Бхактивинод Тхакур
ШРИ ЧАЙТАНЯ-ШИКШМАМРИТА
(НЕКТАРНИТЕ УЧЕНИЯ НА ШРИ ЧАЙТАНЯ)
Предисловие към бенгалското издание
Уроците и наставленията, които Шри Чайтаня Махапрабху даде на света, като се
въплъти в Шридхам Навадвип-Маяпур като син на Сачимата, са известни под името
„Шри Чайтаня-Шикшамрита“. Подобната на амброзия „Шикшамрита“ представлява
велика ценност. Тази книга е излязла на бял свят през 400 година от ерата на Чайтаня
(1886 г.) и от тогава е преиздавана три пъти.
Нека да бъде известно на читателите, че ако изучават задълбочено тази книга,
могат да достигнат висшата цел на живота. Прочитайки внимателно „Шикшамрита“,
вие ще се убедите, че тя е погълнала в себе си същността на всички шастри1, тъй като в
нея се съдържат основополагащите истини на четирите Веди („Риг-Веда“, „Сама-Веда“,
„Яджур-Веда“ и „Атхарва-Веда“), на осемнадесетте Пурани, на двадесетте дхармашастри, на „Рамаяна“, „Махабхарата“, на шестте главни философски системи, а също
и на тантра-шастрите. Освен това, тук може да бъде намерено всичко, което има в
другите свещени писания, и дори това, което няма никъде другаде.
Учението на „Шикшамрита“ е много просто и същевременно възвишено. Просто,
тъй като може да бъде разбрано дори от пълен невежа, а възвишено, защото намира
отклик в сърцата на хората с възвишен разум, запознати с шастрите.
„Шикшамрита“ описва най-добрата джайва-дхарма (вечната религия на душата),
която превъзхожда останалите дхарми и подхожда на всички без изключение. Много
полезни неща ще намерят в „Шикшамрита“ тези, които следват заповедите на
варнашрама-дхарма и други дхарми. Щом дори скептици и глупци, които почтително
са изслушали наставленията на тази книга, могат да намерят спасение, какво да
говорим за много опитните пандити и за другите свободомислещи хора? Ако те
безпристрастно приемат тази книга като ръководство за действие, без труд ще
достигнат висшата цел на своя живот, а привържениците на най-различни философии и
доктрини, вкусвайки сладостните наставления на тази книга, ще се избавят от всички
заблуждения и предразсъдъци.
Въпреки, че удивителните поучения на Шри Чайтаня Махапрабху всъщност
представляват най-велико съкровище, невярващите не са способни да ги оценят
достойно. Но ако късметът някога се усмихне на тези хора, те също ще могат да
извлекат пълното благо от наставленията на Господ Шри Чайтаня.
Съществуват нечестивци и мошеници, които представят своите безбожни
възгледи за философия на Шри Чайтаня Махапрабху, а техните неразумни
последователи им вярват безпрекословно, като по този начин се лишават от
възможността да достигнат истинския смисъл на наставленията на Шри Чайтанядева.
На нас единствено ни остава да се съкрушаваме за това и да се надяваме, че
Махапрабху ще ги насочи по пътя към истината.
1 Така са отделени санскритските думи, приведени във фонетична транскрипция. Отделните
санскритски термини, имена и географски названия са обяснени в края на книгата, в речника на имена и
термини.
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Глава 1
1.1. Въведение
В света има безкрайно множество от учения, които въпреки че са насочени към
постигане на истината, по начало са основани на хаотични представи, затова носят
печата на несъвършенството и си противоречат едно на друго. Всички тези учения
достигат съвършенство в кришна-бхакти. Затова, преди да премина към темата на тази
книга, аз изразявам своята почит към Шри Кришна Чайтаня, по милостта на когото
кришна-бхакти стана достъпна за всеки.
Има три начала на вселената – Бог, живите същества надарени със съзнание и
материята2. Материя е всичко, което е лишено от воля и желания, например земята,
камъните, водата, огънят, въздухът, етерът, къщата, дървесината, растенията, дрехите
или тялото. Хората, зверовете, насекомите и влечугите са надарени със съзнание, тъй
като мислят и проявяват воля. Но нито едно живо същество не може да се сравни с
разума на човека. Ето защо понякога наричат човека цар на всичко подвижно и
неподвижно3. Всички подвижни и неподвижни същества са сътворени от Бог, но ние не
виждаме Господа, защото Той няма материално тяло. Бог е самодостатъчен и
съвършен, и Неговото съзнание не е замърсено от нищо. Той е нашият творец,
покровител и властелин4. Само по Неговата воля ние получаваме благополучие или
бедстваме. В лицето на Бога-личност, Той управлява неограничено духовния свят,
Вайкунтха. Той е Богът на боговете и съществуването на вселената зависи изцяло от
Него.
Тъй като Бог няма физическо, т.е. материално тяло, Той е недостъпен за
възприятията на нашите органи и сетива. Само по тази причина Ведите Го наричат
безформен. Всичко има някаква форма или образ, и Бог не прави изключение 5.
2
„По някаква случайност, две птици са свили гнездо на едно и също дърво. Двете птици са приятели и имат
подобна природа. Едната обаче кълве плодовете на дървото, докато другата, която не го прави, стои по-високо,
благодарение на енергия си“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.11.6

3
„Разпростирайки Своята енергия мая-шакти, Върховният Бог е сътворил неизброими форми на живот, които
да прислонят обусловените души. Но създавайки телата на дървета, влечуги, животни, птици, змии и т.н. Богът все
пак не бил удовлетворен в сърцето си. Тогава направил човешкото тяло, което предлага на обусловената душа
достатъчно интелигентност да долавя Абсолютната Истина, и най-сетне останал доволен“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.9.28

4
„Шри Пиппалаяна каза: Върховният Бог е причината за създаването, поддържането и унищожаването на тази
вселена, ала самият Той не е породен от предшестваща причина. Той прониква различните състояния на будност,
сънуване и дълбок сън в безсъзнание, и едновременно съществува извън тях. Влизайки в тялото на всяко живо
същество като Свръхдуша, Той оживява тялото, сетивата, дъха и умствените дейности, и по този начин всички фини
и груби органи на тялото започват да функционират. Скъпи царю, знай, че тази Божествена Личност е Върховният“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.3.35

5
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието тяло е изпълнено с целия екстаз, с цялото съзнание и с цялата

Материалните предмети имат материална форма, а живите същества надарени със
съзнание - духовна. Тя се нарича четана-сварупа. Но дори човек да е духовен по своята
природа, той има материално тяло, което покрива неговия истински, духовен облик.
За разлика от нас Бог се състои от чисто съзнание, или дух. Богът няма никаква
друга форма, освен Неговото духовно тяло. Ликът на Господа е недостъпен за
материалното око. Той може да бъде видян единствено с незамърсено, духовно зрение 6.
За съжаление, някои хора не вярват в Бог. Това говори за тяхната духовна
слепота. В невъзможността си да видят Бога с материално зрение, те стигат до извода,
че Бог не съществува. Както незрящият човек е неспособен да разбере какво е
слънчевата светлина, безбожниците не са способни да повярват в съществуването на
Бога7. Въпреки че вярата в Бог е присъща по природа на всеки човек, тези, които
вследствие на порочно общуване, още от деца са усвоили погрешни възгледи, започват
да отричат съществуването на Господ. От това губят само те, а не Бог.
Следва да отбележим, че материалните представи са неприложими за света на
Вайкунтха. Например, за да попаднем в Мадрас, Бомбай, Бенарес, Калкута, Лондон,
Париж и други градове, които се отнасят към земното царство, трябва да преодолеем
огромно разстояние. Дори с влак или кораб такова пътешествие ще отнеме много дълго
време. При това на път ще се отправи нашето материално тяло. Но не можем да кажем
същото за Вайкунтха, която се намира отвъд границите на материалния свят 8. Тя е
духовна, вечна и съвършена. Тя не може да бъде видяна с материално зрение или
постигната чрез ума. В тази непостижима обител живее Самият Върховен Бог. Когато
удовлетворим Господа със своето служене, ние можем да се възнесем в Неговата
божествена обител и да заслужим правото вечно да Му служим там.
В материалния свят съществува само подобие на щастие. То е мимолетно като
вълничка по водата. Всъщност, този свят е долина на страданията. Самото появяване на
истина, и затова прелива от всесияйно великолепие“.
„Брахма-самхита“. 5.32

6
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, когото светците с очи, помазани с елея на любовта, виждат в сърцата си
като Шямасундара Кришна, притежаващ невъобразими качества“.
„Брахма-самхита“. 5.38

7
„Тези, които са демонични, не знаят какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. У тях не може да
се открие нито чистота, нито правилно поведение, нито истина“.
„Бхагавад-гита“. 16.7
„Те казват, че този свят не е реален, че няма основание, че няма Бог, който контролира. Те казват, че светът е
създаден от сексуалното желание и че той няма друга причина, освен похотта“.
„Бхагавад-гита“. 16.8

8
„Там, където дивните богини на щастието са любими, а Кришна, върховният мъж, е единственият любовник;
там, където всички дървета сбъдват желанията, а почвата е от трансцендентални скъпоценни камъни; където водата е
нектар, всяка дума е песен, всяко движение – танц, а флейтата е най-скъпата приятелка; където слънчевата и лунната
светлина са божественият екстаз и всичко, което съществува, е дивно и сладостно; където безспир тече огромен
океан от мляко от виметата на милиарди крави сурабхи; където божественото време е вечно настояще, без минало и
бъдеще дори за частица от секундата - тази върховна трансцендентална обител Шветадвипа обожавам! В
действителност, никой на този свят не познава това място, освен малцина чисти преданоотдадени – те го знаят като
Голока“.
„Брахма-самхита“. 5.56

човека на този свят вече е съпроводено от най-тежки мъки. Освен това ние сме
принудени да се грижим за своето изхранване, за да не живеем в глад. През цялото
време ни преследват страдания: през лятото изгаряме от жега, а през зимата мръзнем от
студ. За да избегнем това, трябва с пот на чело да печелим пари. Принудени сме да си
строим домове, иначе няма да има къде да живеем, а сдобивайки се със семейство, сме
длъжни да възпитаваме деца. През целия живот ни се налага да се срещаме с
неразбиране и враждебно отношение от страна на околните. А когато в края на
краищата настъпи старостта, ние разбираме, че животът си е отишъл напразно. За
всички е ясно, че в този свят не може да има безоблачно щастие. Щастие тук наричат
само временното избавяне от беди и несгоди. Да се живее в такива условия не е никак
лесно, но ако достигнем обителта на Бога, където цари вечно духовно блаженство,
повече никога няма да ни достигнат материалните тегоби и радости. Ето защо да служи
на Бога е свято задължение на всеки.
Докато човек не започне да доставя удоволствие на Господа със своето служене,
не може да се каже, че той действително се грижи за своето благо. Обаче да стъпим на
пътя на служенето към Бог е възможно едва когато получим чисто знание. За
съжаление повечето хора считат, че докато човек е млад, той трябва да живее за своето
удоволствие, а да се служи на Бога може и на стари години. Но това е неправилно,
защото пропуснатото време не може да бъде върнато срещу никакви пари. Затова, след
като осъзнаем колко е важно да служим на Господа, ние трябва веднага да стъпим на
този път9, без да се бавим нито минута повече. Безусловно раждането в човешки облик
е голям късмет, но трябва добре да разбираме, че нашият живот може да прекъсне във
всеки един момент. Затова би било грешка да считаме, че в детството не е
задължително да се покланяме на Господа. От свещените писания е известно, че Дхрува
и Прахлада са били удостоени от милостта на Бога, когато са били още малки деца. Ако
това е възможно за тях, то и другите могат да постигнат същото. Нали всичко, което
правим в детството си, впоследствие става за нас нещо естествено и обикновено.
Съществуват четири мотива, поради които хората се обръщат към Бога - това са
страхът, стремежът към материални блага, чувството за дълг и искрената привързаност.
Едни се покланят на Господа от страх да не се разболеят или да не обеднеят, да не
попаднат в ада или да не умрат; други правят това, защото искат да подобрят условията
на своя живот и да получат повече щастие. Въпреки че в началото тези хора служат на
9
„Прахлада Махарадж каза: Този, който е достатъчно разумен, трябва да използва човешката форма от самото
начало на своя живот - казано по друг начин, от най-ранно детство - да практикува дейностите на преданото
служене, оставяйки всички други занимания. Човешкото тяло се постига най-рядко и независимо, че е временно
както и другите тела, то има много голямо значение, защото в човешката форма на живот може да се извършва
предано служене. Даже най-незначителното количество искрено предано служене може да дари всеки с пълно
съвършенство“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.6.1
„Затова, когато човек се намира в материалното битие (бхавам ашритах) и е напълно способен да различи
добро от зло, трябва да се стреми към висшите цели в живота, докато тялото му е силно и здраво, и не е смутено от
старостта“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.6.5
„След много, много раждане и смърт, душата постига рядката човешка форма на живот, която, макар да е
временна, ѝ дава възможност да постигне най-висшето съвършенство. Затова разумното човешко същество трябва
бързо да се устреми към окончателното съвършенство на живота, докато тялото му, което винаги е застрашено от
смърт, не е рухнало и погинало. В крайна сметка, сетивното наслаждение е достъпно дори и в най-противните форми
на живот, докато осъзнаването на Кришна е възможно единствено за човешко същество“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.9.29

Бога от страх или заради материалната изгода, впоследствие много често започва да ги
привлича безкористното служене на Господа, защото само то носи истинска радост.
Трети се покланят на Твореца от чувство за благодарност; тях ги води чувството за
дълг. А четвъртите са тези, които черпят истинско удовлетворение от безкористното
служене на Господа, тласкани от привързаността (рага). Рага е такова състояние на
човека, когато при вида на нещо неговият ум естествено, без дълги размисли се
устремява към този обект. Този, в чието сърце при мисълта за Бога възниква подобна
привързаност, Му се покланя с рага. Що касае хората, които служат на Господа от
страх, от корист или от чувство за дълг, техните мотиви не са толкова чисти. Затова
истински предан слуга на Бога можем да назовем само този, който Му се покланя,
движен от спонтанна привързаност.
Душата е неразривно свързана с Бога и с пробуждането на рага тази връзка се
възобновява. Нашите взаимоотношения с Господа са вечни, но докато се намираме в
материалното робство, те остават непроявени. При удобна възможност те могат да
бъдат възобновени с помощта на садхана – прилежна практика. Тази практика
възражда в сърцето на човека привързаността към Бога, както огнивото отделя огън от
кремъка. Да се възобновят отношенията с Бога може дори когато Му служим от страх,
от чувство за дълг или с надеждата за възнаграждение, и за това има много
свидетелства10. Например, Дхрува започнал да се покланя на Бога, за да получи
царство. Но когато благодарение на садхана Дхрува възобновил своите чисти
отношения с Бога и получил в сърцето си привързаност към Него, той отхвърлил
материалните блага, които му били предложени.
Строго погледнато, поклонението на Бога от страх или в надежда за отплата е
неправилно11. Когато съзнанието на преданоотдадения се пречиства, той се избавя от
тези низки мотиви и по-нататък се ръководи само от чувството за дълг или
благодарност. Докато човек не се е сдобил с рага, той следва да приема служенето на
10
„Много хора са успели да достигнат освобождение като неуморно са мислили за Кришна и са спрели да
извършват греховни дейности. Тяхната усилена медитация върху Бог може да е била предизвикана от похотливи
желания, враждебни чувства, страх, привързаност или предано служене. Сега обаче аз ще ти обясня по какъв начин,
просто като съсредоточи мислите си върху Кришна, човек може да получи милостта на Бога“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.1.30
„Драги царю Юдхищхира, гопите се сдобили с милостта на Кришна благодарение на похотливите си
желания, Камса - благодарение на страха, Шишупала и други царе - благодарение на своята завист към Бог,
членовете на династията Яду - благодарение на роднинството си с Него, вие, Пандавите, благодарение на вашата
безгранична обич и привързаност към Него, а ние, обикновените предани, благодарение на преданото служене на
Бога“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.1.31

11
„Няма нищо непостижимо за преданите, удовлетворили Върховния Бог, който е първопричината на всички
причини и изначалният източник на всичко. Господ е източник на безграничните духовни качества. Затова, какъв е
смисълът преданите, които са трансцедентални към гуните на материалната природа, да следват принципите на
религия, икономическо развитие, сетивно наслаждение и освобождение, които се постигат автоматично под
въздействието на природните гуни? Ние, преданите, винаги възхваляваме лотосовите нозе на Бога и затова не ни е
нужно да молим за нищо, касаещо дхарма, артха, кама и мокша“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.6.25
„Религия, икономическо развитие и сетивно наслаждение са описани във Ведите като три-варга или трите
пътя към спасението. В тези три категории влизат: образованието и самопознанието; ритуалните церемонии,
извършени в съответствие с предписанията на Ведите; логиката; науката за закона и реда, както и различните начини
за припечелване на средства за прехрана. Има външни въпроси, които са предмет на изучаване във Ведите, и затова
аз ги считам за материални. Обаче, отдаването в лотосовите нозе на Бог Вишну считам за трансцедентално“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.6.26

Господа за свое задължение. Да се служи на Бога от чувство за дълг означава да се
спазват религиозните заръки (видхи) и забрани (нишеда). Заръките и забраните,
установени от великите светци в незапомнени времена, които регламентират
поклонението на Господа, са отразени в свещените писания12. По такъв начин,
следването на буквата на свещените писания и спазването на правилата е основано на
чувството за дълг.
Изучавайки традициите на народите по света, ние можем да се убедим, че вярата
в Бога е присъща на всеки човек. Дори диваците, които се хранят с плътта на животни,
се покланят на слънцето и луната, на високите планини, на широките реки и на
големите дървета като на свои покровители. Защо го правят? Работата е в това, че дори
попадайки в плен на материята, ние не се лишаваме от извечно присъщата ни вяра в
Бога, която се проявява по един или друг начин в зависимост от това, доколко нашето
съзнание е покрито с материя13. Но цивилизованите хора, които притежават обширни
познания, напълно покриват своята вяра с пелената на светските умозаключения и
започват да търсят убежище в атеизма или което е още по-лошо, във философията на
пустотата. Ние трябва да разбираме, че подобни заблуди са признак за болезнено
състояние на душата.
12
„Съществуват два процеса на практическо предано служене. Единият е регулативно предано служене, а
другият е спонтанно предано служене“.
„Чайтаня-чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.108
„Онези, които не са достигнали равнината на спонтанната привързаност в преданото служене, отдават
предано служене под водачеството на истински духовен учител, съответно на предписаните принципи, споменати в
разкритите писания. Съгласно разкритите писания, този вид предано служене се нарича вайдхи бхакти“.
„Чайтаня-чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.109
„Кришна има много различни бхакти - някои са слуги, други - приятели, трети - родители, четвърти интимни любими. Отдадените, които са установени в едно от тези настроения на спонтанна любов, съответстващо на
техния избор, трябва да бъдат считани за такива, които се намират на пътя на спонтанното любящо служене“.
„Чайтаня-чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.161
„Богът продължи: Скъпа майко, преданоотдадените, които са постигнали тези трансцендентални богатства,
никога не ги изгубват, защото над тях нямат власт нито оръжията, нито ходът на времето. Тъй като виждат в Мое
лице свой приятел, роднина, син, учител, покровител и Върховно Божество, Моите предани никога не могат да бъдат
лишени от достоянията си“.
„Шримад-Бхагаватам“. 3.25.38

13
„Върховният Бог отвърна: Под въздействие на времето трансценденталният звук на ведическото знание бе
изгубен в часа на унищожението. Затова, когато настана следващото сътворение, Аз предадох ведическото знание на
Брахма, тъй като самият Аз съм религиозните принципи, изложени във Ведите“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.14.3
„Бог Брахма предаде това ведическо знание на най-големия си син, Ману, а седемте велики мъдреци, начело с
Бхригу Муни, сетне на свой ред получиха същото знание от Ману“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.14.4
„От предците, начело с Бхригу Муни и останалите синове на Брахма, се появиха множество деца и потомци,
които приеха различни образи на полубогове, демони, човешки същества, гухяки, сиддхи, гандхарви, видядхари,
чарани, киндеви, киннари, наги, кимпуруши и т.н. Всичките неизброими създания във вселената, наред със
съответните си предводители, се появиха с различни природи и желания, сътворени от трите гуни на материалната
природа. Затова, заради различните характеристики на живите същества във вселената, съществуват толкова много
ведически ритуали, мантри и възмездия“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.14.5-7
„Затова и благодарение на огромното многообразие от желания и темперамент сред човешките същества, има
множество различни теистични философии за живота, които се препредават чрез традиции, обичаи и ученически
линии. Съществуват и други учители, които директно поддържат атеистични гледни точки“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.14.8

По пътя от изостаналия, нецивилизован живот към предано служене на Бога
човечеството преминава три етапа. На тези етапи то е придружавано от болести под
названието атеизъм, материализъм, скептицизъм и философия на пустотата. Тези
учения затрудняват напредъка на човечеството и го довеждат до жалко състояние.
Разбира се, не бива да мислим, че всички трябва да преболедуват тези болести на поранен или по-късен етап. Обаче докато човек страда от тях, той не може да се издигне
на по-високо ниво. Дивите племена, които са се възползвали от преимуществата на
варнашрама-дхарма, могат да получат достойно възпитание и образование, и да
тръгнат бързо по пътя на преданото служене на Бога. Такава е естествената еволюция
на човечеството. Но тези, които стават жертва на материалистическите учения, се
оказват в неестествено положение.
Жителите на различните страни и континенти се отличават едни от други.
Въпреки, че всички тях ги обединява главната черта – принадлежността им към
човешката раса – помежду им има множество различия, които носят второстепенен
характер. Невъзможно е да намерим двама абсолютно еднакви човека. Дори близнаците
се различават един от друг по външност и характер, затова не е удивително, че
поданиците на различните страни не могат да бъдат сходни във всичко. Тъй като във
всяка страна има уникални климатични условия и ландшафт, растителност и
хранителни продукти, народите на тези страни имат различно телосложение, различен
цвят на кожата и различни обичаи, носят различни дрехи и ядат различна храна.
Същото се отнася и до техния начин на мислене, а следователно и до представите им за
Бога, които макар и сходни в същността си, се различават в детайлите. Минавайки през
първобитното ниво и приобщавайки се към цивилизацията, научното знание,
нравствените принципи и накрая, към преданото служене, различните народи по
естествен начин придобиват различия в своя език, облекло, храна, и умствена
настройка. А те от своя страна водят до различни форми за поклонение на Бога.
Обективно погледнато, в тези малко съществени различия няма нищо осъдително. Ако
тези народи се придържат към правилно разбиране за Бога и Му се покланят, всички те
без съмнение ще достигнат една и съща цел. Затова Шри Чайтаня Махапрабху е
призовавал да се проповядва служене на Господа в Неговия най-висш образ, но при
това е казвал, че трябва да се избягват критичните забележки по адрес на тези, които се
покланят на Бога по друг начин14.
По назованите причини религиите в света имат пет основни различия. Първото
се отнася до учителите и пророците. Второто – до начина на мислене на вярващите,
следователно и до това настроение, в което те почитат Бога. Трето – религиозните
ритуали. Четвърто – представите за Бога; и пето – имената и названията, които зависят
от особеностите на един или друг език.
В Индия считат за духовни наставници ришите, а в други страни – Мохамед или
други пророци, Иисус Христос и различни светци. Да почита светците на своя народ е

14
„Отдаденият трябва да гледа на загубата и печалбата по един и същи начин. Не бива да бъде завладян от
скръб. Преданият не бива да обожава полубогове, но не е редно и да не ги уважава. Подобно, преданият не би
следвало нито да изучава, нито да критикува други писания“.
„Чайтаня-чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.119
„Човек трябва да има силна вяра, че ще постигне пълен успех в живота, следвайки писанията, които описват
славата на Върховната Божествена Личност, Бхагаван. В същото време, трябва да се избягва да хули другите
писания. Човек трябва непреклонно да овладява ума, речта и телесните си дейности, винаги да говори истината и да
привежда ума и сетивата си под пълен контрол“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.3.26

дълг на всеки човек. Но никой не бива да отива в чужди страни и да проповядва там
превъзходството на своето учение над всички останали (въпреки, че вярващият може и
трябва да мисли, че неговото учение е най-доброто, защото това укрепва вярата му). В
крайна сметка, прозелитизмът никому не носи благо.
Що касае настроението на вярващите и начините за отдаване на почит, в Индия
се покланят на Бог, като седят в асана, а преди поклонението са извършили няса и
пранаяма. Мюсюлманите се покланят на Господ с обърнато към Мека лице по пет пъти
на ден. Християните смирено отдават хвалебствия на Бога, като стоят на колене със
събрани длани. При това във всяка страна има свои ритуални дрехи и храна, а също и
свои разбирания за чистота и нечистоплътност.
По аналогичен начин, в представите на вярващите съществуват различия за
обекта на поклонение и свързаните с това ритуали. Едни вярващи, които са се
преизпълнили с преданост към Бога, първо създават Неговия образ в сърцето си, после
в ума, и накрая в околния свят, а след това се покланят на този образ, осъзнавайки с
вътрешно чувство неговото тъждество със Самия Господ. Последователите на други
религии, които подчертават необходимостта от философско търсене на истината,
считат Бога за безформен и Му се покланят мислено. Но по същество, всичко това са
различни ипостаси на Господа15.
В зависимост от своя език, хората наричат Бога и своята религия по различен
начин и четат различни молитви. Заради споменатите различия, религиите по света
естествено се отличават една от друга, но тези различия в никакъв случай не бива да
стават предмет на спор. Ако се случи да наблюдаваме как привържениците на друго
изповедание се покланят на Бога, нека мислим така: „Тук провеждат богослужение на
моя Бог, макар и не така, както го правя аз, а по друг начин. Тъй като съм възпитан в
друга среда, за мен този метод на поклонение не е съвсем ясен. Въпреки това, с негова
помощ мога да разбера по-добре и да оценя по достойнство своята религиозна
традиция. Бог е един за всички. Аз почтително се поклоням пред представеното тук
символично изображение на Господа. Нека Той усили моята любов към онзи Негов
образ, който е по-близък и по-привичен за мен“16. Тези, които мислят по друг начин,
които осъждат другите религии, изпитват ненавист към техните последователи и ги
преследват, без съмнение не се отличават с голям ум и не могат да се наричат достойни
хора. В степента, в която подпалват безсмислена вражда и сеят раздори, в такава степен
те изгубват своя интерес към Бога.
Да направим уговорка, че макар да не трябва да осъждаме сляпо другите методи
за поклонение, в същото време не бива да си затваряме очите за явни грешки17. Заради
15
„Два пъти роденият трябва да обожава Мен, неговия обожаем Бог, без лицемерие, като предлага с любов и
посветеност подходящи предмети на Моето мурти или на Моя форма, която се намира на земята, в огъня, слънцето,
водата или в сърцето на обожаващия“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.27.9
„Казва се, че муртито на Бога се проявява в осем разновидности - от камък, дърво, метал, глина, боя, пясък,
от ума или от скъпоценни камъни“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.27.12

16
Хануман каза: „Рама, съпругът на Сита, и Нараяна, съпругът на Лакшми, са неотличими един от друг
и от Свръхдушата. При все това, аз се прекланям на лотосоокия Рама, който ми е по-скъп от собствения ми
живот“.

17
„Съществуват пет разклонения на нерелигиозността, съответно познати като нерелигиозност

общото благо те трябва да бъдат поправяни. Ето защо Махапрабху е влизал в спор с
будисти, джайнисти и имперсоналисти, и ги е обръщал по истинския път. Такова
поведение на Бога трябва да служи за пример на Неговите преданоотдадени.
Ученията основани на атеизъм, скептицизъм, материализъм, пантеизъм и
имперсонализъм не водят към Бога и затова се считат за грешни. Трябва да разбираме,
че те представляват пълна противоположност на религията и техните последователи са
достойни за най-дълбоко съжаление. По степента на своите възможности
преданоотдадените трябва да предпазват хората от такива лъжовни философски
възгледи.
Чистата любов е вечнтоо призвание на душата. Въпреки че, както вече беше
казано, между религиите съществуват пет основни различия, истинска е онази религия,
която е насочена към достигането на тази любов18. Споровете за външните различия са
безсмислени. Ако цел на религията е чистата любов, всичко останало може да не се
взема под внимание. Що се отнася до атеизма, скептицизма, политеизма, материализма,
пантеизма и имперсонализма, те по самата си същност противоречат на тази любов и
това ще бъде показано по-надолу.
Под чиста любов ние разбираме любовта към Кришна, кришна-према19.
Природата на према е такава, че тя си има източник, или свое обиталище (ашрая), и
обект (вишая). Према не може да съществува без ашрая и вишая. Обителта на према
(ашрая) е сърцето на живото същество, а ролята на единствения вишая се изпълнява от
Кришна. Когато чистата и непогрешима према се проявява в цялата си пълнота,
представите на вярващия за Бога излизат извън рамките на концепциите за Брахман,
ишвара и Нараяна, и достигат своето най-висше развитие в образа на Кришна. Това
може да бъде разбрано, след като прочетете тази книга и след като осъзнаете какво е
према. Този, който само при споменаването на Кришна започва да възразява и спори,
никога няма да разбере истината. Вместо да се спори кое име на Бога е по-добро, подобре да се опитаме да постигнем Него самия. Божествените качества на Кришна са
описани в перлата на свещените писания „Шримад-Бхагаватам“. Те са се разкрили пред
духовния взор на Вясадева, когато той се е потопил в дълбок транс, в който по съвета
(видхарма), религиозни принципи, за които човек е непригоден (пара-дхарма), преструвка на религия
(абхаса), аналогична религия (упадхарма) и измамлива религия (чала-дхарма). Онзи, който съзнава
истинския религиозен живот, трябва да избягва тези пет вида нерелигиозност“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.15.12
„Религиозните принципи, които пречат на човек да следва собствената си религия, се наричат
видхарма. Религиозни принципи, наложени от другите, се наричат пара-дхарма. Нов вид религия,
създадена от някой, изпълнен с фалшива гордост, и която противоречи на принципите на Ведите, се
нарича упадхарма. А интерпретацията чрез словесно жонгльорство се нарича чала-дхарма“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.15.13
„Измислената религиозна система, скалъпена от някой, който преднамерено пренебрегва
предписаните си задължения, се нарича абхаса (смътно отражение или лъжливо подобие). Но ако човек
изпълнява предписаните задължения за съответната си варна и ашрама, защо те не са достатъчни да
потушат материалните страдания?“
„Шримад-Бхагаватам“. 7.15.14

18
„Всички дейности, които човек извършва в съответствие с положението си, са напълно
безполезен труд, ако не пробуждат у него влечение към посланието на Божествената Личност“.
„Шримад-Бхагаватам“. 1.2.8

19
„У този, който просто слуша ведическите писания, веднага се пробужда влечението към любовно предано
служене на Бог Кришна, Върховната Божествена Личност, което потушава огъня на скръбта, илюзията и страха“.
„Шримад-Бхагаватам“. 1.7.7

на Нарада се е съсредоточил върху Господа. Вясадева е възпял в „Шримад-Бхагаватам“
качествата на Кришна, защото е знаел, че предаността към Него е способна да избави
душата от скръб, илюзия и страх.
В зависимост от своята природа, различните хора, докато четат или слушат
повествованията за Кришна, Го възприемат двояко: едните се ръководят от истинското
знание, а другите – от мнимото. Дори когато Кришна идва в този свят, двата споменати
типа хора гледат на Него така, както бе казано по-горе. Читателите, които се
интересуват от детайлно обяснение на тези два вида възприятия, препращаме към
„Шат-сандарбха“, „Бхагаватамрита“ и „Шри Кришна-самхита“ и ги съветваме да изучат
подробно тези трудове с помощта на опитни наставници. В настоящата книга не е
възможно да разгледаме тази тема по-подробно. Ще отбележим само, че правилното
разбиране на Бога, което се нарича видват-пратити, се намира под покровителството
на духовната енергия на знанието, видя-шакти, а неправилното разбиране (авидватпратити) - под покровителството на авидя, или невежеството.
Всички опити да бъде постигнат Кришна на основата на авидват-пратити
неизбежно водят до разногласия, което не можем да кажем за опитите, основани на
видват-пратити20. Затова този, който се стреми към духовно съвършенство
непременно трябва да придобие видват-пратити. Какъв е смисълът от празни
полемики на основата на авидват-пратити, които само въвеждат човека в
заблуждение и го отдалечават от най-висшата цел на живота? 21
За видват-пратити можем да кажем следното. Такова разбиране е достъпно
само за този, който е способен да се откаже от светските представи и да постигне
природата на нещата, които се отнасят към сферата на духа. Такива хора съзерцават
Кришна с духовно зрение, слушат за Неговите деяния с духовен слух и усещат
Неговата сладост с духовен вкус. Развлеченията на Кришна нямат нищо общо с
материята. Въпреки че Кришна, благодарение на действието на Своята непостижима
енергия, може да се открие пред материалния поглед, на никого не е дадено да постигне
Господа с материални органи на сетивата. Затова, когато Кришна проявява Своите игри
в материалния свят, само тези, които са надарени с видват-пратити могат
действително да стигнат до съприкосновение с Господа. А останалите под влиянието на
авидват-пратити са убедени, че Кришна се ражда, расте и старее като обикновен
простосмъртен. Авидват-пратити убеждава човека в истинността на безличния
20
„Глупавите хора с ограничени познания не могат да осъзнаят трансцеденталната природа на формите,
имената и дейностите на Бога, който играе като актьор в пиеса. Те нито могат да ги изразят в разсъжденията си, нито
могат да ги опишат с думи“.
„Шримад-Бхагаватам“. 1.3.37
„Само тези, които всеотдайно, непрекъснато и с любов служат в лотосовите нозе на Бог Кришна, който
държи в ръка колело от колесница, могат да осъзнаят създателя на вселената в пълното Му величие, могъщество и
трансцеденталност“.
„Шримад-Бхагаватам“. 1.3.38

21
„О, Уддхава, както знанието, така и невежеството, които са породени от мая, произлизат от Моята енергия.
Както знанието, така и невежеството нямат начало и постоянно даряват освобождение или обвързаност на
въплътените живи същества“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.11.3
„О, най-интелигентни Уддхава, живото същество, наречено джива, е неразделна част от Мен, но поради
невежество страда в плен на материята от незапомнени времена. Знанието обаче може да го освободи“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.11.4

ипостас на Бога, лишен от каквито и да било качества, и го принуждава да приема
Кришна, заедно с всички Негови атрибути, за роден от материята. Но Висшата истина
не може да бъде постигната с помощта на земната логика. Нима човек със своя
ограничен разум може да обхване необятния безграничен Господ? Да се познае Бога и
да се вкуси сладостта на взаимоотношенията с Него, може само с помощта на вечно
присъщата на душата преданост. Тази преданост, или бхакти, появявайки се в сърцето,
ознаменува пробуждането на према, чистата любов към Бога. В заключение на казаното
ще отбележим, че да се придобие видват-пратити и покровителството на видя-шакти,
може единствено по милостта на Кришна.
От всички представи за Бога, съществуващи в света, образът на Кришна найсилно подхожда за развиването на чиста любов. Създаваният от Корана образ на Аллах
не внушава чиста любов, защото дори самият Пророк Мохамед, който се ползвал с
особената благосклонност на Аллах, не е успял лично да Го види и е стоял на
почтително разстояние от Него. Според християнските представи също Бог е много
далеч от вярващите. Какво да кажем в този случай за безличностния Брахман? Дори
Господ Нараяна не е толкова лесно да се обикне с чиста любов. Затова Кришна,
пребиваващ в Своята духовна обител, Вриндаван, представлява единственият обект на
чиста любов.
В обителта на Кришна цари блаженство. Въпреки че тази обител е преизпълнена
с необикновено величие, то никак не загатва за себе си, защото там по природа всичко е
изпълнено със сладост и вечно щастие22.
Богатството на Кришна – това са плодовете, цветята и горските дебри. Негови
подопечни са кравите, Негови приятели – пастирите, а приятелки – гопите. За храна на
Кришна служат маслото, айранът и млякото. Горите и дебрите на Вриндаван са
пронизани от привързаност към Кришна. Служи Му река Ямуна и цялата природа на
това божествено царство. Въпреки че извън пределите на Вриндаван на Кришна се
покланят като на Всевишния, жителите на Вриндаван, които ценят Кришна по-високо
от собствения си живот, се отнасят към Него като с равен или като по-малък. И това не
е удивително, защото в противен случай миниатюрната душа не би могла да обича
Върховния. Нима Господ, който е безгрижен, свободен и жадуващ за чиста любов, се
нуждае от поклонението на когото и да било? Нима това поклонение Му доставя
истинско удовлетворение? Кришна, неизчерпаемият източник на възхитителни игри и
забавления, скрива Своето величие зад очарователен облик и се наслаждава на живота в
духовното царство Вриндаван, като слиза на едно ниво с жителите му и дори им
22
„Четирите принципа на развитие в духовния живот - дхарма, артха, кама и мокша - до един зависят от
благоразположението на Върховния Бог. Затова, мои скъпи другари, следвайте стъпките на отдадените. Лишени от
желания, разчитайте изцяло на благосклонността на Върховния Бог и обожавайте Него, Свръхдушата, в предано
служене“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.7.48
„Мои скъпи приятели, о, синове на демоните, не можете да удовлетворите Върховния Бог като станете
съвършени брамини, полубогове или велики светци, нито като станете безукорни в поведението си или добиете
огромна ученост. Никоя от тези квалификации не буди радост у Бога. Нито пък можете да Го удовлетворите
посредством милосърдие, въздържание, жертвоприношения, чистота или съблюдаване на обети. Богът се радва
единствено ако човек изпитва неотклонна и непримесена с нищо преданост към Него. Без искрено предано служене,
всичко е просто театър“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.7.51-52
„Мои скъпи приятели, о, синове на демоните, по същия благосклонен начин, по който човек гледа на себе си
и се грижи за себе си, заемете се с предано служене, за да удовлетворите Върховния Бог, който присъства навсякъде
като Свръхдуша на всички живи същества“.
„Шримад-Бхагаватам“. 7.7.53

отстъпва за някои неща.
Може ли този, който е избрал чистата любов за своя единствена цел в живота, да
има някакъв друг обект на привързаност, освен Кришна? Въпреки че на различните
езици Кришна, Вриндаван, гопа и гопи, Ямуна и кадамба могат да се наричат по
различен начин, тези, които се стремят към чистата любов към Бога, трябва да признаят
съществуването на тези вечни категории, без да обръщат внимание на лингвистичните
различия. По този начин, Кришна представлява единственият обект на чиста любов.
Докато преданоотдаденият не е постигнал спонтанна привързаност към Бога, той
трябва да развива в себе си Кришна съзнание от чувство за дълг, като спазва стриктно
главните и второстепенни правила на бхакти. По свидетелството на свещените
писания, човек може да постигне Кришна съзнание по два начина: като следва
правилата (видхи) и като развива в себе си привързаност (рага). Спонтанната
привързаност, рага, се среща много рядко. Когато тя възникне, необходимостта от
спазването на видхи отпада. Но докато това не се случи, трябва да се действа в
съответствие с видхи. Това е задължително условие. Пътят към рага във висша степен е
самодостатъчен и индивидуален; той не е подчинен на никакви закони. Да вървят по
този път могат само най-достойните и късметлиите. Ето защо в свещените писания са
приведени правила само за пътя видхи.
Дори тези, които за свое нещастие не вярват в Бога, формулират някакъв вид
своеобразни видхи, за да могат някак да подредят своя живот. Те се наричат норми на
поведение или нравствени закони. Но колкото и съвършени да са тези канони, тяхното
спазване няма да донесе на човека истинско благо, ако те не предвиждат постигане на
Бога. Такава етика е материалистична във всички отношения. Само тези представи за
етика и морал, които са основани на вярата в Бога и задължават да се изпълнява своя
дълг пред Него, са действително достойни за човека.
Както вече беше казано, има два вида правила: главни и второстепенни. Към
първата група се отнасят правилата, които са непосредствено насочени за
удовлетворяване на Бога и служене на Него, а към втората група спадат правилата,
които служат косвено на тази цел. Следващият пример ще ни помогне да разберем това.
Едно от второстепенните правила гласи, че рано сутрин трябва да извършваме
измиване. Тази процедура освежава тялото, закалява здравето и привежда ума в
равновесие. А когато умът на човек е спокоен, нищо не му пречи да се покланя на
Господа. Измиването не е свързано пряко с поклонението на Бог, защото
непосредственият резултат от него е освежаването на тялото. Но ако приемаме
телесния комфорт за окончателна цел на измиването, то сами по себе си сутрешните
измивания няма да доведат до поклонение на Господа. Истинската цел на измиването е
поклонението на Бога, но ако между измиването и поклонението възникват междинни
цели, те могат да скрият и поставят под опасност достигането на крайната цел.
В същото време, непосредственият резултат от спазването на главните правила е
поклонението на Бога23. Между тези правила и поклонението на Господ няма и не
може да има никакви междинни цели. Слушането на повествованията за Бога и
повтарянето на Неговото име са двете главни правила, които са насочени директно към
поклонение на Бога. Въпреки че винаги трябва да помним главните правила, ние не
бива да забравяме и второстепенните. Ако не изпълняваме второстепенните правила,
23
„Ако работата, която човек върши, не го издига до пътя на религията, ако религиозните ритуали,
които изпълнява, не култивират у него дух на отречение и ако животът в отречение не го води до предано
служене на Върховната Личност на Бога, такъв човек трябва да се смята за мъртвец, въпреки че все още е
жив“.
«Шримад-Бхагаватам». 3.23.56

няма да ни се удаде да запазим своето здраве, дори и самия си живот. А тогава как ще
спазваме главните правила за предано служене? Второстепенните правила и ценности
са украшение на човешкия живот. Светското образование, изкуството, науката,
културата, закона и реда, целеустремеността, принципите за морала и нравствеността
са важни защото с тяхна помощ човечеството може да бъде насочено по пътя на
безкористно служене в лотосовите нозе на Бога. Като подпомагат изпълнението на
основните правила, второстепенните правила по милостта на Господ правят нашия
живот приятен, както на началните нива на духовна практика, така и на стъпалата на
съвършенството.
Въпреки това, в етапите за развитие на човека съществува определена градация:
първобитен етап, цивилизован, научен, етап на атеистичната нравственост, етап на
религиозните нравствени принципи, етап изграден въз основа на вайдхи-бхакти и
накрая, на према-бхакти. Човешкият живот, в пълния смисъл на тази дума, започва
едва от степента на религиозната нравственост. Без вяра в Бога, хората, независимо от
степента на тяхната цивилизованост, ученост и нравственост, с нищо не са по-добри от
животните. Човек е достоен да се нарича човек, само ако вярва в Бога и следва
повелите на свещените писания. Именно от този етап ние ще разглеждаме човешкия
живот. Що се касае до цивилизацията, науката и нравствеността, трябва да разбираме,
че те само допълват живота.
В следващите глави на тази книга ще се говори за това по какъв начин животът,
основан на религиозните нравствени принципи, достига съвършенство в преданото
служене към Бога. Задълженията на душата, които са ѝ присъщи по природа, се наричат
джайва-дхарма. А ако става въпрос за човек, неговата джайва-дхарма носи названието
манава-дхарма. Манава-дхарма, задълженията на човека, от своя страна се разделят на
главни или присъщи, и косвени или вторични. Вторичната дхарма се определя от
материалните качества на човека и от неговото положение в обществото, а присъщата
дхарма зависи единствено от самата душа. Само присъщата дхарма представлява
истинската дхарма на душата. А вторичната дхарма не притежава никаква ценност,
защото тя представлява не друго, а присъщата дхарма, видоизменена под влиянието на
трите гуни на материалната природа. Понякога наричат вторичната дхарма обусловена.
Когато душата се избави от материалната обусловеност, нейната основна дхарма
продължава своето съществуване. Второстепенните правила и ограничения, понятия
като грях и добродетели – всичко това се отнася към вторичната дхарма. Строго казано,
душата никога не се разделя с вторичната дхарма. Това, което в обусловено състояние
се проявява като вторична дхарма, по същество представлява изопачено състояние на
присъщата дхарма. Когато душата се освобождава от влиянието на гуните на
материалната природа, вторичната дхарма отново се превръща в присъща дхарма.
Затова в тази книга ние отначало ще разгледаме второстепенните правила и
ограничения, след това основните, и едва накрая ще преминем към степента на
духовното съвършенство, наречено према-бхакти.
В първа глава, описвайки Върховния, ние използвахме думите „Бог“, „Господ“ и
„Кришна“, но нека читателят не мисли, че те се отнасят към различни същества24.
Кришна е единственият обект за поклонение на душата. Образът на Кришна в пълна
степен отразява присъщата на Бога сладост. Когато говорим за Кришна във връзка с
24
„Учените трансценденталисти, които познават Абсолютната Истина, наричат тази недвойствена
субстанция Брахман, Параматма или Бхагаван“.
„Шримад-Бхагаватам“. 1.2.11

други обекти и искаме да подчертаем Неговото върховенство над тях, ние Го наричаме
„Господ“. Ето защо в началото на книгата именно тази дума е използвана вместо
думата „Кришна“. Това върховенство на Кришна по същество не е нищо друго, освен
Неговата естествена власт над цялото творение. Ето защо, когато става дума за трите
начала на мирозданието, обикновено се използват термините чит (живото същество,
което притежава съзнание), ачит (инертната материя) и ишвара (Господ, властващ
както над едното, така и над другото).

1.2. Учението на Господ Чайтаня
Ако искаме да разберем учението на Господ Чайтаня, ние следва да се обърнем
към „Чайтаня Чаритамрита“. Шри Чайтаня Махапрабху не е оставил след себе си
никакви произведения, освен осемте строфи, известни под името „Шикшаштака“.
Освен това, в „Падявали“ има няколко стиха, които се приписват на Господа, но
наставленията, съдържащи се в тях, имат неподреден характер. Съществуват също и
няколко неголеми творби, които сякаш принадлежат на перото на Господ Чайтаня,
обаче след внимателно разглеждане става ясно, че това е фалшификация.
Многочислените трактати на госвамите обясняват много подробно учението на Господ
Чайтаня, но не споменават Той да е писал някакви книги. Ето защо „Шри Чайтаня
Чаритамрита“ на Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами представлява найавторитетното произведение, което разказва за деянията и наставленията на Господа.
Тези наставления напълно се потвърждават от думите на госвамите. Затова „Чайтаня
Чаритамрита“ се ползва с голямо уважение в кръговете на знаещите. Кришнадас
Кавирадж Госвами е бил съвременник на Господ Чайтаня Махапрабху. В работата на
Кришнадас Кавирадж над „Чайтаня Чаритамрита“ са му помагали Рагхунатха дас
Госвами, Рупа Госвами и другите най-близки ученици на Господ Чайтаня. По това
време вече са били излезли на бял свят „Шри Чайтаня Чандродая Натака“ на Кави
Карнапур и „Шри Чайтаня Бхагавата“ на Вриндаван дас Тхакур. Тези две творби са
оказали неоценима помощ на Кришнадас Кавирадж. Като вземем под внимание всички
тези обстоятелства, нека се обърнем към „Чайтаня Чаритамрита“.
Докато Шри Чайтаня Махапрабху живеел със семейството си, Той проповядвал
колко важно е възпяването на святото име и неговата слава във вътрешния двор на
Шриваса и на брега на Ганг, а също и в училище на Своите ученици, и на минувачите
по улицата. Отричайки се от света на двадесет и четири годишна възраст, Господ
Чайтаня преподал духовната наука на Сарвабхаума в Пури, на Рамананда Рай във
Видянагар, на Венката Бхатта в Южна Индия, на Рупа Госвами заедно с Рагхупати
Упадхяя и Виллабха Бхатта в Праяг, а също на Санатана Госвами и Пракашананда във
Варанаси. Въз основа на тези наставления може да се състави достоверно представяне
на учението на Господ Чайтаня. Внимателно изучавайки учението на Чайтаня, ние се
опитахме да го изложим в настоящата книга.
Проявявайки безпримерно състрадание към всички живи същества, Шри Чайтаня
Махапрабху разпространил чистата вайшнава-дхарма или джайва-дхарма из цяла
Индия. В едни части на страната Той проповядвал сам, а в други изпращал Своите
ученици. Тези проповедници, които Той дарил с необикновена духовна сила и любов
към Бога, са изпълнявали своята мисия без да очакват нищо в замяна, тъй като да
проповядва чиста дхарма може само този, който има чисто сърце. В наши дни
привържениците на различни религии проповядват, за да спечелят средства за
съществуване, но такава проповед не може да се увенчае с успех.
В „Чайтаня Чаритамрита“ (Ади Лила 7.163-7.167) се казва: „Шри Кришна Чайтаня
Махапрабху и другите членове на Панча Таттва проповядваха повсеместно святото име

на Господа, за да разпространят любовта към Бога по целия свят. Затова всички негови
обитатели им бяха много признателни. Господ Чайтаня изпрати двама Свои
пълководци – Рупа Госвами и Санатана Госвами – в Матхура да разпространяват
философията бхакти. Нитянанда Прабху по указание на Господ Чайтаня се отправи в
Бенгал, където разгърна широка проповед на Неговото учение. А Сам Чайтаня
Махапрабху започна да проповядва святото име в градовете и селата на Южна Индия.
В Своите странствания, Той достигна южния край на Индийския полуостров, който се
нарича Сетубандха (нос Коморин). По пътя Господ Чайтаня спаси всички срещнати,
като им проповядваше учението бхакти и ги даряваше с любов към Бога“.
Учението на Шри Чайтаня Махапрабху се свежда до това, че любовта към
Кришна представлява извечната религия или дхарма на душата. Нищо не може да
застави душата да се откаже от тази дхарма, но забравяйки за Кришна, душата се е
оказала въвлечена в илюзия, мая. Така у нея се е появил интерес към това, което не е
свързано с Кришна, и тя е предала своята дхарма на забвение. Оттогава насам тази
дхарма е скрита в най-голямата дълбочина на сърцето ѝ. Ето защо живото същество е
принудено да търпи материални страдания. Но ако късметът му се усмихне, то ще си
спомни за своето вечно положение като слуга на Кришна и отново ще добие своята
дхарма, възвръщайки се в естественото си състояние.
Шраддха, или вярата в казаното, представлява ключът към успеха. Да я придобие
може само този, който в продължение на много животи е имал щастието да извършва
благочестиви постъпки и благодарение на това е успял да развие в себе си отвращение
към материалния свят25. Както вече беше казано, шраддха (благоговение, почитание) и
вяра – това е едно и също26. По този начин шраддха означава убеденост в това, че
поклонението на Кришна включва в себе си цялата останала дейност27. Когато душата,
благодарение на своите минали заслуги и на постигналия я късмет, се пречиства, тя по
естествен начин придобива шраддха, която произлиза от нейната вечна дхарма. Този,
който благодарение на служенето към Бог в обществото на Неговите поклонници е
развил в себе си такава вяра, се избавя от всички материални привързаности и с
времето достига нивата ништха (устойчивост в преданото служене), ручи (духовен
вкус), асакти (привързаност към Бога), бхава (екстаз) и накрая, према (любов към
Бога)28.
25
„Ако по добра съдба живото същество развие вяра в Кришна, то започва да общува с преданите“.
«Чайтаня Чаритамрита». Мадхя. 23.9

26
„Шраддха е смелата, твърда вяра, че посредством отдаване на предано любящо служене на
Кришна, човек автоматично изпълнява и всички допълнителни дейности. Такава вяра е благоприятна за
изпълнението на предано служене“.
«Чайтаня Чаритамрита». Мадхя. 22.62

27
„Като поливаме корена на дървото, даваме енергия на ствола, клоните, вейките и останалите му
части, а като осигуряваме храна на стомаха, даваме сили на сетивата и на другите части на тялото. По
същия начин, когато почитаме Върховния Бог чрез процеса на предано служене, ние по естествен начин
удовлетворяваме и полубоговете, които са неделими Негови части“.
«Шримад Бхагаватам». 4.31.14

28
„Ако по един или друг начин, заради добрата си съдба, човек, който не е нито прекалено
отблъснат, нито пък твърде привързан към материалния живот, развие вяра в слушането и възпяването на
Моята слава, той трябва да намери съвършенството по пътя на любящата преданост към Мен“.
«Шримад Бхагаватам». 11.20.8

Когато извечно присъщата вяра на човека стане твърда, той застава на пътя на
спонтанната преданост към Кришна, или рага-марга, и безпрепятствено се придвижва
по него, без да придава голямо значение на правилата и забраните на свещените
писания. Но ако вярата на човека още е слаба, в своето духовно развитие той трябва да
се ръководи от указанията на истински духовен учител. Вярата в Бога обикновено се
сумира от вярата в думите както на свещените писания, така и на духовния учител,
затова следването на заповедите на свещените писания е много важно29. За това
свидетелстват следните думи на Господ Чайтаня, насочени към Пракашананда:
- О, господине, ако позволиш, ще ти обясня причината за Моето необикновено
поведение. Нека ти бъде известно, че Моят духовен учител Ме считаше за глупак. Той
Ми каза: „Тъй като си недостатъчно разумен, за да изучаваш „Веданта“, винаги
повтаряй святото име на Кришна, което представлява същността на всички ведически
мантри, химни. Просто произнасяйки мантрата с името на Кришна, можеш да се
освободиш от оковите на материалния живот. Действително, повтарянето на Харе
Кришна е достатъчно, за да се получи убежище в лотосовите нозе на Бога. Повтарянето
на святото име, което съдържа смисъла на всички ведически химни, е единствената
автентична духовна практика в настоящия век на Кали, което се потвърждава от всички
свещени писания“. Като ми разказа за могъществото на маха-мантрата Харе Кришна,
духовният Ми учител ме научи на още един стих и ми заръча винаги да го помня и да
повтарям и него: „В Кали-юга няма друг път, няма друг път, няма друг път за духовно
усъвършенстване, освен възпяването на святото име, на святото име, на святото име на
Господа“. След като получих това указание, започнах да повтарям святото име през
цялото време, обаче резултатът ме доведе до известно объркване: произнасяйки святото
име, престанах да осъзнавам обкръжението си и започнах да се смея и да ридая, да
танцувам и да пея като безумен. Като събрах мислите си, реших че святото име на
Кришна е затъмнило духовното ми знание. Откривайки, че святото име ме е побъркало,
без да се бавя нито минута повече се обърнах за разяснение към Своя духовен учител,
като смирено се поклоних в неговите лотосови нозе: „О, господине, каква мантра си
ми дал? Повтаряйки я, съвсем загубих разсъдъка си! Святото име, произнесено в екстаз,
ме кара да танцувам, да се смея и да лея потоци от сълзи“. След като ме изслуша,
духовният ми учител отговори с усмивка: „Особеното на тази маха-мантра Харе
Кришна се състои в това, че всеки, който я произнася, веднага придобива екстатична
любов към Кришна. Благочестие, икономическо благополучие, сетивни наслаждения и
освобождение са приети за четирите цели на живота, но в сравнение с петата и висша
цел – любовта към Бога – те са не по-ценни от слама, която се валя по пътя“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 7.71-7.84).
Думите „духовният учител ме научи на още един стих и заръча винаги да го
помня и да го повтарям“ свидетелстват, че следването на завета на свещените писания
укрепва вярата. Според твърдението на Шри Чайтаня Махапрабху, единственият
авторитетен аргумент по духовните въпроси са думите на ведическите писания, а
съвсем не логическите умозаключения и философски разисквания 30.
29
„Докато не се е наситил на плодоносните дейности и не е пробудил вкуса си към предано служене
посредством шраванам киртанам вишнох (ШБ 7.5.23), човек трябва да действа в съответствие с
регулиращите принципи на ведическите предписания.”
«Шримад Бхагаватам». 11.20.9

30
„Непогрешимите ведически знания са най-висшето доказателство“.
«Чайтаня Чаритамрита». Ади. 7.132

Съществуват две разновидности на вярата: слаба (комала-шраддха) и
непоколебима (дридха-шраддха). Предаността към Бога, която се изгражда въз основа
на непоколебимата вяра, е също твърда и носи естествено блаженство. Шри Чайтаня
Махапрабху описва това в Своята „Шикшаштака“. А за комала-шраддха Той казал на
Санатана Госвами следното:
„Този, който е имал късмета да придобие вяра в Кришна, Търси обществото на
Неговите преданоотдадени. Вдъхновен от общуването с тях, човек започва да следва
предписаните принципи на предано служене. Преди всичко, той слуша и преразказва
повествованията за Бога и така се избавя от всички свои грехове и недостатъци. Когато
човек се избави от нежелателните качества, неговата вяра в преданото служене
укрепва. Когато тази вяра става устойчива, се пробужда вкусът към слушане за Кришна
и за възпяване на Неговите качества. Пробуждането на вкуса води със себе си
възникването на дълбока привързаност към Кришна, а благодарение на такава
привързаност, в сърцето на човек израства семето на любовта към Господа. Когато тези
екстатични емоции се усилват, те се наричат любов към Бога. Такава любов
представлява най-висшата цел в живота и източник на неописуемо блаженство“.
(„Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 23.9-23.13).
Тези, чиято вяра е много силна, не се нуждаят от ръководството на свещените
писания, обаче за хората с неукрепнала вяра е крайно важно да изучават свещените
писания и да общуват с преданоотдадените. За такива хора посвещението от истински
духовен учител представлява необходимост. Получавайки мантрата от духовния
учител, слушайки как той обяснява свещените писания, и покланяйки се на Божеството
под негово ръководство, ученикът напредва по духовния път. Именно за тази категория
хора е предназначена даша мула шикша (десетте главни наставления). Първото
наставление касае източника на истинско знание; то гласи, че такъв източник са
свещените писания. А деветте останали наставления представляват заключения,
получени на основата на писанията. За този, който е свободен от съмнения и с
непоколебима вяра повтаря святото име, не е задължително да изучава свещените
писания, защото по милостта на святото име за него от само себе си ще се открие
смисълът на тези девет основни положения. Но този, чиято вяра е недостатъчно силна,
може вследствие на порочно общуване да се отдели от пътя на предано служене, ако не
знае добре свещените писания. Единственият източник на знания за такива хора са
Ведите, защото в тях се съдържа знанието за Брахман. Ведите са предназначени за
различни категории хора и съдържат множество указания, предназначени за кармите
(желаещите да се наслаждават на плодовете от своя труд) и гяните (склонните към
философско търсене на истината). Ето защо не е лесно от Ведите да се извлекат
предписания, предназначени за преданоотдадените. С цел да се покаже как трябва да
бъдат разбирани Ведите са били съставени саттвика-пураните. Най-добрата от всички
саттвика-пурани е „Шримад Бхагаватам“, където най-достъпно е обяснен найсъкровеният смисъл на Ведите31. Затова „Шримад Бхагаватам“ и „Нарада Панчаратра“
„Обусловената душа не може да съживи Кришна съзнанието със собствени усилия. Но от
безпричинна милост, Бог Кришна състави ведическата литература и нейните допълнения,
Пураните“.
«Чайтаня Чаритамрита». Мадхя. 20.122

31
„Казва се, че Шримад Бхагаватам е есенцията на философията Веданта. Онзи, който изпитва
наслада от нектарната му сладост, никога няма да изпита привличане към никаква друга литература“.
„Шримад-Бхагаватам“. 12.13.15
«„Бхагаватам“ объяснява „Махабхарата“ и „Брахма-сутра“, представлява естествен комментар

са приети за най-авторитетните източници на знания.
Господ Чайтаня казал на Санатан Госвами: „Във ведическите писания се казва, че
живото същество е свързано с Кришна във вечни отношения, които се наричат
самбандха. Опитите на живото същество да постигне тези отношения и да действа в
съответствие с тях се нарича абхидхея. А най-висшата цел, или завръщането в къщи,
при Бога, се нарича прайоджана. Преданото служене, или използването на сетивните
органи за удовлетворение на Господа се нарича абхидхея, защото позволява на живото
същество да пробуди в себе си любовта към Бога, която представлява най-великото
съкровище, най-висшата цел на живота“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.12420.125).
Взаимоотношенията между джива, материалната природа и Бога се наричат
самбандха. Кришна е един, но Той притежава две енергии: мая-шакти и дживашакти. Първата обезпечава съществуването на материалния свят, а втората – на
живите същества. По този начин, самбандха означава връщане на живото същество към
неговото естествено положение на слуга на Кришна.
В наставленията на Господ Чайтаня към Сарвабхаума Бхаттачаря се казва: „В
Своя изначален образ, Върховният Бог в пълна степен притежава трансцендентални
достояния, до които материалната нечистота не може да се докосне. Трябва да се
разбере, че крайната цел на всички ведически писания е Върховната Личност на Бога“
(„Чайтаня Чаритамрита. Ади Лила“. 7.139). Нещо подобно Махапрабху казал и на
Санатана Госвами: „Ведическите писания разказват за вечните отношения на живото
същество с Кришна, които се наричат самбандха“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя
Лила“. 20.124).
Съвършеното знание самбандха-таттва включва в себе си разбирането за
следните основни положения на Ведите: 1) Кришна; 2) Енергиите на Кришна; 3) Раса;
4. Природата на джива; 5) Джива в материалния свят; 6) Джива в освободено
състояние; 7) Ачинтя-бхеда-абхеда. Този, който постигне в съвършенство тези седем
истини, придобива самбандха-гяна.
Всяко литературно произведение представлява съвкупност от мисли, изразени с
думи. Буквалното значение на думите се нарича абхидха-вритти. Например, ако
поставим числителното „десет“ до съществителното „слонове“, ще се получи
словосъчетанието „десет слона“, което ясно указва количеството на тези животни. Но
понякога думите се използват метафорично. Такова значение се нарича лакшанавритти. Така изразът „пастирите от Ганг“ не трябва да бъде приеман буквално, защото
човек не може да стои на повърхността на водата. Ако се обърнем към лакшанавритти става ясно, че пастирите се намират на брега на Ганг.
Ведическите писания трябва да бъдат разбирани в светлината на абхидха-вритти,
или буквално. Изучавайки Ведите, ние ще стигнем до извода, че техният непосредствен
смисъл, абхидхея, е преданото служене на Върховния Бог. Карма, гяна и йога имат
само косвено отношение към главния предмет на Ведите. Затова, в качеството на
основен метод, който позволява да се достигне Господ, Ведите препоръчват садханабхакти. По този начин садхана-бхакти представлява осмата, а прайоджана (целта на
бхакти, или кришна-према) – деветата тема на Ведите.
Господ Чайтаня казал на Санатана Госвами: „Аз подробно ти описах
към гаятри мантра и отразява смисъла на Ведите в пълна степен. В осемнадесетте хиляди стиха на това
произведение се съдържат същността на всички Веди, литописи и „Веданта“. Опитвайки божествената
сладост на „Бхагаватам“, читателят ще изгуби интереса си към всичко останало“.
„Гаруда-пурана“

взаимоотношенията на живото същество с Кришна, които се явяват главният предмет
на всички ведически писания. Кришна стои в центъра на всяка дейност. Сега ще ти
разкажа за преданото служене, с помощта на което може да бъде достигнат Кришна и
да се добие любов към Него“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.3-22.4).
Така Чайтаня Махапрабху проповядвал джайва-дхарма, вечната религия на
душата, която се състои от самбандха, абхидхея и прайоджана.

1.3. Кришна, енергиите на Кришна и раса
Господ Чайтаня казал на Санатана Госвами: „О, Санатана, чуй за вечния образ на
Бог Кришна. Кришна е Абсолютната Истина. Той е над двойственостите на този свят,
но в същото време живее във Вриндаван като син на Махараджа Нанда. Всичко
произлиза от Кришна, защото Той е източникът на всичко съществуващо. Вечното тяло
на Кришна е изпълнено с духовно блаженство. Закрилник на това мироздание, Той
управлява всички живущи. Кришна, когото наричат Говинда, е Върховният повелител.
Неговото тяло е вечно, духовно и изпълнено с блаженство. Той е началото на всичко
съществуващо. Той самият няма начало, защото е причината на всички причини.
Кришна, Говинда е Самият Господ, Върховната Личност на Бога. Той в пълна степен
притежава шестте достояния и пребивава в Своята вечна обител, Голока
Вриндавана32.“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.152-20.154).
Живите същества са способни да постигнат Бога, защото Той самият желае това.
Ние придобиваме знание по три начина: посредством физическото си тяло, тоест чрез
познавателните сетивни органи; посредством финото тяло, тоест в процеса на мисловна
дейност; и посредством присъщите на джива способности да възприема това, което се
отнася към сферата на духа.
Очите, ушите, носът, езикът и кожата са петте органа, с помощта на които ние
познаваме околния свят, обаче това знание е ограничено в рамките на физическото
тяло. Мисленето, помненето и съсредоточаването върху материални обекти също може
да задълбочи само нашето знание за материята или в най-добрият случай да ни даде
изкривена представа за духовните теми. Тези два източника на знание са материални и
затова няма да ни помогнат да постигнем Господа, който е духовен. Той може да бъде
видян само с духовно зрение33. Тези, които се надяват да познаят Бога с помощта на
материалните сетива се обръщат към асана, пранаяма, дхяна, дхарана и другите методи
на ащанга-йога. Отричайки всичко материално, тези хора се опитват да постигнат Бога
като Параматма, Свръхдушата на всичко съществуващо. Но това не им помага да
придобият съвършено, духовно виждане. С помощта на този метод може да бъде
придобито само частично разбиране на духа, основано на отхвърлянето на
32
„Първо е Деви-дхама, след това Махеша-дхама, по-нагоре от Махеша-дхама е Хари-дхама, а над
всички е Неговата собствена обител, Голока. Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е
разпределил съответната власт, присъща на всяка една от тези обители“.
„Брахма Самхита“. 5.43

33
„Когато болното око се намаже с лечебен мехлем, то постепенно възвръща способността си да
вижда. По подобен начин, когато съзнателното живо същество се пречисти от материално
замърсяване чрез слушане и възпяване на светите разкази за Моята слава, то си възвръща
способността да вижда Мен, Абсолютната Истина, във финия Ми духовен облик“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.14.26

материалното знание. Тези, които са настроени много категорично, изпитват
отвращение към всички материални образи. Затова те си представят безформения Бог и
мислят, че виждат Брахман. В действителност, тяхната така наречена медитация върху
Брахман е маскарад34.
Господ Чайтаня казал на Санатана Госвами: „Има три метода за духовно
усъвършенстване: това са философските търсения, мистичната йога и преданото
служене. Те водят до постигане на трите аспекта на Абсолютната Истина: Брахман,
Параматма и Бхагаван“. („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.157). „Независимо
как възприемаме Ведите – буквално или метафорично – те или пряко, или косвено
разказват само за Бог Кришна“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.146).
Когато у душата възникне желание да види лицето на Бога, Той застава пред нея в
образ, който е достъпен за нейното разбиране. Така карма-йогите виждат Бога в образа
на Параматма, гяна-йогите Го съзерцават като Брахман, а бхакти-йогите – като
Бхагаван. По думите на мъдреците, всичко това са само различни проявления на
единната, неделима Субстанция, която и представлява таттва, Абсолютната
Истина35. Всъщност, Брахман, Параматма и Бхагаван са едно и също нещо. Обаче
различните хора в зависимост от степента на подготовката си приемат за най-висша
тази същност, която е достъпна за техния поглед.
Под Бхагаван се разбира самият Кришна. Тези, които считат Кришна за
простосмъртен, а Неговите деяния за материални са лишени от духовно знание. Шри
Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами, че Кришна е самият Върховен Бог,
опирайки се на стих от „Шримад Бхагаватам“ 36.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Да се постигне
всесъвършенният духовен образ на Кришна може само с помощта на преданото
служене. Въпреки, че Господ е един, Той се разпространява в безчислено множество от
форми. Трите главни от тях са сваям-рупа (изначалният образ на Бога), тад-екатмарупа (форми на Бога тъждествени на сваям-рупа, но които имат друга външност и
извършват други деяния) и сваям-пракаша (великите души, въплъщаващи в себе си
знанието и могъществото на Бога). В Своя изначален образ, наричан сваям-рупа,
Кришна се показва като пастирче във Вриндаван. Прабхава и вайбхава са другите две
проявления на същия този изначален образ на Кришна“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя
34
„Затова контролирай речта си, покори ума, овладей жизнения дъх, регулирай сетивата и чрез
пречистена интелигентност постави разсъдъка си под контрол. По такъв начин никога няма отново да
паднеш на пътя на материалното съществуване. Трансценденталистът, който не е овладял напълно
думите и ума си посредством превъзхождащата ги интелигентност ще открие, че духовните му обети,
въздържания и благотворителност изтичат както водата изтича от неизпечена глинена делва.
Отдавайки се на Мен, човек трябва да овладее речта, ума и жизнения дъх, и тогава, чрез любяща
предана интелигентност, напълно ще осъществи мисията на живота“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.16.42–11.16.44

35
„Учените трансцеденталисти, които познават Абсолютната Истина, наричат тази недвойнствена
субстанция Брахман, Параматма или Бхагаван“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.11

36
„Всички гореспоменати инкарнации са пълни части или части от пълните части на Бога, но Бог
Шри Кришна е изначалната Божествена Личност. Те се появяват на различни планети, когато
невярващите безбожници предизвикват безпокойства там. Богът идва, за да защити вярващите“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.3.28

Лила“. 20.164-20.167).
„Въплъщенията (аватарите) на Кришна се разделят на шест категории. Към тях
се отнасят въплъщенията на Вишну (пуруша-аватарите) и въплъщенията на Бога, в
които Той извършва Своите забавления (лила-аватарите). Освен това съществуват
въплъщения, които управляват гуните на материалната природа (гуна-аватарите),
въплъщения на Бога в периода на управление на всеки Ману (манвантара-аватарите),
въплъщения низходящи в различните исторически епохи (юга-аватарите), и живите
същества, надарени с особени пълномощия, които са им дадени от Бога (шактявешааватарите)“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.245-20.246).
„Брахма и Шива са само въплъщения на Бога в образа на винаги готови да Му
служат преданоотдадени. Обаче пазителят на Вселената Вишну е не-отличим то самия
Кришна“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.317). „По Неговата (на Кришна)
воля, аз (Брахма) създавам, Бог Шива унищожава, а Самият Той в Своя вечен образ на
Божествената Личност съхранява мирозданието. Той е всесилният повелител на трите
енергии“ („Шримад Бхагаватам“ 2.6.32).
Съществуват шест главни достояния на Бога, които се наричат бхага: богатство
(айшваря), могъщество (виря), слава (яшах), красота (шри), знание (гяна) и отреченост
(вайрагя). Този, който в пълна степен ги притежава е наречен бхагаван. Кришна е
сваям-бхагаван, защото всички упоменати качества са Му присъщи по природа и са
проявени в Него в максимална степен. Никой не може да се сравнява с Кришна или да
Го надмине в каквото и да било. В Своя изначален образ (сваям-рупа) Кришна вечно
обитава Голока. Непосредствените въплъщения на Кришна, наречени тад-екатмарупа, са послушни във всичко на Неговата воля. Първият от тези пуруша-аватари на
Кришна е Маха-Вишну, който лежи във водите на океана Карана (Причинния Океан).
Габходакашайи-Вишну и Кширодашайи-Вишну представляват частични въплъщения
на Маха-Вишну. От тях произлизат аватари като Рама и Нрисимха. Но Кришна е
сваям-бхагаван, източникът на пуруша-аватарите. Въпреки, че Кришна заема главно
действащото положение, благодарение на Своето непостижимо могъщество Той слиза в
материалния свят, за да стане син на Нанда Махараджа.
Описаният в Упанишадите безличностен Брахман е същността на излъчващото се
от Кришна сияние37. А Параматма, за която разказват Упанишадите и йога-шастрите,
представлява частично проявление на Кришна38. Тези две истини не могат да бъдат
достигнати с помощта на логически разсъждения, но за тях има много потвърждения в
свещените писания. Безграничното сияние, излъчващо се от Кришна, който притежава
всички божествени добродетели, по подобие на слънчевата светлина озарява цялото
мироздание. Това еднородно сияние се възприема като безличностен Брахман от
философите, които отхвърлят материалното разнообразие. Що се отнася до йогите, те
се опитват да видят Параматма, частичното въплъщение на Кришна, което пронизва
всичко съществуващо. Качества като отсъствие на форма (ниракара) и бездействие
(нирвикара), са породени от материалната гуна на доброто. Те са привлекателни само за
37
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, чието могъщо сияние е източникът на недиференцирания
Брахман, описан в Упанишадите, който е различен от милионите земни планети и сфери, и се проявява
като неделимата, безкрайна, абсолютна истина“.
„Брахма Самхита“. 5.40

38
„Трябва да знаеш, че Кришна е изначалната Душа във всички живи същества. За благото на
цялата вселена, по безпричинната си милост, Той се появи като обикновено човешко същество. Той
направи това по силата на вътрешната си енергия“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.14.55

не особено разумните. Подобни недалновидни хора, които отричат антропоморфизма и
поклонението към всичко, което има материални качества, се обръщат към
философските концепции ниракара и нирвикара, и по този начин се лишават от
възможността да придобият кришна-према. Тези концепции са лъжовни, тъй като
вървят в разрез с джайва-дхарма, непогрешимата религия на душата. Тези, които са
привлечени от красотата и достойнствата на Кришна, избягват подобни учения, защото
могат лично да съзерцават царството на Бога. Душата, която е имала късмета да
придобие такова виждане, изпитва безгранично щастие. Обаче за тези, чийто разум е
покрит от непрогледната пелена на материалното знание, духовното царство остава
затворено завинаги.
Въпреки, че Кришна вечно царува на Голока, Той по собствено желание идва в
материалния свят заедно със Своята обител, Вриндаван. Могъществото на Бога е
толкова непостижимо, че дори в този свят Неговите деяния съхраняват присъщото си
многообразие и не се оскверняват от материалната енергия. Трансценденталните
развлечения на Кришна не могат да бъдат видени с материални очи. За това е
необходимо да имаме чисто, духовно зрение39. Разбира се, тъй като Кришна е
всемогъщ, Той може да се открие и пред материален поглед, но обикновено това не се
случва. Игрите на Кришна са вечни и не са ограничени от материалното пространство и
време. Те се откриват само пред погледа на чистата душа, преданоотдадена на Бога, и
остават само в паметта на този, чийто ум е погълнат от любовта към Господа 40. Докато
човек се гордее със своите материални знания, неговите опити да постигне Кришна
никога няма да се увенчаят с успех, защото Кришна ще бъде безкрайно далеч от него.
Но е достатъчно само смирено да се обърне към Кришна, той ще види Бога и ще усети
неописуемо блаженство. Този, у когото се е пробудила истинската вяра, се избавя от
гордостта и по такъв начин изкоренява от себе си оскърбителното отношение към Бога.
За развиване на Кришна съзнание нямат никакво значение произходът и кастата на
човека, неговото материално образование, външност, сила, научни познания,
положение в обществото, богатство и власт, затова за самовлюбените хора е много
трудно да постигнат Кришна. Тази е главната причина, поради която пренебрегват
Кришна в съвременния свят41.
Недостатъкът на науката е, че тя се опитва да постигне истини, които са извън
границите на нейните компетенции. Духовните въпроси лежат отвъд сферата на
компетенция на науката независимо, че тя самонадеяно ги изследва и в резултат стига
39
„О Вясадева, Ти имаш съвършено зрение. Доброто ти име е безупречно. Ти си твърд в обетите си
и винаги си честен. Затова можеш в транс да размишляваш за забавленията на Бога и да ги описваш в
името на освобождението на обикновените хора от материалното робство “.
„Шримад Бхагаватам“. 1.5.13

40
„Той съсредоточи ума си, като го свърза по съвършен начин с преданото служене [бхакти-йога], в
което няма и следа от материализъм, и видя Абсолютната Божествена Личност заедно с винаги
подчинената Й външна енергия“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.7.4

41
„Разумът на жестоките люде се размътва заради измамната им гордост от големите богатства,
разкош, престижни семейни връзки, образование, отречение, физическа красота или сила и успешното
изпълнение на ведическитеритуали. Опиянени от подобна нереална гордост, такива жестоки хора хулят
Върховния Бог и Неговите отдадени“.
„Шримад-Бхагаватам“. 11.5.9

само до безсмислени умозаключения и несъстоятелни теории. Духовните теми са
непостижими за разума. Да получат духовно знание са достойни само тези, които
благодарение на общуването си с преданоотдадените са успели да развият в себе си
смирение и по този начин да заслужат благосклонността на Кришна42.
Енергиите на Кришна са неизброими. Тъй като знанието на душата е ограничено,
тя дори не може да си представи какви енергии съществуват в безкрайните простори на
вселената. На противоположния бряг на Вираджа, в духовния свят се намира
Вайкунтха, а над нея – Голока Враджа. Повелителят на Вайкунтха, четириръкият
Нараян, е изпълнен с величие. Но на Голока величието на Бога се закрива от Неговата
сладост43. Всички енергии принадлежат на Кришна. Една от най-могъщите енергии на
Кришна свещените писания наричат мая. Думата мая произлиза от мияте аная, което
означава „който служи за мярка или граница“. От това става ясно, че ограничаващата
енергия мая представлява външното проявление на Кришна. Ето защо Кришна не може
да бъде постигнат с помощта на мая. Мъдреците разделят енергията на Кришна на
висша, или духовна (чит-шакти), и низша, или материална (мая-шакти). В
действителност, непостижима е висшата енергия, докато низшата енергия, която
управлява материалния космос, представлява нейна сянка44. Затова за мая-шакти е
затворен достъпът до сферата на духа.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Енергиите на Бог Кришна
по естествен начин се делят на три вида: духовната енергия (чит-шакти), живите
същества (джива-шакти) и илюзорната енергия (мая-шакти)“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.111). „Кришна притежава разнообразни енергии,
главните от които са силата на Неговите желания (иччха-шакти), силата на знанието
(гяна-шакти)
и
съзидателната
способност
(крия-шакти)“
(„Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.252). А на Сарвабхаума Бхаттачаря Бог Чайтаня казал
следното: „Върховният Бог в Своя изначален образ е вечен, изпълнен със знание и
блаженство. На всеки от тези аспекти на Бога (сат, чит и ананда) съответства едно от
трите проявления на духовната енергия. Тези три проявления на духовната енергия
носят названието хладини (енергия на блаженството), сандхини (енергия на вечността) и
самвит (енергия на знанието). Този, който ги е постигнал, притежава пълно знание за
Върховния Бог. Освен това, Неговата духовна енергия се разделя на вътрешна,
междинна (гранична) и външна. Всички тези енергии с любов и преданост служат на
42
„Мой Господи, ако човек има дори най-малката следа от милостта на Твоите лотосови стъпала,
той може да разбере величието на Твоята личност. Ала онези, които чрез умозрение искат да разберат
Върховната Божествена Личност са неспособни да Те познаят,дори да не спират да изучават Ведите
дълги години“.
„Шримад-Бхагаватам“. 10.14.29

43
„О, върховни и велики! О, Всевишна Божествена Личност! О Свръхдуша и господар на всички
мистични сили! Твоите забавления текат непрестанно в тези три свята, но кой би могъл да оцени къде,
как и кога прилагаш духовната Си енергия и изиграваш всички тези безчет забавления? Никой не може
да проумее загадъчния начин, по който действа Твоята духовна енергия“.
„Шримад-Бхагаватам“. 10.14.21

44
„О Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква стойност, не е реално, ако не е свързано с
Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми енергия, отблясъкът на светлината в мрака“.
„Шримад-Бхагаватам“. 2.9.34

Бога“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 6.158-6.160).
От това следва, че енергията на Кришна е единна. Но по волята на Кришна тази
единна енергия, която наричат атма-шакти, сварупа-шакти или пара-шакти, проявява
три вайбхави, три парабхави и три анубхави45. Към трите вайбхави се отнасят читшакти, джива-шакти и мая-шакти. Трите парабхави включват в себе си иччхашакти, гяна-шакти и крия-шакти. А трите анубхави – това са хладини, сандхини и
самвит.
Под влиянието на иччха-шакти, чит-шакти проявява Голока, Вайкхунта и
другите места за забавленията на Бога, различните имена на Кришна, дву-, четири- и
шестръките форми на Господа, Неговите развлечения с приближените Му на Голока,
във Вриндаван и на Вайкунтха, а също такива духовни качества като милосърдие,
всеопрощение, и великодушие. Под действието на гяна-шакти, чит-шакти поражда
айшвария, мадхуриа и красотата на духовния свят. Кришна е единственият повелител
на иччха-шакти. Гяна-шакти е подчинена на Васудева, а крия-шакти – на Баладев, или
Санкаршана. Джива-шакти под влиянието на иччха-шакти, гяна-шакти и крия-шакти
приема формата на вечните приближени на Бога, полубоговете, хората, демоните и
ракшасите. Благодарение на крия-шакти деянията на Бога се откриват пред нашия
взор. Всички тези енергии заедно (чит-, сандхини-, самвит- и хладини-шакти)
пораждат различни видове екстатична любов. Енергията на Кришна чит-шакти е
безкрайна и неизчерпаема. Всички нейни действия са с вечен характер.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Въпреки че за
сътворяване на духовния свят не може да става и дума, при все това той преминава в
проявено състояние по божествената воля на Санкаршана. В духовния свят се
разгръщат игрите на вътрешната духовна енергия на Бога“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.257). „С помощта на материалната енергия, същият Бог
Санкаршана твори материалните вселени. Инертната материя (която на съвременен
език се нарича природа) изобщо не е причината за възникването на материалната
вселена. Без енергиите на Върховния Бог, безжизнената материя не би могла да сътвори
космическото мироздание. За своята съзидателна способност материалната енергия е
задължена на Санкаршана. Материалната енергия не може да направи нищо
самостоятелно. Тя твори всичко съществуващо само по волята на Върховния Бог,
подобно на желязото, което само по себе си е неспособно да гори като огъня,
придобива такива качества, ако бъде нажежено до червено“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.259-20.261).
Крия-шакти по друг начин се нарича санкаршана-шакти. Материалният свят
представлява преходно творение на мая-шакти. Що се касае до джива-шакти, за нея
ще стане въпрос в следващия раздел.
По твърдение на Ведите, Кришна е олицетворена раса. Този, който иска да
разбере за природата на раса по-подробно, може да се обърне към раздела на първа
глава, озаглавен „Висшата цел на живота“. Думите са материални, затова както и да
бихме искали да предадем духовния смисъл с тяхна помощ, те неизбежно ще внасят
материален оттенък. Но ако читателят притежава вяра, слушайки тези думи той ще
45
„О, Господи, в Твоя безличностен аспект, аспекта Брахман, винаги присъстват два взаимно
изключващи се елемента: знание и невежество. Безбройните Ти енергии постоянно се проявяват в един
или друг вид, но източник на материалното проявление е безличностният Брахман, който е неделим,
изначален, неизменен, безкраен и пълен с блаженство. Аз се покланям пред теб с най-дълбоко смирение,
защото именно ти си този белзличностен Брахман“.
„Шримад-Бхагаватам“. 4.9.16

почувства как трансценденталната раса се пробужда в неговото сърце. Затова е
необходим определен късмет и подобаващо общуване. Философските разсъждения тук
няма да помогнат. Материалните представи за раса, съставени в резултат на
общуването с порочни хора, неизбежно ще доведат до падение (както става в случая
със сахаджиите). Ето защо към изучаването на тази тема трябва да се подхожда с
изключително внимание.
Най-пълното олицетворение на раса е Кришна, който притежава 64 качества46. С
50 от тях в незначителна степен са надарени живите същества. Тези 50 качества, а също
5 допълнителни са присъщи на Шива, Брахма, Ганеша, Сурия и на другите полубогове.
Затова, въпреки че не са Бог, тях също ги наричат ишвари, повелители. 55 плюс 5
допълнителни качества са присъщи на Нараян и Неговите аватари. Шестдесетте
споменати и още четири неповторими качества съставят 64-те качества на Кришна. Ето
защо наричат Кришна Върховен и Всемогъщ Господ.
Разнообразните проявления на сварупа-шакти в лицето на приближените на Бога
Му служат в шанта-, дася-, ватсаля-, сакхя-, и мадхуриа-раса. Най-близкото
обкръжение на Бога се оглавява от Шри Радха, олицетворяваща хладини-шакти.
Въпреки че вечната обител на раса е Голока Враджа, по волята на Кришна йога-мая,
или чит-шакти, с точност е възпроизвела тази раса във Враджа в материалния свят.
Независимо от това, хората, чийто разум се намира под властта на материалните гуни
на природата, не могат да разберат и да оценят по достойнство трансценденталната
природа на раса.
В Десета песен на „Шримад Бхагаватам“ (33.39) се казва: „Всеки, който с вяра
слуша или преразказва историите за любовните игри на Бога с младите гопи на
Вриндаван, ще достигне нивото на чистото предано служене към Него. Така той бързо
ще получи невъзмутимост и ще преодолее поразилия неговото сърце недъг на похотта“.
Такъв е висшият смисъл на учението на Шри Чайтаня Махапрабху.

