиколен от голяма йерархия, голяма 
бюрокрация и човек не може да се обърне направо към Него. Онзи, чийто подход е 
истински, трябва да се обърне към подходящ посредник. Той не може да не възхвалява 
тези преданоотдадени и да не ги почита заради великодушието им. Единствено заради 
тяхната помощ ние можем въобще да се доближим до Кришна. Нима смятаме, че е 
възможно за някой да прескочи цялата система и да се обърне към краля? Това не е 
реално. 

Някой може външно да е зает по такъв начин, че привидно да изглежда велик 
преданоотдаден на Кришна, но ако той пренебрегва бхактите, тогава тази отдаденост 
няма реална форма; тя е нещо двусмислено. Той се намира далеч-далеч от Кришна. Да 
вземем за пример най-високия връх в Хималаите, Еверест. Можем да видим Еверест 
отдалеч. Но за да се доближим до него, ние трябва да преминем през толкова много по-
близки върхове. Ако подходът ни към Еверест е верният, не можем да избегнем това да 
разкрием имената и характеристиките на другите върхове, които го заобикалят. 
Отдалеч виждаме единствено Еверест, но не и другите върхове, които го заобикалят. 
Затова когато казваме, че имаме връзка единствено с Кришна, тогава значи сме много 
далеч. Ако наистина трябва да се приближим до краля, трябва да сторим това чрез 
придружителите му. Ако трябва наистина да стигнем до Еверест, нямам как да не се 
доближим да другите близки върхове, който заобикалят него, най-високия. Така че ако 
на практика сме се заели да доближим Кришна, подходът ни би бил реалистичен 
единствено, ако сме заети заедно с многото други бхакти в различни части на 
служенето към Него. 
 
 
 

Истинският тест за преданост 
 

 
Забелязах докато преминавахме през Южна Индия, че когато и някой 

джентълмен, който беше известен бхакта, да се доближеше до нашия гурумахараджа, 
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада обикновено го питаше: „Под 
чие ръководство вършите преданото си служене?” Обикновено те отвръщаха: „Не, не, 
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аз съм директно свързан с Бог Кришна и с Бог Рама.” След това когато си отиваха, 
чувахме нашият гурумахараджа да казва: „У тях липсва преданост.” Тези хора бяха 
отхвърлени като имитатори. Това е съмнителен тип преданост. Тя няма определена 
форма, защото такъв човек игнорира ашрая, даряващите подслон преданоотдадени, 
заобикалящи Бога. Това е големият тест за преданост. 

Инак, ако човек показва велика преданост без да е взел подслон у бхактите, 
какъв мотив има той? Обикновено той си мисли: „Искам освобождение, а не да служа 
на Кришна. За да постигна освобождението, аз приемам служенето към Него.” Това е 
нисша форма на обожание – светско обожание – то не е истинското обожание от 
трансценденталната равнина. Не е вечно, а временно. Предаността към Бога не бива да 
бъде подчинена на никоя друга цел в живота. Желанието за освобождение е един от 
критериите за не-отдадения имитатор, като друг критерий е пренебрегването на 
извисените преданоотдадени. Когато Бог бива обожаван самичък, това е също 
фалшиво. Тези два вида привидни предани практики, които обичайно се срещат в света, 
трябва да бъдат пропуснати. Но светът няма никакви новини за всичко това.  

Преданоотдаден: Значи духовният учител се нарича ашрая-виграха, онзи, от 
когото трябва да се получи подслон?  

Шрила Шридхара Махарадж: Да. Също както в началото човек вижда гората 
отдалеч, но накрая влиза в най-затънтеното й кътче, така и отдалече изглежда, че 
Кришна е единственият ашрая, даряващ подслон, но когато се приближим повече до 
Него, ще намерим подслона си в Неговите отдадени. Истинското ни убежище се 
открива в най-вътрешният кръг от слуги, а не директно в Кришна.  

Ние сме с покварена природа, но съществуват такива, които при никакви 
обстоятелства не се отклоняват от Кришна. Това са вечните придружители на Бога. Те 
не са като нас; те са завинаги свързани с Кришна, а ние понякога идваме, понякога си 
отиваме. Ние сме ненадеждни слуги. Такова е положението ни, затова не можем да 
претендираме за същата позиция като тази на абсолютните слуги на Бога. Под тяхното 
водачество може да ни бъде даден шанс да служим и ние трябва да приемем тази 
позиция. Ние сме наемници, не сме сред постоянните служители на Бога. Трябва да 
изпълняваме служенето си под надзора на някой, който е наистина старши. Новите 
последователи трябва постепенно да бъдат въведени от някой истински постоянен 
служител в земите на Кришна.  
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Глава тринадесета 
ЖИВОТЪТ НА СВЕТЦИТЕ 

 
 

В своята „Чайтаня Шикшамрита” Шрила Бхактивинода Тхакура обяснява, че 
има два типа преданоотдадени на степента премарурукшу, началната степен на чистата 
божествена любов. Тези два типа отдадени се класифицират като вивиктананди и 
гоштянанди. Гоштянандите по природа харесват проповядването. Те живеят сред 
ваишнавите. Но съществува и друга група, вивиктананди, които предпочитат 
уединението. В него те възпяват святото име на Бога или размишляват за божиите 
забавления (лила). И двете групи са споменати като намиращи се на високо ниво на 
предано служене, точно преди нивото на чистата любов към Бога. Когато те напълно 
осъществят най-висшето ниво, между едните и другите не съществува качествена 
разлика; те са едно и също. Каквото и дело Кришна да желае да извърши чрез тях, те ще 
го изпълнят с отдаденост към Него. Затова не би могло да се каже, че някой, който не 
притежава склонност към проповядване, е по-нисш ваишнава.  

Бхактивинода Тхакура ясно е дефинирал тези две групи преданоотдадени, 
намиращи се на степента тъкмо преди да заемат най-висшата позиция. Съществуват две 
групи: едните са проповеднически тип, а другите са усамотяващи се, но според Шрила 
Бхактивинода Тхакура ние не можем да правим разграничения, че едните са по-
извисени, а другите по-незначителни. Според каквото е желанието на Кришна те 
изпълняват волята Му. Отдаденият, от когото Кришна иска да проповядва, ще върши 
тази работа, но тези, които не обичат да работят по такъв начин, не могат да бъдат 
наричани неквалифицирани. Онези, които харесват проповядването, естествено ще 
бъдат „за” проповядването. Понеже са вдъхновени от Кришна да извършват това 
служене, те ще имат успех. Кришна казва: ачариям мам виджаниян. „Моето 
вдъхновение е онова, което наистина избавя падналите души.” Онзи, когото Кришна 
приеме, може да Го разбере – другите не (ям евайша вринуте тена лабхяс). Когато 
Кришна делегира достатъчно сила на един ваишнава, желаейки да избави много 
паднали души чрез него, това се случва по Негова воля. Никъде не виждаме Сварупа 
Дамодара да проповядва нашироко. Не откриваме също и Рамананда Рая да проповядва 
и да посвещава ученици, ходейки от врата на врата. От друга страна Нитянанда Прабху 
и други са го правели. Кришна си подбира инструментите според собственото си 
желание.  