1.4. Джива в обусловено и освободено състояние
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Кришна е свободната от
двойственост Абсолютна Истина, Върховната Личност на Бога. Въпреки че Бог е един
и само един, за да вземат участие в Неговите игри от Него излизат Неговите енергии и
непосредствени въплъщения. Кришна разпространява себе си в множество форми,
46
„1) Той е прекрасно сложен; 2) има благоприятни знаци по тялото; 3) притежава облик, който
радва очите; 4) излъчва сияние; 5) силен; 6) вечно млад; 7) владее превъзходно всички езици; 8) правдив;
9) има приятен глас; 10) красноречив; 11) високообразован; 12) необикновено разумен; 13) гениален; 14)
артистичен; 15) необикновено ловък; 16) изкусен във всичко; 17) благодарен; 18) решителен; 19) в
съвършенство знае как да постъпва според времето и обстоятелствата; 20) на всичко гледа през призмата
на ученията на Ведите; 21) чист; 22) владее се; 23) целеустремен; 24) търпелив; 25) снизходителен; 26)
непроницаем; 27) самодостатъчен; 28) безпристрастен; 29) щедър; 30) религиозен; 31) смел; 32)
състрадателен; 33) почтителен; 34) учтив; 35) търпелив; 36) срамежлив; 37) защитава душите, които са
Му се отдали; 38) щастлив; 39) винаги желае доброто на Своите предани; 40) ръководи се от любовта; 41)
всеблаг; 42) изключително могъщ; 43) всеславен; 44) любим на всички; 45) снизходителен към Своите
предани; 46) много притегателен за всички жени; 47) обект на всеобщо поклонение; 48) притежава
всички достойнства; 49) почитан от всички; 50) върховен повелител; 51) неизменен; 52) всезнаещ; 53)
винаги свеж; 54) изпълнен с вечност, знание и блаженство; 55) разпорежда се с всички мистични сили;
56) притежава непостижими енергии; 57) създава безчислени вселени; 58) първоизточник на всички
въплъщения; 59) дарява освобождение на враговете, загинали от Неговите ръце; 60) привлекателен за
освободените души; 61) представя чудесни игри; 62) обкръжен от любящи Го предани; 63) с флейтата си
привлича всички живи същества във всички вселени; 64) притежава ненадмината красота“.
„Бхакти Расамрита Синдху“ 2.1

някои от които се отнасят към Неговите преки въплъщения, а други – като отделени
експанзии. Така Кришна извършва Своите игри в духовния и материалния свят.
Духовният свят се състои от планетите Вайкунтха, а материалният – от гигантски
вселени, или брахманди, всяка от които се управлява от Брахма. Бог, в лицето на такива
Свои непосредствени експанзии като Санкаршана, Прадюмна, Анируддха и Васудева,
се спуска от Вайкунтха в материалния свят. Отделените експанзии на Господа са
живите същества. Въпреки че те също произлизат от Кришна ги причисляват към
Неговите енергии. Съществуват две категории живи същества (дживи) – вечно
освободени и вечно обусловени. Първите никога не изгубват Кришна съзнание и
постоянно служат на Бога с любов. Тези живи същества влизат в кръга на вечните
приближени на Кришна и винаги се наслаждават на блаженството да Му служат.
Вторите постоянно се опитват да избягнат служенето на Бога. Затова те от незапомнени
времена се измъчват в материалния свят и са принудени да търпят материални
страдания, раждайки се отново и отново в адски условия на живот. Тъй като
обусловените души са чужди на Кришна съзнанието, вещицата-мая (външната енергия)
ги наказва, като ги принуждава да търпят тристранни страдания. Това са страданията,
причинени от 1) тялото и ума; 2) от враждебните действия на други живи същества и 3)
от природни катаклизми, изпратени от полубоговете. Така обусловената душа се оказва
служител на собствената си похот, а като не съумява да я засити, става слуга на своя
гняв и продължава да търпи побоите на външната енергия, мая. Но ако в своите
странствания във вселената душата се срещне със заклинател на духове
(преданоотдаден), той със своите заговори (т.е. наставления) ще изгони вещицата на
външната енергия. Това ще позволи на обусловената душа да застане на пътя на
преданото служене към Бог Кришна и с времето да Го достигне“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.7-20.15).
„Естественото предназначение на живото същество е да служи на Кришна, защото
то спада към междинната енергия на Бога и затова е тъждествено с Него и в същото
време е различно от Него. Подобно на това частица от огъня или слънчевата светлина е
тъждествена със своя източник и едновременно се различава от него“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 20.108-20.109).
Следващият стих е произнесен от Бог Чайтаня, обръщайки се към Рупа Госвами:
„Безчислено множество живи същества се скитат из вселената, като се раждат в осем
милиона и четиристотин хиляди форми на живот. Размерите на живото същество са
равни на една десетохилядна част от сечението на върха на косъма47. Такава е
изначалната фина природа на живото същество“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“.
19.138-19.139).
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Сарвабхаума Бхаттачаря: „Господ управлява
всички енергии, а в същото време живото същество им служи. В това се състои
разликата между Бога и живото същество. Ти твърдиш, че Господ и живото същество
са еднакви във всички отношения. В същото време „Бхагавад Гита“ утвърждава, че
живото същество принадлежи на междинната енергия на Върховната Личност на Бога,
обаче ти казваш, че живото същество напълно се различава от Господа“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 6.162-6.163).
От изложените по-горе изказвания става ясно, че Кришна, притежателят на
47
„Като разделим върха на косъма на сто части, а всяка от тях на още сто части, ще получим
размера на душата“.
„Шветашватара Упанишад“. 5.9

непостижими енергии, по Своята божествена воля се наслаждава с помощта на читшакти двояко. Той прави това чрез Своите непосредствени експанзии (свамша) и
отделени части (вибхиннамша). Към свамши-те на Бога се отнасят Неговите четири
ипостаси (чатурвюха) и безчислените аватари. А вибхиннамша – това е съвкупността
от всички живи същества, които представляват отделни частици на Кришна. Свамши-те
са задължени на чит-шакти за своето съществуване. Тези форми на Бога принадлежат
на вишну-таттва и затова са всемогъщи. Пълнотата на тяхната власт произлиза от
Кришна, който е Пълното Цяло. От една свещ без какъвто и да било ущърб за нея може
да се запалят много други свещи. При това всички те ще горят толкова ярко, както и
първата свещ48. Споменатите въплъщения на Бога (свамши), подобно на Самия Бог
заемат главнокомандващо положение и не се подчиняват на закона за карма. Те са
абсолютно независими в Своите действия, но в същото време са напълно подвластни на
Кришна.
Дживите са безкрайно малки частици чит-шакти в образа на отделните части на
Бога49. Дживите по друг начин са наречени татастха-шакти, т.е. енергията, която
отделя чит-шакти от мая-шакти. Въпреки че за живото същество е неестествено да се
намира под влиянието на мая-шакти, заради своите миниатюрни размери и слабости то
е привлечено от мая. Татастха-шакти, или джива-шакти, съществува само
благодарение на непостижимото могъщество на Кришна. Няма друга причина за
възникването на тази енергия, освен желанието на Бога. Неговите отделни частици,
дживи, са принудени да жънат плодовете на своята карма50. Докато джива служи
доброволно на Кришна, тя не е подвластна на мая и карма. Но ако, злоупотребявайки
със свободата на избора си, джива забрави, че нейното предназначение е да служи на
Кришна и започне да се наслаждава сама, мая я въвлича в илюзия и я поставя в
зависимост от закона за карма. Обаче за джива е достатъчно само да си спомни, че
служенето към Кришна е заложено в нейната природа и тя ще се избави от кармата и
от чара на мая51. Поради това, че живите същества са попаднали в тази зависимост още
48
„Както пламъкът на една лампа, когато бъде предаден на друга, гори отделно със същата
интензивност като първия пламък, по същия начин обожавам този предвечен Бог Говинда, който сияе в
динамичната природа (на Вишну) “.
«Брахма Самхита». 5.46

49
„Всред нещата, притежаващи характеристики, Аз съм най-важното проявление на природата, а
сред великите неща съм цялостното материално битие. Сред фините неща Аз съм духовната душа, а
сред нещата, които са трудни за покоряване, съм умът“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.16.11

50
„Птицата, която не кълве плодовете на дървото е Върховната Божествена Личност, която чрез
всезнанието си прекрасно разбира своето положение и това на обусловеното живо същество, представено
от кълвящата птица. Това живо същество от своя страна не разбира себе си, нито Бога. То е обвито в
невежество и затова се нарича вечно обусловено, докато Божествената Личност в Своето съвършено
знание е вечно освободена“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.11.7

51
„Страхът възниква, когато живото същество погрешно се отъждествява с материалното тяло
поради потъването си във външната, илюзорна енергия на Бога. Когато по такъв начин се отвърне от
Бога, то забравя и своята вътрешно присъща позиция на Божи слуга. Това объркващо, уплашено
състояние е резултат от силата на илюзията, наречена мая. Затова интелигентният човек трябва
неотклонно да се заеме с чисто предано служене на Бога под ръководството на истински духовен учител,
когото да приеме за свое обожаемо божество и за свой живот и душа“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.2.37

преди да се окажат в материалната вселена, тяхното робство се нарича анади, т.е.
„безначално“, а самите живи същества се наричат вечно обусловени. Тези от тях, които
не се намират в такава зависимост, се наричат вечно освободени.
От казаното по-горе става ясно каква огромна разлика има между природата на
Бога и живите същества. Господ властва над мая, докато джива, попадайки под чара на
мая, става неин затворник52. Тъй като джива представлява частица от Пълното Цяло Кришна, трябва да разбираме, че тя съществува отделно от Него. В същото време
джива като енергия на Господа трябва да се приема за тъждествена с Него. Затова Шри
Чайтаня Махапрабху е формулирал философския принцип ачинтя бхеда-абхеда, който
гласи, че джива е качествено равна на Бога и едновременно не е равна на Него. Чрез
примера за слънчевите лъчи и искрите от огъня Бог Чайтаня е показал, че дживите са
обособени и едновременно неотделими частици на Бога.
Ако разгледаме в този контекст такива ведически афоризми като ахам брахмасми
(Аз съм Брахман), от тях съвсем не следва, че джива представлява Върховният
Брахман, или Бог. За Върховен Брахман (парабрахман) може да се счита само кришнататтва, или вишну-таттва. А джива, тъй като представлява духовна частица, е
наречена просто Брахман. Сиянието, излъчващо се от тялото на Кришна, в
материалната вселена приема формата на Параматма, а отвъд нейните граници се
простира като лишен от форма, неосезаемият, недосегаем и непознаваем безличностен
Брахман. Непостижимите неотделими частици на Кришна, миниатюрните дживи, се
раждат в различни видове форми на живот, такива като полубогове, хора, якши,
демони, зверове, птици, влечуги и призраци. Сред тях хората заемат най-добро
положение, защото имат всички възможности за предано служене към Бога 53. Но дори
в тялото на човек, в зависимост от своята карма, джива може да изпитва както райски
наслаждения, така и адски мъки. Забравяйки за Кришна и оказвайки се поради това под
властта на мая, джива безполезно се опитва да осъществи тук своите желания.
Миниатюрната частица духовна енергия, джива, е призвана да служи на
източника на духовната енергия – Кришна. Служенето към Кришна съответства на
природата на джива. Забравяйки за своята природа, тя попада в материалното робство,
а спомняйки си за нея, получава свобода. Присъщата енергия на всички духовни
същества, шакти, съществува дори в миниатюрната духовна частица джива, но тази
енергия е много слаба. По такъв начин джива по своята природа е почти безсилна. Но в
освободено състояние джива придобива могъщество в такава степен, в каквато Кришна
я дарява от Своята шакти. За да придобие такова могъщество, за джива е недостатъчно
само да осъзнае своята духовна природа (този вид освобождение се нарича нирвана).
Едва когато джива разбере, че нейният дълг е да служи на Кришна, Кришна ще я дари
52
„О, Господи, нито един стадий на мисловните дейности не може да убегне от Твоя неотклонен,
всепроникващ трансцендентален взор. Ти си вечно свободен, Ти си неизменната Свръхдуша и битието
Ти е в чистото добро. Ти си изначалната Божествена Личност, притежаваща шест достояния, и си
вечният повелител на трите гуни на материалната природа. Ето защо Ти си различен от обикновените
живи създания. Приел образа на Бог Вишну, Ти поддържаш съществуването на цялата вселена и се
наслаждаваш на резултата от всички жертвоприношения, но в същото време винаги стоиш настрана“.
«Шримад Бхагаватам». 4.9.15

53
„Върховният Бог каза: „Като постигне тази човешка форма на живот, която му дава възможността
да Ме осъзнае, и се отдаде на предано служене на Мен, човек може да постигне Мен –изворът на всички
удоволствия и Върховната Душа на всичко съществуващо, намираща се в сърцето на всяко живо
създание“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.26.1

със своята енергия и ще ѝ позволи да вкуси от вечното блаженство. Така тя може да се
избави напълно от страха, породен от илюзията.
Различните тела, в които се ражда обусловената джива, представляват резултат от
нейните постъпки54. Джива няма материални качества. Този, който си мисли, че джива
е породена от мая, се нарича маявади. В действителност джива е чисто духовно
същество, което се намира под покровителството на духовната енергия. Но поради
това, че самата джива принадлежи на междинната енергия, тя е склонна да попадне под
зависимостта на мая. Забележително е, че дори попадайки в зависимост от мая, джива
само временно забравя, че е призвана да служи на Кришна. При това изначалният
статус на непогрешимата джива, нейният облик и случващите се с нея изменения
остават духовни. Тъй като джива е безкрайно малка, за мая не е трудно да я овладее.
Така у непогрешимата джива отначало се появява фино тяло, състоящо се от ум. А
когато на джива ѝ идва времето да действа в материалния свят, нейното фино тяло се
покрива от най-подходящото за тази дейност физическо тяло. Финото и грубото тяло си
приличат по това, че и двете представляват неестествени покрития за духовното тяло
на джива, създадени от мая.
Физическото тяло се състои от земя, вода, огън, въздух и етер, а финото тяло – от
ум, интелигентност и фалшиво его55. Като изхвърли тези обвивки и по този начин
излезе изпод влиянието на мая, джива приема своята естествена, духовна форма.
Освободената джива действа с помощта на органите на сетивата на духовното тяло. За
разлика от материалното тяло, то не се нуждае от храна, почивка, полови отношения и
изхвърляне на отходите от жизнената дейност, не изпитва болка и никога не търпи
лишения. Всичко това докосва само физическото тяло, обаче джива погрешно се
отъждествява с него и затова изпитва материални радости и страдания56.
Дори тези, които вече са постигнали освобождение, няма да получат духовно
54
„Бог Кришна каза: „Материалният ум на хората се оформя от последиците на плодоносните дела.
Наред с петте сетива, той пътува от едно тяло в друго. Духовната душа, макар да е различна от този ум,
го следва“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.22.37

55
„Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем елемента са Мои
отделени материални енергии. Освен тези материални енергии, о, силноръки Арджуна, има и друга, повисша Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-низшата
материална природа“.
„Бхагавад Гита“. 7.4–7.5

56
„Неинтелигентният, неспособен да отличи себе си от материалната природа, смята природата за
реална. В досега си с нея той се обърква напълно и влиза в цикъла на материалното съществуване“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.22.51
„Точно както някой може да подражава на човек, когото е видял да пее и танцува, по същия начин
и душата, макар никога да не е извършител на материалните дейности, става пленница на материалната
интелигентност и така е принудена да имитира нейните качества“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.22.53
„Бог Кришна каза: Материалният ум на хората се оформя от последиците на плодоносните дела.
Наред с петте сетива, той пътува от едно тяло в друго. Духовната душа, макар да е различна от този ум,
го следва. За онзи, който бленува за сетивно наслаждение, материалният живот, макар да е лишен от
действително съществуване, не си отива, досущ като неприятно преживяване насън“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.22.54–11.22.56

тяло, което е необходимо за служене на Кришна в духовния свят дотогава, докато не се
избавят от привързаността към материалното знание (гяна) и не се отрекат от
материалното57. Да получи духовно тяло може само този, който е постигнал
освобождение благодарение на общуването си с преданоотдадени58. Освобождението,
което носи общуване с гяна, не може да се счита за истинско59.
В този раздел говорихме за природата на джива, а също за нейните обусловено и
освободено състояния. Задълженията на джива и действията, които тя следва да
избягва, ще бъдат обсъдени отделно.

1.5. Философията ачинтя-бхеда-абхеда
Предходните раздели на първа глава бяха посветени на Кришна, Неговите
енергии, раса, а също на джива в обусловено и освободено състояние. Тук ние
накратко ще опишем философията ачинтя-бхеда-ахеда.
Обръщайки се към саннясите от Варанаси, Шри Чайтаня Махапрабху казал: „В
своята „Веданта Сутра“ Шрила Вясадева е обяснил, че всичко съществуващо
представлява видоизменена енергия на Бога60. Но Шанкарачария, заявявайки, че
Вясадева не е прав, е въвел в заблуждение целия свят и е създал сериозна пречка за
разпространяването на теизма. По мнението на Шанкарачария, теорията за
преобразуване енергиите на Бога (паринама-вада) е породена от илюзия, тъй като
подразбира, че Абсолютната Истина претърпява изменения. Обаче, преобразуването на
енергията е признат факт. Илюзорни са само представите за това, че не съществува
разлика между душата и тялото. Бог, Върховната Личност, е съвършен във всички
отношения. Затова Той е сътворил космическото мироздание, привеждайки във
взаимодействие Своите непостижими енергии61. Можем да разберем по какъв начин
57
„О, Нарада [каза Богът], мъчно Ми е, че няма да Ме видиш повече в този си живот. Тези, които не
отдават съвършено служене и не са напълно свободни от материални замърсявания, много трудно могат
да Ме видят“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.6.21

58
„И така, о, брахмане Вясадева, аз бях погълнат от мисли за Кришна, нямах никакъви
привъзаности и бях напълно лишен от материални замърсявания. Когато дойде определеното време, аз
посрещнах смъртта, както сиянието идва със светкавицата. Като получих трансцедентално тяло,
достойно за спътник на Божествената Личност, аз напуснах тялото, изградено от петте материални
елемента, и така се сложи край на всички последици от плодоносните ми дейности [карма]“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.6.27–1.6.28

59
„[Някой може да каже, че освен отдадените, които винаги търсят подслон в нозете на Господа,
има и други, които не са отдадени, които са възприели друг вид процес за постигане на освобождение.
Какво се случва с тях?] В отговор на такъв въпрос, Бог Брахма и другите полубогове казаха: О, лотосоки
Господи, въпреки че неотдадените, които практикуват тежки отречения и покаяния, за да постигнат найвисша позиция, може да се смятат за освободени, интелигентността им е нечиста. Те падат от позицията
на въображаемо превъзходство, защото не почитат лотосовите Ти нозе“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.2.32

60
„Лумналият огън се различава от пламъците, искрите и пушека, въпреки че всички те са тясно
свързани помежду си, тъй като произлизат от един и същ източник – горящото дърво“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.28.40

61
„След инкарнацията на първия пуруша [Каранарнавашайи Вишну] се появява махат-таттва, или

Бог винаги съхранява неизменна цялост, независимо, че от Него излизат безчислено
множество енергии, със примера за философския камък, който превръща желязото в
злато, без сам да се променя при това. Въпреки, че философският камък произвежда
множество драгоценности, той винаги остава в първоначалния си вид“ („Чайтаня
Чаритамрита. Ади Лила“. 7.121-7.126).
„Наричайки Върховния безличен, ние отричаме съществуването на Неговите
духовни енергии. А този, който приема само половината истина, никога не я познава
докрай“ („Чайтаня Чаритамрита. Ади Лила“. 7.140).
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Сарвабхаума Бхаттачария: „“Веданта Сутра“
представлява кратко изложение на философията на Упанишадите. Затова всичко, за
което се говори в Упанишадите, го има и във „Веданта Сутра“, или „Брахма Сутра“.
Трябва да разбираме всеки неин стих буквално, без да му даваме косвени тълкувания“
(„Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 6.133-6.134).
В своите наставления към саннясите от Варанаси, Бог Чайтаня казал:
„Ведическият слог омкара, главната дума на всички ведически писания, представлява
основополагащото начало на всички ведически мантри. Затова омкара трябва да бъде
считана за звуково въплъщение на Върховната Личност на Бога и за вместилище на
цялото космическо мироздание. Самият Бог, Върховната Личност, иска да покаже, че
пранава (омкара) съдържа в себе си цялата пълнота на ведическото знание. Що касае
афоризма тат твам аси, той отразява ведическото знание само частично. Пранава
(омкара) е единствената маха-вакя (маха-мантра) на Ведите62. Но последователите на
Шанкарачария се опитват да скрият тази истина и необосновано превъзнасят мантрата
тат твам аси“ („Чайтаня Чаритамрита. Ади Лила“. 7.128-7.130).
„Философията Веданта е разказана от Самия Върховен Бог Нараяна в образа на
Вясадева. На думите на Върховната Личност на Бога не оказват влияние такива
материални несъвършенства като склонността към грешки, попадането в илюзия,
склонността към лъжа и несъвършенството на сетивата. Абсолютната Истина е описана
в Упанишадите и в „Брахма Сутра“, но текстовете на тези писания трябва да бъдат
разбирани буквално. Постъпващият по този начин наистина е велик. Шрипад
Шанкарачария е дал на ведическите писания косвено тълкувание. Всеки, който слуша
подобни обяснения е обречен. Обаче Шанкарачария няма вина за това, защото той е
скрил истинският смисъл на Ведите по волята на Върховния Бог. От буквалния смисъл
на Ведите става ясно, че Абсолютната Истина е Бог, Върховната Личност, обладаващ
всички духовни достояния. Няма никой по-величествен от Него или равен на Него.
Всичко, което е свързано с Него, включително Неговото тяло, достояния и атрибути, е
духовно. Но философите-маявади се опитват да скрият духовните качества на Бога и
отстояват теорията на имперсонализма. Върховният Бог притежава безчислени духовни
енергии. Затова Неговото тяло, име, слава и обкръжение са изцяло духовни, въпреки че
принципите на материалното творение, след това се появява времето, а впоследствие се появяват и трите
качества. Природа означава появяване на трите качества. После те се превръщат в дейности. Причина за
материалните дейности е възбуждането на махат-таттва. Най-напред се трансформират гуните на
доброто и страстта, а след това под влияние на гуната на невежеството се включват материята, знанието
за нея и различните действия на това материално знание“.
«Шримад Бхагаватам». 2.5.22–2.5.23

62
„От началото на сътворяването трите думи ом тат сат са използвани за означаване на
Върховната Абсолютна Истина. Тези три символични представяния са използвани от брахманите, когато
пеят ведическите химни, и по време на жертвоприношенията за удовлетворяване на Върховния“.
„Бхагавад Гита“. 17.23

маявадите поради своето невежество ги наричат проявление на материалната гуна на
доброто. Шанкарачария, който е приет за въплъщение на Бог Шива, е безгрешен,
защото той е слуга, който послушно изпълнява указанията на Бога63. Но тези, които
изповядват философията маявада са обречени, защото напълно ще загубят духовното
знание“ („Чайтаня Чаритамрита. Ади Лила“. 7.106-7.114).
Пранава или омкара е слог, косвено указващ Кришна, и е основа на всички Веди,
шабда-брахма. Думата пранава е образувана от глаголния корен прану („звучи“), който
от своя страна се състои от усилващата приставка пра и от глагола ну („прославям“). По
този начин, пранава, или омкара, представлява въплъщение на най-достойния обект за
почитане и възхваляване – Върховния Брахман – в звук.
Всички Веди са произлезли от омкара. Пранава е основата на Ведите, тяхната
маха-вакя, главната мантра. Всичко, каквото има във Ведите покрай пранава,
представлява само относителна ценност. Основоположникът на философията маявада
Шанкарачария необосновано е принизил значимостта на омкара и е провъзгласил като
маха-вакя второстепенните ведически афоризми: ахам брахмасми – „Аз съм Брахман“,
прагянам брахма – „Брахман е същността на знанието“, тат твам аси – „Ти си
Брахман“ и екам ева адвития – „Има само едно духовно същество“. Желаейки да скрие
значимостта на пранава, която лежи в основата на всички Веди и символизира чистата
преданост към Бога, Шанкарачария е наблегнал специално на тези четири афоризма и с
тяхна помощ е обосновал философията кевала-адвайта, която твърди, че джива е
тъждествена на Господа.
Според учението на Шанкарачария обусловеното съществуване на джива е само
илюзия, предизвикана от мая. Брахман попада под влияние на илюзията, а
освобождение за джива означава свобода от влиянието на мая. По такъв начин
Шанкарачария се е опитал да избегне споменаването за отношенията на джива с
Върховния Брахман. Тъй като тази философия не отразява смисъла на Ведите, на
основата на други ведически афоризми Мадхвачария е формулирал доктрината на
двайта. Но тъй като Мадхвачария е пропуснал от поглед някои важни изказвания на
Ведите, неговото учение не обяснява докрай взаимоотношенията на джива с Бога.
Същото се отнася и за вишишта-адвайта на Рамануджачария и за двайта-адвайта на
Нимбаркачария. Във философията на Вишнусвами шуддха-адвайта, също има известна
неопределеност64. Затова Шри Чайтаня Махапрабху, в желанието си да докаже вечната
63
„Върховният Бог каза на Бог Шива: „Като дадеш собствено тълкуване на Ведите, застави
обикновените хора да се отвърнат от Мен. Скрий от тях истината за Мен, за да се съсредоточат върху
материалната дейност и да изгубят духовното знание“.
„Падма Пурана“. Уттара-кханда. 62.31
„Бог Шива каза на богинята Дурга, която управлява материалния свят: „В епохата на Кали аз в
облика на брахмана ще дам лъжовно тълкуване на Ведите въз основа на философията маявада, която
представлява завоалиран будизъм“.
„Падма Пурана“. Уттара-кханда. 25.7

64
Философията двейта гласи, че Бог е различен от материята, която Му е подчинена, и от живите
същества, които са Негови слуги. Философията вишишта-адвейта провъзгласява качественото единство
на джива и Бога. Двейта-адвейта утвърждава едновременното тъждество на джива и Бога като
различие. Шуддха-адвейта е доктрина за единството на Бога и джива.
Бел. пр.

природа на любовта към Бога, е формулирал философската доктрина ачинтя-бхедаабхеда, която най-пълно обяснява взаимоотношенията на джива с Господа. По този
начин Бог Чайтаня е разсеял обгърнатите в мрак грешни представи за Истината.
По думите на Махапрабху, единствената маха-вакя е пранава. Смисълът на
пранава се обяснява в Упанишадите. Вясадева е изложил учението на Упанишадите в
своята „Веданта Сутра“, коментар към която представлява „Шримад Бхагаватам“. Още
в самото начало на „Веданта Сутра“ се казва, че Абсолютната Истина подлежи на
преобразования. Подобно утвърждение има и в „Тайттирия Упанишад“ (3.1.1): ято ва
имани бхутани джаянте. За това свидетелства и „Шримад Бхагаватам“. Опасявайки се,
че твърденията за преобразуването (паринама) на Брахман ще поставят под заплаха
представите за Неговата неизменност, Шанкара е създал теорията за илюзията,
виварта-ваду, която се явява коренът на всички беди.
Паринама-вада, теорията за видоизменението на енергията на Бога, намира
потвърждение във всички свещени писания и лежи в основата на неоскверненото
духовно битие. Отричайки вечността на енергията на Бога, ние ще бъдем принудени да
признаем, че Той е подвластен на илюзията, а Неговото могъщество е ограничено. Но
ако признаваме съществуването на вечната висша енергия на Бога, истинността на
паринама-вада не предизвиква съмнения.
Преобразуването на енергията на Бога, което е породило материалната вселена,
действително има място, обаче Самият Господ не е подвластен на изменения.
Материалният свят и живите същества са се появили благодарение на
взаимодействието на енергиите на Бога. Аналогията с философския камък, която е
привел Шри Чайтаня Махапрабху, ще помогне да се разбере това. Въпреки, че
философският камък превръща желязото в злато, той остава такъв, какъвто е бил. По
аналогичен начин, енергиите на Кришна творят всичко съществуващо, но това никак не
засяга Самия Кришна. Чит-шакти определя съществуването на обителта на Кришна,
Неговото име, образи, качества, забавления и дживи, най-дребните частици на Бога.
Мая-шакти поражда материалния свят, който се състои от четиринадесет планетарни
системи, а също фините и грубите тела на живите същества. Това се споменава и във
„Веданта Сутра“, и в Упанишадите. Постепенната еволюция на космическото
мироздание от махат-таттва към фалшиво его, етер, огън, въздух, вода и земя също
представляват паринама-вада.
Единственото, до което може да доведе виварта-вада е концепцията за
илюзорността на мирозданието и населяващите го живи същества. Но ако следваме
паринама-вада, материалният свят и дживите реално съществуват65. Този свят не
може да бъде наречен илюзорен, обаче той е временен, защото може да бъде разрушен
във всеки един момент по волята на Кришна. Въпреки че Бог създава мирозданието и
влиза в него в образа на Кришна, Той е абсолютно независим и Неговите духовни
енергии Му служат66. Само тези, които разбират тази непостижима способност на Бога,
65
„Мой скъпи Господи, преданото служене към Теб е най-добрият път към себереализация. Ако
някой изостави този път и се заеме с развиване на умозрително знание, той просто ще премине през един
труден процес, без да постигне желания резултат. Както човекът, който удря празен житен клас не може
да се сдобие със зърно, така и онзи, който просто разсъждава, не може да постигне себереализация.
Единственото, което печели, са проблеми“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.14.4

66
«О Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква стойност, не е реално, ако не е свързано с
Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми енергия, отблясъкът на светлината в мрака“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.9.34

могат да усетят Неговото величие и сладост. Такива са истинските взаимоотношения
между джива и Бог. Що касае положението на джива в този преходен свят, то не се
отличава много от положението на пътника в страноприемница. Затова правилният
начин на действие, основан на вярно разбиране на взаимовръзката на джива с
материалния свят, представлява юкта-вайрагя. Докато обусловената джива не
придобие такова разбиране, тя няма да се научи да се държи по правилен начин в този
свят.
Учението на Шри Чайтаня Махапрабху гласи, че принципът на едновременното
тъждество с Бога и отличието от Него е справедлив както по отношение на джива, така
и по отношение на материалния свят. Тъй като доктрината за едновременното
тъждество и различие не може да бъде разбрана от ограничения човешки ум, тя се
нарича ачинтя, невъобразима. Това впрочем не означава, че няма нищо общо с
логиката и здравия разум, защото допускането, че Бог притежава непостижимо
могъщество е напълно логично. Всичко, което има място благодарение на
непостижимото всевластие на Господ, може да бъде постигнато единствено по
Неговата милост67. Мъдреците от древността са учили, че невъобразимото не може да
бъде постигнато с помощта на логични умозаключения, защото те не могат да бъдат
приети като доказателства по подобни въпроси68. Тези, които не разбират това,
наистина са достойни за съжаление.

1.6. Садхана-бхакти
Седемте теми, които бяха обсъдени по-рано69, се отнасяха за самбандха, тоест за
взаимоотношенията на джива с Върховния Бог. Узнавайки за тези отношения, джива
може да разбере, че тя е попаднала в океан от раждане и смърт, и изпитва тройни
страдания, защото е предала на забрава своята извечна връзка с Кришна. Ако джива
възобнови отношенията си с Него, тя ще се избави от всички мъчения и ще усети найвисше блаженство. Тъй като джива представлява вечно съвършено духовно същество,
тя няма нищо общо с материалното робство и със страданията, свързани с него.
Страданията идват при джива в резултат на това, че тя погрешно се е отъждествила с
материалното тяло. Ведите сравняват това грешно самоотъждествяване със случаите,
когато човек погрешно приема въжето за змия или парчето минерал - за сребро. Без да
67
„Божествената Личност каза: Знанието за мен, което се съдържа в писанията, е най-поверителното
знание и може да се постигне само в процеса на преданото служене. Ще ти разкажа за всички съставни
части на този процес, а ти се постарай да следваш неотклонно това, което ще чуеш от мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.9.31

68
«Непостижимите истини са неподвластни на логиката. Непостижимо се нарича това, което излиза
извън рамките на човешкото разбиране“.
„Махабхарата“. Бхишма-парва. 5.22
„С помощта на логически умозаключения не може да се стигне до висшата цел“.
„Катха Упанишад“. 1.2.9

69
Кришна, енергиите на Кришны, раса, природата на дживы, джива в материалния свят, джива в
освободено състояние и ачинтя-бхеда-абхеда.
Бел. Пр.

разбира истинския смисъл на тази аналогия, маявадите утвърждават, че самото
съществуване на джива е илюзия, в която се намира Брахман. Когато по милостта на
истински духовен учител ученикът разбере, че двата приведени примера се отнасят не
към така нареченото илюзорно съществуване на джива, а към неправилното
отъждествяване с финото и грубото тяло, може да се каже, че той е на правилен път.
Разликата между теориите за преобразуването (паринама) и илюзията (виварта)
се състои в следното. Когато един или друг предмет по силата на някакви причини
претърпява изменение, това се нарича паринама или викара. Като пример за това служи
млякото, което прокисва и се превръща в кисело мляко. Но ако един предмет по грешка
бъде приет за друг, това се нарича виварта. Така човек може да сбърка въжето със змия
независимо, че наблизо няма никаква змия, или минералната раковина със сребърно
украшение, което в действителност не съществува. И в единия, и в другия случай става
въпрос за заблуждение. По аналогичен начин, когато непогрешимата духовна искра,
джива, която в действителност е свободна от мрежата на мая, попада в илюзия и
отъждествява себе си с материалното тяло – това е самозаблуда70. Колко дълго ще
продължава тази илюзия? Докато благодарение на истински духовен учител
обусловената душа не разбере, че нейното призвание е да служи на Кришна 71. Ето
защо, ако душата прекрати своите опити да постигне освобождение и започне да служи
предано на Кришна, за нея няма да бъде много трудно да се избави от илюзията.
Стремежът към освобождение само пречи на душата да осъзнае своята истинска
природа72. Тя може да бъде постигната единствено с помощта на бхакти.
Неосведомените хора се отказват от бхакти в полза на карма или гяна73. Въпреки, че
карма и гяна имат определена ценност, те не могат да послужат като садхана, тоест да
70
„Когато душата е под влиянието на материалната природа и на лъжливото его, тя,
отъждествявайки се с тялото, затъва в материални дейности и под влиянието на лъжливото его започва да
мисли, че е собственик на всичко съществуващо. Така, заради досега си с гуните на материалната
природа, обусловената душа се преселва от тяло в тяло из различни видове живот, висши или низши. И
докато не се освободи от материалните дейности, тя ще трябва да се примири с това положение, защото
дейностите ѝ винаги ще бъдат пълни с недостатъци“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.27.2–3.27.3

71
„С устойчива интелигентност ти трябва да развиеш чисто предано служене чрез внимателно
обожание на духовния учител и с наострената секира на трансценденталното знание да отсечеш финото
материално покритие на душата. След като осъзнаеш Върховния Бог, изостави оттам насетне тази секира
на аналитичното познание“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.12.24

72
„Иначе, мой Господи, о върховни учителю на целия свят, Ти си толкова милостив към Своя
предан, че не би го подтиквал да прави нещо неблаготворно за него. От друга страна, онзи, който желае
някаква материална облага в отплата за преданото си служене, не може да бъде Твой чист отдаден. В
действителност той не е по-добър от търговец, който търси полза в замяна на служенето си“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.10.4

73
„Мои скъпи приятели, о, синове на демоните, не можете да удовлетворите Върховния Бог като
станете съвършени брамини, полубогове или велики светци, нито като станете безукорни в поведението
си или добиете огромна ученост. Никоя от тези квалификации не буди радост у Бога. Нито пък можете да
Го удовлетворите посредством милосърдие, въздържание, жертвоприношения, чистота или съблюдаване
на обети. Богът се радва единствено, ако човек изпитва неотклонна и непримесена с нищо преданост към
Него. Без искрено предано служене, всичко е просто театър“.
«Шримад Бхагаватам». 7.7.51–7.7.52

бъдат главен метод за духовно усъвършенстване 74.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Преданото служене към
Кришна е главното задължение на живото същество. Има различни методи, носещи
освобождение на душата, такива като карма, гяна, йога и бхакти, обаче всички те
зависят от преданото служене. Всички методи за духовно усъвършенстване с
изключение на бхакти са ниско ефективни и непълни. Докато човек не застане на пътя
на преданото служене към Бог Кришна, гяна и карма няма да му донесат желаните
плодове. Философското знание без предано служене е неспособно да дари човека с
освобождение. В същото време, дори без да притежава знание, той може да получи
освобождение, ако се посвети на предано служене към Господа. Мая е пленила живото
същество, защото то е забравило за своето вечно положение на слуга на Кришна. Ако
обусловената душа започне да се покланя на Бога, като в същото време изпълнява
препоръките на своя духовен учител и му служи, тя ще се отскубне от ноктите на мая и
ще получи убежище под покрова на лотосовите нозе на Кришна. Привържениците на
системата варнашрама следват предписаните принципи, които определят задълженията
на представителите на четирите съсловия (брахмани, кшатрии, вайши и шудри) и на
четирите стадия на духовния живот (брахмачария, грихастхя, ванапрастхя и санняс).
Обаче ако човек изпълнява предписаните си задължения, но при това избягва
трансценденталното служене към Кришна, го очаква наказание в ада75. Много
философи (гяни), които са принадлежали към школата на маявадите, мислят, че вече са
достигнали освобождение и затова наричат себе си Нараяна. Но техният разум е
нечист, защото не са заети с предано служене към Кришна“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.17-22.29).
Въпреки че свещените писания понякога препоръчват карма, йога и гяна в
качеството на садхана, простоватите хора не могат да разберат главния смисъл на
ведическите писания и считат тези методи за духовно усъвършенстване за най-важни.
Всички хора се разделят на такива, които имат материални привързаности, и такива,
които са свободни от тях. В зависимост от това човек, който се стреми към духовно
развитие, следва една или друга садхана. Обаче трябва да разбираме, че такава садхана
е второстепенна и не може да бъде приета за главна садхана, или абхидея.
Второстепенната садхана това е само стъпало по пътя към духовното съвършенство.
Карма, йога, гяна и зависещите от тях методи за самоопознаване сами по себе си няма
да доведат до никакъв резултат, ако в тях отсъства елементът бхакти76. Но ако бхакти
74
„Преданото служене на Бог Кришна се постига с милосърдие, строги обети, отречения и огнени
жертвоприношения, посредством джапа, изучаване на ведически текстове, спазване на предписаните
принципи, както и чрез извършването на множество други благоприятни практики“.
„Шримад Бхагаватам“ 10.47.24

75
“Ако някой от членовете на четирите варни или на четирите ашрама не обожава Върховния Бог
или умишлено проявява неуважение към Него, който е източникът на собственото му сътворение, ще
пропадне и ще живее в адски условия“.
„Шримад Бхагаватам“ 11.5.3

76
„Ритуалните церемонии, регулиращите принципи, въздържанията и практикуването на йога до
едно са предназначени за овладяване на сетивата и ума. Ала дори и след като човек е способен да владее
сетивата и ума си, не достигне ли до медитацията върху Върховния Бог, всякакви подобни занимания са
просто напразно усилие“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.15.28

е крайната им цел, от тях може да има някаква полза. За да се постигне освобождение,
не е достатъчна обикновена гяна. Обаче самбандха-гяна, знанието за връзката на
живото същество с Бог Кришна, дарява освобождение незабавно. По такъв начин,
освобождението (мукти) е страничен резултат от бхакти.
Задълженията на човека, които съответстват на вида на неговата дейност и начин
на живот, се наричат трайваргика-дхарма (дхарма, която се отнася към триварга –
дхарма, артха и кама). За трайваргика-дхарма ще стане дума във втората глава на тази
книга. По думите на Шри Чайтаня Махапрабху, тези, чиито материални привързности
са много силни, трябва да следват правилата на варнашрама, за да могат по такъв
начин постепенно да добият преданост към Кришна. Обаче, ако човек се придържа
строго към принципите на варнашрама, но негова цел не е предното служене към
Кришна, той ще се окаже в ада, независимо от това, че изпълнява предписаните
задължения. Садхана-бхакти ще бъде описана по-подробно в трета глава. Ще
отбележим само, че в непорочен, чист вид вайдхи садхана-бхакти (преданото служене,
регламентирано от правилата на свещените писания) позволява да бъде достигната
према. Любовта към Бога представлява вечната неотменима дхарма на джива и
едновременно с това, истинската цел на нейния живот, тоест онова, към което джива
трябва да се стреми. Но защо говорим за достигане на любов към Бога, ако тя така и
така е присъща на джива?
Шри Чайтаня Махапрабху е казал за това така: „Скъпи Санатана, чуй за
предписаните принципи на предано служене (садхана-бхакти), с помощта на които
може да бъде постигнато най-висше съвършенство и да се получи най-великото
съкровище на любовта към Бога. Слушане, повтаряне, помнене и другите духовни
методи са главните признаци за предано служене. А негов второстепенен признак е
способността да се пробужда любов към Бога. Чистата любов към Кришна не се
придава отвън – тя цари вечно в сърцето на живото същество. Когато сърцето на
живото същество се пречиства благодарение на слушането и повтарянето, душата по
естествен начин се пробужда от сън“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.10422.107).
Тези думи на Бог Чайтаня следва да бъдат разбирани така: према, или любовта
към Кришна, е всесъвършена. Обаче докато джива пребивава в илюзия, нейната любов
към Бога се проявява само косвено. Благодарение на главния метод на садхана-бхакти
(слушане, повтаряне и помнене за Кришна и за Неговото Име, качества, образ и
забавления) започват да се забелязват и косвените признаци на према, които са подобни
на проблясъците на огъня77. Но когато джива в края на краищата се избави от финото
тяло и получи духовно тяло, према се проявява в своя изначален вид (сварупа). Затова
према не може да бъде резултат от садхана. Слушането и другите методи на предано
служене само помагат према да се прояви в чистото сърце. От това можем да разберем
колко е голяма значимостта на садхана.
По думите на Бог Чайтаня, садхана-бхакти се подразделя на вайдхи-бхакти и
77
„Прахлада Махарадж отвърна: Да слушаш и възпяваш трансценденталното свято име, форма,
качества, атрибути и забавления на Бог Вишну, да ги помниш, да служиш в лотосовите нозе на Бога, да
поднасяш почтително обожание с шестнадесет елемента, да отдаваш молитви на Бога, да станеш Негов
слуга, да считаш Бога за най-добрия си приятел, и да отдадеш всичко на Него (с други думи, да Му
служиш с тяло, ум и слова) -тези девет процеса се приемат за чисто предано служене. Онзи, който е
посветил живота си в служене на Кришна посредством тези девет метода, трябва да бъде считан за найучения, тъй като е придобил пълно знание“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.5.23–7.5.24

рагануга-бхакти: „Съществуват два вида предано служене – регламентирано и
спонтанно. Този, който все още не е придобил спонтанна преданост към Бога, Му
служи под ръководството на истински духовен учител в съответствие с предписаните
принципи на богооткровените писания. В тях това предано служене е наречено вайдхибхакти“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.108-22.109).
Докато обусловената джива изпитва силна склонност към това, което не е
свързано с Кришна, за нея е много трудно да развие привързаност към Него. В този
случай на джива не ѝ остава нищо друго, освен да следва заповедите на свещените
писания, тоест да застане на пътя на вайдхи-бхакти“. Отказът от непозволени действия,
спазването на предписанията и безпрекословното приемане на авторитета на шастрите
е първата стъпка по този благотворен път. На началните стъпала стимул за служене към
Кришна е вярата на човека в думите на свещените писания. Отначало тази вяра е слаба,
след това тя укрепва и накрая когато стане непоколебима, донася плодове.
Непоколебимата вяра в съчетание с поклонение на Бога в обществото на свети хора
позволява да се достигне ништха, ручи, асакти и бхава. Тогава преданоотдаденият се
убеждава окончателно, че Кришна е единственият, когото винаги трябва да помним и
когото никога да не забравяме. Такъв е смисълът на всички останали правила и
забрани. На това стъпало преданоотдаденият престава да се отнася фанатично към
заповедите на шастрите и в зависимост от степента на подготовка може понякога да
пренебрегва едни или други предписания и забрани78.
В („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.115-22.129) Шри Чайтаня Махапрабху
изброява основните принципи на садхана-бхакти: 1) да се приеме истински духовен
учител; 2) да се получи посвещение от него; 3) да се служи на духовния учител; 4) да се
слушат наставленията на духовния учител и да му се задават въпроси как да се
усъвършенстваме в преданото служене; 5) да се следват стъпките на ачариите от
миналото и да се изпълняват указанията на духовния учител; 6) да сме готови да
пожертваме всичко за удовлетворяването на Кришна; 7) да живеем там, където се
намира Кришна – на място като Вриндаван, Матхура или в храм на Кришна; 8) да се
задоволяваме с това, което е необходимо за съхраняване на душата в тялото; 9) да
постим по време на екадаши; 10) да оказваме почит на дървета като дхатри (амалаки) и
банян, а също на кравите, брахманите и преданоотдадените на Бог; 11) да избягваме
оскърбленията по време на предано служене и при повтаряне на светите имена на Бога;
12) да се откажем от общуване с непреданоотдадени; 13) да не приемаме прекалено
много ученици; 14) да не се опитваме да изучим повърхностно прекалено много
свещени писания само за да можем да ги цитираме след това и да даваме пространни
обяснения на тяхна основа; 15) еднакво да се отнасяме към загубите и придобивките;
16) да не се поддаваме на униние; 17) да не се покланяме на полубогове, но в същото
време да не проявяваме неуважение към тях, а също да не изучаваме други свещени
писания, но и да не ги критикуваме; 18) да не слушаме оскърбления по адрес на Бога и
Неговите преданоотдадени; 19) да избягваме четенето на вестници и светски книги,
които обсъждат отношенията между мъжа и жената и други теми, приятни за сетивата;
20) нито с мисъл, нито с дума да не причиняваме безпокойство дори на най-нищожните
78
„Ясно се казва, че неотклонното придържане на трансценденталистите към съответните им
духовни позиции представлява истинското благочестие, а грехът се навлича от пренебрегнатите
предписани задължения. Онзи, който усвои този стандарт за благочестие и грях, искрено желаейки да
изостави цялото си предишно общуване със сетивните наслади, е способен да подчини
материалистичните дейности, които по природа са нечисти“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.20.26

живи същества.
Когато човек се утвърди в преданото служене, той трябва да се посвети на
положителни дейности: 21) да слуша святото име; 22) да повтаря святото име; 23) да
помни за Бога; 24) да изразява почит към Бога; 25) да Му възнася молитви; 26) да се
покланя в лотосовите нозе на Бога; 27) да служи на Бога; 28) да стане Негов приятел;
29) да се отдаде напълно на Бога; 30) да танцува пред Божеството; 31) да пее пред
Божеството; 32) да поверява на Божеството своите съкровени мисли; 33) да се покланя
на Божеството; 34) да става пред Божеството и пред духовния учител, за да им изрази
почитанието си; 35) да върви след Божеството или след духовния учител; 36) да
извършва посещение на свети места или да ходи в храм, за да види Божеството; 37)
благоговейно да обикаля храма; 38) да чете молитви на глас; 39) да рецитира свещените
писания; 40) да пее святото име заедно с другите; 41) да вдъхва аромата на
благоуханията и цветните гирлянди, предложени на Бога; 42) да опитва остатъците от
храната, поднесена на Божеството; 43) да посещава арати и да участва в празниците,
посветени на Бога; 44) да съзерцава Божеството; 45) да предлага на Бога всичко найхубаво; 46) да медитира върху Бога; 47) да полива дървото туласи; 48) да служи на
преданоотдадените на Кришна; 49) да живее в Матхура; 50) да чете редовно „Шримад
Бхагаватам“; 51) да посвети цялата своя дейност на Кришна; 52) да се уповава на
Неговата милост; 53) заедно с другите преданоотдадени да участва в церемонии като
денят на появяване на Бог Кришна или на Бог Рамачандра; 54) във всичко да се уповава
на Кришна; 55) да спазва обети като картика-врата и да извършва ритуално измиване
по време на месец магха (януари-февруари); 56) да нанася на тялото си знаци със
сандалова паста; 57) да изписва по тялото си светите имена на Бога; 58) да носи дрехи,
изработени от одеждите на Божеството; 59) да пие вода, с която са измивали
Божеството.
От всички упоменати аспекти на преданото служене най-важни са следните пет,
защото дори малките усилия, положени за това, позволяват да се добие любов към
Кришна: 60) да се общува с преданоотдадените; 61) да се повтаря святото име на Бога;
62) да се слуша „Шримад Бхагаватам“; 63) да се живее в свято място, като Матхура или
Вриндаван; 64) да се покланяме на Божеството с вяра и преданост.
Най-главни от тези 64-ри принципа на преданото служене са девет, започвайки от
слушането на святото име (т.21). Всички останали само подпомагат тези девет. Първите
десет принципа удостоверяват началото на бхакти и включват в себе си приемането на
това, което подпомага преданото служене. Следващите десет налагат забрана на това,
което му пречи. Що се касае до покланянето на дървета като дхатри и банян, а също на
кравите и брахманите, това е необходимо не само за поддържане на реда в обществото,
но е и много благотворно на началните стъпала на предано служене. В зависимост от
това как човек се утвърждава в садхана-бхакти, последните пет от шестдесет и
четирите принципа придобиват за него все по-голямо значение.
Садхана-бхакти има една загадъчна особеност. Тя се състои в това, че в
зависимост от духовното развитие на човека се задълбочава неговото трансцендентално
знание и едновременно с това става по-силна преданността му към Бога и отречеността
му от всичко материално. Ако все пак се случва обратното, това означава, че садханабхакти на този човек се изгражда на грешни принципи 79. В този случай може да го
79
„Преданост, пряко преживяване на Върховния Бог и непривързаност към останалото - тези три
неща се проявяват едновременно у онзи, който е приел подслона на Върховния Бог, по същия начин
както насладата, подхранването и избавлението от глада се появяват едновременно и все по-нарастващо с
всяка хапка за онзи, който се храни“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.2.42

спаси само милостта на гуру и общуването с преданоотдадените.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Независимо дали човек
практикува един или няколко метода на предано служене, когато той укрепне в него, в
сърцето му се надигат вълни от любов към Бога“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“.
22.134)
В качеството на пример за тези, които са практикували само един от методите на
предано служене, Бог Чайтаня посочил Махараджа Парикшит, който е постигнал
съвършенство в слушането; Шукадева Госвами, който се е посветил в прославата на
Кришна; Махараджа Прахлада, който е постигнал съвършенство благодарение на
помненето за Бога; Лакшми, която безупречно се покланя в лотосовите нозе на Бога;
Махараджа Притху, който се слави с това, как се покланя на Бога в храма; Акрура,
който е постигнал съвършенство във възнасянето на молитви към Бога; Хануман, който
се е посветил в служенето към Бога; Арджуна, легендарният приятел на Бога; и
Махараджа Бали, който е пожертвал всичко за Бога. Що се касае до Махараджа
Амбариша, той е забележителен с това, че е изпълнявал едновременно няколко вида
предано служене.
Докато в сърцето на човека, който следва пътя на садхана-бхакти, остават
материални желания, той трябва да се придържа към принципите на варнашрамадхарма. Но веднага след като се избави от материалните желания, може да спре да
спазва тези принципи80. Шри Чайтаня Махапрабху е казал за това така: „Човек, който
се е отказал от всички материални стремления и безвъзвратно се е посветил на
любовното трансцедентално служене към Кришна в съответствие със заповедите на
богооткровените писания, вече е изпълнил всички задължения пред полубоговете,
мъдреците и предците“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.140).
Достигайки нивото на нишкама-садхана-бхакти (предано служене, свободно от
материални желания), можем да се откажем от строгото спазване на заповедите на
свещените писания, без да се опасяваме от греховни желания, защото чистият
преданоотдаден не може да извърши грях. Дори, ако случайно извърши грях, на него не
му е нужно да го изкупува в съответствие с правилата на карма-канда81.
Въпреки съществуващото мнение, не се изискват философски знания и
отреченост, за да се усъвършенстваме в преданото служене. Във връзка с това Бог
Чайтаня е казал: „Философското знание и отреченост не са толкова важни за преданото
служене. Истинският преданоотдаден на Бог Кришна без особен труд развива
добродетели като отказ от насилие и овладяване на ума и чувствата“ („Чайтаня
Чаритамрита. Мадхя Лила“. 22.145).

80
„О царю, онзи, който се е отказал от всички материални задължения и е приел подслон изцяло в
лотосовите нозе на Мукунда, даряващ убежище на всички, той не е задължен на полубоговете, великите
мъдреци, обикновените живи същества, роднините, приятелите, човечеството или дори на предците си,
които са си заминали от този свят. Тъй като всички тези категории хора са неразделна част от Върховния
Бог, онзи, който се е предал на служенето на Бога, няма нужда да им служи отделно“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.41

81
„Онзи, който се е отказал от всички други обвързаности и е приел изцяло подслона на лотосовите
нозе на Хари, Върховната Божествена Личност, е много скъп на Бога. Всъщност ако една такава отдадена
душа случайно извърши нещо грешно, Върховният Бог, който се намира в сърцето на всеки, незабавно
предотвратява последствията от подобно прегрешение“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.42

Преданото служене е самостоятелно. Философското търсене на истината и
самоотречението служат на бхакти само косвено82. Отказването от насилие,
обуздаването на сетивата и другите добродетели, упоменати в свещените писания, по
естествен начин съпътстват бхакти, така че няма никаква нужда да бъдат развивани
отделно.
Шри Чайтаня Махапрабху казал: „Скъпи Санатана, Аз подробно ти обясних как
да извършваш предано служене в съответствие с предписаните принципи. Сега чуй
също за спонтанното предано служене и за неговите отличителни черти. Исконните
жители на Вриндаван служат на Кришна със спонтанна преданост. Нищо не може да
бъде сравнено с такова спонтанното предано служене, което се нарича рагатмикабхакти. Когато преданоотдаденият върви по стъпките на обитателите на Вриндаван,
неговото предано служене се нарича рагануга-бхакти. Основен признак на спонтанната
любов представлява дълбоката привързаност към Върховния Бог, а второстепенен –
задълбочаването в мисли за Него. Преданото служене, основано на рага (дълбока
привързаност) се нарича рагатмика, или спонтанно любовно служене. Прието е, че
няма никой по-голям късметлия от преданоотдаден, който се стреми да постигне това
ниво. Този, който е провокиран от това трансцендентално чувство, следва примера на
жителите на Вриндаван, спира да обръща внимание на предписанията и забраните на
шастрите. Такава е природата на спонтанната любов. Рагануга-бхакти има два
аспекта: външен и вътрешен. Постигайки своята истинска природа, възвишеният
преданоотдаден външно продължава да показва поведение на неофит и да изпълнява
всички предписания на шастрите, особено на тези от тях, които се отнасят до
повтарянето и слушането (шраванам и киртанам). Обаче в своето изначално
непогрешимо духовно тяло той мислено служи на Кришна във Вриндаван в
съответствие на своите естествени наклонности. Това служене продължава и денем, и
нощем, и не прекъсва нито за миг. Обитателите на Вриндаван са много скъпи на
Кришна. Този, който иска да бъде удостоен с правото да се занимава със спонтанно
любовно служене, трябва да следва техния пример и в мислите си постоянно да служи
на Бога с преданост. Кришна има различни преданоотдадени: някои живеят като негови
слуги, други Му служат като Негови приятели, родители или възлюбени. За този, който
е свързан с Бога по свой личен избор с един или друг вид духовни отношения,
основаващи се на спонтанната любов, казват, че той върви по пътя на спонтанното
предано служене. Когато човек служи на Кришна със спонтанна любов, неговата
привързаност (прити) към лотосовите нозе на Бога започва да расте. Тази привързаност
се основава на влечението към Кришна, което има две имена: рати и бхава. С помощта
на такова влечение можете да покорите Върховния Бог“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя
Лила“. 22.148-22.165).
След като обяснил разликата между вайдхи- и рагануга-садхана-бхакти, Шри
Чайтаня Махапрабху завършил описанието на садхана. По-подробно за раганугабхакти ще бъде разказано в четвърта глава на тази книга.
Намират се невежи хора, които считат, че от садхана-бхакти няма никаква нужда.
Някои от тях предпочитат варнашрама-дхарма, а други се опитват веднага да
почувстват према. Но от наставленията за преданото служене, приведени по-горе, става
82
„Затова за предания, който е зает с любящо служене на Мен, с ум, съсредоточен в Мен,
развиването на знание и отречението, най-общо казано не са средствата за постигане на най-висшето
съвършенство в този свят“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.20.31

ясно, че за предпочитане е постепенният метод за духовно усъвършенстване. Отначало
човек се учи как да има безупречно поведение, като изпълнява заповедите на
варнашрама-дхарма. След това той застава на пътя на вайдхи-бхакти и накрая след
като получи према, достига съвършенството83. В зависимост от степента на подготовка
на човека, този път за духовно развитие може да се видоизменя в известна степен.
Някои казват, че следването на този път в известна степен заплашва общественото
устройство и може да нанесе вреда на благосъстоянието на човека. Обаче трябва да
разбираме, че целта на живота на селянина, търговеца и брахмина изобщо не е в това,
той да се издигне на по-висока степен в системата на варните и ашрамите84. Подобни
представи за предписаните задължения на човека отчитат само неговото материално
положение, което няма никакво значение за духовното му усъвършенстване. Шри
Чайтаня Махапрабху е обяснил как да се избавим от материалните представи и без
особени усилия да постигнем чист духовен живот. Варнашрама-дхарма е
предназначена за удовлетворяване на потребностите на тялото, йога – за развитието на
ума, а садхана-бхакти – за възвисяване на душата. По такъв начин преданоотдаденият
може и да не е специалист в селското стопанство, военното дело или в друга сфера на
дейност, но затова пък знае съвършено как да достигне истинската цел в живота, както
военачалникът може сам да не е отличен стрелец, но умее да командва войниците и
знае как да води битката. Тези, които осъзнават възвишеното положение на
преданоотдадените, са наистина разумни и могат да разчитат на милостта на Бога85.

1.7. Висшата цел на живота
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Скъпи Санатана, ще ти
83
„В обществото на чистите преданоотдадени обсъждането на забавленията и дейностите на
Върховната Божествена Личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето. Като развива такова
знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението, а когато постигне освобождение,
привързаността му към Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското предано
служене“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.25.25

84
„Прахлада Махарадж отвърна: Заради неовладените си сетива хората, които са прекалено
привързани към материалистичния начин на живот, вървят към ада и не спират да предъвкват онова,
което вече е сдъвкано. У тях никога не се пробужда копнеж по Кришна, нито чрез нечии напътствия,
нито чрез собствени усилия, нито от комбинацията между двете“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.5.30

85
„Ако някой изцяло се е посветил на преданото служене, той спечелва благосклонността на Бога,
който излива върху него безпричинната Си милост. Тогава, с пробудено съзнание, той спира да се
занимава с каквито и да е материални дейности и ритуални ведически церемонии“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.29.46
„Онези, които се вълнуват от това да съживят своето Кришна съзнание и да усилят любовта си
към Бога, не желаят да вършат нищо, което не е свързано с Кришна. Тях не ги интересува общуването с
хора, заети с това да поддържат телата си като се хранят, спят, съвокупляват и защитават. Те не са
привързани към домовете си, дори и да са семейни. Нито са привързани към съпруга, деца, приятели или
богатство, ала същевременно не са и безразлични към изпълнението на задълженията си. Подобни хора
се интересуват от припечелването на пари само дотолкова, доколкото да поддържат тялото и душата си
заедно“.
„Шримад Бхагаватам“. 5.5.3

разкажа за плода на преданото служете – любовта към Бога (према), която представлява
най-висшата цел на живота (прайоджана). Този, който чуе това обяснение, ще познае
трансценденталния вкус на преданото служене (раса). Когато влечението на човек към
Кришна (рати) стане непреодолимо, той придобива любов към Бога в преданото
служене (према). Такова състояние на непрекъснато наслаждаване на вкусовете на
предано служене към Кришна се нарича стхая-бхава“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя
Лила“. 22.3-22.4). Трябва да разбираме тези думи на Бог Чайтаня по следния начин:
преданото служене в началните стъпала на садхана се нарича бхакти. По-късно, когато
садхана даде плодове, бхакти прераства в бхава, а достигайки най-висшата степен на
развитие се превръща в према. Садхана-бхакти не се прекратява чак до нивото на
бхава, която по друг начин се нарича рати или притянкура (кълнът на любовта към
Бога)86. Разликата между вайдхи и рагануга е в това, че последният метод води до бхава
много по-бързо, отколкото първият87. След като вярата на рагануга-бхактата стане
твърда (ништха), тя скоро се превръща в ручи. Нейното по-нататъшно развитие към
бхава също се случва стремително88.
Господ Чайтаня описва по следния начин качествата на преданоотдадения, който
е достигнал бхава: „Този, в сърцето на когото кълнът на любовта към Бога е донесъл
плодове, не се привлича от нищо материално. Той не пропилява напразно нито една
секунда. Всеки миг трябва да бъде използван за Кришна и за служене към Него. Хората
със светски начин на мислене се стремят към материални блага, към получаване на
мистични сили и сетивни наслаждения, обаче за преданоотдаения всичко това не
представлява никаква ценност. Въпреки че преданоотдаденият превъзхожда всички,
той счита себе си за последния сред хората. Преданоотдаденият, който безрезервно се е
посветил на Кришна, винаги се уповава на милостта на Бога и неговата вяра в Господа
е непоколебима. Преданоотдаденият през цялото време е обхванат от вълнение,
предизвикано от страстното му желание да види Бога. Благодарение на вкуса му към
86
„Човек трябва да се научи как да общува с отдадените на Господа като се събира с тях, за да
възпяват славата на Бога. Този процес е най-пречистващ. Докато отдадените развиват по такъв начин
изпълнено с обич приятелство, те чувстват взаимна радост и удовлетворение. Така се насърчават един
друг и са в състояние да се откажат от удовлетворяването на материалните сетива, което е причината за
всички страдания. Отдадените на Господа постоянно обсъждат славата на Божествената Личност
помежду си. По този начин те неспирно си спомнят за Бога и си напомнят един друг за Неговите качества
и забавления. Така чрез своята преданост към принципите на бхакти-йога, отдадените удовлетворяват
Върховния Бог, който отнема от тях всичко неблагоприятно. Пречистени от всички пречки, отдадените
се събуждат за чистата любов към Бога и по този начин, макар да се намират в този свят, техните
одухотворени тела проявяват симптоми на трансцендентален екстаз, като настръхване на космите“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.3.30–11.3.31

87
„Този, който постоянно слуша и възпява святото име на Бога, и слуша и възпява Неговите
дейности, е способен много лесно да постигне нивото на чисто предано служене, което може да пречисти
замърсяването от сърцето на всеки. Никой не може да постигне такова пречистване само чрез спазване на
обети и изпълнение на Ведически ритуални церемонии“.
„Шримад Бхагаватам“. 6.3.32

88
„Обитателите на Вриндавана, включително гопите, кравите, неподвижните същества като двете
дървета арджуна, животните, създанията с вцепенено съзнание като храсти и пущинаци, и змии като
Калия, до един постигнаха съвършенството на живота чрез чиста любов към Мен и така с лекота
постигнаха и Мен самия. Дори някой да влага голямо усилие в занимания с мистичната йога система, с
философски размишления, благотворителност, обети, покаяния, ритуални жертви, преподаване на
ведически мантри на другите, лично изучаване на Ведите или приемане на монашески орден, той пак не
може да Ме достигне“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.12.8–11.12.9

святото име, той е готов непрекъснато да повтаря маха-мантрата Харе Кришна.
Преданоотдаденият изпитва настоятелна потребност да описва трансценденталните
качества на Бога, защото това му доставя наслада. Обхванат от екстатична
привързаност към Кришна, той винаги живее на място, където са се провеждали игрите
на Бога“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 23.20-23.36).
В пета глава на тази книга тези наставления на Бог Чайтаня ще бъдат обяснени
по-подробно. Що касае признаците на према, те много трудно се поддават на описание.
Шри Чайтаня Махапрабху е казал по този въпрос следното: „Аз описах качествата на
този, който е развил влечение към Кришна (бхава). А сега ще ти разкажа за признаците
на любов към Кришна (према). О, Санатана, дори най-просветеният човек не е
способен да разбере думите и постъпките на този, който е придобил любов към Бога 89“.
(„Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 23.38-23.39).
Съществуват пет вида према: шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхуря. От тях найдобра е мадхуря-према, или мадхуря-раса. Мадхуря-раса позволява на
преданоотдадения да усети сладостта на Кришна в най-голяма степен90.
Преданоотдаденият, който се е утвърдил в мадхуря-раса, достига най-висшата степен
на према91. Всичките шестдесет и четири качества на Кришна присъстват в мадхуряраса, проявена във Враджа, затова живущите там изпитват безгранично блаженство. За
най-добра от всички преданоотдадени се счита Радхарани. Бог Чайтаня е казал за Нея
така: „Шримати Радхарани е надарена с множество духовни качества, сред които
особено изпъкват двадесет и пет. Тези качества на Шримати Радхарани са способни да
покорят самия Кришна“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 23.86). Щастливата
възможност да вкусят мадхуря-раса се предоставя само на тези, които действително са
достойни за това. Мадхуря-раса не може да бъде разбрана с помощта на логически
разсъждения. Шри Чайтаня Махапрабху е казал по този повод: „Взаимоотношенията на
Кришна с Неговите преданоотдадени, които са свързани с Него чрез различни раси, са
недостъпни за хората. Само възвишените преданоотдадени могат да разберат и да
оценят по достойнство разнообразните взаимоотношения с Върховния Бог в преданото
служене към Него“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 23.99).
След като обяснил това на Санатана Госвами, Бог Чайтаня го посъветвал да
избягва неестествените отречения и абстрактни философствания, които възпрепятстват
придобиването на према, и да приеме юкта-вайрагя, защото този вид отречение,
89
„Постигнали любов към Бога, отдадените понякога плачат силно, погълнати от мисълта за
непогрешимия Господ. Понякога те се смеят, чувстват голямо удоволствие, говорят на глас за Бога,
танцуват или пеят. Такива поклонници, издигнали се над материалния, обусловен живот, понякога
имитират нероденият Върховен Бог, изигравайки забавленията Му. Друг път,общувайки лично с Него, те
остават мирни и тихи“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.3.32

90
„О, царю, Върховният Бог е неизчерпаем и неизмерим, и Той е неопетнен от материалните
качества, тъй като ги владее напълно. Личното Му появяване на този свят има за цел да дари на
човечеството най-висшето благо. Онези, които постоянно насочват своята похот, гняв, страх,
закрилническа обич, чувство за безличностно единство или приятелството си към Бог Хари, със
сигурност ще бъдат погълнати от мисли за Него“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.29.14–10.29.15

91
„Както верните жени държат под свой контрол скъпите си съпрузи чрез служене, така и чистите
предани, които са еднакво разположени към всички и са изцяло привлечени към Мен в дълбините на
сърцата си, Ме владеят напълно“.
«Шримад Бхагаватам». 9.4.66

напротив, позволява да бъде постигната любовта към Бога. Някои хора, които имат
повърхностно разбиране за Ведите, стигат до извода, че те по природа са дух, Брахман,
но заради съприкосновението с материалната енергия са забравили това. Тогава у тях
възниква желанието да скъсат своите отношения с материалния свят. Но как? Тъй като
тяхното тяло, жилище, жена, деца и храна са материални, в опитите си да се избавят от
всичко материално те посипват косите си с пепел, остават само по един набедрен пояс
и ядат сурова храна. В стремежа си да докажат на всички своята отреченост, изоставят
семейството си и отиват в гората или в манастир. Без да се замислят за своето истинско
благо, те се посвещават на философско търсене на истината, но при това забравят, че
действително освобождение може да бъде постигнато само след като възстановим
взаимоотношенията си с Бога. Въпреки че тези хора са се отрекли от греховна и
благочестива дейност, а също от концепцията „аз“ и „мое“, самите те не разбират
докрай за какво е необходимо всичко това. Те посвещават цялото си време на изучаване
на „Веданта“, а когато настъпи смъртният им час, някой от членовете на същата секта
ще счупи в главата им кокосов орех и ще предаде останките им на земята. И какво
придобиват в резултат тези хора? Вървейки по този път е невъзможно да постигнат
Бога, а единствено да се разтворят в Брахман. Но ако човек, без да спира да се грижи за
своето тяло и без да се отказва от храна и сън, постави Бога в центъра на своя живот и
започне да Му служи, той постепенно ще развие привързаност към Господа и в края на
краищата ще придобие любов към Него92. Такова отречение се нарича юкта-вайрагя.
Шри Чайтаня Махапрабху посъветвал Санатана Госвами да избягва показни отречения
(пхалга-вайрагя) и му обяснил същността на юкта-вайрагя. По този повод Бог Чайтаня
казал на Рагхунатха дас: „Изпълни се с търпение и се връщай вкъщи. Не постъпвай
безразсъдно като безумец. Постепенно ще можеш да пресечеш океана на материалното
битие. Не излагай своята преданост към Бога на показ и не прави необмислени
отречения. Засега живей за свое удоволствие, като при това спазваш нравствените
закони и избягваш привързаността към материалния свят. В дълбините на сърцето си
трябва да подхранваш вярата си в Бога, а външно можеш да живееш като обикновен
човек. Така ти скоро ще заслужиш благосклонността на Кришна и Той ще те избави от
ноктите на мая“ („Чайтаня Чаритамрита. Мадхя Лила“. 16.237-16.239). Ако човек успее
да изпълнява своя семеен дълг без привързаност и с вътрешна решителност да се
покланя на Бога, с времето той ще развие независимост към влиянието на материалния
свят. Преданото служене позволява на душата да укрепне и да установи отношения с
Бога93. Единствената алтернатива на това е да се отхвърли постепенният път и да се
92
„Пробудил вяра в разказите за Моята слава, отвратен от всички материални дейности, знаейки, че
цялото сетивно наслаждение води до страдание, ала при все това неспособен да се откаже от всички
чувствени радости, Моят предан трябва да остава щастлив и да Ме обожава с голяма вяра и убеденост.
Дори понякога да се занимава с наслаждение на сетивата, Моят предан знае, че всичко това води до
жалки резултати, и искрено се разкайва за постъпките си. Когато един интелигентен човек постоянно е
зает с обожание на Мен в изпълнено с обич предано служене, каквото описах, сърцето му неотклонно се
установява в Мен. Така с всички материални желания в сърцето е свършено. Възелът в сърцето е
пронизан, всички опасения са разкъсани на парчета и с веригата на плодоносните дейности е приключено
когато на Мен се гледа като на Върховния Бог“.
«Шримад Бхагаватам». 11.20.27–11.20.30

93
„Всички предписани задължения са предназначени за окончателно освобождение. Те в никакъв
случай не трябва да се извършват за постигане на материална полза. Нещо повече, по думите на
мъдреците този, който отдава такова висше служене, никога не трябва да използва материалните
придобивки, за да усъвършенства наслаждението на сетивата си. Човек никога не трябва да насочва
желанията си към сетивното наслаждение. Той трябва да желае само здравословен начин на живот или

приеме мнимо отречение (марката-вайрагя), обаче трябва да имате предвид, че такова
отречение води до духовна деградация. Когато се говори за правилно използване на
обектите на сетивата се разбира, че те трябва да бъдат използвани само за установяване
на взаимоотношения между душата и Бога. Тогава обектите на сетивата, доволни от
вечната душа, сами ще я изоставят. Тялото, домът, всевъзможните предмети за
поклонение – всичко това може да бъде използвано в духа на юкта-вайрагя.
Единственото, което е нужно за тази цел е вътрешната решителност на човек да
постигне успех. Показната отреченост може да прави впечатление на околните, но
дотам. Обаче вътрешната устойчивост и преданост към Бога позволяват на човека
незабавно да се отскубне от оковите на материалното робство. Що се отнася до
истинското знание и истинското отречение, те се задълбочават пропорционално на
предаността към Бога.
За искрения преданоотдаден най-добрата садхана е да приеме убежище в святото
име на Кришна94. Във връзка с това Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана
Госвами: „Най-добрите от всички разновидности предано служене са деветте
препоръчани метода, защото с тяхна помощ без особени усилия може да се постигне
Кришна и екстатична любов към Него. От тези девет метода на предано служене найглавният е непрекъснатото повтаряне на святото име на Бога. Този, който прави това
като избягва десетте оскърбления, без усилия ще придобие най-великото съкровище на
любовта към Бога“ („Чайтаня Чаритамрита. Антя Лила“. 4.70-4.71).
Бог Чайтаня също казал: „Откажи се от своите абсурдни желания, защото те няма
да ти позволят да се скриеш под сянката на лотосовите нози на Кришна. Посвети се на
повтаряне и слушане на разказите за Кришна, и тогава със сигурност ще намериш
убежище в Него. Дори човек да не е със знатен произход, това не го лишава от
възможността да служи предано на Бога. В същото време, раждането в аристократично
семейство на брахмани само по себе си все още не прави човека достоен да се занимава
с предано служене95. Всеки, който е тръгнал по пътя на преданото служене е достоен за
слава, покато непреданоотдаденият заслужава порицание. Затова произходът няма
никакво значение за преданото служене към Бога. Върховният Бог Кришна е неизменно
милостив към кротките и смирените, но Той не дава Своята милост на аристократите,
философите и на богатите хора, които се гордеят със своето положение“ („Чайтаня
Чаритамрита. Антя Лила“. 4.65-4.68).
Тези думи на Шри Чайтаня Махапрабху трябва да бъдат разбирани така: човек,
който е повярвал в Бога, посвещава цялото си време в повтаряне на шестнадесетте
самосъхраняване, защото предназначението на човешкото съществуване е да се задават въпроси за
Абсолютната Истина. Това трябва да бъде единствената цел на дейностите на всеки“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.9–1.2.10

94
„О, царю, постоянното повтаряне на святото име на Бога по примера на великите авторитети е
сигурен и безстрашен път, който ще изведе до успех всички – и тези, които напълно са се освободили от
материалните желания, и тези, които жадуват материално наслаждение, а също и тези, които са вътрешно
удовлетворени, защото притежават трансцедентално знание“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.1.11

95
„[Брахманите казаха:] Да вървят по дяволите трикратното ни раждане, обета ни за полово
въздържание и нашата голяма ученост! Да вървят по дяволите аристократичния ни произход и
опитността ни в ритуалите на жертвоприношенията! Всички те са осъдителни, защото се държахме
враждебно към трансцеденталната Божествена Личност“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.23.40

имена на Кришна (от които се състои маха-мантрата Харе Кришна), като ги отброява.
Без да полага прекалени усилия, той се грижи за своето тяло, служи на семейството си
и на обществото в степен, в каквато това му помага да повтаря святото име, стараейки
се да впряга всичко в служене към Кришна. Такъв човек не се стреми към нищо друго.
Той не яде вкусна храна и не се опитва да задоволява своите сетива по някакъв друг
начин. Приема само храна в гуната на доброто, за да не възбужда сетивата, ума и
разума си, и да не им причинява вреда96. Без да строи далечни планове, той живее в
свято място. Като се намира сред тези, които му помагат да развива в себе си преданост
към Бога, той постепенно се усъвършенства в духовната практика. Всичко това е нужно
с цел да се избави от безпокойствата и да се съсредоточи върху повтарянето на святото
име97. Такъв човек избягва материалистите и се е отказал напълно от общуване с жени,
както и с мъже, на които им доставя удоволствие да ухажват жените 98. Избягва
безсмислени разговори и приема себе си за най-пропадналия човек. Изпълнен с
търпение, той се е посветил на служене към човечеството и е готов да понесе всякакви
несгоди заради това. Не се гордее със своя произход, богатство, брой последователи,
красота, влияние, знание и положение в обществото, а в същото време се отнася много
уважително към околните99. Като поддържа такъв начин на живот, той винаги с
преданост повтаря името на Бога и затова по Негова милост може да придобие любов
към Него. Дхарма, артха, кама и мокша са готови да служат на такъв
преданоотдаден100. Дори да са останали материални желания в сърцето му, той трябва
96
„Храна, която е полезна, чиста и се добива без трудност, е в гуната на доброто; храна, доставяща
непосредствено удоволствие на сетивата, е в гуната на страстта; а храна, която е нечиста и причинява
страдания, е в гуната на невежеството“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.25.28

97
„Разумният човек не се интересува от такова място, дори то да се намира на най-висшата
планетарна система, ако чистата Ганга, която при изтичането си се докосва до дейностите на Върховния
Бог, не тече там; ако там няма предани, заети със служене на бреговете на такава свята река или ако няма
празници санкиртана-ягя за удоволствие на Господа“.
„Шримад Бхагаватам“. 5.19.24

98
„Нарада Муни каза: Сред всички примамливи страни на материалното наслаждение,
привързаността към богатствата обърква интелигентността на човек повече отколкото притежанието на
красиво тяло, раждане в аристократично семейство и добро образование. Когато човек е необразован, но
измамно самозабравил се поради богатството си последицата е, че го използва, за да се наслаждава на
вино, жени и хазарт. Неспособни да овладеят сетивата си, негодниците, които са се възгордели от
богатствата си или от аристократичния си произход, са толкова жестокосърдечни, че за да поддържат
временните си тела, които те мислят, че никога няма да остареят или умрат, убиват безмилостно бедните
животни. А понякога ги изтребват и просто за забавление“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.10.8–10.10.9

99
„По-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавайки почитания - в такова настроение
трябва да възхваляваме винаги Хари!“
«Шикшаштака». 3

100
„О, мой Господи, когато ти служа с любов и преданост, за мен е много лесно да усетя Твоето
присъствие навсякъде. Колкото до освобождението, струва ми се, че мукти стои на моята врата, събрало
смирено длани и чакащо възможност да ми служи. Заедно с него на вратата ми стоят всички материални
блага: дхарма (благочестивата дейност), артха (икономическото процъфтяване) и кама (сетивните
наслаждения)“.
„Кришна-карнамрита“. 107

да продължава да повтаря святото име, като смирено признава своята слабост, ала в
същото време се срамува и я ненавижда. Тогава много скоро Бог, който се намира в
сърцето на преданоотдадения, ще го избави от всички светски желания и ще приеме
неговата любов101.
Две са главните точки в учението на Бог Чайтаня –вкусът към святото име и
милосърдието към дживите. Именно тези две качества са мерилото нивото на
ваишнавата102. Няма нужда той да развива в себе си каквито и да било други качества,
тъй като с времето те сами ще се проявят в него, без никакви усилия от негова
страна103. Затова не е учудващо, че преданоотдаденият получава удоволствие, когато
се грижи за благото на всички и на всеки104. Този, който е станал слуга на Кришна се
избавя от страданията105. Преданоотдаденият знае кой е достоен да бъде духовен
учител и как трябва да се отнася към него106. Животът на възвишения преданоотдаден
е безукорно чист, а неговите духовни чувства са също чисти107.
101
„Божествената Личност Шри Кришна, който е Параматма [Свръхдуша] във всяко сърце и
благодетел на честните преданоотдадени, очиства сърцето на преданоотдадените от желанието за
материално сетивно наслаждение, когато те са развили потребност да слушат посланията Му, които сами
по себе си са добродетелни, ако се слушат и повтарят правилно“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.17

102
“По тази причина, о най-добър сред царете, въплътената душа е егоцентрична: тя е повече
привързана към собственото си тяло и личност, отколкото към тъй наречените си притежания като деца,
богатство и дом“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.14.51

103
„Всички полубогове и техните възвишени качества, такива като религия, знание иотречение, се
проявяват в тялото на всеки, който е развил неотклонна преданост към Върховния Бог, Васудева. От
друга страна, човек лишен от предано служене, зает с материални дейности, няма добри качества. Даже и
да е вещ в практикуването на йога или честно да поддържа своите роднини и семейство, той е принуден
да се ръководи от собствените си умствени разсъждения и да се занимава със служене на външната
енергия на Бога. Как може да има каквито и да е било хубави качества в такъв човек?”
„Шримад Бхагаватам“. 5.18.12

104
„Дълг на всяко живо същество е да действа за благото на другите чрез своя живот, имуществото
си, разума и речта си“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.22.35

105
„Мой скъпи Господи Кришна, докато хората не станат Твои отдадени, техните материални
привързаности и желания си остават крадци, домовете им си остават затвори, а чувствата им на обич към
членовете на семействата им си остават окови“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.14.36
„Затова, о, Видура, нима е възможно хората, които напълно са се посветили на преданото служене
и се намират под закрилата на Бог Кришна, да бъдат подвластни на страданията, причинявани от тялото,
ума, природата и другите хора и живи същества?“
„Шримад Бхагаватам“. 3.22.37

106
„Онзи, който е неспособен да спаси тези, които зависят от него, от пътя на неспирното раждане и
смърт, никога не бива да става духовен учител, баща, съпруг, майка или почитан полубог“.
„Шримад Бхагаватам“. 5.5.18

107

Всичко това Бог Чайтаня е описал накратко на Рагхунатха дас Госвами. „Шри
Чайтаня Махапрабху каза с усмивка на Рагхунатха дас: „Аз вече помолих Сварупа
Дамодар Госвами да те вземе под своя опека. Можеш да го попиташ в какво се състои
твоя дълг и как да го изпълняваш, защото той знае повече от Мен. Но ако искаш да
чуеш за задълженията си от Мен, с вяра и любов приеми това, което ще ти кажа сега.
Никога не разговаряй на светски теми и не слушай разговорите на обикновените хора.
Не яж изискана храна и не носи скъпи дрехи. Не изисквай уважение към себе си, но
винаги изразявай почитта си към другите. Непрекъснато повтаряй святото име на Бог
Кришна и мислено служи на Радха и Кришна във Вриндаван. Накратко, такива са
Моите наставления. По-подробно ще ти обясни Сварупа Дамодар“ („Чайтаня
Чаритамрита. Антя Лила“. 6.233-6.238). В тези думи на Бог Чайтаня се съдържа косвено
указание за мислено поклонение на Кришна в Неговата лила от осем части. Що касае
наставленията на Сварупа Дамодар, за тях ще бъде казано по-късно, но за да може да ги
следва, преданоотдаденият най-напред трябва да се издигне на необходимото ниво.
Разположението на духа на преданоотдадения, който следва заповедите на вайдябхакти с безгранична преданост към Бога, в желанието си да постигне бхава-бхакти, и
настроението на преданоотдадения, който с несломимо усърдие се придвижва по пътя
на бхава-бхакти към целта, която е избрал – према, носи името нирбхандини-мати, или
пълна съсредоточеност. Ако преданоотдаденият притежава такова качество, много
скоро той ще достигне съвършенство. С други думи, за да може да осъществи
желаното, преданоотдаденият не бива да жали силите си108. От най-първите крачки в
духовния живот, преданоотдаденият трябва да развие в себе си такава целеустременост
и старателно да я съхранява.

Глава 2
2.1. Преглед на второстепенните правила
В първа глава на тази книга говорихме за бхакти, преданото служене, което
представлява абхидхея, или единствения път към према. Освен това беше казано, че
дори карма и гяна да имат определена ценност, сами по себе си те не могат да доведат
до бхакти. Предписанията, свързани с карма и гяна се отнасят към раздела на
второстепенни правила, а слушането и повтарянето на разказите за Кришна и Неговите
свети имена – към раздела на главните. Независимо, че карма и гяна имат
второстепенен характер, те все пак могат да служат като средство за усъвършенстване
на душите, затънали в материята109. Гяна и карма помагат да се достигне бхакти, а
„Човек трябва да напредва по духовния път, като избягва обществото на хора, които се
интересуват единствено от сетивно наслаждение и пари. Нещо повече, той трябва да избягва дори онези,
които общуват с такива хора. Преданоотдаденият трябва да устрои живота си така, че да не намира
спокойствие, ако не пие нектара на разказите, възславящи Върховната Божествена Личност, Хари. Така,
благодарение на отвращението си към вкуса на сетивното наслаждение, той ще може да напредва
духовно“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.22.23

108
„Този, който изпълнен с непоколебима решителност пробуди своето духовно съзнание и чийто
разум не се отклонява от поставената цел, непременно ще я достигне“.
„Нарадия Пурана“

109
„Върховният Бог каза: Мой скъпи Уддхава, понеже желанието Ми е човешките същества да могат

бхакти от своя страна води до према. За това как тези методи са свързани помежду си
ще бъде казано отделно. Карма и гяна могат да служат като средство за
усъвършенстване, ако правят благоприятни за предано служене тялото и ума на човека,
а също и неговото обкръжение. В противен случай, свещените писания порицават
карма и гяна, и ги приравняват със светската дейност.
Второстепенните правила са три вида: едни са свързани с начина на живот на
човека, други засягат социалната сфера и поддържането на ред в обществото, а трети се
отнасят към следващия живот на човека. Първата група правила се подразделя на
правила, които се отнасят към тялото и правила, които се отнасят към ума. Правилата,
които помагат за съхранение на сила и здраве, се отнасят към тялото110. Те
регламентират храната, труда и съня, и позволяват да бъдат избегнати болестите. Този,
който не спазва тези правила няма да може да живее щастлив живот. А ако човек не
изпълнява предписанията, които регламентират дейността на ума, това ще се отрази
пагубно на неговите способности за въображение, разсъждение, творческа фантазия и
на способностите му да се съсредоточава и размишлява. Той никога няма да постигне
успех в науката и изкуството, няма да може да се раздели с мислите за материалното и
да насочи своето внимание към Бога. Тъй като умът на такъв човек е погълнат от
греховни и безбожни мисли, рано или късно той ще пропадне до нивото на животно.
Затова този, който желае да постигне съвършенство в живота, непременно трябва да
спазва правила, които регламентират интелектуалната и физическата дейност.
Животът в цивилизованото общество се подчинява на определени правила, които
са предназначени за възвисяване на хората и им помагат да се избавят от непозволени
мисли и наклонности. Едно от тези средства, които позволяват да се достигне
стабилност в обществото, се явява институцията на брака. Без нея обществото не би
могло да достигне нивото, на което се намира сега111. В древността институцията на
брака не е съществувала навсякъде и много народи са живели по подобие на животни.
Но тъй като това е внасяло безпорядък в обществения живот, са били установени
брачните обичаи. Съгласно тях мъжът доброволно се отказва от своята свобода. Със
съгласието на другите членове на обществото и призовавайки Бога за свидетел, той
встъпва в брак с жената и по този начин създава основата на семейния живот. С
раждането на децата, върху съпрузите се спуска отговорността за тяхното възпитание и
обучение. Освен това, те са длъжни да се погрижат в бъдеще техните деца да могат
сами да си изкарват прехраната. За да може семейният живот да протича гладко, в
обществото съществуват ценности като всеобщо братство, взаимопомощ,
добронамереност, честност и искреност. Стремежът към обществена стабилност е
отличителна черта на човешката раса. Колкото по-развита е културата или
да постигат съвършенство, Аз съм представил три пътя за напредък - пътя на знанието, пътя на дейността
и пътя на предаността. Освен тях трите, няма абсолютно никакви други начини за извисяване“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.20.6

110
„О, Арджуна, ако човек яде твърде много или твърде малко, спи много или не спи достатъчно, не
може да стане йоги. Човек, който е регулиран в навиците си за ядене, спане, работа и почивка, може да
намали всички материални страдания чрез практикуването на йога системата. Когато един йоги чрез
практикуване на йога дисциплинира дейностите на ума си и се установи в трансценденталността,
освободен от всякакви материални желания, за него се казва, че е напълно установен в йога“.
„Бхагавад Гита“. 6.16–6.18

111
„Животът вкъщи без жена е непълноценен. Заедно мъжът и жената могат да достигнат всички
цели на човешкия живот“.
„Прабхуддха-смрити“

цивилизацията, толкова по-разгърнати в нея са правилата, необходими за поддържане
на обществения ред. Съществува общоприето мнение, че от всички световни
цивилизации най-съвършена е била арийската, а от всички арийци, жителите на
Бхарата-варша (Индия) се отличавали с най-силно развит интелект и с най-дълбоки
познания, и са имали най-съвършената система на обществено устройство. Не трябва да
проявяваме неуважение към арийската цивилизация само затова, че с течение на
времето тя е изгубила миналото си могъщество и независимост. Независимо, че
невежите хора оспорват величието на арийската цивилизация, това не означава, че тя не
заслужава внимание. Достатъчно е да прочетете дхарма-шастрите, за да разберете по
какви възвишени принципи е живяло арийското население на Бхарата-варша. Всеки
сериозен, мислещ човек ще се съгласи, че тази цивилизация е постигнала най-висши
степени на съвършенство под ръководството на великите мъдреци. След дълги
размишления, мъдреците са разделили всички правила на обществения живот на
такива, които имат отношение към варна, и такива, които регламентират устройството
за живот на хората (ашрами). Членовете на това общество изпълняват различни
задължения според своята природа и начин на живот. Природата на човека определя
какви принципи на индивидуално развитие (както умствено, така и физическо) следва
той, а начинът на живот на човека определя правилата за неговото поведение в
обществото. Ако разглеждаме живота на човека в аспекта на неговите
взаимоотношения с околните, правилата, които определят неговото индивидуално
развитие, изобщо не изгубват своето значение, а напротив, придобиват все по-голяма
важност. Така многообразието на индивидуалните особености на хората е довело до
възникването на варните, а съществуването на различни начини и периоди на живот –
към появяването на ашрамите.
В зависимост от това как човек се развива във физическо и умствено отношение,
от всички негови качества започва да изпъква едно. Това доминиращо качество
характеризира неговата природа. В съответствие със своята природа хората се разделят
на четири варни, или съсловия: брахмани, кшатрии, вайши и шудри. Принадлежността
към тези четири съсловия се определя от положителните качества на хората. Що касае
отрицателните качества, те правят човека антяджа, или предател, извеждайки го извън
пределите на обществото на варнашрамите. Единственото спасение за такива хора е да
се избавят от отрицателните си качества112.
В момента на раждане основните качества на човека се намират в зачатъчно
състояние. Влиянието на околната среда и възпитанието са тези фактори, които
позволяват на наклонностите на човека да се развият в пълна степен. Разбира се, в
крайна сметка природата на човека се определя от неговите постъпки в минали животи
(карма). Такова е мнението на мъдреците, които са съставили свещените писания. В
зависимост от своята карма, бебето се ражда в едно или друго семейство и по
наследствен път му се предават определени качества. Впоследствие обкръжението на
детето и неговото възпитание помагат на тези качества да се развият или обратно – да
се притъпят. Прието е да се счита, че в семейството на шудри се раждат шудри, а в
семейството на брахмани – брахмани. Най-често така и се случва, но има и изключения.
Мъдреците, които са съставили свещените писания, са предвидили самскари, или
пречистващи обреди, които позволяват да се открие природата на човека и да се

112
„Мръсотията, нечестността, крадливостта, безверието, безполезните кавги, алчността, гневът и
копнежите са в природата на най-пропадналите, които не влизат в системата варнашрама“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.17.20

определи неговата варна113. Обаче с времето тези обреди са били забравени,
вследствие на което в Индия е настъпил упадък. Това също доказва, че правилата,
които определят задълженията на съсловията (варни), са именно правилата, по които
трябва да живее обществото.
Съществуват четири начина на живот: брахмачария, грихастха, ванапрастха и
санняси. Брахмачария е начинът на живот преди брака, когато мъжът преминава
обучение или пътешества. Този, който е встъпил в брак и води постоянен начин на
живот, го наричат грихастха. Човек на преклонна възраст, който се е оттеглил от
нещата и живее уединено, го наричат ванапрастха. А този, който е прекъснал всички
отношения със семейството и скита по света, го наричат санняс. Системата на четирите
споменати варни и ашрами носи името варнашрама-дхарма. Такова е общественото
устройство на Бхарата-варша. Страна, в която отсъства варнашрама-дхарма, не може
да бъде приета за цивилизована. По-подробно за това ще бъде разказано в трета глава.

2.2. Благочестива дейност
Следващият живот на човека се определя от неговото поведение в този живот. Тези,
които извършват благочестиви постъпки се възнасят в рая, а грешниците се низвергват
в ада. Благочестивата дейност, която позволява да бъдат вкусени райски наслаждения,
носи името пуня-карма, а греховната дейност, която води до адски мъки, се нарича
папа-карма. Правилата, предназначени за придобиване на благочестие, или пуня, и
правилата, които позволяват да бъде избегнат грехът, взети заедно се наричат правила
предопределящи следващия живот на душата. Във всяка дейност, било то благочестиви
действия или задължения, свързани с варна или ашрам, главна роля играе вярата на
човека, която се формира под влияние на материалните гуни на доброто, страстта и
невежеството. Освен това, вярата се определя от склонността на човека към
наслаждения (правритти) или от неговата отреченност от тях (нивритти). Хората,
които стоят на най-ниските степени на духовно развитие, се стремят само към светски
наслади. Тези, които са малко по-развити в духовно отношение, имат склонност както
към наслаждения, така и към самоотречение, но достигналите височините на духовния
живот напълно се избавят от привързаностите към този свят114. Въпреки че в
113
„Ако някой проявява признаците на брамин, кшатрия, ваишя или шудра, така както са описани
по-горе, дори да се е родил в различна класа, на него трябва да се гледа според тези признаци и
класификации“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.11.35

114
„Бог, Върховната Личност, казва: „В съответствие с гуните на природата, придобити от
въплътената душа, вярата може да бъде три вида: в добро, в страст или в невежество. Сега слушай за
това. О, сине на Бхарата, според съществуването на човека под влиянието на различни гуни на
природата, той развива определен вид вяра. Тя отговаря на придобитите от него гуни. Хората в гуната
на доброто почитат полубоговете, в гуната на страстта - демоните; а тези, които са в гуната на
невежеството, почитат призраци и духове“.
„Бхагавад Гита“. 17.2–17.4
„Който е установен в предписания си дълг, свободен от порочни дейности и пречистен от
материално замърсяване, постига още в този живот трансцендентално знание или, ако има късмет,
предано служене към Мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.20.11

свещените писания се привеждат правила, които задължават хората да почитат
различни богове, този, който се намира под влияние на гуната на доброто, се покланя
единствено на Върховния Бог, Бхагаван. Тъй като ваишнавата не се стреми към
сетивни наслаждения, той прави само това, което му помага да достигне своята духовна
цел115. Както Бог Кришна казва в „Бхагавад-Гита“, мъдрите вършат само това, което
ще спомогне за развитие на тяхната преданост към Бога, и избягват всичко, което
възпрепятства това116.
Тъй като е практически невъзможно всичките видове пуня и папа да бъдат
приведени в единна система, ние ще се ограничим само с тяхно кратко описание. Някои
мъдреци класифицират пуня и папа според тяхното влияние върху тялото, ума,
обществения живот и духовното развитие. Други ги разглеждат съобразно тялото, речта
и ума. Трети говорят за пуня и папа, които се отнасят към тялото, ума и чувствата. Но
всички тези системи са далече от съвършенство. Затова ние просто ще разделим пуня на
две категории: дълбочинна (съответстваща на истинската природа на джива) и
относителна (свързана с тленното тяло на джива).
Към първата категория пуня се отнасят нравственост, истинност, чистота,
доброжелателност, честност и любов, защото тези качества са присъщи на джива по
природата. Те представляват извечни достояния на душата, но когато джива се намира
в обусловено състояние, тези нейни качества загрубяват и ги наричат пуня. Всички
останали видове пуня се отнасят към категорията на относителните, защото са присъщи
само на обусловеното състояние на джива. Когато джива получава освобождение,
необходимостта от тях отпада.
По природа греховността е несвойствена за джива. Грехът е присъщ на джива
само тогава, когато тя се намира в обусловено състояние. Пороци като злоба, склонност
към лъжа, жестокост, похот, завист и несправедливост представляват пълна
противоположност на естествените добродетели или пуня, извечно присъщи на джива.
Що се касае до другите пороци, те представляват антитеза на относителните
добродетели на джива. Тъй като нашият анализ на пуня и папа ще бъде кратък, няма да
навлизаме в подробности за дълбочинните и относителните видове на едните и другите.
Просто ще изброим основните видове папа и пуня като ще съпроводим това изброяване
с малко обяснение. Въз основа на казаното по-горе, читателят сам ще определи тяхната
принадлежност към едната или другата категория.
Съществуват десет вида пуня: 1) помощ на нуждаещите се; 2) почитание на постаршите; 3) благотворителност; 4) приемане на гости; 5) чистоплътност; 6) спазване на
115
„Винаги помнейки Мен, човек трябва да изпълнява всичките си задължения за Мен, без да става
прибързан. С ум и интелигентност предложени на Мен, той трябва да съсредоточи съзнанието си в
привличане към преданото служене на Мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.29.9

116
„Всички са безпомощни, защото са заставени да действат в съответствие с качествата, които са
придобрили от гуните на материалната природа. Никой не може да престане да действа дори за миг“.
«Бхагавад Гита». 3.5
„Много е трудно да се разбере цялата сложност на действието. Затова човек правилно трябва да
знае какво е действие, какво е забранено действие и какво е бездействие. Интелигентният между хората
вижда бездействие в действието и действие в бездействието и се намира на трансцендентална позиция,
въпреки че е зает с различни дейности“.
„Бхагавад Гита“. 4.17–4.18

празниците; 7) спазване на обети, или врати; 8) грижа за домашните животни; 9)
възпроизвеждане на потомство и 10) нравственост.
Помощта към нуждаещите се бива два вида: помощ за избавяне от страдания и
съдействие за развитието на другите хора. Според силите си човек трябва да помага на
другите, независимо дали са негови роднини или не. Не само ние сами се сблъскваме с
трудности в живота, те съпътстват и другите хора. И когато човек попада в трудна
ситуация, той обикновено разчита на помощта на околните. Ето защо към чуждата
трагедия трябва да се отнасяме като към своя лична. Трябва да се стараем да облекчим
страданията на другите, дори ако за това се наложи да нарушим личните си интереси.
Тези страдания могат да бъдат свързани с тялото, ума, обществения живот или
духовното развитие. Към мъченията, причинявани на тялото, се отнасят болестите и
гладът. Безпокойствата, причинявани от ума са тревога, завист, скръб и страх. Бедите,
свързани с живота на хората и тяхното положение в обществото са неспособност да се
изхрани семейството, да се даде образование на децата, да се оженят децата. Освен
това, към тях се отнасят още липсата на пари за кремация. А към духовните беди се
причисляват слабата вяра, безбожието и склонността към грях. Не е достатъчно само да
помагаме на хората да се избавят от страданията, трябва също да се грижим за
въздигането им. Трябва да допринасяме за материалното, интелектуалното, социалното
и духовното развитие на другите, като им помагаме с пари, с труд, с думи и като
привличаме и роднините им към същото.
Съществуват три вида почитане на по-старшите: грижа за родителите, грижа за
учителите и грижа за тези, които заемат по-високо положение в обществото. Трябва да
слушаме своите родители и да им служим според силите си, особено когато достигнат
преклонна възраст. Освен служенето към тези, които са се грижили за нас в детството
ни, трябва да се стремим да доставим удоволствие на своите учители, особено на
духовния ни наставник, който е отворил за нас духовното знание и ни е дал
мантрата117. По-високо положение спрямо нас заемат и тези, които са по-възрастни
или по-умни от нас. Трябва да оказваме почитанието си и да служим както на едните,
така и на другите. Можем да пренебрегваме назиданията на по-възрастните, ако те са
погрешни, но никога и при никакви обстоятелства не бива да се отнасяме към тях
непочтително и грубо. Вместо това следва да опитаме да ги поправим, за което трябва
да изберем подходящо време и да изложим своите доводи в смирено настроение, с
учтиви думи.
Благотворителност, или дана, се нарича раздаването на милостиня на достойни
хора под формата на пари или вещи. Подаяние, направено на недостоен човек се счита
за излишна загуба на пари и затова представлява грях. Като цяло съществуват
дванадесет вида благотворителна дейност: 1) копаене на кладенци и изграждане на
водоеми; 2) залесяване с дървета, които дават сянка; 3) осветяване на улици и други
места за общо ползване; 4) раздаване на лекарства на нуждаещите се; 5) предоставяне
на възможност за получаване на образование; 6) раздаване на храна; 7) строителство на
пътища; 8) строителство на гхати (къпални); 9) строителство на къщи; 10) даряване на
117
„Човек трябва да надмогне гуните на страстта и невежеството, усъвършенствайки гуната на
доброто, а след това трябва да развие непривързаност дори към нея, издигайки се до нивото шуддхасаттва. Това може да стане автоматично ако човек се заеме със служене на духовния учител с вяра и
преданост. По такъв начин той ще съумее да надделее над въздействията на гуните на природата.
Духовният учител трябва пряко да бъде считан за Върховния Бог, тъй като дарява трансценденталното
познание за просветлението. Следователно за онзи, който поддържа материалното разбиране, че
духовният учител е просто обикновено човешко същество, всичко е разочарование. За него
просветлението и изучаването на Ведическото познание е толкова безполезно, както банята за слона“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.15.25–7.15.26

предмети за бита или пари; 11) изхранване на другите преди да се нахраним самите
ние; 12) даване на своите дъщери да се омъжат118.
Първата разновидност на благотворителността е да напояваме с вода тези, които
изпитват жажда. Ако в нашият дом е дошъл човек, който страда от жажда, ние сме
длъжни да му дадем да утоли жаждата си. Освен това, може да се копаят кладенци и да
се изграждат водоеми на подходящи места. Тази дейност се счита за благочестива119.
Там, където има потребност от вода (например, на свято място, което се посещава от
много поклонници) и в близост няма река или водоем, е необходимо да се копаят
кладенци.
Освен това, покрай пътищата, по бреговете на реките и на местата за почивка е
необходимо да се садят дървета, които правят гъста сянка, например като банян. Важно
е също в близост до къщата и на местата, за които се полага грижа, да се сеят туласи и
други свещени дървета, защото те носят благо както на тялото, така и на душата.
Осветяването на къпални, пътища и опасни места в помощ на пътниците в
безлунните нощи е още един вид благотворителност. Колкото повече фенери запали
човек, толкова повече пуня, или благо, ще получи от това. Нужно е да направим
уговорката, че препоръчаното в свещените писания запалване на лампи на високи
пръти по време на месец картика (октомври-ноември) служи само за украшение, тъй
като тези лампи се намират много високо над земята.
Може по два начина да се раздават лекарства: да се носят в дома на болния или да
се заплаща тяхното раздаване чрез аптеката. И едното, и другото трябва да се прави
искрено и безкористно. Този, който иска да помогне на друг да получи образование,
може да заплати разходите, свързани с неговото обучение. Възпитанието и обучението
на децата има много голяма важност.
Що касае изхранването на гладните, това може да се прави както вкъщи, така и на
специално предназначени за това места. Пътища трябва да бъдат строени на
труднодостъпни или непроходими места. Строителството на пътища, покрити с
камъни, носи на човека повече благо, защото тези пътища са по-дълговечни.
Гхати, или къпални, следва да бъдат строени на бреговете на реки или водоеми,
където хората извършват ритуално измиване. Този, който не само е построил къпалня,
но организира до нея и места за почивка, посади градина, построи беседки или издигне
храм, ще получи допълнително благо.
Строителството на жилища за бездомни е още един вид пуня-карма. Що се отнася
до жертването на пари или предмети за бита, за това трябва да бъде избран достоен
човек. Преди да се пристъпи към хранене, трябва да дадем на друг първата порция.
Дванадесетият, последен вид благотворителна дейност е да дадем своята дъщеря за
съпруга на подходящ човек от същото съсловие.
Всеки трябва да проявява радушие към своите гости и към обществото като цяло.
118
„Благотворителността, предписаните задължения, спазването на по-важните и второстепенни
регулиращи принципи, слушането на писанията, благочестивите дела и пречистващите обети, всички те в
крайна сметка целят да покорят ума. Наистина, съсредоточаването на ума във Върховния е най-висшата
йога“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.23.45

119
„Който е извършвал жертвоприношения и благочестиви дела за Мое удовлетворение, и който по
този начин се е съсредоточил в обожанието си към Мен, се сдобива с непоколебимо предано служене
към Мен. С отличното си служене подобен отдаден получава осъзнато знание за Мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.11.47

Този, в чийто дом са дошли гости, е длъжен да им окаже достоен прием. В свещените
писания е казано, че когато в дома приготвят храната, главата на семейството трябва да
излезе на улицата и три пъти да покани на обяд всички, които са гладни. Ако някой се
отзове, най-напред трябва да бъде нахранен той. След това може да се нахрани
собственикът на дома и членовете на неговото семейство. По традиция гости на обяд
трябва да бъдат канени в един часа през деня. Разбира се, в наши дни малко хора са
способни да останат толкова дълго време без храна, затова семейният човек може да
приеме своя дълг за изпълнен, ако просто първо нахрани госта си преди да се нахрани
сам. Трябва да направим уговорката, че всичко казано по-горе не се отнася до
професионалните просяци. Що касае радушието към обществото като цяло, то трябва
да бъде проявявано в дейността за благото на всички негови членове.
Чистоплътността включва в себе си поддържане на чистота на собственото тяло,
пътищата, къпалните, пейките, краварниците, храмовете, домовете и парковете, а също
извършването на поклонническо посещение на свети места. Под индивидуална чистота
се разбира както вътрешната, така и външната чистота. Вътрешната чистота, или
чистотата на мислите, се постига чрез отказване от греховни постъпки и извършване на
пуня. За това също е необходимо да се задоволяваме с ограничено количество храна,
която трябва да бъде лека и свободна от грях. Употребяването на храна или питие, до
които са се докоснали хора, привързани към алкохол или към други пороци, осквернява
ума. От всички методи за пречистване на ума най-важният е помненето на Вишну.
Грешният ум може да бъде пречистен с помощта на праяшчитта, покаяние, но
покаянието избавя само от последствията на греховните постъпки, без да унищожава
причината за тях – греховните желания. Изкупуването на греховете с искрено
разкаяние за извършеното помага да бъдат преодолени низките желания, обаче да се
избавим от първопричината за всички грехове – враждебното отношение към Бога – е
възможно само с помощта на помненето за Него120. Различните методи за изкупуване
на грехове са описани по-подробно в специални книги. Ще отбележим само, че за
пречистване на ума помага също измиването в свещени реки като Ганг и съзерцаването
на Божеството в храма.
Външната чистота включва чистота на тялото, дрехите и жилището. За да се
поддържа външна чистота е необходимо да се измивате с прохладна вода, да носите
чисти дрехи и да ядете храна в гуната на благостта. Ако някаква част от тялото се е
докоснала до мръсотия, тя трябва да бъде измита с вода.
Трябва да бъде почистван не само личният дом, но и къпалнята, пътя пред дома,
краварника, храмът и вътрешният двор, както пътищата и къпалните за обществено
ползване, а също пазарите и храмовете. Ако градът е голям, гражданите трябва да
събират пари за поддържане на чистота в него. Всичко това се отнася към
благочестивата дейност. Всеки трябва да поддържа чиста личната си градина, а също да
участва в поддържането на градските паркове, както беше казано по-горе.
Пилигримството е още един необикновено силен метод за пречистване на човека.
120
„Авторитетите, които са образовани учени и мъдреци са установили, че всеки е длъжен да изкупи
тежките грехове, подлагайки се на трудния процес на изкупление и по-леките грехове, подлагайки се на
по-лек процес на изкупление. Възпяването на Харе Кришна мантра, обаче, побеждава всички
последствия от греховните действия независимо от това дали са тежки или леки. Въпреки че всеки може
да неутрализира последствията на своя греховен живот чрез аскези, благотворителност, обети или други
подобни методи, тези благочестиви дейности не могат да изкоренят материалните желания в неговото
сърце. Обаче, ако някой служи в лотосовите нозе на Върховния Бог, той незабавно се освобождава от
всички подобни замърсявания“.
„Шримад Бхагаватам“. 6.2.16–6.2.17

Въпреки че главната цел на богомолците е срещата със светец, то само по себе си
избавя човека от много греховни желания, като по този начин го пречиства.
Съществуват три вида празници: религиозни празници, семейни тържества и
всевъзможни увеселителни мероприятия. Религиозните празници се отбелязват
сравнително често. Тяхното провеждане е благотворно във всички отношения, защото
те събират много хора, включват приготвянето на изискани ястия, представления на
музиканти и актьори, изхранване на нямащите и поднасяне дарове на брахманите,
които са сведущи в писанията. Този, който е в състояние да организира подобни
празници, но не прави това, е виновен в пренебрегване на своя дълг. Религиозните
празници в никакъв случай не бива да бъдат пренебрегвани, особено ако се провеждат в
атмосфера на преданост и любов към Бога.
Семейните тържества обикновено се организират в чест на раждането на дете,
церемония за първо захранване със зърно, поставянето на свещен шнур, сватба, обред в
памет на предците и т.н. Всеки човек е длъжен да отбелязва тези събития според
възможностите си. Освен това е нужно да се провеждат масови празненства и почерпки
за обществена сметка, които служат за увеселение на хората. Успоредно с това
съществуват много народни празници, като празника на реколтата, пиштхакотсава,
шиталотсава, бхратрипуджа и други.
Врати се наричат обетите, покаянието или религиозните обреди. Вратите могат
да бъдат свързани с тялото или с обществения и духовен живот. Към вратите,
свързани с тялото се отнасят ранното сутрешно измиване, обиколката около храма,
поднасянето на поклони и т.н. Когато един от елементите на тялото (жлъчка, слуз или
въздух) излиза извън равновесие, човекът се разболява. За да се избегне това, трябва да
се провежда пост в определени дни, например при пълнолуние и новолуние или всеки
понеделник121 Спазването на пост, укротяването на сетивата и отказът от обикновена
дейност в такива дни помага да се съсредоточите върху Господ. Ако има нужда от
такива пости, тяхното спазване дава на човека благочестие (пуня).
Пречистващите церемонии, наречени самскари, са свързани с обществения живот.
Едни самскари се провеждат по различен начин от хората, които принадлежат към
различни съсловия, а други са еднакви за всички хора. Към числото на последните се
отнася церемонията за бракосъчетаване, по време на която мъжът взема за жена момиче
от своето съсловие. Обетът за еднобрачие е особено важен, тъй като всякакви други
форми на брак представляват отстъпка за похотливите желания на мъжа. Подобна
склонност проявяват само долните хора. Двуженството е допустимо само в
изключителни случаи, например, ако първата жена е безплодна.
Към духовните врати се отнася изпълнението на ежемесечни обети, които са
споменати в „Махабхарата“, спазването на двадесет и четирите поста годишно в дните
екадаши и шестте поста в дните на появяване на въплъщенията на Бога (Шри Кришна,
Рамачандра, Нрисимха, Вамана, Вараха и Баларама). По-подробно за тези обети, които
са описани в „Хари-бхакти-виласа“, ще се говори в раздела, посветен на преданото
служене.
Грижата за домашните животни е благо дело, защото от тези животни зависи
благополучието на човека. Трябва да храним добре домашните животни, за да могат те
да набират тегло и сила, както и да се подобрява тяхната порода. Затова е необходимо
те да бъдат гледани в добри условия и периодично да им се прави подбрано
121
Този ден се управлява от Луната.
Бел. Пр.

съвкупление. Най-напред това се отнася за кравите и биковете, които могат да бъдат
използвани не само в селското стопанство, но и за превоз на товари. За оплождане
обикновено избират силни и охранени бикове. Затова по време на провеждане на
церемонията шраддха, младите бикове ги освобождават от работа. На свобода те
набират сила и тегло, и поради това могат да създадат добро потомство. Тъй като
кравите и биковете оказват голяма помощ на хората, за тях трябва да се грижим, като
ги храним с добра храна и ги гледаме в добри условия. Отглеждането на такива
животни и грижата за тях от древни векове в Индия се счита за благочестива дейност.
Възпроизвеждането на потомство се счита за благочестива дейност при условие,
че децата са били родени в законен брак, родителите са гледали своите деца по
правилен начин и са се грижили за тях, като са се потрудили да могат да водят
самостоятелен семеен живот и са им дали духовно възпитание. Достигайки брачната
възраст, момчето трябва да се ожени за достойно момиче и да живее с нея в мир и
съгласие, като прави всичко необходимо за поддържане на нейното физическо и
душевно здраве122. Ако по волята на Провидението в семейството се раждат деца,
родителите трябва да ги гледат с любов и грижа. Когато децата пораснат, трябва да
бъдат научени самостоятелно да си изкарват прехраната, а също да се устрои техният
семеен живот. С оглед на възрастта на детето, то трябва да бъде научено как да
поддържа чистота и здраве, както да се възпита в нравствени и духовни ценности.
Главното качество, което родителите трябва да развият в детето е отречение от
светската суета123.
Нравствеността се състои от всеопрощение, благодарност, правдивост, честност,
въздържане от кражба, отказ от незаслужени дарове, състрадание, себеотрицание,
уважение към свещените писания, поклонение на свети места, разсъдливост, учтивост,
поклонение към Господ и точно изпълнение на предписаните задължения.
Всеопрощение или снизходителност се нарича отсъствието на желание за
отмъщаване на човека, нанесъл обида. Разбира се, да бъде наказан виновния няма нищо
лошо, обаче всеопрощението е по-висок нравствен принцип. Махараджа Прахлада и
Харидас Тхакур са се обсипали с вечна слава след като са простили на своите
122
„Онзи, който желае да започне семеен живот, трябва да се ожени за жена от собствената си каста,
която е безупречна и е по-млада от него. Ако желае да приеме много жени, той трябва да се ожени за тях
след първия брак и всяка следваща трябва да е от по-долна каста от предишната“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.17.39

123
„Задоменият човек трябва достатъчно добре да издържа семейството си или чрез пари, които сами
идват, или чрез такива, които печели честно при изпълнение на задълженията си. Според средствата си
човек трябва да прави жертвоприношения и други религиозни церемонии. Задоменият човек, който се
грижи за голямо семейство, не бива да се привързва към него материално, нито бива да губи
уравновесеността на ума си, като се смята за господар. Интелигентният семеен трябва да разбира, че
всяко евентуално бъдещо щастие е временно, точно като това, което вече е изпитал. Общуването с
децата, съпругата, роднините и приятелите е като кратка среща на пътешественици. С всяка смяна на
тялото човек се разделя с всички подобни близки, точно както губи нещата, които притежава в съня си,
когато сънят свърши. Като оцени настоящото си положение в дълбочина, освободената душа трябва да
живее в дома си като гост, без никакво чувство за собственост или измамно его. По този начин няма да е
притисната или оплетена от домашните си дела. Задоменият отдаден, който Ме почита, като изпълнява
семейните си задължения, може да остане в дома си, да отиде на свято място или, ако има отговорен син,
да приеме санняса“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.17.51–11.17.55

мъчители.
Чувството на признателност за оказаното добро се нарича благодарност. В
арийската цивилизация, където тази добродетел е била силно развита, децата са
служили на родителите си в продължение на целия си живот, а след смъртта им в
течение на определен период, наречен ашауча, са извършвали сурови покаяния,
отказвайки се от храна и сън. По време на възпоминателните обреди също е било
прието да се прави угощение. Изразявайки своята признателност към умрелите
родители, децата са провеждали ежегодно церемониите шраддха и тарпана. Чувството
за благодарност не само към своите родители, но и към всички останали, представлява
благочестиво качество, или пуня.
Стремежът да се говори само истината се нарича правдивост. Правдивите хора се
ползват с всеобщо уважение. Под честност обикновено се разбира правотата и
искреността. Колкото човек е по-честен, толкова е по-благочестив.
Под кражба се разбира престъпното присвояване на чуждо имущество. Никой не
трябва да претендира за ценности, които не е заработил със своя труд или не е получил
като подарък. На куците, слепите и другите осакатени хора е разрешено да живеят от
подаяния, но всички останали трябва да заработват прехраната си само с честен труд.
Събирането на милостиня от здрави и трудоспособни хора се нарича париграха. Тя
трябва да бъде избягвана.
Нужно е да се проявява състрадание към всички живи същества. Истинското
състрадание е състраданието към тези, които го заслужават. Що се касае до
милосърдието, което проявява човек, достигнал нивото на рага-бхакти, за него ще бъде
разказано в съответния раздел на тази книга. Представата, че трябва да се проявява
състрадание към хората, но не и към животните е погрешна. По степента на своите
сили ние трябва да се стараем да облекчаваме страданията на всички живи същества.
Да се избавим от материалните привързаности помага обуздаването на ума
(шама), укротяването на сетивата (дама), търпението (титикша) и въздържанието
(упарати). Под търпение се разбира способността да противостоим на греховни
желания, а липсата на стремеж към светски удоволствия се нарича въздържание.
Себеотрицанието представлява пуня или добродетел, защото то избавя човека от греха.
На началните етапи на духовен живот себеотрицанието се развива постепенно, обаче
този, който е застанал на пътя на рага, придобива това качество без особени усилия.
По-подробно за това ще разкажем в един от следващите раздели. Себеотрицанието
носи на човека благочестие. То може да бъде развито като се спазва обета чатурмаси, а
също чрез въздържане от храна и сън по време на пълнолуние и новолуние. Постепенно
намалявайки своята потребност от храна и сън, човек може да се избави напълно от
стремеж към всякакви светски удоволствия. Този, който се е научил да се задоволява
само с най-необходимото за поддържане на душата в тялото, действително е развил в
себе си себеотрицание. На такъв човек му е позволено да приеме санняси.
Всеки трябва да се отнася уважително към свещените писания. Свещени се
наричат писанията, които са съставени от мъдреци, сведущи в духовната наука, които
помагат да отличим правилния начин на действие от неправилния, духа от материята,
истината от илюзията. Но има и така наречени свещени книги, които са написани от
недостойни хора, които се опитват да изложат своето лично разбиране за целта на
живота и заповедите на религията. Такива безбожни произведения са основани на
логически грешки и затова не заслужават никакво уважение. Подобно на слепци, които
без сами да виждат, водят другите слепци в пропастта, авторите на тези несъвършени
произведения вървят по лъжовен път и водят след себе си своите последователи.
Истински свещени писания са Ведите, а също шастрите, които потвърждават изводите
на Ведите. Изучаването на такива творби и преподаването им на другите носи голямо

благо. Що касае поклонническите пътувания по светите места, те дават възможност да
станем по-мъдри и да се избавим от много грехове.
Нужно е да използваме своя разум правилно. Този, който не си задава въпроса за
твореца на този свят, за неговото устройство, за своето място в света и за своето
предназначение, е недостоен да се нарече човек. Човекът се отличава от животното по
това, че си задава тези въпроси, а животното – не. Подобни размишления са важни,
защото ни водят към осъзнаване на своята истинска природа.
Учтивостта е още един вид пуня. В това отношение трябва да следваме примера
на мъдреците от древността и техните наставления124. Правилата за поведение в
обществото могат да се променят в зависимост от епохата. Например,
разпространеното по време на Сатя, Трета и Двапара юги принасяне в жертва на
животни, през Кали-юга е забранено. Затова, за да решим какви правила са приложими
в наши дни, а какви не, трябва да подложим всички тях на всестранен анализ. Трябва да
оказваме почитта си на всеки човек в съответствие с неговото положение. Такъв начин
на действие се нарича маряда. Този, който не почита достойния човек, извършва велик
грях. Трябва да се отнасяме уважително към всички, обаче колкото по-високо е
положението на човека, толкова по-голямо уважение заслужава той. Ето защо найуважаваните членове на обществото са преданоотдадените. И така, нужно е да
изразяваме своята почит към хората като цяло, а освен това, към цивилизованите хора;
към тези, които заемат високо положение в обществото (например, към царя); към
учените (пандити), които са надарени с благочестиви качества (особено към
брахманите, саннясите и ваишнавите), към тези, които принадлежат към висшето
съсловие (брахманите), към тези, които принадлежат към най-висшия ашрам
(саннясите), и накрая, към тези, които са предани на Бога.
Поклонението пред Бога също се счита за пуня. От всички предписания
поклонението пред Бога е най-важно. Но на кой образ на Бога ще се покланя човек
зависи от степента на развитие на неговото съзнание.
Праведната дейност се нарича пуня, а непозволената – грях. Съществуват три
форми на дейност: карма, акарма и викарма. Благотворната дейност се нарича карма,
отклонението от предписаните задължения - акарма, а непозволената дейност –
викарма. Пуня-карма се подразделя на всекидневна (като например поклонението пред
Бога), на отнесена към определени събития (например, обреда за възпоменание на
предците) и продиктувана от лични желания. Трябва да извършваме първите два вида
пуня-карма и да избягваме третата.
2.3. Квалификация на човека и система на съсловията
Определянето на квалификацията на човека има много голямо значение.
Квалификацията е способността на човека да изпълнява една или друга дейност и
границите на тази способност. Не трябва да си мислим, че всички хора са способни да
извършват всички благочестиви постъпки в еднаква степен. Дори ако някой притежава
124
„Човек, който следва принципите и наставленията, изложени от великите мъдреци в древността,
се възползва от това знание, като го прилага в своето ежедневие. Такъв човек се наслаждава на всички
радости на живота, без да полага за това нарочни усилия. Този, който чрез умествени спекулации си
измисля собствени пътища за духовно развитие и не признава авторитета на мъдреците, оставили на
света безупречни наставления, е глупак и всичките му начинания са обречени на провал“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.18.4–4.18.5

качествата, необходими за определен вид дейност, при все това той може да не бъде
способен да я изпълнява така, че тя да донесе добри резултати. Ако се захващаме с една
работа, без да разчетем своите възможности, никой няма да може да каже с увереност,
дали нашата дейност ще постигне желания резултат или не. Ето защо е важно да знаем
на какво сме способни. Тъй като е невъзможно самостоятелно да оценим себе си, се
изисква помощ от страна на този, който е сведущ по този въпрос, тоест гуру. При
извършването на един или друг обред или добро дело, свещенослужителят трябва да
знае кой метод да избере. По такъв начин всеки се нуждае от истински гуру и опитен
свещенослужител. Приетият сега начин за избор на гуру и свещенослужител няма нищо
общо с това, за което се говори в свещените писания, тъй като формалното приемане на
гуру и свещенослужител е лишено от всякакъв смисъл. Трябва да се постараете да
намерите достоен човек. Ако наблизо няма такива хора, трябва да ги потърсите на
друго място. Следващият пример ще ви помогне да разберете това. Един от видовете
благочестива дейност е изкопаването на водоеми. За да можете да изкопаете водоем
собственоръчно се изисква голяма физическа сила, инструменти, земен участък и
помощници. Ако това мероприятие е свързано с разходи, необходими са пари. С други
думи, способността на човек да изкопае водоем директно зависи от неговата сила,
наличието на инструмент, земя, помощници и пари. Ако нещо не достига, работата
няма да донесе никакъв резултат и ще бъде само напразна загуба на сили, време и
средства. По аналогичен начин, необходимите условия за встъпване в брак са добро
здраве, способност за издържане на семейството и начин на мислене, присъщо на
семейния човек. Иначе казано, независимо какви са намеренията на човека, той винаги
трябва да отчита своите способности и възможности.
Способностите или качествата на човека биват вродени и придобити.
Съществуват три периода в живота: период на ученичество, на работа и на оттегляне от
работата и излизане в пенсия. По време на периода на обучение човекът чете книги,
общува с другите, гледа как работят те и приема техния опит. Основните наклонности,
които той ще открие през това време, представляват проявление на неговите вродени
качества. Счита се, че кръгът на общуване, нивото на знанията и културата на човека
зависят от семейството, в което се е родил и израснал, но често децата притежават
съвсем различна природа, отколкото техните родители. По този начин, съвкупността от
качества на човека след като е преминал своето обучение, но все още не е започнал да
работи – това е и неговото естество.
Опирайки се на свещените писания, мъдреците са отделили четири типа характер:
характер на брахман, характер на кшатрия, характер на вайша и характер шудра. Тези,
които са способни да обуздаят своите чувства и ум, които се отличават с търпеливост,
чистота, доброта, правота, знание, вяра и се прекланят пред Бога, притежават
природата на брахмани. Тези, на които е присъща доблест, сила, решителност, ловкост,
безстрашие, щедрост, готовност да окажат защита и имат способност да ръководят,
притежават природата на кшатрии. Тези, които са склонни към селско стопанство,
развъждане на крави и развитие на търговия, притежават природата на вайши, а тези,
които си изкарват хляба като служат на останалите имат природата на шудри125. Тези,
125
„Умиротворението, себеконтролът, отречението, чистотата, удовлетворението, търпението,
простичката откритост, отдадеността на Мен, милостта и правдивостта са естествените качества на
брамините. Динамичната сила, физическата издръжливост, решимостта, героизмът, търпението,
щедростта, големите усилия, устойчивостта, отдадеността на брамините и водачеството са естествените
качества на кшатриите. Вярата във ведическата цивилизация, склонността към благотворителност,
липсата на лицемерие, служенето на брамините и постоянното желание за натрупване на повече пари са
естествените качества на ваишйите. Искреното служене на брамините, кравите, полубоговете и другите
обожаеми личности, както и пълното удовлетворение от доходите, придобити в подобно служене, са

които не знаят какво е добро, а какво лошо, които са лишени от порядъчност, които са
избухливи, крайно егоистични, мислят само за храна и не спазват никакви закони за
встъпване в брак, са наречени антяджа, или лишени от съсловие. Докато човек не се
избави от тези неизменни черти на характера, неговата истинска природа не може да се
прояви. Иначе казано, само членовете на четирите съсловия могат да се считат за хора.
Природата дарява човека с определени качества и в съответствие с тези качества той
трябва да изпълнява едни или други задължения и да се занимава с една или друга
дейност. Ако човек е зает с дейност, която противоречи на неговата природа, тази
негова дейност няма да донесе необходимия резултат.
Когато наклонностите на човека са се проявили в пълна степен е много трудно те
да бъдат изменени. Затова всеки трябва да работи и да се покланя на Бога съобразно
своята природа. В съответствие с вродените качества населението на Индия се дели на
четири варни, или съсловия. Ако в обществото съществува такова разделение на труда,
тогава дейността на всички негови членове става продуктивна. Подобно обществено
устройство е благотворно за целия свят. Обществото, което е организирано по този
начин има съвършена основа и е достойно за почитание. Могат да ни възразят, че няма
нужда от системата на варните, защото европейците са постигнали успех в много
области и са заслужили уважението на другите народи и без нея. Обаче такива
възражения са неоснователни. Следва да бъде отчетено, че европейската култура е
възникнала сравнително неотдавна. Смелите и енергични европейци са се възползвали
от вече съществуващите по това време знания в областта на науката и изкуството. Но
рано или късно техните страни ще бъдат постигнати от упадък, заради отсъствието на
научнообоснована система за обществено устройство. Въпреки че арийската
цивилизация е много по-стара от останалите цивилизации, на нея й се е удало да се
съхрани в неприкосновеност благодарение на варните и ашрамите.
Древните гърци и римляни по сила и героизъм са превъзхождали значително
съвременните европейци, но къде е тяхната цивилизация сега? Тези народи са загубили
своята минала слава и са приели навиците и начина на живот на съвременните хора. В
тях дори не е останало чувството за гордост от предишното им величие. Но независимо,
че арийската цивилизация е възникнала много по-рано, отколкото гръцката и римската,
индийците и до днес се гордеят със своите древни герои. Защо? Защото силната
система на варнашрамите им е позволила да съхранят своята култура. Въпреки че в
своето време мюсюлманите са нанесли поражение на раните, последните и до днес
считат себе си за потомци на Рамачандра. С течение на времето индийците са се
оказали в плачевно състояние, но докато следват принципите на варнашрамите, те ще
си останат арии. Що касае римляните и другите народи, които също са били потомци на
ведическото общество, причина за тяхната деградация е смесването им с племената на
гуните и вандалите, които са лишени от истинска култура и принципи.
Каквато и европейска култура да вземем за пример, при най-детайлно
разглеждане става ясно, че за своите достижения тя е задължена на системата на
съсловията, която отчита природните качества на човека. Например, и до ден днешен
хората в Европа са склонни към търговия, предпочитат да се занимават с търговия и
естествените качества на шудрите“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.17.16–11.17.19
„Ненасилието, правдивостта, честността, желанието за щастие и добруване на всички хора, а
също липсата на похот, гняв и алчност - това са задълженията на всички членове на обществото“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.17.21

процъфтяват благодарение на това. Тези, на които са присъщи качествата на кшатрии,
постъпват на военна служба, а хората, които притежават природата на шудри,
изпълняват черната работа. Нито едно общество не може да съществува без разделение
на варни. Дори при сключването на брак следва да се взема под внимание природата на
бъдещите съпрузи и тяхната съсловна принадлежност. Въпреки че общественото
устройство на европейските държави има някои елементи от системата на съсловията, в
него отсъства систематично разделение на обществото на варни и ашрами. Колкото
повече е развита системата на варните в една или друга страна, толкова по-високо е
нивото на знание и цивилизованост на нейното население.
Към всяко нещо може да се подходи систематично и безсистемно. Вторият
подход винаги е по-малко ефективен, отколкото първия. Ако ние не изпълняваме
последователно всички действия, които са необходими за построяването на здрава
лодка, тогава ще ни се наложи да се задоволим с по-малко съвършени и надеждни
плавателни средства. По аналогичен начин, докато обществото не бъде разделено на
съсловия, неговото устройство не бива да се счита за рационално. Разумно обосновано
разделение на обществото на съсловия има само в Индия, затова наричат тази страна
карма-кшетра, поле на действие.
Здрава ли е сега системата на съсловия в Индия? Не. Въпреки че това обществено
устройство първоначално е било идеално, с течение на времето то се е изродило, което
е повлякло със себе си деградацията на страната и всички проблеми, свързани с нея.
Ако това не се бе случило, Индия като по-голям брат, който на склона на годините се е
оттеглил от активна дейност, би могла да дава мъдри съвети на другите страни.
Системата на варнашрамите се е появила в Индия в началото на Трета-юга, когато
цивилизацията на ариите е притежавала много дълбоки знания 126. По установеното по
онова време правило, всеки човек се е причислявал към една или друга варна в
зависимост от своята природа. Придобивайки необходимите навици, той е изпълнявал
предписаните задължения за своето съсловие. Благодарение на системата на варните,
която е отчитала природните качества на човека, животът в обществото е протичал без
усложнения. Онзи, чийто произход не бил известен, е бил причисляван към определена
варна в съответствие с неговата природа. Ведическата история познава такива примери
– това са Джабали, Гаутама, Джанашрути и Читраратха. Що се касае до варната на
тези, чиито бащи са принадлежали към едно от четирите съсловия, тя е била
определяна, отчитайки както варната на бащата, така и индивидуалните качества на
самия човек. Така в династията на кшатрии, водеща началото си от Наришянта, се е
родил великият мъдрец Джатукарна, който е основал брахмински род, известен с името
Агнивешя. По аналогичен начин Джахна, синът на Хотраки от династията на цар Айла,
126
„В началото, в Сатя-юга, има само една социална класа, наречена хамса, към която принадлежат
всички човешки същества. В тази епоха всички хора са неподправени отдадени на Бога по рождение и
мъдреците наричат този период Крита-юга или епохата, в която всички религиозни задължения се
спазват съвършено. В Сатя-юга единната Веда се изразява от сричката „ом“, а Аз съм единственият обект
на мисловна дейност. Проявявам се като четирикракият бик на религията и така жителите на Сатя-юга,
отдадени на отречения и неопетнени от каквито и да е грехове, Ме обожават като Бог Хамса. О,
благочестиви, в началото на Трета-юга Ведическото знание се появи от сърцето Ми, в което обитава
жизненият дъх, и се раздели на три части - Риг, Сама и Яджур. После от това знание се появих Аз като
тройно жертвоприношение. В Трета-юга от вселенската форма на Върховната Личност се проявиха
четирите социални класи. Брамините произлязоха от лицето на Бога, кшатриите от ръцете Му,
ваишйите от бедрата Му, а шудрите от краката на тази могъща форма. Всяко социално разделение се
познава по конкретните му задължения и поведение“.
«Шримад Бхагаватам». 11.17.10–11.17.13

също е станал брахмин. От синовете на потомъка на Бхарата – цар Витатхи, известен
също и с името Бхарадваджа, Нара е станал родоначалник на династия кшатрии, а
Гарга – на род брахмини. Сред потомците на цар Бхармяшва, който е бил кшатрий,
били Шатананда и Крипачария, които принадлежали към Маудгаля-готрата, известен
род на брахмини. В свещените писания има много подобни примери, от които става
ясно, че варната на човек се определя не само от неговия произход. Докато
варнашрама е съществувала в Индия в първоначалния си вид, славата на тази страна е
сияела като слънце в своя зенит. Всички народи на света са почитали жителите на
Бхарата-варша като свои ръководители и наставници. Египет, Китай и други страни са
вземали пример от нея.
Системата на варните е била спазвана безукорно в течение на дълго време
дотогава, докато Джамадагни и неговият син Парашурама, които са притежавали
характер на кшатрии, не са започнали да претендират за положението на брахмини.
Понеже са започнали да изпълняват задължения, които противоречат на природата им,
това е довело до разногласия между брахмините и кшатриите. Заради враждата между
тези две съсловия е възникнала традиция варната на човека да бъде определяна въз
основа на произхода му. Именно тогава идеята за кастова система е проникнала в
завоалирана форма в „Ману-самхита“ и други свещени писания. Лишавайки се от
възможността да заемат по-високо положение в обществото, кшатриите решили да
унищожат съсловието на брахмините. Заради това те започнали да поддържат будизма.
Но всяко действие предизвиква противодействие. В резултат на това, класовото
разделение на обществото, основано изключително на правото по рождение, е станало
още по-забележимо. Този конфликт между брахмините, които са злоупотребили със
своето положение, базирано само на техния произход и кшатриите, които са предали
своята култура, е довел до деградация и на едните, и на другите. Така наречените
брахмини, които в действителност не са притежавали никакви брахмински добродетели,
са започнали да създават свещени писания, отчитайки единствено своята лична изгода
и пренебрегвайки интересите на другите съсловия. Кшатриите, изгубили своето
могъщество, претърпели поражение в битките с враговете. Прогонени от своите
царства, те приели будизма. Вайшите, също лишени от присъщите им по-рано
качества, започнали да проповядват джайнизъм. А шудрите, които преди служили с
вяра и истина на своите господари, започнали да се издържат с кражби и
разбойничество. Отхвърляйки авторитета на ведическите писания, страната отначало се
оказала под властта на мюсюлманите, а по-късно в нея дошли търговските компании. В
резултата на това идеята за служене на другите хора била предадена на забрава. Така
влиянието на Кали-юга ставало все по-силно и по-силно. Сегашното плачевно
състояние на Индия, която в миналото е господствала над другите страни и е била
образец за подражание, е предизвикано не от древността на държавата, а от упадъка на
системата варнашрама. Ако такава е волята на Бога, повелителя на всички живи
същества и религиозни заповеди, в Индия ще се появи могъщ управник, който ще
възстанови системата варнашрама. Ето защо съставителят на Пураните очаква с
нетърпение идването на Калки.
Според свещените писания човек има право да се занимава само с тази дейност,
която съответства на неговата варна. Нямаме възможност да разгледаме тук тази тема
подробно. Ще отбележим само, че в задълженията на брахманите влиза да хранят
своите гости, да се измиват три пъти дневно, да се покланят на Божеството, да изучават
Ведите, да учат другите, да провеждат религиозни обреди и да спазват обети. Те също
могат да водят начин на живот на брахмачари или санняси. Дълг на кшатриите е да
водят праведни войни, да управляват царството, да защитават поданиците си, да се
занимават с благотворителност и да извършват пищни жертвоприношения. Вайшите

отговарят за развъждането на добитък и за отглеждането му, за развитието на
земеделието и търговията. А в задълженията на шудрите влиза да се покланят на
Божеството без да произнасят мантри и да служат на останалите три съсловия. Освен
това всички мъже и жени, независимо от тяхната варна, са длъжни да извършат обред
на бракосъчетание, да се покланят на Господ, да помагат на нуждаещите се, да раздават
милостиня, да служат на духовния си учител, да приемат гости, да следят за чистотата
на тялото и ума си, да организират празници, да се грижат за кравите, да
възпроизвеждат потомство за света и да следват правилата за морал и нравственост.
Що се отнася до жените, техен свещен дълг е да служат на съпруга си. Всеки трябва да
изпълнява задълженията и да се занимава с дейността, която е предписана за онази
варна, която най-добре съответства на природата му. Всеки човек, ако е искрен със
самия себе си, може да избере най-подходящата за него дейност и начин на живот. Ако
не е способен да направи това самостоятелно, той следва да прибегне до помощта на
този, който е сведущ по тези въпроси. Съветът към ваишнавите, които желаят да
разберат това по-подробно, е да прочетат „Сат-крия-сара-дипика“ на Гопал Бхакти
Госвами.
2.4. Начини на живот
Задълженията на човека произтичат от неговата натура. Освен това, те се
определят от ашрама, или начина му на живот. В зависимост от своя ашрам, човек се
занимава с една или друга дейност. Тъй като варните и ашрамите са неразделно
свързани помежду си, задълженията, които им съответстват са наречени заедно
варнашрама-дхарма. Съществуват четири ашрама: брахмачария, грихастха,
ванапрастха и санняси.
Да спазват брахмачария се разрешава на тези хора, които притежават природата
на брахмини. Брахмачари трябва да овладява своя ум, да има кротко и смирено
поведение, търпеливо да приема всички неудобства и да живее в гуркула до завършване
на периода на своето обучение. След това, като възнагради достойно своя учител, той
може да се ожени с негово разрешение.
Грихастха-ашрам подхожда за представителите на всички съсловия. Брахмините
встъпват в семеен живот, след като преминат през обучението за брахмачари.
Кшатриите, се връщат от гуркула, където са изучили отделните раздели на свещените
писания. Вайшите създават семейство след като се научат да се грижат за кравите, да
се занимават с търговия и земеделие. А шудрите се женят просто след достигане на
брачна възраст. Когато идва време да дадат образование на детето си, бащата,
семейният жрец, а също останалите уважавани и помъдрели от опита си хора,
определят неговата варна. Всеки трябва да получи образование, което съответства на
неговата природа. Учението е напразна загуба на време за този, който не изпитва
интерес към него и е повече склонен към физически труд. Ако по всички признаци
такъв човек притежава природата на шудра, той трябва да бъде зает със служене на
другите съсловия.
В „Чайтаня Чаритамрита“ за Мурари Гупта се казва, че той никога не е приемал
дарове от никого и е издържал семейството си с пари, заработени с честен труд. Преди
да стане семеен, човек е необходимо да се научи да заработва средства за своето
съществуване. Различните съсловия правят това по различен начин. Шестте основни
занятия на брахмина са: да провежда богослужения и жертвоприношения, и да помага
на другите за провеждането на тези религиозни обреди, изучаване на свещените
писания и преподаването им, раздаване и събиране на дарения. Като изпълняват
задълженията си на свещенослужители, преподаване и събиране на дарения,

брахмините изкарват средства за своето съществуване, а събраните пари използват за
поклонение на Бога, за изучаване на свещените писания и за раздаването на милостиня.
Кшатриите се препитават чрез събирането на данъци и мита, а също чрез силата на
своето оръжие. Вайшите получават дохода си чрез отглеждането на крави, земеделие и
търговия, а шудрите – чрез служене на трите останали съсловия 127. В изключителни
ситуации на брахмина му е разрешено да изпълнява задълженията на кшатрий или
вайша, обаче трите по-висши съсловия могат да извършват работата на шудрите само в
случай на крайна необходимост.
Мъжът трябва да се ожени в съответствие със заповедите на свещените писания и
да произведе потомство за света. Той също е длъжен да извършва ритуално
приношение (пинда) на предците, да организира жертвоприношения в чест на
полубоговете, да приема и изхранва гости и да се отнася уважително към всички живи
същества. Тъй като пътешестващите санняси и брахмачари зависят от щедростта на
семейните хора, грихастха-ашрамът е считан за най-добър от всички начини на живот.
Достигайки преклонна възраст, мъжът трябва да остави жена си под
попечителството на своя син и да приеме ванапрастха. Ако няма син, той може да
вземе жена си в гората. Ванапрастха е длъжен да се подлага на лишения като спи на
голата земя, носи дрехи от кори на дървета, не се бръсне, спазва обет за мълчание, къпе
се три пъти дневно, като служи на гостите според възможностите си, храни се с горски
плодове и корени, и в уединение се покланя на Бог. Ванапрастхи могат да станат
представителите на всички съсловия.
Четвъртият и последен начин на живот е санняса128. Санняса по друг начин е
наричан още бхикшу или паривраджака. Брахмачари, грихастха или ванапрастха,
който е развил в себе си непреклонен дух към себеотречение, който е свободен от
привързаност към семейния живот, способен е да преживее всякакви несгоди,
постигнал е истината, избавил се е от стремежа към светска дружба, вижда равенството
на всички живи същества, свободен е от завист, изпълнен е с милосърдие, устремил е
всички свои мисли към Господ и се е посветил на занимания с йога, може да приеме
санняса. Санняси е винаги зает с медитация върху Господа. Той не остава на едно място
за повече от една нощ, с изключение на особени случаи, например по време на
чатурмаси. Да приемат санняса е разрешено само на брахмини.
127
„За един брамин има шест професионални задължения. Един кшатрия не бива да приема
милостиня, но иначе той може да извършва останалите пет от тези задължения. Цар или кшатрия няма
право да облага с данъци брамините, но би могъл да изкарва прехраната си като облага останалите си
поданици с минимални данъци, мита и наказателни глоби. Търговското съсловие винаги трябва да следва
наставленията на брамините и да се занимава с такива дейности като земеделие, търговия и закрила на
кравите. За шудрите единственото задължение е да приемат господар от по-висша обществена прослойка
и да му прислужват“.
„Шримад Бхагаватам“ 7.11.14–7.11.15
„Ако някой извършва професията си съобразно своето положение в гуните на материалната
природа и постепенно се отказва от тези си дейности, той достига степента нишкама“.
„Шримад Бхагаватам“ 7.11.32

128
„Онзи, който желае да овладее ума, трябва да изостави компанията на семейството си и да
заживее на уединено място, свободен от замърсяващо общуване. За да поддържа тялото и душата заедно
той трябва да изпросва само толкова, колкото му е необходимо за насъщните жизнени нужди“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.15.30

Що касае хората със слаби умствени или физически възможности (инвалиди, деца
и старци), те не спадат към нито един от ашрамите. Тъй като напълно зависят от
другите ашрами, трябва да им се помага колкото е възможно.
За жените е предназначен само грихастха- и ванапрастха-ашрам. Независимо, че
някои особено надарени жени, постигнали дълбоко свещените писания и усмирили
своите сетива, също могат да дадат обет за брахмачария или санняса, това по-скоро е
изключение, отколкото правило, защото тялото на жената, а също нейната вяра и разум
не са много силни по природа.
По същество, семейният начин на живот е единственият ашрам, тъй като
останалите три ашрама зависят от него. Болшинството хора живеят в семейство. Само
най-достойните стават брахмачари, ванапрастхи и санняси, но те са малцинство. Без
разделяне на хората на ашрами общественото самосъзнание не може да бъде
съвършено.
Принципите на семейния живот са подробно описани в двадесетте дхармашастри и в Пураните. Ману, ришите и праджапатите са указали в свещените
писания какво да прави семейният човек и какво да избягва. Освен това те са описали
ежедневните задължения на семейния, а също задълженията, които трябва да изпълнява
на всеки две седмици, всеки месец, всяка половин година и веднъж годишно. Всички
тези многочислени правила са тема за отделна книга, а тук те са споменати само
набързо.
2.5. Всекидневни задължения
Събуждайки се в брахма-мухурта, човек трябва да се съсредоточи върху
духовните и материални задължения, които му предстои да изпълни в течение на деня.
Следвайки заповедите на свещените писания, сутрин човек трябва да изпразни
дебелото си черво на определеното за това място, да се измие, да си изплакне устата, да
измие ръцете и другите части на тялото си. Измивайки се със свежа прохладна вода и
обличайки чисти дрехи, той трябва да пристъпи към задълженията си в съответствие на
неговото съсловие. В зависимост от самочувствието си, по пладне може да направи още
едно измиване, след което трябва да извърши обред за поклонение на Бога и ритуално
приношение за покойните предци. Когато е готов обядът, част от него следва да бъде
отделена за животните и бездомните. След това трябва да се излезе на входа и да се
чакат гости. Ако дойдат гости, те трябва да бъдат посрещнати радушно и нахранени.
Това не трябва да бъдат жители на същия град, а бедняци и гладни пътници, които са
дошли от далеч и нямат роднини в този град. При това не трябва да се интересуваме от
тяхното родословие. Най-напред трябва да бъде дадено да се нахрани безгрешният
брахмин. След като бъдат нахранени членовете на семейството, най-напред бременните
жени, децата и старците, трябва да се нахраним сами, като седнем с лице на север или
на изток. Храната трябва да бъде прясна, полезна и здравословна. Не трябва да ядем
храна, до която са се докосвали грешници. Трябва да се храним по едно и също време,
като използваме само чисти съдове. Завършвайки трапезата, трябва да обърнем своите
мисли към Бог. След това, като преодолеем мързела в себе си, трябва да изпълним
някаква лека работа, а остатъкът на деня трябва да бъде посветен на четене или
обсъждане на свещени писания. На залез трябва с пълна съсредоточеност да извършим
обредите, предписани за това време на деня, а после както на обяд трябва да нахраним
гостите и да хапнем сами. С настъпването на нощта е нужно да предоставим на гостите
място за почивка. Трябва да се спи в чисто легло с глава на изток или на юг, защото
сънят с глава на запад или север води до болести. Следва да се избягва неподобаващо

отношение към жената, което противоречи на религиозните заповеди. Иначе казано,
ако семейният човек се труди честно, за да издържа семейството си, гостите и
бездомните, като при това спазва заповедите на свещените писания, предназначени за
поддържане на чистота на тялото и ума, неговото сърце никога няма да се докосне до
греха.
Новите повеи в политическия и обществен живот са направили невъзможно
прецизното спазване на упоменатите правила. Тъй като в наши дни основната дейност
се изпълнява не сутринта, а през деня, хората ядат преди работа, а не след нея. С
течение на времето са се видоизменили и правилата, предназначени за поддържане на
здравето. Сега вече не е задължително да се вечеря късно вечер, да се измиваме три
пъти на ден и да се бодърства през нощта. Всички тези правила са дадени от великите
мъдреци основно с цел, за да може човек безпрепятствено да поддържа чистота, здраве
и да удовлетворява потребностите си от храна и сън, без да си навлича грях при това.
Затова семейният човек трябва да определи за себе си ежедневни задължения съобразно
обстоятелствата и да ги изпълнява с непоколебима вяра 129.
Правилата, които определят ежедневните задължения на човека са свързани с
тялото и ума, поведението му в обществото и задгробния живот. Правилата, които се
отнасят към тялото, предписват да се става рано сутрин, да се извършват хигиенични
процедури, да се занимаваме с належащата дейност, да се храним в определено време,
да ядем здравословна и питателна храна, да пием чиста вода, да се разхождаме на чист
въздух, да носим чисти дрехи и да спим не повече от осем часа на денонощие. Всичко
това трябва да се прави всеки ден. За умствено развитие е необходимо ежедневно да
изучаваме различни науки, такива като география, астрономия, история, аритметика и
геометрия, химия, физика, медицина, литература и философия, а също да се занимаваме
с медитация и да планираме своята ежедневна дейност. Освен това трябва да печелим
пари за живот с честен труд, да възпитаваме децата и да се трудим за благото на всички
и всеки. А за да можем да си обезпечим щастлив живот след смъртта, трябва всеки ден
по изгрев слънце, по пладне и на залез, да извършваме особени ритуали. Тези и други
ежедневни задължения се наричат нитя-карма. Покрай тях има и задължения, които се
изпълняват с периодичност от две седмици, месец, половин година, година или от
случай до случай. Те носят името наймиттика-карма. Каквито и задължения да
изпълнява семейният човек, той винаги трябва да избягва греховните постъпки и да се
занимава с дейност, която носи благо за него и другите.
По-горе беше описана благочестивата дейност, а по-долу са изброени основните
видове грях 130. Те са единадесет: 1) насилие, 2) жестокост, 3) двуличие, 4) илюзия, 5)
129
„Според Ведите има два вида дейности – правритти и нивритти. Дейностите правритти
представляват издигане от по-низше към по-висше състояние на материалистично съществуване, докато
нивритти означава спиране на материалните желания. Посредством дейностите правритти човек
страда, оплетен в материалното, ала посредством дейностите нивритти се пречиства и става достоен да
се наслаждава на вечния, блажен живот“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.15.47

130
„Кражби, насилие, лъжи, двуличие, похот, гняв, объркване, гордост, свади, враждебност,
безверие, завист и опасностите, които идват от жените, хазарта и пиянството са петнадесетте нежелани
характеристики, които замърсяват мъжете заради алчността към богатство. Въпреки че тези качества са
нежелателни, в заблудата си хората им приписват стойност. Затова онзи, който се стреми да постигне
истинското благо в живота, трябва да стои настрана от нежеланото материално богатство“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.23.18–11.23.19

лъжа, 6) неуважение към по-старшите, 7) похот, 8) егоизъм, 9) оскверняване, 10)
неподобаващо поведение и 11) действия, водещи до разруха.
Съществуват три вида насилие: Насилие по отношение на хората, животните и
боговете. Убийството на живи същества представлява насилие и произтича от
ненавистта. Привързаността към каквото и да било се нарича рага, а неприязънта се
нарича двеша. Позволената привързаност е приета за добродетел (пуня), а
непозволената привързаност представлява проява на похот. Обратното на
привързаността е неприязън. Позволената неприязън се отнася към добродетелите, а
недопустимата неприязън се счита за грях, защото поражда насилие и ненавист. Всички
членове на обществото трябва да се отнасят един към друг с любов и уважение. Само
изявените грешници изпитват ненавист към другите и прибягват до насилие. Тъй като
насилието представлява сериозно нарушение на религиозните заповеди, то трябва да
бъде избягвано. Насилието по отношение на хората представлява тежко прегрешение.
Неговата тежест зависи от положението на човека, който е станал жертва на насилието.
Най-голямо наказание заслужава този, който използва насилие срещу брахмините,
родителите или други роднини, срещу жени, ваишнави или към духовния учител.
Не по-малък грях представлява убийството на животни. Тези, които убиват
животни заради егоистични съображения, с цел да се насладят на тяхната плът, се
намират под властта на низшите инстинкти. Докато хората не престанат да убиват
животни, техните човешки качества никога няма да се проявят в пълна степен.
Истинската цел на жертвоприношението на животни, препоръчано в свещените
писания е да се помогне на човека да обуздае своята низша животинска природа и
постепенно да се откаже от нея напълно 131. Насилието срещу животни е простено на
самите животни, но в никакъв случай и на хората.
Насилието по отношение на боговете е също тежък грях. Народите на различните
страни спазват различни религиозни обреди, които са предназначени постепенно да
привлекат човека към поклонение пред Върховния Бог. Но се намират и невежи
фанатици, които считат своя метод за поклонение за най-добър и опровергават всички
останали методи. Те не пропускат случай да разрушат храм на друговерци или статуите
в него. Но тъй като Бог е един за всички, осквернявайки чужд храм, тези фанатици
извършват огромен грях. Порядъчните хора трябва много внимателно да избягват
такива диви и незаконни действия 132.

131
„В този материален свят обусловената душа постоянно се блазни от секса, яденето на месо и
опияняващите средства. Затова религиозните писания в действителност никога не насърчават подобни
дейности. Въпреки че религиозните принципи позволяват секса при свещен брак, яденето на месо при
ритуални пожертвования и опияняването при приемането на ритуални чаши с вино, подобни церемонии
имат за крайна цел отречението“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.11

„Според ведическите принципи, когато в жертвените церемонии се предлага вино, то следва да
бъде поемано като се вдъхва аромата му, а не като се пие. По същият начин е позволено жертването на
животни, но никъде не се споменава масово клане. Разрешен е и религиозният полов живот, но само при
сключен брак и за зачеване на деца, не с цел чувствената експлоатация на тялото. За съжаление, обаче,
недотам интелигентните материалисти не могат да разберат, че задълженията им в живота следва да се
изпълняват изцяло в духовен план“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.13

132
„Онези, които не са постигнали знание за Абсолютната Истина, но все пак не са изпаднали в
мрака на пълното невежество, като цяло следват тройния път на благочестивия материален живот, а

Жестокостта може да бъде насочена към хора или животни. Този, който се отнася
жестоко с околните, нанася огромна вреда на цялото общество. Ако в обществото
отсъства добродетел като милосърдие, в него неизбежно ще цари жестокостта. Такива
жестоки управници като Нерон и Сирадж-ал-дала са причинили на човечеството
неизброими вреди. Затова този, който е предразположен към жестокост, трябва да се
старае постепенно да се избави от нея и да започне да проявява милосърдие към
другите. Що касае жестокостта към животни, някои нисши религии, популярни в
днешни дни я поощряват. Безусловно това не говори в полза на основателите на
подобни религии. Нито един състрадателен човек не може да гледа без да трепне как
каруцарите се отнасят безжалостно с впрегнатите коне и волове. Такава жестокост към
животните е недопустима.
Още един вид грях е двуличието. Ако човек по силата на навика си или поради
користни подбуди се отнася неискрено с другите, такова поведение се нарича двуличие.
Крайна форма на двуличието е жестокостта. Този, който е привързан силно към
неискреността го наричат лицемер.
Съществуват четири причини, поради които човек се оказва във властта на
илюзията –употребата на опияняващи вещества, неспособността да се противопостави
на шестте вътрешни врага, безбожието и мързелът133. Невъзможно е да бъде оценено
злото, което опияняващите вещества причиняват на света. Наистина, те са причината за
всички пороци. Към опияняващите вещества се отнасят алкохол, марихуана, опиум,
тютюн и плодовете на растението бетел. Някои от тези вещества са способни да
нанесат сериозна вреда на душевното и физическото здраве. Опиумът притъпява
умствените способности на човека и го превръща в животно. Тютюнът притежава
подобни действия. Той води до развиването на низши качества и води до привикване.
Пиянството също е много опасно. Порядъчният човек не бива да има нищо общо с
хора, които са привързани към алкохола, с изключение на случаите, когато се налага да
им бъде оказана лекарска помощ.
Шестте вътрешни врага са похот, гняв, алчност, гордост, илюзия и завист. Когато
те завладяват ума на човека, той става склонен към грях. Стремежът за удовлетворение
на насъщните потребности не се оценява като проява на похот, обаче желанието да
притежаваме нещо повече от това, което ни е необходимо, несъмнено е продиктувано
от похот. Да се върви на повода на похотта е много опасно. Неудовлетворените
желания пораждат гняв, а гневът води до конфликти, грубост, насилие, убийство и
други грехове. Що се отнася до алчността, тя завладява човека постепенно, докато не го
застави да извърши някаква низка постъпка. Прекомерно високото мнение за себе си се
нарича гордост. Горделивците никога не предизвикват любов и уважение, за разлика от
хората, които се отличават с кротост и смирение. Ако ние считаме себе си за слуги на
Бога, гордостта никога няма да ни завладее. Илюзията е едно от проявленията на
невежество. Чувството на досада, предизвикано от успеха на другите се нарича завист.
именно религиозността, икономическото развитие и удовлетворението на сетивата. И понеже нямат
време да размишляват за по-високи цели, те убиват собствените си души“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.16

133
„Сута Госвами каза: В отговор на молбата на Кали Махараджа Парикшит му разреши да живее
там, където се играят хазартни игри, където се шири пиянство и се избиват животни. Олицетворението на
Кали помоли за още нещо и в отговор на молбата му царят разреши да живее там, където има злато,
защото там царуват лъжата, похотта, завистта и враждебността“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.17.38–1.17.39

Тя представлява коренът на греха. Човек, който не може да овладее тези шест врага,
попада под властта на илюзията.
Безбожието бива два вида. То може да се прояви като увереност, че Бог не
съществува или като съмнение, че Бог съществува. И едното, и другото представляват
проява на илюзия или безумие и се наблюдават навсякъде по света. Затова не е
учудващо, че безумците като правило се придържат към атеистични възгледи. Някои
хора със здрав разум вярват в Бога, но само щом ги овладее безумието, веднага изпадат
в безверие. Ала когато пак се върнат в нормално състояние, вярата им в Бога отново се
възвръща при тях. Понякога безумецът може ден и нощ да повтаря името на Бога без
прекъсване, но ако го запитаме защо прави това, ще каже, че той самият е Бог.
Ленивостта също се счита за грях, затова трябва да я изкореняваме от себе си.
Под измама се разбира лъжа, лицемерие, двуличие и пристрастност. Да се лъже е
недопустимо, а лъжата под клетва е още по-тежък грях. Затова при никакви
обстоятелства не трябва да се говори неистина. Лъжецът губи доверието на околните и
заслужава всеобщо презрение. Лицемерието също представлява сериозен порок. Този,
който носи атрибути на набожен човек (тилак, мала, свещен шнур, дрехи в червен или
бял цвят), но в сърцето си не е предан на Бога, се нарича лицемер. Човек, който
въвежда в заблуждение другите и скрива своите истински намерения е симулант. Тези
хора винаги предизвикват към себе си ненавистта на околните. Да бъдеш пристрастен
означава заради материална изгода да поддържаш тези, които постъпват
несправедливо. Пристрастността трябва да бъде избягвана.
Неуважението към старшите включва неуважение към родителите, учителите и
тези, които заемат по-висше положение. Дори някой от тях да допусне грешка, не
трябва да се отнасяме с пренебрежение към него. Всеки трябва да се старае да угоди на
старшите и да се отнася с тях вежливо и учтиво. Неизпълнението на указанията на
старшите също представлява проява на неуважение към тях.
Похот – това е страстта към парите, жените и положение в обществото. Ако човек
се отнася снизходително към своето желание да притежава пари и други материални
ценности, с течение на времето то ще израсне до такава степен, че ще го лиши от
щастие. Затова е необходимо да се откажем от страстта към парите и да живеем просто.
Тогава, дори и да получим богатство, то няма да разпали похот в нашето сърце.
Страстта към жените представлява голям грях. На мъжа се забранява да встъпва във
връзка с чужди жени или с проститутки. Дори в отношенията със своята жена той
трябва да спазва заповедите на свещените писания, предназначени за поддържане на
здравето и обществения ред. Прекомерната привързаност към жената е много
опасна134. Непозволените отношения с жената подкопават здравето на мъжа и водят до
раждането на умствено непълноценни и болни деца, които живеят кратко. В Индия на
жените се забранява да встъпват в полова връзка преди шестнадесет години, а на
мъжете – преди двадесет и една години. За да се избавим от страстта към жените е
нужно да живеем в съответствие със заповедите на свещените писания. Страстта към
положението в обществото прави човека крайно егоистичен. Това проявление на
134
„Ако живото същество отново поеме по пътя на неблагочестието, вземайки пример от хората
обладани от сетивни желания, които се стремят към любовни наслади или угаждат на езика си, то отново,
както и преди, то ще пропадне до ада. Така човек се лишава от честност и чистота, от милост,
сдържаност, духовна интелигентност, скромност, отреченост, слава и търпимост, престава да контролира
ума и сетивата си, късметът му изневерява и накрая той губи всички благоприятни възможности“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.31.32–3.31.33

похотта трябва всячески да бъде избягвано. Затова трябва да изпълняваме своите
задължения безкористно.
Егоизмът представлява сериозен порок. Разбира се, във всяка дейност, която е
насочена за постигане на щастие в този или следващ живот, ние се ръководим от
личните си интереси. Обаче в свещените писания това не се порицава, защото на Бог е
угодно, когато ние, действайки за своето благо, едновременно се грижим за благото на
околните. Но ако грижейки се за себе си, нарушаваме волята на Бога, тогава няма да
можем да донесем никаква полза на човечеството. Користният стремеж да постигнем
целите си на всяка цена, дори в ущърб на другите, е осъдителен. Той поражда
скъперничество към своите роднини и нежелание за извършване на благотворителност,
раздори, кражби, разочарование, амбиции, завист, насилие, похот и разточителство.
Колкото човек е по-егоистичен, толкова повече ущърб той нанася на самия себе си и на
околните. Затова този, който не се е избавил от това качество, е неспособен да носи
благо135.
Оскверняването може да касае тялото и ума. Освен това, оскверняването може да
бъде предизвикано от мястото, времето и обстоятелствата. Оказвайки се там, където
водят греховен начин на живот, ние незабелязано за себе си ще изгубим своята чистота.
Затова в свещените писания е казано, че този, който се намира в страна, където хората
не следват ведическата култура, се осквернява. В същото време писанията не
забраняват човек да отиде там с цел да избави местните жители от властта на
недостойни управници или да проповядва истинска дхарма. Но не следва да живее в
такава страна само, за да придобие безполезно знание и да усвои далечни от
съвършенството принципи на морал и нравственост. В това се крие причината за
упадъка на арийската цивилизация. Всеки, който е бил на такова нечисто място, трябва
да наложи на себе си определено покаяние, за да се пречисти.
Според заповедите на карма-канда, периоди като мала-маса (месец, който е
добавен за съгласуване на календара със слънчевата година) се считат за нечисти, тъй
като за всяко дело писанията определят своето време. Ежедневните ритуали не трябва
да се извършват в допълнителните месеци и по времето на небесни явления като лунно
и слънчево затъмнение, тъй като всяка дейност, изпълнявана през това време, се счита
за нечиста. Освен това, оскверняване възниква и ако човек встъпва в полови
отношения, яде или спи в неподходящо време. Храната, предназначена за поднасяне на
Божеството се счита за осквернена, ако е приготвена от човек, пристрастен към
алкохола или към жените. Ако не следим за чистотата на своето тяло, дрехите, бельото
и дома, те също ще се осквернят. Затова например, след изпразване на дебелото черво е
необходимо цялостно да се изкъпем. Що касае илюзията и ненавистта, те оскверняват
сърцето.
Още един вид грях представлява неприличното поведение. Да се пренебрегва
начина за действие, препоръчан от великите светци и да се подражава на маниерите на
жителите на други страни – това означава да имаме неприлично поведение. Тези, които
135
„Мой скъпи Господи Нрисимхадева, аз виждам, че действително има и множество свети
личности, но те се интересуват единствено от собственото си избавление. Нехаейки за големите селища и
градове, те отиват в Хималаите или в горите, за да медитират в безмълвни обети (мауна-врата). Не ги
вълнува спасението на останалите. Що се отнася до мен, обаче, аз не искам да се избавя самичък,
изоставяйки всички тези окаяни глупци и негодници. Зная, че без Кришна съзнание, без да приеме
подслон в Твоите лотосови нозе, човек не може да бъде щастлив. Затова копнея да ги доведа обратно в
убежището на лотосовите ти нозе“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.9.44

вследствие на общуването си с чужденци отхвърлят непогрешимите правила на
варнашрама, като предпочитат да не се придържат към никакви норми, се считат за
пропаднали. За да се пречистят, те трябва да си наложат съответстващо покаяние.
Съществуват пет вида разрушителна дейност: възпрепятстване на благостните
начинания, показно отречение, разпространяване на безбожни идеи под формата на
религия, водене на несправедливи войни и разточителство на това, което ни е дадено от
Бога. Човек, който пряко или косвено възпрепятства тези, които са заети с дейност за
благото на света, причиняват зло на целия свят. Най-добро е това самоотречение, което
е основано на преданото служене на Бога или на духовното знание. Опитите за
отричане от нещо с помощта на лични усилия не носят нищо друго освен безпокойства.
Затова такова отречение се нарича показно. Като правило, хората трябва да живеят в
семейство и да следват правилата за семеен живот. Когато мъжът действително се
избави от материалните привързаности, той трябва да се отрече от света. Или трябва
постепенно да съкращава кръга на своите семейни задължения, като едновременно с
това отделя все повече време за служене на Бога. В това се състои истинското
отречение. Но да изоставиш семейството си защото си се уплашил от проблемите и
трудностите е тежък грях. Това не е нищо друго, освен опит за отречение от всичко, без
да имаш необходимите за това качества. Някои погрешно считат, че можеш да облечеш
дрехите на светец, а предаността към Бога да придобиеш по-късно. Подобно отречение
е продиктувано не от задълбочената потребност на нашето естество, а от моментен
каприз. Тъй като то носи временен характер, рано или късно такива хора отново ще
почувстват влечение към греховния живот и към сетивните наслаждения. Затова да се
отрече от света право има само този, който е развил в себе си неподправено
отшелничество. По този начин, подходящото поведение се състои в това да се
изпълняват заповедите на свещените писания, които отговарят на нашата природа 136.
Този, който се захваща да изпълнява в обществото роля, която е непосилна за него,
постъпва не само против своите интереси, но и против интересите на околните, тъй
като подобна дейност води до най-пагубни последствия за обществото.
Разпространението на безбожни идеи под формата на религия е достатъчно често
срещано явление. Нери, баули, картабхаджи, даравеши, кумбхапати, атибари,
свеччхачари и други псевдо-ваишнавски секти са много опасни. Техният греховен
начин на живот нанася огромна вреда на човечеството. Непозволените полови
отношения, с които се славят сахаджии, нери, баули и картабхаджи, напълно
противоречат на принципите на ведическия морал.
Завоевателните войни са греховни и разрушителни. Свещените писания
разрешават да се водят военни действия единствено в случай, когато те не могат да
бъдат избегнати. Трябва да използваме рационално своето време, пари, енергия и
материали. В противен случай ще отговаряме за греха разточителство.
В зависимост от тежестта си, всички грехове се разделят на четири категории:
папа, патака, атипатака и махапатака. Оскърбителното отношение към Бога или към
Негов предан слуга се нарича апарадха. Това е най-тежкото прегрешение и то трябва
всячески да бъде избягвано. За него ще разкажем в следващата глава.
В тази книга само накратко са описани безбожието и религията, порокът и
добродетелта, забраните и предписанията. Тези, които искат да научат по-подробно за
136
„Установеността в собствената си позиция се счита за истинско благочестие, а отклоняването от
нея - за недобродетел. По този начин двете са категорично обозначени“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.21.2

това, препращаме към 20-те дхарма-шастри, „Махабхарата” и Пураните.
Животът проведен в съответствие с религиозните заповеди е единствената
ценност в този временен свят. Такъв начин на живот трябва да бъде нашата главна
цел137. Съществуват две категории предписани дейности – трайваргика и апаваргика.
Първата носи преходни, материални блага, а втората дарява душата с освобождение от
материалния плен. Обаче този, който е зает с предано служене на Кришна, което
превъзхожда цялата апаваргика-дхарма, не се стреми към освобождение. Единствената
цел на такъв човек е да служи на Бога.
Глава 3
3.1. Обща характеристика на предписаното предано служене (вайдхи-бхакти)
Съществуват две категории религиозни принципи, основани на заповедите на
свещените писания: светски и духовни. Религиозните заповеди, които са предназначени
за постигане на дхарма, артха и кама са считани за сетивни. Те носят благо на тялото,
ума и обществото, утвърждават принципите на нравственост и позволяват след смъртта
възнесение на Сваргалока (райските планети). Обаче животът на Сваргалока не е вечен:
след като се наслади на райското щастие, душата ще бъде принудена да се върне отново
на земята138. Описаната по-рано система на варнашрама е също материална. Дхарма,
артха и кама представляват затворен кръг. Оказвайки се в него, душата се оплита в
мрежите на материалната дейност. Тъй като целта за изпълнение на всичките правила
на дхарма, артха и кама е материалното благополучие, тези религиозни заповеди са
наречени светски139. Всички резултати от следването на тези принципи са материални.
137
„Онези, които следват тази система варнашрама, приемат религиозните принципи в съответствие
с авторитетните традиции на правилното поведение. Когато тези варнашрама задължения са посветени в
любящо служене на Мен, те даряват върховното съвършенство в живота“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.18.47

138
„Докато му остават благочестиви резултати, изпълняващият жертвоприношения се радва на
живота на райските планети. Когато обаче те свършат, той изпада от райските градини по силата на
вечното време, колкото и да не иска“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.10.26

139
„Този, който иска да се потопи в безличностното сияние на брахмаджйоти, трябва да обожава
учителя върху Ведите [Брахма или учения жрец Брихаспати], този, който иска да има полова сила, трябва
да обожава небесния цар Индра, а този, който иска да има добро поколение, трябва да обожава великите
прародители, Праджапатите. Този, който иска да има щастлива съдба, трябва да обожава Дургадеви,
повелителката на материалния свят. Този, който иска да бъде много могъщ, трябва да обожава огъня, а
този, който иска пари, трябва да обожава Васу. Ако човек иска да стане велик герой, трябва да обожава
Рудрите, инкарнациите на Шива. Ако иска да има много зърно, трябва да обожава Адити. Ако иска да
достигне райските планети, трябва да обожава синовете на Адити. Този, който иска да управлява светско
царство, трябва да обожава Вишнадева, а този, който се стреми към признанието на хората, трябва да
обожава полубога Садхйа. Този, който иска да живее дълго, трябва да обожава Ашвини-кумарите, а този,
който иска да има силно тяло, трябва да обожава Земята. Този, който иска да заема сигурно положение в
обществото, трябва да обожава едновременно Земята и хоризонта. Този, който иска да бъде красив,
трябва да обожава красивите обитатели на планетата Гандхарва, а този, който иска да има добра съпруга,
трябва да обожава апсарите и урвашите, куртизанките на райското царство. Ако иска да господства над
другите, човек трябва да обожава Брахма, владетеля на вселената. Ако се стреми към голяма слава,
трябва да обожава Божествената Личност, а ако се стреми към добро финансово положение, трябва да
обожава полубога Варуна. Ако човек иска да бъде учен, трябва да обожава Шива, а ако иска щастлив
семеен живот, трябва да обожава богинята Ума, добродетелната съпруга на Шива“.