Кавираджа Госвами се моли: ванде хам шри гурох шри йута пада камалам шри 
гурун ваишнавамш ча. Той най-напред поднася почитанията си на групата духовни 
учители, които са в непосредствен досег с падналите души. След това казва: шри рупам 
саграджатам, отдава почитанията си на шастра-гуру. Шри Рупа и Санатана на 
практика не са влизали в контакт с масите, за да проповядват, но са дали писанията за 
проповядване. Шастрите, правилата и забраните, онтологическите въпроси – всички 
тези неща са дадени от Рупа и Санатана. Нима те не са уттама-адхикари? Те не са 
влизали в директен досег с людете, но както било предвидено от Шри Чайтаня 
Махапрабху, са поставили основата за проповядване на Гаудия-ваишнавизма. Те са 
шастра-гуру, духовните учители, даряващи разкритите писания. 
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Духовните философски камъни 
 

 
Кришнадаса Кавираджа Госвами поднася почитанията си най-напред на 

събиращите последователи гуру, след това в по-висока степен на шастра-гуру, и след 
това на Шри Чайтаня Махапрабху, който идва заедно със спътниците и обкръжението 
си, за да донесе една нова истина на света. Той отдава уважение към духовните учители 
в пет степени, а на най-висшето ниво се покланя в лотосовите нозе на Шри Шри Радха 
и Говинда и на всички гопи, начело с Лалита и Вишакха (шри радха кришна падан саха-
гана лалита шри вишакханвитамс ча). И тъй, шастра-гуру изпълняват определена 
работа, според както са били вдъхновени от Шри Кришна. Те не влизат в пряк досег с 
падналите души. Затова не можем да кажем, че понеже не са проповядвали директно на 
падналите души, те не са спарша-мани, философски камъни. Подобно изказване просто 
би показало нашата пристрастност към групата на проповедниците. 

Трябва да вложим някаква вяра в духовния учител. Да имаме вяра, че онова, 
което той върши, е дело на Върховния Господ, работещ вътре в него и че Кришна е 
дошъл да проповядва за себе си чрез нашия духовен учител. Трябва да се опитваме да 
виждаме Кришна в гуру, а действията на гуру като предназначени да ни спасят. Такъв е 
съветът. 

Въпреки всичко, това е относително гледище. Откъм една много стриктна 
безпристрастна визия бихме могли да класифицираме гуру в съответствие с неговата 
реализация като преданоотдаден на средното ниво (мадхяма-адхикари) или като най-
извисен преданоотдаден (уттама-адхикари). Сред слугите на Кришна някои имат 
влечение към Радхарани, някои към Чандравали, а някои са по средата. Някои отдадени 
са по-привлечени от враджа-лила, други от гаура-лила, а трети са по средата. Тези 
различия ще съществуват вечно. 
 
 
 

Гаура-лила е по-висша от кришна-лила 
 

 
Някои бхакти имат проповедническа натура, докато други може да са от 

самотнически тип, но това не означава, че всички, чиято натура е да се усамотяват, са 
по-нисши, а онези, чиято природа е да проповядват, са по-възвишени. Не можем да 
говорим така. Те трябва да бъдат съдени според своята отдаденост и приемане на 
Кришна. И гаура-лила, и кришна-лила са най-висши в Голока, но ако сме достатъчно 
дръзки да твърдим, че гаура-лила е по-висша от кришна-лила поради нейната щедрост, 
защото тя раздава себе си, тогава трябва да й бъде придадена по-голяма значимост. В 
това отношение тя превъзхожда кришна-лила. И ако трябва много стриктно да следваме 
тази точка, тогава разбира се ще ценим повече проповедническата група ваишнави, 
отчитайки факта, че те вършат най-благотворната работа във вселената (лока хитая ча). 

„Проповедниците са по-щастливи, защото чрез тях Кришна се опитва да избави 
толкова много паднали души.” Това би могла да бъде една относителна гледна точка. 
„Гаура-лила е по-възвишена от кришна-лила. Защо? Защото тя е обширна и 
всеобхватна; тя е достъпна за всекиго. И в гаура-лила Кришна раздава себе си на 
окаяните.” Това е нещо в добавка към кришна-лила. Тогава, когато и да видим, че 
добрата съдба е направила някого посредник за издигането на падналите души, можем 
да го оценим изключително високо. Едно оправдание за това да бъдат считани 
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проповедниците за по-късметлии може да бъде приемането, че Кришна е по-добър в 
проповядването, отколкото в игрите вътре в собствената си група.  

Естествено ние сме привлечени към проповедниците, които са донесли Кришна 
съзнанието тук сред нас. Кришна е избрал определени преданоотдадени за Свои 
представители, които да проповядват за Него на падналите души. А в настоящата ни 
позиция това е по-желателно за нас. Затова, ако развием перспективата си в тази линия, 
разбира се бихме могли да кажем, че падналите души като нас биха придали повече 
значимост на онези, които са причина за избавлението ни. Да се мисли, че един 
посредник е по-предпочитан от друг защото в него по-лесно може да бъде проследен 
симптомът на великодушието, е една относителна гледна точка в окончателния 
контекст на реалността.  

Макар понякога да съдим за ваишнавите според различните им дейности, не 
винаги сме прави, защото един преданоотдаден бива избран за определено служене от 
Бога и онова, което Бог иска да направи чрез него, се върши по Неговата воля. Това е 
скритият принцип: такъв е Неговият избор. Понякога изборът пада върху А, понякога 
върху Б, а понякога върху В. Ние всички сме на разположение на необхватната божия 
воля и според тази Негова сладка воля, според това как Кришна желае да ни използва, 
делата ни ще бъдат успешни. Такова е абсолютното съображение. Не можем да 
свързваме успеха с посредника; в него също има някаква стойност, но трябва да имаме 
в предвид, че Кришна е в основата. Нека винаги разбираме, че по-висшата воля, 
божествената воля, работи чрез нас. Затова не бива да бъдем крайни, съдейки бхактите 
по външните фактори. 
 