Те са причина за нови материални усилия, които водят до появата на нови материални
резултати. Само целта, достигането на която не води след себе си поредната циклична
дейност, може да бъде наречена духовна (апаварга). Светската религия може да бъде
както политеистична, така и монотеистична.
Следният пример ще помогне да се разбере какво представлява веригата от
действия и техните последствия. Встъпването в брак е действие. Неговата цел е
раждането на деца. Достигането на тази цел създава условия за изпълнение на друго
действие: след смъртта на родителите децата ще им правят ритуално поднасяне на
храна. В този случай целта е удовлетворяване на родителите. Доволни от децата, те ще
ги дарят със своите благословии, което ще подбуди децата отново да извършват
определени действия и да жънат техните плодове.
Резултатите от всички тези действия са преходни. Затова щастието на
бащинството и майчинството, а също умиротворението, водещо до освобождение, и
дори блаженството от разтварянето в Брахман не излизат извън рамките на
материалните действия и техните последствия. Но когато блаженството от сливането с
Брахман прераства в блаженство от служенето на Върховния Бог, веригата от
материални действия се прекъсва и се постига висшата цел на живота. Думата
апаварга, духовна цел, има две значения: освобождение (мокша) и предано служене
(бхакти). Този, който се е освободил от материалното робство, получава правото да
служи предано на Бога. Именно това служене представлява вечната религия, или
дхарма на душата.
Докато дхарма поставя пред човека материални цели, тя се счита за светска. По
друг начин такава дхарма е наречена свеждане на морални правила, или смартадхарма. Но ако дхарма е насочена за постигане на духовни цели, тя се счита за духовна.
Духовната дхарма, основана на заповедите на свещените писания, носи името садханабхакти. Така нареченото поклонение пред Господ, което представлява част от смартадхарма, включва в себе си извършването на особени ритуали при изгрев слънце, по
обяд и на залез, а също и служене на Божеството, провеждане на жертвоприношения и
възнасяне на молитви. То не се намира на духовно ниво, тъй като единственият
резултат от такова поклонение е усилване на материалните желания на поклонника и
растеж на благосъстоянието на обществото. Такова поклонение се отнася към
материалната дейност (карма), защото неговите цели са материални. За тези, които
вървят по пътя на светската дхарма, поклонението на Бог е само едно от многото
задължения, а не признак на преданост към Бога, както е за привържениците на
„Шримад Бхагаватам“. 2.3.2–2.3.7
„Независимо дали е пълен с материални желания, или се е освободил от тях, или пък се стреми
към освобождение, човекът, който има висша интелигентност, на всяка цена трябва да обожава
върховното цяло, Божествената Личност. Поклонниците на многочислените полубогове могат да
постигнат висшето и съвършено благо – непреодолимо естествено влечение към Върховната Божествена
Личност - само ако общуват с чисти преданоотдадени на Бога“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.3.10–2.3.11

„В подобно деградирало тяло той за съжаление продължава да действа неблагоприятно, което
многократно увеличава бъдещите му нещастия, и сетне отново приема подобно материално тяло. Какво
щастие изобщо може да има за някого, чиито занимания необратимо го отвеждат до смърт? Във всички
планетарни системи, от райските до адските, и за всички велики полубогове, които живеят по хиляда
цикъла на югите, съществува страхът от Мен във формата Ми на времето. Дори Брахма, който живее
най-дълго - 311 040 000 000 000 години - се страхува от Мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.10.29–11.10.30

истинската духовна дхарма. Дейността, която носи благо на тялото, ума и обществото
се нарича найтика, нравствена. Привържениците на светската дхарма, които в
действителност не вярват в съществуването на Бог, считат поклонението пред Него за
един от аспектите на нравствеността. Дори закостенял атеист като Конт се съгласява, че
почитането на Бога пречиства съзнанието. По този начин всички видове поклонения
пред Бога, препоръчани по пътя на светската религиозност, а също и медитацията
върху образа на Бога, която е препоръчана от йога-шастрите, по своята същност са
материални. Що се отнася до вайди-бхакти, или предписаното предано служене, което
е описано в бхакти-шастрите, то е изцяло духовно, тоест представлява апаваргадхарма.
След като анализираме дълбоко двете концепции, можем да стигнем до извода, че
между светската дхарма (било то смарта- или найтика-дхарма), която предвижда
мотивираното поклонение пред Бога, и духовната дхарма, която провъзгласява
неизменната преданост към Бога, съществува огромна разлика. Разликата се състои не
във формите на дейност или в извършваните обреди, а в съзнанието. Невярващите
моралисти и смарти, които поставят над всичко правилата на нравствеността, се
опитват да ограничат религиозния живот в рамките на дхарма, артха и кама. Но тези,
които са избрали пътя на вайди-бхакти, разширяват границите на дхарма, артха и
кама, като включват в тях цели, които са напълно духовни и нямат нищо общо с
материята. Затова се казва, че духовната дхарма включва в себе си светската дхарма,
или нравствените принципи. Найтика-дхарма, след като достигне висшата степен на
развитие се превръща в духовна дхарма140. За да може светската дхарма да разцъфне и
да стане духовна дхарма, в нея трябва да бъде включена предаността към Бога. Дори
заставайки на пътя на духовната дхарма, човек не трябва да се отрича от изпълнението
на светската дхарма, или варнашрама-дхарма, защото нейното следване създава
благоприятни условия за функциониране на тялото и ума, а също за поддържане на
реда в обществото. Човек, на когото тялото, умът и обкръжението не причиняват
особени безпокойства, може да усети вечното блаженство от служенето на Бог.
Светската дхарма се нарича карма-канда, а духовната носи названието садхана-бхакти.
Очевидно е, че заповедите на карма-канда са по-малко съществени и затова
съставляват един раздел на свещените писания, а заповедите, които имат отношение
към бхакти, са главни и са включени в друг.
Да се придобие преданост към Бог може по два начина. В първия случай това
става постепенно, а във втория – изведнъж. В „Чайтаня Чаритамрита“ Шри Чайтаня
Махапрабху описва на Рупа Госвами пътя на постепенното развитие на бхакти по
следния начин: „Безбройните живи същества се разделят на движещи се и неподвижни.
Към движещите се живи същества се отнасят птиците, водните обитатели и
обитателите на сушата. Въпреки че хората съставляват само една малка част от тях,
благодарение на съществуването на многочислени нецивилизовани представители на
човешката раса, като млеччхи, пулинди, баудхи и шабари, те също се подразделят на
няколко категории. Към цивилизованите се отнасят хората, които следват заповедите
на Ведите. Едната половина от тях правят това само на думи, като едновременно
извършват всевъзможни грехове, които противоречат на ведическите заповеди. Такива
140 „Затова, о, най-добри след два пъти родените, най-висшето съвършенство, което човек може
да достигне, изпълнявайки задълженията, предписани му от кастите и начините на живот, е да
удовлетвори Божествената Личност“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.13

хора просто пренебрегват принципите на свещените писания. Болшинството от тези,
които следват заповедите на Ведите, вървят по пътя на кармичната дейност, като се
стараят да правят добро и да избягват лошото. Сред милионите карми, които се стремят
към наслаждение от плодовете на своя труд, можем да наречем мъдри само единици от
тях. От милиони такива мъдреци само единици са достигнали действително
освобождение. А от милиони достигнали освобождение, едва ли ще се намери един
чист преданоотдаден на Бог Кришна. Понеже преданият на Кришна е освободен от
желания, той е умиротворен. За разлика от него, кармите са подвластни на желанията
за материални удоволствия, гяните се стремят към освобождение, а йогите – към
материални достижения. Всички те страдат от материални желания и затова не могат да
постигнат умиротворение“ («Чайтаня Чаритамрита». Мадхя. 19.144–19.149).
Съзнанието на дърветата и другите неподвижни същества е покрито от
невежество. Влечугите, водните обитатели и другите животни имат неразвито
съзнание. Що се касае до диваците, а също и нецивилизованите хора, които са
запознати с изкуството и науката, но не следват принципите на варнашрама-дхарма,
тяхното съзнание е развито достатъчно, обаче за тях принципите за нравственост са
неизвестни. При будистите, адептите и други атеистични учения има само морални
ценности. Тези, които формално приемат Ведите, но не следват техните заповеди с
цялата строгост, разполагат с морална култура, за която са характерни материалните
представи за Бога. Истинските привърженици на дхарма вярват в Бога, но при това са
убедени, че Той сам се подчинява на законите за нравственост. Сред тези хора едва
малцина търсят истината, а от тях само ограничено число са одухотворили своето
знание. И от всички, които са одухотворили съзнанието си, само единици придобиват
преданост към Бога.
За тези, които се стремят към материални блага, освобождение или придобиване
на мистични сили, е неизвестно пълното удовлетворение. То е достъпно само за
преданоотдадените на Кришна. От казаното следва, че човек трябва да се издигне от
първобитно до цивилизовано ниво, после да придобие нравственост и да развие вяра в
Бог. Без да се пристрастяват към странични плодове на религиозността като сетивни
удоволствия, освобождение и мистични сили, трябва да развиват в себе си преданост
към Кришна - такъв е пътят за постепенно възнесение на душата. Той се препоръчва от
всички свещени писания и непременно ще доведе до желания резултат.
Шри Чайтаня Махапрабху казал на Санатана Госвами: „Съществува безчислено
множество обусловени души, които са лишени от възможността да служат на Кришна.
На тях не им е по силите да пресекат океана от невежество и те са се отдали на волята
на вълните. На някои от тези души им изпада щастливата възможност да срещнат
преданите на Бога. Тази среща освобождава обусловените души от океана на
невежеството, както течението случайно изхвърля на брега плуващото по реката дърво“
(«Чайтаня Чаритамрита». Мадхя. 22.43).
Вторият път – пътят на незабавното придобиване на бхакти – е достъпен само за
тези, които са получили особената милост на Кришна или милостта на Неговите
предани, а също за тези, от пътя на които, в резултат на тяхната духовна практика в
миналото, са отстранени всички прегради. В този случай необходимостта от
постепенно развитие на бхакти отпада. Това може да се случи само по волята на
Кришна, който не е обвързан от законите, създадени от самия Него. Деянията на
Кришна са над нашето разбиране. Логическото противоречие, до което достигат
законът и милостта, е невъзможно да достигне примирие на нивото на човешкия разум.
Но законът и милостта хармонично съществуват съвместно в Бога, защото само Той е
способен да съвмести несъвместимото и да примири непримиримото. Така по милостта
на Нарада, греховният ловец е тръгнал по пътя на преданото служене, без да преминава

степента на цивилизован живот и нравствени принципи, а по милостта на Рамачандра
дивачката Шабари е достигнала висша степен на преданост. На тях не им е било нужно
да преминават всички необходими междинни степени141. Обаче трябва да се разбира,
че стъпвайки на пътя на преданото служене, човек по естествен начин ще придобие
културата, присъща на цивилизованите хора, и нравствеността, които ще започнат да го
украсяват от този момент. Но тъй като такова мигновено издигане към върховете на
духовния живот е рядко и непредсказуемо, не трябва да се разчита на него. Вместо това
трябва да се възползвате от метода за постепенно развитие бхакти, а ако получим
редкия късмет да достигнем духовно съвършенство веднага, още по-добре.
Колкото и да сме преуспели в развитието на преданост към Бога, ние не трябва да
спираме на достигнатото. За щастие, душата е надарена по природа да се възвисява,
обаче по този път я очакват препятствия, поставящи под заплаха достигането на
желаната цел. Трябва винаги да помним това, ако искаме да постигнем по-високо ниво
на еволюция. Преминавайки от една степен на живот към друга, следва да отчитаме две
обстоятелства. Първо, за да направим уверена стъпка напред, трябва твърдо да се
закрепим на нивото, което сме достигнали. Второ, прекрачвайки с единия крак на
следващото ниво, трябва първо да стъпим твърдо на него и едва след това да вдигнем
другия крак. По този начин, издигането от по-ниско ниво и укрепването на по-високото
ниво се случва едновременно. Но ако се движим прекалено бързо, ще паднем. А ако се
движим прекалено бавно, ще мине много време, преди да постигнем какъвто и да било
резултат. Изкачвайки се стъпка по стъпка от първобитния живот към цивилизования, а
след това към живот, основан на нравствените принципи, нравствен живот с
материални представи за Бога, нравствен живот с вяра в Бога и към живот, посветен на
практиката за предано служене (садхана-бхакти), живото същество може да постигне
висшата цел, према. Устремени към следващата степен прекалено бързо, ние рискуваме
да паднем на предходното ниво, а оставайки твърде дълго на едно място, можем да се
поддадем на мързел, което ще затрудни по-нататъшното ни развитие. Разбирайки, че и
чрезмерната прибързаност, и излишното бавене са пагубни, трябва да напредваме
постепенно, закрепвайки се на едно ниво, което оставяме едва след като сме се
утвърдили на следващото.
Някои хора се оплакват, че не притежават преданост към Кришна, но в същото
време не полагат сериозни усилия, за да постигнат нивото кришна-бхакти. Те без
достатъчно основания за това остават задълго на това ниво и не се опитват да се
придвижат по-нататък (това се нарича ниямаграха) 142. Но ако човек се е спрял на
141
„Във всяка юга множество живи същества, заплетени в гуните на страстта и невежеството,
получиха общуване с Моите предани. Така подобни живи същества като даитйи, ракшаси, птици,
зверове, гандхарви, апсари, наги, сиддхи, чарани, гухяки и видядхари, както и човешки същества от низша
класа като ваишйи, шудри, жени и други, можаха да постигнат Моята върховна обител. Вритрасура,
Прахлада Махарадж и други като тях също постигнаха Моята обител чрез общуване с Моите предани,
както сториха личности като Вришапарва, Бали Махарадж, Банасура, Мая, Вибхишана, Сугрива,
Хануман, Джамбаван, Гаджендра, Джатаю, Туладхара, Дхарма-вядха, Кубджа, гопите от Вриндавана и
съпругите на брахманите, извършващи жертвоприношение. Личностите, които споменах, не са
изучавали сериозно Ведите, нито са обожавали велики светци, нито са изпълнявали строги обети или
аскези. Просто общувайки с Мен и Моите предани, те Ме постигнаха“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.12.3–11.12.7

142
„Преданото служене се нарушава, когато човек прекали със следните шест вида дейности: (1) яде
повече от необходимото или натрупва повече средства, отколкото е нужно; (2) полага прекалени усилия
за материални неща, с които е много трудно да се сдобие; (3) говори ненужно по светски въпроси; (4)
спазва духовните правила и предписания само заради следването им, а не заради духовния напредък, или

междинното ниво, нима може да разчита да достигне върха? Много преданоотдадени,
които се намират на нивото вайдхи-бхакти, не се опитват да постигнат бхава-бхакти,
но същевременно се съкрушават, че не са развили бхава. Много привърженици на
варнашрама са толкова привързани към нейните заповеди, че не проявяват никакъв
интерес към бхава и према. Те сами пречат на собственото си развитие. Обаче тези, на
които им е провървяло да узнаят за учението на Бог Чайтаня, се усъвършенстват много
бързо. Само за един кратък живот такива хора без труд могат да се издигнат от нивото
на варнашрама до най-висшите степени на према143. За тези, които са тръгнали по
пътя на постепенното развитие на бхакти, не е необходимо да чакат следващия си
живот, за да достигнат духовно съвършенство. Обаче хората, които се носят по
течението на съдбата в океана на материалното битие, подобно на мъртва риба, която
приливната вълна ту издига, ту издърпва в дълбочина, едва ли ще достигнат заветната
цел.
Главната характеристика на двата описани пътя за предано служене (постепенния
и скокообразния), която е присъща на вайдхи-бхакти, се състои в това, че и в двата
случая човек извършва предано служене с любов към Кришна и е тласкан към това
единствено от желанието да развие още по-голяма преданост към Него. Освен това,
такова предано служене не е замърсено с гяна и карма144. Основен принцип на бхакти
е поклонението към Кришна. Поклонението към Бог е предвидено и по пътя на карма,
обаче там го разглеждат само като една от съставките на нравствеността. Поради това,
че в този случай етичните норми са поставени по-високо от поклонението към Бог,
такъв подход няма нищо общо с преданото служене. На пътя на гяна главната цел на
човека е съвършеното разбиране на Брахман. В този случай главна роля играе знанието,
а на поклонението към Господ се отделя само второстепенна роля. Това също няма
нищо общо с бхакти. В бхакти Бог е единственият обект на служене145. Винаги
ги отхвърля и действа независимо и своеволно; (5) общува с хора с материално съзнание, които не се
интересуват от осъзнаването на Кришна; (6) алчен е за светски постижения“.
„Нектарът на наставленията“. 2

143
„О, сине на Пртха, всички, които приемат убежище при Мен, дори да са нископоставени по
рождение - жени, ваишии (търговци) и шудри (работници), - могат да достигнат върховното
местоназначение. А колко повече това важи за благочестивите брахмани, преданоотдадените и светите
царе. Следователно щом си дошъл в този временен, пълен със страдания свят, ангажирай се в любовно
служене на Мен“.
„Бхагавад Гита“. 9.32–9.33

144
„Този, който се занимава с предано служене на Върховния Бог Кришна, трябва да М, служи с
любов и да бъде напълно лишен от стремежи към материална изгода или успех на попрището на
кармичната дейност и философските търсения. Такова предано служене се нарича чисто“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.1.11

145
„Бог Кришна каза: Сетивата, олицетворяващи полубоговете, по природа са склонни да действат в
съответствие с предписанията на Ведите. Както сетивата символизират полубоговете, така умът
представя Върховната Божествена Личност. Естественият дълг на ума е да служи. Когато тази склонност
към служене се използва в безкористно предано служене за Божествената Личност, това е много повисше дори от освобождението“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.25.32
„Чистото предано служене се проявява, когато умът изпитва спонтанно влечение към слушането

трябва да се служи на Бог в благожелателно настроение. Въпреки че понякога
служенето на Бог и помненето за Него може да бъде предизвикано от недобри чувства
към Него, такова служене не се отнася към разряда на бхакти. За да можем да се
занимаваме с бхакти в правилно настроение, трябва да построим живота си така, че той
да подпомага преданото служене. Докато имаме материално тяло, ние сме принудени
да удовлетворяваме неговите нужди (тоест да се занимаваме с карма) и да правим
разграничение между материя и дух (да се занимаваме с гяна), но ако карма и гяна
започнат да преобладават над бхакти, от бхакти няма да остане и следа. Бхакти в
пълния смисъл на тази дума може да съществува само там, където предаността към
Бога преобладава над карма и гяна.
Този, който е стъпил на пътя на вайдхи-бхакти, трябва да счита служенето към
Бога за главно задължение в своя живот. Движещата сила на това служене трябва да
бъде не ненавистта и не страхът, а любовта. Такова отношение се нарича
доброжелателно. Въпреки че, за да може душата да остава в тялото, е необходимо да се
следват заповедите на варнашрама, не трябва да се позволява на тези заповеди да
заемат в живота ни по-значимо място, отколкото предаността към Бога. Заповедите на
варнашрама само подпомагат преданото служене. Каквото и знание да развиваме, за да
можем да достигнем нематериалното положение на душата, това знание завинаги ще
остане не повече от спомагателно средство за достигане на бхакти, преданост към
Бога, и винаги ще заема към нея подчинено положение. Всяка дейност и всяко знание
трябва да бъдат насочени само за развитие на бхакти. Това е главното правило за
живот във вайдхи-бхакти.
3.2. Дейност, подпомагаща развитието на бхакти
Следването на правилата за бхакти, които помагат в сърцето да се придобие
влечение към лотосовите стъпала на Кришна, и едновременното спазване на заповедите
на варнашрама-дхарма, които позволяват да се грижим за тялото, се наричат бхактийога146. Особено значение в бхакти-йога има служенето на Бога. Съществуват пет
на трансцеденталното име и на повествованията за трансцеденталните качества на Върховната
Божествена Личност, която живее във всяко сърце. Както водите на Ганг сами текат към океана, така
бликналият екстаз на чистия преданоотдаден се лее право към Върховния Бог, помитайки по пътя си
всички материални препятствия“.
„Шримад Бхагаватам“ 3.29.11-12

146
„Искреният ученик трябва да се научи да откъсва ума си от всичко материално и положително да
култивира общуването си със своя духовен учител и други свети отдадени. Той трябва да бъде милостив
към онези, които са в по-ниска позиция спрямо него, да развива приятелство с тези, с които е на еднакво
равнище, и кротко да служи на онези, които са на по-високо духовно ниво. Така той трябва да се научи
да се отнася подобаващо към всички живи същества. За да служи на духовния си учител ученикът трябва
да се научи на чистота, аскетизъм, търпение, мълчание, изучаване на ведическото знание, простота,
целомъдрие, ненасилие и хладнокръвие пред лицето на материалните двойствености като топлина и студ,
щастие и страдание. Човек трябва да практикува медитация, постоянно виждайки себе си като вечна,
знаеща духовна душа и гледайки на Бога като на абсолютния господар на всичко. За да се подсили тази
медитация, човек трябва да живее на уединено място и да изостави лъжовните си привързаности към дом
и покъщнина. Отказвайки се да украсява временното си тяло, той трябва да се облича с парчета
изхвърлен плат или с дървесно лико. По този начин човек трябва да се научи да бъде удовлетворен при
всякаква материална ситуация. Човек трябва да има силна вяра, че ще постигне пълен успех в живота,
следвайки писанията, които описват славата на Върховната Божествена Личност, Бхагаван. В същото
време, трябва да се избягва да хули другите писания. Човек трябва непреклонно да овладява ума, речта и
телесните си дейности, винаги да говори истината и да привежда ума и сетивата си под пълен контрол.
Човек трябва да слуша, прославя и медитира върху прекрасните трансцеденталните дела на Господа.
Трябва бъде погълнат от външния вид, дейностите, качествата и светите имена на Върховния Бог. Така

форми на дейността в предано служене: това е дейност, която задейства тялото, ума,
душата, материалните вещи и обкръжаващите ни хора.
Под физическо служене на Бога (служене с тялото) се разбира използването на
седемте външни сетива и органи за действие, такива като слух, глас, обоняние, зрение,
осезание, вкус и двигателните органи147. Да се въвлече слуха в служене на Бог може
като се слушат свещени писания, името на Бог, а също песни и разкази за Него. Да се
слушат свещените писания означава да се слушат философски беседи за положението
на Бога и описание на Неговите деяния, разкази за Неговите слуги и съдържащи се в
Пураните истории за великите династии предани. При това трябва да се слушат само
тези творби, които са написани от ваишнави и които водят до правилно разбиране на
духовните истини. А произведения, чиито изводи противоречат на духа на преданото
служене, следва да се избягват, тъй като в действителност главната тема на всички
свещени писания е бхакти.
Изучаването на свещените писания включва в себе си шест съставки, които се
наричат упакрама-упасамхарана, абхяса, апурвата, пхала, артхавада и упапатти.
Възползвайки се от този метод, ние можем да достигнем до ясен извод, че предаността
към Господ е истинският смисъл на всички шастри.
Вместо да слушаме песни, предназначени за наслада на сетивата, трябва да се
слушат песни, които описват деянията на Бога и усилват нашата преданост към Него.
Трябва да избягваме песни, които разпалват в нас материални желания. Важно е да
слушаме молитви и музика по време на поклонение към Бог.
Едно от най-действените средства за развитие на бхакти е използването на речта
за предано служене на Бога. Тук се отнася четенето на глас на свещените писания,
прославянето на имената и деянията на Бога, пеенето на химни, смиреното обръщение
към Бога и джапа молитвата. Да се прославят имената и деянията на Бога може под
формата на песен, разказ, реч или лекция. Обръщението към Бога може да бъде под
формата на молитва, изразяване на смирение или надежда. Джапа се нарича
невисокото повтаряне на мантри.
вдъхновен, той трябва да извършва ежедневните си дейности като приношение към Господа. Трябва да
изпълнява жертвоприношения, благотворителност и покаяния изключително за удовлетворението на
Бога. По същия начин, трябва да пее само онези мантри, които прославят Върховния Бог, а всичките си
религиозни дейности трябва да извършва като жертва към Бога. Каквото и да му се струва приятно или
сладостно, той трябва незабавно да го предложи на Върховния Бог; дори съпругата си, децата, дома и
въздуха, който диша, трябва да предложи в лотосовите нозе на Бога, Върховната Личност“.
„Шримад Бхагаватам“ 11.3.23–11.3.28
„Ако някой с любов и преданост Ми предложи листо, цвете, плод или вода, Аз ще приема“.
Бхагавад Гита 9.26

147
„Силна вяра в блажените разкази за Моите забавления, постоянно възпяване на Моята слава,
непоколебима привързаност към церемониите по обожание на Мен, възхваляването Ми с красиви химни,
голямо уважение към преданото служене на Мен, поднасяне на почитания с цялото си тяло, извършване
на първокласно обожание към Моите отдадени, съзнание за Мен във всички живи същества, предлагане
на всички обикновени телесни дейности в предано служене на Мен, използване на думите за описание на
Моите качества, предлагане на ума на Мен, отхвърляне на всички материални желания, отказване от
богатство заради преданото служене на Мен, отричане от материалното сетивно наслаждение и щастие, и
извършване на всички желателни дейности като благотворителност, жертвоприношения, мантруване,
обети и аскетизъм с цел постигане на Meн - това представляват действителните религиозни принципи,
чрез които тези, които действително са се отдали на Мен, автоматично развиват любов към Мен. Каква
друга цел или смисъл биха могли да останат за Моя предан?“
„Шримад Бхагаватам“. 11.19.20–11.19.24

За да се развива бхакти с помощта на обонянието, трябва да се вдишва аромата на
поднесените на Бога цветя, листа от туласи, сандалова паста, благовония, цветни
гирлянди и камфор. Не трябва да се наслаждаваме на миризмите на това, което не е
било предложено на Бог, защото тези аромати само ще засилят нашите материални
привързаности.
Зрението се използва в служба на Бога, когато се съзерцава Божеството,
ваишнавите, светите места и храмовете, като се гледат спектакли за Бога, а също и
картини с Неговия лик. Трябва да се избягва съзерцаването на материални образи, тъй
като то е способно отново да ни свали в тъмния кладенец на сетивния живот. Всичко,
което виждаме около себе си, трябва мислено да го свържем с Господа.
Трябва да се избягват контакти с безбожници и материални предмети, и вместо
това да се черпи наслаждение от досега с изображението на Бога по време на
поклонение. Докосвайки се до ваишнавите и прегръщайки ги, също може да се получи
удовлетворение. Осезанието е много могъществено чувство, което подтиква хората към
всевъзможни грехове, такива като непозволени полови отношения. Вайдхи-бхактата е
длъжен да даде обет при никакви обстоятелства да не докосва никого, освен
ваишнавите. Следва да уточним, че става въпрос не за съприкосновението като такова,
а за желанието от него да се извлече наслаждение. Това се отнася не само до
осезанието, но и до другите сетива.
За да може да се използва вкусът в преданото служене, трябва да се приема храна,
която е предложена на Бога и да се пие вода, с която са измивали Неговите нозе.
Преданият не яде нищо друго, освен прасада на Господа. Неодухотворената храна
разгаря материални желания и постепенно укрепва материалните представи, а в същото
време остатъците от трапезата на Бога и Неговите слуги способства развитието на
бхакти.
Да се служи на Бога с двигателните органи означава да се танцува, да се пада долу
с лице към земята, да се става, приветствайки Бога или Неговите слуги, да се следва
процесията след Божеството или ваишнавите, да се ходи в храма, да се извършва
прарикрам, да се служи на гуру и преданоотдадените, да се извършва поклонение на
Бога, да се извършва измиване във водите на свещените реки, а също да се следват
наставленията на гуру, да се носят отличителните знаци на ваишнава и да се изписва
тялото със светите имена.
Трябва да се изразява почитание към Бога, простирайки се пред Него долу с лице
към земята. Виждайки Божеството или преданоотдадения, трябва да станете, а ако те се
движат – да тръгнете след тях. Освен това е нужно да се посещава храма, местата за
поклонение и домовете на ваишнавите. Необходимо е също да се служи на Божеството,
като Му се носят предмети за поклонение, да се извършва измиване в Ганг или Ямуна,
да се украсявате с тилак и с имената на Бога. Преданоотдаденият трябва да задейства
своето тяло по такъв начин в предано служене на Бога. Тъй като обусловената душа
зависи от материалното тяло, тя е принудена да удовлетворява неговите нужди. Обаче
това трябва да се извършва така, че не се затруднява личното духовно израстване.
Свързвайки цялата се дейност с предано служене на Бога, както беше описано по-горе,
е възможно да се развият взаимоотношения с Него.
Във всяка физическа дейност, освен тялото участва и умът. Но умът може да
действа и отделно от тялото. Такава дейност се нарича умствена, за да се подчертае
нейната разлика от физическата. Умът отговаря за паметта, мисленето, съвестта,
емоциите и получаването на знания. На база тези функции на ума са основани следните
пет вида бхакти: помнене, медитация, себеотдаване на Бога, служене на Бога и

задаване на въпроси148.
Съществуват два вида помнене: помнене на светите имена на Бога и помнене на
насочените към Него мантри. Към първият вид се отнася повтарянето на джапа на
броеница от туласи, а към втория – повтарянето на мантри с отброяване на
подвижните части на пръстите на ръката. Разликата между помненето (смаранам) и
медитацията (дхяна) се състои в това, че в първия случай името на Бога, Неговата
мантра, образ, качества и игри се проявяват в нашия ум само в незначителна степен,
докато във втория случай ликът на Бога, Неговите качества и игри се долавят много
отчетливо. Медитацията, която продължава значително време се нарича дхарана, а
дълбоката медитация носи името нидидхясана. По този начин медитацията включва в
себе си и двете понятия.
Пълното и безкористно себеотдаване на Бога само по себе си също представлява
една от разновидностите на бхакти. Тези, които се намират на нивото вайдхи-бхакти,
още не са готови за такава стъпка, обаче те развиват в себе си увереност, че Бог е
техният единствен защитник и покровител (тази увереност носи името шаранапатти)
149. Затова те не проявяват интерес към карма и гяна. Служенето на Бог също
подразбира осъзнаването ни като Негови слуги и затова се отнася към умствената
дейност 150. Обаче тези, които се намират на нивото вайдхи-бхакти, не са способни да
усетят вкуса на служенето на Бог, което се отнася към петте главни раси.
За всички, които вървят по пътя на бхакти е много важно да задават въпроси за
Бога151. Когато у човека възникват въпроси за Бога, той намира духовен учител,
получава посвещение от него, а след това слуша неговите наставления за това, как
трябва да се покланя на Бога. Може ли обусловената душа да постигне висшето благо,
без да задава въпроси за Истината? Според бхакти-шастрите, въпросите за истинската
дейност на душата (сад-дхарма-причха) представляват важен аспект от преданото
служене.
Да се въвлече душата (нашето „аз“, атма) в развитие на бхакти може по шест
начина: развивайки приятелски отношения с Бог, отдавайки Му се напълно и
148
„О, сине на Притха, за всички, които Ме обожават; които посвещават всичките си дейности на
Мен; които при всички обстоятелства остават предани на Мен; които се ангажират в предано служене;
които винаги медитират върху Мен и са установили умовете си върху Мен, за тях Аз съм този, който
бързо ги спасява от океана на раждането и смъртта“.
„Бхагавад Гита“. 12.6-7

149
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни
последици. Не се страхувай“.
„Бхагавад Гита“. 18.66

150
„Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, обожавай Мен и Ми отдавай почитта си. По
този начин ти непременно ще дойдеш при Мен. Аз ти обещавам това, защото си Мой много скъп
приятел“.
„Бхагавад Гита“. 18.65

151
„Човек може да Ме разбере такъв, какъвто съм в действителност, като Бога, Върховната Личност,
единствено чрез предано служене. И когато посредством тази преданост Ме осъзнае напълно, той може
да влезе в царството на Бога“.
„Бхагавад Гита“. 18.55

използвайки всички свои сили за служене на Бога, задоволявайки се само с найнеобходимото за живот, жертвайки личното си удоволствие заради Бога и вървейки по
стъпките на великите светци от миналото.
Вайдхи-бхактата още не е постигнал освобождение, затова неговата душа все
още се намира в плен на материята. Чиста може бъде назована само тази душа, която е
свободна от лъжливото его. Вайдхи-бхакта се опитва да се избави от материалното
робство, но въпреки че веригите, които го свързват с материалния свят вече не са
толкова здрави, следите на лъжливото его остават. При все това, дори на такова ниво
преданият може да изгражда духовни чувства, произлизащи непосредствено от душата.
Преди всичко, за тази цел трябва да приемаме Бога за свой близък приятел. Обаче това
чувство представлява не сакхя-раса, а само неин зачатък. Освен това, осъзнавайки
своята духовна природа, следва да изберем за единствено убежище лотосовите нозе на
Бога. Вайдхи-бхактата знае, че е отдал на Бог всичко и затова не се безпокои за
личната си безопасност. Всички свои усилия, физически и умствени, трябва да
посвещаваме на Бога. Човек е длъжен да разбира, че неговата жена, деца, дом, добитък,
богатство, имущество, тяло и ум са предназначени за служене на Бога. Всичко
съществуващо принадлежи на Бога, затова следва да използваме само тези вещи, без
които е невъзможно да преживеем, при това възприемайки ги като милост на Бога и
като средство да подобрим своето служене към Него. Преданият не изпитва нужда от
нищо друго. Той се отказва от личното си удоволствие заради Бога, опитвайки се да
разбере смисъла на пътя, който е указан от великите светци на миналото и в зависимост
от своите сили, да го следва.
Вайдхи-бхактата не се ограничава с развиването на преданост към Бога с
помощта на тялото, ума и душата, тъй като знае, че освен него самия, съществува още и
материалното мироздание. Разбирайки, че неговото тяло, ум и душа представляват само
една миниатюрна частица от вселената, той иска да задейства към служене на Бога
целия околен свят. Безкрайното пространство152, време153 и материални вещи също
могат да намерят приложение в поклонение пред Бога, затова преданият използва дори
тях за развиване на бхакти. Използването на пространството включва в себе си
посещаване на места за поклонение, храмове и домове на ваишнави. Примери на места
за поклонение са Дварака, Джаганнатха-Пури, Матхура-мандала и Навадвип. След като
чуем за преминалите на това място игри на Бога и след като сме се преизпълнили с вяра
в Него, трябва да се отправим там в качеството на поклонник или да се заселим там.
Също така, с огромно благоговение трябва да се къпем във водите на Ганг или Ямуна,
които са измили лотосните нозе на Бога. Освен това трябва да посещаваме храмове,
където се покланят пред изображението на Бога, а също домове и села, където живеят
152
„Нарада Муни продължи: Сега ще опиша местата, където е добре да се изпълняват религиозни
церемонии. Всяко едно място, на което присъства ваишнава, е отлично място за благоприятни дейности.
Върховният Бог е поддръжник на цялото това космично проявление, с всичките му подвижни и
неподвижни живи същества, затова храм, където се намира мурти на Бога, е най-свято място. Също така
място, където учени брамини следват Ведическите принципи на аскетизма, изучаването и милосърдието
е също много благоприятно и свещено“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.14.27-28

153
„Всички тези сезонни времена се считат за изключително благоприятни за хората. По това време
човек трябва да извършва всякакви благоприятни дейности, понеже чрез подобни дейности ще постигне
сполука в краткотрайния си живот“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.14.24

велики светци. Ваишнавите се покланят на местата, където са се родили или са живели
приближените на Шри Чайтаня Махапрабху. На такива места постоянно звучат разкази
за Бога и Неговите слуги, затова бидейки там, можем да развием привързаност към
Кришна.
В служба на Бога трябва да поставим също и времето. След двуседмична светска
дейност, следва да се посветим на медитация върху Бога, спазвайки пост и
бодърствайки през нощта на екадаши. Освен това е нужно да спазваме определени
обети през месец Дамодар и да отбелязваме празниците, посветени на деянията на Бога,
както и важните събития в живота на великите светци.
Съществуват много примери как материалните вещи подпомагат развитието на
бхакти. Например, някои дървета като банян, дхатри и туласи може да бъдат
използване за служене на Бога. Статуите на Бога също са създадени от материя, обаче
ние трябва да им се покланяме, като осъзнаваме тяхната тъждественост с Бога, който в
такъв образ винаги присъства в сърцата на Своите чисти преданоотдадени. От
планините можем да се покланяме пред Говардхан, от реките – на Ганг и Ямуна, а от
животните – на кравата и телето. Затова е прието да се предлага на Божеството
сандалова паста, ароматни масла, дрехи, всевъзможни аксесоари и легло за почивка.
Ако поднасяме на Божеството това, което е скъпо за самите нас, нашето служене към
Него става съвършено. Съществуват осем разновидности Божества154.
Вайдхи-бхактата изпитва радост, че може да посвети на Бог своето тяло, ум и
душа, а също пространството, времето и материалните предмети. Обаче той разбира, че
това е недостатъчно. Само ако му се удаде да заеме в служене на Бога околните, той
получава пълно удовлетворение155. Съществуват различни методи за развиване на
преданост към Бога, свързани с обществения живот. Към тях се отнасят провеждането
на празници заедно с останалите ваишнави, грижа за чистотата на ваишнавското
поведение, създаване на ваишнавско семейство и проповядването на вайишнава-дхарма
на всички души.
Ваишнавите трябва да организират празници, които им дават възможност да се
намират заедно, да ядат прасад заедно, да слушат за Бога и да пеят Неговото име. Тези
от тях, които са сведущи в мадхуря-раса, могат да обсъждат раса-шастри като
„Шримад Бхагаватам“.
За да се избегне неподобаващо поведение към ваишнавите, трябва да се отчитат
две обстоятелства, на които Бог Чайтаня е придавал голямо значение: тези, които само
154
„Два пъти роденият трябва да обожава Мен, неговия обожаем Бог, без лицемерие, като предлага с
любов и посветеност подходящи предмети на Моето мурти или на Моя форма, която се намира на
земята, в огъня, слънцето, водата или в сърцето на обожаващия. Човек първо трябва да пречисти тялото
си, като си измие зъбите и се изкъпе. След това трябва да се пречисти повторно, като намаже тялото си с
пръст и пее както ведически, така и тантрически мантри. Като фокусира ума си върху Мен, той трябва
да Ме обожава чрез различните предписани му задължения, като това да пее Гаятри мантрата в трите
етапа от деня. Подобни действия са определени от Ведите и пречистват обожаващия от реакциите на
плодоносните дейности. Казва се, че муртито на Бога се проявява в осем разновидности - от камък,
дърво, метал, глина, боя, пясък, от ума или от скъпоценни камъни“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.27.9, 11.27.12

155
„Човек, който желае най-висшето си благо, трябва да дружи с тези, които са приели Кришна за
Бога на живота си. Той трябва да развива отношение на служене към всички живи същества. Трябва да се
опитва да помогне главно на тези от тях, които са в човешка форма, а сред тях особено на онези, които
приемат принципите на религиозно поведение. Сред религиозните личности трябва специално да отдава
служене на чистите предани на Върховния Бог“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.3.29

се преструват на ваишнави, трябва да бъдат избягвани с разбирането, че пред нас стои
материалист, а на искрените предани трябва да отдаваме почит и да им служим 156.
След като сме се срещнали с истински ваишнава, трябва да общуваме с него и да му
служим от цялото си сърце. Що се касае до обикновените ваишнави, на тях е
достатъчно да им отдаваме почит. Безусловно, към отдаването на почит се подразбира
също указването на различни видове помощ и услуги.
Съществуват три категории хора, които е лесно да бъдат объркани с ваишнави: 1)
тези, които са убедени в истинността на ваишнавската философия, но сами не я
следват; 2) тези, които се обличат като ваишнави, но в действителност не принадлежат
към тяхното число, въпреки че се отнасят към тях с уважение; 3) тези, които са се
родили в семейството на велики предани и се украсяват с атрибутите на ваишнава, но в
действителност не са такива.
Критерият, по който може да бъде разпознат истинският ваишнава е чистотата и
силата на предаността му към Бога, а също способността му да вдъхнови другите за
предано служене на Него. В действителност човек става ваишнава едва когато в
неговото сърце се появява поне проблясък на чиста преданост към Бога. Ако общуваме
с така наречените ваишнави и им отдаваме почит на същото ниво, както на истинските
или дори на обикновените ваишнави, това ще отслаби нашата преданост към Бога157.
Ето защо е нужно да избягваме някои от тези, които имат външни признаци на
ваишнава и изглеждат такива. На подобен човек следва да отдаваме почит наравно с
останалите хора, което се явява едно от второстепенните правила, обаче в никакъв
случай не трябва да го приемаме за истински ваишнава. Но ако някога той стане чист
преданотоддаден, също ще бъде удостоен от правото да се намира в обществото на
други истински ваишнави.
Лъже-ваишнави наричат: 1) тези, които носят дрехи на ваишнава, за да лъжат
другите; 2) тези, които наричат себе си последователи на ачарии-ваишнави, за да
проникнат в редовете на преданоотдадените и да им проповядват философията
адвайта; 3) тези, които представят себе си като ваишнави заради пари, престиж или
други материални наслаждения. Не трябва да влизаме в близки отношения с никого,
освен с тези, които се придържат към същите възгледи, към които се придържаме и
ние, и се намират на едно и също ниво с нас158.
156
„Следователно един интелигентен човек трябва да се откаже от лошите си връзки и вместо това
да общува със свети отдадени, чиито думи разсичат прекалената привързаност на ума“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.26.26

157
„Човек трябва да почита вмислите си предания, който повтаря святото име на Бог Кришна; да
отдава смирени почитания на предания, който е получил духовно посвещение (дикша) и обожава Бога в
храма; и да общува и вярно да служи на чист предан, който е напреднал в неотклонното предано служене
и чието сърце е напълно освободено от склонността да критикува другите“.
«Нектарът на наставленията». 5

158
„Общувайки с околните ние приемаме техните качества, подобно на това, както скъпоценният
камък получава различни оттенъци в зависимост от средата, в която се намира. Затова истински мъдрите
се стремят към общуване с тези, които притежават по-възвишени черти на характера, за да могат сами да
развият същите добродетели“.
„Хари-бхакти-судходая“. 8.51

За да може да бъде увеличена числеността на общността на ваишнавите като се
възпроизвежда достойно потомство, не трябва да се влиза в близки отношения с
никого, освен с преданоотдадените. Жената трябва да получи духовно посвещение и
ако е възможно да изучи философията на ваишнавите. Да има такава жена е голям
късмет за мъжа. Няма нищо материално в това заедно с жена-ваишнава да се даде
живот на преданоотдаден. Към децата, родени в такова семейство, е нужно да се
отнасяме като към слуги на Бога. Родителите трябва да изпитват удовлетворение, че
умножават числото на слугите на Бога. Разликата между семейството на материалисти
и семейство на преданоотдадени се състои не в начина на живот, а в съзнанието.
Хората със светско разбиране се женят, печелят пари за живот, построяват си дом и
раждат деца, но правят това само за собствено удовлетворение или за удовлетворение
на околните. Ваишнавата изпълнява същата дейност, обаче не претендира за плодовете
от нея, считайки себе си за слуга на Бога. Затова ваишнавите са винаги умиротворени
за разлика от материалистите, на които не им дават покой алчността и гневът,
предизвикани от неизброимите им желания, стремежи към удоволствия или към
освобождение. Вайди-бхактата се старае да възпита у всички членове на семейството
духовните ценности на ваишнавите, защото знае, че това ще му помогне в преданото
служене.
Тъй като състраданието към всички живи същества винаги украсява
преданоотдадения, той се старае по всякакви начини да приобщи другите живи
същества към философията на ваишнавизма. Ваишнавата се отнася различно към
различните живи същества. Той посвещава своята любов на Бога, с чистите предани
поддържа приятелски отношения, а към недостатъчно зрелите в духовно отношение
или към невежите проявява милосърдие159. Ваишнавата оказва безгранична милост на
този, който благодарение на подобаващо общуване е развил качествата необходими да
стъпи по пътя на бхакти. Той наставлява такива хора в духовната наука и ги спасява
като им отдава своята духовна енергия. В същото време ваишнавата избягва
злополучните хора, които въз основа на погрешни доводи отхвърлят възможността за
самоусъвършенстване на душата.
3.3. Как да избегнем препятствията в преданото служене
Вайдхи-бхактата е длъжен да развива в себе си преданост към Бога по всичките
пет начина, изброени в предишния раздел. При това трябва да избягва поведението,
което пречи на духовното развитие. Съществуват десет вида такова недопустимо
поведение: да общува с хора със светско разбиране, да поддържа нездрави отношения с
другите, да се захваща с трудно осъществими задачи, да си губи времето за
повърхностно изучаване на различни книги и философии, да проявява скъперничество,
да се поддава на скръбта, да се отнася неуважително към полубоговете, да причинява
безпокойство на другите живи същества, да извършва сева- и нама-апарадха, и да
търпи критика по адрес на Бога и Неговите преданоотдадени160.
159
„Второстепенният предан на междинно ниво, наричан мадхяма-адхикари, поднася обичта си на
Върховния Бог, искрен приятел е на всички отдадени на Бога, проявява милост към невежите хора, които
са невинни, и пренебрегва онези, които са завистливи към Бога“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.2.46

160
„Литературата, която е безполезна загуба на време - с други думи, литературата, която не носи
духовна полза - трябва да бъде отхвърлена. Човек не бива да става професионален учител с цел да
припечелва препитанието си, нито пък бива да се въвлича в дебати. Не трябва също така да се приобщава

Хората със светско разбиране се делят на шест категории: тези, които не вярват в
Бог и не спазват моралните закони; тези, които спазват изискванията за нравственост
по свой начин, но не вярват в Бога; тези, които вярват в Бога, но отдават голямо
значение на законите на нравствеността; тези, които се преструват; имперсоналистите и
политеистите.
Тези, които не вярват в съществуването на Бог и не признават никакви морални
норми за поведение, са затънали в грях. Без да имат нравствени ценности, тези хора
правят каквото им се прииска. Те живеят само, за да удовлетворят своите користни
желания и да получат сетивни наслаждения, като по този начин нанасят огромна вреда
на човечеството. Хората, които разбират важността на нравственото поведение, но не
вярват в Бога, считат, че етическите норми трябва да се спазват не от страх пред Бога, а
заради чувство на дълг. При това те забравят, че вярата в Бога представлява важен
аспект на нравствеността. Но ние виждаме, че без вяра в Бога законите на
нравствеността се лишават от действеност. Кой може да гарантира, че така нареченият
моралист, отхвърлящ съществуването на Бога, при удобна възможност няма да се
отклони от нравствените принципи заради лична изгода? Наблюдавайки поведението
на такива хора, може да се види несъстоятелността на тяхната философия. Веднага щом
интересите им влязат в противоречие със законите на морала, последните веднага
изгубват своята значимост за тях.
Хората от третия тип притежават вяра в Бога, но я приемат единствено като
средство за развитие на нравствеността. Те се разделят на две категории. Първите
признават важността от поклонение пред Бога, но в действителност не вярват в него. Те
мислят, че човек може да си измисли някакъв образ на Бога и да му се покланя с вяра, а
после, след като придобие нравственост, може да се откаже от такова поклонение.
Вторите считат, че възнесението на вечерни молитви и други видове поклонение пред
Бога са предназначени за пречистване на сърцето и за осъзнаване на Брахман, след
което душата се освобождава от всички задължения. По мнението на такива хора,
и към никаква кауза или фракция. Санняси не бива да примамва с материални облаги, за да насъбере
много ученици, нито пък трябва да чете ненужно много книги или да изнася беседи срещу заплащане.
Той не трябва никога да се стреми ненужно да увеличава материалното си благосъстояние“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.13.7–7.13.8
„Грихастха трябва отново и отново да общува със свети хора, и с голяма почит да слуша
нектарните разкази за дейностите на Върховния Бог и Неговите инкарнации, описани в „Шримад
Бхагаватам” и други Пурани. Така човек постепенно трябва да се откъсне от обичта към съпругата и
децата си, досущ като някой, който се пробужда от сън“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.14.3-4
„Мой скъпи Боже, О непогрешими, положението ми е като на човек, който има много съпруги,
всяка от които се стреми да го съблазни по свой си начин. Например, езикът е примамен от вкусни гозби,
гениталиите от секс с привлекателна жена, а усещането за допир - от меките неща. Стомахът, макар и
пълен, въпреки всичко иска да яде още, а ухото, без да се стреми да научи нещо за Теб, обикновено е
привлечено от развлекателни песни. Обонянието пък тегли на съвсем друга страна, неспокойните очи са
привлечени от сцени на сетивно наслаждение, а активните сетива се увличат по нещо съвсем друго. По
такъв начин съм непрестанно объркван“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.9.40
„Как може да види Мукунда този, чийто ум е обхванат от скръб и други материалистични
безпокойства?“
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.115
„Тези, които сериозно се стремят към освобождение, несъмнено са лишени от завист и почитат
всички. Но въпреки това те отхвърлят ужасните и страшни форми на полубоговете и обожават само
всеблажените форми на Бог Вишну и пълните Му части“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.26

нашите отношения с Бога са също временни, както отношенията на пътниците на място
за нощувка. По такъв начин представителите и на едната, и на другата категория са
против преданото служене.
Към четвъртия тип хора със светско разбиране се отнасят тези, които се
преструват. Те също са противници на преданото служене. Симулантите могат да бъдат
разделени на лъжци и излъгани. Лъжците отхвърлят вечната природа на бхакти,
въпреки че носят отличителните знаци на вярващите. При това преследват цели, които
предизвикват възмущение у порядъчните хора. Със своята лъжа те проправят път към
греха. Неразумните хора, привлечени от външния вид на такива лъжци и тръгнали след
тях, по този начин в крайна сметка се отвръщат от Бога. Лъжците носят красив тилак и
дрехи на вярващите, повтарят името на Кришна, произнасят правилни речи и на пръв
поглед са свободни от материални привързаности, но при това тайно мечтаят за пари и
жени. Съществуват множество категории такива симуланти.
Петият тип хора със светско разбиране са имперсоналистите. Те говорят, че
когато нашето сърце се пречисти с помощта на преданото служене, истината ще ни се
открие. Висшата истина, по тяхно мнение, е в освобождението, тоест в унищожаване на
душата. С разрушаването на душата идва краят за всяко многообразие. Бхакти и Бог не
са вечни. Настроението за служене на Бога е само средство за достигане на целта, а не
самата цел. Така говорят имперсоналистите. Ако не ги избягваме, това ще подкопае
нашата вяра в истинността на пътя бхакти.
Тези, които се покланят на различни полубогове, в действителност не са предани
на нито един от тях. Докосвайки се до такива хора, също може да изгубим вярата в
бхакти161.
Трябва да се откажем от общуване със светски хора от всичките шест категории,
изброени по-горе. Това разбира се не означава, че не трябва да присъстваме заедно с
тях на събиране, да не пресичаме реката в една лодка с тях, да използваме обща баня
или да купуваме стоки от един магазин. Под общуване се имат предвид близки,
поверителни отношения. Такова общуване трябва да се избягва162.
Освен това, вайдхи-бхактата е длъжен да избягва нездравословни отношения с
околните. Тук се отнасят нездравословни отношения с учениците, приближените,
слугите и приятелите. Този, който приема за ученици недостойни хора, с цел да
забогатее и да разшири сферата си на влияние, причинява голяма вреда на
сампрадаята. Затова ваишнавата изобщо не трябва да приема ученици, ако няма
достойни кандидати. Допускайки непредани в своето обкръжение, ние рискуваме да
161
„Като поливаме корена на дървото, даваме енергия на ствола, клоните, вейките и останалите му
части, а като осигуряваме храна на стомаха, даваме сила на сетивата и на другите части от тялото; по
същия начин, когато почитаме Върховния Бог чрез процеса на предано служене, ние по естествен начин
удовлетворяваме и полубоговете, които са неотделими Негови части“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.31.14

162
„Предлагане и приемане на подаръци, разкриване на мислите и доверено запитване, приемане и
предлагане на прасадам са шестте признака на любовта, споделяна между преданите“.
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Но подобно общуване с материалисти е асат-санга.
Бел. Пр.

придобием от тях множество греховни навици. Ето защо е нужно да се откажем от
общуването с такива хора. Освен това, не се препоръчва такива хора да се вземат на
служба. Преди да установим приятелски отношения с някого, също следва да обърнем
внимание дали той е ваишнава.
Вайдхи-бхактата не трябва да се захваща с осъществяването на грандиозни
проекти в три случая: ако няма достатъчно средства за това; ако чувства, че животът е
към края му; ако са му необходими много помощници, но той не разполага с тях. Ако
такъв голям проект, като строителството на храм, молитвен дом или манастир е трудно
осъществим, не си струва да се губи време за това.
Много е важно да се изучават свещените писания за преданото служене и
трудовете, които потвърждават изводите на свещените писания. Обаче недостигът на
време не може да служи като оправдание големите творби да се четат само понякога и
между другото. Ваишнавата трябва да чете книгите от корица до корица. В противен
случай, той ще получи само откъслечна представа за тези трудове и ще се превърне в
професионален участник в спорове. Има хора, които са готови да оспорват всяко
мнение, без значение дали то е правилно или не. Такова поведение е непозволено за
преданоотдадения.
Скъперничеството също е нежелателно качество. То може да се проявява в
поведението, в използването на пари и в полагането на усилия. За да се избавим от това
качество трябва да се отнасяме към околните по нужния начин. Например, трябва да
поздравяваме ваишнавите прави, да се грижим за тях и да вземаме участие в тяхната
съдба. На брахманите трябва просто да отдаваме почит и да им даваме дарения. Трябва
да обличаме и изхранваме своите подопечни както подобава. Когато купуваме стоки,
трябва да плащаме пълната стойност за тях. Освен това, трябва да плащаме данъците на
държавата, да изразяваме уважение на своите благодетели, да раздаваме храна на
гладните, лекарства на болните и дрехи на страдащите от студ. Дори да не можем да
дадем нищо на другите, достатъчно е да им кажем няколко приятни думи. По този
начин ваишнавата е длъжен да проявява щедрост, като използва правилно своята реч,
богатство и сила. Некоректното поведение е недопустимо за ваишнавата.
Преданият не трябва да позволява на скръбта и останалите нежелателни емоции
да му влияят, не трябва да се поддава на вредни навици, да проявява пристрастие към
упояващи вещества и наркотици, както и да има предразсъдъци. Съществуват много
обстоятелства, които са способни да предизвикат в нас скръб, печал, гняв, страх и
алчност или да ни въвлекат в илюзия. Въпреки това, не трябва да се поддаваме на
напливите на тези чувства, тъй като те отслабват ума и възпрепятстват развитието на
бхакти. Винаги трябва да бъдем нащрек. Вредни навици, като навикът да спим в
дневните и сутрешни часове, навикът да дъвчем бетел, да приемаме храна и да ходим
до тоалетна не навреме, да спим на меко легло и да ядем изискани блюда, рано или
късно ще станат препятствие по пътя на предано служене. Затова за вайдхи-бхактата
следва да се ограничи само с най-необходимото за живот и да избягва ненужни
привързаности.
Упояващите вещества представляват най-голямо зло, тъй като пристрастието към
тях замърсява нашето съзнание. Вайдхи-бхактата не трябва да употребява алкохол,
марихуана, опиум и дори тютюн, защото свещените писания забраняват това.
Тютюнът, да не говорим за другите упояващи вещества, предизвиква такава силна
привързаност, че пушачът е готов да общува с най-низшите хора, само и само да
удовлетвори своята греховна наклонност163.
163
„В този материален свят обусловената душа постоянно се блазни от секса, яденето на месо и

Човек, който се е оказал във властта на предразсъдъците се сблъсква с много
проблеми. Предразсъдъците водят към необективност, а там, където цари
необективност, не може да има уважение към истината164. Носенето на отличителни
знаци на ваишнава представлява един от начините за развитие на бхакти, в който
участва тялото. Обаче мнението, че тези отличителни знаци представляват главната
черта на ваишнавата, е предразсъдък основан на пристрастие към своята сампрадая.
Този, които споделя такива лъжливи убеждения, може да не окаже почит на истински
ваишнава, който няма съответните отличителни знаци. Когато преданият, който се
ръководи от предразсъдъците си, не намира подобаващо общуване в своя кръг, на него
не му идва на ума да го търси на друго място. А тъй като без общуване със светци нищо
не може да бъде постигнато, такъв предан се намира в незавидно положение. По
аналогичен начин хората, които следват сляпо заповедите на варнашрама, често не
изпитват потребност да се издигнат на по-високо ниво – нивото на бхакти. Заради
предразсъдъци в техните сърца дори може да възникне неприязън към ваишнавите,
което ще ги доведе до още по-голяма деградация.
Ваишнавата не трябва да се отнася пренебрежително към деватите165.
Съществуват две категории девати: въплъщенията на Бог и души, които са надарени с
особени пълномощия. И едните, и другите са слуги на Бога, затова не трябва да се
отнасяме пренебрежително към тях. Душите, които по милостта на Бога са получили
положението на управници и защитници на този свят, са считани за девати и са
достойни за поклонение. Към тях не трябва да се отнасяме недоброжелателно или да ги
пренебрегваме. На деватите трябва не само да отдаваме нужната почит, можем също
да ги молим да ни надарят с преданост към Кришна. Ваишнавата не трябва да проявява
неуважение нито към едно живо същество. Освен това, следва да се отнасяме
почтително и към деватите, на които се покланят в други страни, тъй като такова
опияняващите средства. Затова религиозните писания в действителност никога не насърчават подобни
дейности. Въпреки че религиозните принципи позволяват секса при свещен брак, яденето на месо при
ритуални пожертвования и опияняването при приемането на ритуални чаши с вино, подобни церемонии
имат за крайна цел отречението“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.11

164
„Убийците на душата никога не са умиротворени, защото смятат, че крайната цел на човешката
интелигентност е да увеличава материалното. Като пренебрегват истинските си духовни задължения, те
винаги страдат. Изпълнени са с големи надежди и мечти, които за съжаление неумолимия ход на времето
винаги разрушава“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.5.17

165
„Трансцеденталната Божествена Личност е косвено свързана с трите проявления на материалната
природа: страст, добро и невежество – и само заради сътворяването, поддържането и разрушаването на
материалния свят Богът приема формата на тези три качества, т.е. формите на Брахма, Вишну и Шива.
От тях трите, човешките същества могат да получат висшето благо от Вишну, формата на качественото
добро“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.23
„Тези1 които сериозно се стремят към освобождение, несъмнено са лишени от завист и почитат
всички. Но въпреки това те отхвърлят ужасните и страшни форми на полубоговете и обожават само
всеблажените форми на Бог Вишну и пълните Му части. Тези, които се намират в проявленията на
страстта и на невежеството, обожават прадедите, други живи същества и полубоговете, управляващи
вселенските дела, защото са водени от стремеж към материални блага: жени, богатство, власт и
потомство“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.2.26–1.2.27

поклонение помага на хората, недостатъчно развити в духовно отношение, да се
приобщят към преданото служене. Ако ваишнавата не прави това, той ще изгуби
смирението си и ще стане високомерен. Тогава предаността към Бога няма да може да
расте в неговото сърце.
Трябва да се стараем да не причиняваме безпокойства166. Едно от видовете
безпокойства е убийството на животни за използване на тялото им като храната. Освен
това, източник на безпокойство е обсъждането на чуждите недостатъци и критиката на
другите хора, недоброжелателното или грубо поведение, лъжесвидетелството,
удовлетворяването на личните потребности в ущърб на другите, жестокото поведение
към близките, кражбата, харченето на чужди пари, побой над другите и прелъстяването
на омъжени жени. Вайдхи-бхакта не трябва да прави нищо подобно.
Заставайки на пътя на бхакти, човек по естествен начин ще започне да се отнася
към всички живи същества доброжелателно167. Любовта и добротата не могат да
съществуват отделно от бхакти. Същото чувство, което приложено към Бог се нарича
бхакти или према, по отношение към живите същества се проявява като дружелюбие,
състрадание или безразличие. Добротата е заложена в душата по природата. В
духовния свят добротата се изразява само като дружелюбие, а в материалния свят
приема формата на дружба с преданоотдадените, състрадание към невинните и
безразличие към богохулнците. Всичко това са различни аспекти на едно и също
качество – доброта. В обусловено състояние сферата на проявление на нашата доброта
е много ограничена. Обект на нейното приложение сме преди всичко самите ние, след
това нашите роднини, членовете на общността и съотечествениците. В изключителни
случаи тя става още по-широка и обхваща хората от целия свят. Добротата достига
пълно развитие, когато е насочена към всички живи същества. Патриотизмът
представлява проявление на доброта само към своя народ. А филантропията е стремеж
да се прави добро за всички хора. Но ваишнавата не се ограничава с това. Него го
преизпълва любовта към всички живи същества и той се старае да не обижда никое от
тях.
Ваишнавата трябва твърдо да избягва сева- и нама-апарадха. Според „Варахапурана“ и „Падма-пурана“, апарадха, или оскърбленията са пет вида. Те могат да бъдат
проявление на: 1) мързел – когато усилията, прилагани от нас, са по-малки от нашите
възможности; 2) непочтителност; 3) нечистоплътност; 4) недостатъчна решителност и
166
„Ако човек се занимава с греховни нерелигиозни дейности, дали заради лоша компания или
заради неспособност да овладее сетивата си, той със сигурност развива склонност към всякакви
материални желания. Така става стиснат, алчен и постоянно жадува да се възползва от телата на жените.
Когато съзнанието е толкова замърсено, човек става сприхав и агресивен, и убива невинни животни за
задоволяване на сетивата си в разрез с предписанията на Ведите. Като почита духове и привидения,
обърканият попада изцяло в хватката на непозволените дейности и така отива в ада, където получава
тяло, заразено с най-мрачните качества на природата. В подобно деградирало тяло той за съжаление
продължава да действа неблагоприятно, което многократно увеличава бъдещите му нещастия, и сетне
отново приема подобно материално тяло. Какво щастие изобщо може да има за някого, чиито занимания
необратимо го отвеждат до смърт?“
„Шримад Бхагаватам“. 11.10.27-29

167
„Затова, скъпи мои приятели, родени от демони, моля ви, действайте така, че Върховният Бог,
който е отвъд разбирането на материалното знание, да бъде удовлетворен. Оставете вашата демонична
природа и действайте без вражда или двойственост. Проявете милост към всички живи същества,
просвещавайте ги в преданото служене и станете по такъв начин техни доброжелатели“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.6.24

5) гордост. Всички оскърбления към изображенията на Бог в храма, за които се говори
в свещените писания, се отнасят към тези пет категории. Да се разкаже за всяко
оскърбление не е възможно, затова накратко ще изброим само тези от тях, които са
упоменати във „Вараха-пурана“ и „Падма-пурана“.
Към оскърбленията от първия вид се отнасят следните: да не се провеждат
редовно празници в чест на Бог, въпреки че разполагаме със средства за това; да се
използват за поклонение пред Него атрибути с по-лошо качество при наличието на подобри; да не се предлагат на Бог плодове от текущия сезон; да се появяваме пред Бог,
без да се поклоним до земи пред Него; да не Му изказваме молитви или възхвали; да
влизаме в храма на Бог на тъмно, без да запалим лампите.
Оскърбленията, предизвикани от непочтителност са следните: да се влиза в храма
с обувки или да се излиза оттам на паланкин; да забравяме да се покланяме на
Божеството; да се покланяме с една ръка; да сочим Божеството с пръст; да заобикаляме
някого пред Божеството; да изпъваме крака срещу Божеството; да четем молитви
седейки на леглото; да спим или да ядем пред Божеството; да говорим пред Божеството
на висок глас;да разговаряме с някого пред Божеството; да плачем заради материални
причини, а също да се караме помежду си или да мъмрим някого пред Божеството; да
изпускаме газове пред Божеството; да даваме на други част от това, което е
предназначено за предлагане на Божеството; да се обръщаме с гръб към Божеството; да
викаме или приветстваме някого пред Божеството; да съзерцаваме Божеството по
време, неподходящо за това.
С нечистоплътността са свързани следните оскърбления: да се влиза в храма в
нечисто състояние; по време на поклонение пред Божеството да носим на себе си
вълнени дрехи; да се плюе при поклонение пред Божеството; извършвайки
богослужение да се мисли за материални неща.
Следващите оскърбления са предизвикани от недостиг на решителност: да се пие
вода преди поклонението пред Бог; да се яде или пие това, което не е било предложено
на Бог; да не даваме на Бога своите любими вещи, ястия и плодове; да не спазваме пост
по време на екадаши.
Покланяйки се пред Бога, трябва да считаме себе си за Негов смирен слуга. В
противен случай ще се изпълним с гордост и ще решим, че служим на Бога най-добре
от всички. Да устройваме пищни церемонии за поклонение пред Бога, изтъквайки се
като велик слуга на Бога също е проява на гордост.
В служенето на Бог трябва да избягваме всичките пет вида оскърбления 168. Това
се отнася за жреца, който поставя Божеството, за пуджари и за всички останали
преданоотдадени.
Към нама-апарадха, или оскърбленията към святото име, се отнасят следните: да
критикуваме преданоотданените; да приемаме полубоговете за независими от Бога; да
проявяваме неуважение към гуру; да критикуваме Ведите и другите свещени писания;
да считаме славата на святото име за преувеличена; да измисляме свои лични
тълкувания на святото име; да грешим като се надяваме на пречистващата сила на
святото име; да приравняваме повторението на святото име към светска дейност; да
168
„Човек, извършил множество прегрешения, приемайки покровителството на Бог, може да
изкорени техните последствия. Но ако човек оскърбява Самия Господ, това е много тежко прегрешение.
Но приемайки убежище в святото име, може да бъде изкоренен дори и този грях. Този, който нанася
оскърбления на Святото име, което е благодетел на всички и всеки, непременно ще пропадне“.
„Падма-пурана“

разказваме за славата на святото име на невярващи; да не изпитваме влечение към
святото име, дори след като сме чули за неговото величие.
Критиката по адрес на друг човек представлява грях дори от гледна точка на
обикновения морал или дхарма. Обаче бхакти-шастрите, които описват висшите
принципи на дхарма, утвърждават, че критикуването на преданоотдаден е най-тежкият
грях. Човек, виновен в такъв грях, няма да може да се развива по пътя на бхакти,
защото се лишава от обществото на ваишнавите. Предаността на този, който критикува
ваишнави, намалява ден след ден, подобно на намаляваща луна 169. Онзи, който
извършва този грях, дори да следва безпрекословно всички заповеди на варнашрамадхарма, се лишава от бхакти, която си тръгва от неговото сърце. Може да се види как
заради такова оскърбление привържениците на варнашрама-дхарма с течение на
времето изгубват своето положение и се превръщат в нравствени атеисти. В края на
краищата те изгубват дори нравствените си ценности и наподобяват животните. Затова
е нужно внимателно да се избягва критиката по адрес на ваишнавите.
Хората, които приемат, че полубоговете не зависят от Бога и че между
полубоговете и Бога няма никаква разлика, се отнасят към раздела на политеистите.
Тях не можем да ги наречем предани. Следва да знаем, че Бог е един и само един. Този,
който не разбира това е богохулник и невежа. Повтаряйки святото име на Бог, ние
почитаме светите имена на всички полубогове. Трябва да помним, че полубоговете
заемат положение на слуги на Бога. Могат да ни възразят, че Шива е Всевишният, а
Вишну – негово въплъщение, или че името на Вишну отстъпва по важност на името на
Шива. Обаче подобни спорове между различни религиозни групи не носят благо на
никого. Нашето истинско предназначение е да се покланям ена Върховния Бог, а за
това е необходимо винаги да повтаряме името на Вишну (Кришна). Висшата Истина
няма материални качества. Затова всички полубогове, които се намират под влиянието
на гуните на благостта, страстта и невежеството, трябва да бъдат считани за слуги на
Бога. Без да изпитва неприязън към тях, преданият трябва да се покланя само на Бога,
който се намира в чиста благост, тоест над гуните на материалната природа. Този,
който излиза от пътя, указан от Ведите и другите авторитетни свещени писания, и
измисля нещо свое, се обрича на безкрайни трудности.
Свещените писания, които препоръчват поклонение на Шива, Дурга, Ганеш,
Сурия, Индра и други полубогове, наричат такова поклонение материално (сагуна) и го
разглеждат само като начин за достигане на незамърсения (ниргуна) безличен
Брахман170. В свещените писания на ваишнавите е казано, че Бог е Висшата Личност,
която е вечна и изпълнена със знания и блаженство. Ваишнавата служи на Бог не за да
169
„По милостта на преданоотдадение ние можем неочаквано да усетим отражението на бхава. Но
ако нанесем оскърбление на предания слуга на Бога, отражението на бхава ще започне постепенно да
изгубва яркостта си, подобно на намаляващата луна“.
„Бхакти-расамрита-синдху“

170
„О, сине на Кунти, тези, които са поклонници на полубоговете и ги почитат с вяра, в
действителност обожават само Мен, но не правят това по правилен начин“.
„Бхагавад Гита“. 9.23
„Тези, които почитат полубоговете, ще се родят сред тях. Тези, които почитат прадедите, ще
отидат при тях. Тези, които почитат призраци и духове, ще се родят сред тези същества, а всички, които
обожават Мен, ще живеят с Мен“.
„Бхагавад Гита“. 9.25

достигне безличностния Брахман. По този начин несъществуващите171 полубогове не
трябва да се поставят на едно ниво с Висшата Истина. Някой може да възрази, че
полубоговете са вечни и духовни, обаче това противоречи както на философията
адвайта, така и на учението бхакти. Ето защо мъдреците, без да се опитват да дадат
лично тълкуване на текстовете на свещените писания, считат полубоговете за предани
слуги на Бога или за негови гуна-аватари. Да се мисли иначе означава да се хули Бог,
вечния и всесъвършенния.
Неуважението към гуру е тежък грях. Без да имаме вяра в гуру е невъзможно да
развием вяра в неговите наставления. А без такава вяра не може да става и дума за
никакво предано служене. Затова ваишнавата непременно трябва да притежава
непоколебима вяра в дикша- и шикша-гуру. Тези, които считат себе си за по-умни от
своя гуру, са виновни в греха на неуважението към него. Този грях ги лишава от
възможността да придобият привързаност към Бог.
Четирите Веди („Риг“, „Сама“, „Яджур“ и „Атхарва“), Пураните, „Махабхарата“,
двадесетте дхарма-шастри и „Нарада-панчаратра“ – всички тези писания прославят
повтарянето на святото име на Бога и преданото служене. Тези свещени писания се
считат за истински. Който ги критикува никога няма да развие в себе си преданост към
Бога. Хората, които пренебрегват свещените писания и изобретяват собствени методи
за поклонение пред Бог, стават бреме за целия свят172. Можем да се убедим в това на
база примера на теософията и ученията на Брахма-самадж, Будда и Даттатрея.
Същността е в това, че има само един път към висшата цел. В някои народи заради
особеностите на техния език и обичаите им, формите на духовна практика могат малко
да се различават една от друга, но тяхната цел е една. Този, който вижда нещата през
призмата на духовното знание, няма да отдаде значение на тези отличия. Ведите са
вечни и методите за духовно усъвършенстване, указани в тях, са също вечни.
Духовната практика, описана в шастрите, които признават авторитета на Ведите е
също истинска. Но ако някой горделивец се опитва да изобрети свой личен метод за
духовно развитие и да създаде нова философия, това може да бъде определено като
тщеславие. Подобни измислици нямат никаква стойност и възпрепятстват
придобиването на бхакти.
Съществуват много видове благочестиви действия. Те носят само преходен
резултат, обаче свещените писания го превъзнасят, за да пробудят у хората интерес към
благочестива дейност173. При това се намират немалко хора, които приравняват
171
Несъществуващи, защото за разлика от Върховния Бог, полубоговете са материални, и значи,
обречени на гибел.
Бел. Пр.

172
„Причината за устойчивостта в преданото служене на Бога може да бъде или във вкуса към
духовното, или вярата в свещените писания. Първото се среща по-рядко, затова за да се утвърдим в
преданото служене е нужно безпрекословно да спазваме заповедите на свещените писания. Човек, който
не следва свещените писания, но при това твърди, че е достигнал непоколебимост в преданото служене,
следва да бъде считан за лицемер и горделивец. Ала това не се отнася за този, който е достигнал високо
духовно ниво благодарение на духовния вкус“.
„Бхакти-сандарбха“. 312

173
„Изпълнявайки без привързаност регулираните дейности, предписани във Ведите, предлагайки
резултатите от подобна работа на Върховния Господ, човек постига съвършенството на свободата от
робството на материалните дейности. Материалните плодоносни резултати, които се предлагат в
разкритите писания, не са действителната цел на ведическото знание, но са предназначени за
стимулиране на интереса на изпълнителя“.

прославянето на святото име към празно възхваляване на светската благочестива
дейност. Тях можем само да ги съжалим, защото плодовете от повтарянето на святото
име са истински и вечни. Те са толкова многообразни, че свещените писания дори не
могат да ги изброят. В писанията има много указания, които препоръчват покланяне
пред Бога, обаче същността на всяко поклонение пред Бога представлява повторение на
Неговото свято име. Затова тези, които считат описаната в шастрите слава на святото
име за преувеличена, нанасят оскърбление към името на Бога.
Да се измислят свои лични тълкувания на святото име е също оскърбително.
Думата хари показва личностното въплъщение на Кришна, вечния, изпълнен със знание
и блаженство. Обаче някои не разбират, че Кришна има пленителен образ и считат
думата хари за указание към безличностния Брахман. Други, опасявайки се, че Хари
може да означава Кришна, добавят към него някаква друга дума, например ниракара,
тоест „лишеният от форма“. По този начин те тълкуват неправилно святото име.
Сърцето на тези, които са виновни в това оскърбление, постепенно закърнява и се
лишава от възможността да изпита сладостта на раса.
Да се извършват грехове, като разчитаме да ги изкупим с помощта на повтаряне
на святото име – това е много голямо оскърбление. Нашата склонност към греха и
материалните удоволствия намалява съразмерно на увеличението на нашата
привързаност към Бога. Приемайки покровителството на святото име, ние по естествен
начин изгубваме желанието да грешим. Но ако някой повтаря непрекъснато святото
име и при това тайно се поддава на греха, такъв вид лъжа представлява възможно найлошата форма на лицемерие. Подобни лъжци живеят по осъдителен начин като при
това се надяват да се спасят от разплата за своите постъпки като повтарят святото име.
Нека преданият търси убежище в святото име, без да допуска това оскърбление.
В шастрите са изброени множество видове благочестива дейност, например:
жертвоприношения, аскетични подвизи, занимания с йога, изучаване на Ведите,
спазване на заповедите на варнашрама-дхарма и служене на гостите. Закоренелите
материалисти поставят повтарянето на святото име на едно ниво с такава благочестива
дейност. Но това е много тежко прегрешение. Между благочестивите постъпки, които
носят само преходни материални плодове, и повтарянето на святото име, което ни
дарява с вечно блаженство, съществува огромна разлика.
Безбожниците, които са прекалено привързани към правилата за нравственост или
към своите светски общности, няма да могат да започнат да повтарят святото име,
докато не очистят сърцето си. Да се говори за славата на святото име на недостойни и
невярващи хора е също така безполезно, както да се сеят семена в безплодна почва.
Тези, които дават святото име срещу голямо пожертвование, са подобни на търговци.
Те обезценяват най-великото съкровище и затова рано или късно ще слязат от пътя на
предано служене.
Наистина е достоен за съжаление този, чиито егоистични интереси и материални
привързаности са толкова силни, че дори чувайки за славата на святото име, той не
развива привързаност към него. Такъв човек се намира в безизходно положение и се
счита за оскърбител на святото име.
Трябва да се покланяме пред Бога, избягвайки тези десет оскърбления. Вайдхибхактата не бива да допуска критика към Бога или Неговите преданоотдадени и още
повече да участва в нея. Чувайки подобни критични изказвания от своя гуру, трябва
смирено да го предпазим от това. Ако гуру е станал явен противник на ваишнавите е
„Шримад Бхагаватам“. 11.3.46

нужно да го отхвърлим и да приемем убежище при истински гуру174.
Предпазвайки се от всички изброени оскърбления, следва да развиваме
предаността си към Бога, посвещавайки себе си на петте вида предано служене,
описани по-горе.
3.4. Взаимовръзка между главните и второстепенните заповеди
Има ли разлика между карма-канда и вайдхи-бхакти? Да, и то много голяма. В
какво се състои тя ще бъде обяснено по-надолу. Хората, които са изгубили вкуса си към
всичко материално, могат да се занимават с гяна-йога или да станат санняси. За тези, у
които са останали материални желания е предназначена карма-йога. Що се касае до
тези, които са развили вяра в абсолютната власт на Бога и в значителна степен са се
отрекли от светския живот, те са достойни да стъпят по пътя на бхакти175. И кармаканда, и бхакти-шастрите говорят за важността човек да изпълнява работа,
съответстваща на неговите качества, за деветте стадия за развитие на материалното
тяло176 и за дейността за благото на обществото. Обаче много от това, което включва в
себе си карма-канда, например поклонението пред многочислените полубогове заради
получаване на наслаждения, оказването на почести на светските хора, ритуалното
убийство на животни и отношението към околните в съответствие с техния произход,
противоречи на принципите на предано служене. Поклонението пред Бог,
привързаността само към духовното, служенето на ваишнавите и брахманите,
отчитайки техните качества, а не кастата им, милосърдието и добротата към всички
живи същества – това са някои от характерните черти на бхакти.
Но как описаната преди това система варнашрама се съотнася към вайдхибхакти? Трябва ли напълно да се посветим на вайдхи-бхакти, пренебрегвайки
заповедите на варнашрама-дхарма, или следва с помощта на вайдхи-бхакти да
развиваме в себе си преданост към Бога, продължавайки при това да изпълняваме
задълженията, предписани от варнашрама? Както вече беше казано, варнашрамадхарма предоставя възможност на човека да удовлетвори потребностите на тялото, да
174
„Трябва да се откажем от гуру, ако той е високомерен, не може да различи правилното поведение
от неправилното или се придържа към лъжовни възгледи. Този гуру и всички, които слушат неговото
съмнително преподаване, навеки ще се отправят в ада. Не трябва да се покланяте на такъв гуру. Освен
това, той трябва да бъде отхвърлен, особено ако изпитва недобри чувства към ваишнавите. Този, който
повтаря мантра, получена от не-ваишнава, го очаква наказание в ада. Затова трябва отново да приеме
гуру, който е ваишнава. Така гласят свещените писания“.
„Бхакти-сандарбха“. 238

175
„Сред тези три пътя, гяна-йога, пътеката на философското разсъждение, се препоръчва за онези,
които са се отвратили от материалния живот и затова са непривързани към обичайните плодоносни
дейности. Онези, на които материалният живот не е опротивял, които все още имат множество
неосъществени желания, трябва да търсят съвършенство по пътя на карма-йога. Ако по един или друг
начин, заради добрата си съдба, човек, който не е нито прекалено отблъснат, нито пък твърде привързан
към материалния живот развие вяра в слушането и възпяването на Моята слава, той трябва да намери
съвършенството по пътя на любящата преданост към Мен“.
„Шримад Бхагаватам“ 11.20.7–11.20.8

176
„Оплождане, бременност, раждане, младенчество, детство, младост, средна възраст, старост и
смърт са деветте възрасти на тялото“.
„Шримад Бхагаватам“ 11.22.47

развива умствените си способности, да се занимава с обществено полезен труд, а също
да изучава духовната наука – и всичко това, за да може да развие чиста преданост към
Бога177. До тогава докато душата се намира в оковите на материалното тяло,
заповедите на варнашрама са задължителни за нея. Против това е трудно да се възрази,
тъй като ако човек не се усъвършенства във физическо, умствено, социално и духовно
отношение, той неизбежно деградира. Заповедите на варнашрама помагат на човека да
избегне деградация, затова трябва да бъдат стриктно спазвани. Ала нашите задължения
не се ограничават с това. Следвайки заповедите на варнашрама, трябва да развиваме в
себе си бхакти. По такъв начин е нужно да спазваме заповедите на варнашрама-дхарма
за развиването на бхакти. Но какво да правим, ако спазването на варнашрама отнема
толкова време, че не остава за развитие на бхакти? 178 И как да постъпваме, когато
принципите на варнашрама и бхакти влизат в противоречие? Преди всичко, трябва да
имаме предвид, че без да проявяваме нужното внимание към нуждите на тялото, ума,
душата и обществото е невъзможно да се занимаваме с предано служене, което е
дейност от по-високо ниво. Ако човек умре по-рано от определеното време, лиши се от
ума си или не получи духовно знание, то как в неговото сърце ще порастне семето на
вярата, с което се започва преданото служене? А този, който пренебрегва заповедите на
варнашрама и постъпва така, както му се прииска, със своето поведение и начин на
мислене се оприличава на умопобъркан. Такива хора водят разпуснат начин на живот и
не проявяват никакви признаци на бхакти.
По такъв начин, независимо, че заповедите на варнашрама-дхарма са свързани
със загуби на сили и време, е нужно те да бъдат изпълнявани, защото помагат за
развитието на бхакти179. В зависимост от развитието на бхакти у човека,
предписаната от варнашрама дейност ще му отнема все по-малко и по-малко време,
превръщайки се в предано служене. В началото за това е нужно да бъдат практикувани
петте форми на предано служене, препоръчани от Бог Чайтаня и едновременно с това
добросъвестно да се изпълняват предписанията на варнашрама. След това трябва
постепенно да се откажем от тези задължения, които противоречат на принципите на
бхакти. В края на краищата задълженията в системата на варнашрама, осветени от
177
„О, брахмане Вйасадева, учените хора са стигнали до извода, че най-доброто средство, което
лекува всички тревоги и страдания, е човек да посвети всичките си дейности на служене на Върховния
Бог, Божествената Личност [Шри Кришна]. О, добра душа, нима това, което е причинило болестта, не я
лекува, ако се употреби като лекарство? Когато по този начин човек посвети всичките си дейности на
служене на Бога, същите дейности, които по-рано са били причина за вечно робство, сега изкореняват
дървото на дейността. Всички дейности на човека в този му живот, които съдействат на мисията на Бога,
се наричат бхакти-йога, или трансцедентално любовно служене на Бога, а това, което се нарича знание,
става съпътстващ фактор. Докато изпълнява задълженията си в съответствие с указанията на Шри
Кришна, Върховната Божествена Личност, човек постоянно помни Него, имената Му и качествата Му“.
„Шримад Бхагаватам“ 1.5.32–1.5.36

178
„Върховният Бог каза: „Скъпи Уддхава, нямат край безбройните предписания на Ведите по
отношение на обожанието на мурти, затова ще ти обясня тази тема накратко, стъпка по стъпка“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.27.6

179
„По-добре е човек да се заеме със собствената си професия, въпреки че може да я извършва
несъвършено, отколкото да приеме професията на друг и да я извършва съвършено. Задълженията, които
се предписват в съответствие с природата на всеки човек, никога не пораждат греховни реакции“.
„Бхагавад Гита“. 18.47

предано служене, ще станат спомагателно средство по отношение към садхана-бхакти.
Така могат да бъдат избегнати противоречията между задълженията в рамките на
варнашрама и практиката бхакти. Благодарение на пречистващата сила на бхакти,
границата между шудра и брамин се стопява. Шудра, който е достигнал просветление
благодарение на служенето на Бога и на преданоотдадените, се издига на едно ниво с
безгрешния брамин. Святото ваишнавско братство ще измени живота на четирите
съсловия до такава степен, че целият свят ще се превърне във Вайкунтха.
Отстранявайки препятствията, основани на отъждествяването с тялото, може
действително да се достигне всеобщо равенство180.
Както на място на атеистичните морални принципи идват теистичните морални
принципи на варнашрама-дхарма, подобно на това теистичните морални принципи на
варнашрама от своя страна се преобразуват във вайдхи-бхакти, избавяйки се по този
начин от всички несъвършенства. Във варнашрама-дхарма поклонението пред Бога е
само един от многото ритуали. Но когато варнашрама-дхарма става част от вайдхибхакти, поклонението пред Бога започва да играе главна роля по отношение на другите
предписания. Въпреки че на пръв поглед това изменение е несъществено, то изцяло
преобразява живота на човека, когато неговата вяра стане твърда. Следователно, между
начина на живот на привърженика на варнашрама и начина на живот във вайдхибхакти съществува огромна разлика.
Свещените писания твърдят, че с предано служене може да се занимава всеки181.
Тъй като предаността към Бога е извечно присъща на душата, на това качество е
необходимо да се отделя особено внимание. По този начин преданото служене е
отворено за представителите на всички четири варни и четири ашрама. Разбира се,
хората, които не принадлежат на нито едно от тези съсловия, също имат право да
служат на Бога, но техните възможности за това са по-малки. Тъй като произходът,
кръгът на общуване, начинът на действие и самата натура на тези хора оставят да се
желае по-добро, те като правило имат много силни материални привързаности и водят
животински начин на живот. Грижейки се само как да запълнят собствения си стомах,
те постъпват много егоистично, жестоко и безнравствено. Бездушието на сърцето им
пречи да оценят бхати182 по достойнство. Независимо от това, хората непринадежащи
180
„O съвършени Уддхава, човек който вижда по този начин всички живи същества с идеята, че Аз
присъствам във всяко от тях, и, приел подслон в това божествено знание, поднася уважение всекиму,
действително се счита за мъдър. Такъв човек гледа еднакво на брахмана и низвергнатия, на крадеца и
милосърдния проповедник на браминската култура, на слънцето и малките огнени искри, на благородния
и на жестокия“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.29.14
„Смирените мъдреци благодарение на истинското знание приемат по един и същ начин учения и
благороден брахмана, кравата, кучето и кучеядеца [отхвърления]“.
«Бхагавад Гита». 5.18

181
„Скъпи синове на демони, Върховният Бог, Нараяна е изначалната Свръхдуша, бащата на всички
живи същества. Следователно, няма никаква пречка да Го удовлетворите или да Го обожавате при
всякакви обстоятелства, било то в старост или в детство. Взаимоотношенията между живите същества и
Върховния Бог са неоспорим факт и затова не съществуват затруднения в удовлетворяването на Бога“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.6.19

182
„Прахлада Махарадж продължи: Мои скъпи приятели, родени в демонични семейства, щастието,
възприето като взаимодействие на тялото с обектите на сетивата, може да се постигне в която и да е

към обществото на варнашрама, могат да се занимават с предано служене.
Свидетелство за това са Харидас Тхакур, спасеният от Нарада ловец, а също и Иисус и
апостол Павел. Обаче дори от тези примери е видно, че многочислените трудности, с
които подобни хора се сблъскват, заставайки на пътя на бхакти, могат да доведат до
преждевременна смърт.
Право да служат предано на Бога имат всички хора, обаче тези от тях, които
спазват заповедите на варнашрама се намират в значително по-добро положение в
сравнение с всички останали. Независимо от това преимущество, много привърженици
на варнашрама-дхарма не проявяват желание да се приобщят към бхакти183. Работата
е в това, че човешкият живот представлява стълба към съвършенството. Хората, които
са извън четирите съсловия и начини на живот, се намират на първото, най-ниско ниво;
моралистите, които отричат съществуването на Бога са на второто ниво; моралистите,
вярващи в Бога, са на третото; вайдхи-бхактите заемат четвъртото, а раганугабхактите – петото. За душата е свойствено да се издига от едно ниво на друго, но тя не
трябва да прави това преждевременно или прекалено бързо. Да се преминава на
следващо ниво може само, ако си се закрепил твърдо на предходното. Ето защо се
казва, че на всяко ниво трябва да се укрепим добре. Обаче когато човек е готов да се
издигне по-високо, той трябва без колебания да изостави привързаностите към
предишното ниво. Склонността да се остава задълго на едно ниво се нарича
ниямаграха, привързаност към писанията, които вече са отживели. Заради тази
склонност аморалните хора не проявяват нужното почитание към привържениците на
атеистичните морални принципи; последователите на псевдотеистичните морални
принципи - към моралистите, вярващи в Бога; вярващите в Бога моралисти – към
вайдхи-бхактите; а последните най-често не проявяват никакъв интерес към
рагатмика-бхакти. Това обяснява защо привържениците на варнашрама нерядко
пренебрегват вайдхи-бхакти184. Такова отношение по никакъв начин не принизява
значението на преданото служене, а само свидетелства за неуспеха на хората, които не
се интересуват от личното си духовна развитие. Тези, които са достигнали върховете на
духовния живот изпитват естествено състрадание към тези, които се намират на поформа на живот в съответствие с минали кармични дейности. Такова щастие се получава автоматично и
без усилия, също както намираме страданията без да се стремим към тях. Не е нужно да се правят усилия
само, за да се удовлетворят сетивата или да се получи материално щастие, постигнато чрез икономиката,
тъй като това е само загуба на време и енергия, без да носи истинска полза. Ако някой положи старание
да придобие Кришна съзнание, то той със сигурност може да постигне духовната степен на
себереализация. Влагането на усилия в икономическо развитие не носи такава полза“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.6.3–7.6.4

183
„Ужасен пред прага на смъртта, човек рухва в леглото си. Дори гласът му да трепери и да не
осъзнава напълно какво казва, ако промълви святото име на Върховния Бог, той може да се избави от
последиците на кармичните си дейности и да постигне върховното местоназначение. Ала при все това,
хората в Кали-юга няма да обожават Господа“.
„Шримад Бхагаватам“. 12.3.44

184
„Ако един брахмана притежава всичките дванадесет брамински качества (както са изложени в
книгата „Санат Суджата”), но не е предан и не изпитва влечение към лотосовите нозе на Бога, той със
сигурност е по-низш от отдадения, който е кучеядец, но е посветил всичко - мислите, словата, делата,
богатството и живота си - на Върховния Бог. Такъв отдаден е по-добър от подобен брахмана, тъй като
отдаденият може да пречисти цялото си семейство, докато тъй нареченият брахмана, замаян от лъжлив
престиж, не може да пречисти дори самия себе си“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.9.10