 
 

Бабаджи и проповедници 
 
 

Гаура Кишора Дас Бабаджи Махарадж не е проповядвал, но неговият ученик, 
нашият гурумахараджа Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада, 
проповядваше в огромна степен. Шрила Локанатха Госвами не е проповядвал изобщо, 
но откриваме, че проповядването на неговия единствен ученик, Шрила Нароттама Даса 
Тхакура, е било изключително всеобхватно. Затова един ваишнава не бива да бъде 
съден единствено според количеството работа, която показва външно. Неговият успех е 
на разположение на божествената воля. Кришна дава служене на определен човек 
според Своя избор и го прави способен да го изпълнява. Има много примери за това. 
Шрила Нитянанда Прабху проповядвал надлъж и шир из Бенгал с огромна мощ, но за 
Шрила Гададхара Пандит, който макар привидно не вършел някаква кой знае колко 
явна работа в лилата на Шри Чайтаня Махапрабху, се казва че е инкарнация на 
Радхарани-бхава, трансценденталните чувства. И любовта на Гададхара Пандит към 
Махапрабху надхвърля тази на всички останали. 

Затова не бива да съдим за позицията на един ваишнава единствено според 
величината на външните му дейности. Разбира се, не можем да пренебрегнем 
служенето, отдавано от бхактите. То е нещо благородно, възвишено, но в края на 
краищата ключът е в ръцете на Бога (екала ишвара кришна ара саба бхритя). 
 
 
 

Кришна танцува 
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Кришна е в коренът на всичко; каквото и да пожелае Той има успех. Кришна 

иска да танцува по определен начин с определен Свой слуга и го прави успешно според 
сладката си воля. Кришна е онзи, който дърпа конците, Той е властелинът. Ключът е в 
Неговите ръце. Той ръководи едновременно и всеобхватните, и специфичните дела. 
Разбирайки това, ние бихме могли да се избавим от пратиштха, фалшивият престиж, 
стремежът към име и слава. Ако сме напълно осъзнати за факта, че всичко е в Божиите 
ръце, то тогава не можем да изпитваме никаква гордост. Затова, за да ни научи, че не е 
много лесно да се разпознае един истински ваишнава единствено по външният вид на 
облеклото и маниерите му, Гададхара Пандит привидно не разбрал позицията на 
Пундарика Видянидхи, възвишения приятел на Бога. 

Мукунда Датта завел Гададхара Пандит да види Пундарика Видянидхи. 
Мукунда Датта бил от едно и също село с Пундарика. Познавал го добре, затова 
запитал Гададхара Пандит: „Искаш ли да видиш един истински ваишнава?” 
Гададхара Пандит отвърнал: „Да, аз винаги жадувам да взема даршан от истински 
ваишнава.” Той последвал Мукунда Датта в квартирата на Пундарика Видянидхи и бил 
смаян от онова, което видял. „Какво е това?” помислил си. „Този тук е аристократ с 
накъдрени напомадени коси, със стилни дрехи подобаващи на принц, пуши лула, 
гравирана със златна нишка, а стаята е изпълнена със сладки аромати. Нима той е 
ваишнава?” 

Мукунда Датта разбирал сърцето на Гададхара и започнал да пее един стих от 
„Шримад Бхагаватам” (3.2.23): 
 

ахо баки ям стана-кала-кутам 
джигамшаяпаяяд апй асадхви 
лебхе гатим дхатрй-учитам тато ‘ням 
кам ва даялум гаранам враджема 

 
„О, колко изумително е това! Сестрата на Бакасура, Путана, желаейки да убие 

Кришна, намазала с отрова гърдите си и Го принудила да суче от млякото й. Въпреки 
това Бог Кришна я приел за Своя майка, така че тя достигнала позиция, достойна за 
майка на Кришна. При кого друг да приема убежище, ако не при този най-милостив 
Кришна?’ 
 
 
 

Търкаляйки се в екстаз 
 

 
Чувайки това, Пундарика Видянидхи станал изключително сериозен. Той 

застинал, тялото му затреперило. Цялата атмосфера се изменила. Той започнал да 
размахва наляво-надясно ръцете и нозете си. Захвърлил надалеч лулата си и се 
затъркалял на леглото, раздирайки копринените си одежди и шалове, скубейки 
прекрасната си къдрава и фризирана коса и заплакал: „При кого да приема подслон 
освен при най-великодушния Бог? Къде другаде бих намерил убежище, ако го нямаше 
Него?” С тези думи той се въргалял по пода в екстаз.  

След като минало дълго време, той постепенно утихнал, а Гададхара си казал: 
„Какво само си помислих за този прекрасен човек! Той има толкова много любов към 
Кришна вътре в себе си. Макар външно да изглежда като обикновен човек, роб на 
лукса, вътрешно той е велик бхакта. Колко силно обича той Кришна!” След това си 
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рекъл: „Аз извърших ваишнава-апарадха, оскърбление към велик преданоотдаден. Как 
бих могъл да изкупя това? Аз си помислих лоши неща за него. Какво е лекарството за 
такова оскърбление?” Така разсъждавал той в себе си, а след това казал на Мукунда: 
„Аз извърших оскърбление към този дивен махатма. Как бих могъл да го изкупя? 
Мисля си за това, че обичайно онези, които идват в тази линия на предаността, трябва 
формално да приемат наставник, а аз още не съм взел посвещение от никой ваишнава. 
Ако получа посвещение от него, може би той ще ми прости оскърблението? Няма да 
приеме никаква обида от мен, ако се отдам в светите му нозе. Единствено тогава ще 
изкупя това престъпление. Но трябва да се посъветвам със своя господар Гауранга 
Махапрабху.” И тъй, той отишъл да говори със Шри Чайтаня Махапрабху. 

Известно време преди това, Шри Чайтаня Махапрабху бил видян да плаче и да 
вика името на Пундарика: „Пундарика, татко мой! Пундарика! Къде си?” Така 
изплаквал Той внезапно. Обикновените люде не разбирали какво става и се питали: 
„Кой ли е този Пундарика? За кого ли тъгува толкова много Нимай Пандит, защо ли 
ридае: „Пундарика! Пундарика!” 

След няколко дни Пундарика се преместил от друго село в своя дом в Навадвип. 
Мукунда Датта му бил съселянин, така че го познавал. Когато бхактите запитали: 
„Кой е този Пундарика?” Мукунда Датта отвърнал: „Пундарика притежава неголям 
имот, той е заможен, женен човек.” И така, Гададхара Пандит запитал Шри Чайтаня 
Махапрабху за Пундарика: „Аз извърших оскърбление към един велик преданоотдаден, 
Пундарика Видянидхи, затова, за собственото си духовно добро, усещам 
необходимостта да приема посвещение от него. Но без да съм се посъветвал с Теб и да 
съм получил Твоето съгласие, аз не мога да направя каквото и да било. Затова Те 
питам: какво трябва да сторя?” 