ниско духовно ниво. Но последните могат да постигнат желание да се издигнат на повисоко ниво само ако ги сполети особен късмет.
Когато съзнанието на привърженика на варнашрама се издигне до разбирането за
преданото служене, той застава на пътя на бхакти, но дотогава цялостната му дейност
се счита за карма. Карма не е неразделна част, или анга, на преданото служене.
Преданото служене е най-висшата степен на карма, която вече се нарича не карма, а
бхакти. Този, който развива в себе си истинска вяра в Бога, излиза от рамките на
карма. Ритуалите, извършвани при изгрев слънце, по пладне и на залез се отнасят към
дейността, предписана от законите на морала. Подобни ритуали нямат никакво
отношение към преданото служене, основано на вярата в Бог. Придобивайки вяра в Бог,
човек Му посвещава цялата си дейност, като при това значението, което той придава на
тази дейност, зависи от това доколко тя способства развитието на бхакти. Например,
ако вечер ваишнавата слуша проповед за преданото служене, той няма да я прекъсне,
за да извърши ритуалите, предписани за това време от денонощието, защото
ваишнавата знае, че не е нужно да се отказва от това, което само по себе си
представлява същността на вечерните ритуали.
Подобно на карма, гяна и вайрагя също не са неразделна част от бхакти, защото
те ожесточават сърцето, което противоречи на самия принцип на преданото служене.
Обаче гяна и вайрагя могат да помогнат в духовната практика на този, който все още не
е застанал по пътя на бхакти. Понякога те също са полезни на началните етапи на
предано служене185. По-подробно връзката на бхакти с гяна и вайрагя ще бъде
обсъдена отделно.
В „Хари-бхакти-виласа“ са описани различни анги (части) на вайдхи-бхакти. В
„Бхакти-сандабха“ всички те са групирани в съответствие с деветте вида предано
служене, а в „Бхакти-расамрита-синдху“ са изброени шестдесет и четири анги на
вайдхи-бхакти. От тях особено важни са пет: да се покланяме на Божеството с вяра и
благоговение; да слушаме „Шримад Бхагаватам“ в кръга на преданите; да поддържаме
приятелски отношения с преданите от същото ниво, а също да се подчиняваме и да
служим на тези, които се намират на по-високо духовно ниво; да повтаряме името на
Бога; да живеем във Враджа. Следва да се посветим на тази анга, към която изпитваме
най-голяма наклонност, обаче при това не трябва да пренебрегваме другите анги.
Смисълът на всички анги на предано служене се свежда до това да ни помага винаги да
помним Бога и никога да не Го забравяме. Дейността, която помага да помним Бога, е
препоръчана, а тази, която ни кара да Го забравяме – забранена. Ръководейки се от тези
два принципа, преданоотдаденият може за определено време да спазва строго някакво
правило, а след това да го пренебрегне, тъй като за него спазването на заповедите не е
самоцел.
Вайдхи-бхакти наричат хората, които се занимават с предано служене като
практика. Те се делят на три групи: такива, които притежават вяра (шраддха), такива,
които притежават устойчивост (ништха), и такива, които вече са развили духовен вкус
(ручи). Тези, които се отнасят към първата група приемат покровителството на
духовния учител, получават посвещение от него и се въвличат в предано служене.
Изпълнявайки предано служене заедно с другите ваишнави, те се избавят от
185
„Качества като знание и отреченност не са достатъчни, за да започнем да се занимаваме с предано
служене. Въпреки че в началото от тях може да има някаква полза, те не се считат за анги, или
съставляващи бхакти“.
„Бхакти-расамрита-синдху“

анартхите. Когато изчезват анартхите186, вярата се превръща в устойчивост. След
това, усилена от духовно желание, тя се превръща в духовен вкус. С това вайдхисадхана-бхакти завършва. Впоследствие от духовния вкус се развива асакти, или
привързаност към Върховни Бог, а след това бхава. За това ще стане дума в
съответстващата глава.
Глава 4
4.1. Рагануга-бхакти
Освен вайдхи-бхакти съществува още една разновидност на садхана-бхакти,
която се нарича рагануга-бхакти. По-рано вече говорихме, че да удовлетворим Бога
напълно можем или като спазваме заповедите на свещените писания, или като
развиваме в себе си влечение към Бога. Между тези два пътя е нужно да се прави
разграничение. Поклонението пред Бога, основано на чувството за дълг се нарича
вайдхи-бхакти, а самите заповеди, изпълнявани по волята на дълга, се наричат видхи.
Влечението към някого или към нещо, основано на естествена привързаност, се нарича
рага. Когато съсредоточаването в някакъв обект става пълно и непроизволно, то се
превръща в рага187. Обектът на рага се нарича желан обект. Човек, който притежава
рага, не се замисля какво трябва да се прави и какво не трябва да се прави. Рага е
естествено качество на живото същество, но тъй като обусловените души погрешно
отъждествяват себе си с материалното тяло, тяхната рага приема изопачени форми:
неин обект са материалните неща. Насочвайки своята рага, или привързаност, към
цветя, храна, напитки, интоксиканти, храна, дом, любима или любим, живите същества
са се оказали в света на илюзиите и затова са лишени от рага, насочена към Бога.
Преданото служене, основано на рага, се среща изключително рядко. Затова преди
всичко е необходимо да разберем както трябва какво ни помага да се покланяме пред
Бога и какво ни пречи. Тези съображения дават начало на заповедите на свещените
писания, видхи. Предназначението на видхи е да отглежда рага. Видхи не е
противоположност на рага. Правилата на свещените писания могат да бъдат отнесени
към обредността, а под рага се подразбира спонтанната привързаност. Въпреки че това
са две различни понятия, тяхната същност в чист вид е еднаква. Видхи в чист вид
помага на рага, а чистата рага следва видхи, в които е запечатана волята на Бога. За Бог
по-важна е видхи, а за живите същества – рага.
Съществуващото противоречие в материалния свят между рага и видхи се
обяснява с болното състояние на рага. Когато рага се връща в своето естествено,
186
„Душите, отдали се на Бога, дори да принадлежат към тези, които водят греховен живот – жените,
работниците, планинците и коренните жители на Сибир, - и даже към птиците и животните, могат да
овладеят науката за Бога и да се освободят от плена на заблуждаващата енергия, като се предадат на
Неговите чисти преданоотдадени и следват стъпките им в преданото служене“.
„Шримад Бхагаватам“ 2.7.46

187
„Под рага се разбира пълната погълнатост от обекта за поклонение. Такава интензивна преданост
носи пълна погълнатост от обекта на поклонение. Такава интензивна преданост се нарича рагатмикабхакти“.
«Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.272

здраво състояние, видхи, което е изпълнило своята роля, се оттегля поради липса на
потребност. Поради това, в здраво състояние рага преобладава в живото същество.
Рага, или привързаността към материалните неща, води до деградация, но рага,
насочена към Бога, позволява да се достигне висшата степен на битието.
Взаимовръзката между рага и видхи е подобна на взаимовръзката на организма с
лекарството. Ролята на рага е многообразна, а предназначението на видхи е само едно –
да защитава и храни рага. Когато рага укрепне, тя престава да зависи от видхи.
Само чистата душа, освободена от всички материални нечистотии, може да
изпитва чиста рага към Бога. Такава рага, която по друг начин е наречена рагатмикабхакти, проявяват само чистите души, които участват в игрите на Бога, а именно
жителите на Вриндаван. Свещените писания прославят игрите на Кришна и това, как
жителите на Вриндаван служат на Кришна в настроение на рагатмика-бхакти. Ако
слушайки тези описания, обусловената душа развива желание да следва примера на
жителите на Вриндаван, такъв вид бхакти се нарича рагануга188. Движеща сила на
рагануга-бхакти, или спонтанна привързаност, представлява алчността, или
неудържимият стремеж към нейния обект, а не заповедите и законите на свещените
писания189. Заповедите на свещените писания са предназначени за да могат да
пробудят тази естествена склонност на душата. Когато непреодолимото желание да
служим на Кришна се превърне в стимул за спазване на заповедите, такова служене
вече се нарича не вайдхи-бхакти, а рагануга-бхакти. По такъв начин, съществуват два
вида садхана-бхакти: вайдхи и рагануга. За вайдха-садхана вече говорихме по-рано.
Сега ще стане дума за рагануга-садхана.
Да практикува рагануга-бхакти може само човек, който страстно желае да
изпитва емоциите на преданоотдадените, служещи на Кришна на нивото рагатмикабхакти. Рагануга-бхакти се състои от същите елементи, както и вайдхи-бхакти. Обаче
преданоотдаденият, който върви по пътя на рагануга-бхакти, изпълнява своите
задължения не от чувство за дълг, а по волята на сърцето190. Намирайки се в този свят,
188
„В Седма песен на „Шримад Бхагаватам“ (7.9.18) Прахлада Махарадж говори в прослава на
игрите на Господ по следния начин: „О, мой Господи Нрисимхадева, като Ти служа с любов и като
общувам с преданите, получили освобождение (хамси), аз напълно ще се пречистя от замърсяването от
трите гуни на материалната природа и ще мога да прославям Твоята Милост. Ти си ми много скъп и аз ще
пея в Твоята възхвала, следвайки точно примера на Господ Брахма и на неговите ученици и приемници.
Така със сигурност ще премина през океана на невежеството“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.147

189
„В Първа песен на „Шримад Бхагаватам“ (1.5.22) Нарада Муни обяснява на Шрила Вясадева
колко е важно възпяването на добродетелите на Бога: „Великите мъдреци са стигнали до извода, че
висша цел на процеса на познание, който се състои от аскетизъм, изучаване на Ведите, принасяне на
жертви, пеене на химни и раздаване на милостиня, е прославата на Бога, който е възпят в прекрасни
стихове“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.148

190
„Когато изпълнените с трансцедентална енергия слогове на мантрата се произнасят много тихо,
това се нарича джапа. В „Падма-пурана“ се казва, че пред този, който произнася тихо святото име на
Кришна, се открива пътят към райското блаженство и освобождение. Според твърденията на „Скандапурана“, този, който изразява своята покорност към Кришна, също постига освобождение. Това може да
се постигне по три начина: с много искрена молитва към Господ в готовност да Му посветим всички свои
мисли, действия и самата си душа (сампрартханатмика); като смирено признаваме своята
незначителност и безполезност (дайньяводхика); и като изразяваме своето желание лично да служим на

обусловената душа е длъжна да се грижи за своето физическо и умствено здраве, а
също за благополучието на обществото като цяло, тъй като това ѝ е нужно, за да може
да изживее живота си в този свят. Следователно, описаните по-рано правила, които
помагат на човека да остава на пътя на преданото служене и го пазят от материалните
нечистотии, са задължителни и за рагануга-бхакти. Въпреки че практиката на
рагануга-бхакти е вътрешна, въпросът как трябва да се държи рагануга-бхактата е
напълно резонен. Нали ако той не следва всички необходими препоръки на вайдхибхакти, подпомагащи неговата вътрешна духовна практика, той или ще умре от
преждевременна смърт, или ще се върне към светския живот и неговата рага ще
отслабне. Без да се отделя нужното внимание на всички страни на преданото служене е
невъзможно да се поддържа и задълбочава вътрешният духовен живот. Дори ако човек
започне да проявява все по-голям интерес към рагануга, той не трябва да пренебрегва
такива съставни части на бхакти, като слушане и повтаряне на святото име. Както в
случая на вайдхи-бхакти, правилата за нравственост достигат зрелост и се
видоизменят, също както в случая на рагануга-бхакти правилата на вайдхи-бхакти
малко променят своята емоционална окраска и придобиват нови характеристики.
Понякога тези изменения носят незначителен, а понякога радикален характер, в което
можем да се убедим, наблюдавайки живота на рагануга-бхактите. Но тъй като
подобни изменения са основани не на заповедите на свещените писания, а на
индивидуалните наклонности на преданоотдадения, е трудно да приведем
съответстващи примери. Примери можем да показваме само когато илюстрираме
практиката на вайдхи-бхакти.
Класификацията
на
различните
форми
на
рагатмика-бхакти
и
взаимоотношенията, характерни за това ниво на предано служене, са приложими в
еднаква степен и към рагануга-бхакти. По-подробно за това ще говорим по-късно, а
сега е достатъчно да кажем, че рагануга-бхакти, както и рагатмика-бхакти, се
подразделят на камарупа191 и самбандхарупа192. Кама означава жажда за
наслаждения на някакъв обект. За обусловената душа обектите за наслаждение са
обектите на сетивата. В този случай думата кама подразбира жаждата за материални
удоволствия. Когато обект на кама става Бог, това чувство вече се нарича не кама, а
према. Всъщност, кама и према са едно и също. Разликата се състои само в обекта на
Бога (лаласамайи)“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.149–1.2.152

191
„Поднасянето на плодовете от своя труд в жертва на Бога и постоянната заетост в служене на
Него се нарича дася. Според „Сканда-пурана“, ако човек който следва заповедите на варнашрамадхарма, посвещава плодовете от своята всекидневна дейност на Господ, това също може да се счита за
служене към Него. Що се касае до тези, които са заети с непосредствено служене на Самия Господ, тях
ги наричат бхагавати, или чисти предани. Хората, които изпълняват своите задължения в системата на
варнашрама, не трябва да бъдат считани за чисти предани. Но тъй като те посвещават плодовете от своя
труд на Бог, тях също можем да ги причислим към преданите. Докато човек е привлечен от светска
дейност, той трябва да я изпълнява за Кришна. Това също се счита за служене на Бога. В „Нарадияпурана“ се казва, че тези, чиито тяло, ум и реч са постоянно заети с предано служене, са достигнали
освобождение още в този живот и затова повече няма да се родят в материалния свят. Освен това, за
освободени считат дори тези, които не са заети с предано служене, а само искат това“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.183–1.2.187

192
„Сакхя, или предано служене в приятелски отношения, бива два вида. Първият е основан на
вярата, а вторият - на спонтанните приятелски чувства, които преданият изпитва към Господ“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.188

наслаждение. Према, която изпитват към Кришна гопите от Вриндаван, отнасящи се
към числото на вечно съвършените души и не познаващи друг обект на наслаждение,
освен Бог, се нарича кама, тъй като в духовния свят няма никаква разлика между тези
две понятия. Що се касае до гопите, тяхната рагатмика-бхакти носи названието
камарупа. Преданото служене на рагануга-бхактите, които следват гопите по петите,
също се отнася към категорията камарупа. Ако взаимоотношенията на
преданоотдадения с Кришна са основани изключително на желанието за наслаждение,
което е подобно на неутолима жажда, такива взаимоотношения се наричат не
самбандхарупа, а камарупа. Единствената цел на камарупа-рагануга-бхакти е
удовлетворението на Кришна193. Самбандхарупа-рагатмика-бхакти включва в себе си
четири основни вида взаимоотношения: отношенията между слуга и господар, баща и
син, приятелски и съпружески отношения. Подобно на камануга, самбандхарупабхакти съществува на нивото на садхана-бхакти. Със самбандхарупа-бхакти се
занимават рагануга-бхактите, които следват стъпките на съответните рагатмикабхакти194.
Садхана-бхактата жадуващ да изпита емоциите на един или друг жител на
Вриндаван, ставайки негов последовател, е длъжен предано и самоотвержено да му
служи в ума си и в съответното духовно тяло. При това до началните степени на према
е нужно стриктно да бъдат спазвани всички заповеди на свещените писания, които не
противоречат на духа на такова служене. Освен това е необходимо да се служи с вяра
на Кришна и Неговите предани, да се говори за Кришна и Неговите предани, а също да
се преселим на място, на което Бог е провеждал Своите игри, или да заживеем във
Враджа в мислите си.
Подбуждаща причина за практикуването на вайдхи-бхакти са свещените писания
и заповедите за предано служене, а причина за рагануга-бхакти – Кришна и Неговите
предани. Пътят на вайдхи-бхакти представлява почтителна форма на према-бхакти,
193
„Страстното желание на съпружеската любов, предизвикано от камарупа-бхакти, носи
названието камануга. Съществуват два вида камануга-бхакти: стремеж да се вкусят любовните
отношения със Самия Кришна (самбхогеччхамаи) и желание за наслаждение на съпружеските отношения
на Кришна с гопите (таттватбхавеччхатмика-камануга). Да се достигне това ниво е възможно само
благодарение на слушането за любовните отношения на Господ с гопите или с поклонение на
Божествата на Радха и Кришна в храма. В „Падма-пурана“ се казва, че да развият съпружеска любов с
Кришна са способни дори и мъжете. Някога мъдреците, живяли в гората Дандакараня, били пленени от
красотата на Бог Рамачандра и затова поискали да се насладят на общуването с Него. По-късно те се
родили като жени в Гокула и благодарение на своето влечение към Бога, получили Неговото
покровителство, като по този начин се избавили от замърсяванията на материалния свят“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.297–1.2.302

194
„Този, който иска съпружеска любов с Кришна, но в същото време следва строго всички заповеди
на свещените писания, които се отнасят основно за вайдхи-бхакти, става една от съпругите на Бога в
Дварака“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.303
Когато преданият е погълнат от размисли за родителската любов, която Нанда и Яшода изпитват
към Кришна, или за приятелските чувства, които изпитват към Кришна Шридама, Судама, Субала и
Мадхумангала, и когато той самия иска да нахрани Кришна и да се грижи за него, както Нанда и Яшода
правят това, или да си играе с Кришна, да го носи на раменете си, подобно на Шридама и Судама, този
вид бхакти, предизвикан от самбандхарупа-рагатмика-бхакти, се нарича самбандхануга-раганугабхакти. Преданите, които жадуват за родителски или приятелски отношения с Кришна трябва да Му
служат в настроението на Нанда Махарадж, Субала и другите“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.305–1.2.306

поради което понякога го наричат път на маряда (почитание и благоговение). А пътят
на рагануга-бхакти наричат пушти-марга („подхранващ“), тъй като служи като
подхранваща среда за према-бхакти. За вайдхи-бхактите е присъщо постоянното
осъзнаване на величието и могъществото на Бога, което не можем да кажем за
рагануга-бхактите195. Независимо от това, рагануга-бхактите понякога се спускат до
степента на вайдхи-бхакти. Качествата на преданите, следващи пътя на рага, ще бъдат
описани в следващата част.

Глава 5
5.1. Бхава-бхакти
Према-бхакти е резултат от садхана-бхакти. Съществуват две степени на према:
Предварителна, която се нарича бхава, и истинска према196. Према е подобна на
слънцето, а бхава – на слънчевия лъч. Бхава, чиято същност е чистата благост или
вишудха-саттва, размеква сърцето, като пробужда в него духовния вкус. Когато
служенето на Кришна (садхана-бхакти), за което се разказва в разделите, посветени на
общите характеристики на бхакти, достига нивото на вишудха-саттва и размеква
сърцето, давайки му възможност да изпита духовно блаженство, такова служене се
нарича бхава197. Когато бхава се появява в ума, тя го поглъща изцяло. В
действителност, бхава не зависи от нищо в своето съществуване, но тъй като тя се
проявява в ума, може да се създаде впечатление, че той поражда бхава. По друг начин
бхава се нарича влечение (рати). Това влечение само по себе си представлява
въплъщение на духовния вкус, въпреки че изглежда, че то е само основание да усетим
сладостта на Кришна. Трябва да отбележим, че това влечение рати, по своята природа
е духовно и няма нищо общо с материалния свят. Влечението на обусловената душа
към материалните обекти не е нищо друго, освен извратено материално проявление на
195
Родителските, приятелските и другите взаимоотношения с Бог Говинда носят името
самбандхарупа-бхакти. По-рано беше казано, че съществуват две разновидности на рагатмика-бхакти,
които се наричат камарупа и самбандхарупа. Като пример, който илюстрира положението на пастирите
и пастирките на Вриндаван, които се намират на нивото на самбандхарупа-рагатмика-бхакти, са
приведени членовете на династиите Вришни и Яду. Тъй като за разлика от Ядавите, на жителите на
Вриндаван като Нанда, Упананда, Яшода, Рохини, Шридама, Судама, Васудама, Субала, Читрака
и Патрака, им е непознато чувството за почитание към Кришна и благоговейният страх пред Него. Затова
последните ги считат за ярки представители на бхава-бхакти по пътя на рага. Що се отнася до
Вришните, те са били споменати в общия смисъл, като пример за самбандхарупа-рагатмика-бхакти“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.2.288

196
„В тантрите се казва, че първото ниво на према се нарича бхава. На това ниво човек понякога е
обхванат от треперене, пребледнява, от очите му започват да текат сълзи. Тези признаци на екстаз се
проявяват не винаги, а от време на време“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.2

197
„Преданото служене, изпълнявано на трансценденталното ниво на чиста благост, е подобно на
слънчевия лъч на любовта към Кришна. Когато човек се посвещава на такова предано служене,
многообразието от духовни вкусове размеква неговото сърце и той достига нивото на бхава“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.1

духовното влечение рати. Ако, живеейки в материалния свят, човек развива в себе си
преданост към Бога, рати, в ролята си на частица от духовната енергия самвит, дава на
този садхака вкус към всичко, което е свързано с Бога. Рати, като частица от духовната
енергия хладини, му позволява да изпита истинско блаженство. Рати представлява
семето, от което израства дървото на према, изпълняващо всички желания.
Съединявайки се с останалите емоции, или с бхавите, рати ражда с тяхна помощ
дървото на према. Конкретни примери за това са представени в главата за расататтва.
Рати представлява най-дребната частица према, която не подлежи на следващо
деление. Както числото 100 се състои от сто единици, према се състои от най-малки
неделими частици, наречени рати. Всички състояния, изпитвани на етапа на садханабхакти, а именно: шрадха, ручи, асакти и другите, са не повече от късче от една такава
частица, рати. Въпреки че шрадха и ручи са придобити благодарение на общуването
със светците и могат да имат частичен, непълен характер, те са отражение на истински
духовни емоции. Ако садхака не притежава твърда вяра и вкус, неговата садхана е
безсмислена. Ако човек не признава никакви нравствени принципи, тези елементи на
рати (вяра и вкус) в него са много изкривени. Те имат правилна форма у човек, който
следва принципите за нравственост. В живота на този, който спазва законите за
нравственост и вярва в Бога, тези трошички рати са още по-подредени, но все още са
изкривени. Ако говорим за преданоотдаден, който се намира на нивото садханабхакти, неговата вяра и вкус вече не са изкривени, но още са разделени, т.е. все още не
представляват единно цяло. Обаче на определен етап от духовното развитие у
преданоотдадения се появява рати, най-дребната, но цяла частица према. А с
появяването на всички единици рати, образуващи према, душата достига
съвършенство. Докато човек, който е развил рати, не напусне тялото си, той така или
иначе ще се докосва до материалните елементи. Привързаността към материята е
причина за изкривяване на рати. Но рати, която е насочена към Бога е форма на
проявление на нашето влечение, свободна от всякакви изкривявания.
Съществуват два вида рати, или бхава. Първият се получава в резултат от
заниманията със садхана, а вторият – по благословия. Бхава от първия вид може да
бъде резултат от вайдхи-садхана или рагануга-садхана198. Този, който с вяра и
старание се занимава с духовна практика, постепенно развива ручи. Задълбочавайки се,
ручи се превръща в асакти, а след това в рати, или бхава. Това са степените на
садхана-бхакти. Нарада е пример за човек, достигнал бхава благодарение на вайдхисадхана-бхакти, а споменатата в „Падма-пурана“ жена е пример за това, как бхава
може да бъде развита с помощта на рагануга199.
Бхава от втория вид се получава или по милостта на Кришна, или по милостта на
преданоотдаден. Милостта на Кришна се проявява чрез Неговите думи, чрез даршан с
Него или чрез емоции в сърцето на преданоотдадения 200. Когато Бог е доволен от
198
„Съществуват два вида бхава, единият от които е в резултат на строгото следване на вайдхибхакти, а другият – на рага-бхакти“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.7

199
„Една жена танцувала до самозабрава през цялата нощ и по този начин предизвикала милостта на
Бога“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.14

200
„Милостта на Кришна, която позволява достигането на бхава, може да споходи човека, когато той

някого, Той може да достави удоволствие на този човек като заговори с него. Бог също
може да прояви милостта си към човека, като се появи пред очите му или като възбуди
в сърцето му възвишени чувства. Много души са получили бхава по милостта на
преданоотданите, такива като Нарада201. Преданите слуги на Бога притежават огромно
могъщество. По своята милост те могат да дарят това могъщество на другите. Също
както Прахлада и ловецът са придобили истинска бхава с благословията на Нарада.
Когато говорим за предаване на духовна енергия по милостта на преданите е
нужно да отчитаме следното. Могъществото на према-бхактите е безгранично, затова
по свое желание те могат да дарят всеки с аналогично могъщество. Бхава-бхактите
могат да помогнат на садхана-бхактите да достигнат нивото на бхава. Освен това, в
техните възможности е да извисят до нивото на ручи тези светски хора, които са
заслужили това със своята благочестива дейност. Благодарение на наставленията и
личния пример на вайдхи- и рагануга-садхана-бхактите, хората със светски мироглед
могат да придобият вяра в Бога, ако техните постъпки в миналото202 им позволят това.
Като правило нивото на бхава се достига с помощта на садхана. Много по-рядко
това се случва по благословия. Обаче в последния случай да постигнат бхава могат
дори и най-пропадналите. Това се обяснява с факта, че Бог притежава непостижимо
могъщество и не е обвързан от рамките на установените от Него правила. Не бива да се
мисли, че като дава милост на някого, Той постъпва несправедливо. Като владика на
всичко съществуващо, Той има пълно право на това. Какво означава справедливост?
Справедлива е единствено волята на Бога. Но за Този, чиято воля сама по себе си е
закон, не съществуват правила. Шри Кришна е по-високо от човешките представи за
справедливост и несправедливост.
Рати бива пет вида, които съответстват на пет типа преданоотдадени203. Поподробно ще говорим за това в раздела, посветен на раса.
С появяването на бхава в сърцето на човека, неговият живот става идеално чист.
Затова, когато бхава се пробужда в сърцето на вайдхи-бхактата, неговият начин на
живот се променя по естествен начин: строгите рамки от правила отслабват, а
поведението му в определена степен става непредсказуемо. Преходът от вайдхислуша гласа на Бога, вижда Го очи в очи или усеща Неговата благосклонност със сърцето си“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.16

201
„Кой би могъл да изброи безбройните трансцендентални качества на Прахлада Махарадж? Той
имаше непоколебима вяра във Вāсудева, в Бог Кришна [сина на Васудева], както и чиста преданост към
Него. Неговата отдаденост към Бог Кришна беше естествена поради предишното му предано служене.
Макар неговите качества да не могат да бъдат изброени, те доказват, че той беше велика душа
[махатма]“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.4.36

202
„Отсега нататък нека с думите си описваме забавленията Ти, нека ушите ни са заети със слушане
за славата Ти, нека ръцете, краката и другите ни сетива извършват действия, които Те удовлетворяват, и
нека умовете ни винаги са съсредоточени върху лотосовите Ти нозе. Нека с главите си се покланяме на
всичко в този свят, защото всички неща са също различни Твои проявления, и нека очите ни съзерцават
образите на ваишнавите, които не се различават от Теб“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.10.38

203
„Бхава, или екстатичната любов към Кришна, може да се прояви в пет различни форми“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.24

садхана към бхава не става внезапно, но може да изглежда, че в своите действия
вайдха-бхактата повече не се подчинява на никакви правила, тъй като всички негови
постъпки се ръководят от естественото и проявено в пълна степен духовно влечение рати204. Въпреки че вайдхи-бхактата може да се държи така, както сам си прецени,
това никак не възпрепятства неговото духовно развитие. Той е равнодушен както към
благочестието, така и към греховете, и не проявява интерес към никаква дейност, дори
и към задължителната. Освен това, той не е склонен да подражава на когото и да било.
Благодарение на извършената от него духовна практика в миналото, бхава-бхактата
без усилия достига всичко, което е нужно за благоденствие на тялото, ума, обществото
и душата. Тъй като такъв човек презира дори благочестивата дейност, не може да става
и дума, че може да извърши грях. Намирайки се на нивото на бхава, той понякога може
да постъпва не според принципите на вайдхи-садхана, обаче вайдхи-бхактите не
трябва да изпитват към него лоши чувства. Реално неговият живот се е увенчал с успех.
Затова, извършвайки оскърбления по негов адрес, вайдхи-бхактата може постепенно
да изгуби своята преданост към Бога205. Като цяло, начинът на живот на вайдхибхактата е много сходен с найчина за действие на садхана-бхактите. Но поведението
на бхава-бхактите има своите особености, за което никога не трябва да забравяме.

5.2. Отличителни признаци на бхава-бхактите
Сред всички качества на бхава-бхактите особено се открояват следните
204
„Постигнали любов към Бога, отдадените понякога плачат силно, погълнати от мисълта за
непогрешимия Господ. Понякога те се смеят, чувстват голямо удоволствие, говорят на глас за Бога,
танцуват или пеят. Такива поклонници, издигнали се над материалния, обусловен живот, понякога
имитират нероденият Върховен Бог, изигравайки забавленията Му. Друг път, общувайки лично с Него,
те остават мирни и тихи“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.3.32

205
„Дори този, в чието сърце е възникнала бхава, случайно да се оттегли, в никакъв случай не трябва
да се изпитват лоши чувства към него, защото достигайки нивото на бхава, той вече е постигнал успех в
живота“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.59
Интелигентният човек, който е овладял ума си и е победил страха, трябва да изостави всяка
привързаност към материални обекти като съпруга, семейство и нация, и да се скита несмущаван на воля,
слушайки и възпявайки светите имена на Бога, който носи колело от колесница. Светите имена на
Кришна са всеблаготворни, защото описват трансценденталното Му раждане и дейности, които Той
изпълнява в този свят за избавлението на обусловените души. Така светите имена на Бога се възпяват по
целия свят“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.2.39
„Понякога, като виждаше Върховния Бог, Прахлада Махарадж извикваше гръмогласно в силно
безпокойство. Понякога губеше своята свенливост в ликуване и започваше да танцува в екстаз, а друг
път, напълно потопен в мисълта за Кришна, чувстваше единомислие и подражаваше на забавленията на
Бога. Понякога, чувствайки се докоснат от лотосовите ръце на Бога, той ликуваше в душата си и
оставаше мълчалив, с настръхнали коси и леко стичащи се сълзи от полу-притворените му очи поради
неговата любов към Бога. Благодарение на неговото общуване със съвършени и чисти предани, които
нямаха досег с нищо материално, Прахлада Махарадж постоянно беше въвлечен в служене на лотосовите
нозе на Бога. Виждайки неговите телесни характеристики, когато беше в съвършен екстаз, дори и
низшите духом се пречистваха. С други думи, Прахлада ги даряваше с трансцендентално блаженство“.
„Шримад Бхагаватам“. 7.4.40–7.4.42

девет206: невъзмутимост, ненасвист към безделието, отреченост, смирение, оптимизъм,
желание да достигнат Кришна, вкус към повтарянето на святото име на Бога, желание
да описват прекрасните качества на Кришна и привързаност към местата, където са
проведени Неговите забавления.
Никакви несгоди не могат да извадят вайдха-бхактата от неговото душевно
равновесие207. Ако някой създава интриги на преданоотдадения, или неговите роднини
са постигнати от беда или смърт, ако той се лишава от своето имущество, кара се с
членовете на семейството си или се разболява, той може да проявява външни признаци
на вълнение. Но при това в сърцето му е винаги спокойно, защото неговото сърце е
отдадено на Бога. Безпокойството в сърцето се предизвиква от гняв, похот, алчност,
страх, неоправдани надежди, скръб и илюзия.
Бхава-бхактата извършва своето служене с усърдие, стараейки се да не си губи
времето напразно. С каквото и да се занимава, той винаги помни забавленията на Бог,
съответстващи на случая и по този начин винаги изпитва бхава, чувство на любов към
Бога. Той изпълнява всяка работа в настроението на слуга на Бога208.
Естественото равнодушие към обектите на сетивата се нарича отреченост209.
Когато човек придобива бхава, неговото отречение се увеличава и интересът му към
сетивни наслаждения изчезва. В същото време той изпитва дълбоко удовлетворение от
това, че всички негови сетива са съсредоточени върху Бог. Съществува секта бабаджи,
която нарича себе си виракти. Членовете на тази секта носят дрехите на бабаджи и
приемат себе си за отречени от света. Обаче те се заблуждават, като се надяват, че
названието виракта само по себе си може да породи виракти, или отречение. Ако
виракти не възниква като естествено следствие на бхава, човек няма право да приема
206
„Тези, в чието сърце се е появил кълнът на бхава, непременно ще придобият качества като
търпение, стремеж да не губят нито минута, безразличие към светските удоволствия, липса на гордост,
непоколебима вяра към благосклонността на Бога, страстен стремеж да се приближат до възлюбения Бог,
неотслабваща привързаност към повтарянето на Неговото име, желание за възпяване на Неговото
величие и за живот в Неговата обител“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.25–1.3.26

207
„Способността винаги да се съхранява спокойствие, дори да има повод за огорчение е признак на
кшанти, самообладание“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.27

208
„Преданите слуги на Бога въздават хвала на Него с устата си, в ума си съхраняват Неговия образ и
със сълзи на очите си Му изразяват почитта си. По този начин те посвещават целия си живот на Бога“.
„Хари-бхакти-судходая“

209
„Истинското отвращение към обектите на сетивата е наречено виракти, или отречение от
светските удоволствия“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.30
„В разцвета на живота си великият Махараджа Бхарата се отказа от всичко, понеже обичаше да
служи на Върховния Бог, Уттамашлока. Отрече се от красивата си жена, прекрасните си деца, чудесните
си приятели и огромната си империя. И макар да е трудно да се откажеш от тези неща, Махараджа
Бхарата беше толкова завладян от това желание, че се отказа от всички тях с лекота, сякаш се отказваше
от изпражненията си, след като са отделени от тялото. Такова беше величието на Негово Величество“.
„Шримад Бхагаватам“. 5.14.43

начина на живот на бабаджи. Истински бабаджи е този, който е развил виракти с
помощта на бхава, благодарение на което светският живот е изгубил за него своята
привлекателност във всичките си проявления. Тези, които приемат семейния живот
като пречка за преданото служене на Бога, трябва да ограничат своите потребности, да
носят обикновени дрехи и да приемат храна, събрана като подаяние и поднесена на
Бог210. Такъв начин на живот постепенно става естествен. Ако описаните по-горе
изменения в характера на човека отговарят на изискванията на свещените писания и
гуру потвърждава неговата готовност да приеме отречение от света, тогава той може да
приеме статуса на бабаджи. Обаче съществуващите традиции за приемане на
отречение от света са изключително опасни.
Какво да кажем за бхава, дори хора, които още не са се утвърдили на нивото на
вайдхи-бхакти (не са достигнали нивото ништха), понякога заради някакъв каприз или
моментно разочарование в живота стават бабаджи и се опитват да си изкарат
210
„Ако санняси иска да носи друго освен просто каупина, може да използва още един плат около
кръста и бедрата си, за да покрие каупина. Инак, ако не е наложително, той не бива да приема нищо
повече освен своята данда и канчето за вода. Светият човек трябва да стъпва или да поставя стъпалото си
на земята единствено след като се е убедил с очите си, че там няма живи същества, като например
буболечки, които биха могли да бъдат смачкани от крака му. Трябва да пие вода само след като я е
прецедил през крайчеца на дрехата си, и да изрича единствено думи, които са чиста истина. По същия
начин трябва да извършва само такива дела, за които се е убедил в ума си, че са чисти“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.18.15–11.18.16
„Без никаква материална привързаност, с напълно овладени сетива, оставайки вдъхновен и
удовлетворен в разбирането за Върховния Бог и за собствената си душа, светият човек трябва да броди
самичък по земята. Еднакво разположен към всичко, той трябва да е стабилно установен в духа“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.18.20
„Чрез устойчиво знание мъдрецът трябва ясно да прозре природата на обвързването и
освобождението на душата. Обвързването настъпва когато сетивата се полъжат по сетивни наслади, а
пълното овладяване на сетивата представлява освобождението“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.18.22
„Мъдрият трансценденталист, посветен на развиването на знание и по тази причина непривързан
към външните обекти, или Моят предан, който е безпристрастен дори към освобождението - и двамата
пренебрегват онези задължения, които се основават на външни ритуали или принадлежности. Затова
поведението им е извън обхвата на правила и предписания. Макар да е изключително мъдър, един
парамахамса се радва на живота като дете, безразличен към чест и позор; макар да е най-знаещият, той
трябва да се държи като недодялан и некомпетентен; макар да е най-ученият, трябва да говори като
безумец; и макар да е вещ познавач на ведическите предписания, трябва да постъпва волно. Един предан
никога не бива да се захваща с плодоносните ритуали, споменати в частта карма-канда на Ведите, нито
да става атеист, действайки или говорейки против ведическите наставления. По същия начин той никога
не бива да се изказва като обикновен логик или скептик, нито да заема каквато и да било страна в
безсмислени спорове. Светият човек никога не трябва да се оставя другите да го плашат или притесняват,
нито трябва самият той да плаши или смущава някого. Трябва да понася обидите на другите без сам той
да унижава никого. Никога не бива да влиза във враждебни отношения с някого във връзка с
материалното тяло, защото в такъв случай не би бил по-добър от животно. Единият Върховен Бог се
намира във всички материални тела и в душата на всеки. Точно както луната се отразява в неизброимите
езера, Върховният Бог, макар да е един, присъства във всекиго. Така че всяко материално тяло в крайна
сметка е съставено от енергията на единствения Върховен Господ. Ако понякога не успява да се сдобие с
подходяща храна, човек не бива да се обезсърчава, а получи ли обилна гозба, не бива да ликува. Твърд в
решителността си, той трябва да разбира, че и двете ситуации са под контрола на Бога. Ако е
необходимо, човек трябва да се стреми да се сдобие с достатъчно храна, защото винаги е нужно и
подобаващо да се поддържа здравето. Когато сетивата, умът и жизненият дъх са пригодни, човек може да
съзерцава духовната истина, а чрез разбиране на истината постига освобождение. Мъдрецът трябва да
приема храна, облекло и постеля - независимо дали са превъзходни или долнокачествени - които му се
предоставят от само себе си“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.18.28–11.18.35

прехраната по такъв начин. Преждевременно отричане от света се нарича отречението,
предизвикано от скандал със съпругата или съпруга, от тегобите на семейния живот, от
неудачен опит за женитба, от пресищане с наслаждения, които са предизвикани от
блудница или под влиянието на наркотици. Понякога младите хора, в порива си да се
отрекат от света, намират някакъв бабаджи или госвами и му дават дарение, за да
получат от него набедрен пояс и връхна дреха, каквато носят аскетите. Рано или късно
тяхното безразличие към светските удоволствия се изчерпва и такива мъже и жени,
водени от повода на своите чувства, създават ново семейство или тайно встъпват в
любовна връзка с някого. Подобно „отречение“ не им носи никакво духовно благо.
Само когато бъде поставен край на тази порочна практика, обществото на ваишнавите
ще въздъхне с облекчение. В раздела, посветен на варнашрама-дхарма вече беше
разказано за опасността, която таи в себе си показното отречение. Там беше казано, че
този грях се отнася към ашрама саняси. Тук показното отречение се разглежда като
сериозно препятствие за преданото служене. По-подробно тази тема е разкрита в
приложението към „Сат-крия-сара-дипика“.
Сред тези, които причисляват себе си към аскетите-ваишнави, само единици с
помощта на бхакти действително са придобили виракти, безразличие към света. Към
тях е нужно да се отнасяме с дълбоко почитание. Що се касае до псевдо-аскетите, те
биват четири типа. Отречението на първите се нарича маймунско, на вторите –
лицемерно, на третите – непостоянно, а на четвъртите – подражателно. Човекът, който
странства навсякъде облечен в дрехите на аскет, но при това греши и се подчинява на
необузданите си чувства, в своето отречение прилича на маймуна 211. Лицемерно
наричат отречението на този, който се е облякъл в дрехите на бабаджи само, за да
може семейните хора да го хранят без ограничение и да му дават пари за марихуана и
тютюн, а ваишнавите да го гощават на своите празници и след смъртта му да направят
за него погребален обред212. Отречението на този, който е пострадал от мъка, нищета,
болест, неудачен брак или някакъв конфликт и заради това без да се замисли е решил
да стане бабаджи, се нарича непостоянно. То продължава много кратко, и скоро се
превръща в лицемерно отречение. Този, който заради пагубно пристрастяване към
наркотиците е претърпял неуспех в семейния живот и се е опитвал да се занимава с
предано служене в нетрезво състояние или да изобразява бхава с помощта на
материални емоции, е виновен в греха на подражанието в своето отречение от света.
Всички тези видове вайрагя са достойни за сурово порицание и крият сериозна угроза
за обществото.
Отречението, основано на предано служене към Бога, придава особена красота на
бхава-бхактата. Отначало да се отрече от света и едва после да търси бхакти е
211
„Има много хора слаби във владеене на сетивата, които приемат ордена на отречението в живота
като маймуни. Те ходят тук и там, заети в сетивно наслаждение, и говорят интимно с жени."
„Чайтаня-чаритамрита“. Антя. 2.120
„Шри Чайтаня Махапрабху каза: "Умът ми не е под Мой контрол. Не искам да виждам някой в
ордена на отречението, който говори интимно с жени“.
„Чайтаня-чаритамрита“. Антя. 2.124

212
Нароттама даса Тхакур описва лицемерното отречение (капата-вайрагя) по следния начин: „Като
станах слуга на мая, аз допуснах в сърцето си всевъзможни материални желания и спрях да мисля за Теб.
В стремежа си към богатство аз облякох дрехата на вайишнава и започнах да ходя от дом на дом,
просейки милостиня“.

противоестествено, а в повечето случаи и опасно. Отречението е украшение на
ваишнавата, достигнал нивото на бхава. Това отречение трябва да бъде приемано не за
анга, а само за отличителен признак на бхакти.
Ако някой, независимо от своите изключителни достойнства, не се стреми към
почит, това се нарича мана-шунята, или отсъствие на гордост. Разбира се, отсъствието
на гордост може да бъде предизвикано и от това, че човек просто няма с какво да се
гордее, обаче такова смирение не трябва да бъде отнасяно към качествата на бхавабхактата213.
Непоколебимата вяра на бхава-бхактата, че може да достигне Бог, носи името
аша-бандха. Този, който постига такава вяра се избавя от всички съмнения, породени
от материалната логика.
Страстният стремеж към обекта на своята привързаност се нарича самуткантха,
непреодолимо желание. Единственият обект за привързаност на бхава-бхактата е
Кришна. На нивото на бхава, самуткантха се проявява много силно214.
Преданият, достигнал нивото на бхава, развива неотслабващ вкус към пеенето на
името на Бога215. Покрай това той проявява силна привързаност към прославянето на
удивителните качества на Кришна216. Задълбочавайки се, ручи се превръща в асакти,
а достигайки максималната дълбочина – в рати или бхава.
Още една отличителна черта на бхава-бхакти е стремежът за живот в обителта на
Бога. Тази обител съществува както в материалния живот, така и извън неговите
граници, в духовния свят. Обителта на Бога в този свят – това са местата, където Той е
провел Своите лила. Ако гледаме на тези места с очи, пречистени от предаността към
Бога, можем да видим, че те са точно копие на местата, които се намират в духовния
свят. Съществуват два духовни свята: чист духовен свят и духовен свят, проявен в
материалната вселена. Чистият духовен свят е разположен от другата страна на река
Вираджа и се разделя на различни сфери, всяка от които по идеален начин подхожда на
една или друга раса. Бог винаги присъства там в Своите различни въплъщения заедно с
безгрешните души, свързани с Него посредством съответстващата раса. Когато
обусловената душа, избавяйки се от материалната мръсотия с помощта на бхава,
213
„Липсата на тщеславие у човек, който превъзхожда другите, се нарича смирение. Във връзка с
това в „Падма-пурана“ се привежда следния пример: „Най-добрият от управниците цар Бхагиратха,
развивайки привързаност към Бога, се превърнал в беден странник и започнал да проси подаяние дори от
домовете на своите врагове и от чандалите“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.32–1.3.33

214
„Непреодолимото желание да се достигне Кришна се нарича самуткантха. Това желание е
цената, която трябва да бъде заплатена, за да се постигне Кришна“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.36

215
„Една от гопите на Вриндаван казала на Кришна: „О Говинда, Радха, дъщерята на Вришабхану,
пее Твоите имена, проливайки сълзи подобни на цветен нектар от прекрасните си като лотосови пъпки
очи“.
„Бхакти-расамрита-синдху“. 1.3.38

216
„Интелигентните хора, които разбират истинската природа на нещата, слушат повествованията за
благотворните дейности и забавления на Бога, които са достойни да бъдат слушани и възпявани. Такива
хора не проявяват интерес дори към най-висшето материално благо – освобождението, какво да говорим
за по-незначителни придобивки, като материалното щастие, достъпно в райското царство“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.15.48

развива в себе си наклонност към някоя от расите, проявени в определена сфера на
духовния живот, Бог се качва на трона в чистото сърце на тази душа. По този начин,
както духовният свят, така и сърцето на преданоотдадения представляват
трансцендентална обител на Бога. Местата на тази планета, където са проведени
забавленията на Бога, а също и местата, където живеят преданоотдадените, не се
отнасят към материалния свят. Затова такива места, свързани със забавленията на Бога,
като Вриндаван и Навадвип, и местата където са живели велики преданоотдадени, като
например Наймишараня и брега на Ганг, а също местата, където растат дървета туласи,
където се обсъждат деянията на Бога или където са установени Негови мурти, са
Негова обител217. Човек, в чието сърце се е пробудила бхава, винаги се стреми да
живее в такива места.

5.3. Знание
У читателя може да възникне въпрос, по какъв начин бхава-бхактата
усъвършенства своето знание. Още преди да придобие бхава, на нивото на вайдхибхакти преданият получава някаква представа за знанието, съдържащо се във Ведите.
Благодарение изучаването на литературата за предано служене, той се освобождава от
порок като невежеството. Обаче достигайки нивото на бхава, преданоотдаденият
напълно се съсредоточава в този вкус, забравяйки всичко останало.
Съществуват пет вида знания: знание, основано на сетивното възприятие; знание,
основано на законите за морала; знание за Бога; знание за Брахман; чисто знание.
Първият вид знание е достъпен за всяко живо същество, притежаващо сетивни органи.
Получената с тяхна помощ информация за околния свят постъпва в мозъка посредством
нервите. Това е първият етап на дейността на ума, още наричан вътрешно чувство. На
втория етап умът запомня събраната информация. На третия етап той обработва тази
информация, произвеждайки по този начин впечатления. На четвъртия етап умът
отначало обединява впечатленията по общи признаци, като по този начин съкращава
тяхното количество. След това отново разделя впечатленията, като увеличава тяхното
количество. Функцията на ума на петия етап се свежда до осмисляне съвкупността на
получените впечатления. Това се нарича логическо мислене. С негова помощ умът
определя какво трябва да прави и какво не. Благодарение на логическото мислене са се
появили различни раздели на науката, като механика, електротехника, оптика,
медицина, физиология, логика и психология. Благодарение на науката е започнала да се
развива промишлеността. Обединявайки се, науката и промишлеността са достигнали
големи успехи. Строителството на железопътни линии, електропроводи, съдове и
здания се основава на знанието, получено чрез органите на сетивата. Същото се отнася
за науки като география, хронология, астрономия, зоология, геология и хирургия. Тези,
които не искат да излязат от тесните граници на това знание го приемат за истинско,
или позитивно. Но тъй като на човека е присъщ стремеж към непознатото, той се
217
„Колко благочестиви са земите на Враджа, защото там изначалният Бог, приел човешки облик, се
скита и проявява множеството си забавления! Нагизден с пъстри гирлянди от дивни горски цветя, Той,
чиито нозе обожават Бог Шива и богинята на щастието Рама, свири на флейтата си докато пасе кравите в
компанията на Баларама“.
„Шримад Бхагаватам“. 10.44.13

стреми към по-възвишено знание218.
Знанието, основано на законите за морала се развива, когато човек с помощта на
знанието, получено чрез сетивните органи определя кое носи благо за обществото, а
кое – вреда, и в съответствие с това изгражда система от морални ценности. Този вид
знание изучава взаимодействието на сетивните органи с техните обекти, което е
причината за щастието и страданията. Обектите на сетивата, които доставят
наслаждение, привличат ума, а тези, които носят страдания го отблъскват. Въз основа
на този опит и на логическото мислене се ражда системата от морални ценности, която
носи повече щастие или наслаждения, и позволява да бъде избегната мъката или
страданията. Моралните закони са многообразни. Те включват в себе си криминалното
право, дипломатическия и търговски етикет, принципите на практицизма и
разделението на труда, правилата за здравословен начин на живот, законите за
обществено устройство, нормите за поведение, принципите за самоусъвършенстване и
т.н. Обаче знанието, основано на законите за морала, не разглежда съществуването на
Бога и живота след смъртта. Някои са убедени, че именно това е истинското, позитивно
знание. Но тъй като природата на човека стои по-високо от такова знание, то не може
да му достави пълно удовлетворение. Знанието, основано на законите за морала, само
на думи признава понятия като религия и безбожие, греховност и благочестие; то носи
полза на тялото, ума и обществото, ала след смъртта не обещава на човека нищо, освен
слава или безславие219.
Размишлявайки за устройството на мирозданието или за взаимовръзката между
неговите елементи, как хармонично се допълват те и как се намират в постоянно
развитие, човек стига до извода, че вселената не би могла да възникне сама. Тя има
творец, който притежава най-висшето знание и могъщество, и когото почита целият
свят220. Някои считат, че ние трябва да се покланяме на Твореца с чувство на
благодарност. Тогава, доволен от нас, Той ще ни даде всичко необходимо. Други се
218
„Тези, които са действително предани на Бог Хари, посвещават речта си във възпяване на
Неговото величие, съсредоточават ума си върху Господ и въвличат всичките си сетива в служене на
Него. При това, неудовлетворени от себе си, тези хора проливат сълзи и се съкрушават, че са изживели
живота си напразно, без да се научат да служат на Бога с цялата искреност. Толкова дълбоко е
смирението на тези, които са отдали на Бога самата си душа. О, достолепни брахмани, вездесъщият,
всемогъщ и всезнаещ Бог Хари е единственият обект за поклонение на всички и всеки. Затова как може
страхът да ме застави да забравя за Него? Нима някой може да Го надмине по могъщество? Знайте, че
единствен Господ притежава висшата власт над всички, включително над управниците на този свят,
защото Той е върховният владика“.
„Хари-бхакти-судходая“. 12.37–12.38

219
„Скъпи татко, каква полза носи знанието, което само усилва привързаността ни към материалния
живот? Защо трябва да изучаваме произведенията, които ни подбуждат да се отвърнем от Бога и да
забравим за истинското предназначение на душата? Нима етиката и политиката, които ни задържат по
пътя на материалното робство, могат да ни донесат вечно благо?“
„Хари-бхакти-судходая“ 9.18–9.19
„Нима хората, които и без това са склонни към ефимерни материални наслаждения, разпалвайки
огъня на своята похот, не рискуват да бъдат низвергнати в бездънния океан на материалното битие?“
„Хари-бхакти-судходая“. 9.29
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„В материалния свят хората се стремят към достигане на различни цели, но за най-велико от
всички достижения се признава знанието, защото океанът на невежеството може да бъде пресечен само
на кораба на знанието“.
«Шримад Бхагаватам». 4.24.75

придържат към мнението, че Творецът мъдро ни е предоставил възможностите ние
сами да създаваме личното си щастие. Като при това Той не очаква нищо от нас.
Съществуват множество такива философи, които в своето учение отреждат на Бога
второстепенна роля. Някои така наречени религиозни хора са убедени, че ако
изпълняват определени задължения, ще се възнесат в рая, а ако започнат да ги
пренебрегват, ще попаднат в ада. На знанието за Бога е основана варнашрама-дхарма,
ащанга-йога, поклонничеството и многообразните начини за поклонение пред Бога,
разпространени в различните държави. Всички тези теистични философии са основани
на законите за морала и включват в себе си някои аспекти на карма и гяна. Но този вид
знание не позволява да се постигне вечната природа на душата. Когато придобие
описаното по-горе знание за Бога и разбере, че подобно знание е несъвършено, човек
започва да мисли как да се придвижи по-нататък. На този етап хората с неспокоен ум се
опитват да обяснят всичко с помощта на логиката. В отчаянието си да направят това, те
прибягват към символичното тълкуване на думите и към метода на отрицанието. Тъй
като в материалния свят всичко има форма, Абсолютът трябва да е безформен. Тъй
като в материалния свят всичко е подложено на изменения, Абсолютът трябва да е
неизменен. Тъй като в материалния свят всичко притежава качества, Абсолютът трябва
да е лишен от качества. Тъй като в материалния свят съществуват различия, Абсолютът
трябва да е еднообразен. Така считат тези хора. Затова създават в ума си някакъв
смътен образ на Абсолюта, който става цел на живота им. Така знанието за Бога се
превръща в знание за безличностния Брахман, което се явява четвъртият вид знание.
Тези, които са по-търпеливи и уравновесени, се опитват да познаят Бога в Неговия чист
духовен облик. Те придобиват петият, неосквернен вид знание.
Философията брахма-гяна, която се отнася към четвъртия вид знание гласи, че
този свят е породен от невежество и затова е лъжовен. Истински е само Брахман. Да
приемаме околния свят за реален означава да се намираме в илюзия. Индивидуалната
душа представлява Брахман, покрит с пелена от невежество. Избавяйки се от
невежеството, душата става Брахман и по този начин се избавя от скръбта, страха и
илюзията. Тази философия е наречена адвайтавада, монизъм или пантеизъм.
Съществуват две разновидности на адвайтавада: маявада и вивартавада. Ако вярваме
на маявада, този свят е лъжовен. Само под влиянието на илюзията ние си мислим, че
той действително съществува. Вивартавада в някаква степен признава реалността на
творението. Според тази философия, творението е два вида: първият се нарича викара,
а вторият – виварта. Когато възприеманият от нас обект променя своите свойства, но в
същото време остава истински, това се нарича викара, или преобразуване. Например,
реално съществуваща субстанция като млякото, прокисвайки се се превръща в друга
реално съществуваща субстанция – кисело мляко. Що се касае до лъжовните усещания,
те се наричат виварта, или илюзия. Така човек погрешно може да приеме връвта за
змия или раковината на мекотелото за сребро. Съществуват много разновидности на
майвада и вивартавада, обаче всички те имат няколко общи положения:
1. Не съществува нищо, освен Брахман. Всичко, възприемано от нас, е лъжовно и
представлява само условна реалност.
2. Индивидуалната душа не съществува. Тя представлява само викара или
виварта на Брахман221.
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„Маявадите, които използват в разсъжденията си само понятията Брахман и авидя, противоречат
на самите себе си, когато казват, че единният и неделим Брахман, който е абсолютно чист и се състои от
неосквернено съзнание и затова никак не се докосва с авидя, въпреки това след съприкосновението с
авидя се осквернява, като по този начин се превръща в джива. След това, според твърденията на
маявадите, Брахман става личностна ипостаса на Бога, която лежи в основата на мая, или илюзията,

3. Този свят е лъжовен.
4. Избавяйки се от погрешното самоотъждествяване, душата става Брахман.
5. Освобождаването от илюзията представлява висшата цел на живота.
6. Брахман няма нито качества, нито енергии.
Ако човек утвърждава нещо, което противоречи на здравия разум и при това не
може убедително да обоснове своята гледна точка, той рискува да се покаже като луд.
Разсъдъкът ни подсказва, че обкръжаващият ни свят е реален. Въпреки че душата е
безкрайно малка, тя също е реална. А мирозданието непременно трябва да има творец,
пазител и защитник. Кой казва, че личността не съществува, че всичко възприемано от
нея е лъжовно и че отвътре в нея се намира някаква същност, приемайки убежище в
която можем да разберем цялата илюзорност на своето възприятие? Ако това го казва
някой, който сам е породен от илюзия, тогава тези и всички останали негови твърдения
са също лъжовни. Пияните често казват нещо подобно, приемайки себе си за царе и
опитвайки се да действат по съответния начин. Разбира се, освен това, те считат себе си
и за Бог.
Съществуват няколко разновидности на грешни разсъждения. Основните от тях са
предизвикани от погрешна логика, заблуждения и опияняващи вещества. Опирайки се
на грешна логика, човешкият разум извършва сериозни отклонения от истината. На
грешна логика например е основано учението на европейските пантеисти начело със
Спиноза. Учението на теософите, разпространено в Америка и други страни, също се
отнася към адвайтавада. В Индия същото това учение, но в малко изменена форма в
различно време са проповядвали Даттатрея, Аштавакара и Шанкара. Простите хора са
склонни да приемат възгледите на известните мислители, без да се замислят. Затова в
наши дни всички учения, освен вайшнавизма, са основани на адвайтавада.
Болшинството семейства на брахмани изповядват именно такива учения.
Популярността на адвайтавада се обяснява с това, че всяко учение, дори найгрешното, може да приеме нейното покровителство, за да не бъде опровергано.
Например, привържениците на зооморфизма в оправдание на своите възгледи се
позовават на философията на адвайта, която гласи, че съсредоточаването върху
животното както върху Бог пречиства ума и го води към равновесие. А когато умът е
спокоен, той може да се съсредоточи върху недвойствената субстанция. По този начин
много хора приемат адвайтавада безпрекословно, дори без да се опитват да разкрият
нейните недостатъци. Тези, които над всичко ценят бхактивада, или философията на
чистото предано служене, и се ръководят от съображенията на здравия разум, избягват
адвайтавада и се придържат към естествения път за развитие на бхакти222.
породена от авидя на джива. И накрая, под влиянието на мая Брахман отново се превръща в джива. По
този начин следва, че чистото духовно същество (Брахман) е подложено на авидя, а Бог, който е породен
от тази авидя и затова се отнася към категорията упадха, притежава авидя и в същото време е илюзорен
по Своята природа. Трябва да разбираме, че тези и други подобни теории страдат от
непоследователност“.
„Таттва-сандарбха“. 1.35.40

222
„Бог Шива отвърна: Този свят брахмана със сигурност не желае никаква благословия, дори и
самото освобождение, понеже е постигнал чисто предано служене към неизчерпаемия Върховен Бог“.
„Шримад Бхагаватам“. 12.10.6
„Чистият предан, който е привързан към преданото служене и постоянно служи на лотосовите Ми
нозе, никога не пожелава да се слее с Мен. Той е неотклонен в преданото служене и постоянно възславя
Моите дейности и забавления“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.25.34
„Чистият преданоотдаден не приема нито един вид освобождение – салокя, саршти, сарупя или

Нека разгледаме основополагащите принципи на адвайтавада. Привържениците
на тази философия, съставяйки някакво представяне за елементите на материалния свят
и техният източник ги обединяват в една група и ги причисляват към материята. Към
другата група те отнасят живите същества, които за разлика от материята са надарени
със съзнание. Способността да установяваме разликата между материята и съществата,
надарени със съзнание, представлява функция на ума и се отнася към дейността на
разсъдъка. Въпреки че умът не е в състояние да постигне източника на собствената си
мисловна дейност, последователите на адвайтавада в хода на размишленията си
правят извода, че и материалните предмети, и съществата, притежаващи съзнание,
трябва да имат обща причина, която по тяхно мнение е Брахман. Подобно на това,
както киселото мляко представлява прокиснало прясно мляко, този свят представлява
видоизменен Брахман. И така,както раковината на мекотелото погрешно се приема за
сребро, а връвта за змия, погрешно се приема и Брахман за материалния свят.
За да може да се достигне до подобно заключение, се изисква богато въображение
и напрегната работа на ума. Въпреки това, недостатъците на тази теория са налице. Ако
не съществува нищо, освен Брахман, как е могла да възникне илюзията за материалния
свят? Примерът за връвта и змията в този случай е неуместен. Да приемем връвта,
олицетворяваща Брахман за змия, може само в случай, че освен връвта съществува
обект като змия. Философията адвайта не може да обясни това противоречие, което
потвърждава нейната несъстоятелност. Примерът с раковината на мекотелото и
среброто има аналогичен недостатък. Ако се случва преобразуването на Брахман в
материален свят, подобно на превръщането на прясното мляко в кисело, то
материалният свят трябва да е реален, както е реално киселото мляко. На този довод
привържениците на адвайтавада също не могат да възразят. По този начин аналогиите,
които привежда адвайтавада, не издържат на критика. Самата философия адвайта
противоречи на логиката. А какво освен логиката може да докаже правилността на една
или друга философия? Някой може да не се съгласи с нас, казвайки, че адвайта е
основана на здравия разум, но това не е вярно. Здравият разум ни говори, че в този свят
съществува многообразие. Независимо от това, привържениците на адвайтавада
отхвърлят съществуването на многообразието с помощта на логиката. Ако ни възразят,
че философията адвайта намира потвърждение във Ведите, това утвърждение е също
неприемливо. Във всички свещени писания, на които привържениците на адвайта се
базират в подкрепа на своите възгледи, има аргументи и в полза на противоположната
философия – двайта. Този, който иска да познае истината е длъжен да се отнася към
тези аргументи безпристрастно. При внимателно изучаване на ведическите писания
става ясно, че всички те ни учат на доктрината за едновременното единство и различие,
която превъзхожда както учението адвайта, така и крайните възгледи на философията
двайта. Твърденията в подкрепа на тези две противоборстващи учения са дадени във
Ведите само за да ги примирят. При това абсолютният монизъм, или крайното
проявление на адвайта, не представлява най-висшият смисъл на Ведите. Ведите,
екатва – дори когато му ги предлага Върховната Божествена Личност. Както вече обясних, когато
постигне най-висшето равнище на преданото служене, човек преодолява влиянието на трите гуни на
материалната природа и се установява на трансцедентална платформа, както е установен и самият Бог“.
«Шримад Бхагаватам». 3.29.13–3.29.14

„Тъй като Моите предани имат поведението на светци и дълбока интелигентност, те напълно се
посвещават на Мен и не желаят нищо, освен Мен. Наистина, дори да им предлагам освобождение от
раждането и смъртта, те не го приемат“.
„Шримад Бхагаватам“. 11.20.34

бидейки олицетворение на чистото знание са безпристрастни; те са чужди на
догматизма223. Нито здравият разум, нито думите на Ведите, нито житейската
мъдрост, нито сетивният опит, нито логическите умозаключения не поддържат
адвайтавада. Тя се опира само на абсурдни разсъждения и на вяра в
несъществуващото.
В преносен смисъл можем да кажем, че когато душата получава своето
освобождение, тя става Брахман. С други думи, когато душата се избави от лъжливото
самоотъждествяване с материята, тя започва да се отъждествява с духа. Обаче този,
който е достигнал нивото на Брахман, непременно е длъжен да прави разграничение
между възприемащ, възприеман и възприятие.
Освобождение наричат избавлението на духовното по своята природа същество от
материалната илюзия. То не заема много време. Нитя-сиддхи, или вечно освободените
души, не приемат освобождението за своя висша цел, защото никога не са се намирали
в състояние на материална обусловеност. Необходимо е да помним, че съществуват два
вида души. По-подробно ще говорим за това по-късно, когато стане дума за чистото
знание. По такъв начин не бива да казваме, че освобождението представлява висша цел
на всички души. Що се касае до према, тя представлява ценност за всички души, затова
за висша цел трябва да считаме именно према.
Привържениците на адвайта утвърждават, че Брахман е лишен от каквито и да
било енергии. Когато се казва, че на Брахман не е присъщо никакво разнообразие, това
се прави с цел да се подчертае различието на духовното разнообразие от материалното.
Разнообразието е едно от качествата на Брахман. Ако Брахман не притежава
разнообразни енергии, как може да се обясни възникването на този свят или илюзията
за този свят? Въпреки че според философията адвайта няма нищо освен Брахман е
необходимо да признаем съществуването на енергията на Брахман, която е породила
този свят или неговата илюзия.
С това ще завършим опровергаването на адвайтавада, тъй като ни очакват други
теми. Ще отбележим само, че четвъртият вид знание, брахма-гяна, представлява
извратено знание за Бога, което се отнася към третото знание. Знанието за Бога е
основата на истинското знание. Шанкарачария, Аштавакра, Даттатрея, Нанак, Кабир,
Горакшанатха, Шиванараяна и други мислители са проповядвали знанието от
четвъртия тип. Що се касае до чистото знание, основано на знанието за Бога, то няма
никакво отношение към адвайтавада224.
223
„Колкото и да се образова в областта на безкрайното ведическо знание и да почита полубоговете
чрез техните символи, описани във ведическите мантри, с подобно поклонение човек няма да успее да
разбере върховно могъщата Божествена Личност. Ако някой изцяло се е посветил на преданото служене,
той спечелва благосклонността на Бога, който излива върху него безпричинната Си милост. Тогава, с
пробудено съзнание, той спира да се занимава с каквито и да е материални дейности и ритуални
ведически церемонии“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.29.45–4.29.46

„Неинтелигентните смятат, че няма нищо по-важно от ведиеските обредни церемонии. Те не
знаят, че същинската цел на Ведите е да помогнат на човека да разбере кой е истинският му дом –
мястото, където живее и Върховната Божествена Личност. Тъй като са във властта на илюзията, те не
искат да се върнат в своя истински дом, а търсят други убежища“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.29.48

224
„Който отдава предано служене, не чувства никакъв страх в материалното битие, защото
Върховният Бог е Свръхдуша и приятел на всички. Ако човек знае тази тайна, той е истински образован.
Такъв човек може да стане духовен учител на целия свят. А истинският духовен учител, представител на

Ще опишем чистото знание само в общи черти, за да не увеличаваме обема на
тази книга и да оставим място за нейната главна тема – вечното предназначение на
душата. Чистото знание включва в себе си пет аспекта, а именно: познание за
Върховния Бог; познание за собствения „аз“; знание за свадхарма, последствията от
различните видове дейност и от грешните представи.
Съществуват три степени на познание на Върховни Бог: познание на Брахман,
Параматма и Бхагаван225. Под Брахман разбират лишеното от качества безлично
проявление на Бога, противопоставяно на материалния свят, притежаващ качества. На
търсещите, Върховния Бог се открива сам, и тези, които вървят по пътя на знанието Го
постигат в трите упоменати форми на проявление. Впускайки се в умозаключения и
разсъждения, и отхвърляйки всичко материално, може да се достигне до свободната от
двойнствености концепция за Бога, наречена Брахман. Брахман не се отнася към
числото на вечните форми на Бога. Обаче благодарение на метода на отрицанието
мислещият човек, не опорочен от адвайтавада, може да постигне Бога до някаква
степен. Такова разбиране за Бога впрочем носи повърхностен характер и не доставя
истинско блаженство. Понякога на този етап в незначителна степен се проявява рати,
влечение към Бога, но без лични взаимоотношения с Бога е невъзможно да се развие
привързаност към Него. Пример за души, достигнали шанта-рати и утвърдили се в
това положение са Кумарите.
Познанието за Параматма представлява следващата степен на познание на Бога.
Третият вид знание, или знанието за Бога, достига своето най-висше развитие в
познанието за Параматма. Познанието за Параматма предполага разбирането на Бога
като Този, който позволява на обусловените души да събират плодовете от своя труд,
който стои зад всичко случващо се в света и пронизва със Себе си всичко
съществуващо. Образът на Параматма, истински или въображаем, представлява обект
за медитация в аштанга-йога. Свещените писания наричат Параматма пуруша.
Параматма се проявява двояко: като вселенска форма (самасти-пракаша) и като
приятел на индивидуалната душа, който се намира в сърцето на всяко същество и по
размер е равен на големия пръст на ръката му (вясти-пракаша). Когато у тези, които
вървят по пътя на карма, възникне интерес към Бога, те започват да се покланят на
Параматма. Подобно на това, както върхът в търсенето на истината е постигането на
Брахман в качеството на най-висшия обект за поклонение, върхът за кармите е
постигането на Параматма в качеството на най-висшия обект за поклонение.
Познанието за Бхагаван е третата и последна степен за постигане на Бога226.
Върховния Бог, не се различава от самия Бог Кришна“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.29.51

225
„Какво е тогава висшата истина? Отговорът е, че висшата истина е недвойственото знание,
лишено от материално замърсяване. То донася освобождение. То е неповторимо, всепроникващо и
невъобразимо. Първата степен на постигане на това знание е Брахман. Втората - Параматма,
Свръхдушата - се постига от йоги, които се стремят да Я прозрат, освободени от всички земни тревоги. И
накрая, пълното постигане на същото това висше знание е постигането на Върховната Личност. Всички
велики мъдреци описват Върховната Личност като Вāсудева, причината за Брахман, Параматма и всички
останали проявления“.
„Шримад Бхагаватам“. 5.12.11

226
„Трансцеденталното знание за Върховния Бог Хари ускорява вълните и водовъртежите в океана
на материалните гуни. То носи вътрешно удовлетворение, защото в него няма материални
привързаности. И понеже е трансцедентално, то е одобрено от авторитетите. Кой няма да се привлече от
такова знание?“
„Шримад Бхагаватам“. 2.3.12

Бхагаван е най-висшето същество, надарено с форма и многообразие от енергии и
качества. Никой, освен Бхагаван не притежава пълна независимост. Благодарение на
Своите непостижими енергии той създава безчислените души и вселени. Енергиите и
техният източник са тъждествени. Ако душите и вселените представляват
видоизменена енергия на Бога, от абсолютна гледна точка, те са единни с Него. От
относителна гледна точка, или от гледна точка на обусловената душа, притежателят на
всички енергии и самите тези енергии не могат да бъдат равни. Затова в обусловено
състояние ние приемаме душите и вселените за отделни от Бога. Но без да признаем
тяхното едновременно единство с Бога и различието с Него, не можем да постигнем
истината. Могат да ни възразят, че в това твърдение има противоречие, че това
твърдение е нелогично; на което ще отговорим, че такава е природата на Бога.
Благодарение на непостижимото могъщество на Бога в Него оживяват всякакви
противоречия. Възможностите на логиката са изначално ограничени, затова логиката е
неспособна да обясни подобното227. Склонността към изменения и неизменността
(нирвикара), наличието на качества и тяхното отсъствие (ниргуна), непостижимостта
(ачинтя) и достъпността за разбиране от преданоотдадените, безпристрастността и
оказването на покровителство – всички тези противоречия по волята на Бога
хармонично съществуват в Него. Затова нима е трудно да се съгласим с истинността на
едновременното единство и различие, възприемани съответно от абсолютната и
относителна гледни точки? 228 Привържениците на адвайтавада, или на абсолютния
монизъм, също са далеч от истината, както и привържениците на двайтавада,
абсолютния дуализъм.
Бог в Своя изначален образ се отличава от вселената и населяващите я души229.
Но благодарение на Неговите енергии вселената и душите, живеещи в нея са вечни и

„Божествената Личност каза: Знанието за Мен, което се съдържа в писанията, е найповерителното знание и може да се постигне само в процеса на преданото служене. Ще ти разкажа за
всички съставни части на този процес, а ти се постарай да следваш неотклонно това, което ще чуеи от
Мен“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.9.31

227
„Чрез непостижимата Си енергия – времето – Върховната Божествена Личност предизвиква
взаимодействие между трите гуни на материалната природа, в резултат на което се активизират различни
сили. На пръв поглед изглежда, сякаш Самият Бог действа, но на практика не Той е деятелят. Той убива,
но не Той е убиецът. Всичко се осъществява от непостижимата Му енергия“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.11.18

228
„О, Господи, в Твоя безличностен аспект, аспекта на Брахман, винаги присъстват два
взаимноизключващи се елемента: знание и невежество. Безбройните Ти енергии постоянно се проявяват
в един или друг вид, но източник на материалното проявление е безличностният Брахман, който е
неделим, изначален, неизменен, безкраен и пълен с блаженство. Аз се покланям пред Теб с най-дълбоко
смирение, защото именно Ти си този безличностен Брахман“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.9.16

229
„О, Брахма, както първоелементите на вселената влизат в космоса и в същото време не влизат,
така и Аз самият се намирам във всичко сътворено и едновременно с това съществувам отделно от
всичко“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.9.35

реални. Ето защо във Ведите има твърдения в подкрепа както на адвайтавада, така и
на двайтавада.
Познанието на Бхагаван представлява върхът на познанието за Брахман и
Параматма. Познанието на двете последни ипостаси на Бога зависи от такива
второстепенни методи като гяна и карма, и затова е непълно. Що се касае до Бхагаван,
то него можем да постигнем единствено с помощта на чисто предано служене, което ни
позволява да видим Бога с очите си. За истинско можем да приемем само това, което
застава пред нас в настоящия свят. Ако не сме в състояние да разберем до край
природата или същността на някакво явление, това показва, че сме постигнали само
някои от неговите качества. Познанието за Брахман и Параматма не ни позволява да
разберем тяхната природа или същност, а ни дава само някаква представа за техните
качества. Затова не следва да придаваме първостепенно значение на Брахман и
Параматма. Те представляват само косвени проявления на Бхагаван, в постигането на
които са задействани второстепенните функции на душата. А в познанието за Бхагаван
участват всички функции на душата. Бхактите ги използват до една и затова само
бхакти позволява да видим Бога такъв, какъвто е. Постигайки истинската духовна
форма на Бога, душата може да изпълни своето предназначение в пълна степен.
Съществуват четири вида осъзнаване на Бхагаван. В първия първостепенната роля
принадлежи на карма, във втория – на гяна, а в третия – едновременно на карма и гяна.
Четвъртият вид осъзнаване на Бхагаван е чистото осъзнаване. Докато живите същества
не се освободят напълно от плена на материята, тяхната дейност, насочена към
достигане на Бхагаван, за различните същества ще бъде различна. Тези, които
извършват предано служене в духа на карма, ще получат съответстващо осъзнаване на
Бхагаван. За тези, които са заети с предано служене, но при това са притеглени от гяна,
в осъзнаването на Бхагаван ще преобладава духът на гяна. А тези, в чието предано
служене присъстват и карма, и гяна, достигат осъзнаване на Бхагаван, в което са
проявени едновременно карма и гяна. Освобождавайки се от оковите на материалното
робство, тези три категории постигат Бога в Неговия величествен аспект, съответстващ
на трите споменати видове осъзнаване. Целта на тези хора е да се намират на една
планета с Бога (салока), да притежават богатства като на Бог (саршти) или винаги да
живеят близо до Него (самипя). Що се касае до тези, които на стъпалото на садхана
следват принципите на рагануга-бхакти, те ще познаят най-чистият образ на Бога 230.
Всъщност има само два вида осъзнаване на Бога: осъзнаване на Бога в Неговия
230
„Великият мъдрец Нарада каза: Когато живото същество е родено, за да отдава предано служене
на върховния повелител, на Върховната Божествена Личност, неговият произход, плодоносните
дейности, които извършва, животът, умът и словата му са наистина съвършени. Цивилизованият човек се
ражда три пъти. Първото раждане – раждането от благочестиви родители – се нарича раждане чрез семе.
Втори път той се ражда, когато получи посвещение от духовен учител – това раждане се налича савитра.
Третото раждане е яджиика – тогава човек получава възможност да отслужва богослужения в чест на Бог
Вишну. Но всички тези раждания и дори животът, дълъг като този на полубоговете, са безполезни, ако
човек не отдава на Бога предано служене. И всяка една дейност, независимо дали светска или духовна, е
безмислена, ако не е насочена към удовлетворяването на Бога. Каква е ползата от суровия аскетизъм, от
процеса на слушането, от умението да се говори и от способността да се разсъждава, от развития разум,
физическата сила и острите сетива, ако човек не отдава предано служене?“
«Шримад Бхагаватам». 4.31.9–4.31.11
„Богът, Върховната Личност, е първоизточникът на всички методи за духовно себепознание.
Следователно целта на всички благоприятни дейности – на карма, джнана, йога и бхакти – е Той,
Върховната Божествена Личност“.
«Шримад Бхагаватам». 4.31.13

величествен и в Неговия най-чист аспект. Обитателите на Вайкунтха, които са познали
аспекта на величие на Бога, Го виждат в образа на Нараяна, владиката на безчислените
вселени. Тези, чието осъзнаване на аспекта на чистото величие на Кришна има примес
с чистото знание, Го виждат като владетеля на Матхура и Дварака. А тези, които
притежават истинско разбиране за Кришна, виждат в Него владетеля на Вриндаван.
Тези два вида разбиране вечно съществуват в Бога. Разликата между тях остава не само
на степента на садхана, но и в духовния свят.
Осъзнаването на двата описани по-горе аспекта на Бога се подразделя на
осъзнаване на Неговите форми, енергии и деяния. Вечната форма на Бога се нарича
сварупа. Господ в Своята вечна духовна форма притежава качества като богатство
(айшваря), сила (виря), слава (яшах), великолепие (шри), знание (гяна) и самоотречение
(вайрагя). От материална гледна точка, между обекта и неговите качества съществува
разлика, обаче това не се отнася до трансценденталния облик на Бога. Това от
качествата на Господ, което управлява Неговите останали качества, става тяхно
вместилище и заема доминиращо положение. Въпреки че великолепието на Бога се
счита само за едно от Неговите качества, в действителност то се явява техният център.
По този начин, шри представлява най-висшата енергия на Бога. Тя подрежда такива
Негови качества като неделимост, вселастие, безгранична сила, гръмка слава,
управление на всичко и установяването на закони. Тези, които не признават
съществуването на духовната форма на Бога, рано или късно ще изгубят своята
преданост към Него. Непостижимото тяло на Бога сияе в духовния свят подобно на
слънцето и излъчва блаженство подобно на луната. Представата, че всяка форма е
материална е породена от светския ум. В този свят обектите се различават един от друг
по своята материална форма, и точно по същия начин в духовния свят нетленното тяло
на Бога Го отличава от другите духовни обекти. Той привлича към себе си всички
духовни обекти и ги управлява.
Вишеша, или разнообразието, не е ограничено в рамките на материалния свят.
Материалният свят е отражение на духовния, затова съществуващото в него
многообразие трябва да е отражение на духовното многообразие. Духовното
разнообразие е присъщо на Самия Бог. В противен случай сътворението на
материалния свят и съществуването на душата би било невъзможно. Енергията на Бога,
Неговата воля и деяния се отличават с разнообразие.
Въпреки че Бог се различава от Своята обител, в нея всичко е устроено по
съвършен начин. Нещо повече, материалният свят като отражение на духовния, е също
съвършен. От това следва, че формата на Бога е непостижима и удивителна 231.
Качествата на Бога, подобно слънчеви лъчи, озаряват безчислените вселени
благодарение на това, че Бог присъства в тях в Своята същност на Параматма,
управляваща вселените и живите същества, които ги населяват. Въпреки че в
качеството си на Параматма Върховният Бог е вездесъщ, в качеството си на Бхагаван,
Той вечно обитава Вайкунтха. Когато Господ желае да прояви Своите достойнства, Той
разпространява Себе си в множество форми за участие в разнообразни забавления. А
когато Бог желае да прояви Своята сладост, Той приема формата на Кришна, който с
помощта на несметните вътрешни енергии на духовното царство провежда Своите

231
„Изначалната, непроявена форма на материалната природа е източникът на всички материални
неща, а източник дори на фината материална природа е Върховният Бог, Кришна. Какво в такъв случай
може човек да сметне за отделно от Него?“
„Шримад Бхагаватам“. 10.14.57

вечни игри във Врандаван232. Тези игри на Бога се проявяват сами в сърцата на тези,
които са заети с постигането на раса.
Формата на Бога е вечно съвършена. Покрай формата, Бог има обител в
духовното царство, където Го обкръжават духовни предмети и духовни приближени, и
където цари духовното време. Всичко това е достъпно за виждането на
преданоотдадените, свързани с Бога в отношенията на една или друга раса. В своето
съвършено тяло Бог неизменно провежда безконечни, постоянно обновяващи се игри.
Неговото тяло, обител, атрибути, обкръжение и забавления са изцяло духовни, вечни,
изпълнени с блаженство и представляват най-висшата цел на всички живи същества.
Тези, които отричат реалността на материалния свят, без при това да имат
представа за по-висшите сфери, рисуват във въображението си битие, лишено от
всякакво разнообразие, наречено нирвишеша. Без да затрудняват себе си с дълбоки
разсъждения, тези хора правят извода, че висшето състояние на битието трябва да е
пълна противоположност на всичко съществуващо в материалния свят. Ако в
материалния свят съществуват форми, изменения, качества, различия, образи, дейност
и множественост, то във висшия свят всичко това не би трябвало да го има. Но подобен
извод се базира единствено на логиката, която по своята природа е материална. Найголямото, до което може да се стигне с тази логика, е пълната противоположност на
съществуването. Но такъв извод не е нищо повече от плод на въображението. Той не е
основан на духовния опит. Дори от гледна тока на логиката, какви са свойствата на
субстанцията и нейната противоположност? Подхождайки към този въпрос
безпристрастно, ще бъде логично да твърдим, че субстанцията съществува, а нейната
противоположност – не. Ако висшият свят не представлява субстанция, то всички
умозаключения за него и опитите да бъде постигнат са лъжовни. Но ако е реален, той
трябва да притежава определени характеристики. Характеристиките на субстанцията
са: битието (аститва), свойствата (вишеша), действията (крия) и предназначението
(прайоджана). Ако субстанцията не притежава такова качество като битие, това
означава, че тя не съществува. Ако субстанцията е лишена от свойства, тя има
неопределен характер. Ако субстанцията е бездейна и не ни оказва никакво влияние, тя
е илюзорна. И накрая, ако субстанцията няма никакво предназначение, тя не може да
бъде считана за реална.
Висшият свят трябва да бъде субстанция в пълния смисъл на тази дума. Затова
човек, който изисква да му бъде доказано логически, че противоположността на
материалния свят представлява субстанция, противоречи на самия себе си. Дори въз
основа на чиста, непреднамерена логика за висшия свят можем да кажем само, че той е
свободен от всякакви пороци и се отличава съществено от този свят. Да се утвърждава,
че висшият свят е противоположност на субстанцията, означава да следваме логиката
на пияния. В същото време няма да бъде грешка твърдението, че съществува висш свят,
който се отличава от този свят с отсъствието на материални недостатъци. Въпреки че
човешкият разум не е в състояние да разбере каквото и да било, което излиза извън
рамките на материята, душата на човека в своето неосквернено състояние благодарение
232
„Богът се появи в тленния свят чрез вътрешната Си енергия йога-мая. Той дойде във вечната Си
форма, която идеално подхожда за забавленията Му. Неговите игри възхитиха всички, дори тези, които
се гордееха със собствените си достойнства, в това число и самия Бог във формата Му на господар на
Вайкунтха. Затова Неговото [на Шри Кришна] трансцедентално тяло е скъпоценност на
скъпоценностите“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.2.12

на присъщото си чисто знание е способна до някаква степен да постигне битието,
свойствата, действията и предназначението на духовното царство. Без да притежава
такива характеристики като битие, свойства, действия и предназначение, самото
съществуване на духовния свят като такъв, може да бъде поставено под съмнение.
Хората с логично мислене без особен труд ще разберат тази тема, ако я разгледат без
предубеждения233.
Разбирайки, че Господ е източникът на всички енергии, живото същество
напълно ще се избави от съмнения. Енергията на Бога е непостижима, алогична и
неизмерима234. Въпреки че енергията на Господа по същество е неделима от Него
самия, тя действа самостоятелно. Колкото и да се старае човек, никога няма да разбере
природата на тази висша енергия. Всички подобни опити са обречени. Енергията на
Бога вмества в себе си и регламентира Неговите разнообразни качества. Желание и
равнодушие, индивидуалност и безличие, локализираност и вездесъщност,
привързаност и отреченост, активност и бездейност, уравновесеност и сприхавост,
порядъчност и независимост, господство и подчиненост, ръководене на всичко и
стремеж към знание, ограничение до размерите на човешкото тяло и безграничност,
пълно съвършенство и детска непосредственост – всички тези на пръв поглед
несъвместими качества на Бога се намират в пълна хармония под покровителството на
Неговата енергия. Благодарение на действието на енергията на Бога в качеството на
чит-шакти се проявява личността и образа на Бога, а също местата и всичко
необходимо за Неговите игри235.
В качеството на джива-шакти същата тази енергия проявява безчислено множество
освободени и обусловени души, съществуването на които е подчинено на вечното,
духовно време. Като мая-шакти енергията на Господа създава безчет вселени, които
служат като временно място за обитаване от обусловените души. Частта от енергията
на Бога, наречена сандхини, поддържа съществуването на духовните обители, обекти и
време. Върху частта, наречена самвит се базира знанието и всевъзможните
взаимоотношения и емоции, свойствени за всяка обител. И накрая частта, наречена
хладини прави достъпно цялото разнообразие от блаженство, което цари в различните
части на духовното царство. По такъв начин Бог проявява себе си като реално същество

233
„Самият Върховен Бог, Божествената Личност, е този космос, но в същото време Той остава
настрани от него. Той е единственият източник на космическото проявление, Той го поддържа и след
разрушението то потъва в Него. Ти добре знаеш всичко това, аз го изложих само накратко“.
„Шримад Бхагаватам“. 1.5.20

234
„Удивителното могъщество на Върховната Божествена Личност озадачава дори магьостниците и
вълшебниците. Щом дори достатъчният сам за себе си Бог не знае пределите на собственото Си
могъщество, какво остава за другите“.
„Шримад Бхагаватам“. 3.6.39

235
„[Моля те, кажи ми] как проявяваш от самия Себе си различните енергии, които, съединявайки се
в различни съчетания, унищожават, пораждат, приемат и поддържат. О, Господарю на всички енелгии,
моля те, обясни ми какво представляват енергиите Ти от философска гледна точка. Ти си играеш като
паяк, който сам се покрива със собствената си енелгия, и решителността Ти е непогрешима“.
„Шримад Бхагаватам“. 2.9.27–2.9.28