Шри Чайтаня Махапрабху приветствал идеята с думите: „Да, това е прекрасно. 
Трябва да го приемеш за гуру.” Авторитетни източници твърдят, че Пундарика 
Видянидхи е бащата на Радхарани, инкарнация на Вришабхану Махараджа. И така, 
Гададхара Пандит приел посвещение от Пундарика Видянидхи. По подобен начин и 
ние не бива да бъдем крайни, съдейки за бхактите единствено по външните им 
дейности. Естествено, ще имаме предпочитание към проповедниците, които са ни 
донесли Кришна съзнанието. Затова ако развием в перспектива тази мисъл, разбира се 
ще кажем, че паднали души като нас ще обръщат по-голямо внимание на тези, които са 
причината за избавлението им. Да смятаме, че някои представители са по-предпочетени 
от други, защото симптомът на великодушието е по-лесно да бъде видян у тях, все пак 
е една относителна гледна точка спрямо окончателния контекст на реалността. 

„Копнея за тази интимна връзка с Теб, Боже мой. Аз съм най-нуждаещият се 
сред нуждаещите се и в същото време имам този стремеж: толкова съм отвратен от 
външния свят, че жадувам за тази интензивна и всеобхватна връзка с Теб.” С това 
настроение започва процесът на отдаване и се развива стъпка по стъпка. „Искам този 
стандарт на божествена любов, на близост с Теб. Искам да се гмурна надълбоко в Теб.” 
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Глава Четиринадесета 
ЛИНИЯТА НА ШРИ РУПА 

 
 

Транцеденталистите имперсоналисти казват, че щом веднъж се освободим от 
връзките на плътта, човешкото съзнание е най-висшето нещо и не съществува нищо по-
висше, нито по-фино. Но писанията твърдят, че Свръхдушата или Параматма, 
превъзхожда в съществуването си индивидуалната душа и че разбирането за Бхагаван, 
персоналната концепция за Бога, е дори по-висше. Тя започва с концепцията за 
Васудева: Кришна самичък. Концепцията за Нараян е висша, а концепцията за Кришна 
е най-висшата. И дори в нея има подразделения: Дварака, Матхура и Вриндавана. Шри 
Чайтаня Махапрабху и „Шримад Бхагаватам” утвърждават, че Кришна е Върховният 
Бог: кришнас ту бхагаван сваям.  

Вриндаванската концепция за Кришна като Върховна Същност е най-
възвишената, защото красотата стои над всичко. Красотата е над величието и властта. 
Нито физическата, нито менталната, нито интелектуалната, нито каквито и да било 
други сили, а красотата и любовта са в крайна сметка най-могъщите. Абсолютното 
добро е абсолютната красота; то е абсолютният властелин. Милостта стои над 
справедливостта.  

Обичайно ние дори не можем да си въобразим нещо да стои по-високо от 
справедливостта; смятаме, че справедливостта трябва да бъде най-висшият принцип. 
Но ни се казва, че милостта е над нея. А кой може да прояви милост? Не някой 
обикновен човек, а единствено крал. Онзи, който може да компенсира загубите за 
справедливостта, той може да даде милост. Най-висшият царски двор може да 
компенсира всичко. Такова царство съществува. Там Богът е зает в игри с 
обкръжението си, което е от същото качество. Има такъв закон, намиращ се отвъд 
чувството за справедливост на детските ни мозъчета. 

Уддхава бива считан за най-главният преданоотдаден на Бога и неговото мнение 
за милостта намираме в „Шримад Бхагаватам” (3.2.23): 
 

ахо баки ям стана-кала-кутам 
джигамшаяпаяяд апй асадхви 
лебхе гатим дхатрй-учитам тато ‘ням 
кам ва даялум гаранам враджема 

 
Той казва: „Къде другаде да се отдам? Нима бих могъл да се отдам на някой по-

милостив от Кришна, след като разбирам, че демоницата Путана, под прикритието на 
майчината обич, бе отишла да погуби Кришна, а вместо това бе получила такава дивна 
благословия, бе й дарена извисената позиция на една от майките на Кришна. Моят Бог 
е толкова милостив, толкова великодушен. На кого другиго да се отдам? Тя постави 
отровните си гърди в устата на малкия Кришна, а бе благословена с такава издигната и 
обичана позиция! Нима бихме могли да измерим милостта Му, безграничната Му 
благодат? Неговите дела и Неговата милост надхвърлят всички очаквания.” Вместо да 
се отнесе е нея справедливо, ние откриваме тъкмо обратното. Той показва великодушно 
отношение към най-големия си враг. Така че отвъд справедливостта съществува милост 
и то милост от такава висока степен, милост с такова качество и интензивност, каквито 
никога не биха могли да бъдат измерени. Уддхава се моли: „Къде другаде бих намерил 
подобен стандарт на милост? Аз трябва да се простра в божествените нозе на Кришна. 
Как човек, който е достатъчно интелигентен, не би се хвърлил в нозете на такава 
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благородна личност като Кришна? Самата Му природа е направена от най-възвишена 
любов.” 
 
 
 

Дълбините на милостта 
 

 
Ние, ограничените, трябва да подхождаме към безграничното с такъв дух: „Ако 

бъде приложена справедливост, за мен няма надежда. Пропускам този отдел. Дошъл 
съм тук да потърся късмета си единствено в отдела по милостта, където няма 
пресмятане на добро и лошо, на слабости и на заслуги. Дошъл съм, в този отдел, 
Господи, защото не знам какво има вътре в мен. Когато анализирам и изучавам своето 
сърце, откривам че съм непознат за самия себе си. Толкова съм безпомощен и окаян, че 
не познавам дори себе си. Как бих могъл тогава да се осмеля да се явя в онзи отдел, 
където нещо би могло да бъде дарено единствено след като бъдат премерени заслугите 
и греховете ми. Не искам това. Не искам никакво решение, основаващо се на 
справедливост. 

Отдавам Ти се. Можеш да правиш с мен каквото си поискаш. Аз съм най-лошият 
сред грешниците. Какво ще правиш с мен сега е в Твоите ръце. Дойдох при Теб, 
спасителю. Ако има някакъв начин – спаси ме! Това е искрената ми молба, 
единствената ми молитва.” Подобен род себеотрицание автоматично ще пречисти 
сърцата ни. Чрез това отношение на шаранагати, или отдаденост, ние привличаме 
огромно внимание свише. Шаранагати, отдаването, е единственият път, по който 
можем да си възвърнем изгубената надежда. 

В настоящия момент ние сме разтрогнали връзката с надеждата си за божествена 
любов, която лелеем в съкровеността на сърцата си. Ако искаме да получим тази 
привилегия лесно и бързо, трябва да се обърнем към Бога с прости слова, с оголени 
тяло и ум, изложили всичко на показ. Шрила Рупа Госвами пише в „Бхакти Расамрита 
Синдху” (1.2.154): 
 

мат-тулйо нашти папатма 
напарадхи ча кашчана 
парихаре ‘пи ладжа ме 
ким бруве пурушоттама 

 
„Господи, срамувам се. Как мога да Ти предлагам чисти неща като цветя? 

Обичайно на Теб се даряват чисти неща, но какво да кажа за себе си? Аз идвам да ти 
поднеса най-отвратителното. Срамувам се. Донесъл съм единствено своя срам, молейки 
за Твоята милост. Няма друг като моя греховен, престъпен живот. Всичко, което може 
да бъде наречено „лошо” го има у мен. Много е трудно да говоря дори за 
характеристиките на ужасяващите ми грехове и злодеяния. Въпреки това Твоят нрав, 
Твоята същност, слава и великодушие не могат да не ме привличат. Ти си способен да 
ме спасиш. Ти си способен да ме пречистиш. Без надежда надявайки се, идвам при теб. 
Единствената ми утеха е, че аз съм истинският обект на Твоята милост. Ти имаш 
склонността да пречистваш най-злочестите. Онези, които са най-нуждаещи се, могат да 
претендират за Твоята милост. Аз съм най-окаяният сред бедстващите, най-долният 
сред безчестните. Това е единственото ми качество и единствената ми надежда, с които 
да привлека Твоето внимание и да измоля великодушието Ти.” 
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Рупа Госвами казва в „Бхакти Расамрита Синдху” (1.2.153), че в него все още 
има елемент на подсъзнателност: 
 

юватинам ятха йуни 
юнанча йуватау ятха 
мани ‘бхирамате тадван 
мано ‘бхираматам твайи 

 
Точно както младежът изпитва привличане към една млада девойка, така и аз 

искам да съм привлечен към Теб. Искам да потъна в Теб, забравяйки цялото 
материално обкръжение.  И чрез тази искрена отдаденост, внезапно започва нашето 
израстване. Развитието на подобен род привличане ни издига до най-възвишената 
позиция. Искам такава интимна връзка с Теб, мой Господи! Аз съм най-злочестият 
мизерник сред нещастниците, но същевременно имам този копнеж. Толкова ме 
отблъсква външният свят, жадувам за интензивната и всепоглъщаща връзка с Теб. С 
такова отношение започва процесът на отдаване и се развива стъпка по стъпка. Искам 
този стандарт на божествена любов, на близост с Теб. Искам да се гмурна надълбоко в 
Теб.  

 
 
 

Появяващите се и изчезващи писания 
 

 
говинда-валлабхе радхе 
прартхайе твам ахам сада 
твадиям ити джанату 
говиндо мам твая сахав 

 
Тази молитва четем в „Арчана Праддхати”, редакцията на Гопала Бхатта 

Госвами на „Хари Бхакти Виласа”. Оттам тя извира чрез него. Тя присъства в шастра, 
която е постоянен извор на един специфичен поток от знание. Всичко съществува 
вечно във Ваикунтха и Голока. Точно както слънцето се издига и пада към заник, 
появява се и изчезва, мисълта е вечна и понякога се показва, а понякога се скрива.  

В този стих, говинда-валлабха радхе, има една внезапна истина. Кришна казва 
наСсвоя отдаден: „О, ти искаш близка връзка с Мен? Не можеш да я намериш при Мен. 
Трябва да отидеш в другия отдел. Обърни се към Радхика.” Тогава изведнъж помислите 
на отдадения се насочват натам. Цялата му енергия е монополизирана там. Тя е Неин 
монопол. „Вътрешното ти търсене не може да бъде удовлетворено при Мен”, казва 
Кришна. „Трябва да идеш на друго място и там да подадеш молба.” 

С такова вдъхновение отдаденият веднага поставя молбата си пред Радхарани: 
говинда-валлабха радхе. „О, Шри Радхе, Твоят господар, Твоят живот е Говинда. Той е 
Богът на сърцето Ти.” Говинда означава „Онзи, който може да донесе наслада на 
всичките ни сетива.” Със сетивата си ние можем да чувстваме, да долавяме, да 
разбираме. Говинда е господарят, който дарява удовлетворение на всичките канали на 
възприемането ни. „Говинда е Твоят господар. Но тъкмо обратното е също вярно. Ти си 
владетелката на сърцето на Говинда, Върховния Владетел. Нима не е така? Ти си 
кралицата на сърцето на Говинда. Бях упътен да дойда при Теб с молбата си. Моля Те, 
запиши името ми в Своя отдел и ме приеми за слуга в Твоята група.” 
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Бликащата нектарна река 
 
 

радхе вриндаванадхисе 
карунамрита-вахини 
крипая ниджа-падабджа 
дасям махям прадиятам 

 
„О Радхе, о Вриндаванска Кралице, Ти си като струйнала река, изпълнена с 

нектара на милостта. Моля Те, бъде добра към мен, дари ми някакво мъничко служене 
в Твоите лотосови нозе!” Ти си Кралицата на цялото кралство на екстаза (расотсава). 
Раса означава екстаз. Този поток от екстаз е неспирен. В това се състои специалността 
на Вриндавана: ади-раса, изначалната раса, мадхуря-раса, интимната сладост. Всички 
раси са разклонения на тази раса в специфичните си разгърнати характеристики. Ако се 
направи анализ, всички раси ще бъдат открити в мадхуря-раса. А мадхуря-раса е 
призната за най-висшата сладост в предаността. 

В разговора си с Рамананда Рая, Шри Чайтаня Махапрабху отхвърля 
предаността, примесена с разсъдливост. Той казва: ехо бахя аге каха ара. „Това е 
повърхностно; влез по-надълбоко.” Махапрабху приема, че истинската бхакти започва 
от нивото на чистата преданост, непримесена с разум. Когато Рамананда Рая предлага 
дася-раса, Махапрабху отвръща: „Добре, но влез по-надълбоко.” Тогава Рамананда 
споменава сакхя-раса. Махапрабху казва: „Това също е хубаво, но влез по-навътре.” 
Тогава той достига до ватсаля-раса, синовенството на Бога. „Това е прекрасно”, 
отвръща Махапрабху, „Но иди още по-нататък.” И накрая той достига до мадхуря-раса. 
„Да.” Казва Махапрабху. „Тя е най-добрата.” На тази степен на развитието на раса, 
Вриндавана е най-подходящото място.  