чрез Своята енергия236. Познаването на деянията на Бога ще бъде обсъдено отделно.
Познанието на собствения „Аз“ или на истинската природа на живото същество
е вторият аспект на чистото знание. Какво представлява истинското „Аз“ на човека?
Различните хора в зависимост от влиянието на материалната природа върху тях
отговарят различно на този въпрос. Тези, които не принадлежат към системата
варнашрама и не признават никакви правила за поведение, твърдят, че човекът е само
материално тяло, снабдено с инструменти за изучаване на околния свят. Тялото
възниква от съчетание на материалните елементи и в него се развиват органите на
познанието. В съответствие с подобни представи се изгражда рязката граница между
хората и животните. Хората, които поддържат нравствени принципи дават същия
отговор, но в допълнение казват, че на нашето „аз“ е присъща верността към законите
на морала. Разликата между човека и животното се състои в това, че човекът спазва
моралните закони, а животното – не. Псевдо-духовните моралисти отговарят
приблизително по същия начин, като добавят, че за благото на обществото хората
трябва да повярват във въображаемия Бог и да Му се поклонят. Вярващите, които
спазват моралните закони считат, че Бог твори душата в утробата на майката. Ако
душата изпълнява своите задължения, тя ще се възнесе в рая, а ако се поддава на греха
– ще пропадне в ада. Тези, които говорят подобни неща, не знаят нищо за
съществуването на душата преди да се е оказала в майчиното лоно, поради което не им
е известно нищо за това какво става с нея след смъртта. За такива хора връзката на
душата с материята остава загадка237. Що се касае до привържениците на брахма-гяна,
те са убедени, че живото същество е Брахман, обвит с пелената на невежеството.
Избавяйки се от невежеството, то отново ще стане Брахман. Но всички тези погрешни и
несъвършени представи не могат да ни помогнат да познаем истинската природа на
живото същество.
Възползвайки се от истинското знание, ние ще разберем, че материалният свят
не може да бъде наречен място за вечно обитаване от живото същество, а материалното
236
„Богът, Върховната Личност, го наричат сат-чид-ананда-виграха. Това означава, че на Него са
Му присъщи трите енергии: енергията на наслаждението, енергията на вечното битие и енергията на
знанието. Всички те заедно представляват единната духовна енергия на Върховния Бог. Що се касае до
обусловените души, които представляват неотделими частици от Господ, на тях енергията на
наслаждението понякога им доставя удоволствие в материалния свят, понякога страдание, а понякога и
едното и другото едновременно. Обаче това не се отнася за Върховния Бог, който е неподвластен на
материалната енергия и на трите гуни на природата“.
„Вишну-пурана“. 1.12.39

237
„О, излиза, че сте съвсем неопитни! – възкликна цар Вена. – С голямо съжаление забелязвам, че
тънете в безбожие, но си въобразявате, че следвате религиозни принципи. По същия начин разпътната
жена изоставя съпруга си, който я осигурява с всичко, и си намира любовник, когото да почита като
съпруг. Ако някой заради дълбоко невежество не обожава царя, който всъщност е самата Върховна
Божествена Личност, той не намира щастие нито в този свят, нито в света след смъртта си. Какви са тези
полубогове, на които сте толкова предани? Привързаността ви към тях е като любовта на развратница,
която занемарява съпружеските си задължения и посвещава цялото си внимание на своя любовник. Бог
Вишну, Брахма, Шива, Индра, повелителят на въдуха Ваю, Яма – повелителят на смъртта, полубогът на
Слънцето, господарят на дъждовете, ковчежникът Кувера, полубогът на Луната, богинята на Земята,
Агни – полубогът на огъня, Варуна – повелителят на водите, и всички останали велики полубогове, които
могат да благославят и да проклинат, са въплатени в тялото на царя. Затова царят се нарича обител на
полубоговете, а те са само различни части от тялото му. Затова, о, брахмани – продължаваше цар Вена, вие трябва да забравите ненавистта си към мене и да ме обожавате, като извършвате обредни церемонии
и жертвоприношения в моя чест. Ако въобще имате някакъв разум, трябва да знаете, че няма личност повисша от мене и затова само аз съм достоен да приемам пръв вашите жертвени дарове“.
„Шримад Бхагаватам“. 4.14.23–4.14.28

тяло – негово вечно тяло. Живото същество по своята природа е духовно и притежава
съзнание. Съзнанието на Господа е безгранично, докато съзнанието на съществото е
ограничено. Господ е подобен на слънцето, а съществото – на слънчевия лъч. Господ е
вечен и изпълнен със знание и блаженство, и живото същество притежава същите
качества, но в по-малка степен. Материалният свят не е свързан пряко с Господа, тъй
като представлява противоположност на духа и съзнанието, а духовното по своята
природа същество, напротив, е свързано с Господа по най-непосредствен начин. Също
както Господ, живото същество притежава вечно духовно тяло и това тяло се проявява
в духовния свят. Дотогава, докато се намира в материалното робство, неговото духовно
тяло е покрито от две обвивки: груба и фина. Егото, умът и разумът образуват фината
материя238. Съответно влиянието на тази обвивка на живото същество също ще бъде
фино.
Фалшиво его се нарича отъждествяването на себе си с материята.
Отъждествяването на себе си с духовното тяло, което сме притежавали и преди да се
докоснем до материята, е естествено и правилно, а материалното самоотъждествяване е
неестествено и погрешно239. То е признак на невежество. Фалшивото его – това са
окови, които удържат живото същество в материалния свят. Ако в този свят живото
същество отъждествява себе си с материята, неговото фалшиво его укрепва и вече се
нарича не фалшиво его, а читта, или материално съзнание. Същото фалшиво его, но в
още по-груб вид се нарича разум. В материалния свят разумът отговаря за вземането на
решения. Когато фалшивото его се докосва непосредствено до материята чрез органите
на сетивата, наричат го ум. Фалшивото его, разумът и умът не са част от душата в
нейното чисто състояние. В същото време те не се отнасят и към грубата материя,
затова ги наричат фина материя. Духовното тяло, духовната дейност и духовното
самоусъвършенстване на чистото живо същество до известна степен влияят и на
неговото фино тяло. Ето защо финото тяло, което заема междинно положение между
материята и духа, се нарича линга, или характеризиращ елемент. При
съприкосновението с материята присъщата на съществото представа за себе си като
духовно тяло се трансформира. Когато тази представа по-късно възникне в
материалния ум, предишното самоотъждествяване с духовното тяло се забравя напълно
и се изгубва. А когато чувството на собствено „аз“ се прояви във финото тяло на
живото същество, то започва да разглежда финото тяло във връзка с физическото тяло.
По този начин, вместо да счита себе си за слуга на Кришна, което е естествено за
чистата душа, притежаваща духовно тяло, живото същество започва да счита себе си за
слуга на материалните обекти и сетива. По този начин то напълно се отдава във властта
на мая. И така, първата обвивка на живото същество е финото тяло, а втората –
238
„Докато духовната душа е покрита от финото тяло, състоящо се от ума, интелигентността и
фалшивото его, тя е обвързана с резултатите на своите плодоносни дейности. Поради това покритие,
духовната душа е свързана с материалната енергия и трябва съответно да страда от материалните
условия и обрати, непрекъснато живот след живот“.
Шримад Бхагаватам. 7.2.47

239
„Безплодно е да се възприемат материалните качества на природата и техните производни така
наречени щастие и нещастие като че ли са действителни. Когато умът странства през деня и човек
започва да се мисли за изключително важен, или когато сънува през нощта и вижда красиви жени, които
се наслаждават с него, това са просто фалшиви сънища. По подобен начин щастието и нещастието,
причинени от материалните сетива, трябва да се разбират като безсмислени“.
Шримад Бхагаватам. 7.2.48

неговото физическо тяло. Живото същество във финото тяло се преселва в ново
физическо тяло в зависимост от постъпките, извършени в предишното физическо тяло.
Дейността и нейните последствия непрекъснато се сменят една с друга. Това се
нарича карма. По мнението на знаещите хора, кармата няма начало, но има край.
Всички учени мъже са съгласни с това, че кармата съществува само в материалния
свят и че тя се разрушава когато живото същество получава освобождение, но едва
неколцина разбират защо кармата няма начало. Материалното време, което
представлява изкривено отражение на духовното време, е едно от материалните
условия, необходими за реализиране на кармата. В духовния свят душата живее по
законите на духовното време, в което не съществува нито минало, нито бъдеще, а има
само настояще. Ставайки обусловено, живото същество се оказва свързано със законите
на материалното време, което се състои от минало, настояще и бъдеще, и започва да
изпитва щастие и тъга. Ако вземем под внимание, че материалното време не е вечно, а
в някакъв момент то възниква от вечното духовно време, източниците на кармата на
живото същество, тоест неговият бунт против Бога, лежат извън границите на
материалното време. Тъй като коренът на кармата се намира извън материалното
време, за оказалото се в неговата власт живо същество кармата се явява безначална.
По този начин твърдението, че независимо че в царството на материалното време за
кармата няма начало, тя може да има край, не противоречи на логиката.
По-рано беше споменато, че съществуват два вида души – освободени и
обусловени. Освободените души се разделят на такива, които са привлечени от
величието на Бога, и на такива, които са привлечени от Неговата сладост.
Обусловените души се разделят на пет категории. Съзнанието на първите е развито
напълно, съзнанието на вторите е в процес на развитие, съзнанието на третите е развито
само частично, съзнанието на четвъртите е ограничено, а съзнанието на петите е
замъглено.
Отначало ще разгледаме положението на първия вид души. Към него се отнасят
вечно освободените души (нитя-мукта) и душите, освободили се от материалното
робство (баддха-мукта). Душите, които никога не са били в материално робство и
вечно обитават духовния свят се наричат вечно освободени. Тяхното призвание и
единствено занятие е искреното и безкористно служене на Бога. Тези души неизменно
съпровождат Господа в Неговите безкрайни игри. Когато Господ посредством Своята
непостижима енергия слиза в материалния свят, много вечно освободени души се
отправят след Него, но при това те никога не стават жертва на материалните
обусловености. След това те заедно с Господа се връщат в духовния свят. Душите,
които са се освободили от материалното робство, във всички отношения имат
поведението на вечно освободените души. Тъй като вече са били в материалния свят, те
знаят всичко за него. Понякога те идват в този свят, за да окажат милост на достойните
и да им проповядват знанието за Бога. Тези души живеят тук в духовни тела и
изпълнявайки своята мисия се връщат в духовния свят. Постигайки веднъж
освобождение, те никога повече не се оказват във властта на законите на кармата240.
Домът, егото, съзнанието, умът, сетивата и тялото на освободените души са
изцяло духовни и сферата на техните желания се ограничава в духовния свят. Всички
тези души жадуват само за едно – да служат на Господа. Намирайки се в
240
„И така аз пътувам, като постоянно пея трансцеденталното послание за славата на Бога и свиря на
тази вина с трансцедентален звук, която ми подари Бог Кришна“.
Шримад Бхагаватам. 1.6.32

непосредствена близост с Бога, те са постоянно заети с едно или друго служене на Него
в зависимост от своите качества и взаимоотношения с Него. Някои от тях, привлечени
от величието на Бога, изпълняват ролята на Негови слуги. А тези, които ги привлича
сладостта на Господа, му служат с чувството на приятелска, родителска или
съпружеска любов. В зависимост от своите естествени наклонности, тези души имат
или мъжки, или женски тела. Те не зачеват деца и не извеждат от организма си
отходите на жизнената дейност, тъй като в духовния свят от това няма необходимост.
Любовта към Бога, която изпитват тези души, се усилва от остатъците на Неговата
духовна трапеза. Освободените души винаги са обкръжени от други обитатели и
обитателки на духовния свят, които им помагат да служат на Бога. В духовния свят
няма скръб, недостиг, страх и смърт. Тъй като в обителта на Господа цари духовното
време, в което няма минало и бъдеще, там всичко се случва в настоящето. В духовния
свят не е необходима памет, тъй като нейната функция изпълнява абсолютното
знание241. Чисто се нарича присъщото разбиране на освободените души за своето
вечно положение на слуги на Кришна. Блаженството, което те изпитват, никога не
изгубва своята свежест и нараства от ден на ден. В духовния свят никога няма
пресищане. Щастието и желанието за служене на Кришна там не отслабват нито за миг.
В обителта на Бога за Негово удоволствие съществуват безчислено множество
удивителни места, които съответстват на различните раси. От всички раси в духовния
свят преобладава шрингара-раса. При това кама-рупа шрингара-раса е по-силна от
самбандха-рупа. Обителта на тази раса - вечният Вриндаван, се възвишава над всички
други области на духовното царство. Господ, бидейки обект на всички раси, им се
наслаждава лично и прави това едновременно в качеството на Своя слуга. По този
начин, във всяка от расите Той създава идеални слуги, които участват в Неговите
непостижими игри. В шрингара-раса това е Радхика, във ватсаля-раса това са Нанда и
Яшода, в сакхя-раса – Субала, а в дася-раса – Рактака. Всички те представляват
образец за служене на Бога, но при това Радха се счита за непосредствен представител
на Бога в шрингара-раса, а Баларам – в останалите раси. Нанда, Яшода, Субала и
Ратака – това са части от тялото на Кришна. Когато с помощта на Своята непостижима
енергия Господ разгръща игрите си на земята, заедно с Него слизат Неговата обител и
обкръжение. Въпреки че по време на подобни игри самият Господ, Неговите
приближени, всички участници в расата и нейната обител са достъпни за материалния
взор, те не се подчиняват на законите на материалния свят и са управлявани от
непостижимата духовна енергия на Бога.
Както вече беше казано, съществуват пет категории обусловени души 242. Тези,
241
„В тази лична обител на Бога не могат да господстват материалните гуни на невежеството и
страстта. Те по никакъв начин не могат да осквернят доброто. Над тази обител няма власт дори времето,
да не говорим за заблуждаващата, външната енергия, която няма никакъв достъп до там. В тези владения
всички – и полубоговете, и демоните – обожават Бога като преданоотдадени“.
Шримад Бхагаватам. 2.9.10

242
„Сред живите същества със сетивни възприятия онези, у които се е развило сетивото вкус, са повисши от онези, които притежават само осезание. По-висши от тях са съществата, притежаващи
обоняние, а още по-висши са онези, които имат развит слух. По-висши от живите същества,
възприемащи звук, са онези, които могат да различават форми. По-висши от тях са съществата, които
имат горни и долни зъби, а още по-висши са тези, които имат много крака. По-висши дори от тях са
четириногите, а още по-висши от четириногите са хората. Сред човешките същества онези, които живеят
в общество, разделено със съсловия според качествата и работата на членовете му, са най-висши, а в това
общество най-висши са интелигентните хора, наричани брахмани. Най-добри сред брахманите са тези,
които са изучили Ведите, а сред изучилите Ведите най-велик е този, който знае истинската цел на
Ведите. По-висш от брахмана, който познава целта на Ведите, е онзи, който може да разсее всички

чието съзнание е напълно развито, или се намира в процес на развитие, или е в
зачатъчно състояние се раждат в човешкото общество. Душите, чието съзнание е много
ограничено получават тела на животни, птици или влечуги. А тези, чието съзнание е
почти напълно изгубено, стават растения и минерали. Забравяйки за своето естествено
положение на слуга на Кришна, душата се оказва под властта на невежеството. Колкото
е по-дълбоко състоянието на забравата, в която се намира, толкова по-жестоки
материални страдания ѝ се налага да изтърпи. Душите, чието съзнание е обгърнато от
непроницаемата пелена на невежеството се отнасят към Бога много враждебно.
Избавянето от такова състояние е възможно единствено при среща с чист
преданноотдаден и получавайки праха от неговите нозе. Примери за това намираме в
Пураните. Това са Ахалия – преобразена в камък, двете дървета ямала-арджуна и
седемте дървета тала. Всички те са били спасени непосредствено от Господ. Само
Господ или душа, придобила чиста любов към Бога, може да спаси най-пропадналите.
Това се отнася и за тези, чието съзнание е много ограничено, както в случая на цар
Нриги, който е станал гущер. Да ги възвиси може единствено сам Господ. Освен това,
душата с ограничено съзнание може да се спаси по милостта на предан, развил в себе
си чиста према, такъв като Нарада.
Да се разбере дали съзнанието на човека е развито напълно или се намира в
процес на развитие, или е в зачатъчно състояние, не е трудно. За това е достатъчно да
се наблюдава поведението на различните хора. Съществуват пет нива на човешкия
живот. Това са безнравственият живот, нравственият живот, нравственият живот с вяра
в Бога, преданото служене и бхава. Нравственият живот с вяра в Бога може да бъде
квази-духовен и духовен. Съзнанието на хората, които водят безнравствен, нравствен и
квази-духовен начин на живот се намира в зачатъчно състояние. Тяхното мислене е
ограничено от логиката, но по-висшите функции на ума са недостъпни за тях. Ако
сравним доколко съзнанието на подобни хора е развито в сравнение с неговите
истински възможности, става ясно, че тези три нива на живот са само предварителни.
Когато животът на човек става истински духовен, неговото съзнание започва да се
разтваря като цветче, тъй като на това ниво той придобива вяра, че единният Върховен
Господ е творец, съхранител и повелител на всичко съществуващо. Обаче съзнанието
на такъв човек все още не се е разкрило напълно. Когато той пристъпва към практиката
садхана-бхакти, листенцата на вярата, решителността, духовния вкус и привързаността
започват да се разтварят243. Когато те се отворят напълно, започва животът на нивото
съмнения, а по-велик и от него е човекът, който стриктно следва браминските принципи. Още поиздигнат е този, който се е освободил от материалното замърсяване, а по-велик и от него е чистият
преданоотдаден, който извършва предано служене, без да очаква никакво възнаграждение. Затова Аз
считам, че няма по-велика личност от оня, който не отделя своите интереси от Моите и затова посвещава
единствено на Мен всичките си дейности, целия си живот, – без нито за миг да прекъсва служенето си за
Мен“.
Шримад Бхагаватам. 3.29.28–3.29.33

243
„Преданоотдаденият трябва самоотвержено да изпълнява предписаните си задължения, без да
очаква да получи нещо в замяна. Той трябва неотклонно да извършва преданото си служене, като при
това се старае да избягва ненужно насилие. Преданоотдаденият трябва редовно да посещава храма и да
съзерцава Моите изображения, да докосва лотосовите Ми нозе, да Ме обожава с подходящи предмети и
да отдава молитви. Той трябва да гледа на всичко с дух на отреченост, от равнището на гуната на
доброто, и да вижда духовната природа на всяко живо същество. Като се занимава с предано служене,
чистият преданоотдаден трябва да отдава цялата си почит на духовния учител и на ачариите. Той трябва
да бъде състрадателен към бедните и да поддържа приятелски отношения с равните нему, но всичко,
което върши, трябва да върши според правилата и предписанията и с контрол върху сетивата.
Преданоотдаденият трябва да слуша само разговори на духовни теми и през цялото време да повтаря
святото име на Бога. В отношенията си с другите той трябва да е открит и честен и да се държи просто.
Въпреки че не изпитва враждебност към никого и се отнася дружелюбно към всички, той трябва да

на бхава-бхакти. По този начин, междинният етап между истински духовния живот и
садхана-бхакти представлява етап на задълбочаване или развитие на съзнанието, а на
нивото на бхава-бхакти съзнанието се разкрива напълно. Бхава-бхакти, достигайки
най-висшето ниво на развитие се превръща в према-бхакти. Когато према-бхактата
завършва своя земен път, той разкъсва връзката с материята, неговата душа се
освобождава от материалното робство и се възнася в духовното царство.
Знанието за свадхарма е третият аспект на чистото знание. Какво е свадхарма?
Свадхарма означава „собствена дхарма“. Но какво е това дхарма? Всеки обект има
дхарма и тази дхарма е неотделима от обекта. Свадхарма, или неотделимо качество на
душата е прити, любов244. Синоними на дхарма са шакти (енергия), гуна (качество),
пракрити (природа) и вритти (свойство). Всеки обект се познава чрез неговата дхарма.
Например, дхармата на огъня се състои в това, че той гори, дава топлина и светлина.
Знаейки тези свойства на огъня можем да разберем какво представлява самият огън.
Могат да ни възразят, че такъв обект като огън не съществува, а съществуват само
неговите качества. Обаче няколко качества не могат да бъдат съединени без обща
основа. Затова този, който отрича съществуването на обекта, постъпва против здравия
разум и истинското знание.
Дхармата на обекта може да се намира в три състояния: пасивно, активно и
изкривено. Когато ние драсваме клечката на кибрита, огънят се запалва. Огънят
проявява три енергии: енергията на светлината, топлината и горенето. Докато не са
проявени, тези енергии или качества на огъня се намират в пасивно състояние.
Преминавайки в активно състояние, те в зависимост от обстоятелствата се проявяват
или по естествен или по неправилен начин. Така, ако огънят докосне дървото, всички
дхарми на огъня се проявяват в пълна степен, тоест по естествен начин. При
съприкосновението с други материали огънят може да изгаря, но да не дава светлина
или да дава светлина, но да не изгаря. В този случай качествата на огъня се проявяват
по изкривен, неправилен начин. Всеки обект притежава свойство, характерно само за
него, или дхарма, и множество второстепенни свойства или вритти, в които дхарма
намира своето изражение. Ако дхармата на обекта се проявява чрез някое от неговите
свойства (вритти), но при това търпи изкривяване, тогава и всички останали вритти
приемат изкривена форма. Такова проявление на дхарма се нарича изкривено. Ако
дхарма не е насочена към някой обект (вишаю), казват, че тя се намира в пасивно
състояние. Намирайки подходящ обект, дхарма преминава в активно състояние.
Бидейки насочена към неподходящ обект, тя се изкривява.
За да може дхарма да се прояви напълно са необходими три съставки: ашрая,
вритти и вишая. Ашрая, или сърцевината на дхарма се нарича обектът, от който
дхарма представлява неразделна част. Под вритти, или качеството, в този случай се
подразбира самата дхарма. А вишая е това, което захранва вритти. Без съответните
ашрая, вритти и вишая, дхарма не може да се прояви по правилен начин. Ако ашрая,
вритти и вишая отсъстват или имат някакво отклонение, това ще се отрази и на
дхарма. Трите споменати фактора са толкова взаимосвързани, че чистотата на всеки от
избягва общуването с хора, които са на ниско духовно равнище. Когато човек е развил у себе си тези
трансцедентални качества и напълно е пречистил съзнанието си, тогава веднага щом чуе името Ми или
повествованията за трансцеденталните Ми добродетели, той се чувства спонтанно привлечен от тях“.
Шримад Бхагаватам. 3.29.15–3.29.19

244
„О, брахмани (учители), както желязото е привлечено от магнита и веднага се премества към
него, така и моето съзнание, променено по Неговата воля, е привлечено към Бог Вишну, който носи диск
в ръката Си. Поради това аз не съм независим“.
Шримад Бхагаватам. 7.5.14

тях влияе на тяхното взаимно развитие. Чистотата на вритти води до чистота на ашрая
и обратното, чистотата на ашрая носи след себе си чистотата на вритти. А чистотата
на вишая е следствие от чистотата и здравото състояние на ашрая. По този начин
ашрая, вритти и вишая са взаимно зависими една от друга.
Съществуват два вида обекти – материални и духовни. В материалния свят всички
обекти, с изключение на душата, са материални. В духовния свят всичко е духовно: и
душата, и Господ, и самата духовна обител, и всичко което се намира в нея, докато в
материалния свят има и духовни, и материални обекти. Въпреки че душата, попадайки
в плен на материята, придобива ново свойство, независимо от това тя запазва отличието
си от материята. В какво се състои дхармата на душата? Това, което не е присъщо на
нито един материален обект, а е присъщо единствено на душата – именно то е и
дхармата на душата245. Анализирайки това много задълбочено, ние ще направим
извода, че отличителното качество на душата е нейната способност да изпитва
блаженство246. Ако извадим от този свят всички души, в него няма да остане
блаженство. Блаженството не е присъщо при никакви обстоятелства на Земята, огъня,
въздуха и ефира. В материалния свят именно душата е вместилището на блаженството.
Подобно на това, както духовното тяло на душата се покрива от обвивките на финото и
грубото тяло заради съприкосновението с материята, блаженството, изпитвано от
душата преминава във фино и грубо състояние, и в края на краищата се превръща в
страдание. Когато се случи да бъдат облекчени страданията, може да бъде усетено
малко ефимерно щастие. Удоволствието и страданията представляват изкривено
блаженство.
Душата по своята природа е изпълнена със знание и блаженство. Тъй като
духовният свят е свободен от материална нечистота, там природата на душата се
проявява в своето неосквернено състояние. Но в материалния свят природата на душата
е изкривена. Невъзможно е природата на душата да бъде опозната с помощта на
логиката и материалните органи на сетивата. Да познае духа може само самият дух.
Душата притежава съвършено знание, което ѝ позволява да постигне своето духовно
тяло, обителта на Господа, наречена Вайкунтха, и духовното тяло на самия Бог.
Докосвайки се до енергията на Бога, наречена иччха-шакти или хладини-шакти,
душата изпитва блаженство. Сандхини-шакти е източникът на духовното тяло, самвитшакти – източникът на волята и щастието, а хладини-шакти – източникът на
блаженството. Когато тези три енергии се съединят в душата, тя се разкрива напълно.
Вечното тяло на душата е частица от духа, волята на душата е частица от самвитшакти, а блаженството, изпитвано от душата – мъничка частица от хладини-шакти.
Такава е същността на душата и нейната дхарма. Когато благодарение на хладинишакти душата започне да проявява признаци на екстаз се казва, че тя е достигнала
нивото рати.
Такива вродени качества на душата като блаженство, любов и духовно влечение
245
„Хората, които наистина са мъдри и склонни към философия, трябва да се стремят единствено
към тази цел, която не може да бъде постигната никъде в тази вселена, дори ако я пребродим цялата от
най-висшата планета [Брахмалока] чак до най-низшата [Патала]. Що се отнася до щастието, което носят
сетивните наслаждения, когато му дойде времето, то идва само, както идват и страданията, макар, че не
ги желаем“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.18

246
„Аз съм Свръхдушата у всички създания. Аз съм върховният господар и този, който е най-скъп на
всички. Хората погрешно се привързват към грубото и финото тяло; всъщност те трябва да се привързани
само към Мен“.
Шримад Бхагаватам. 3.9.42

(притти) са нейната истинска природа247. Страданията са чужди на духовната
природа на душата; тя е чиста и непомрачена от нищо. Обаче в обусловено състояние
всичко се променя. Природата, която се намира в материалния свят, не може да бъде
наречена нейна истинска същност – тя носи относителен характер. На различните
степени на развитие на човечеството, такива като безнравствен, нравствен и квазидуховен нравствен живот, дхармата на душата се изкривява в по-голяма или по-малка
степен. Погрешно насочена, тя приема съвършено неестествен вид. Ето защо я наричан
не дхарма, а вайдхарма. Единственият източник на радост за човека, който води
безнравствен начин на живот, са храната, сънят и сексът. Привържениците на
нравствените закони ще счетат това за вайдхарма. В действителност те имат същите
склонности, независимо, че спазват определени правила за благоприличие. Ако
безнравствения човек може да бъде отъждествен с животно, то нравствения човек е
излъскано животно, тъй като и в единия, и в другия случай истинската природа на
душата е изкривена до неузнаваемост. Тези, които се придържат към нравствените
принципи и имат истинска вяра в Бога, подчиняват своите материални привързаности
на мисли за Бога. В това състояние дхармата на душата започва да приема естествен
вид248. Що се касае до хората, които вървят по пътя на вайдхи-бхакти, тяхната
истинска природа е проявена в значителна степен249.
По-рано вече беше казано, че преданото служене на Бога и в същото време
изпълнението на задълженията на човека според положението му в системата
варнашрама, представлява свадхарма, или дълг на обусловената душа. Пример за това
е Арджуна, който се е сражавал в битката при Курукшетра, както и Уддхава, който се е
отрекъл от задълженията си на кшатрий. Основната дхарма на обусловената душа е
бхакти, а на пречистената душа – прити. Всички останали видове дхарма носят
второстепенен характер и следва да бъдат отхвърлени, тъй като са неблагоприятни за
бхакти. Дотогава, докато душата се намира в материалното робство, нейната
свадхарма е нечиста250. Дори този, който е достигнал нивото на безкористна любов не
247
„Опитните трансцеденталисти са на мнение, че крайната цел на всички традиционни видове
благочестиви дейности, отречения, жертвоприношения, благотворителност, мистична йога и транс, е да
бъда удовлетворен Аз“.
Шримад Бхагаватам. 3.9.41

248
„Достопочтени граждани, според авторитетните думи на шастрите със сигурност съществува
върховен повелител, който ни възнаграждава с резултатите от нашите сегашни дела. Как иначе бихме
могли да си обясним, че някои хора притежават изключителна красота и могъщество както в този живот,
така и в следващия?“
Шримад Бхагаватам. 4.21.27

249
„Пртху Махараджа даде на поданиците си следните наставления: Всеки от вас трябва да отдава
предано служене на Върховния Бог с цялата си искреност, посвещавайки на това служене своя ум, тяло,
реч и всички плодове на труда си. Според вашите възможности и съобразно с предписаните ви
занимания трябва да служите в лотосовите нозе на Върховната Божествена Личност с пълна вяра и без
двуличие. Тогава със сигурност ще постигнете най-висшата цел на живота“.
Шримад Бхагаватам. 4.21.33

250
„Когато в търсене на наслаждение умът и сетивата на човека се устремят към сетивните обекти,
умът става неспокоен и се изпълва с възбуда. И заради това, че постоянно мисли за обектите на сетивата,
човек почти загубва истинското си съзнание, както високите тръстики по брега на езерото постоянно
изсмукват водите му. Когато душата се лиши от своето изначално съзнание, тя загубва способността си
да помни каква е била в миналото и спира да разбира в какво положение се намира в момента. А при

може да изпълнява своята свадхарма безукоризнено. Да се достигне истинска чистота
може само чрез освобождение от оковите на грубата материя. Благодарение на
изпълнението на свадхарма, природата на душата и присъщото за нея чувство на любов
постепенно се пречистват.
Знанието за последствията от различните видове дейност представлява четвъртия
аспект на чистото знание. То включва в себе си знанието за последствията от
греховната дейност (викарма), липсата на дейност (акарма) и праведна дейност
(карма), а също плодовете от философско търсене на истината (гяна) и предано
служене (бхакти). Безнравственият човек води живот изпълнен с грях (викарма).
Негова единствена цел е удовлетворяването на сетивата, тъй като той не вярва в
задгробния живот. Този начин на действия води до болести, преждевременна кончина,
безсмислена загуба на енергия, скръб, наказание в ада след смъртта, глупава слава и
безверие. Подобен живот става източник на страдания, затова нито един разумен човек
не би пожелал такава участ. Характерна черта за привържениците на атеистичен и
квази-духовен нравствен живот е акарма. Главното от всички задължения на човека е
да осъзнае съществуването на Бога и да Му се покланя с помощта на различни ритуали,
като вечерната молитва например. Този, който не прави това, погубва своя живот, дори
да спазва законите на светския морал. Тези закони позволяват на човека да обгради
своето материално тяло против опасностите, но докато не стане вярващ, не бива да му
се вярва. Без вяра в Бога сърцето на човека е така мрачно, както е вселената без
слънчевата светлина. Нерядко в дълбините на такова сърце вият гнезда птиците на
греховете. Затова в свещените писания е казано, че този, който спазва всички закони на
морала, но не вярва в Бога, го очаква наказание в ада. Квази-духовният начин на живот
е базиран на лъжа, затова той е също греховен и осъдителен. Не е трудно това да бъде
разбрано.
Хората, които с вяра се покланят на Бога и водят нравствен начин на живот се
наричат привърженици на варнашрама-дхарма251. Мнозина следват духа на
варнашрама-дхарма, въпреки че дори не подозират това. Можем да видим, че всички
народи, които стоят на по-ниски степени на развитие, изпълняват в опростен вид
предписанията, предназначени за тези, които стоят на по-високо стъпало. Изначално
варнашрама е била предназначена за населението на Индия, но впоследствие жителите
на други страни също са приели основните принципи на варнашрама. Ако тези народи
започнат да считат поклонението на Бога за едно от своите задължения, това ще ги
спаси от викарма и акарма, и ще ги насочи по пътя на карма. Начинът на действия на
такива хора се нарича карма, тъй като те са убедени, че няма нищо по-важно от
предписаните задължения, а Бог за тях е този, който е винаги готов да дари човека с
плодовете на неговия труд. В карма-канда вярата в Бога играе второстепенна роля.
Карма-кандите считат, че възнесението в рая е законно право на този, който е съумял
липса на памет цялото придобито знание почива на илюзорна основа. Душата, с която се случи това,
мъдрите учени наричат погубена. Няма нищо по-вредно за собствения ни интерес от това да мислим
други неща за по-привлекателни от себепознанието. Ако човешкото общество живее единствено с
мисълта, как да се печелят пари и как спечеленото да се харчи за сетивни наслади, това е вредно за
всекиго. Когато човек е лишен от знание и не отдава предано служене, в следващия си живот той става
дърво или камък“.
Шримад Бхагаватам. 4.22.30–4.22.33

251
„Онзи, който Ме почита посредством предписаните си задължения, без да има никакъв друг обект
на обожание, и който неспирно осъзнава присъствието Ми във всички живи същества, постига
неотклонно предано служене към Мен“.
«Шримад Бхагаватам». 11.18.44

да удовлетвори Бога. Господ е подчинен на законите на карма и вярата в Бога е само
едно от многото задължения, които отварят вратата към рая. След като се наслади на
райските удоволствия като награда за извършените праведни дела в миналото, човек се
връща в този свят, за да се занимава отново с карма252. Така ние преминаваме през
безкрайния кръговрат на постъпките и техните последствия. Невъзможно е да се
избавим от оковите на карма, тъй като стремежът към освобождение сам по себе си е
грях.
Представителите на другите религии, такива като християнството и исляма
считат, че постъпките на всеки ще бъдат оценявани в деня на страшния съд. Затова след
смъртта ще ни се наложи да чакаме този ден. Тези, които са извършвали праведни дела
и се придържат към пътя, указан от пророците, ще живеят в рая вечно, а тези, които не
са следвали пророците и са водили живот изпълнен с грях, ще бъдат низвергнати в ада.
Обаче подобни учения не оставят възможност за последващо възвисяване на душата,
тъй като греховете, извършени от нея в някое от въплъщенията ѝ, определят цялата ѝ
последваща съдба. На този, който поради низшия си произход или порочно общуване е
развил в младостта си греховни наклонности, ще му се наложи да се намира в ада
вечно, независимо от това, че такъв човек просто не е имал възможност да се научи на
правилен начин на живот. А с какво е заслужил мястото си в рая този, който се е родил
в благочестиво семейство и благодарение на това е получил добро възпитание? Ако
Божият съд е такъв, тогава какво очаква слабите души? Привържениците на подобна
доктрина имат много опростено разбиране за Бога. В техните представи за отплата
няма справедливост. Правейки извод, ще забележим, че на нивото на теистичен
нравствен живот хората се придържат към концепцията за Бога, в основата на която
лежи карма. Независимо от това, те стоят над греха (викарма) и пренебрегването на
своите задължения (акарма). Задълженията на подобни хора носят ежедневен,
епизодичен и кармичен характер. Вярващите, които следват нравствените принципи, се
делят на две категории. Първите придават на кармичните ритуали по-голямо значение,
отколкото на ежедневните и епизодични задължения, докато вторите, които имат повисока култура, не придават такова голямо значение на кармичната дейност. Някои
изпълняват своите ежедневни и епизодични задължения безкористно, други ги правят
като приношение на Брахман, а трети – като приношение на Върховния Бог 253. Тези,
които се занимават с карма без да преследват никакви користни желания, все пак се
намират под нейно влияние. Когато човек посвещава плодовете от своя труд на
Брахман, той действа на нивото на гяна. Когато поднася резултатите от своята дейност
на Бога, той действа на нивото на бхакти. Резултатът от изпълнение на задълженията
на нивото на бхакти е бхакти, обаче такъв вид предано служене се нарича
второстепенен. Вайдхи-бхактата изпълнява всички тези задължения, тъй като те
благоприятстват неговия начин на живот. Що се касае до другите задължения, тяхното
252
„Тези, които изучават Ведите и пият сока сома, като се стремят да достигнат райските планети,
Ме обожават индиректно. Пречистени от греховни последици, те се раждат на благочестивата райска
планета на Индра и там се наслаждават на божествени удоволствия. Когато се насладят на
изключителното райско сетивно наслаждение и резултатите от благочестивите им дейности свършат, те
се връщат отново на тази планета. Следователно тези, които търсят сетивно наслаждение, като се
придържат към принципите на трите Веди, постигат само повтарящо се раждане и смърт“.
Бхагавад Гита. 9.20–9.21

253
„Този, който изпълнява дълга си без привързаност и посвещава резултатите на Върховния Гопод,
не е повлияван от греховна дейност, така както листата на лотоса не са докосвани от водата“.
Бхагавад Гита. 5.10

изпълнение може да доведе до нежелателни последствия. Затова преданият няма
никаква вяра в плодовете на карма. За да може човек да преживее в този свят е
необходимо да изпълнява определени задължения. Но докато се намираме в обусловено
състояние трябва да отчитаме какво влияние оказват върху нас нашите постъпки.
За плодовете на карма трябва да се каже отделно. Чистото знание позволява да се
постигне према. Обаче сега ние разглеждаме знанието, основано на сетивното
възприятие, на законите на нравствеността, а също на теистичното знание и знанието за
Брахман. Тъй като плодовете от първите два вида знание вече бяха описани, сега ще
стане дума какво може да бъде постигнато на началната степен на знание за Бога и
знание за Брахман. По-рано вече беше казано, че знанието за Бога е основа за
изпълнение на собствените задължения (карма) от чувство за дълг. Кармата има две
особености. Първата се състои в това, че получавайки плодовете на карма, живото
същество се привързва към тях. А тази привързаност от своя страна го подбужда
отново да се занимава с карма. Втората особеност се състои в това, че карма доставя
удоволствие на Бога и носи умиротворение на самото живо същество. За първата
особеност на карма вече беше казано достатъчно. А за втората можем да кажем
следното: кармата, основана на знанието за Бога, спомага за постепенното въздигане
на душата, но не е достатъчно условие. Затова някои избират начин за действие,
препоръчан в аштанга-йога. Йога-шастрите гласят, че ако човек обуздае своя ум,
съсредоточавайки го върху Бога, той може да се разтвори в безличностния Брахман 254.
Обаче при по-внимателно изучаване става ясно, че това утвърждение е неправилно.
Според Патанджали, Бог е личност. На Него са неизвестни страданията, Той не е
обвързан от оковите на карма, не е подложен на опасности и няма никакви мотиви. В
същото време се казва, че Бог е лишен от личностни черти и душата може да постигне
единство с Него благодарение на заниманията с йога. Но когато душите постигат
освобождение, какви взаимоотношения ги свързват една с друга и с Бога-личност? Как
в такова състояние да разберем своята природа? Трябва ли да считаме Бога за
въображаемо същество, на което да се покланяме само на началните нива на йога, и
какво става, когато освобождение постига не само една, а много души? В йогашастрите ние няма да намерим отговор на тези въпроси. Ако Бог е особено състояние,
в което се потапят душите, то достигането на освобождение означава те да станат
единни с Бога. В този случай философията на аштанга-йога по нищо не се отличава от
адвайтавада. Защо тогава да проповядваме една и съща философия под различни
имена? Както ние не се стремим към мистичните сили, които йога позволява да бъдат
развити, не следва да се придава голямо значение и на нейната крайна цел – кеваля, или
освобождението, тъй като тази цел е в разрез с принципите на бхакти. Въпреки че
благата, които обещава йога, могат да изглеждат много привлекателни, те не
представляват голяма ценност.
Много свещени писания утвърждават, че резултатът от знанията за Бога е
възможността да живеем на една планета с Него, да притежаваме същото могъщество и
винаги да се намираме около Него. Но в действителност тези три вида освобождение не
са най-висшата цел на живота, тъй като изключват възможността да служим на Бога.
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„Когато човек се занимава с процесите на обожание на полубоговете, с аскетизъм, контрол на
дишането, състрадание, къпане на свети места, стриктни обети, благотворителност и повтаряне на разни
мантри, умът му не може да постигне такова пълно пречистване, като онова, което се постига когато
Върховният Бог се яви в сърцето му“.
Шримад Бхагаватам. 12.3.48

Според твърденията на някои писания, освобождението от този тип е само врата към
служенето. Ако такова знание за Бога спомага развитието на бхакти, то скоро се
превръща в чисто знание. Така знанието за Бога достига съвършенство.
По-горе беше казано, че когато знанието за Бога се отклонява от своята истинска
цел, то става знание за Брахман. Резултатът от брахма-гяна – сливането с Господ – не
предизвиква нищо друго освен отвращение. Брахман е лишен от индивидуалност. Това
означава, че той е пълна противоположност на всичко съществуващо. С други думи,
Брахман е небитието. Това е значението на думата нирвана. Сливането с Брахман
означава потапяне в нирвана, или в небитието, а това е равносилно на унищожаване на
душата. Какво благо може да донесе на душата подобна крачка, и струва ли си да се
полагат толкова усилия за постигането на тази цел? Нима здравомислещият човек ще се
стреми към същата участ, която са постигнали богохулниците Камса и Шишупала?
Затова резултатът, който може да бъде постигнат с помощта на този вид знание, не
представлява никаква ценност.
Тези, които под гяна разбират логика, трябва да проумеят нейната ограниченост.
С помощта на логиката не може да бъде постигнато това, което лежи извън пределите
на тази материална вселена. Дори да се опитаме да го сторим, ще ни се наложи да се
задоволим с метафорични описания. Обаче това няма да ни даде никаква представа за
онова, което излиза извън границите на материалния свят. А когато логиката търпи
поражение, на нейно място идва атеизмът. Скептицизмът, атеизмът, материализмът и
философията на пустотата са длъжници за своето появяване на неуместното използване
на логиката. По този начин плодовете на гяна са пагубни във всички отношения.
Знанието за плодовете на бхакти е последният вид знание за последствията от
различните видове дейност. Както вече беше казано, бхакти е присъщо на душата
качество, или нейна свадхарма. Плодът на свадхарма е възвисяването на дхарма,
възвисяването на ашрая (душата) и чистотата на вишая (обекта на любовта).
Възнасянето в рая, освобождението, материалното тяло, материалният ум,
обусловеността на душата и повишаване на общественото благосъстояние – всичко
това не е непосредствен резултат от бхакти. Преданото служене, бхакти, е
безпричинно и е естествена наклонност на душата255. Бхакти има тенденция към
постоянно самоусъвършенстване, която се съхранява непосредствено до достигане на
нивото према. Бхакти се стреми колкото може по-бързо да издигне обусловената душа
от незавидното ѝ положение и да я върне в нейното естествено състояние, в което тя
може да изпълнява своите истински задължения по най-добрия начин. Иначе казано,
плодът на бхакти е само бхакти и нищо повече. Там, където присъства стремеж към
материални наслаждения или към освобождение, бхакти не се разкрива по никакъв
начин. Карма и гяна могат да дадат резултат само с помощта на бхакти, обаче бхакти
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„Бог Капила каза: Сетивата, олицетворяващи полубоговете, по природа са склонни да действат в
съответствие с предписанията на Ведите. Както сетивата символизират полубоговете, така умът
представя Върховната Божествена Личност. Естественият дълг на ума е да служи. Когато тази склонност
към служене се използва в безкористно предано служене за Божествената Личност, това е много повисше дори от освобождението“.
Шримад Бхагаватам. 3.25.32
„Чистото предано служене се проявява, когато умът изпитва спонтанно влечение към слушането
на трансцеденталното име и на повествованията за трансцеденталните качества на Върховната
Божествена Личност, която живее във всяко сърце. Както водите на Ганг сами текат към океана, така
бликналият екстаз на чистия преданоотдаден се лее право към Върховния Бог, помитайки по пътя си
всички материални препядствия“.
Шримад Бхагаватам. 3.29.11-.12

притежава пълна независимост. Въпреки че бхакти позволява постигането на всяка
цел, единственият резултат от бхакти е съвършенството на свадхарма.
Пети и последен аспект на чистото знание е знанието за погрешните представи.
Съществуват четири категории погрешни представи: погрешни представи за Бога, за
сварупа на душата, за свадхарма и за истинските плодове на свадхарма. Когато
формата, качествата и забавленията на Бога се обединят заедно, те откриват Неговата
сварупа. Представите, че Бог е лишен от форма са погрешни, тъй като Той притежава
нетленно тяло, изпълнено с блаженство и знание. Това, че Бог няма материално тяло, не
Го прави безформен. Господ притежава непостижими духовни качества. Да твърдим, че
качествата на Бога се ограничават до вездесъщността, означава да принизяваме
Неговото могъщество. Въпреки че Бог слиза на земята в тяло с нормален размер,
благодарение на Своите непостижими качества Той едновременно пронизва със Себе
си всичко съществуващо256. Да твърдим, че Господ е лишен от личностни черти,
означава да свеждаме Неговото могъщество до едно качество и по този начин да Го
принизяваме. Бог притежава и в същото време не притежава индивидуалност. Това е
възможно благодарение на Неговите невъобразими качества.
Някои обясняват предназначението на този свят и населяващите го души по
следния начин. Господ изпраща душите в света създаден от Него, за да могат те да го
направят по-добър, и тези, които действат в съответствие с този план на Бога, Той
дарява с възможността да живеят щастливо. Но такова обяснение противоречи на
непостижимите забавления на Бога. Върховният Бог притежава в пълна степен всички
съвършенства, затова всяко Негово желание се изпълнява от само себе си. За да
направи Своето творение по-съвършено и лишено от недостатъци, на Господ му е
достатъчно само да поиска това. Този, който счита, че Господ е осъществил Своя
замисъл само наполовина, а изпълнението на другата половина е възложил на живите
същества, принизява величието на Бога и Го поставя на едно ниво с неумелия бижутер
или дърводелец. В света съществуват множество такива несъвършени теории.
Господ е единен Абсолют, обаче различните души Го възприемат по различен
начин в зависимост от нивото на своята подготовка. Да се отрича, че Господ е един за
всички, отново означава да се противоречи на неговата сварупа257. Въпреки че
обикновено Господ е недостъпен за нашия поглед, благодарение на бхакти Той се
явява в облика на Божество. Така действа непостижимата енергия на Бога.
Поклонението пред Божеството на Господа е свещен дълг за преданите. Но се намират
и невежи, които отхвърлят подобно поклонение, като твърдят, че Всевишният е лишен
от форма. При това, за да постигнат безформения Абсолют, те измислят някакъв образ
на Бога и се покланят на него. Това се нарича идолопоклонничество и не носи никакво
256
„Неинтелигентните хора, които не Ме познават напълно, мислят, че Аз – Бог, Върховната
Личност, Кришна, преди това съм бил безличностен и сега съм приел тази личностна форма. Поради
недостатъчното си знание те не познават по-висшата Ми природа, която е нетленна и върховна. Никога
не се проявявам пред глупаците и неинтелигентните. За тях оставам покрит от Моята вътрешна енергия и
затова те не знаят, че Аз съм нероден и непогрешим“.
Бхагавад Гита. 7.24–7.25

257
„О, Върховни Господи, Ти не си обикновено живо същество, идващо в този материален свят в
резултат на плодоносни дейности. Затова появяването или раждането Ти на този свят нямат друга
причина освен Твоята енергия на наслаждението. По подобен начин, живите същества, които са част от
Теб, няма причина да страдат от нещастия като раждането, смъртта и старостта, освен когато тези души
са водени от външната Ти енергия“.
«Шримад Бхагаватам. 10.2.39

благо.
Тези,
които
се
гордеят
със
своята
образованост,
отхвърлят
идолопоклонничеството и се занимават с йога. Те си представят, че пранава е лъкът,
душата е стрелата, а Брахман е целта258. Такива хора твърдят, че идолопоклонниците
виждат пред себе си само фигура, изваяна от глина или дърво. Ако затворят очи и
обърнат погледа си навътре, те ще видят в сърцето си истинския образ на Бога, към
който следва да насочим своята любов. Но този аргумент на привържениците на
медитацията, въпреки че в него има частична истина, е недостатъчно убедителен, тъй
като те правят една и съща грешка като идолопоклонниците. Работата е в това, че ако
човек никога не е виждал Бога, Неговият образ, който човек ще създаде в своя ум, ще
бъде също идол. Неправилно е да мислим, че можем да създадем точен образ на
личността, без да сме я видели. Ако се покланяме на такъв измислен образ, е
неизвестно дали тази личност ще приеме нашето поклонение или не. Ако, виждайки
някого, го фотографираме, впоследствие поглеждайки снимката и затваряйки очите си,
ние действително ще усетим неговото присъствие. По този начин снимката е способна
да стимулира реални усещания, а това означава, че няма никакво отношение към
идолопоклонничеството. На езика на науката този метод се нарича мислено
възпроизвеждане. Що се касае до медитацията върху пранава като лък и т.н., тя
представлява само първа стъпка към духовното съвършенство. Сам по себе си този
метод не може да донесе пълно удовлетворение. Подобни подготвителни способи не
позволяват да видим Господ и затова са пригодни само за тези, които се намират на
началните нива на духовно развитие.
Човек, който е видял Бога, не само медитира върху Неговия образ в сърцето си, но
и въплъщава този образ в материята, за да му се покланя с преданост. Подобна статуя
или Божество възбуждат възвишени чувства в тези, които Го съзерцават. Ако такива
хора са наистина сериозни в духовно отношение, Божеството може да им помогне да
достигнат висшата цел на живота. Проповядваната от имперсоналистите доктрина за
безформеност на Бога е също толкова безсмислена, както и поклонението пред
измисления образ на Бога, с което се занимават идолопоклонниците. Тези методи за
духовно усъвършенстване са ценни само за онези, които не знаят истинската цел на
живота. Такива хора наистина блуждаят в тъмнината. Затова всички подобни
философии, които противоречат на сварупа на Бога, е нужно да бъдат отхвърлени.
Хората, които тънат в невежество и са неспособни да постигнат истинската форма
на Бога, критикуват поклонението пред Божеството като идолопоклонничество. Когато
несъвършените идеи на исляма и християнството, и създадената на тяхната основа
брахма-дхарма са завладели умовете на привържениците на чистата дхарма, младото
поколение индуси е изгубило вярата си в поклонението пред Божеството. Особено
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„О, Господи, в процеса на правилното слушане Твоите преданоотдадени Те виждат с помощта на
слуха си. Така сърцата им се пречистват и Ти се настаняваш в тях. Ти си толкова милостив към Своите
предани, че се явяваш пред тях точно в оная вечна трансцедентална форма, в която те винаги мислят за
Тебе“.
Шримад Бхагаватам. 3.9.11
„Васудева каза: Мой Господи, Ти си върховната личност, отвъд материалното съществуване, и Ти
си Свръхдушата. Твоята форма може да бъде възприета посредством трансцедентално знание, чрез което
Ти можеш да бъдеш разбран като Върховната Божествена Личност. Сега разбирам съвършено Твоята
позиция“.
Шримад Бхагаватам. 10.3.13

прискърбно е, че противниците на поклонението пред Божеството критикуват този
метод, дори без да се опитват да го разберат. Както гласи учението на Чайтаня
Махапрабху, религията, в която няма поклонение пред Божеството е непрактична. В
съответствие с принципите на бхакти, поклонението пред Божеството представлява
висша дхарма, затова по-долу ще се постараем да опровергаем доводите на
противниците на този метод. Съществува огромна разлика между поклонението пред
Божеството и поклонението пред идол. На Божеството се покланят заради това, че
олицетворява нетленното тяло на Бога, което е достъпно единствено за духовното
зрение. Велики светци като Вяса и Нарада, и като правило всички чисти предани, в
медитативен транс виждат вечния образ на Бога, изпълнен с блаженство и знание.
Въпреки че тези предани съзерцават Бога постоянно със своя мисловен взор, те
изпитват блаженство и в материалния свят, когато виждат Божеството, което е
отражение на вечния образ на Бога. Следователно този образ не е въображаем.
Невярващите не могат да видят Бога, но преданите съзират Неговия образ в
Божеството. Божеството на Бога не е нищо друго, освен Негов образ. Както в науката и
изкуството явленията, недостъпни за възприятието, се изобразяват образно във вид на
груба материя, Божеството представлява олицетворение на Бога, достъпно за
материалния поглед. Фактът, че Божеството действително представя Бога се
потвърждава и от това, че поклонението пред Божеството ежесекундно усилва нашата
преданост към Бога. За връзката на генератора с електрическата енергия можем да
съдим по резултата, а именно по това, че генераторът изработва електрическа енергия.
Но какво впечатление за генератора ще възникне у този, който не разбира нищо от
електричество? Затова не е учудващо, че хората, които нямат в сърцето си преданост
към Бога, наричат Божеството идол. В действителност тези, които се покланят на
Божеството, изобщо не са идолопоклонници.
Кои са идолопоклонници? Те са хора, които се покланят на това, което няма
никакво отношение към Бога. Идолопоклонниците се разделят на пет категории.
Първите поради незнание се покланят на материята като на Бог259. Вторите отричат
материята и се покланят на Бога като нейна противоположност260. Третите са убедени
в безформеността на Бога, но тъй като е невъзможно да се съсредоточат върху
пустотата, за удобство те измислят някакъв материален образ и му се покланят като на
Бог. Четвъртите за собствено пречистване и усъвършенстване създават в своето
въображение образ на Бога и медитират върху този въображаем образ261. Петите,
259
„Онзи, който счита себе си за инертното тяло, изградено от слуз, жлъчка и въздух; който смята, че
съпругата и семейството му завинаги му принадлежат; който си мисли, че пръстеният образ или родната
му земя са обожаеми; който гледа на святото поклонническо място просто като на водата, намираща се
там, но който нито се солидаризира, нито чувства родство, нито обожава, нито дори посещава онези,
които са помъдрели от духовни истини - такъв човек не е по-добър от крава или магаре“.
Шримад Бхагаватам. 10.84.13
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„Когато ветрецът, носещ благоуханието на листенцата от туласи върху пръстите на лотосовите
нозе на Божествената Личност, достигна до ноздрите на мъдреците, те почувстваха как телата и умовете
им се променят, въпреки че дотогава бяха привързани към концепцията за безличностния Брахман“.
Шримад Бхагаватам. 3.15.43

261
„Личностите, чийно разум е завладян от материални желания, се отдават на полубоговете и
следват определени правила и предписания за почитане, според собствената си природа. Аз съм в
сърцето на всеки като Свръхдуша. И когато някой пожелае да почита даден полубог, Аз правя вярата му
непоклатима, за да се посвети той на това божество“.
Бхагавад Гита. 7.20–7.21

последните, се покланят на себе си като на Бог262.
Към първата категория идолопоклонници се отнасят диваците, огнепоклонниците
и древните гърци, които са се покланяли на планетите. Хората, които не знаят нищо за
личностния ипоста на Господ, но са искрено вярващи в свръхестествените сили, по
силата на своето невежество се покланят на някакъв ярък, светещ обект като на Бог.
Такава разновидност на идолопоклонничество всъщност не бива да бъде осъждана, тъй
като тя напълно съответства на нивото на тези хора.
Изучавайки подробно всички раздели на материалното знание, в хода на своите
логически разсъждения, човек стига до извода, че Бог представлява аморфна
субстанция, противоположна на всички материални качества. Това е втората
разновидност на идолопоклонничество. Тези, които се придържат към подобни
възгледи, ги наричат имперсоналисти. Безформената субстанция, която си представят
имперсоналистите няма никакво отношение към истинската форма на Бога. Да бъдат
приети техните аргументи е възможно само с уговорката, че отсъствието на форма е
само едно от безчисленото множество качества на Бога. Безусловно, образът на Бога се
различава от материята, обаче това не означава, че е противоположен на материята във
всички отношения.
Тези, които приемат за висша цел сливането с Всевишния и се покланят на богове
като Вишну, Шива, Дурга, Ганеша и Сурия се отнасят към третата категория
идолопоклонници. Те не изразяват почитание към вечния образ на Бога, а се покланят
пред въображаеми форми. Панча-упасана (поклонението на петте бога) се отнася към
тази разновидност на идолопоклонничество. Не е ясно само как съсредоточаването
върху обект, който притежава качества, може да помогне за достигането на обект,
който е лишен от всякакви качества.
Медитацията на йогите върху въображаемия образ на Вишну представлява
четвъртата разновидност на идолопоклонничество. Тя може да доведе до някакво
благо, но не позволява постигане на вечната форма на Бога. Към петата разновидност
на идолопоклонничество се отнася поклонението пред самия себе си като на Бог. В
съответствие с учението на Бог Чайтаня, не съществува по-голям грях от такъв вид
поклонение. В същото време няма нищо осъдително към поклонението пред достойни
души, тоест предани на Бога, тъй като е основано върху разбирането за разликата
между Бога и индивидуалната душа.
Петте упоменати категории идолопоклонници осъждат не само личностната
концепция за Бога, но и се осъждат една друга. Идолопоклонниците, които се отнасят
към първата категория, приемат за основно качество на Бога това, че Той присъства
навсякъде, подобно на ефир. Затова те отричат трансценденталния Му образ и
критикуват тези, които се покланят на Неговите въображаеми или ограничени форми.
Смисълът на казаното е в това, че хората, които се намират на едно ниво на развитие на
съзнанието, се придържат към различни възгледи и неизбежно ще бъдат в конфликт
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„Когато Пракашананда Сарасвати подкрепи думите си с цитат на стих от „Шримад Бхагаватам”,
Шри Чайтаня Махапрабху незабавно се възпротиви като произнесе святото име на Бог Вишну. Господът
се представи като най-пропаднало живо същество и каза: “Ако някой приеме една паднала обусловена
душа за Вишну, Бхагаван или инкарнация, той извършва много голяма обида. Шри Чайтаня Махапрабху
продължи: “Дори Бог Брахма и Бог Шива не могат да бъдат считани на нивото на Вишну или Нараяна, да
не говорим за обикновените живи създания. Ако някой ги счита за такива, той начаса бива сметнат за
оскърбител и атеист“.
Чайтанья-чаритамрита. Мадхья. 25.78–25.79

един с друг, подобно на различните жени на един мъж, всяка от които отстоява личните
си интереси. Ето защо едните идолопоклонници осъждат другите. Що се касае до
преданите на Бога, които съзерцават Неговия трансцендентален образ, те не изпитват
вражда към идолопоклонниците. За тях е ясно, че докато човек не постигне
трансценденталния образ на Бога, той е принуден да се покланя на въображаеми
образи. Само след като изчерпи възможностите на своето въображение и разбере
неговата ограниченост, благодарение на общуването си с преданите, такъв човек
започва да осъзнава истинската природа на Бога. При тези, които се намират на това
ниво, вече не възникват никакви разногласия.
Необходимо е да разберем какви са заблудите за природата на душата и да ги
преживеем и отстраним вътре в себе си. Оказвайки се в материално робство, душата,
духовна по своята природа, придобива материални качества. В следствие на
материалното самоотъждествяване, душата, която се намира в материално тяло, спира
да се приема за чиста душа263. Някои приемат, че душата възниква в майчиното лоно и
ако следва своята дхарма, по този начин ще удовлетвори Бога. Тогава Господ ще я дари
със съвършено тяло. Към такова грешно разбиране за природата на душата се
придържат християните, мюсюлманите и членовете на Брахма-самадж. Другите са
убедени, че душата е Брахман, който се намира в илюзия. Постоянно усещайки себе си
като Брахман, може да се избавим от невежеството. Тогава душата ще загуби своята
индивидуалност и отново ще стане Брахман. Подобна философия, която откровено
противоречи на истинската природа на душата, проповядват пантеистите, теософите и
абхеда-брахмавадите. Трети се придържат към мнението, че индивидуалните живи
същества се зараждат от материята по волята на случая, цял живот се трудят за своето
благополучие и накрая умират. След смъртта душата прекратява своето съществуване.
При това някои казват, че независимо, че душата умира завинаги, постъпките,
извършени от нея, продължават да влияят на околните. До този извод, който не
отговаря на истината, стигат Чарвака, Конт, Мил, социалистите и други атеистични
групи.
Подчинявайки се на закона за карма, индивидуалната душа изпитва страдания от
живот в живот. Като се учи на любов, дружба и отречение, тя постепенно се пречиства
и накрая достига състояние на нирвана. Така твърди учението на Буда, което са
проповядвали Шакхясимха и джайните.
Живото същество се появява във вселената по волята на случая и се обрича на
безкрайни мъки. То се бори за съществуване, без да намира щастие в живота и в края на
краищата умира. Само тогава то получава умиротворение. Такава е песимистичната
философия на Шопенхауер.
Индивидуалната душа е съчетание на пракрити и пуруша. Висшата цел се състои
в прекратяване на самостоятелното съществуване на душата. Връзката между
наслаждаващия се (пуруша) и обекта на наслаждение (пракрити) няма начало, но ако
бъде разрушена, това ще постави край на всички страдания. Това твърди философията
263
„О най-добър сред людете, интелигентността на живите същества е объркана от Моята илюзорна
енергия, затова, според собствените си постъпки и прищевки, те говорят по безброй различни начини за
това кое е добре за хората. Някои казват, че хората ще са щастливи чрез изпълняване на благочестиви
религиозни дейности. Други казват, че щастието се добива чрез слава, сетивно наслаждение, истинност,
себеконтрол, умиротворение, личен интерес, политическа власт, могъщество, отречение, консумиране,
жертви, покаяния, благотворителност, обети, предписани задължения или правила за строга дисциплина.
И всеки от тези процеси има своите защитници“.
Шримад Бхагаватам. 11.14.9–11.14.10

санкхя. Тя противоречи напълно на природата на душата.
Според пурва-мимаса на Джаймини, резултатът, към който се стреми индивидът,
е пряко следствие на неговите постъпки. Тази философия не предполага нито
освобождение на душата, нито властта на Бога.
Отначало занимавайки се с крия-йога, а след това отричайки се от света, може да
бъде постигнато състояние, което се характеризира със свобода от последствията на
всяка дейност и с перспективата за сливане с Всевишния. Към това мнение се придържа
Патанджали. Както вече беше обяснено, това мнение също е грешно.
Във философията няя и вайшешика на мъдреците Гаутама и Канада, душата и
Господ са вечни, подобно на атомите на материята. Но при това душата не притежава
съзнание и не е духовна по своята природа. Душата е безкрайно малка частица, също
както и умът. Затова причисляват душата към фината материя. Тези философии
признават освобождението, което според тях е сливането с Брахман, тоест
окончателното унищожаване на душата.
Философията веданта на Шанкара също отрича вечността на душата. Но ако се
обърнем към прякото значение на тази философия, ще видим, че то е пълно с дълбок
смисъл. Коментарите към „Веданта“, написани в духа на преданост, напротив, описват
истинската природа на душата264. Що се касае до философиите, споменати по-горе, те
представят душата в лъжлива светлина и затова трябва да бъдат отхвърлени.
Също е важно да знаем в какво се състоят грешните представи за свадхарма или
за предназначението на душата. Понятия, които обозначават преданост към Господа,
като шраддха, ништха, ручи, асакти, рати, анурага и прити, характеризират
истинската природа на душата. Привързаността към греховния начин на живот, към
кармичните ритуали, лъжливото отречение и неистинското знание върви в разрез със
свадхармата на душата. Тези пороци вече бяха обсъдени по-горе, затова няма да се
повтаряме.
Освен това е нужно да разбираме кои идеи противоречат на истинските плодове
на свадхарма. По-рано беше казано за истинските плодове на бхакти. Някои отнасят
към тях възнесението в рая и освобождението (салокя, саршти, самипя и саюджя). В
съответствие с бхакти-шастрите, материалното наслаждение (бхукти), което
преданото служене доставя, не може да бъде приемано за негов истински плод. Сред
264
„Всеки, който иска да утвърди собственото си мнение или философия, със сигурност не може да
обясни което и да било писание според принципа на директната интерпретация. Философите мимамсака
заключават, че ако съществува Господ, Той е субект на нашите плодоносни дейности. По подобен начин
изповядващите Санкхя философията, които анализират космическото проявление, казват, че причината
за космоса е материалната природа. Последователите на няя, философията на логиката, настояват, че
атомът е причината за космическото проявление, а философите маявади поддържат становището, че
сиянието на безличностния Брахман е причината за космическото проявление“.
Чайтаня-чаритамрита. Мадхя. 25.49–25.51
„От всички споменати философи, никой не се интересува истински от Върховната Божествена
Личност, причината на всички причини. Те са винаги заети с това да оборват философските теории на
другите и да утвърждават собствените си. Чрез изучаване на шестте философски теории човек не може
да постигне Абсолютната Истина. Ето защо наш дълг е да следваме пътеката на махаджаните,
авторитетите. Което те казват, трябва да бъде приемано за върховна истина“.
Чайтаня-чаритамрита. Мадхя. 25.55–25.56

«Слова Шри Чайтаньи Махапрабху источают нектар. Все, что Господь Чайтанья называет высшей
„Думите на Шри Чайтаня Махапрабху са дъжд от нектар. Онова, което Той заключава, е наистина найвисшето добро на цялото духовно знание.”
Чайтаня-чаритамрита. Мадхя. 25.58

упоменатите по-рано характеристики на бхакти няма материално наслаждение. То е
плод на кармата, а не на бхакти. Без бхакти нито един метод няма да даде резултат.
Кармата използва бхакти за постигане на своята цел, обаче бхакти, дарявайки човека
с материални блага, веднага изчезва. От това става ясно, че следствие на кармата е
материалното наслаждение.
Невежеството поробва душата. С придобиването на чисто знание от душата,
пелената на невежеството, която я обвива, се разсейва и душата се връща в своето
естествено състояние. По този начин мукти, или освобождението, е следствие на гяна,
а не на бхакти. Салокя, саршти, самипя и сарупя са особени разновидности на мукти,
подходящи за предано служене265. Независимо от това преданият не се стреми към
нищо, освен към предано служене на Бога. Споменатите разновидности на мукти са
следствие на чистото знание. Те представляват относителна ценност, въпреки че
допускат служене на Бога. Освобождение наричат състоянието, след достигане на което
душата се освобождава от връзката с материалния свят. Обаче бхакти съществува и
преди, и след това състояние. Бхакти съществува дори след освобождението. И това е
резултат от бхакти, а не от мукти. Не трябва да мислим, че бхакти води до мукти.
Бхакти води единствено до бхакти и до нищо друго. Докато в нашето сърце живее
желанието за наслаждения и стремежът към освобождение, в него не възниква бхакти.
Но стремежът към бхукти и мукти е в разрез с принципите на бхакти.
От петте упоменати вида знание – това, което е основано на сетивно възприятие и
това, в основата на което лежат моралните закони и науката за Бога – са второстепенни.
Те се отнасят за тялото, ума, обусловената душа и положението на индивида в
обществото. Такъв вид знание е несъвършено и затова не представлява голяма ценност.
Брахма-гяна е само един от разделите на науката за Бога. В редки случаи този вид
знание подпомага духовната практика, обаче най-често от него няма никаква полза.
Всички видове знание, описани по-горе, отстъпват на чистото знание. Само то е
истинско знание, защото съпътства бхакти. Когато в раздела, посветен на бхавабхакти, се говореше за асакти, или привързаност към описание на качествата на Бога,
под това се разбира привързаността към чисто знание 266. Без да притежаваме знание за
забавленията на Бога, ние няма да можем да слушаме и да преразказваме
повествованията, възпяващи Неговото величие. Въпреки че Господ слиза на земята в
облика на човек, Той не се поддава на измерване. Така майка Яшода е опитвала да
завърже малкия Кришна, но не успяла да направи това, защото Кришна е безграничен.
Тогава, виждайки предаността на Яшода, Господ се смалил и ѝ позволил да Го завърже.
265
„Въпреки че чистият предан не се стреми към нито един от петте вида освобождение, четири от
тях, а именно: салокя, саршти, самипя и сарупя допускат предано служене на Бога. Стремежът към
салокя, саршти, самипя и сарупя се проявява двуяко. В единият случай мотив е желанието за
наслаждение на богатството и могъществото, даряван от освобождението, а в другия – желанието за
удовлетворяване на Бога със своето служене. Що се касае до чистите предани, те не се опитват да
извлекат лична изгода от четирите вида освобождение“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.2.55–1.2.56

266
„Ако изучаването на свещените писания, повтарянето на джапа и аскетизмът се извършват без
преданост към Бога, тогава всички тези занятия напомнят бръсненето на мъртвец, което е пригодно само
за украсяване на трупа. По мнението на мъдреците, кучеядецът, пречистил се в огъня на предаността, е
достоен за похвала, докато човекът, който е познавач на Ведите, но не вярва в Бога, не заслужава никакво
уважение. Защото този, който наистина е разумен, трябва задълбочено да изучава свещените писания и в
същото време с преданост да се покланяна Бога“.
Хари-бхакти-судходая

Да бъде разбрана тази игра на Бога е възможно само с помощта на чисто знание. От
гледна точка на чистото знание и бхава-бхакти, цялото многообразие на знанието,
което се отнася към категорията на гяна, е несъвършено. Ето защо, бхакти-шастрите
не го признават. Чистото знание не е съставна част на гяна-канда. Гяна-канда
представлява една от четирите разновидности на несъвършеното знание, затова е
нужно да бъде избягвана.
Трите елемента на знанието са получаването на информация, нейното усвояване и
усещането на духовен вкус. Ако говорим за бхава-бхактата, първите две съставки на
знанието са били усвоени от него още на нивото на садхана-бхакти благодарение
изучаването на литературата за преданото служене. Единственият елемент на знанието,
актуален за бхава-бхактата, е духовният вкус. Той се съхранява дори след
освобождението. Възможността на обусловената душа да изпитва духовен вкус е
ограничена. Що се касае до освободената душа, за нея обителта на този вкус е
Вайкунтха. Вайкунтха според сведущите мъдреци е това място, където възможността
да се изпитва духовен вкус не познава ограничения (вигата кунтхи). В сърцето на
бхава-бхактата едновременно присъстват вкусът към чисто знание, или познанието за
Бога, безразличие към това, което е несъвместимо с бхакти, и влечение към Бога.
Всички тези качества имат една същност. С развитието на истинска преданост към
Бог,а чистото знание (съвършено разбиране на Бога) и отречението започват да играят
спомагателна роля по отношение към бхакти. На нивото на бхава-бхакти чистото
знание, или юкта-вайрагя, са неотделими едно от друго. Те са естествен резултат от
бхава и са призвани да подпомогнат преданото служене267. При отсъствието на тези
качества бхава не се проявява. Признаците на бхава, които могат да бъдат наблюдавани
в този случай, са само отражение или подобие на бхава. За това ще стане дума понататък.

5.4. Рати
Независимо по какъв начин бхава-бхакти се проявява в сърцето на човека: в
резултат от садхана-бхакти, по благословия от Бога или благословия от Неговите
слуги, този вид бхакти може да бъде развиван само в обществото на предани на
Кришна268. Оскърблението на преданите, обратно, води до това безценното съкровище
на рати с времето да се изгуби или да придобие нежелателни качества, което е много
прискърбно. Ето защо е много важно бхава-бхактата, също като всеки друг бхакта, да
се отнася към преданите с любов и да не ги обижда. Благодарение на такива отношения
267
„Когато по този начин престане да служи на гуните на материалната природа и развие у себе си
Кришна съзнание, когато постигне знание и отреченост и се занимава с йога, при която умът му е
постоянно съсредоточен върху преданото служене за Върховната Божествена Личност, човек Ме постига
още в този живот, защото Аз съм Върховната Личност и Абсолютната Истина“.
Шримад Бхагаватам. 3.25.27

268
„Като служи в нозете на духовния учител, човек постига състоянието на трансцендентален екстаз
в служенето за Божествената Личност, неизменния враг на демона Мадху, а това служене го избавя от
всички материални страдания“.
Шримад Бхагаватам. 3.7.19

на нивото на садхана-бхакти се постига избавяне от анартхите, а на нивото на бхавабхакти се развива бхава.
Понякога може да изглежда, че най-великото съкровище рати притежават хора,
които не са от числото на преданите на Бога. Избягвайки критиките по адрес на
различните религиозни течения и техните представители, ние по молба на вайшнавите
ще обясним това противоречие с цел правилно разбиране на чистата рати, която
притежават преданите. Казаното тук неизбежно ще се различава от едни или други
учения, които следват отделните наши читатели, затова ние предварително ги молим за
извинение. Само тези, върху които е паднал огромен късмет, достигат нивото на чиста
преданост към Бога и развиват в себе си рати. Човек не може да бъде научен на рати
по книга и това произведение е написано за тези, които вече са повярвали в чистото
предано служене. Разбира се, книгата може случайно да попадне в ръцете на
привържениците на други учения, но в това няма наша вина. Ако ги споходи щастливия
жребий, и те се съгласят с изложеното по-долу, още по-добре. В противен случай, те
следва да дадат тази книга на някой друг, за да не се чувстват засегнати.
Абхеда-брахмавадите, или последователите на философията на абсолютния
монизъм, твърдят, че Брахман е лишен от качества. Тъй като е невъзможно да се
покланяш на безличния Брахман е необходимо да бъде създаден някакъв образ на Бога
във въображението. Те казват, че индивидуалната душа притежава качества и нейното
поклонение на Бога неизбежно е атрибутивно. Ето защо на първо време, намирайки се
под властта на материалните качества, следва да се покланяме на въображаем образ на
Бога. Когато умът постигне равновесие, с помощта на гяна и вайрагя може да бъде
постигнат лишеният от качества Брахман. В своята книга „Апарокшанубхути“ главният
проповедник на абхеда-брахмавадите Шанкарачария пише, че култивирайки
отреченост, проницателност, владеене на ума и сетивата, безпристрастие, търпение,
вяра, разсъдливост и стремеж към освобождение, в резултат на дълбоки размишления
може да бъде разбрано собственото предназначение. За да бъдат развити тези девет
качества е нужно да се изпълняват задълженията в съответствие на съсловието и
начина на живот, да се извършва аскеза и да се опитва да бъде удовлетворен Господ
Хари. По думите на Шанкарачария, това помага за развитие на упоменатите по-горе
черти на характера. Господ Хари може да бъде удовлетворен чрез покланяне на
деватите, които притежават материални качества. Към тези девати се отнасят Кали,
Сурия, Ганеша, Шива и Вишну. Тъй като на тях се покланят по различен начин са били
написани тантрите, които описват метода за поклонение към всеки от тях.
Покланянето пред упоменатите девати е необходимо за да се постигне
съсредоточеност на ума. При съответстваща практика това може да бъде направено и
без концентриране на вниманието върху някакъв обект. В края на краищата подобна
медитация позволява да бъде разбрано такова качество на Абсолюта, като
еднообразието (нирвишеша). Когато това разбиране бъде задълбочено, човек осъзнава,
че той сам е Брахман.
Адвайтавадите са убедени, че същността на Брахман е единствената субстанция,
единствената реалност. Всичко останало не е субстанция (васту), тоест е нереално.
Деватите, поклонението към които е един от елементите на садхана, са също
нереални. На последното ниво, или нивото нирвишеша, няма нужда от такова
поклонение. Деватите са само плод на въображението, както и муртите, или
фигурите на Бога в храма. По този начин, Кали, Сурия, Ганеша, Шива и Вишну не
съществуват в реалността. Подобни възгледи разделят последователите на аштангайога и Панча-упасана. Всички тези категории трансценденталисти се отнасят към
числото на брахмавадите, които приемат освобождението за висшата цел на живота.
Без да вярват в съществуването на деватите, те все пак им се покланят. По време на

поклонението брахмавадите проявяват рати, или бхава, която понякога може да бъде
приета за истинска рати. На религиозните празници може да бъде видяно, че такива
хора ги тресе трепет, по телата им се появява пот, кожата им променя цвета си,
започват да проливат потоци от сълзи и да танцуват в самозабрава. Въпреки че всичко
това действително са признаци на рати, те не са предизвикани от безкористната рати и
вяра, които бяха описани по-рано в тази книга269.
Съществуват пет разновидности на рати: чиста рати, сянка на рати (чхая-рати),
отразена рати (пратибимба-рати), материална рати (джада-рати) и фалшива рати
(чхала-рати). Свещените писания наричат чистата рати и по друг начин – бхагаватирати, чид-рати и бхава. Чистата рати – това е способността на чистата душа да се
намира в единение с Бога и да бъде напълно удовлетворена (атма-рати). В това
състояние душата не се стреми към нищо друго, освен към Бога (бхагавати-рати).
Чит-рати и бхава, тоест емоциите, които непосредствено предшестват любовта,
всичко това са различни синоними на рати. Способността на джива да съществува в
чист вид, напълно погълната от Бога се нарича рати. През това време умът на човека
повече не се отклонява към нищо друго. Тази непоколебима целеустременост
представлява характерна особеност на рати. Мекота, спокойствие, радост, пристрастие
и дълбока привързаност – всичко това са различни нива на рати.
Едва различимата проява на чиста рати се нарича чхая-рати, или сянката на
270
рати
. Въпреки че тази разновидност на рати е приета за по-низша, тя носи усещане
за щастие и помага за избавяне от скръбта. Чхая-рати възниква благодарение на
общуването с преданите или благодарение на практиката садхана-бхакти. Тази
разновидност на рати се отличава с непостоянство. Дори обикновените хора,
оказвайки се в кръга на преданите, могат да усетят чхая-рати. Ако на човек му се
усмихне късметът и в неговото сърце се появи сянката на рати, с времето той може да
постигне по-високи нива. Но това още не е истинска бхава, а само нейно подобие. По
милостта на чистите предани чхая-рати много бързо се превръща в истинска рати, или
бхава. Обаче оскърблението на предани води до изчезването на чхая-рати.
269
„Понякога изглежда, че сърцата на хората, които се стремят към освобождение, се топят от рати,
обаче това не бива да се приема като признак на истинска рати. Как може рати, заради която тези
трансценденталисти, постигнали своята истинска природа, жертват всички свои желания, и която Бог
Кришна дарява неохотно дори на преданите, заети с духовна дейност, да се прояви в сърцата на тези,
които не следват пътя на чистото предано служене и са обзети от желанието да постигнат освобождение,
сливайки се с безличния Абсолют?“
Бхакти-расамрита-синдху. 1.3.41–1.3.43

270
„Далечното подобие на рати, което омагьосва и избавя от материалните страдания, се нарича
чхая-рати-абхаса, или сянка на рати. Тази сянка на рати може да бъде постигната дори от
незаслужаващите я неразумни хора, ако те слушат повествованията за Бога и възпяват Неговото величие,
празнуват дните на появяване на Бога, живеят във Вриндаван и от време на време общуват със святи
преданоотдадени на Бога. Сянката на бхава, която изпреварва постоянно растящото блаженство, се
появява само в сърцата на тези, на които много им е провървяло. Дори подобието на бхава може бързо да
се превърне в бхава, с благословиите на възлюбените предани на Бога. Ако човек нанесе оскърбление в
нозете на тези предани, независимо какво подобие на бхава притежава, то ще изчезне от неговото сърце,
както намаляващата луна постепенно изчезва от небосвода. Освен това оскърблението на преданите води
до това, че бхава напълно се унищожава или с времето се превръща в подобие на бхава, а накрая в
нейното най-ниско проявление. В случая на трансценденталистите, които се стремят към сливане с
Абсолюта, тяхната бхава се превръща в отражение или сянка на подобието на бхава, и тези хора започват
да се отъждествяват с висшия обект на предаността – с Личността на Бога. Затова понякога може да
изглежда, че някои от тези, които са избрали пътя на мокша, или освобождението, възприемат себе си
като Бог, когато танцуват или изпълняват други видове служене на Бога“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.3.49–1.3.56

Под влияние на общуването с истински предани, присъщата за тях рати понякога
се отразява в сърцата на абхеда-брахмавадите и почитателите на въображаемите
девати. Признаците на екстаз, които трансценденталистите, стремящи се към
освобождение, проявяват на киртаните и религиозните празници, в сравнение с
екстаза на преданите се наричат отразени. Възникването на рати у почитателите на
деватите може да бъде обяснено по следния начин. Разбирайки колко трудно може да
бъде постигнато освобождение по начина, който им е предаден от техните духовни
наставници, тези хора изливат душата си пред въображаемите девати и при това
откриват признаци на рати. Това позволява на почитателите на деватите да усетят
трохичка от онова блаженство, което доставя постигането на тяхната висша цел –
освобождението. И сянката, и отражението на рати са нейно подобие (ратиябхаса).
Сами по себе си те не са чиста рати. Чиста рати се развива само у този, който
признава вечния образ на Бога и в действителност се занимава с предано служене.
Почитателите на въображаемите девати отричат вечността на душата, и това ги лишава
от рати на обителта, или ашрая. Тъй като крайната цел на тези хора е разтварянето в
битието на Всевишния, а в това състояние няма обект, към който рати може да бъде
насочена, такива хора са убедени, че Господ е безличен. По този начин рати, която
проявяват почитателите на деватите, е или отражение на чистата рати
(пратибимба)271, или разновидност на материалната или дори на фалшивата рати.
Тъй като (по мнение на почитателите на деватите) обителта на рати (живото
същество) не е вечно, а обектът на рати (Върховният Бог) е лишен от индивидуалност
или форма, природата на рати също трябва да бъде преходна, условна, фалшива,
материална или отразена. Ако на привържениците на панча-упасана им провърви и
благодарение на наставленията на духовните им учители или задълбочаването на ручи,
те разберат, че обектът на тяхното поклонение е вечен и че душата е призвана да му
служи, това може да доведе до частично проявление на рати. Така рати почитателите
на Вишну, Шива и Ганеша, пречиствайки се благодарение на истинското знание, в края
на краищата се обръщат към Кришна. Рати на тези, които медитират върху Слънцето с
времето приемат убежище у Нараяна, който се намира в недрата на Слънцето. А рати
на почитателите на пракрити, преминавайки над нивото на медитация върху шакти,
избират за свой обект вездесъщия Господ. В „Бхагавад-Гита“ Кришна казва, че тези,
които се покланят на деватите в действителност се покланят на Него, но правят това
не както препоръчват свещените писания272. Рано или късно тези хора също достигат
Кришна. Обобщавайки изводите от всичко казано ще забележим, че докато представите
на човека за ашрая и вишая са непълноценни, рати не се проявява напълно. За да
можем да се избавим от тези противоречия е нужно да развиваме в себе си рати в
271
„Състоянието на тези, които се стремят да се възнесат на райските планети или да станат единни с
Абсолюта, което позволява без особени усилия да се постигне желаното и се характеризира с признаци
на рати (такива като сълзи, тръпки, настръхване, бледност и т.н.), представлява разновидност на подобие
на рати, която се нарича пратибимба. Понякога, срещайки на пътя си чисти преданоотданени, хората,
които се стремят към сетивни удоволствия или към освобождение, по подражание на преданите, започват
да пеят святото име на Бога и да Му възнасят хвала като при това изпитват щастие. Сред множеството
такива хора само в сърцата на някои щастливци се отразява луната на бхава, израснала в сърцето на
чистия преданоотдаден“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.3.46–1.3.48

272
„О, сине на Кунти, тези, които са поклонници на полубоговете и ги почитат с вяра, в
действителност обожават само Мен, но не правят това по правилен начин“.
Бхагавад Гита. 9.23

продължение на много животи. Само тогава можем да постигнем преданост към
Кришна. Разбира се, необходимо условие за това е общуването с ваишнавите.
В този свят могат да бъдат открити множество примери на материална рати,
особено ако вземем хора, които изпитват привързаност към виното, жените,
богатството и вкусните ястия. Меджнун не може да живее без Лейла, лишавайки се от
компанията на Урваши, цар Яяти умира, а Ромео се разделя с живота си заради
Жулиета. Подобни ситуации често са описвани в книгите. Всичко това са признаци на
рати, но на каква рати? Когато душата става обусловена и започва да счита себе си за
родена от материята, свадхарма на душата (нейната рати към Бога) също се изкривява.
Тогава вместо Бог душата избира материята за вишая и проявява признаци на рати. Ето
защо образите, пред които се покланят имперсоналистите, следващи метода на панчаупасана, също се считат за материални. Всичко, което беше казано за материалната
рати, насочена към материалните обекти е справедливо и за случаите, когато рати е
насочена към въображаемите девати. Например, когато четем за приключенията на
Гъливер и отъждествяваме себе си с него, ние също изпитваме радост и мъка, и
откриваме признаци на рати. Затова не е удивително, че почитателите на един или друг
девата, демонстрират признаци на рати, когато слушат за неговите деяния. Една
старица например, слушайки историята, описана в „Рамаяна“ за това как Рама бил
прогонен в гората, започнала горчиво да плаче. Когато я попитали защо плаче, тя
отговорила, че е имала коза, но веднъж козата ѝ отишла в гората и повече не се
върнала. Като чула историята на Рама, старицата си спомнила своята коза и не могла да
сдържи сълзите си. О, читателю, този случай доказва, че далече не всички от тези,
които със сълзи на очи се покланят на Бога, са обзети от истинска рати. Мнозина са
подвластни на материалната рати, която в отделни случаи може да представлява
отражение на истинската рати. Това се отнася за брахмавадите и за почитателите на
деватите.
Четирите описани разновидности на рати могат също да бъдат лъжливи.
Например, невярната жена показва признаци на материална рати като се опитва да
притъпи бдителността на своя мъж. Много от тези, които се покланят на ниско ниво
демонстрират признаци на рати, за да се насладят на храната, предложена на
Божеството. Такива са проявленията на фалшивата рати. Стремейки се да заслужат
милостта на духовния наставник, да се прославят пред останалите предани или да
направят впечатление на публиката, някои имитират рати към Бога. За постигането на
своята користна цел те танцуват така, че тялото им се облива в пот, проливат сълзи, а
при това гласът им заглъхва, треперят и дори проявяват признаци на бхава. Обаче в
сърцата на тези хора не се наблюдава саттвика-викара, или изменения, които са
предизвикани от пречистването от материалната мръсотия273.
Хората, които наистина са достойни за съжаление, пренебрегват истинската рати
към Бога, като я разменят за множество други нейни разновидности, които съществуват
в този свят. Независимо от това, дори този, който никога не е следвал никаква садхана,
може внезапно да придобие рати към Бога. Когато това се случва, трябва да разбираме,
че този човек се е придържал към садхана в продължение на много животи, обаче
заради някакви препятствия не е могъл по-рано да развие рати в себе си. Когато тези
препятствия са преодолени, завесите от рати падат и тя изведнъж се проявява в пълна
степен. На това ниво преданият придобива привързаност към Бога и изгубва интерес
273
„Оковано в желязо е онова сърце, което даже и при съсредоточено повтаряне на святото име на
Бога не се променя, екстазът не идва, очите не се пълнят със сълзи, а космите не настръхват“.
Шримад Бхагаватам. 2.3.24

към всичко, което не е свързано с Него274.

Глава 6
6.1. Према-бхакти
Когато бхава, или рати става дълбока или се сгъстява я наричат према275. С
пробуждането на према сърцето на човека се разтапя и той започва да мисли, че Бог
принадлежи само на него. Когато рати се развива до такава степен, че позволява да
бъде вкусена сладостта от игрите на Бога, такава рати може да бъде наречена према.
На нивото на рати също има усещане, че Господ ни принадлежи, но то на носи
изключителен характер276. Бог също се явява като обект на чиста рати, но рати все
още не е достигнала такова ниво, когато приемат Господ за единствен вишая (обект на
своята любов). Когато се случва това, рати приема форма, която е най-подходяща, за
да се изпита блаженство от игрите на Кришна. Рати, която е подходяща за раса, е
према. Рати, за която беше разказано в предишната глава, е бутонът на према, обаче
тази рати е лишена от чувството за неразделна привързаност към Кришна и затова не
дава достъп до раса277. Рати, която е достигнала нивото на према става стхай-бхава
(перманентен екстаз). Без стхай-бхава и дума не може да става за раса. Когато рати я
наричат према, трябва да се разбира, че това е само началното ниво на према.
Съществуват два вида према: първият е предизвикан от бхава, а вторият е
постигнат по благословия свише. Когато благодарение на непрекъснатото служене на
Бога с помощта на различни методи на бхакти, бхава достига висше съвършенство в
сърцето, вече я наричат према, която е предизвикана от бхава278. За съкровените
274
„Ако човек, който дори не се опитва да се занимава с духовна практика, проявява признаци на
бхава, трябва да се разбира, че той е застанал на духовния път още в миналия си живот, но по някакви
причини е излязъл от него“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.3.57

275
„Когато изпитваната от човека бхава достига най-голямата дълбочина на сърцето му и се
размеква напълно, още повече, когато той развива чувство за собственост към Шри Кришна (Той е мой)
и силна привързаност, мъдреците наричат това према“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.4.1

276
„По думите на Бхишма, Прахлада, Удхава и Нарада привързаността, насочена единствено към Бог
Вишну и съчетава в себе си любов към Него и усещането на своята власт над Него, се нарича бхакти“.
Панчаратра

277
„Когато ние прехвърляме всички свои привързаности на Кришна, това влечение към Кришна и
усещането, че Кришна принадлежи само на нас, Бхишма и другите велики мъдреци го наричат према.
Тази према-бхакти бива два вида, в зависимост от това, от какво е предизвикана – от бхава или по
безпричинната милост на Шри Хари“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.4.3–1.4.4

278
„Благодарение на постоянната практика на съкровените езотерични аспекти на бхакти, в сърцето
на садхака се пробужда бхава. Когато тази бхава достигне съвършенство, тя е наречена према-бхакти,
предизвикана от бхава“.

съставни части на бхава вече беше говорено по-рано. Према, предизвикана от бхава, се
разделя на према, предизвикана от вайдхи-бхава279и рагануга-бхава. Но когато према
възниква просто благодарение на съприкосновението с образа на Бог, казват, че тя е
получена по благословия отгоре. Това може да се случи или благодарение на лична
среща с Бога, или благодарение на общуването с тези, които сами притежават према.
Общуването с човек, който притежава према позволява извисяване до бхава, а след
това развитие на према, чрез непосредствено служене на Кришна или следвайки
различните методи на бхакти. Према, която е придобита по благословия отгоре, бива
два вида. Към първият се отнася према, която има оттенъка на благоговейното
отношение към Бога (махатмя-гяна-юкта према), а към втория – чистата према (кевала
према).
Према, придобита благодарение спазването на правила и ограничения се смесва с
разбирането за величието на Бога (махатмя-гяна-юкта према). Някои наричат това
снеха-бхакти. Подобен вид према позволява на душата да получи освобождение като
саршти, сарупя, самипя и салокя. Но дори след като душата получи някой от тези
видове освобождение, тя продължава да служи на Бога. Према, придобита с помощта
на рагануга-бхакти обикновено води до пълна съсредоточеност върху Бога (кевала
према) („Бхакти-расамрита-синдху“, 1.4.14), но ако на нивото на рагануга човек
съхранява привързаността си към вайдхи (правилата и ограниченията), той не
придобива кевала према. Ако примесът на вайдхи остава по силата на изграден навик, а
не заради привързаност, тогава това няма да попречи за развитието на кевала-према.
Развивайки в себе си према, душата реализира докрай всички заложени в нея
възможности и получава пълно удовлетворение 280. До нея никога повече няма да се
докосне мръсотията на греха. Према е висшето съвършенство, което душата може да
постигне. В сравнение с према, освобождението е нищожно, без да отчитаме, че е и
непостоянно. Освобождението е само един от множеството странични резултати на
према. Въпреки че душата се докосва до материята от незапомнени времена, с
пробуждането на према тя загубва напълно материалното съзнание. Животът в премабхакти е свободен от материалната мръсотия и е изпълнен с Кришна съзнание.
Правилата и ограниченията, подобно мъждукането на светулки при изгрев, се разсейват
в лъчите на према. За према-бхакти дори материалният свят се превръща във
Вайкунтха, духовното царство.

Бхакти-расамрита-синдху. 1.4.5

279
„Възпявайки святото име на Върховния Бог, човек достига до степента да обича Бога. Тогава
преданият е стабилен в обета си на вечен слуга на Бога, и постепенно много силно се привързва към
специфично име и образ на Върховната Личност. Докато сърцето му се топи от екстазна любов, той се
смее силно, или плаче, или крещи. Понякога пее и танцува като луд, защото е безразличен към хорското
мнение“.
Шримад Бхагаватам. 11.2.40

280
„Наистина, благословен е човекът, в сърцето на когото се е появило съкровището на према. Дори
тези, които са постигнали езотеричния смисъл на свещените писания, при цялото си желание са
неспособни да разберат пълното многообразие на оттенъците на према“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.4.17

6.2. Стадии за развитие на према
Трябва да знаем всички стадии за развитие на према. Тези стадии са девет:
шраддха (вяра), садху-санга (общуване с духовни хора), бхаджана-крия (преданно
служене), анартха-нивритти (пречистване), ништха (непоколебимост), ручи (вкус),
асакти (привързаност), бхава (пробуждане на любов към Бога) и према (любов към
Бога)281.
Този, който не признава нравствените закони, не се отличава много от животното.
Удовлетворяването на сетивата с помощта на постиженията на научно-техническия
прогрес и интелектуалната дейност носи в себе си демонично начало. Подобни
наслаждения са нищожни и ефимерни. Нравствените хора спазват предписанията,
които регламентират физическата и умствената дейност, но от духовна гледна точка
животът на такива хора е безсмислен, тъй като те не вярват в Бога и в живота след
смъртта. Що се касае до тези, които спазват нравствените закони и формално се
покланят на Бог, тяхната активност се приема за дейност от най-ниско ниво. Тя е
нечиста и затова не носи на душата пълно удовлетворение. Душата не може вечно да
остава на това ниво. Начинът на живот на имперсоналистите е също грешен и
заслужава сериозно порицание. Истински живот е животът на този, който служи на
Бога282.
281
„Отначало у човек трябва да възникне стремеж към самоосъзнаване. Той ще го подбуди да търси
обществото на тези, които са достигнали високо духовно ниво. След това този неофит получава
посвещение от възвишен духовен учител и, следвайки неговите указания, започва да се занимава с
предано служене. Като изпълнява предано служене под ръководството на духовен учител, той се
освобождава от всички материални привързаности, утвърждава се в духовната практика и получава вкуса
към слушане на повествованията за Абсолютната Личност на Бога, Шри Кришна. Този вкус помага на
човека да развие привързаност към Кришна, която като се усилва се превръща в бхава, началният стадий
на трансцендентална любов към Бога. Истинската любов към Бога се нарича према и е най-висшата
степен на съвършенството“.
Бхакти-расамрита-синдху. 1.4.15–1.4.16

282
„Един йоги постига върховната цел, когато с искрено усилие се ангажира в по-нататъшен
напредък, пречисти се от всички замърсявания и постигне съвършенство след много, много раждания за
практикуване на йога. Един йоги е по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик от кармичния
работник. Затова, о, Арджуна, при всички обстоятелства бъди йоги. А от всички йоги този, който винаги
с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат е от мисли за Мен и Ми отдава трансцендентално любовно
служене, е най-интимно свързан с Мен в йога и е най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение“.
Бхагавад Гита. 6.45–6.47
„Аз не завиждам на никого, нито предпочитам някого, и се отнасям еднакво към всички. Но
всеки, който Ми служи с преданост, е Мой приятел. Той е в Мен и Аз съм също негов приятел. Дори
човек да извършва най-отвратителната дейност, ако е зает с предано служене, той трябва да бъде смятан
за свят, защото неговата решителност е правилно насочена. Той бързо става благочестив и постига траен
мир. О, сине на Кунти, можеш смело да заявиш, че Мой преданоотдаден никога не загива. О, сине на
Пртха, всички, които приемат убежище при Мен, дори да са нископоставени по рождение - жени, ваишии
(търговци) и шудри (работници), - могат да достигнат върховното местоназначение. А колко повече това
важи за благочестивите брахмани, преданоотдадените и светите царе. Следователно щом си дошъл в този
временен, пълен със страдания свят, ангажирай се в любовно служене на Мен“.
Бхагавад Гита. 9.29–9.33
„Човек, който съвестно изпълнява отредените си задължения в продължение на сто живота, става
достоен за поста на Брахма, а когато още повече се усъвършенства, може да достигне дори мене, Шива.
Но който се е предал на самия Бог Кришна, на Вишну, и Му отдава чисто предано служене, веднага се
издига до духовните планети. Аз [Шива] и останалите полубогове постигаме тези планети едва след
унищожението на материалния свят“.

Всевишният пронизва със Себе си всичко съществуващо. Той е творец и владика
на мирозданието. Привързаността към Него представлява истинско благо. Ползата от
всичко останало зависи от това, доколко то ни позволява да развием в себе си
привързаност към Бога. Свободата на душата и нейното знание, получени с помощта на
разума, са нищожни. С тяхна помощ Господ не може да бъде удовлетворен. Затова е
нужна безкористна преданост към Него. Предназначението на душата се състои в това
да служи вечно на Бога. Връзката на душата с материята е предизвикана от невежество
и води душата към деградация. Причината за всички беди на душата се крие в нейното
безразличие към Бога. По този начин душата сама си е виновна, че се намира в робство.
Творец на душата и на цялото мироздание е Самият Бог. Този свят не е фалшив, както
някои утвърждават. Той е реален, но не е вечен. Материалният свят служи като затвор
за разбунтувалите се души. Но Бог е много милостив. Той отново и отново се опитва да
избави душата от страданията и с нетърпение чака кога тя ще положи съзнателни
усилия, за да заслужи Неговата милост. Тогава Той ще ѝ позволи да вкуси сладостния
нектар на Своите вечни забавления. Господ може да освободи всички от материалния
свят, но Той иска душата да се опита сама да развие в себе си преданост към Него.
Такъв е Неговият непостижим замисъл. Бащата може да даде цялото си богатство на
своя син, дори и той да не е готов за това, но ще получи по-голямо удоволствие
отначало да научи сина си да се разпорежда правилно с богатствата. По аналогичен
начин се проявява любовта на Бога към падналите души. За душата няма по-добра
участ от служенето на Бога.
Убедеността в това се нарича шраддха, или вяра. Когато у човека се появява
твърда вяра в Бога и разбиране за собствената му безпомощност, думите, че няма подобра съдба от служенето на Бога сами излитат от неговите уста. Анализирайки всички
останали видове вяра, описани по-рано, ние ще стигнем до извода, че непоколебимата
вяра в Бога включва в себе си всички тях. Чайтаня Махапрабху е нарекъл такава вяра
семето на лианата на бхакти. От примера на различни ваишнави можем да видим, че на
някои от тях да придобият вяра им е помогнало безпристрастното изучаване на
свещените писания, а на други – общуването с преданите слуги на Бога и техните
съвети. Трети са придобили вярата си просто изпълнявайки задълженията си в
системата варнашрама, като по този начин са се освободили от привързаностите към
плодовете на своя труд. Четвърти са развили вяра след разочарование от абстрактни
философски разсъждения, а при пети това е станало без всякакви видими причини.
Възникването на вярата не се подчинява на никакви закони. Вярата е над всички
правила и закони, затова се казва, че да я придобие може само този, на когото много му
е провървяло. Пробуждането на вярата се случва едновременно с излизането от
кармичната дейност283.
Шримад Бхагаватам. 4.24.29
„Мой скъпи Уддхава, неопетнено чистото предано служене, което ми отдават Моите предани, Ме
поставя под тяхна власт. Не мога да бъда така завладян от тези, които се занимават с мистична йога,
философията Санкхя, благочестиви дейности изучаване на Ведите, аскетизъм или отречение“.
Шримад Бхагаватам. 11.14.20

283
„Докато не се е наситил на плодоносните дейности и не е пробудил вкуса си към предано служене
посредством шраванам киртанам вишнох [ШБ 7.5.23], човек трябва да действа в съответствие с
регулиращите принципи на ведическите предписания“.
Шримад Бхагаватам. 11.20.9

Този, в който се е пробудила вярата, изгубва покоя си. Такъв човек както и порано е пълен с грях и за да го изкорени напълно решава да приеме убежище в нозете на
преданите. Той започва да търси срещи с тях и по милостта на Кришна неговите
търсения се увенчават с успех. Това е първият стадий в развитието на према284.
Общувайки с преданите, неофитът се учи на такива видове предано служене като
слушането за Бога и възпяването на славата Му, а също помнене на образа, качествата и
забавленията на Бога. Ако се занимаваме с описаните по-рано пет форми на предано
служене, то удовлетворяването на сетивата и материалните желания, които
представляват корена на греха, с времето ще отстъпят мястото си на бхакти. Въпреки
че тялото на такъв човек както преди носи отпечатъка на греха, неговата душа вече е
свободна от греховните желания. Това е вторият стадий от развитието на према285.
Отглеждайки в себе си преданост към Бога, можем да победим привързаностите си към
материалните наслаждения и греховни постъпки, да се избавим от жестокостта,
алчността и другите недостатъци. Така става пречистването от материалните желания
(анартха-нивритти). Това е третият стадий от развиването на према, на който човек се
избавя от всички привързаности и неговата вяра се съсредоточава върху Бога. Докато
човек не е изживял греха в себе си, неговата вяра не може да стане непоколебима.
Колкото повече той се освобождава от греха, толкова по-твърда става вярата му. Тази
непоколебимост се нарича ништха. Тя е четвъртият стадий от развитието на према.
Този, който е развил в себе си твърда вяра, служи още по-усърдно на Бога и много
държи на общуването с преданите. Така неговото сърце се пречиства още по-дълбоко
от греха, и непоколебимостта му започва да му носи радост. Това се нарича духовен
вкус или влечение (ручи) 286, пробуждането на което ознаменува завършването на
петия етап в развитието на према. Когато човек развива в себе си вкус към това, което е
свързано с Кришна, за него всичко останало изгубва напълно своята привлекателност.
В зависимост от задълбочаването на ручи се случва по-нататъшното пречистване
на сърцето от греха. Така възниква привързаността към Кришна (асакти). Този, който е
развил асакти в себе си, все още се намира на нивото на садхана-бхакти, но вече е
284
„В обществото на чистите преданоотдадени обсъждането на забавленията и дейностите на
Върховната Божествена Личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето. Като развива такова
знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението, а когато постигне освобождение,
привързаността му към Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското предано
служене“.
Шримад Бхагаватам. 3.25.25

285
„О, два пъти родени мъдреци, да се служи на преданоотдадените, които са напълно освободени от
всички пороци, е велико благо. Чрез такова служене човек развива склонност да слуша посланията на
Васудева. Божествената Личност Шри Кришна, който е Параматма [Свръхдуша] във всяко сърце и
благодетел на честните преданоотдадени, очиства сърцето на преданоотдадените от желанието за
материално сетивно наслаждение, когато те са развили потребност да слушат посланията Му, които сами
по себе си са добродетелни, ако се слушат и повтарят правилно“.
Шримад Бхагаватам. 1.2.16–1.2.17

286
„Аз съм процъфтяващ, всемогъщ и по-висш от Бог Брахма и от Индра, царя на небесните планети.
Аз съм онзи, който дарява цялото щастие, което се постига в небесното царство по силата на
освобождението. При все това, брамините не искат материални удобства от Мен. Те са много чисти и не
желаят да притежават нищичко, а просто се вглъбяват в предано служене на Мен. Нима е нужно да
търсят материални облаги от когото и да било друг? Мои скъпи синове, не бива да завиждате на никое
живо същество, било то подвижно или неподвижно. Знаейки, че Аз се намирам вътре в тях, трябва да
поднасяте почитта си винаги на всички. По този начин ще поднасяте почит на Мен“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.25–1.5.26

достигнал съвършенство в нея. Такъв човек знае, че неговият живот се е увенчал с
успех. Това означава, че той се е приближил до шестия етап в развитието на према.
Когато асакти се развие напълно, наричат я бхава, рати или кълна на према.
Сърцето на човек, който е постигнал това ниво, се разтапя. Това е седмото стъпало в
развитието на према287.
Когато благодарение на развитието на бхава човек започне да мисли, че Кришна
принадлежи само на него, това се нарича любов към Бога (према). Този, който се
намира на това ниво, постоянно изпитва емоции, без които е невъзможно да се
наслаждава на раса288.
Ваишнавата, който върви по пътя на садхана-бхакти, е длъжен внимателно да
следи за своето духовно състояние, оценявайки какво е било то до вчера и с колко се е
подобрило днес. Ако ръководейки се от приведените по-горе категории, ваишнавата
открие, че за няколко дни не е напреднал в духовния живот нито крачка, това означава,
че е извършил някакво оскърбление. Изяснявайки в какво се състои то, той трябва да го
изчисти чрез общуване с преданите и да го избягва в бъдеще. Да преодолее склонността
да извършва това оскърбление е възможно като непрекъснато развива в себе си
преданост към Кришна и като Го моли за милост.
Тези, които не следят своето духовно развитие, ще се предвижват много бавно по
духовния път заради незабелезаните от тях препятствия, които сами си създават. О,
бхакти, моля ви да се отнесете към това сериозно!

6.3. Повтаряне на святото име в стадия на стремежа към према
Према е най-висшата цел на душата и се пробужда благодарение на развитието на
бхава. Ако душата съхранява правилно отношение към Кришна, тя постепенно се
издига все по-високо и по-високо, и в края на краищата достига светилището на према.
Према има два стадия: стремеж към према и добиване на према. Човек, който е
достигнал према, няма към какво повече да се стреми. На това ниво има само кришнараса и нищо друго. На нивото на стремежа към према съществуват два вида предани:
тези, които придобиват блаженство благодарение на правилно поведение и тези, които
достигат същата цел чрез проповядване. Някои извличат щастие и от едното, и от
другото едновременно289. Правилното поведение включва в себе си преди всичко
287
„Така в продължение на две годишни времена – дъждовния сезон и есента – аз слушах мъдреците,
тези велики души, които постоянно възпяваха чистата слава на Бог Хари. И когато у мен бликна изворът
на преданото служене, обвивките на проявленията на страстта и невежеството се стопиха“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.28
„Щом в сърцето необратимо се установи любовното служене, всички последици от влиянието на
страстта и невежеството – похот, желания и копнежи – изчезват. Тогава преданоотдаденият се
установява в доброто и постига пълно щастие“.
Шримад Бхагаватам. 1.2.19

288
„Бог е раса. Въздигайки се до раса, душата придобива блаженство“.
Тайттирия-упанишад. 2.7.1

289
„Някои имат много добро поведение, обаче не проповядват вярата на Кришна съзнание, докато
други проповядват, но не се държат подобаващо. Ала ти изпълняваш едновременно и двете задължения
по отношение на святото име чрез личния си пример и чрез своето проповядване. Затова ти си духовният
учител на целия свят, защото си най-възвишеният предан на света”.
Чайтаня-чаритамрита. Антя. 4.102–4.103

слушане на разкази за Бога, докато проповедта отдава предпочитание на възхвалата на
имената на Бога.
На нивото на стремежа към према, према-бхактата изцяло се отдава на Кришна.
Той се отличава с цялостно подчинение на божествената воля (шаранагати) 290. В
„Бхагаватам“ и „Гита“ могат да бъдат открити множество възхвали по адрес на душата,
която се е отдала на Бога. Без такова цялостно отдаване на Бога не може да се появи
дори бхава, да не говорим за према. Искреното отдаване на себе си Богу означава, че
човек приема само това, което подпомага достигането на према-бхакти и избягва
всичко, което пречи на този процес. Преданият мисли за Кришна като за свой
единствен покровител. Той не търси покровителство още някъде и не насочва вярата си
към никого другиго. За него Кришна е единственият защитник. Той няма съмнения за
това. Освен това усеща себе си като най-пропадналия. Убеден е, че нито той сам, нито
другите са способни да постигнат нещо без волята на Кришна291. Душата, която се е
отдала напълно на Бога, приема убежище само в Неговото свято име, въпреки че
съществуват множество други видове бхакти. Отдалата се душа получава
удовлетворение, като слуша святото име и помни за него. Никакъв друг вид поклонение
пред Бога не може да се сравни по чистота и духовност с повтарянето на Неговото име.
В „Хари-бхакти-виласа“ сред всички останали видове предано служене, повече от
всичко се прославя повтарянето и помненето на святото име на Бога. В „Падма-пурана“
се утвърждава, че няма разлика между Кришна и Неговото име, защото името на Бога е
духовно по своята природа. Святото име на Кришна съдържа в себе си Неговия духовен
образ и цялото разнообразие от раса.
За да се постигне Кришна и Неговото свято име, отначало е нужно да се
постараем да бъде разбрана тяхната духовна природа. Без това няма да можем да се
покланяме на Бога по съвършен начин. Какво да кажем тогава за постигането на целта
на нашата садхана! Познаването на духовната природа (сварупа) на Кришна и Неговите
енергии е единственото, което може да направи нашето поклонение на Господа
съвършено292. Нека да разгледаме тази тема по-подробно.
На база свещените писания по-горе вече бе обяснено, че душата е изключително
малка духовна искрица, че обителта на Кришна е всецяло духовна, че самият Кришна е
290
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от всички греховни
последици. Не се страхувай“.
Бхагавад Гита. 18.66
„Просто приеми подслон единствено у Мен, защото Аз съм Върховният Бог, намиращ се в
сърцата на всички обусловени души. Прислони се при Мен с цялото си сърце, и по Моята милост се
избави от всеки страх, независимо от обстоятелствата“.
Шримад Бхагаватам. 11.12.15

291
„Шестте съставки на отдаването на божествената воля са: 1) приемане на всичко, което помага
извършването на предано служене; 2) отказване от всичко, което пречи на преданото служене; 3) твърда
вяра в защитата на Кришна; 4) приемане на Кришна за свой най-висш покровител и господар; 5)
поставяне на себе си в пълна зависимост от Кришна; 6) кротост и смирение“.
Хари-бхакти-виласа

292
„Знанието позволява да се постигне освобождение без особен труд, а благочестивите постъпки,
такива като ритуалните жертвоприношения, помагат да се изпитат всякакви сетивни наслаждения. Но да
се развие бхакти е хиляди пъти по-сложно“.
Падма-пурана

подобен на духовно слънце, че кришна-бхакти е духовната природа на живото
същество, а името на Кришна е същността на духовната раса. По-нататък за духовните
реалности ще се говори на база примера на великите души, които се стремят към према.
Преданото служене носи на сърцето духовно блаженство. В сравнение с преданото
служене, брахма-гяна, или познанието на Брахман, не представлява никаква ценност,
защото то не дава възможност да бъде усетено блаженството, присъщо на духовните
същества и духовната дейност293.
Шри Чайтаня Махапрабху, въплъщавайки се на земята през Кали-юга заради
спасението на падналите души, е считал Ведите за единственото доказателство, или
прамана. По-подробно за това се говори в „Шримад Бхагаватам“. Ведите доказват
убедително, че живото същество представлява миниатюрна духовна частица и е
свързано с Върховния Бог по същия начин, както частицата слънчева светлина е
свързана със слънцето294. И Кришна, и живото същество са духовни по своята
природа, но Кришна е независим като слънцето, а живото същество зависи от Кришна,
както частицата слънчева светлина зависи от слънцето. Кришна е Върховният Бог, а
живото същество винаги остава слуга на Кришна. Кришна се намира в своята
божествена обител, Голока, която е напълно духовна. Духовният свят се нарича
Вайкхунта295. Духовната природа на тялото на Кришна се потвърждава от
„Ваджасанея-упанишад“ 296. В „Шветашватара-упанишад“ се казва, че Кришна,
Върховният Бог, или Върховният Брахман, притежава разнообразни енергии,
шакти297. А „Мундака-упанишад“ утвърждава, че същността на бхакти се състои в
293
„О, Господи, транцеденталното блаженство, което човек постига, като медитира върху лотосовите
Ти нозе и слуша за Твоето величие от чистите преданоотдадени, е така безгранично, че дори не може да
се сравнява с брахмананда – наслаждението, изпитвано от човека, който смята, че е потънал в
безличностния Брахман и се е слял с Върховния Бог. И щом дори брахмананда бледнее пред
трансценденталното блаженство на преданото служене, какво остава за ефимерните радости на живота в
райското царство, който всеки миг може да бъде прекъснат от неумолимия меч на времето? Всеки, който
се е издигнал до райските планети, рано или късно отново ще трябва да се върне тук, на Земята“.
Шримад Бхагаватам. 4.9.10

294
„Както най-малките искрици излитат от огъня, така и всички души излизат от Висшата душа.
Тези души обитават два свята – духовен и материален, а също и областта, която ги разделя“.
Брихадараняка-упанишад. 2.1.20

295
„Господ обитава духовната обител в небесата“.
Мундака-упанишад. 2.7

296
„Такъв човек трябва действително да знае най-великия от всички, безтелесния, всезнаещия,
безукоризнения, този, който няма вени, чистия и неосквернения, самодостатъчния философ, този, който
от незапомнени времена изпълнява желанията на всеки“.
Ишопанишад. 8
„Той е главният вечен сред всички вечни. От всички живи същества Той е върховното същество.
Той сам изпълнява желанията на всички живи същества“.
Катха-упанишад. 2.2.13

297
„Върховният Бог по своята природа притежава многообразни енергии, такива като гяна, бала и
крия“.
Шветашватара-упанишад. 6.8

духовните взаимоотношения с Бога (раса). Там е казано, че тези, които считат Кришна
за самия живот на всичко живо, се отказват от философски умозаключения и напълно
се съсредоточават към изпълнените с блаженство забавления на Бога298.
Постигайки Бога благодарение на чистото знание, истинските мъдреци развиват в
себе си чиста преданост към Него (прагям). Всеки, който постъпва по този начин, се
нарича брахмин. А този, който е изживял живота си напразно, без да познае Бога, е
достоен за съжаление. Човекът, който е познал Бога е брахмин, или с други думи,
кришна-бхакта, ваишнава299. Такава е истинската природа на бхакти.
„О, Майтрея, само Висшата Душа, атма, трябва да бъде обект за съзерцаване,
слушане, помнене и медитация. Съзерцавайки атма, слушайки за атма, помнейки за
нея и медитирайки върху нея, може да бъде познато всичко съществуващо. Тази атма е
Кришна. Кришна ни е по-скъп от синове и богатство, защото Той пронизва със себе си
всичко и всички. Колкото и да е силна нашата привързаност към материалните обекти,
в действителност ние сме привързани не към тях самите, а към Бога пребиваващ в тях“
(„Брихадараняка-упанишад“) 4.5.6, 8.
Вечните взаимоотношения на индивидуалната душа с Висшата Душа, Кришна, се
наричат према, любов. По своята природа према е напълно духовна.
Каква е взаимовръзката на материалния свят с духовния свят? Този, който разбере
тази взаимовръзка ще придобие истинска духовна мъдрост. Обаче изследването на
природата на духа много често ни отвежда във фалшиво направление. Така опирайки се
на логиката в своите разсъждения, може да се стигне до извода, че духовният свят е
пълна противоположност на материалния свят. Продължавайки логическата верига,
може да се направи заключение, че духът няма форма, затова Абсолютът е
несъвършена, аморфна, полу-духовна Субстанция, Брахман. Брахман няма форма и не е
подложен на изменения, лишен е от качества и способност да обича, и е невъзможно да
бъде описан с думи. Отчайвайки се да разберат името, образа, действията и качествата
на тази Субстанция, човек прекратява всякаква дейност. По този начин, абстрактните
философски разсъждения представляват сериозно препятствие по духовния път.
Потвърждение за това намираме в беседата на Вяса с Нарада, описана в „Бхагаватам“
300.
Този, който се ограничава с разбирането за Абсолюта като сияеща духовна
Субстанция, която в действителност представлява само сянка, или далечно подобие на
298
„Бог е самият живот на всички живущи. Мъдрецът, постигнал Бога, спира да говори на други
теми и се потапя напълно в Неговите игри. От всички, които са познали Брахман, такъв мъдрец се приема
за най-добър“.
Мундака-упанишад. 3.1.4

299
„Човекът, който е постигнал прагям, го считат за брахман, а този, който си тръгва от този свят без
да познава непогрешимия Бог, го наричат скъперник, или крипана. Противоположно на крипана, човек
който напуска този свят, притежавайки знание за Бога, го наричат брахман“.
Брихадараняка-упанишад. 3.8.10

300
„Дори да е освободено от всичко материално, учението за себепознанието не е съвършено, ако не
излага схващането за Непогрешимия Бог. Тогава какъв е смисълът от плодоносните дейности, които са
преходни по природа и болезнени от началото до края, ако те не се използват в предано служене на
Бога?“
Шримад Бхагаватам. 1.5.12

духовната реалност, лишава себе си от възможността да разбере изпълнението с
блаженство духовни лили на Всевишния. Братя, не се спирайте до достигнатото!
Постарайте се да преминете духовното сияние на Брахман и да попаднете в духовния
свят. Там ще ви се открие Върховният Брахман и Неговата духовна дейност, и вие ще
можете да се насладите на общуването с единния Господ. Не си мислете, че духът е
безжизнен, както изсъхналото дърво. Според твърденията на „Мундака-упанишад“,
тези, които са сведущи в духовната наука, знаят, че Върховният Брахман, до когото не
може да се докосне гуната на страстта, се намира в златна (т.е. духовна) обител301.
Тази обител е осветена от духовна светлина, която позволява да бъде постигнато името,
образа, качествата и деянията на Бога. Светлината на слънцето, луната, звездите,
мълниите и огъня, които ние използваме в този свят, в духовния свят са ненужни,
защото той е озарен от духовна светлина. И Въпреки че сме свикнали да считаме
слънцето и луната за светила, в действителност тяхната светлина е само отражение на
духовната светлина. За това подробно е казано в описанието на Брахмапура (обителта
на Брахман), което е приведено в „Чандогя-упанишад“. Духовният свят, озарен от
духовна светлина, е съвършен праобраз на материалния свят. В духовния свят всичко
носи щастие. Материалният свят е изкривено, низше подобие на духовния свят. На
грубо, физическо ниво духовният свят се проявява под формата на материалните
светила, слънце и луна, а на фино ниво – като светлината на материалното знание,
средоточие на което представляват умът, разумът и фалшивото его. Ние възприемаме
светлината на слънцето с грубите сетива, а материалното знание ни се открива, когато
пречистваме своя фин материален ум, разум и фалшиво его, благодарение на занятията
по аштанга-йога. Подобно възприятие е характерно за всички души, потънали в
материалното робство.
Следвайки наставленията на Нарада, Вяса придобил изначалното духовно
виждане, присъщо за всяка душа и благодарение на това в съвършенство познал името,
образа, качествата и лилите на Върховния Бог302. Вяса също видял сянката на висшата
енергия на Бога – мая. Той разбрал по какъв начин мая въвлича душата в илюзия и как
това води до изкривяване на самата природа на непогрешимата душа. Вяса осъзнал
още, че душата може да се върне в своето естествено, неосквернено състояние, ако с
помощта на бхакти развие духовно виждане. Тогава той съставил „Шримад
Бхагаватам“, където описал подробно божествените лили на Бога. Извратеното
съзнание на душата се проявява двояко: като фалшиво само-отъждествяване и като
фалшива представа за Кришна. Тези заблуди заставят душата да се отвърне от Кришна
и я поставят в създадения от мая безкраен цикъл от действия и техните последствия. По
този начин, в този свят душата среща както щастие, така и мъка. Когато тя се откаже от
301
„Светозарната обител, покрита от златна обвивка, излъчва сияние, което не знае равни на себе си.
Тази истина се открива на тези, които са познали Бога. В духовната обител няма нито слънце, нито луна,
нито звезди, нито блясък на мълнии, нито огън. Всичко в нея е озарено от сиянието на Брахман“.
Мундака-упанишад. 3.9.10–3.9.11

302
„Той съсредоточи ума си, като го свърза по съвършен начин с преданото служене [бхакти-йога], в
което няма и следа от материализъм, и видя Абсолютната Божествена Личност заедно с винаги
подчинената Й външна енергия. Под въздействието на тази външна енергия живото същество, което е
трансцендентално към трите проявления на материалната природа, мисли, че е създадено от материята.
Затова то изпитва материални страдания. Свързващия процес на преданото служене може
непосредствено да облекчи материалните страдания на живото същество, които са чужди на природата
му. Но повечето хора не знаят това. По тази причина мъдрецът Вясадева състави това ведическо писание,
което е свързано с Върховната Истина“.
Шримад Бхагаватам. 1.7.4–1.7.6

опитите да постигне природата на духа с помощта на логиката, основана на светското
знание, или следвайки пътя на кармите, като се занимава с ащанга-йога, или следвайки
пътя на гяна, занимавайки се със санкхя-йога, и застане на пътя на непогрешимата
бхакти-йога, тогава в лъчите на чистото знание със своето духовно зрение тя ще види
истината. Осъзнавайки нищожността на светското щастие, душата постига кришнапрема. Тогава Кришна, когото сравняват с духовното слънце, я дарява със Своята
милост. Единствено благодарение на милостта на Кришна може да се избавим от
заблудите и да достигнем духовни висоти303. Основното условие за постигане на
духовно виждане по пътя на чиста бхакти е вярата. В един прекрасен ден Вяса се
усъмнил в ефективността на карма-канда и на сухите философски разсъждения. Тогава
той попитал своя гуру: „Аз постигнах цялото знание дадено ми от теб, но моята душа е
неудовлетворена както преди. О сине на Брахма, кажи ми каква може да е причината за
това? Отговори ми, тъй като се намирам в дълбоко объркване“304.
Нарада отговорил: „В Пураните, „Веданта Сутра“ и „Махабхарата“ ти си описал
детайлно четирите цели на човешкия живот – дхарма (благочестивата дейност), артха
(икономическото процъфтяване), кама (сетивните наслаждения) и мокша (
освобождението), но не си дал толкова подробно обяснение на духовната лила на
Върховния Господ, в която няма и сянка от нещо материално. Това е причината за
твоята неудовлетвореност. Ти си направил голяма грешка, като си представил
варнашрама-дхарма като главно задължение на обусловената душа. Ако човек се
отрече от своята светска дхарма и започне предано да служи на Господ, какво ще
загуби, дори ако по-късно слезе от този път? В същото време, ако човек добросъвестно
изпълнява своите предписани задължения, но не се покланя на Господ, в това има ли
много полза?“305 От казаното става ясно, че освен преданото служене на Върховния
Бог, няма друг път към духовното съвършенство. Покланяйки се на Господ чрез
повтарянето на Неговото свято име, душата постига истинско благо306.
303
„Да се говори и слуша за Бога е недостатъчно, за да Го разберем. Да постигнат Бога могат само
тези, които е избрал Той Самият и които са Му особено скъпи“.
Мундака-упанишад. 3.2.3

304
„Шри Вясадева каза: Всичко, което каза на мен, е съвършено правилно. Но въпреки това аз не
намирам покой. Искам да те попитам коя е основната причина за неудовлетворението ми – ти
притежаваш безкрайно знание, понеже си потомък на самородения [Брахма, който няма материални баща
и майка]“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.5

305
„Този, който е изоставил материалните си занимания заради преданото служене на Бога, понякога
може да падне, ако не е още достатъчно зрял, но дори в този неуспех за него няма нищо страшно. А
човекът, който не се занимава с предано служене, пак няма да постигне нищо“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.17

306
„О, царю, постоянното повтаряне на святото име на Бога по примера на великите авторитети е
сигурен и безстрашен път, който ще изведе до успех всички – и тези, които напълно са се освободили от
материалните желания, и тези, които жадуват за материално наслаждение, а също и тези, които са
вътрешно удовлетворени, защото притежават трансцендентално знание“.
Шримад Бхагаватам. 2.1.11
„Преданото служене, започвайки с възпяването на святото име на Бога, е окончателният
религиозен принцип за живото същество в човешкото общество“.
Шримад Бхагаватам. 6.3.22

Вяса постигнал духовно виждане благодарение на бхакти-йога. Такъв транс, или
самадхи, го наричат естествено, тъй като преданото служене е леко и естествено за
душата. Предаността към Кришна е заложена в душата по природа, затова кришнабхакти се счита за естествена дхарма на душата. Връщането към тази дхарма се случва
по следния начин: рано или късно човек разбира, че следването на карма-канда (било
то извършване на осемнадесетте вида жертвоприношения или практикуване на
аштанга-йога), не помага за приобщаване към преданото служене на Кришна. Става му
ясно и, че тази цел не може да бъде достигната нито с помощта на частично разбиране
на природата на духа (т.е. знанията за Брахман), нито с помощта на материалното
знание, натрупано от ума307. Без да вижда друг изход, той моли за милост ваишнавите
и Бога: „О Кришна, спасителю на нашите души! Аз, Твоят вечен слуга, се озовах в
океана на материалното битие и търпя жестоки мъки от това. Моля те, смили се над мен
и ми позволи да се скрия в праха на Твоите лотосови нозе“. Тогава всемилостивият
Господ дарява този предан с убежището на Своите лотосови нозе и го утешава. Като
постоянно слуша и повтаря святото име на Бога със сълзи на очи, а също като помни за
Него, преданият достига стадия на бхава. Кришна, който се намира в неговото сърце,
отстранява всички прегради и материални желания, пречиства сърцето му и след това
милостиво дарява предания с према. Но в случай, че човек няма желание да се отдаде
на Господ (шаранагати), в своята гордост той ще се опита да постигне тази цел с лични
усилия и в резултат само ще изсуши своето сърце. Затова преданият трябва да бъде
готов да приеме Кришна в сърцето си с велико смирение. Така той окончателно ще се
избави от желанието да постигне Кришна с помощта на светската логика; тогава ще се
отвори неговото духовно зрение и той ще види истинския образ на Господ. Ако избягва
глупавото общуване и приема всичко благоприятно за духовния живот, в процеса на
преданото служене неговият ум ще стане устойчив. С течение на времето такъв предан
се издига от нивото ништха (издръжливост) до нивото бхава. А човекът с нечисто
сърце върви в противоположно направление308.
Човек, който се намира на нивото за придобиване на према, непрестанно с
искрено сърце повтаря и пее името на Кришна в обществото на преданите. Той няма
вкус към каквито и да било други видове бхакти. Тъй като святото име му позволява да
се научи бързо да съсредоточава ума си, преданият лесно постига целите на яма, нияма,
пранаяма, дхяна, дхарана и пратяхара. По милостта на святото име той преминава
всички тези степени от аштанга-йога и постига пълна власт над ума си, което
всъщност се явява целта на йога. В зависимост от това как умът на предания се
пречиства от замърсяването, пред него все повече и повече се открива великолепието

307
„Този, който иска да познае Бога, е длъжен като вземе разпалки за жертвения огън, да се обърне
към гуру, който се е утвърдил в знанието за Господ, знае свещените писания и се отличава с безукорно
поведение“.
Мундака-упанишад. 1.2.12

308
„Коя благородна душа не би служила с любов на такъв велик господар като Божествената
Личност? Чистите преданоотдадени, които се обръщат за закрила единствено към Бога, лесно могат да Го
удовлетворят, докато за грешниците е почти невъзможно да заслужат милостта Му“.
Шримад Бхагаватам. 3.19.36
„Нечестните хора не могат да напреднат по пътя на бхакти, докато тези, които се покланятна Бог,
макар и несъвършено, но искрено, непременно ще постигнат успех на този път“.
Брахма-самхита. 153

на духовния свят. Блаженството, доставяно от према, което преданият започва да
изпитва, е подобно на безкраен океан. Никакъв друг метод за самоусъвършенстване не
носи дори капка от подобно блаженство. Достигайки това ниво, преданият жадува само
за милостта на Кришна и за нищо повече309.
„Името на Кришна е изцяло духовно. Нито знанието, нито аскетичните подвизи,
нито медитацията, нито самоотречението, нито концентрацията на сетивата, нито
благочестивата дейност не могат да се сравнят по могъщество с името. Името е
висшето освобождение. Името е висшата цел. Името е висшето блаженство. Името е
висшето достояние. Името е висшата преданост. Името е висшият разум. Името е
висшата любов. Името е висшият обект за помнене. Името е смисълът на битието.
Името е повелителят на душата. Името е най-почитаният обект за поклонение. Името е
висшият гуру“ („Агни-пурана“).
Ведическите писания прославят духовната природа и величието на святото име
така: „О Господи, ние Ти отдаваме почитта си като знаем, че няма нищо по-висше от
Твоето име. Поклонението пред него не е регламентирано от никакви правила и стои
над всякакви ритуали. Името е напълно духовно и светозарно. То е източникът на
всички Веди. Затова ние с най-велико усърдие и старание се покланяме на името, което
не се отличава от Върховния Брахман. Да се постигне името е по-лесно, отколкото
душата, защото в името е скрита същността на знанието. Името е едновременно и
средството за духовно усъвършенстване (садхана) и неговата цел (садхя). О Господи,
името – това са Твоите лотосови нозе. Затова в безчислени поклони ние се простираме
в Твоите нозе. Като се стремят да постигнат висшето благо, преданите обсъждат
помежду си величието на името и му отдават възхвала. Преданите знаят, че Твоето име
е изцяло духовно. Ето защо, когато преданите слушат пеенето на святото име, те се
присъединяват към него и по този начин се пречистват. Името е майката на Ведите. То
е вечно, изпълнено със знание и блаженство. О Вишну, само по милостта на Твоето име
ние сме способни да Ти възнасяме молитвите си, затова то е единственият обект на
нашето поклонение“.
Чайтаня Махапрабху е възпял славата на святото име в Своята „Шикшаштака“ в
осем стиха, в които са описани различните етапи, през които преминава преданият,
преди да достигне съвършенство в повтарянето на святото име. Така, в третия стих310
се казва какви качества се развиват в този, който повтаря святото име, избягвайки
десетте оскърбления. Следващият стих311 описва повтарянето на святото име с

309
„Хората, които наистина са мъдри и склонни към философия, трябва да се стремят единствено
към тази цел, която не може да бъде постигната никъде в тази вселена, дори ако я пребродим цялата от
най-висшата планета [Брахмалока] чак до най-низшата [Патала]. Що се отнася до щастието, което носят
сетивните наслаждения, когато му дойде времето, то идва само, както идват и страданията, макар че не
ги желаем“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.18

310
„По-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавайки почитания на другите без очакване
за почит към себе си – в такова настроение трябва да възпяваме винаги Хари“.
Шикшаштака 3

311
„О, Господарю на всичко! Аз не желая богатства, последователи, красиви жени или уважение!
Копнея единствено живот след живот да изпитвам безпричинна преданост към Теб, любими Боже!“
Шикшаштака. 4

беззаветна преданост към Господ. Петият стих312 представлява искрено разкаяние и
молба за милост. А последните два стиха313 посочват как преданият, усещайки себе си
като жител на Вриндаван и следвайки стъпките на Шримати Радхарани, трябва да се
покланя на Господ в раздяла и при среща с Него. В писанията има много възхвали на
святото име и ако приведем всички в тази книга, тя ще стане обемна колкото „ХариБхакта-виласа“. Затова няма да влизаме в подробности и веднага ще преминем към
усъвършенстването в нама-бхаджан, или повтарянето на святото име. Трябва
предварително да уточним, че за да се заеме с нама-бхаджан, преданият, който се
намира в стадия на стремежа към према, е длъжен винаги да помни и твърдо да вярва в
следните истини: образът на Кришна и Неговото име, служенето на Кришна и Неговите
приближени са вечно чисти и духовни. Кришна, Неговата обител и преданите, които
участват в Неговите игри, са неподвластни на материалната енергия, мая. Служенето на
Кришна също е нематериално. Тронът на Кришна, Неговият дом, храстите и горите на
Вриндаван, Ямуна и всичко останало в духовния свят е напълно трансцендентално.
Преданият трябва да разбира, че подобна вяра е истинска и вечна и тя няма нищо общо
със сляпата материална вяра. Сварупа, или истинската природа на изброените атрибути
на духовния свят, не се проявяват напълно в материалния свят, но тя е винаги проявена
в сърцето на чистия предан.
В този свят резултатът от садхана е постигането на истинската природа на
духовния свят. Това се нарича сварупа-сиддхи. Всеки, който постига сварупа-сиддхи,
напускайки тялото по милостта на Кришна се възнася много скоро в духовния свят, или
достига васту-сиддхи. Обаче в материалния свят може да бъде усетена само сянката на
това състояние на битието. Що се отнася до освобождението, то представлява
предварителен стадий на духовното развитие, което кулминира в према314.

6.4. Усъвършенстване в нама-бхаджан (повтаряне на святото име)
Пълното разбиране на истинската природа на духовното царство се нарича
сварупа-сиддхи, или осъзнаване на своите взаимоотношения с Господ (самбандха).
Осъзнавайки тези взаимоотношения, човек започва да култивира в себе си према
(абхидея) и в края на краищата достига висшата цел на живота (прайоджана).
Духовната обител на Кришна, Неговите имена, качества и игри – всичко това са
312
„О, млади синко на Нанда, падналият Ти слуга потъва в ужасяващия океан на съществуването.
Моля те, не го забравяй; направи го прашинка в лотосовите Си нозе“.
Шикшаштака. 5

313
„Без Говинда целият свят е пуст. Сълзи се стичат от очите ми и всеки един миг е като епоха. Дали
ще прегръща или ще стъпква онази, която е привлечена към нозете Му, дали ще разбива сърцето й, като
не й дава да Го види – този неверен измамник може да прави каквото си поиска, но завинаги ще бъде
нейната светлина, нейният дъх, господарят на живота й, Той, никой друг!“
Шикшаштака. 7–8

314
„Когато живото същество заедно с присъщата му склонност към обусловеност се слее с битието
на потъналия в мистичен сън Маха-Вишну, това се нарича края на космическото проявление. А
освобождението е връщане на живото същество в неизменната му форма, която то постига, след като
напусне постоянно променящите се груби и фини материални тела“.
Шримад Бхагаватам. 2.10.6

съставни части на према-таттва. Методът нама-бхаджана се описва в
„Прашнопанишад“ 315. Кришна идва в този свят в образа на Своето име. Въпреки че
може да изглежда, че святото име се състои от обикновени срички, то е тъждествено на
Самия Кришна316. Името и неговият притежател са тъждествени, затова Кришна слиза
от Голока Вриндавана като святото име. По този начин, нашето първо запознанство с
Кришна се случва благодарение на Неговото име. Ако човек е решително настроен да
постигне Кришна, той следва да приеме убежище в святото име на Господ. Гопала Гуру
Госвами, любимият ученик на Сварупа Дамодара Госвами, пише за святото Име в
своята „Хари Намартха Нирная“:
„Според твърденията на „Агни-Пурана“, всеки, който дори случайно произнесе:
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе“, несъмнено достига висшето
предназначение. А в „Брахмананда-Пурана“ е казано, че повтарянето на „Харе Рама,
Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе“ избавя от всички грехове. Чайтаня Махапрабху е
обединил тези две мантри. Излитайки от устата на Господ Чайтаня, маха-мантрата
Харе Кришна е потопила целия свят с потоците на према. Нека по волята на Господ
тази мантра се слави навеки!“
В „Чайтаня Чаритамрита“ и „Чайтаня Бхагавата“ се казва, че Чайтаня Махапрабху
е молил Своите последователи да повтарят тези шестнадесет думи: Харе Кришна, Харе
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе“.
Гопала Гуру Госвами обяснява техния смисъл така:
„Името на Господ Хари е способно да унищожи (харати) всякакви грехове.
Огънят изгаря, дори ако до него се докоснат случайно. По аналогичен начин святото
име изгаря нашите грехове докрай, дори ако ние го произнасяме случайно. Святото име
позволява да се види истинският образ на Господ, изпълнен с блаженство и знание, и да
се избавим от невежеството и неговите последствия. Такъв е смисълът на думата хари.
Други значения на тази дума – „този, който избавя (харати) живите същества от
тройните страдания на материалното битие“; „този, който пленява (харати) мислите на
слушащите и говорещите за Неговите божествени качества“, и „този, който със Своята
сладостна красота затъмнява (харати) красотата на милиони богове на любовта“.
Думата хари в звателен падеж звучи като харе. Според твърденията на „Брахмасамхита“, тази, която е покорила Господ със своята беззаветна любов (Радха), я наричат
хара. В звателен падеж това име също звучи като харе. В агамите се казва, че коренът
криш и суфиксът на, които образуват думата кришна, посочват този, който притежава
висша привлекателност и представлява олицетворение на блаженство, тоест Върховния
Брахман, или Върховния Господ. Думата кришна в звателен падеж звучи по същия
начин. Що се касае до думата рама, то агамите обясняват нейния смисъл така:
сричката ра изгонва от сърцето всички грехове, а за да не се върнат обратно, към нея
315
В стремежа си да познаят Бога, истински мъдрите се обръщат към стиховете на трите Веди: „Риг“,
„Яджур“ и „Сама“. Те повтарят сричката ом, която съдържа основата на знанията за Върховния Бог и
символизира убежището, дарено от Него, и така достигат Бога, който е обител на мира и покоя, и над
който нямат власт старостта, смъртта и страхът. Името на Брахман е същността на абсолютната истина“.
Прашнопанишад. 5.7

316
„Омкара е всичко съществуващо. Омкара пронизва цялото творение. Медитацията върху омкара
избавя от скръбта. Само този, който е разбрал смисъла на омкара, е достоен да се нарече муни, мъдрец.
Омкара е Върховният Бог, въплътил се в звука. С други думи, сричката ом е неотличима от Него Самия.
Тъй като всеки, който повтаря омкара се избавя от страха на материалното битие, тази сричка се нарича
тара“.
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добавят сричката ма, която сравняват образно със заключена врата. Освен това, според
твърденията на Пураните, думата рама посочва този, който се наслаждава вечно в
обществото на Радха (Кришна)“. По-късно ще се върнем още веднъж към обяснението
на тези имена.
На нивото на стремежа към према, преданият повтаря светите имена понякога
мислено, а понякога на глас, като ги брои. Той постига духовната природа на имената
на Господ благодарение на това, че винаги помни техния смисъл. Този метод позволява
за кратко време да изкореним греха от себе си и да пречистим сърцето си. Дори на
нивото на намабхаса (предварителното ниво) непрекъснатото повтаряне на святото име
води до това, че то по естествен начин се възцарява в чистото сърце на предания317.
Преданите, които повтарят святото име, се разделят на садхаки (начинаещи) и сиддхи
(тези, които вече са постигнали съвършенство). Садхаките, от своя страна се разделят
на две категории. Първите, които се намират на предварителния стадий, постепенно
увеличават времето, което отдават за повтаряне на святото име. А вторите, които вече
са достигнали постоянство, повтарят святото име денонощно. Отначало заради
жълтеницата на невежеството преданият няма вкус към святото име, но благодарение
на непрекъснатото повтаряне на джапа на броеницата от туласи той постига
постоянство и се прониква с обожание към святото име. На този стадий преданият не
може да преживее и миг без святото име. Повтаряйки святото име в уважително
настроение, той развива вкус към него. Така се извършва избавянето от греха, корен на
който е невежеството, е негови семена – низките желания.
На предварителния етап садхака е длъжен с всички сили да се старае да повтаря
святото име без оскърбления. Това е абсолютно необходимо. Но това е възможно само
в случай, че избягва общуването с порочни хора и следва наставленията на по-опитните
предани318.
Когато садхака премине през предварителния стадий и постигне постоянство,
тогава заедно с вкуса към святото име в него ще започне да се развива състрадание към
всички живи същества. На този етап той вече няма нужда да се занимава с карма, гяна
и йога. Ако плодовете от тези занятия все още напомнят за себе си, садхака може да ги
използва в грижа за тялото. Съсредоточеното повтаряне на святото име в обществото
на предани много бързо пречиства сърцето на садхака и го избавя от невежеството. В
зависимост от освобождението от невежеството той постига юкта-вайрагя и
самбандха-гяна, а в резултат на това неговото сърце се пречиства още повече.
Просветлените хора отново и отново потвърждават тази истина. Святото име следва да
317
„Святото име, характер, забавления и дейности на Кришна са трансцендентално сладки като
захарен бонбон. Въпреки че езикът на човек, страдащ от жълтеницата на авидя (невежеството), не усеща
нищо сладко, прекрасно е, че просто с внимателно всекидневно повтаряне на тези сладки имена
естественият вкус постепенно се възстановява и болестта напълно изчезва“.
Нектарът на наставленията. 7

318
„Въпреки всичко, докато чрез неотклонно практикуване на предано служене към Мен човекне
отстрани напълно от ума си цялата нечистотия на материалната отрова, той трябва много внимателно да
общува с материалните гуни, които са създадени от Моята илюзорна енергия“.
Шримад Бхагаватам. 11.28.27
„Личностите, които са овладели себе си и са привързани към Върховния Бог Шри Кришна,
веднага могат да изоставят света на материалните привързаности, включително грубото тяло и финия ум,
и да се оттеглят, за да постигнат най-висшето съвършенство на живота в отречение, което пък води до
ненасилие и отреченост“.
Шримад Бхагаватам. 1.18.22

се повтаря със сълзи на очи, помнейки неговия смисъл. Само тогава по милостта на
Кришна ще достигнем успех в бхаджана. В противен случай, като карми и гяни, ще ни
се наложи да чакаме много животи, преди да постигнем съвършенството.
Между повтарящите святото име има бхара-вахи („носещи товари“) и сара-грахи
(„постигнали същността”). Тези, които са привързани към материалния свят, които се
стремят към наслаждения или към освобождение, са принудени да носят огромното
бреме на грижите, свързани с постигането на дхарма, артха, кама и мокша. Такива
хора са далеч от същността, или от према. Затова, въпреки че повтарят святото име,
независимо от всичките им усилия не им се утдава да постигнат духовни висоти. Тези,
които са разбрали най-важното, се стремят към према. Такива предани достигат
желаното много скоро. Получавайки съкровището на према, те стават парамахамси по
естествен начин и се наслаждават непрекъснато на божествения нектар. Ако „носещият
товари“ се научи да цени същността, той скоро ще се издигне до нивото на стремежа
към према319. Ако човек в продължение на много животи извършва постъпки, които
подпомагат развитието на преданост към Бога, с времето у него се развива вяра в пътя
на бхакти. Общуването с преданите помага на вярата да прерасне в духовен вкус
(ручи). Извършването на бхаджан в обществото на чисти предани поставя началото на
предписаното предано служене (садхана-бхакти), насочено към постигането на према.
Ако човек бъде удостоен от милостта на такива предани и ако следва съответната
практика, той скоро ще достигне степента на стремежа към према. На този, който се
учи на бхаджан от предани, които не са свободни от материални желания, или от
такива, които се преструват, ще му бъде много трудно да постигнат према и да се
отдаде напълно на Кришна. Тъй като такъв човек още не се е избавил от греховните
наклонности, той не е способен да оцени реално чистите предани. На подобен лицемер
му е съдено да проведе не един живот на нивото каништха-адикари (неофит).
Каништха-адикари има вяра, но тя е слаба, затова той лесно се поддава на изкушение.
Каништха-адикари обикновено избира себеподобни за свои духовни наставници и
приятели. За да преодолее слабостта на сърцето, той трябва да намери истински гуру и
да се научи от него на поклонение пред Божеството. Покланяйки се пред Божеството
дълго време, каништха-адикари ще развие вяра в святото име. Тогава той ще почувства
желание да повтаря святото име в обществото на святи хора320. Що се касае до душите
с късмет, които от своето детство притежават непоколебима вяра в името на Кришвна,
за тях е приготвена друга съдба. По милостта на Кришна те намират убежище при гуру,
който действително е усетил могъществото на святото име321. Чайтаня Махапрабху322
319
„Душите, отдали се на Бога, дори и да принадлежат към тези, които водят греховен живот –
жените, работниците, планинците и коренните жители на Сибир, - и даже към птиците и животните,
могат да овладеят науката за Бога и да се освободят от плена на заблуждаващата енергия, като се
предадат на Неговите чисти преданоотдадени и следват стъпките им в преданото служене“.
Шримад Бхагаватам. 2.7.46

320
„Всички мантри се състоят от имената на Върховния Бог. Разликата между светите имена и
мантрите е в това, че последните съдържат думата намаха и притежават особена сила, с която са ги
дарили ришите или Самият Господ. В същото време, тъй като имената на Бога са самодостатъчни,
произнасяйки ги може да бъде постигнато всичко, дори най-висшата цел на живота – кришна-према. Ето
защо светите имена са по-важни от мантрите“.
«Бхакти-сандарбха». 284

321
„Преданият слуга на Вишну или Кришна, който проповядва знание за Господа, е гуру. Той заслужава да бъде
почитан наравно със самия Вишну. Тъй като такъв гуру е запознат с писанията, човек трябва да ангажира тялото,
ума и речта си в служба нему. Той е достоен за почит, дори ако рецитира само един стих, описващ Господ, Неговото

е описал качествата на такъв гуру. Въпреки че да се повтаря святото име не е
задължително получаването на дикша (посвещение)323, тук помощта на гуру играе
немаловажна роля. Да се запомни святото име не е сложно, обаче неговият дълбок
смисъл се открива само с благословиите на гуру, който е чист предан. По милостта на
такъв гуру садхака може да премине през нивото на намабхаса и да спре да нанася
оскърбления към святото име.
Този, който се отнася към повтарянето на святото име с цялата си сериозност, от
самото начало е мадхяма-адикари, тъй като разбира неговата истинска духовна
природа. Такъв предан се е издигнал над нивото на намабхаса и почти винаги повтаря
чистото свято име. Счита се, че той вече се намира на нивото на стремежа към према.
Той насочва своята любов към Кришна, другарува с чисти предани, проявява доброта и
снизходителност към неофитите и игнорира тези, които се отнасят враждебно към
Господа, Неговите образи и фигури (шри-мурти). Каништха-адикари е неспособен да
определи на кое ниво се намира един или друг ваишнава, и за това е достоен за
съжаление. За разлика от него мадхяма-адикари, който се стреми към према, се отнася
по различен начин към трите категории ваишнави (каништха-, мадхяма- и уттамаадикари). Така той за съвсем кратко време достига нивото на према, или
премарудха324.
Мадхяма-адикари е достоен да се общува с него. От ден на ден той възпява на
броеницата си все повече и повече святи имена, докато тяхното количество не достигне
три лакхи (сто седемдесет и четири кръга). Нама-бхаджанът носи на мадхяма-адикари
такова блаженство, че съществуването без него му се струва немислимо. Когато
мадхяма-адикари не може да брои количеството свети имена, например в съня си и при
извършването на естествените си нужди, той ги повтаря без да брои. Винаги помнейки
божествено име, качества и забавления. "
Бхакти-сандарбха. 710

322
„Без значение дали човек е брахмана, санняси или шудра, той може да стане духовен учител, ако
познава науката за Кришна”.
Чайтаня-чаритамрита. Мадхя. 8.128

323
„Повтарянето на мантрите, които се състоят от имената на Кришна, носи плодове дори без
получаване на дикша и без преминаване през другите пречистващи обреди, необходими в такива
случаи“.
Шридхара Свами

324
„Предан, който с вяра се заема с обожание на муртите в храма, но не се държи подобаващо
спрямо другите отдадени и хората като цяло, е наречен пракрита-бхакта, материалистичен отдаден, и се
намира в най-ниска позиция“.
Шримад Бхагаватам. 11.2.47
„Второстепенният предан на междинно ниво, наричан мадхяма-адхикари, поднася обичта си на
Върховния Бог, искрен приятел е на всички отдадени на Бога, проявява милост към невежите хора, които
са невинни, и пренебрегва онези, които са завистливи към Бога“.
Шримад Бхагаватам. 11.2.46
„Човек трябва да почита в мислите си предания, който повтаря святото име на Бог Кришна; да
отдава смирени почитания на предания, който е получил духовно посвещение (дикша) и обожава Бога в
храма; и да общува и вярно да служи на този чист предан, който е напреднал в неотклонното предано
служене и чието сърце е напълно освободено от склонността да критикува другите“.
Нектара на наставленията. 5

смисъла на светите имена, както го е обяснил Гопала Гуру Госвами, той постепенно се
освобождава от всички греховни наклонности, присъщи на човека и познава природата
на името325 изпълнена с блаженство. Когато пред такъв предан се открива истинската
природа на святото име, заедно с нея му се открива и духовният образ на Кришна.
Чистото произнасяне на святото име и личното присъствие на Кришна неутрализират
влиянието на гуните на материалната природа и позволяват да се изпита чиста саттва,
тоест духовните качества на Кришна. С колкото по-голяма чистота ние извършваме
нама-бхаджан и колкото повече името на Кришна се асоциира у нас с Неговия образ и
качества, толкова по-отчетливо Неговите игри се появяват в сърцето ни, благодарение
на духовното прозрение и милостта на Господ. Когато нашият език въздава възхвала на
Господ, произнасяйки Неговите имена (без значение с броеница или не), в ума си ние
можем да се любуваме на Кришна, със сърцето си да чувстваме Неговите качества, а
душата ни може да съзерцава в транс игрите на Кришна 326. Преданият, който повтаря
святото име, преминава през пет стадия по своя духовен път. Това са шравана даша,
варана даша, смарана даша, апана даша и прапана даша („Бхаджана Паддхати“).
Шравана даша се нарича блаженото състояние на ученика, когато му се открива
истинският духовен учител, в което се състои садхя (висшата цел) и садхана (начинът
за постигането ѝ). На този стадий ученикът разбира как при да избягва
оскърбленията327 при повтарянето на святото име, как да достигне съвършенство,
повтаряйки святото име, и как да стане достоен да се занимава с нама-бхаджан. Това
ще му помогне да премине към непрекъснато повтаряне на святото име. Когато
ученикът е готов да получи броеница от ръцете на гуру, зрънцата на която са нанизани
на конеца на према, развита благодарение на нама-бхаджана, или с други думи, когато
достойният ученик пада в стъпалата на гуру с велика радост и разбира от него
безупречният метод за повтаряне на святото име и за покланянето пред него, и когато
гуру дарява ученика с духовна енергия, този стадий носи името варана-даша.
Съществуват пет вида помнене на святото име: смарана (лично помнене), дхяна
(съсредоточеност), дхарана (медитация), дхруванусмрити (задълбочено потапяне) и
самадхи (транс). Когато човек се е научил да помни святото име, да се съсредоточава
върху образа на Господ, да медитира върху Неговите качества, да се потапя в размисъл
за Неговите игри, и накрая, пленен от сладостта на Кришна, да се потапя в транс и да
участва в Неговите игри, се казва, че такъв човек е достигнал стадия, наречен апанадаша. На стадиите смарана- и апана-даша преданият се покланя постоянно на Кришна

325
„Чрез произнасяне на името на Бога, преданият Го постига в същата степен, както да е съзерцавал
Божеството на Бога. Името на Кришна и Самият Кришна са неотличими един от друг“.
Бхакти-сандарбха 101

326
„Отначало с помощта на повтаряне на святото име е нужно да се пречисти сърцето. Тогава,
чувайки описанието на Кришна, ние ще виждаме Неговия образ. След образа на Кришна ще постигнем
Неговите качества. А след това, след името, образа и качествата, ще ни се открият Неговите игри“.
Бхакти-сандарбха. 256

327
„Когато болното око се намаже с лечебен мехлем, то постепенно възвръща способността си да
вижда. По подобен начин, когато съзнателното живо същество се пречисти от материално замърсяване
чрез слушане и възпяване на светите разкази за Моята слава, то си възвръща способността да вижда Мен,
Абсолютната Истина, във финия Ми духовен облик“.
Шримад Бхагаватам. 11.14.26

в Неговата лила328 от осем части. Преданият, който се е отдал напълно на това,
получава сварупа-сиддхи, тоест постига своята духовна форма. Подобни предани по
естествен начин са парамахамси. Когато някой от тях напуска тленното тяло, по
милостта на Кришна в своето духовно тяло той става участник в игрите на Господ във
Враджа. За такъв предан казват, че той е постигнал васту-сиддхи, или е достигнал
висшата реалност. В това се състои крайният резултат от повтарянето на святото име.
Този стадий се нарича прапана-даша.
Задължително ли е на стадия премарурукша, или стремеж към према, да се
отказваме от семейния живот и да приемаме санняса? Човек трябва да избере този
ашрам, който според него му подхожда най-много за духовната практика, насочена към
постигане на према, - било то грихастха-, ванапрастха- или санняса-ашрам. Ако човек
почувства, че неговият настоящ ашрам възпрепятства духовния му живот, този ашрам
трябва да бъде оставен329. Някои от приближените на Господ Чайтаня (Шриваса
Пандит, Пундарика Видянидхи и Рамананда Рая) са водили семеен начин на живот, но
при това са били парамахамси. Ако говорим за древните времена, то историята знае
много примери на парамахамси, например като Рибху, които също са живели в
семейства. В същото време, Рамануджа Ачария, Сварупа Дамодара Госвами,
Мадхавендра Пури, Харидас Тхакур, Санатана Госвами и Рахунатха Дас Госвами са
счели грихастха-ашрама за неподходящ за повтаряне на светите имена и затова са се
отрекли от света.

6.5. Целта на предания, който се намира в стадия на стремежа към према
Получавайки по милостта на гуру и Кришна семето на лианата на предаността,
тоест вярата в принципите на бхакти, преданият трябва да се погрижи тази лиана да
даде плод. Обяснявайки тази тема на Рупа Госвами в Праяг (Чайтаня Чаритамрита,
Мадхя 19.151-19.168), Чайтаня Махапрабху е използвал следната алегория.
Занимавайки се със садхана, или с духовна практика, преданият като градинар засажда
семето на бхакти в своето сърце. Образно сравняват сърцето с поле. Преди посяването
отначало е необходимо да се подготви почвата. Ако на предания му провърви, той ще
разбере от истински гуру как да се избави от стремежа към материални наслаждения,
освобождение и мистични сили. Следвайки тези наставления строго и точно, такъв
предан може да разчисти полето на своето сърце. Ето каква сила има общуването със
328
„Човек, който се е отказал от всички кармични дейности и предлага себе си изцяло Мен,
пламенно жадувайки да Ми служи, постига освобождение от раждането и смъртта и се издига до
положението да споделя Моите собствени съвършенства“.
Шримад Бхагаватам. 11.29.34
„Чистите предани, които нямат никакви други желания освен да служат на Бога, Го обожават в
пълно отдаване и винаги слушат и възпяват Неговите дейности, които са най-прекрасни и благоприятни“.
Шримад Бхагаватам. 8.3.20

329
„Дори човек, който е постигнал освобождение, не отхвърля тялото, което е получил в
съответствие с предишната си карма. Без погрешни схващания, обаче, той възприема наслаждението и
страданието си в резултат от своята карма по начина, по който пробудилия се човек възприема съня,
който му се е явил докато спи. И тъй, такъв човек остава невъзмутим и никога не се стреми да постигне
ново материално тяло под влиянието на трите качества на материалната природа“.
Шримад Бхагаватам. 5.1.16

святи хора. С течение на времето преданият започва да счита себе си за по-нищожен от
тревичка и да става по-търпелив от дърво. Избавяйки се от гордост, той се отнася с
нужното уважение към всички живи същества. Който е развил тези качества, става
достоен да повтаря святото име330. Всичко това е необходимо за подготовка на полето
за посяване. Подобно на обяздването на кон, преданият трябва да обуздае своя ум,
задействайки го в предано служене331. Такова отречение се нарича юкта-вайрагя. То
подпомага нама-бхаджана, което не може да се каже за сухото отречение.
За да може лианата на предаността да расте, тя трябва да бъде поливана с водата
на слушането, повтарянето, помненето и другите видове предано служене.
Благодарение на своята духовна природа, лианата не може да остава дълго в пределите
на материалния свят. Тя излиза много бързо извън границите на 14-те планетарни
системи, пресича реката Вираджа, сиянието на Брахман и накрая достига духовния
свят. Това говори за превъзходството на духа над материята. Сериозност и решителност
позволяват на предания да получи истинско знание за духовния свят и за своята
собствена природа. Благодарение на такова знание душата, а заедно с нея и лианата на
предаността, излизат от пределите на материята и влизат в духовния свят. Издигайки се
все по-високо и по-високо, те достигат Голока Вриндаван – планетата на Кришна,
разположена в горните сфери на духовното небе. Достигайки лотосовите нозе на
Кришна, които са подобни на дърво на желанието, лианата се разраства на ширина и
дава плодовете на према. На този етап градинарят трябва да полива лианата
непрекъснато (тоест да се занимава със слушане, повтаряне и т.н.). Когато лианата
пресече Вираджа, повече можем да не се опасяваме, че тя ще увехне. В материалния
свят, който се състои от пракрити, махат-таттва, аханкара, форма, вкус, мирис,
осезателно усещане и звук, пет органа на познанието и пет органа на действието, ум,
земя, вода, огън, въздух и ефир, а също от благост, страст и невежество, различни
обстоятелства могат да затруднят растежа на лианата. Но достигайки духовния свят,
благодарение на своята вътрешна сила тя става неуязвима и продължава
безпрепятствено да расте нагоре.
Дотогава, докато лианата на предаността не излезе извън пределите на земното
царство, градинарят трябва да се опасява от две неща. Първо, той трябва старателно да
избягва оскърбленията към ваишнавите, защото те са подобни на слон, който може да
стъпче лианата на предаността332. За да не се случи това, около лианата трябва да бъде
330
„По-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавайки почитания – в такова настроение
трябва да възхваляваме винаги Хари!“
Шикшаштака. 3
„Един уравновесен човек, овладял желанието си да говори, безпокойствата на ума, влиянието на
гнева и подтиците на езика, стомаха и гениталиите си, е достоен да приема ученици по целия свят“.
Нектарът на наставленията. 1

331
„Когато и умът, съсредоточен в духа, внезапно започне да се отклонява от духовната си позиция,
човек трябва внимателно да го връща под контрола на душата, следвайки предписаните методи“.
Шримад Бхагаватам. 11.20.19

332
„Заел изначалната си Кришна позиция, чистият предан не се отъждествява с тялото си. На такъв
предан не бива да се гледа от материална гледна точка. Човек не трябва да обръща внимание, че
преданият може да е роден в низше семейство, с лош цвят на кожата, с деформирано, болно или недъгаво
тяло. Тези телесни несъвършенства може и да изпъкват за обикновеното зрение, но въпреки привидните
дефекти, тялото на чистия предан не може да се замърси. То е като водите на Ганг, които понякога по
време на дъждовния сезон са пълни с кал, пяна и мехурчета. Но водите на Ганг не се замърсяват. Тези,

издигната надеждна ограда, както образно наричат повтарянето на святото име в
уединение и приемане на покровителството на преданите. Общуването с чистите
предани защитава от подобна опасност. Второ, колкото по-висока става лианата,
толкова по-голяма е вероятността да израснат бурени около нея. Тези бурени са
следствие от порочното общуване и олицетворяват низши качества като жажда за
наслаждение и стремеж към освобождение, склонност към греховни постъпки и
двуличност, лъжливост и коварство, жестокост и корист, тщеславие и много други
(Рагхунатха дас Госвами „Манах-шикша“). Оросени с водата на слушането и
повтарянето, бурените могат да се разраснат и да удушат лианата на предаността.
Бурените се появяват вследствие на общуването с тези, които се стремят към
материални наслаждения или към освобождение. Почти винаги порочното общуване
води към падение. Затова следвайки наставленията на гуру, градинарят трябва да
изкоренява бурените веднага, след тяхното появяване. Тогава лианата на предаността
ще расте от ден на ден, докато не достигне духовната обител, Вриндавана. Попадайки в
тази обител, градинарят повече никога няма да я напусне и ще получи плодът на према,
който лианата ще даде. Душата, която тук образно е наречена градинар, е безкрайно
малка, но с помощта на лианата на предаността тя е способна да достигне лотосовите
нозе на Кришна, подобни на дървото на желанията. Служейки на това дърво,
градинарят се наслаждава на плода на према, и именно това е висшата цел на човешкия
живот.
Слушайки, повтаряйки и помнейки святото име, преданият, който се намира в
стадия на стремежа към према, се пречиства и развива в себе си бхава. Едновременно с
това той става достатъчно зрял, за да разбере науката за раса. В лилата на Кришна
всички раси са необикновено сладки. Всяка от тях, било то шанта, дася, сакхя или
ватсаля, притежава особена и неповторима привлекателност. В зависимост от своята
склонност, преданите са свързани с Кришна в една или друга раса. По мнението на
Чайтаня Махапрабху, най-възвишена от всички раси е мадхуря-раса. Да преживее
нейната сладост е способен само този, който е предан на Радха. Висшата Истина е
вечна, изпълнена със знание и блаженство. Вечността и знанието олицетворяват
Кришна, а блаженството – Радха. По този начин, Радха и Кришна са същността на
единната и неделима Истина, а Те са се разделили единствено, за да се наслаждават на
раса. Радха и Чандравали превъзхождат всички останали гопи, а от тях двете подобрата е Радха.
В раздела посветен на рагануга-садхана-бхакти беше казано, че ако човек
страстно иска да развие настроението, присъщо на жителите на Враджа, той трябва да
изпълнява своята садхана като с преданост следва техните стъпки. Само по милостта на
гуру може да се разбере как да се влезе във вечната лила на Радха и Кришна. Преданият,
който е привлечен от мадхуря-раса, медитирайки върху своя духовен образ на гопи,
може да стане една от помощничките на Радха в духовния свят. Не трябва да се мисли,
че садхака мъж не може в медитацията си да бъде гопи. Всички души се отнасят към
междинната енергия на Кришна. Отъждествяването на себе си с грубото физическо
тяло, мъжко или женско е просто илюзорна концепция, свързана с финото тяло.
които са духовно напреднали, ще се окъпят в Ганг, без да обръщат внимание на състоянието на водата“.
Нектарът на наставленията. 6
Този, който търси грешки в чист преданоотдаден, като обръща внимание на неговия неблагороден произход,
минали грехове, случайно извършени грешки, физически дефекти и последиците от предишни грешки, както и
поведение, противно на смарта-дхарма, извършва ваишнава-апарадха.
Бележка на автора

Вечното духовно тяло на живото същество е напълно свободно от материалната
мръсотия. Затова душата не е нито мъж, нито жена333. Духовното тяло притежава
пълна свобода на действията си и всички негови желания са чисти. В зависимост в
какви отношения с Кришна иска да се намира душата, нейното тяло приема една или
друга форма. Душите, свързани с Кришна в шанта-раса имат тяло лишено от полови
признаци. В дася- и сакхя-раса е необходимо тялото на момче, а във ватсаля-раса –
тялото на мъж (ако душата изпитва бащински чувства към Кришна) или жена (ако
чувствата на душата към Кришна са майчински). Що се касае до мадхуря-раса, то
всички души, свързани с Кришна в тези отношения, имат женско духовно тяло. Те се
покланят на Кришна като въплъщение на мъжкото начало.
Расата на душата зависи от нейната природна наклонност. Когато в ученика се
развива вяра в святото име, той започва да проявява интерес към служенето на Кришна
в една или друга раса. Определяйки расата на ученика, гуру му дава посвещение, за да
може той да се покланя на Господ по съответния начин.
Любовта към Бога в мадхуря-раса се описва в „Брихадараняка-упанишад“ 334.
Кришна е олицетворение на мадхуря-раса. Да се установят отношения с Него в тази
раса е възможно единствено по милостта на Радха. Ако ученикът е успял да
удовлетвори своя гуру, тогава спомняйки си за лилата на Радха и Кришна, той може
подобно на Чайтаня Махапрабху да вкуси сладостта на мадхуря-раса. Въпреки че този
ученик както по-рано се намира в материалния свят и притежава материално тяло, с
вътрешния си взор той съзерцава своя съвършен духовен образ. Благодарение на
постоянната си медитация върху своето служене към Радха и Кришна в Тяхната
осемстепенна лила, рано или късно ученикът ще получи своята сварупа-сиддхи, тоест
ще осъзнае своята истинска природа на гопи („Бхакти-расамрита-синдху“ 1.22.93;
„Бхаджана Паддхати“).
Ученикът трябва да мисли така: „Аз съм помощничка на Лалита – приятелката на
Радха. Мен ме ръководи Рупа Манджари, а аз живея в Яват-грама. Аз съм млада,
прекрасна, изпълнена със знание и блаженство. В мен бушуват желания и цялото ми
същество излъчва раса. С цвета си кожата ми напомня разтопено злато. Аз стоя около
Радха и Кришна, търсейки възможност да Им служа“. За медитацията върху своя
духовен образ е необходимо да знаем единадесетте характеристики: 1) име; 2)
външност; 3) възраст; 4) облекло; 5) взаимоотношения; 6) обкръжение; 7) указание; 8)
служене; 9) пракаштха (например аз помагам на сакхи и манджари да служат на Радха
и Кришна); 10) палядаси (своя прислужница) и 11) обител335. Преданият трябва
333
„Като разделим върха на косъма на сто части, а всяка от тях разделим на още сто, ние ще получим
размера на душата. Душата не е нито мъж, нито жена, нито хермафродит. Всичко това са различни
материални тела, които я покриват“.
Шветашватара-упанишад. 5.9.10
„Както гладното куче търси храна от врата на врата и според каквото му е писано, понякога го
набиват и пропъждат, а друг път му дават нещо за ядене, така и живото същество, разкъсвано от
многобройни желания, се скита из различни тела в зависимост от съдбата си. Понякога то се озовава на
райските планети, друг път – на адските, а трети път се ражда на средните планетарни системи“.
Шримад Бхагаватам. 4.29.29

334
„Както мъжът забравя за всичко в обятията на жената, душата в обятията на Бога спира да
осъзнава всичко наоколо“.
Брихадараняка-упанишад
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непрекъснато да медитира върху своя духовен образ и присъщите му единадесет
характеристики, докато не започне напълно да отъждествява себе си с тях. Подобно
самоотъждествяване позволява да осъзнаем отчетливо своето вечно служене. За такъв
предан материалното съществуване продължава само по инерция и със смъртта се
прекъсва завинаги. Що се касае до своето самосъхранение, грижи за здравето и за
храната, той отделя само толкова внимание, колкото е необходимо за неговата духовна
практика.
Когато у предания, който се намира в стадия на стремежа към према се появи
страстно желание да следва пътя на рагануга, той трябва да каже за това на своя гуру.
Той ще определи расата на ученика, ще реши с какво служене е най-добре да се
занимава и ще открие на ученика неговия духовен образ. След това ученикът трябва да
се засели в близост до гуру и под неговото ръководство да изучи детайлно описания погоре метод за медитация. След това той може да се върне вкъщи и там с огромно
старание да продължи да се покланя на Господ. Постоянното помнене на своите
духовни черти (име, външност и т.н.), открити от наставника, ще доведе ученика до
неговото естествено отъждествяване със своя духовен образ. Именно това е сварупасиддхи, или атма-гяна. На стадия атма-гяна преданият е напълно погълнат от
прославяне и помнене на името, образа, качествата и деянията на Кришна. Всички
видове духовни практики, които бяха описани по-рано са необходими, за да се постигне
образа, качествата и деянията на Радха и Кришна, да се влезе в Тяхната духовна лила и
да се установят взаимоотношения с Тях с помощта на медитацията върху своя личен
духовен образ.
След като лианата на предаността е пресякла Вираджа, сиянието на Брахман и е
намерила убежище около лотосовите нозе на Кришна на висшата планета в духовния
свят, Голока Вриндавана, по тази лиана и самият градинар може да попадне в
духовната обител на Господ. По мнението на някои ваишнави, сварупа-сиддхи се състои
в това, че преданият се ражда в семейството на пастири във Враджа и едва след това
достига съвършенство в садхана. Тук няма противоречия с казаното по-горе, тъй като е
известно, че преди постигането на васту-сиддхи преданият се ражда в материалния
свят още веднъж. Това раждане в безгрешно тяло на гопи се нарича апана-даша. След
като изживее този живот, когато оставя тленното тяло, преданият преминава от стадия
сварупа-сиддхи в стадия васту-сиддхи. Достигайки съвършенство в помненето на
имената, образа, качествата и забавленията на Кришна, той се възнася във вечния
Вриндаван. Фината разлика между земният Вриндаван, или Гокула, и Голока
Вриндаван се обяснява в „Брихад-бхагаватамрита“ на Санатана Госвами336.
Както вече беше казано, в духовния свят гуните на страстта и невежеството не се
срещат нито в чист вид, нито в съединение с гуната на доброто. Ходът на времето там

„Трябва да вземем името манджари и да приемем привлекателния образ на гопи, защото такъв
образ подхожда идеално за служене на Радха. Гопите са на различна възраст, но най-прославените от тях
са тези, достигнали възрастта кайшора (тринадесет години). Всяка гопи носи красиви дрехи със свой
цвят, например син, и множество дивни украшения. Гопите винаги се намират в настроение за служене.
Те се разделят на няколко групи, и всяка гопи с вяра и истина служи на групата, към която принадлежи.
В задълженията на гопите обикновено влиза да веят на Радха с чамара или с ветрило и т.н.“.
Бхаджана Паддхати
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„И на земята и на Голока, Бог проявява едни и същи игри. В същото време, между тях има
разлика, която е обусловена от разликата между природата на материалния свят и природата на духовния
свят“.
Брихад-бхагаватамрита

не се усеща никак, също както и влиянието на илюзорната енергия мая337. Кришна и
Неговите приближени се наслаждават на вечен живот в духовното царство. Възможно
ли е това? Да. Ние виждаме, че макар обителта на Кришна да е разположена над
сиянието на Брахман, в различно време на денонощието там се провеждат осемте вечни
лили на Кришна. Значи и в тази обител има разнообразие, пространство и време.
Невероятно! Както гласят Ведите и Пураните, всичко, което виждаме в материалния
свят, съществува и в духовния, но в съвършена форма. Материалният свят е само
отражение на духовния. Тук всичко е осквернено от мая. Но в духовния свят, където
няма нито мая, нито гуни на природата, всичко е безупречно. Дори пространството и
времето там са изпълнени с чиста благост. Деянията на Кришна са неподвластни на
мая. Те се извисяват над трите гуни на материалната природа. Ето защо наричат тези
деяния с думата ниргуна. За да може игрите на Кришна винаги да бъдат наситени с
раса, в Неговата обител съществуват духовно време, пространство, въздух, вода и
другите стихии. Благодарение на духовното време, което тече независимо от
материалното време, игрите на Кришна се разделят на осем части. Те се развиват в края
на нощта, в ранната утрин, преди обяд, след обяд, по залез, късно вечерта и през нощта.
Сменяйки се една с друга в различно време на денонощието, тези игри предават
цялостност на раса.
Всички игри, които Кришна по Своята божествена воля е проявил в Гокула, се
случват вечно на Голока Вриндавана. В „Падма-пурана“ се казва, че мъдрецът Нарада
веднъж се обърнал към своя гуру Садашива със следната молба: „О господарю, ти ми
разказа всичко, което ме интересуваше. Сега аз искам да чуя за превъзходния път на
бхава“. Садашива отговорил: „О Нарада, слугите и приятелите на Кришна, Неговите
баща и майка, и милите на сърцето Му гопи са вечни. Те, както и Кришна, притежават
всички възможни добродетели. Описаните в Пураните игри на Кришна, които се
разгръщат в духовния свят, също вечно се провеждат и в земния Вриндаван, в
царството на материалното време. И в Голока, и в Гокула сутрин Кришна отива да
играе с приятелите си в гората и да пасе кравите, а вечерта се връща обратно. Що се
касае до убийството на демони, с които Кришна се занимава в материалния свят, в
духовния свят то съществува само като отвлечена идея, която прави раса по-наситена.
Когато Кришна проявява Своите игри на земята, тази идея намира своето практическо
въплъщение. Гопите, възлюбените на Кришна се срещат с Него тайно, тъй като те
считат, че са омъжени. Тези, които искат да служат на Кришна подобно на гопите,
трябва да си представят, че притежават сходна външност и качества“.
Нарада попитал: „Как може този, който не е виждал духовните игри на Господ, да
Му служи по подобен начин?“ Садашива отговорил: „Аз самият съм неспособен да
постигна тези игри, тъй като отъждествявам себе си с мъжко тяло. Да отговори на твоя
въпрос може само Вринда-деви. Ще я намериш при другите гопи, слугини на Кришна,
около Кеши-тиртха“. Нарада отишъл при нея и казал: „О деви, моля те, разкажи ми за
ежедневните игри на Кришна, ако считаш, че съм достоен за това“.
Представената по-горе част от „Падма-пурана“ описва в какво настроение трябва
да медитираме върху игрите на Кришна.
337
„В тази лична обител на Бога не могат да господстват материалните гуни на невежеството и
страстта. Те по никакъв начин не могат да осквернят доброто. Над тази обител няма власт дори времето,
да не говорим за заблуждаващата, външната енергия, която няма никакъв достъп до там. В тези владения
всички – и полубоговете, и демоните – обожават Бога като преданоотдадани“.
Шримад Бхагаватам. 2.9.10

6.6. Ашта-калия-лила (осемстепенната лила на Кришна)
Тъй като съвременният превод на описанията на ашта-калия-лила е неспособен
да пробуди вярата на читателя в нея, тук той не се представя. Вместо това авторът
съветва да ги прочетете в оригинал на санскрит и затова препраща читателите към
Патала-кханда на „Падма-пурана“. Тя е написана на прост и достъпен език, затова няма
да е трудно да бъде разбрана. Редовното четене на тези описания носи огромно благо.
Обаче далеч не всички са готови да четат за ежедневните игри на Радха и Кришна.
Тези игри са удивителни във висша степен и са разбираеми само за посветените, а
поради това трябва да бъдат съхранявани в тайна. Преданите не трябва да допускат
подобни повествования да бъдат слушани от неподготвени хора. Докато не развият в
себе си горещо желание да се върнат в духовния свят, следвайки пътя на рага, те не
трябва да бъдат запознавани с описанието на тези игри. Докато не осъзнаят
непогрешимата духовна природа на името, образа, качествата и игрите на Кришна, те
не са готови да слушат за ашта-калия-лила.
Неподготвеният човек, чувайки за игрите на Радха и Кришна, под влиянието на
мая ще ги приеме за обикновени отношения между мъж и жена. По този начин той ще
си нанесе непоправима вреда. Ето защо читателите, които искат да проникнат в тайната
на тези игри, трябва подобно на Нарада да получат посвещение в мадхуря-раса. В
противен случай, ако започнат да оценяват ашта-калия-лила от светска гледна точка,
това ще замърси сърцата им. Онези, които притежават необходимите добродетели,
трябва ежедневно да четат за игрите на Радха и Кришна, и да медитират върху тях.
Така може да свалят от себе си бремето на греха и да се изпълнят с духовни емоции.
Въпреки че на пръв поглед взаимоотношенията на Радха и Кришна изглеждат светски,
човек надарен с проницателност и с други благи качества е способен да разбере тяхната
неповторима духовна красота и привлекателност.
Игрите на Радха и Кришна са описани също в „Говинда-лиламрита“ и в много
други произведения. Четейки за тези игри, достойният човек изпитва велико
блаженство. Разбирайки смисъла на мадхуря-раса, за която ще стане дума в следващата
глава, рагануга-бхактата трябва да медитира всеки ден върху несравнимите игри на
Господ и да Му служи в тези игри. Това е духовната практика на рагануга-бхактата.
Чайтаня Махапрабху е съветвал преданите винаги да помнят стиха от „Шримад
Бхагаватам“, който завършва описанието на раса-лила. Следва веднага да уточним, че в
този стих под вяра се подразбира вярата в духовното начало:
„Всеки, който с вяра слуша или разказва за любовните отношения на Господ с
младите момичета на Вриндаван, ще достигне нивото на чисто предано служене на
Господ. Такъв човек ще развие много бързо сериозност и ще победи недъга на похотта,
който е поразил неговото сърце“ („Шримад Бхагаватам“, 10.10.33).
Развлеченията на Кришна се делят на вечни и епизодични. На Голока постоянно
се провежда ашта-калия-лилата на Господ. Когато Господ слиза на земята, към
Неговата осемстепенна лила се добавят епизодични игри. Към тях се отнасят идването
на Кришна във Враджа и Неговото заминаване оттам, а също и убийствата на демони.
За предания, който все още се намира в материалния свят, медитацията върху
епизодичните игри е належаща необходимост. Тъй като такива игри няма на Голока –
те се разгръщат само в материалния свят. Епизодичните игри на Господ са
изключително символични. Въпреки че помненето как Кришна е убил едни или друг
демон няма нищо общо с медитацията върху Неговите ежедневни игри, които се
провеждат вечно, то позволява на предания да се избави от съответните пороци.
1. Демоницата Путана олицетворява лъжливия гуру, който учи как да се

постигне бхукти (материалните наслаждения) и мукти (освобождение).
Преданите, които се стремят към бхукти и мукти са подобни на Путана.
Проявявайки грижа за Своите чисти предани, бебето Кришна убива Путана, за
да предпази от опасност тяхната още неукрепнала привързаност към Него.
2. Счупената от Кришна количка символизира бремето на старите и новите лоши
навици, безотговорността и гордостта. Помнейки как малкият Кришна е счупил
количката, ние се освобождаваме от тези грехове.
3. Демонът-смерч Тринаварта въплъщава в себе си гордостта, предизвикана от
собствената начетеност и произтичащата от нея склонност към каузистика и
суха логика, а също стремежът към освобождение и общуване с хора, които
притежават посочените пороци (към тази категория се отнасят всички
атеисти). Малкият Кришна, виждайки любовта на Своите предани, от
състрадание към тях убива демона Тринаварта и отстранява всички
препятствия, които им пречат да се занимават с предано служене.
4. Двете дървета ямала-арджуна, повалени от Кришна, служат като символ на
гордостта от своето богатство и знатен произход. Следствие от такава гордост са
насилието, развратът, пиянството, неспособността за контрол на речта, безсрамността и
жестокостта. Събаряйки дърветата ямала-арджуна, Кришна милостиво ни дава
възможност за изгорим в себе си споменатите грехове.
5. Ватсасура е живо въплъщение на скъперничеството и предизвиканите от него
греховни постъпки. По милостта на Кришна можем да се избавим и от този порок.
6. Бакасура персонифицира лъжата, лицемерието и коварството. Без да
отстраним от
себе си тези грехове, не можем да постигнем чиста бхакти.
7. Агхасура олицетворява злия нрав и жестокостта. От тези качества е нужно да
се
избавим, защото да ги притежаваме означава да нанасяме оскърбление на святото име.
8. Брахма, хвърлен в илюзия от Кришна, символизира скептицизма, породен от
гяна
и карма, а също неспособността да оценим в пълна степен сладостта на Кришна заради
привързаността ни към Негови качества като величие и могъщество.
9. Дхенукасура е образец за възмутително невежество по духовните въпроси,
предизвикано от зависимостта от материалния разсъдък, отсъствието на духовна
интуиция и глупостта, представляваща пълната противоположност на разбирането на
истинската си природа.
10. Змеят Калия служи като олицетворение на високомерието, хитростта, лошото
отношение към околните и безсърдечността. Преданите трябва да изхвърлят от себе си
бремето на тези грехове.
11. Горският пожар символизира разногласията и раздорите с другите сампрадаи,
пренебрежението към деватите и всевъзможните конфликти.
12. Праламбасура въплъщава в себе си похотта, алчността, стремежа към почести
и
високо положение в обществото. Всичко това е пагубно за духовната практика.
13. Горският пожар, погълнат от Кришна, служи като символ на препятствията,
които атеистите поставят пред проповедниците на дхарма.
14. Брахманите, които принасят жертви, олицетворяват безразличието към
Кришна,
предизвикано от гордостта им от тяхното положение в системата варнашрама и от
погълнатостта им в ритуалите предписани от карма-канда.
15. Поклонението на Индра символически представлява многобожие или

почитание на
самия себе си като Бог.
16. Варуна е олицетворение на пиянството. Някои предполагат, че употребявайки
вино
може да се усети голямо духовно блаженство. Тези убеждения са грешни и трябва да се
откажем от тях.
17. В змията, която се опиталя да погълне Махарджа Нанда, са въплътени маявада
и
другите аналитични философии, които се стремят да погълнат истинската същност на
учението бхакти.
18. Шанкхачуда символизира стремежа към слава и слабостта към женския пол.
19. Арищасура персонифицира пренебрежението към бхакти и интереса към
лъже-религиите.
20. Кеши символично представя илюзията, под влиянието на която човек приема
себе си за велик предан или ачария. Необходимо е да победим в себе си
гордостта и стремежа да господстваме над околните.
21. Вьомасура олицетворява крадците и псевдо-ваишнавите.
В осма глава на „Шри Кришна-самхита“ (от тринадесети стих до края на главата)
се описват осемнадесет анартхи, които възпрепятстват враджа-бхаджана. Ако към
това се добавят гордост от своето богатство и знатен произход, които символизират
дърветата ямала-арджуна, както и гордостта от извършените ритуали в съответствие
със заповедите на карма-канда, олицетворявана от брахманите, ще се получат двадесет
анартхи. Всички те са пагубни за враджа-бхаджана. Преди повтарянето на святото
име сериозният предан отначало винаги вика към Господ и Го моли да му помогне да
преодолее тези препятствия. Така сърцето на предания се пречиства. Ако смирено
молим Кришна да избави нашето сърце от пороците, които олицетворяват демоните,
убити от Него, Кришна непременно ще направи това. Що се касае до недостатъците,
символизиращи демоните, които е убил Баларам, от тях можем да се избавим със
собствени сили. Такава е тайната на враджа-бхаджана. Дхенукасура символично
представлява тежкото бреме на греховете, а Праламбасура – страстта към жените,
алчността, стремежа към почести и жаждата за власт. По милостта на Кришна,
преданият е способен да се избави от тези грехове без странична помощ. Освен това,
Дхенукасура служи като живо въплъщение на незнанието за духовната природа, или
сварупа, своето „аз“, святото име на Кришна. Преданият трябва сам да изгори тези
недостатъци в себе си, което ще изиска от него немалки усилия. Похотта към
противоположния пол, стремежът към богатство, материални наслаждения, почести и
власт – всичко това представлява Праламбасура. Преданият, разбирайки че всички тези
недостатъци са препъни камък по неговия духовен път, трябва да направи всичко
възможно, за да се избави от тях. Ако смирението на предания е дълбоко и искрено,
Кришна задължително ще прояви към него Своята милост. Тогава в неговото сърце ще
се появи Баларам, който за едно мигване на окото ще отстрани всички препятствия.
След това преданият стъпка след стъпка ще започне да се предвижва по пътя на
бхакти. Методът, описан по-горе, е съкровен и може да бъде усвоен само от този,
който е с чисто сърце и е приел покровителството на достоен духовен учител.