Мадхуря-раса се открива най-нашироко във Вриндавана. Затова се казва: радхе 
вриндаванадхисе. „Ти си Кралицата на онази лила, която може да се намери във 
Вриндавана. Там блика най-превъзходният нектар. Ти си като рукнала нектарна река.” 
 
 
 

Раздавайки екстаз 
 
 

Природата на Кришна е описана като „Екстаза сам по себе си.” Той вкусва Своя 
естествено-присъщ екстаз. Той познава Своя екстаз и го усеща, но за да бъда раздаден 
този вроден екстаз навън е нужна една специфична енергия, и тя е позната под името 
хладини. Същината на хладини-шакти, или вътрешната енергия на екстаза на Кришна, е 
Радхика, която вкусва най-съкровената раса, екстаза от най-висш тип, извличайки го 
отвътре и раздавайки го навън. 

Затова е казано: карунамрита-вахини. Екстаз, примесен със щедрост, блика от 
този дивен извор и точно както реката, течаща от планините, може да носи със себе си 
много безценни минерали към външния свят, така и хладини-шакти излива навън раса 
от обителта на раса-сварупа, самия Кришна, въплъщението на екстаза. Течението на 
тази нектарна река носи екстаз и раса, поток от сладост и щедрост, раздавайки го на 
всички. 
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Тогава с течение на развитието му, се случва друг категоричен прелом в ума на 
отдадения. Той разбира: „О! Кришна е от второстепенна важност за мен! За мен най-
важна е връзката с Теб, Шри Радхе! Искам да служа пряко на Теб, а не директно на 
Кришна.” Такова пробуждане на сърцето, такава интимна привързаност и обричане на 
най-близкия непосредствен божествен представител се разгръщат в сърцето на 
отдадения. На това ниво отдаденият си мисли: „Ще извлека повече благодат като отдам 
вниманието си на най-близкия посредник, моя гурудева. Така ще процъфтя.” Той би 
разрешил по-висшата връзка. Разбира се, стремежът ни трябва да бъде чист и истински, 
а работа на посредника е да ни дари една благотворна, нормална връзка с йерархията на 
служене. 

Цялото ни внимание трябва да е съсредоточено в служенето към нашия гуру. 
Това трябва да бъде идеята. Първоначалната ни тенденция е да се доближим до 
Кришна. На това ниво първото нещо, което трябва да разберем е, че сме безпомощни. 
Разбира се, всичко трябва да е искрено. Най-напред е степента на безпомощност, след 
това пожелаваме да приемем подслон у Кришна, който е самата сладост, после сме 
привлечени от един специфичен тип сладост и се обръщаме към съответния отдел. 
След това се молим за окончателната най-близка връзка или за постоянно членство като 
слуги там. Това, както ни учи Шрила Рагхунатха даса Госвами, е най-висшето 
постижение на човешкото същество. Даса Госвами е живял в продължение на 
шестнадесет години неотлъчно заедно с Шри Чайтаня Махапрабху и Сварупа 
Дамодара. След като те напуснали този свят, Рагхунатха даса, отвратен от бъдещите 
перспективи, отишъл във Вриндавана, за да сложи край на живота си. Но когато 
срещнал там Рупа и Санатана, той видял една друга визия, мечта за един нов живот. 
Тогава открил: „Макар Шри Чайтаня Махапрабху и Сварупа Дамодара да изчезнаха от 
физическите ми очи, те са живи в Рупа и Санатана, в делата им, в склонността им към 
проповядване. Махапрабху е тук, жив като никога!” Той трябвало да се откаже от 
идеята да приключи с живота си. И с нова жизненост започнал да служи във 
Вриндавана. 

Даса Госвами ни дава разбирането за най-възвишения ни стремеж. Той казва: „О 
Радхика! Копнея да служа на Теб. Ако Ти не си доволна от мен, не искам нито Кришна, 
нито Неговата земя Враджа.” Такава е молитвата му, а той е признат за прайоджана-
ачария, онзи гуру, който ни показва коя е върховната цел на живота ни, прайоджана-
таттва, окончателната дестинация. И тази шлока доказва неговата позиция. 
 
 
 

Океан от нектар 
 

 
ашабхараир-амрита-синдху-маяих катханчит 
кало маятигамитах кила салпратам хи 
твам чет крипам майи видхашяси найва ким ме 
пранаир враджема ча варору бакаринапи? 
(„Вилапа Кусуманджали” 102) 

 
Тази шлока е пряка молитва към Радхарани. Тя изразява един специфичен тип 

надежда, която е толкова сладка и успокоителна, че е сравнена с океан от нектар. Той 
казва: „С тази надежда аз някак прекарвам дните си, влача вяло живота си в тези 
усилни дни  - единствено с тази надежда. Този нектарен океан от надежда ме поддържа 
и привлича. И аз някак мъкна дните си към единственото сигурно нещо. 
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Аз загубих прякото общуване с Махапрабху, със Сварупа Дамодара и с толкова 
много велики души, а още продължавам да живея. Защо? Защото имам един лъч 
надежда. Изгледът и качеството на моята надежда са дивни и възвишени. Но 
търпението ми достига предела си. Не мога да издържам вече. Не мога повече да чакам. 
Край, не мога повече. Ако в този миг не ми покажеш милостта си, с мен е свършено. 
Завинаги ще изгубя шанса. Няма да искам вече да продължавам да живея. Всичко ще 
бъде безсмислено. 

Без Твоята милост не издържам да живея вече и миг. А Вриндавана, която ми е 
по-скъпа дори от самия ми живот, ми е опротивяла. Тя ми причинява болка, 
пронизваща болка. Какво друго да кажа, опротивял ми е дори Кришна. Безсрамно е да 
се мълвят такива думи, но аз не мога да обичам дори Кришна, докато Ти не ме приемеш 
в Своята поверителна група за служене. Заради това очарование съм дошъл. Проследил 
съм нишката на това очарование до служенето в Твоята група. Без това не усещам вкус 
в нищо. И не мога да поддържам съществуването си даже във Вриндавана. Дори в 
Кришна, какво да говорим за другите, няма нищо пленително за мен.” Такава е 
молитвата на Рагхунатха Даса Госвами. 
 
 
 

Служенето към Радхарани 
 

 
И тъй, в школата основана от Махапрабху, се казва, че радха-дасям, служенето 

към Радхарани, е най-висшето постижение на човешкото същество. То е самата същина 
на „Шримад Бхагаватам”. Такава е версията на самия Кришна. Той казва в „Шримад 
Бхагаватам”(11.14.15): 
 

на татха ме приятама 
атмайонир на шанкарах 
на ча санкаршано на шрир 
наиватма ча ятха бхаван 

 
„О, Уддхава! Нито Брахма, нито Шива, нито Баладева, нито Лакшми, нито дори 

самият Аз са ми толкова скъпи, колкото си Ми ти.” А Уддхава възславя Вриндавана, 
враджа-гопите и Радхарани по следния начин (10.47.61): 
 

аша махо чарана-рену джушам ахам шям 
вриндаване ким апи гулма-латаусадхинам 
я душтяджам сваджанам аря-патхам ча хитва 
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригям 

 
„Гопите от Вриндавана изоставиха общуването със съпрузите, синовете и 

останалите членове на семействата си, от които е много трудно да се отрече човек, 
пожертваха дори религиозните си принципи, за да приемат подслон в лотосовите нозе 
на Кришна, за които копнеят дори Ведите. О, дари ми щастието да се родя като стръкче 
трева във Вриндавана, та да мога да получа прахта от нозете на тези велики души върху 
главата си.” 
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В търсене на Шри Радха 
 

 
Уддхава ни показва извисената позиция на гопите. А между всички гопи и 

Радхарани съществува разлика в категориите. Това е доказано в раса-лила. Когато 
Кришна и гопите открито проявили обмена между сърцата си, Радхарани също 
присъствала всред този божествен потоп от раса, наводнил всички посоки. Тя дала в 
най-висша степен Своя принос към проявлението на раса-виласа в паракия-мадхуря-
раса, любовната сладост. И тогава внезапно, в сърцето Й се появило неудовлетворение. 
Тя започнала да си мисли: „Нима Аз също съм включена в общия поток на раса?” В 
ума Й се събудило противодействие и Тя си тръгнала. След като представила Своя 
превъзходен и необикновен начин на танцуване и пеене, показвайки нов вид струяща 
раса, Тя внезапно си отишла. Напуснала кръга на танца раса. А Кришна внезапно 
усетил: „Радхарани я няма тук. Всичко изгуби вкус.” Потокът от раса си го имал, но 
същината му, качеството му намалели. Той се учудил: „Защо не е толкова сладко на 
сърцето ми?” Почувствал някакъв отлив. И след като проверил, видял, че Радхарани 
липсва. Разочарован, Той напуснал кръга на раса-танца и тръгнал да Я търси. 

Макар паракия-мадхуря-раса, най-извисеният тип сладост в интимната любов, 
Вриндавана и гопите да били там, все пак съществува категорична качествена разлика 
между останалите гопи и специфичния лагер на Радхарани. Разликата е безусловна, и 
по качество, и по количество. В своята „Гита Говинда”(3.1) Джаядева Госвами описва 
как Кришна напуснал танца раса: 
 

камсарир апи самсара 
васана-баддхашринкхалам 
радхам адхая хридайе 
татяджа враджа сундарих 

 
„Бог Кришна прегърнал Шримати Радхарани в сърцето си, защото искал да 

танцува с Нея. И тъй, той напуснал арената на раса-танца и компанията на останалите 
красавици от Враджа.” Така Джаядева Госвами описва как Кришна напуснал кръга на 
танца раса, взимайки Радха в сърцето си. Кришна започнал да търси Радхарани. 
Толкова извисена е Нейната позиция. Казано е: „Неземните желания за любовен обмен 
на Бог Кришна не могат да бъдат удовлетворени дори от милиарди гопи. Затова Той 
тръгнал да търси Шримати Радхарани. Просто си представете какви трансцендентални 
качества има Тя!” (шата-коти-гопите нахе кама нивапна) 

Останалите гопи били толкова много, но по-качество били по-малко. Общият им 
сбор не могъл да удовлетвори Кришна. Явно е, че съществува качествена разлика.  
Рупануга-сампрадая, линията от последователи на Шри Рупа, са онези, които 
притежават уникалния вкус на служенето в лагера на Радхарани. В онази равнина няма 
как да проникне никаква земна експлоатация или отречение, нито дори легализираната 
шастрична преданост. Най-висшият тип преданост не се контролира от никакъв закон. 
Тя е спонтанна и автоматична. Саможертва до най-висша степен е възможна 
единствено в този лагер. Най-възвишеният тип божествени чувства се раздават в 
групата на Радхарани, и те никога не биха могли да бъдат сравнени с никое друго 
постижение, известно досега всред вечния пространствено-времеви фактор. След това 
идва друга една степен, за която трябва да бъдем подготвени. Защо трябва да се 
стремим да встъпим в лагера на Радхарани? Нима смятаме че там, в онази прекрасна 
атмосфера, ще се радваме на поверителното присъствие на Кришна? Трябва ли да си 
мислим: „Ще имам много интимна връзка с Кришна”, затова ли сме пожелали да 
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влезем в този лагер? Не – ние искаме да избегнем връзката с Кришна, а да се 
съсредоточим в служенето към Радхарани. Защо? Защо служенето към Радхарани е 
изпълнено с повече благодат? Ако се обърнем директно към Кришна, за да Му служим, 
губим. Служенето на Радхарани към Кришна е от по-висш порядък във всички 
отношения. Ако посветим енергията си в помощ на Радхарани, тази енергия ще бъде 
оползотворена в Нейното служене. Така Тя би могла да служи на Кришна още по-
подчертано. Тогава отплатата ще премине към нас чрез Нея и ще бъде нашата награда. 
Това би било преданост от най-възвишен тип (махабхава).  

Затова основната склонност на сакхите, близките прислужнички на Радхарани, 
не е да влязат в директна връзка с Кришна. Те избягват това. Но все пак великодушната 
и щедра натура на Радхарани е такава, че понякога поради определена молба Тя ги 
свързва с Него. Но тяхното вътрешно настроение е винаги да избягват Кришна и да се 
съсредоточат в служенето към Радхарани. Това е потвърдено в „Чайтаня Чаритамрита” 
(Мадхя, 8.209): 
 

радхара сварупа – кришна-према каплалата 
сакхи-гана хая тара паллава-пушпа-пата 

 
„По природа Радхарани е точно като растението на любовта към Бога, а гопите 

са клонките, цветята и листицата на това растение.” Клонките, цветята и листата вечно 
никнат от растението Шримати Радхарани. Тя е стволът, а те са вейките. В това се 
състои тяхната взаимовръзка. 

Все пак има и нещо по-висше. Ние сме познати като рупануга, последователи на 
Шри Рупа. Защо? Служенето към Шримати Радхарани елиминира всичко друго, дори 
Нараяна, за да достигне до Кришна. Съществува Кришна в Дварака, Кришна в Матхура 
и Кришна във Вриндавана. И отново във Вриндавана, където има свободно смесване 
без колебание в различните групи, лагерът на Радхарани е най-извисен. Елиминирайки 
всички останали групи, прякото служене към Радхарани се счита за най-висшето. Но 
има и още една точка. 

 
 
 

Шрила Рупа Госвами – Шри Рупа Манджари 
 

 
Кой е Рупа? Рупа Манджари. Обикновено йерархията в духовния свят е вечна. 

Новопостъпилите могат да заемат определен пост като манджари, прислужнички, в 
мадхуря-раса. А предводителката на манджарите е Шри Рупа Манджари. Каква е 
специалната черта на групата на манджарите, която не се открива сред сакхите, 
приятелките на Кришна? Най-напред е Радхарани, след това лагерът на Нейната дясно-
настроена лична спътница Лалита. А под водачеството на Лалита служи Шри Рупа 
Манджари. Каква е уникалната позиция на последователите на Шри Рупа? 
Новопостъпилите могат да получат този статус. А сега нека разгледаме привилегиите 
на тази класа на манджарите с най-голяма почит и внимание. 

Когато Радха и Говинда са на някое тайно, уединено място, сакхите, които са 
добре обучени в изкуството на подобен род игри, тъй като са по-пораснали, не биха 
искали да притесняват Тяхното поверително общуване. Ако порасналите сакхи влязат 
там, Радха и Говинда биха се смутили. Затова присъствието им би могло да Ги 
обезпокои. Но малките момиченца могат да влизат там и тогава Радха и Говинда не се 
колебаят да общуват свободно. И тъй, в тази най-висша степен на общуване между 
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Радха и Говинда, във волната Им игра, тези манджари, малките момиченца, могат да 
бъдат допуснати. Но по-възрастните сакхи не се допускат там. Новопостъпилите могат 
да влязат в групата на манджарите. А манджарите имат това специфично предимство 
под водачеството на Шри Рупа Манджари. Затова те имат най-голямото преимущество 
за най-светия тип чисто служене, което не е достъпно дори за сакхите, а е открито за 
манджарите. Това намираме в лагера на Радхарани. Затова позицията на рупанугите, 
на последователите на Шри Рупа, е най-плодотворната позиция. Това ни е доверено от 
Шри Чайтаня Махапрабху. То е показано от Него и се счита за най-висшия предел на 
щастие във връзка с Кришна. То е неочаквано, неописуемо, ненадейно, но нашите 
надежди са вложени там, в изтънчената група на Шри Рупа Манджари, на Рупа 
Госвами. 

Затова лагерът, сампрадаята на Шри Чайтаня Махапрабху е позната като 
рупануга-сампрадая. Там се намират съдбата и щастието ни. Остава да се държим така, 
че по естествен начин да успеем да се свържем с тази най-чиста духовна концепция 
оттук. Не бива да се оставяме да бъдем удовлетворени от нищо по-малко от този висок 
идеал. Той трябва да бъде най-възвишената цел в живота ни. Затова нека пренастроим 
настоящата си позиция към този подход. 
 
 
 

Духовното наследство 
 

 
Ние сме непълнолетни. Баща ни е завещал толкова много важни документи за 

собствеността, която трябва да наследим. Ние трябва да открием в тези документи 
какво ни принадлежи. Когато пораснем, тогава ще влезем във владение на законното си 
наследство. Рагануга-шастра, книгите за спонтанната предана любов, са ни дадени, 
завещани са ни от нашия гуру, от нашия закрилник, от нашия баща. И колкото повече 
израстваме в духовния път, ще разкриваме какви са перспективите ни, какво е 
истинското ни богатство. Ще трябва да преоткрием това. Трябва да го притежаваме. 
Има го в документите. То е наше. То е наша собственост. Ние сме непълнолетни, но 
трябва да израснем и да изискаме служенето, което е предвидено за нас от нашите 
закрилници. 

Преданоотдаден: Ние се оставяме във вашите ръце. Смятаме, че в отсъствието 
на нашия баща, съдът е посочил попечител, който да ни пази от измами и да управлява 
наследството ни. 

Шрила Шридхара Махарадж: То не е мое. То е собственост на моя гурудева. А 
Бхактиведанта Свами Прабхупада ви даде ключа. Той раздаде този ключ на всички с 
указанието: „С този ключ елате и отключете ръждясалата ракла на своята гръд и 
открийте, че безценните перли и съкровища са вътре.” Разбира се, никой не разбира 
когато казваме подобни неща. Кой би ги оценил? Ще рекат: „О, всичко това е продукт 
на един неорганизиран мозък. Тези люде се мъчат да добият електричество от небето, 
пренебрегвайки твърдата земя. Те са като птиците чатака.” Рупа Госвами разказва, че 
има такива птички, известни под името чатака, които никога не пийват и капчица вода 
от земята. Природата им е такава, че когато им се допие водица, те вдигат поглед към 
облаците. „Поне капчица чиста вода” – затова плачат. И така чакат, с човчици към 
небето, към облаците. Никога не пият вода от земята. Такава е и нашата линия. Духът 
на тази птичка е описан по следния начин от Рупа Госвами: 
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Капка от Твоята милост 

 
 

вирачая майи дандам дина бандхо даям ва 
гатир иха на бхаватах качид аня мамасти 
нипатату шата-коти нирбхарам ва нажамбас 
тад апи кила пайодах стуяте чатакена 

 
„Наказвай ме, облако, измъчвай ме. Ако ме порази мълнията ти, загивам. 

Можеш да ме погубиш с гърма си или да ми дадеш водица. Колко ли мога да поема в 
малката си човчица? Може да се излее пороен дъжд. О Боже на злочестите, Боже на 
безпомощните, можеш да ми дариш капчица преданост към Теб, или да ме мъчиш 
така.” Тя винаги се моли за вода. Облакът може да я напои незабавно, а може и да я 
убие с мълнията си, да я изличи от лицето на земята. Но птичката по своята природа 
няма друг избор. И тъй, Рупа Госвами казва: „И аз съм също като тази птица. О 
Кришна, можеш да ме погубиш, да ме унищожиш, да ме изтриеш от лицето на света, но 
можеш и да ме спасиш с една капка от Своята милост. Няма да търся удовлетворението 
си в локвите. Приключих с това, няма никога повече да диря наслада в светското, в 
пръстта. Решен съм да действам или да загина. Или трябва да получа капчица от Твоята 
милост, или ме убий!” Така Шрила Рупа Госвами се моли милостта на Кришна да се 
излее като пороен дъжд от облаците и не само да утоли жаждата му, но и да го окъпе, 
да насити най-съкровения му копнеж, да удовлетвори най-вътрешната му нужда. 
Затова, нека никога не търсим щастието си в калта; нека винаги се взираме във 
високите небеса и се молим на шри гуру за неговата милост. 
 

Вечна слава на Шри Гуру и на Неговата милост! 
 
 
 
 
 
 