Глава 7
7.1. Раса
Какво е раса? Раса е блаженство. Природата на раса е неизменна, или с други
думи, вечна. Някой може да възрази, че раса не може да бъде вечна. Тъй като тя
възниква благодарение на развитието на бхава, от това можем да направим извода, че
някога раса не е съществувала. Освен това, ако се прекрати развитието на бхава, раса
ще изчезне. В този случай уместно ли е да говорим за нейната неизменност? За да
отговорим на това е важно да разберем, че раса, за която става въпрос тук, няма нито
начало, нито край. Елементите на раса – стхайи-бхава, вибхава, анубхава, саттвикабхава и санчари-бхава - са вечни, както е вечна и тяхната взаимовръзка. Вечната раса е
неотменно свойство на всички духовни обекти. Както са вечни Господ, душата и
Вайкунтха, така е вечна и раса. В „Тайттирия-упанишад“ (2.7.1) се казва: „Висшето
същество е средоточието на раса. Душата, изпитала раса се намира на върха на
блаженството“. Раса, получавана с пробуждането на према, в действителност винаги
съпътства према, но се проявява само в избрани души. Това се случва, когато душата
възобнови своите вечни отношения с Господ. Светските учени също говорят за раса.
Но каква е тази раса? Тя е материална. Оказвайки се в този свят, душата получава фино
материално тяло, което се състои от фалшиво его, разум, сърце и ум. Фалшивото его
заставя душата да приема себе си за мъж или жена. Благодарение на разума, тя вижда
разликата между добро и зло, чрез сърцето си усеща щастие и тъга, а с помощта на ума
познава материалните обекти и се привързва към тях. Дали тези функции са нещо ново
за обусловената душа или са ѝ присъщи по природа? Те са присъщи на душата по
природа, тъй като в своето изначално, духовно състояние всяко индивидуално живо
същество счита себе си за слуга на Господ. Това само-отъждествяване се базира на
чистата духовна същност, или истинското его на душата. Дейността на разума също е
свързана с духовното тяло на живото същество, както и дейността на сърцето, което е
предназначено за изпитване на духовно блаженство. С помощта на ума живото
същество възприема в духовния свят съществуването на различните обекти, другите
същества и Върховния Господ, и концентрира вниманието си върху тях. Той също е
част от духовното тяло. Когато душата влиза в съприкосновение с материята, нейните
духовни его, разум, сърце и ум изгубват своята първоначална чистота и се проявяват на
фино материално и грубо физическо ниво. Ето защо всички видове раси, които
съществуват в горния свят, съществуват и тук в изкривен вид. Именно те се намират в
центъра на вниманието на светските учени. Раса е единна, но ако в царството на
вечността тя винаги е изпълнена с блаженство, то в материалния свят се проявява като
щастие и мъка. Присъщите на материалната раса понятия, отношения, действия,
процеси и резултати, с чиято класификация се занимават светските учени, съществуват
в духовната раса в незамърсен вид. Разликата между материалната и духовната раса не
е в многообразието, а в самата ѝ природа: духовната раса е вечна, а материалната раса
е преходна; духовната раса е прекрасна, а материалната раса е отблъскваща; духовната
раса е свързана с Кришна и нейна обител е непогрешимата душа, докато материалната
раса има отношение единствено към красотата или недъзите на материалното тяло и се
намира в гнездото на греховното сърце; по своята природа духовната раса е изпълнена
с блаженство, а материалната раса съдържа в себе си взаимно изключващи се понятия
като радост и тъга338.
338
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За да говорим за раса, не е задължително да прибягваме до метафоричното
значение на думите. За това е напълно достатъчно тяхното пряко значение. В противен
случай „Шримад Бхагаватам“ не би могъл да опише игрите На Кришна като най-висше
проявление на раса. Свойствата, съставните части и законите на раса се откриват на
обусловената душа чрез нейното изкривено отражение, от което учените се интересуват
толкова много. То се изразява в отношенията между влюбените, между родители и
деца, между приятелите и между господаря и слугата. Тъй като раса е очевидна, нима
може нещо освен самата раса да обясни нейната същност? Въпреки че в материалния
свят неповторимата блажена същност на раса се изкривява, нейните главни качества и
признаци не търпят изменения. Ето защо не е трудно раса да бъде описана с помощта
на буквалното значение на думите. Но независимо от това, онези, които искат да
слушат за раса и да я пробудят в себе си, трябва да съхраняват бдителността си и да не
позволяват в тяхната духовна практика да проникнат елементи от противната
материална раса. Някои така наречени религиозни групи под предлог за развитие на
духовна раса се спускат до материалната раса, като по този начин се отклоняват от
истинския път339. Това води до деградация на душата. Раса възниква само в духовното
тяло, но по никакъв начин не в материалното тяло на обусловената душа.
Тези, които се опитват да усетят мадхуря-раса благодарение на общуването си с
жени, се отправят директно към ада. Подобно поведение няма нищо общо с
духовността и неизбежно води до падение. Искрените търсещи раса трябва старателно
да избягват такива нечестивци. Не трябва да се слушат проповеди на лицемери,
струва, че тя потрепва, така на пръв поглед изглежда, че душата, влязла в контакт с материята, е
придобила свойствата на самата материя“.
Шримад Бхагаватам. 3.7.11
„В каквато и форма на живот да се роди, живото същество винаги намира някакво удоволствие и
никога не съжалява, че е попаднало в нея“.
Шримад Бхагаватам. 3.30.4
„Така човекът, който цял живот е работил, за да издържа семейството си, и никога не е възпирал
сетивата си, умира в страшна скръб, и около себе си вижда плачещите си роднини. Той умира от
покъртителна смърт, в непоносими мъки и безсъзнание“.
Шримад Бхагаватам. 3.30.18
„Неинтелигентният човек, въплътен в тяло, създадено според предишните му плодоносни
дейности, си мисли: „Аз съм извършителят на действията“. Затова, объркан от фалшивото его, подобен
глупав човек е обвързан от плодоносните дейности, които реално се изпълняват от гуните на природата“.
Шримад Бхагаватам. 11.11.10
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„Човек не трябва да общува с примитивни глупаци, които не знаят нищо за духовната си същност
и са като кучета, които играят както им свирят жените“.
Шримад Бхагаватам. 3.31.34
„Човек, който се стреми да постигне съвършенството в йога и чрез служенето за Мен е осъзнал
истинската си същност, никога не трябва да общува с красива жена, защото в писанията е казано, че за
преданоотдадения такава жена е портата, която води към ада“.
Шримад Бхагаватам. 3.31.39
„Осъзнавайки вечния аз, човек трябва да изостави общуването с жени, както и с личности,
общуващи интимно с жени. Седнал безстрашно на усамотено място, той трябва да съсредоточи ума си в
Мен с голямо внимание“.
Шримад Бхагаватам. 11.14.29

свикнали за облажават своите сетива. Само тези, които са достигнали нивото на према
и са се отрекли напълно от чувствени наслаждения, са достойни да вкусят раса. Тези,
които още не са постигнали чистата рати и не са обуздали своите сетива, няма никога
да достигнат това, независимо от старанията си. Раса се нарича вкусът, който човек
придобива по естествен начин на стадия на према. Обсъждането на раса преследва
само една цел – да опише нейните съставни части; то не представлява част от садхана
или от духовната практика. Затова, ако някой обещава да ви обучи в духовната
практика раса, трябва да разберете, че той е или лъжец, или глупак.
Раса има пет елемента или съставни части: стхаи-бхава, вибхава, анубхава,
саттвика-бхава и санчари-, или вябхичари-бхава. Стхаи-бхава е коренът на раса,
вибхава – нейната причина или основа, а анубхава – нейното следствие. Саттвикабхава е външното проявление на раса, а санчари-бхава има спомагателна роля по
отношение на раса. Вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава придават
особен вкус на стхаи-бхава. Именно този вкус превръща стхаи-бхава в раса („Бхактирасамрита-синдху“ 2.1.5). По-нататък тази тема ще бъде обяснена по-подробно, обаче
да се възползва от това обяснение ще успее само този, който действително е усетил
вкуса на раса.
Да се разбере раса е невъзможно, тя може да бъде само почувствана. Има два
аспекта на познанието: запитване и възприятие. Без тях не може да бъде достигната
висшата степен на знанието, т.е. да се получи вкус („Таттва-сутра“). Обикновено под
знание подразбират или питането, или възприятието, но не и вкусът. Обаче без него не
може да става и дума за никакво проявление на раса.
Отначало ще разгледаме стхаи-бхава, или непрекъснатия екстаз. Стхаи-бхава се
нарича емоционалното състояние, което подчинява на себе си всички останали
екстатични емоции („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.2.5). Когато човек се издига до
нивото на бхава и неговата рати изцяло се обръща към Кришна, и придобива
дълбочина, такава рати се превръща в стхаи-бхава, която е толкова необходима за
раса. В тази стхаи-бхава може да преобладава само едно настроение. Но дори когато
преодолява това ограничение и влиза в царството на према, както преди я наричат
рати, тъй като према, за разлика от рати не може да бъде ограничена от нищо. На
определен етап према, в която раса достига своя апогей, се проявява в цялата си
пълнота. Това означава, че рати вече се е превърнала в стхаи-бхава.
Този, който е развил в себе си рати, било то саддхака или сиддхи, е достоен да
познае сладостта на раса. Саддхака, който се стреми към према (премарурукшу), е този,
който вече е придобил рати, но все още не е преодолял всички препятствия по своя
път. Издигайки се от ништха до нивото на ручи, а след това на нивото на асакти,
садхака постепенно се освобождава от анартхите. Материалните привързаности на
садхака също изчезват, обаче докато има фино тяло, той както преди е свързан с
материята. Но по милостта на Кришна скоро се прекъсва и тази връзка. Влиянието на
материята се счита за препятствие и докато то не бъде преодоляно, душата няма да
може да постигне вастху-сиддхи. Независимо от това когато саддхака, който притежава
рати, развие в себе си према, то дори завързан с възлите на материалното тяло, той
става достоен да вкуси раса. Това се нарича сварупа-сиддхи.
За да даде началото на раса, рати се съединява с четирите бхави - вибхава,
анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава. След това рати проявява една от петте
свабхави, които се отнасят към вибхава - шанта-свабхава, дася-свабхава, сакхясвабхава, ватсаля-свабхава или мадхуря-свабхава. Изначално тези свабхави са част от
вибхава. Ашрая (обителта на рати, или сърцето на живото същество) и вишая (обектът
на рати, или Върховния Бог), между които възниква рати, образуват аламбана, или
основата на взаимоотношенията. Изброените по-горе свабхави са свързващо звено

между ашрая и вишая. Рати проявява една от тези свабхави, за да създаде условия за
появяването на раса. Благодарение на изключителното могъщество на Господ петте
свабхави, съединявайки се с ашрая и вишая, пораждат многообразието от раси.
Проявявайки петте свабхави, рати се превръща в шанта-рати; дася-, или прити-рати;
сакхя, или прея-рати; ватсаля-, или анукампа-рати; канта- (прията-), или мадхурярати.
В съответствие с петте проявления на вибхава, рати приема пет форми. Вибхава е
главната съставка на раса. Затова тези пет разновидности на рати се нарича основни
(„Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.115). А различните проявления на санчари-бхава се
считат за второстепенни съставки на раса, които имат спомагателен характер. Санчарибхава включва в себе си седем допълнителни свабхави. Когато тези седем свабхави на
санчари-бхава се съединяват със свабхавите на рати и видоизменят нейната природа,
възникват седем допълнителни вида рати («Бхакти-расамрита-синдху». 2.5.22). Хасясвабхава поражда хаса-рати (смях); адбхута-свабхава поражда висмая-рати
(удивление); вира-свабхава поражда утсаха-рати (доблест); каруна-свабхава поражда
шока-рати (съжаление); рудра-свабхава поражда кродха-рати (гняв); бхаянакасвабхава поражда бхая-рати (страх); вибхатса-свабхава поражда джугупса-рати
(отвращение).
Рати има общо пет основни свабхави. Но за да се увеличи многообразието,
пораждано от тях, допълнително съществуват седем други проявления на рати. По
този начин с основната бхакти-раса понякога се смесват една или повече
допълнителни раси. Въпреки че второстепенните раси не могат да съществуват
отделно, при подробно разглеждане става ясно, че те притежават същите качества,
както и основните раси. Ето защо във всяка от второстепенните раси присъства вкус,
получен от смесването на стхаи-бхава, вибхава, анубхава и санчари-бхава. Въпреки че
светските учени считат тези раси за основни, в духовния свят те играят само
второстепенна роля. Но в материалния свят те по естествен начин заемат
преобладаващо положение. Природата и взаимодействието на тези раси се описват
подробно в южната и северната част на „Бхакти-расамрита-синдху“. В кришна-бхактираса седемте второстепенни раси са толкова безупречни и възвишени, като основните
раси, тъй като придават особено очарование на игрите на Кришна. Като част от
санчари-бхава седемте второстепенни раси също се причисляват към кришна-бхактираса. Подобно на вълните в океана на раса, те възникват в нужния момент, за да
преумножат нейната красота и сладост.
Човек, който не подозира за духовната природа на раса може да възрази, че
въпреки че смехът, удивлението и рицарството още могат да бъдат считани за чиста
раса, това не може да се каже за скръбта, гнева, страха и отвращението, тъй като те
свалят раса на материално ниво. Но е важно това, че абсолютно всички проявления на
духовна раса носят само блаженство („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.92). Те никога не
стават причина за страдания. В този свят откъде се вземат скръбта, гневът, страхът и
отвращението? Тези чувства не съществуват тук сами по себе си. Те са отражение на
аналогичните духовни чувства. В духовния свят всички обекти, емоции и действия са
чисти и благодатни, което не можем да кажем за тяхното материално отражение. Това,
което в духовния свят носи вечно благо, тук се проявява като пуня, добродетел. А това,
което в духовния свят служи по косвен начин на тази цел, тук носи нещастие и се
нарича грях. Например, в духовния свят гневът и скръбта, свързани с Кришна, носят
неописуема радост на душата и затова предават особено блаженство на раса, обаче в
този свят същите гняв и скръб са причина за страдания („Бхакти-расамрита-синдху“
2.5.110). Всички чувства в духовния свят съществуват само за удовлетворяване на
Кришна. Но, отразявайки се в материалния свят, те служат за удовлетворяване на

обусловената душа. В този свят всичко е тленно и пълно със страдания. Затова всичко,
което доставя радост в духовния свят, в земното царство се видоизменя и носи само
печал. Това не може да бъде разбрано от онези, в които още не се е пробудило
осъзнаването на духовната им същност340. Тук ние ще завършим описанието на
второстепенните раси и ще преминем към основните раси.
Пресищайки се с материални наслаждения и страдания, и изкоренявайки в себе си
склонността към греха, душата придобива чиста рати. Избавяйки се от страховете и
опасностите, присъщи на материалния свят, тя изпитва огромно облекчение. Когато
душата получава подобно умиротворение, казват, че тя е достигнала шанта-рати
(„Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.17-2.5.18). Рати, напълно обърната към Бога се
превръща в дася-, или прити-рати („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.27-2.5.28). На този
стадий преданият счита Господ за свой повелител, а себе си – за Негов вечен слуга.
Съществуват две разновидности на дася-рати: първата е основана на самбхрама
(почитание и покорност), а втората – на гаурава (гордост за Господ). Дася-рати на
слугите на Кришна е основана на самбхрама, а дася-рати на Неговите синове – на
гаурава. В дася-раса стхаи-бхава е према. Ето защо в дася присъстват признаци както
на рати, така и на према. Освен това, с тях се примесват и снеха (нежност) и рага
(страст).
В сакхя-раса стхаи-бхава е праная (приятелска привързаност) („Бхактирасамрита-синдху“ 2.5.16). В нея също има рати и према. Характерните за дася-раса
самбхрама и гаурава в сакхя-раса се превръщат във вишрамбха, или непоколебима
вяра. В това състояние рати, према и праная се усилват, докато влиянието на снеха и
рага остава незначително. Във ватсаля-раса вишрамбха прераства в анукампа (грижа
или състрадание), а рати, према, праная и снеха стават много силни („Бхактирасамрита-синдху“ 2.5.19-2.5.20). В тази раса също се проявява и рага. В мадхуря-раса
преобладава влечението, в което достигат кулминация самбхрама, гаурава, вишрамбха
и анукампа. В този случай стхаи-бхава носи името прията-рати. В това състояние се
проявяват према, праная, снеха и рага, а също бхава и махабхава.
Преданият получава определен вид рати в зависимост от своите желания, развити
на стадия на садхана („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.21). Споменатите видове рати не
се разглеждат подробно в тази книга, защото нейната цел е друга. Тази тема е
докосната само накратко, за да даде на читателя някаква представа за раса.
Вибхава (причината за раса) се състои от аламбана (основа) и уддипана (стимул)
(„Бхакти-расамрита-синдху“ 2.1.5). Аламбана, от своя страна включва в себе си ашрая
и вишая. Средоточието, или обителта на рати се нарича ашрая. А обектът, към който е
обърната тя се нарича вишая. Ашрая е душата, а вишая – Кришна. Затова под рати тук
се подразбира кришна-рати. Уддипана, или стимулите на раса са качествата на
Кришна, Неговата младост, Неговата грациозност, Неговата красота, Неговото
телосложение, Неговите деяния, Неговите дрехи, Неговите украшения, Неговата
усмивка, благоуханието на тялото Му, Неговата флейта, Неговата раковина, следите от
нозете Му, дърветата свързани с него (туласи), а също и Неговите предани („Бхактирасамрита-синдху“ 2.5.154).
Външните проявления на раса се наричат анубхави („Бхакти-расамрита-синдху“
2.2.1). Изброяват се тринадесет анубхави: 1) танц, 2) пързаляне по земята, 3) високо
340
„Това, което е извън рамките на материалната природа е непостижимо. Затова не трябва да се
опитвате да обясните това, което е недостъпно за нашето разбиране, с помощта на светската логика“.
Махабхарата. Бхишма-парва. 5.22

пеене, 4) гняв, 5) протягане, 6) високи викове, 7) прозяване, 8) тежко дишане, 9)
пренебрежение към присъствието на другите хора, 10) отделяне на слюнка, 11) луд
смях, 12) поклащане на главата и 13) хълцане. Присъствието на всички тези анубхави не
е задължително. В зависимост от действието на раса може да се проявят само една или
няколко от тях.
Известни са осем саттвика-бхави, или изменения, предизвикани от екстаз. Към
тях се отнасят: 1) вцепенение, 2) изпотяване, 3) настръхване на космите по тялото, 4)
пресекване на гласа, 5) треперене, 6) изменение на цвета на кожата, 7) сълзи и 8) загуба
на съзнание. Всяка от саттвика-бхавите има три състояния, които се наричат снигдха
(влажно), дигдха (омаслено) и рукша (сухо) („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.3.1-2.3.4,
2.3.15-2.3.16, 2.3.63, 2.3.65, 2.3.82-2.3.83). Някои причисляват саттвика-бхавите към
анубхавите, обаче това не е едно и също, защото тринадесетте анубхави се проявяват в
някоя от частите на тялото, докато саттвика-бхавите овладяват предания напълно.
Саттвика-бхавите се проявяват както вътрешно, така и външно. В зависимост от
обстоятелствата, те могат да бъдат смътни, тлеещи, ярки и ослепителни.
Въпреки че с много хора понякога се случват подобни изменения, те не трябва да
бъдат причислявани към саттвика-бхавите. Те са рати-абхаса, саттва-абхаса,
нихсаттва или пратипа. Сълзите на тези, които се покланят на Господ, за да постигнат
освобождение са предизвикани от рати-абхаса, размито подобие на рати. Хората,
безстрастни външно, но с меко сърце, понякога се преизпълват с необяснима радост, а
понякога с печал. Това е абхаса, или смътно подобие на духовни емоции (саттва). Ето
защо казват, че тези изменения в поведението са предизвикани от саттва-абхаса.
Също се намират такива, които се преструват и изваждат чувствата си на показ,
въпреки че в действителност сърцето им е оковано в броня. Те могат да демонстрират
признаци на екстаз като сълзи, вцепенение или настръхнала кожа, но тъй като тези
емоции са напълно фалшиви, ги наричат нихсаттва („Бхакти-расамрита-синдху“
2.3.52, 2.3.55). Понякога поведението на враговете на Бог (като Камса например) също
могат да напомнят на саттвика-бхава. Подобно държание се нарича пратипа,
противоречиво. Описаните по-горе четири вида изменения в поведението не
представлява никаква духовна ценност. Те са споменати само, за да помогнат на
читателя да различи истинския екстаз от фалшивия.
Съществуват тридесет и три вябхичари-, или санчари-бхави: 1) досада, 2)
съжаление, 3) смирение, 4) чувство за вина, 5) умора, 6) опиянение, 7) гордост, 8)
съмнение, 9) тревога, 10) силно вълнение, 11) безумие, 12) забрава, 13) болест, 14)
смущение, 15) атрофия, 16) леност, 17) неподвижност, 18) смущение, 19) скриване на
чувствата, 20) помнене, 21) склонност към разсъждения, 22) вълнение, 23) замисленост,
24) невъзмутимост, 25) щастие, 26) страстно желание, 27) ярост, 28) високомерие, 29)
завист, 30) дързост, 31) главозамайване, 32) сънливост и 33) пробуждане („Бхактирасамрита-синдху“ 2.4.106). Като се проявяват поотделно или заедно с другите бхави,
те засилват стхаи-бхава, позволявайки да се преживее раса. Като влияят на гласа на
човека, на дейността на неговите органи и като променят самото му съществуване, те
захранват както основните, така и допълнителните видове рати.
Раса служи за удовлетворяване и на душата, и на Господ. Когато душата вкусва
сладостта на раса, източник на нейното наслаждение е Господ. А когато на раса се
наслаждава Бог, удоволствие Му доставя душата. Освен това, раса е сладостна сама по
себе си. Същността на раса е в нейния вкус, и да се наслаждават на този вкус могат
само съществата, надарени с чувства. Раса е вечна, непрекъсната, непостижима и
изпълнена с велико блаженство. От нивото на чиста рати тя е способна да издигне
душата до махабхава. Но когато чистата рати деградира, душата се оказва в илюзия и
попада под властта на законите на материалния свят. За тези, чийто разум е чист, е

лесно да разберат тези истини. Но да се достигне до такова разбиране чрез светска
логика е невъзможно („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.108-2.5.109). Какво да говорим за
духовните раси, след като дори материалните раси понякога нямат логично обяснение.
Вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава съединени със стхаи-бхава
дават началото на раса. Човек, който притежава необходимите качества е способен да
разбере какво е раса. Но тези, които са привлечени от материалната раса, не са готови
да слушат за по-висшата раса.

7.2. Поклонението като раса
Тези, които се покланят на Бог трябва да се замислят какво представлява тяхното
поклонение. Духовно ли е или материално? Дори когато в основата на поклонението
пред Бога лежат материални концепции, то силно превъзхожда обикновената светска
дейност. Но защо? Нали мислите на този, който се покланя, са ограничени от
материалния свят. Ако поклонението се свежда до мисловна дейност, това означава, че
то изцяло е базирано на умозрителни конструкции. Ако поклонението на Бога не е
свързано нито с физическа, нито с мисловна дейност, тогава в какво се състои то?
Жизненият опит показва, че в този свят няма нищо освен материя и ум. В такъв случай
не ни остава друг изход, освен да станем атеисти или имперсоналисти. Пълната
противоположност на материята и на материалното мислене е нирвишеша, пустотата.
Този, който изповядва брахмавада, философията на пустотата, отричаща
съществуването на раса, рано или късно ще направи следващата крачка към
неприкрития атеизъм, който отрича поклонението на Бога. Така естествената склонност
на душата се представя за нещо лъжливо и несвойствено. Нима това не е прискърбно?
Отхвърляйки материята, материалния ум и тяхната противоположност
нирвишеша, опитайте се да намерите истинската основа за съществуването на душата.
Те трябва да бъдат отхвърлени, защото скриват нейната истинска природа. Без да се
отскубнете извън границите на тези три обвивки, как ще се избавите от тях? Ако пред
очите ви има три превръзки, вие трябва да ги свалите, за да видите света. Чистото
състояние на душата е сравнимо със способността да виждаме, а материята,
материалните концепции и тяхното отричане приличат на превръзките на очите.
Свалете ги и зрението ви ще се възвърне. Когато душата получи възможност да вижда,
тя повече няма да бъде привлечена от поклонението на материята, породено от ума или
от противопоставяната му пустота. Тогава остава само един вид поклонение –
духовното поклонение. То се нарича раса. Тези, които се покланят на Бога, в
действителност развиват раса („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.112, 2.5.123). Но тъй
като само единици притежават необходимите качества за това, то всичко, свързано с
раса, не бива да се разгласява („Бхакти-расамрита-синдху“ 2.5.119-2.5.133).
Тези, които се покланят на Бога се делят на две групи: първите са преживели
раса, а вторите – не. Само поради неведението си те наричат това медитация,
съсредоточаване, самопознание, транс, молитва или поклонение. Понякога, когато сме
потопени в молитва или поклонение на Бога, някъде в дълбината на душата, подобно на
блясъка на мълнията, изведнъж възниква необикновено усещане, от което умът изпада
във вълнение, а тялото настръхва. И тогава ни се струва, че ако се намираме в такова
състояние винаги, нашите страдания ще свършат. Какво е това състояние? Какво се
крие зад него – материя, ум или нещо нематериално? Във вселената няма нищо, което
би могло да се сравни с това състояние. То не може да бъде предизвикано и от
странични явления на материалната енергия като електричество или магнетизъм.
Изучавайки дейността на ума, ще разберем, че и той не е причината за това усещане.

Дори отричането на всичко материално не позволява да бъде изпитано нищо подобно.
Откъде се взема това усещане? Подлагайки го на всестранно разглеждане ще разберем,
че то произлиза от непорочната природа на душата, която в този момент е покрита от
материя. По време на поклонението ние изпитваме подобно усещане, но не се
замисляме за него. Нека се спрем на това по-подробно.
Състоянието, не подлежащо на описание, за което се говореше по-горе, е
предизвикано от определени чувства. Негова ашрая, или обител е чистата душа,
покрита от обвивките на материалното тяло и ума. Когато душата си спомня, че е
безкрайно малка и във всичко зависи от висшите сили, в нея внезапно възниква
чувство, както при драсване на кибритената клечка се запалва огънят. Този, към когото
е насочено това чувство, встъпва в качеството на единственият вишая. Когато ашрая,
или душата, по време на поклонението се докосва до вишая, Бога, в нея възниква
описаното чувство, което се устремява към вишая. Това чувство се нарича стхаи-бхава.
Този, който се покланя е ашрая, Бог е вишая, а Неговите качества – уддипана
(стимулът). Когато между ашрая и вишая възниква стхаи-бхава, веднага се проявяват
една или няколко анубхави. В допълнение към тях възникват някои вябхичари-бхави,
които също допринасят за външното изражение на състоянието, описано по-горе. А у
някого в това време може да се прояви саттвика-бхава.
Сега ще се постараем да изясним какво представлява поклонението. Старателно
анализирайки всички негови елементи, ще стигнем до извода, че то се свежда до
наслаждението на раса с помощта на стхаи-бхава и спомагателните бхави – вибхава,
анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава. По този начин, поклонението е развитие
на раса. Материалната действителност (физическа и умствена), а също
противоположността на материалната дейност, нирвишеша, не са поклонение, защото в
тях няма раса. Всички видове поклонения са основани на раса. Но тъй като науката за
раса не е известна на тези, които се покланят, те не могат да обосноват своя метод на
поклонение. Всичко това е следствие от тяхното минало порочно общуване.
Поклонението като раса може да проявява своята природа ограничено, частично
или напълно. Тези, чието възприятие на раса носи ограничен характер, я усещат само
по време на поклонение. Причината е, че през останалото време те се наслаждават на
материалната раса. Тъй като съществуването без раса е невъзможно, животът на такива
хора е наситен с материална раса. Те приемат духовната раса като мимолетни
усещания, подобни на блясъка на мълнията. В общуването с гуру и ваишнавите това
усещане може да бъде развито и да се прояви вече не ограничено, а частично. Но в
отсъствието на подобаващо общуване поклонението под влияние на атеистите и
имперсоналистите става все по-ограничено и накрая се изражда напълно. За душата
няма нищо по-опасно.
Проявявайки своята природа частично, поклонението променя живота на човека –
той започва да се стреми натам, където се обсъждат темите свързани с раса, и изгубва
интерес към общуването с атеисти и имперсоналисти. Когато поклонението проявява
своята природа напълно, човек познава раса в съвършенство. На този стадий
поклонението на Бога става непрекъснато. В напълно проявено състояние раса приема
формата на шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхуря. От тях сакхя-, ватсаля- и мадхуряраса са само за избрани. Само рядък щастливец е способен да развие вкус към тези
видове раса.

7.3. Шанта-раса
Вишая, или обектът на поклонение, изобщо не е безличен (нирвишеша). Той е
личност. Твърдата вяра в това се нарича шама. Когато човек, който притежава шама,
развие в себе си рати, такава рати носи името шанта-рати. Ашрая на шанта-рати е
душата постигнала умиротворение, а вишая – Богът-личност. Този, който се издига на
нивото на шанта-рати, се избавя от материалните представи за Бога. На този стадий
поклонението се проявява в йога занятия, целта на които е да се пречисти съзнанието и
да се изпита блаженство. Преодолявайки стремежа към светски наслаждения, йоги
черпи удоволствие от самия себе си. Обект или вишая на неговата рати е Кришна в
образа на Параматма, или различните проявления на Брахман, които притежават
известна индивидуалност. Такъв йоги не е привлечен от медитацията върху безличния,
лишен от разнообразие Брахман. Той приписва на Брахман отделни личностни черти,
но в същото време на него не му достига вяра в това, че по самата си природа Бог вечно
е личност. Затова понякога йоги съзерцава със своето вътрешно зрение четириръкия
образ на Бог, понякога изпълнения с величие и могъщество образ на Кришна, а
понякога – Параматма. Пример за шанта-бхакти са мъдреците Санака, Санатана,
Сананда и Санат-кумарите („Бхакти-расамрита-синдху“ 3.1).
Тъй като у тези предани няма ясно разбиране за личностната природа на Бога, на
тях им е непозната всепоглъщащата привързаност към Кришна. Обект на такава
привързаност може да бъде само личност. По този начин, въпреки че шанта-бхактите
притежават чиста рати, те нямат лични отношения с Бога. За тях вишая е вечният
Господ, изпълнен със знание и блаженство, целта на всички атмарами, Параматма,
Парабрахман, който изпълнява желанията на всички живи същества, който е
всемилостив и всевластен. Ашрая е мъдрецът, който се стреми към духовно
блаженство, или аскетът, а стхаи-бхава е рати, насочена към Мукунда (Господ, който
дарява освобождение), неподвластен на материалните гуни, недостъпен за възприятието
на сетивата, който включва в себе си съдържанието и същността и е всеведущ.
Качеството на уддипана (стимулът) играе слушането на основните Упанишади,
живеенето на свято място, откровенията свише, философското търсене на истината,
постигането на духовната наука, съзерцанието на вселенската форма на Бога,
общуването със сведущи предани и обсъждането на „Брахма-сутрите“ и Упанишадите с
единомишленици.
Анубхавите (външните признаци) на шанта-раса се проявяват когато човек
съсредоточава погледа си върху върха на носа, живее като авадхут, при ходене гледа
само четири лакти напред. Към анубхавите на шанта-раса също се отнасят гянамудра341, отсъствието на ненавист към безбожниците, почтителното отношение към
преданите, стремежът за избавление от материалните привързаности и за постигане на
освобождение, невъзмутимост, чистота, безропотност и спазване на обета за мълчание.
Шанта-бхактите проявяват всички саттвика-вибхави, като например
настръхналите косми на тялото и т.н., с изключение на загубата на съзнание. Но тъй
като тези предани не се отъждествяват с духовното тяло, в техния случай саттвикабхавите се проявяват вяло. Само рядко те стават тлеещи, но никога не стават ярки или
ослепителни. Понякога в шанта-раса присъстват санчари-бхавите, например
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невъзмутимост, доблест, щастие, замисленост и помнене. Тези отличителни особености
на шанта-раса ѝ позволяват да бъде причислена към основните раси. Но в описанията
на враджа-лилите не се упоменава шанта-раса, тъй като за неин обект не може да
бъде посочена нито една от формите на Бога. По този начин шанта-раса не е
еднопосочна и всепоглъщаща. Да развие в себе си всепоглъщаща любов към Бога може
само този, който е сполетян от огромен късмет. Когато това се случва, чистата рати се
превръща в према и дава началото на прита- (дася-) бхакти-раса.

7.4. Прита-бхакти-раса
Прита-бхакти-раса често се нарича дася-раса, раса на служенето. В
действителност прита-бхакти-раса има две разновидности. Първата, с която се смесва
самбхрама (почитанието), се нарича дася-раса. А втората, която има оттенъци на
гаурава (гордост), носи името не дася-раса, а гаурава-прита-бхакти-раса („Бхактирасамрита-синдху“ 3.2.3-3.2.7, 3.2.11-3.2.15). Поклонението на Бога, лишено от
почитание, не се обсъжда често. Само най-щастливите души получават привързаност
към Господ, свободна от благоговение и основана на сакхя (приятелски отношения),
ватсаля (грижа или състрадание) или мадхуря (непреодолимо влечение). Сакхя-,
ватсаля- и мадхуря-раса се обясняват в свещените писания, но преданите развили една
от тези раси следват не буквата на писанията, а своята природа. Разбира се, не всички
от тези, които са постигнали рати, спират да се ръководят от заповедите на шастрите.
Но описанията на расите, предназначени за по-широк кръг предани, разглеждат само
самбхрама-рати. Ето защо по-високите стадии няма да бъдат обсъждани в тази книга.
Прита-бхакти-раса подразбира съществуването на Бога-личност. Богът-личност
има две ипостаси: изпълнената с величие и изпълнената със сладост. Подлагайки този
въпрос на всестранен анализ, ще стигнем до извода, че олицетворение на сладостта
може да бъде само Кришна. Кришна не само е изпълнен със сладост, но е и велик,
обаче Неговата сладост почти напълно затъмнява Неговото величие. При необходимост
величието се проявява открито, но дори тогава то не влиза в противоречие със
сладостта. Препращаме читателите, които се интересуват от тази тема, към „Шатсандхарба“ на Шрила Джива Госвами и към „Шри Кришна-самхита“. Няма нищо посладостно от отношенията с Кришна. Затова надолу ще стане дума за дася-раса с
Кришна във Враджа.
Този, който е свързан с Кришна в дася-раса, счита, че Кришна проявява към него
особена благосклонност. Любовта на такъв предан, който смята себе си за слуга на
Кришна, има оттенък на почтителност. Обект на дася-раса е Върховният Господ
Кришна, от порите на кожата на който излизат милиони вселени. Той е подобен на
океан от милосърдие, притежава непостижими енергии, изпълнен е с всички
съвършенства и е източник на всички аватари. Привлича към Себе си освободените
души и се явява върховен владика и обект на всеобщо поклонение. Той е непреклонен,
олицетворява в Себе си всеопрощението и защитава отдалите Му се души. Той е
щедър, верен на своята дума, изкусен, носи на всички само благо, могъщ и религиозен.
Никога не отстъпва от принципите на писанията и е приятел на всички предани. Той е
великодушен, влиятелен, благодарен, достоен за почитание и уважение, притежава
висша власт над всичко съществуващо и не може да устои пред чистата любов.
Като ашрая на дася-раса се обозначават четири категории слуги на Господ:
адхикрити, ашрити, паришади и ануги („Бхакти-расамрита-синдху“ 3.2).
Към адхикритите (упълномощените слуги) се отнасят Брахма, Шива, Индра и
другите полубогове, които вършат вселенските дела и са надарени с особени
пълномощия от Господ.

Ашритите (които се намират под защитата на Бога) се разделят на три групи,
наречени: шараня (отдалите се души), гяничара (просветлените) и сева-ништха
(утвърдените в преданото служене). Калия, Джарасандха и царете пленени от него се
отнасят към първата група. Шаунака и другите мъдреци, които отхвърлят
освобождението, принадлежат към втората група. А тези, които изпитват естествена
склонност към служене на Бога, например като Харихара, Бахулашва, Икшваку,
Шрутадева и Пундарика, се отнасят към третата група.
Към паришадите (слугите от най-близкото обкръжение на Бога), които понякога
Му служат лично, се отнасят Уддхава, Дарука, Нанда, Упананда и Бхадрака.
Що се касае до анугите (слугите, които постоянно съпровождат Господ), между
тях има пура-стха (градски жители) и враджа-стха (жители на Враджа). Сучандра,
Мандана, Стамба и Сутамба се отнасят към първата група, а Ратака, Патрака, Патри,
Мадхуканта, Мадхуврата, Расала, Сувиласа, Премаканда, Марандака, Ананда,
Чандрахаса, Пайода, Бакула, Расада и Шарада – към втората. Всички тези слуги на Бога
са кротки и смирени. Те мислят, че Кришна е особено милостив към тях, и са готови
винаги да изпълнят Неговата воля. Служат на Кришна с вяра и истина, и Го считат за
свой господар. В зависимост от характера на взаимоотношенията с Кришна, Неговите
лични слуги се разделят на три групи, които се наричат дхуря, дхира и вира.
От четирите категории слуги на Господ (адхикрити, ашрити, паришади и ануги)
трите последни са представени от нитя-сиддхите (вечно съвършените души), сиддхите
(душите, достигнали съвършенство в преданото служене) и садхаките (неофитите).
Уддипани, или стимули на дася-раса са звуците на флейтата на Кришна, Неговата
усмивка, прославените Му качества, следите от Неговите нозе, благоуханието на тялото
Му и видът на току-що появилия се облак в небето („Бхакти-расамрита-синдху“ 3.2.59).
Към особените стимули на дася-раса се отнасят необяснимата милост на Кришна,
листата туласи, лежащи върху Неговите нозе, остатъците от трапезата на Кришна и
водата, с която са измивали Неговите лотосови нозе. Всичко това се нарича вибхава.
Що се касае до анубхава, освен нейните тринадесет вида, описани по-рано, слугите на
Бога също проявяват готовност да изпълняват незабавно Неговите указания,
дружелюбие към другите слуги на Кришна, пълно отсъствие на завист и постоянство в
служенето на Господ („Бхакти-расамрита-синдху“ 3.2.61). В дася-раса също присъстват
осемте саттвика-бхави (вцепенение и т.н) и санчари-бхави като ликуване, гордост,
помнене, тревога, силно вълнение, смирение, безпокойство, замисленост,
въодушевление, неустойчивост, склонност към разсъждения, смущение, срамежливост,
бездействие, илюзия, безумие, криене на чувствата, съзерцание, фантазиране, умора,
болест и умъртвяване.
Характерното за дася-раса отношение към Бога като към свой господар, поражда
чувството за почитание и стремеж за изпълнение на своето служене по най-добрия
начин. В присъствието на према това настроение става стайи-бхава на дася-раса
(„Бхакти-расамрита-синдху“ 3.2.76-3.2.78, 3.2.81, 3.2.87).
Всяка следваща раса е още по-притегателна и непостижима, отколкото
предходната. Ако садхака има страстно желание да вкуси сладостта на някоя от
расите, в него ще се развият качествата необходими за това. Тази раса, която го е
привлякла на степента на садхана-бхакти, впоследствие става неговата вечна раса.
Преданото служене, основано на раса, носи името рагатмика-бхакти. Раганугабхакти, за която се говори в главата посветена на садхана-бхакти, е подражание на
рагатмика-бхакти. Рагануга-бхактата приема за образец поведението и качествата на
вечно съвършените души, свързани с Кришна с тази раса, която той сам счита за найвисша и без която съществуването му е немислимо. На стадия на съвършенството той
постига именно тази раса. Тук ще завършим описанието на самбхрама-прити.

Отношението към Бога като към по-голям член от семейството се нарича гаурава.
Гаурава-прити е любов, основана на синовните чувства към Господ. Тъй като тези
отношения са обяснени подробно в „Бхакти-расамрита-синдху“, ние няма да
разглеждаме тази тема тук.

7.5. Сакхя- (прея-) бхакти-раса
При съединяването с вибхава, анубхава, саттвика-бхава и санчари-бхава,
стхайи-бхава се превръща в сакхя-раса. Аламбана (основата) на тази раса е Кришна с
Неговите приятели, а вишая е Кришна в своята двуръка форма, изящния тоалет на
Кришна и Неговите неизброими добродетели, знаенето на много езици и могъщото
телосложение, красноречието, всезнанието и многото таланти, добротата и доблестта,
поведението в ролята на възлюбен, разумът и снизходителността, привлекателността за
всички без изключение, богатството, блажената същност и непостижимото положение.
Приятелите на Кришна приличат на Него (те притежават същите качества, носят
същите дрехи и т.н.). Те са над условностите и се отнасят с Кришна като с равен. Някои
от приятелите на Кришна живеят в градовете, а други – във Враджа. Към градските
приятели на Кришна се отнасят Арджуна, Бхимасена, Драупади и брахманът Судама.
От тях в най-близки отношения с Кришна е Арджуна. Приятелите на Кришна, които
живеят във Враджа, преживяват много трудно дори кратката раздяла с Бога. Те са
свикнали да си играят с Кришна и за тях Той е по-скъп от собствения им живот. Ето
защо от всички приятели на Кришна те са приети за най-добрите.
Приятелите на Кришна във Враджа се разделят на четири категории. Това са
сухриди (благожелатели), сакхи (приятели), прия-сакхи (близки приятели) и приянарма-сакхи (връстници).
Към чувствата, които сухридите изпитват към Кришна, се примесва родителската
любов. Сухридите са малко по-големи от Кришна и винаги държат в готовност
оръжието си, за да могат при нужда да защитят Кришна от демоните. Към сухридите се
отнасят Субхадра, Мандалибхадра, Бхадравардхана, Гобхата, Якша, Индрабхатта,
Бхадранга, Махагуна, Вирабхадра, Виджая и Балабхадра.
Сакхите са по-малки от Кришна, а тяхната дружба с Него има оттенък на
служене. Вишала, Вришабха, Оджасви, Девапрастха, Варутхапа, Маранда, Кусумапида,
Манибандха и Карандхама – това са някои от сакхите. За най-добър от тях се счита
Девапрастха.
Шридама, Судама, Дама, Васудама, Кинкини, Стокакришна, Амшу, Бхадрасена,
Виласи, Пундарика, Витанка и Калавинка се отнасят към прия-сакхите. С Кришна ги
свързва чистата дружба. За да доставят удоволствие на Кришна, те си играят и понякога
се борят с Него.
От всички приятели на Кришна най-възвишено положение заемат прия-нармасакхите, защото с Кришна ги свързват много близки и доверителни отношения. Към
прия-нарма-сакхите в частност се отнасят Субала, Арджуна, Гандхарва, Васанта и
Удджвала. От тях особено се открояват Субала и Удджвала. Удджвала се слави със
своите остроумни шеги.
Сред приятелите на Кришна има нитя-сиддхи (вечно освободени души), могъщи
полубогове и садхана-сиддхи (предани, достигнали съвършенство). Едни от приятелите
на Кришна са много сериозни и Му дават съвети. Други са много весели и обичат да се
шегуват. Трети доставят удоволствие на Кришна със своята честност и откритост.
Четвърти със своята хитрост предизвикват изумлението на самия Кришна. Пети
постоянно възразяват на Кришна и спорят с Него, а шести са много меки и радват
Кришна с разговори, ласкаещи слуха Му. Такова разнообразие от характери на

приятелите на Кришна придава особена сладост на Неговите игри.
Към стимулите на сакхя-раса се отнасят възрастта на Кришна и Неговата красота,
Неговите рог, флейта и раковина, Неговата храброст и други качества, Неговите
приближени и Неговото необикновено чувство за хумор, което се проявява в това как
изобразява цар, полубог или въплъщението на Върховния Бог. В живота на Кришна
отделят три периода, които наричат каумара, пауганда и кайшора, и всички те
подхождат за сакхя-раса. Във възрастта каумара и пауганда Кришна живее във Враджа,
а във възрастта кайшора се премества в Матхура. Каумара е най-добрата възраст за
ватсаля-раса, родителската любов към Кришна. Възрастта пауганда се разделя на три
периода: начало, среда и край. От тях за предпочитане за сакхя-раса е средата на
пауганда. Що се касае до възрастта кайшора, то нейното начало подхожда най-добре от
всичко за мадхуря-раса.
Любимите развлечения на Кришна и Неговите приятели са борбата, игрите с
топка и на зарове. Понякога те се носят един друг на рамене, а понякога се забавляват
помежду си със своето виртуозно умение да въртят пръчки. Стараейки се да доставят
удоволствие на Кришна, неговите приятели седят заедно с Него на кушетки, люлеят се
на люлки, лежат с Него в своите легла, шегуват се, къпят се, пеят и танцуват. Всичко
това са обикновени анубхави на сакхя-раса.
Сухридите дават полезни съвети на Кришна и първи се захващат с някакво
рисковано начинание. Сакхите предлагат бетелови ядки на Кришна и украсяват челото
му с тилак. Те мажат тялото Му със сандалова паста и нанасят на лицето Му специален
знак. Прия-сакхите нерядко си съперничат с Кришна. Те крият дрехите Му, когато Той
се облича или хващат цветя от ръцете Му. Понякога прия-сакхите се опитват да
заставят Кришна да ги украсява, а ако това не им се удава, Го предизвикват да си
премерят силите. Що се касае до прия-нарма-сакхите, те се проявяват като посредници
между Кришна и гопите. Прия-нарма-сакхите запознават гопите с Кришна и Го
хвалят пред тях. Когато гопите се карат с Кришна, в Негово присъствие приятелите Му
заемат Неговата страна, а когато Кришна Го няма, те застават на страната на гопите.
По този начин поддържайки ту едната, ту другата страна, те съхраняват всичките си
разговори в дълбока тайна и говорят помежду си само шепнешком. Това са анубхавите
на различните категории приятели на Кришна. Всички те помагат на слугите на
Кришна да го украсяват с горски цветова и скъпоценности, пеят и танцуват за Него,
пасат кравите с Него, разтриват тялото Му, правят гирлянди от цветя за Него и махат с
ветрило около Него.
В сакхя-раса присъстват всички санчари-бхави, с изключение на ярост, тревога и
леност. В раздялата с Кришна се проявяват всички санчари-бхави, освен опиянение,
ликуване, гордост, сънливост и доблест, а при срещата с Него – всички останали
сачари-бхави, освен смърт, умора, болести, забравяне и смирение. Стхаи-бхава на
дася-раса е рати, лишена от благоговейното отношение към Кришна и основана на
непоколебима вяра в Него. Тази вяра, чужда на благоговеенето, се нарича вишрамбха,
фамилиарност. В сакхя-рати се случва развитието от праная към према, а след това от
снеха към рага. Ако душата е способна да чувства самбхрама, но в нейната любов към
Бога отсъства самбхрама, такава любов се нарича праная. Може да изглежда, че когато
Кришна проявява игрите Си на земята, Неговите приятели понякога преживяват
раздяла с Него, но в действителност Кришна никога не се разделя с жителите на
Враджа.
Главната особеност на сакхя-раса е, че тя привнася особено блаженство, което е
несравнимо с нищо друго, защото в тази раса Кришна и Неговите предани изпитват
еднакви чувства един към друг, докато в дася- и ватсаля-раса в Кришна и в преданите
възникват различни емоции. Ето защо, тези, които са свързани с Кришна в сакхя- (прея-

) бхакти-раса, считат тази раса като най-добра (преян).

7.6. Ватсаля-бхакти-раса
В съединение с вибхава, анубхава, саттвика-бхава и санчари-бхава, ватсалярати се превръща във ватсаля-раса. Аламбана (основа) на тази раса е Кришна и повъзрастните от Него, а вишая е Кришна, чието тяло наподобява току що разтворил се
син лотос, Неговата красота, Неговите добродетели, които са неизброими, Неговата
кротост, Неговите приятни думи, Неговата простота и срамежливост, Неговата
скромност, милосърдие и неизменната Му готовност да изрази почитание на
възрастните.
В ролята на син, Кришна не проявява Своето могъщество и изцяло се отдава на
грижите на родителите си. Ашрая на ватсаля-раса са по-възрастните от Кришна, които
Го отглеждат и възпитават. Те са предвождани от Нанда и Яшода, приемните родители
на Кришна. След това идват Рохини, майката на Баларам; майките на пастирчетатаприятели на Кришна; Деваки, жената на Васудева; другите 15 жени на Васудева; Кунти,
майката на Арджуна; Васудева, родният баща на Кришна, и накрая Сандипани Муни,
учителят на Кришна. Към стимулите на ватсаля-раса се отнасят детската възраст на
Кришна, Неговите детски дрехи, Неговите пакости, нежните думи, усмивките и
различните забавления. Ранното детство на Кришна се разделя на три периода: начало
на възрастта каумара, среда на възрастта каумара и края на възрастта каумара. В
началото и средата на каумара Кришна е украсяван с перла на носа, масло на розовите
длани и малки камбанки на талията. Към края на възрастта каумара талията на Кришна
става по-тънка, гърдите по-широки, а главата Му украсяват извиващите се коси, с цвят
наподобяващ гарваново крило. В тази възраст Кришна пасе теленцата в гората наблизо
до дома си, забавлява се с връстниците си, свири на малка флейта и надува рога си.
Любовта, която изпитват по-възрастните към Кришна, се проявява в това, че те
прегръщат Кришна, вдъхвайки аромата на главата Му, галят Го и Му дават
благословиите си, молят Го да направи нещо и се грижат за Него (например къпят Го),
защитават Го от опасности и Го поучават. Това са обикновените анубхави на ватсаляраса.
Яшода и по-възрастните гопи целуват и прегръщат Кришна, обръщат се към Него
по име и понякога Го упрекват. Подобни проявления на родителската любов към
Кришна се наричат саттвика-бхава. Към осемте вида саттвика-бхава във ватсалябхакти-раса се добавя и девети – млякото, което тече от гърдите. Във ватсаля-раса
присъстват същите санчари-бхави, както и в дася-раса, освен забравянето.
Родителската любов и грижа, чужди на благоговеене, се наричат ватсаля. Именно
тази ватсаля е стхаи-бхава на обсъжданата тук раса. Ватсаля-рати на Яшода и Нанда
е дълбока по природа. Понякога тя достига нивото на према, а понякога – на снеха или
рага.
Въпреки че раздялата с Кришна може да предизвика най-различни признаци на
санчари-бхава, тя обикновено се проявява като вълнение, скръб, безразличие,
неподвижност, умора, смущение, безумие и измамени чувства. Тъй като тази раса,
стхаи-бхава на която е родителската любов, а обект на любовта е Кришна в ролята на
син, доставя на преданите неописуемо блаженство, сведущите хора я наричат главна от
расите. Ако Кришна проявява недоволство, то може да отслаби прита-, или дася-раса,
но това не се отнася до ватсаля-раса, което говори за нейното превъзходство на
останалите раси.
Понякога трите вида раси – дася, сакхя и ватсаля – се смесват една с друга.
Например в приятелските чувства на Баладев и Кришна има оттенък на родителска

привързаност. Към привързаността на цар Юдхищхира се смесват родителската любов
и приятелството, а чувствата, които изпитва към Кришна Неговият дядо Уграсена са
смесица от служене и родителска любов. Привързаността на по-големите пастирчета
във Вриндаван е съчетание на родителска любов и приятелство. Привързаността на
Накула и Сахадева, а също на мъдреца Нарада, съвместяват в себе си приятелство и
служене. В привързаността на Шива, Гаруда и Уддхава също се съчетава приятелство и
служене. Чувствата на Анируддха и другите внуци на Кришна също представляват смес
от няколко раси. По този начин съществуват много предани, чиито отношения с Бога не
се ограничават само от една раса. Въпреки че тези, които са се утвърдили в една от
трите споменати раси, считат своята раса за най-добрата, мадхуря-раса превъзхожда
тези раси. Останалите раси имат спомагателна роля по отношение на мадхуря-раса.

7.7. Мадхуря-бхакти-раса
В тази глава се въздава възхвала на мадхуря-раса за благото на всички, които са
способни да разберат тези теми. По-долу е приведен съответстващ откъс от беседата на
Виджай и Гуру Гопала Госвами, взета от тридесет и първа глава на „Джайва-дхарма“.
Изучавайки този разказ с бдителност и неизменно внимание, читателят може сам да
влезе в мадхуря-раса.
От всички раси най-сложна за разбиране е мадхуря-раса. В превъзходството ѝ не
може да има никакви съмнения, ако бъде отчетено, че в нея присъстват вечно всичките
качества на шанта-, дася-, сакхя- и ватсаля-раса, а също в пълна степен е проявено
цялото съвършенство, което не достига на гореизброените раси. Наред с това тази раса
е лишена от привлекателност за онези, които се стремят към освобождение, тъй като
садханата на подобни хора е вкоравила сърцата им. Тези, които привличат към себе си
материалните наслаждения, също не могат да оценят по достойнство нещо, което
напълно се различава от всичко в материалния свят. Тъй като в качествено отношение
мадхуря-раса във Враджа няма нищо общо със светските любовни отношения, да бъде
разбрано това изобщо не е лесно. Как може тази прекрасна раса толкова много да
прилича на материалните отношения между жената и мъжа?
Трябва да изясним, че цялото материално многообразие е само отражение на
многообразието, което съществува в духовния свят342. Всъщност материалният свят е
отражение на духовния свят. По загадъчен начин това отражение придобива съвършено
противоположни качества. Това, което изначално е много възвишено, отразявайки се
става пошло. А това, което изначално е пошло, изглежда възвишено. Можем да
разберем как се случва това като се погледнем в огледалото – част от тялото ни се
отразява по обратен начин. Под действието на непостижимата енергия висшият обект
342
„Напускайки царството на Бога, аз идвам в свят пълен с многообразие. Възнасям се в царството
на Бога, оставяйки света на многообразието. Изпълнявайки всички задължения, достигам вечния духовен
свят. Отърсвам се от тялото си, както Луната се освобождава от устата на Раху, отхвърляйки от себе си
нечистотата, и както конят ръси косми“.
Чхандогя-упанишад. 8.13.1
„Както в този външен свят съществуват небесата, те съществуват и в нашето сърце. Там също има
небе и земя, огън и въздух, слънце и луна, светлина и звезди. Всичко, което съществува в този външен
свят, и дори това, което не достига в него, присъства в тази духовна обител... Тази обител, Брахмапура,
не е подвластна на разрушение и само там може да се постигне пълно удовлетворение“.
Чхандогя-упанишад. 8.1.3

се отразява в нейната сянка, иначе казано – в материалния свят. Това преобразуване се
случва по съвършен начин, поради което качествата на висшия обект в материалния
свят се възприемат като тяхната пълна противоположност. Така най-възхитителната
раса на висшия обект придобива противоположни качества, като се превръща в найотвратителната раса в материалния свят. Расата на висшия обект представлява
чудесно разнообразие от радостни емоции. Тъй като в материалния свят има някакво
подобие на тази раса, обусловените души мислят, че висшият обект е лишен от
качества и няма самостоятелно съществуване, защото според тях качествата и
разнообразието са атрибути на материята. Ако използваме светската логика, не е
трудно да се направи такова заключение. В действителност висшият обект притежава
такова качество като раса и за него е присъщо непостижимото разнообразие. Това
разнообразие намира отражение в материалните раси. Следователно, по разнообразието
присъщо на материалните раси, можем да съдим за съществуването на духовна раса. А
цялото разнообразие на духовните раси присъства в материалните раси.
На дъното на духовното царство е разположена обителта на Шива – Брахман,
който е лишен от качества и е изпълнен с шанта-раса, или умиротворение. По-горе, на
Вайкунтха се намира обителта на дася-раса. Над нея, на Голока царува сакхя-раса. Още
по-горе – ватсаля-раса, която е проявена на Голока в дома на Нанда и Яшода. А найвисше положение заема мадхуря-раса, проявена там, където гопите се отдават на
своите развлечения. Отразявайки се в материалния свят, мадхуря-раса се оказва найотдолу. Над нея стои родителската любов, после приятелството и служенето. А найвисоко положение заема шанта-раса, умиротворението. Опирайки се на материалните
представи, хората стигат до извода, че мадхуря-раса е пошла, срамна и греховна. Обаче
в духовния свят тази раса е чиста, безупречна и изпълнена с удивително, съвършено и
сладостно блаженство. В духовния свят Кришна и Неговите отношения с гопите, които
са устроени от многообразните енергии на Кришна, са чисти в най-висша степен, в
ролята си на основа на цялото битие. Подобно поведение, но отразено в материалния
свят, се приема за осъдително от обществото.
Фактът, че в мадхуря-раса Кришна е единственият наслаждаващ се,
олицетворяващ мъжкото начало, а обитателите на духовното царство са обект на
наслаждението (женското начало), изобщо не противоречи на дхарма. Разбира се,
когато един индивид в материалния свят заема позицията на наслаждаващ се, а друг
индивид е принуден да му доставя наслаждение, това противоречи на естественото
положение на нещата и се приема за срамно и отвратително, защото нито една душа
няма право да използва другите души за свое лично наслаждение или да ги
експлоатира. Всички души са призвани да даряват наслаждение на Кришна и на никой
друг. С други думи, всичко, което се случва в разрез с вечната природа на душата,
винаги се счита за нечестно и е достойно за порицание. Ако си спомним примера с
отражението в огледалото, ще стане очевидно, че трябва да съществува близко
сходство между отношенията на мъжа и жената в материалния свят и безупречните
отношения на Кришна и гопите. Обаче едните са пошли, а другите – във висша степен
превъзходни.
Това обяснение силно закрепи моята вяра и разсея всички съмнения. Сега
разбирам какво е мадхуря-раса в духовния свят. Възхитителното блаженство, което
доставя тя, е толкова сладко, колкото думата мадхуря. Наистина, тези които търсят
наслаждение в шанта-раса са без късмет, когато съществува мадхуря-раса. Сега нямам
търпения да разбера, върху какво се изгражда тази раса.
Уважаеми читатели! Следвайки примера на Ваджай Кумара, постарайте се да
разберете духовната красота на мадхуря-раса и да развиете непоколебима вяра. Ако
слушате за развлеченията на Бог във Враджа с такава вяра, мадхуря-раса ще се прояви

във вас самите.
Кришна е вишая, а гопите, възлюбените на Кришна – ашрая („Удджваланиламани“, 1.4). Цветът на кожата на Кришна напомня току-що появил се облак. Той е
приятен, сладостен, надарен с всички благи качества, добре сложен, млад, добър
оратор, силен, Неговата реч е приятна за слуха, разумен, гениален, мек, остроумен,
лукав, щастлив, благодарен, изкусен, може да бъде покорен само с любов, сериозен,
ненадминат, великолепен, привлекателен за жените, вечно свеж, извършващ
удивителни подвизи, много скъп на всички и свири прекрасно на флейта. Цялата
привлекателност на бога на любовта изгасва в сравнение със сиянието на нозете на
Кришна. За младите девици Кришна е океан от удивителни развлечения. Кришна,
който притежава божествени качества и форма, е единственият обект на любов. Да
съзерцава този Кришна в сърцето си е способен само този, който се е пречистил чрез
предано служене към Него.
В какво се състои разликата между чистата саттва и смесената саттва? Всичко
съществуващо има свое битие. Обектът, който има местоположение, форма, качества и
се характеризира с дейност, се нарича саттва. Ако такъв обект е лишен от начало
(анади) и край (ананта), ако той остава винаги неизменен, не зависи от миналото и
настоящето, и е изпълнен със забележителни качества, наричат го шуддха-саттва. Той
е проявен от чистата енергия на Бог, наречена чит-шакти. Сянката на енергията читшакти, материалната енергия, е била подложена на изменения в миналото и ще се
подлага на същите и в бъдеще. Всичко съществуващо (саттва) и зависещо от тази
материална енергия има начало и край, в резултат на влиянията на страстта и
невежеството. Подобен тип битие е наречено смесена саттва. Чистата душа се отнася
към категорията шуддха-саттва343. Нейната форма, качества и деяния също са
шуддха-саттва. Обусловената душа има примес от страст и невежество.
По какъв начин шуддха-саттва преобразява сърцето на душата? Докато душата
се намира в материалния свят, тя не може да достигне чистото състояние на шуддхасаттва. Душата постига своята истинска природа едва тогава, когато това
преобразяване вече е станало. До него не може да се стигне с помощта на благочестие
или философско търсене на истината. Не може с мръсотия да се измием от мръсотията.
Материалната дейност наподобява мръсотията, затова как може тя да пречисти душата?
Отрицателното знание, подобно на огъня, докосвайки се до мръсотията, изпепелява
дори самия обект, когото е призвано да почисти. Нима може по такъв начин да се
постигне щастие? Само предаността към Бога, получена по милостта на гуру, Кришна и
Неговите предани слуги, е способна да помогне за достигането на шуддха-саттва. В
това състояние сърцето се озарява от светлината.
Сега нека да разгледаме колко типа герои съществуват. Кришна застава като
герой от един от четирите типа, които са известни: дхиродатта, дхира-лалита, дхирашанта и дхироддхата. Понякога Той застава в качеството на пати, а понякога – в
качеството на упапати („Удджвала-ниламани“, 1.10; „Бхакти-расамрита-синдху“,
2.1.226, 2.1.233, 2.1.236). Кой е пати (възлюбеният, който е законен мъж) и упапати
(възлюбеният, с когото любимата не е обвързана с юздите на брака)? Това е огромна
тайна, съкровеното съкровище на духовния свят. Паракия-раса е камъкът Каустхуба
343
„Аз постоянно отдавам почит на Бог Васудева с чисто Кришна-съзнание. Кришна-съзнание е
вечно чистото съзнание, в което пред човека докрай се открива Върховната Божествена Личност, позната
като Васудева“.
Шримад Бхагаватам. 4.3.23

всред другите скъпоценни камъни. Представата, че Господ е лишен от форма и
качества, не води до никаква раса и обезсмисля ведическия афоризъм расо ваи сах. Що
се касае до категоричното отричане на блаженството, то лишава концепцията
нирвишеша от превъзходство над другите философски концепции. Раса възниква само
с появата на личностната концепция. Освен това, раса трябва да бъде разглеждана като
същност. Концепцията на Бога, която Го дарява с някои личностни черти и подчертава
Неговото величие, превъзхожда концепцията на имперсоналистите. Обаче ясната
представа за Бога като за господар, присъща на дася-раса, превъзхожда шанта-раса.
Още по-високо е сакхя-раса. По-добра от нея е ватсаля-раса, а най-високо положение
заема мадхуря-раса. По аналогичен начин паракия-мадхуря-раса превъзхожда свакиямадхуря-раса.
Има два принципа: „аз“ и „останалите“. Усещането за самота е основата на
стремежа за лично удовлетворение. Кришна притежава това качество вечно и
едновременно с това, готовността да доставя наслаждение на останалите участници в
Неговите игри също Му е вечна присъща. Няма нищо удивително в това, че у
Върховния Бог хармонично съществуват заедно съвсем противоположни качества344.
От една страна, съществува стремежът на Кришна към самоудовлетворение, а от друга
– Неговата склонност да дарява наслаждение на останалите в ненадминатата форма на
паракия-раса. Когато възлюбените се срещат, движени от взаимното влечение и
стремеж да доставят удоволствие един на друг, възниква паракия-раса. Ако в расата
преобладава тенденцията за лично наслаждение, тя пресъхва. А ако расата се развива
и в противоположно направление, удовлетворявайки другия, тогава тя набира сила.
Там, където Кришна е единствен господар, паракия не подлежи на критика.
Когато ролята на наслаждаващ се играе от обикновен човек, веднага възниква въпроса
за правилно и неправилно поведение. И паракия може да стане отвратителна.
Извънбрачните отношения с омъжена жена се считат за крайно осъдителни. Според
твърдението на Рупа Госвами, ниската оценка, която литературните критици дават на
героите-любовници, е приложима само към материалните герои, но по никакъв начин
към Кришна, защото Той е над светските представи за нравственост и постъпва така
само, защото иска да се наслади на същността на раса. Този, който взема една жена за
съпруга, става неин пати, мъж („Удджвала-ниламани“, 1.11). Този, който пристъпва
законите на дхарма и брака, движен от непреодолимо желание да покори сърцето на
чужда жена, се нарича упапати („Удджвала-ниламани“, 1.19, 1.21). Жената, която се
предлага на мъж, пренебрегвайки принципите на дхарма и законите на брака, се нарича
паракия. Такава жена може да бъде както омъжена, така и неомъжена („Удджваланиламани“, 3.19). Жената, която се е омъжила при спазване на брачната церемония,
винаги е готова да изпълнява указанията на съпруга си и свято съблюдава съпружеския
си дълг, се нарича свакия. Всичките жени на Кришна в Дварака са свакии, а всичките
Му възлюбени във Враджа – паракии. (Тук откъсът от беседата на Виджай и Гопала
Гуру завършва).
По-нататък ще поговорим за трансценденталните развлечения на Кришна с
жените, които се отнасят към типовете свакия и паракия. На Голока тези развлечения
никога не спират. Подобно на това както Господ всеки ден се отдава на развлечения в
земната Враджа, по същия начин Той се забавлява и на Голока. Свидетел на тези лили
344
„Кришна прояви в онази нощ толкова експанзии, колкото бяха гопите около Него, тъй като не
искаше никоя от девойките да остане сама. Така Върховният Бог, удовлетворен в самия себе си, се
наслаждаваше на компанията им“.
Шримад Бхагаватам. 10.33.19

може да стане всеки обитател на духовния свят, защото всички те притежават духовно
зрение. Същите развлечения се проявяват и на Земята, обаче хората, които гледат на
света с очи, покрити от пелената на гуните на материалната природа, могат да видят
само това, което е подчинено на влиянието на мая. Ето защо паракия от духовния свят
им изглежда като обикновени светски взаимоотношения. Развлеченията на Кришна са
лишени от материални недостатъци, а материалните чувства могат да приемат само
такъв тип недостатъци. В същото време Кришна е открил тази истина на пастирите,
които са дошли заедно с Него в материалния свят345. В поведението на гопите,
наречени паракия, няма нищо осъдително, защото към него не са приложими
материалните съображения, на основата на които земните жени са подложени на
порицание. Паракия-раса, на която вечните енергии на Бога - гопите, се наслаждават
на Голока, са достойни за висша похвала. Нима Кришна може да бъде упрекнат за това,
че в желанието си да привнесе вкусът на раса в материалния свят, Той довежда със себе
си гопите от Голока? Кришна по никакъв начин не може да бъде приет за светски
герой. Той проявява Своите игри изключително за благото на душите от материалния
свят. Ако те не са в състояние да разберат тези игри, как ще им се удаде да вкусят
безподобната мадхуря-раса и да станат достойни за висшето съвършенство? За да
вкусиш мадхуря-раса е нужно да станеш гопи. Всички опити да са насладиш на тази
раса в качеството на Кришна са обречени. Виновникът в подобен грях е симулант и
лъжец346.
Сред милиони освободени души е възможно да бъде открита една, която е
истински предана на Бога. Дори преданите слуги на Бога, които са привлечени от
Неговото величие, са неспособни да видят Голока. Постигайки освобождение, те се
възнасят на Вайкхунтха, за да служат на Бога там в Неговата ипостаса, изпълнена с
величие. От слугите на Кришна, които Му се покланят в расата на Враджа, да видят
Голока могат само тези, върху които Кришна е излял Своята милост. По милостта на
Кришна, васту-сиддха-бхактата се възнася на Голока. Що се касае до сварупасиддхите, те остават в този свят в телата на гопи. Тези, които са обгърнати от гуната на
невежеството, виждат само материалния свят, дори когато се покланят на Бога. Тези,
които се намират в гуната на страстта, притежават малко по-съвършено виждане.
Преданите слуги на Бога, които се намират под влиянието на гуната на благостта,
виждат в земната Гокула отражението на Голока. А преданите, които са се издигнали
над гуните на природата, по милостта на Кришна скоро получат тяло на гопи в Голока,
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„Преценявайки дълбоко ситуацията, всемилостивият Върховен Бог Хари разкри пред очите на
пастирите обителта Си, която се намира отвъд материалния мрак. Бог Кришна прояви неунищожимото
духовно сияние, което е безкрайно, осъзнато и вечно. Мъдреците съзират духовното съществуване
докато са в транс, когато съзнанието им е освободено от проявленията на материалната природа“.
Шримад Бхагаватам. 10.28.14–10.28.15
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„След края на цялата нощ на Брахма, Бог Кришна заръча на гопите да се върнат по домовете им.
Възлюбените другарки на Бога се подчиниха, въпреки голямото си нежелание да го сторят“.
Шримад Бхагаватам. 10.33.38
„Гопите на Вриндавана се отказаха от връзката си със своите съпрузи, синове и други членове на
семейството, които е трудно да бъдат отхвърлени, и напуснаха пътя на целомъдрието, за да намерят
подслон в лотосовите нозе на Мукунда, Кришна, които следва да се търсят посредством ведическо
знание. О, нека да имам щастието да бъда някой от храстите, увивните растения или тревите във
Вриндавана, защото гопите стъпват върху тях и ги благославят с прахта от своите лотосови нозе“.
Шримад Бхагаватам.10.47.61; Удджвала-ниламани. 3.24

в духовния свят. Разбирането на природата на Голока се усъвършенства в съответствие
с освобождаването от мая. Раждането на дете от Яшода, раждането на Кришна в
затвора, омъжването на гопите, вечните спътници на Господа, за Абхиманю и другите
събития, които помагат за развитието на настроението паракия, в земната Враджа
изглеждат прекалено светски. Обаче всички тези събития се случват по волята на йогамая и всяко от тях има определен духовен смисъл. Тези събития изобщо не са
илюзорни, те са точно подобие на онова, което се случва на Голока. Но в земната
Враджа те изглеждат за материалното зрение материални. На Голока те съществуват
вечно под формата на спомени, които подхранват раса. Тези, които се стремят да
служат на Бога в качеството на гопи в Неговата лила от осем части, трябва да търсят
подкрепата на земната Враджа, и тяхното служене ще се пречисти толкова, доколкото
могат да заслужат милостта на Кришна.
Ще продължат ли игрите на Кришна във Враджа по време на пълното разрушение
на вселената? По това време всички игри се провеждат на Голока. Медитирайки върху
лилата на Кришна от осем части, ние ще разберем вечната природа на Неговите
ежедневни игри. Докато вселените продължават своето съществуване, игрите във
Враджа се местят от една вселена на друга. А в момента на пълното разрушение тези
игри се провеждат на Голока. Кришна може да напусне Земята, но Враджа и Матхура
остават за благото на тези, които се занимават със садхана.
Единственият възлюбен е Кришна. Той е съвършен в Дварака, още по-съвършен в
Матхура и във висша степен съвършен във Враджа. Ако отчетем, че във всяка от тези
обители Кришна се проявява както в ролята на пати, така и в ролята на упапати, се
получава, че Той се появява в шест аспекта. Освен това съществуват 4 типа герои,
започвайки с дхиродаттите, така че числото на проявленията на Кришна се увеличава
до 24. А тъй като нравът на Кришна се характеризира с качества като анукула
(благосклонност), дакшина (изкусност), шатха (лукавство) и дхришта (дързост), това
число следва да бъде умножено по 4, което в крайна сметка прави 96. Съществуват 24
разновидности на свакия-раса и 24 разновидности на паракия-раса. 24-те
разновидности на паракия-раса във Враджа са вечни („Уджвала-ниламани“, 1.23).
Приближените на Кришна се делят на 5 категории. Това са чети (помощници),
вити (спътници), видхушаки (шутове), питха-мардаки (масажисти) и прия-нарма-сакхи
(най-близки приятели) („Удджвала-ниламани“, 1.42-43, 2.-2.2, 2.16). Речта на всички
тях е много приятна за слуха, всички те изпитват силна привързаност към Кришна,
могат правилно да избират мястото и обстоятелствата, изкусни са в удовлетворяването
на гопите и дават добри съвети. Слугите, като Бхангура и Бхрингара, се справят
прекрасно с търсенето и, тайните задачи, и са много находчиви. Спътниците на
Кришна, например Кадара и Бхартибандха, се отличават с ловкост и нямат равни на
себе си в умението да се обличат, да водят разговори и да покоряват другите.
Шутовете, такива като Мадхумангала, а сред пастирите – Васанта, обичат да си
похапват, да поспорят и жестикулират, шегуват се остроумно и се обличат смешно.
Питха-мардаките, например Шридама, са заети със служене на Кришна, въпреки че
притежават същите качества като Него самият. Най-близките приятели на Кришна,
Арджуна и Субала, които са наречени прия-нарма-сакхи, разбират настроението на
гопите и знаят техните най-съкровени тайни. Помощниците се намират с Кришна в
дася-раса, масажистите – във вира-раса, а всички останали – в сакхя-раса.
Помощниците, това са слугите, а представителите на четирите други категории
приближени на Кришна са Негови приятели.
Освен тях на героя помагат още пратениците и пратеничките. Те се разделят на
две групи. На първите, които са наречени сваям-дути, тази роля им е присъща от
природата. Вторите, апта-дути, я изпълняват по поръчение. Към сваям-дутите се

отнасят погледите на Кришна и звуците на флейтата Му. Вира, която се слави със
своето красноречие и Вринда, опитна в ласкателствата – са апта-дути. А Лангини,
Дайвагя и Шилпакарини са обикновени пратенички.
Гопите се отнасят към категорията ашрая. Те могат да бъдат както свакии, така и
паракии. Във Враджа, където почти няма свакии, преобладават паракиите.
Болшинството гопи се намират с Кришна в паракия-раса, защото само в нея мадхуряраса се проявява в цялото си великолепие. Расата на жените на Кришна в Дварака
носи ограничен характер, докато расата, основана само на желанието, без да е
ограничена от нищо, доставя на Кришна по-голямо удоволствие. Знаейки за тази раса,
Шива е казал, че красотата на жената и сложността на единението с нея заради
препятствията, които най-напред трябва да бъдат преодолени, са най-могъщото оръжие
на бога на любовта. Към същото мнение се придържа и Вишнугупта. Когато на
омъжената жителка на Враджа ѝ се прииска да достави удоволствие на Кришна,
тяхната любов един към друг получава всички благочестиви качества и цялото
великолепие, които затъмняват всичко останало. Сладостта на раса не достига това
ниво с Лакшми и другите енергии на Бога.
Съществуват три категории гопи: садхана-прия, деви и нитя-прия. Садхана-приягопи (гопите, достигнали своето положение с помощта на садхана), от своя страна се
подразделят на два типа: яутика и аяутика. Муните и олицетворените Упанишади,
които изпитват привързаност към определена група, или ютха, се наричат яутики.
Муните, които се покланяли на Кришна, но не могли да въплътят мечтата си,
съзерцавайки красотата на Рама, решили да достигнат нивото на гопи и в края на
краищата, благодарение на своята садхана, се родили като гопи във Вриндаван.
Олицетворените Упанишади също са станали гопи с помощта на садхана.
Обитателките на Сварга, родени по волята на Брахма във Враджа, за да служат на
Кришна, а също богините, които са служили на Кришна, когато Той в частичното си
въплъщение се е появил на райските планети, са известни като деви. Те се отнасят към
числото на прана-сакхи (близки приятелки) на Радхарани. Гаятри, майката на Ведите,
се е родила като гопи в образа на Кама-гаятри, за да се озове в компанията на Кришна.
Всичко, което е сътворено на земната Враджа от енергията на Бога е лишено от
замърсявания и е сътворено не от материалната енергия, а от духовната енергия, йогамая. Ето защо нитя-сиддхите, слизайки от духовния свят, не се замърсяват. Нитясиддхите, олицетворените Упанишади, Гаятри и обитателките на Сварга в образа на
гопи – всички те служат на Кришна в настроението на паракии. За главни от гопите,
които се отнасят към категорията нитя-сиддхи, се считат Радха и Чандравали. Всичките
гопи, подобно на Кришна, притежават такива достойнства като красота и реч, която
ласкае слуха. Гопите се появяват като индивидуални частици на хладини-шакти,
когато енергията на блаженство на Бога привежда в действие Неговата енергия на
знанието347. На Голока Кришна проявява Своите вечни развлечения с тези гопи, които
са запознати с шестдесет и четирите изкуства, произлизащи от самия Него. Ето някои
от тези гопи, споменати в „Сканда-пурана“, „Прахлада-самхита“ и други писания:
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„Обожавам Говинда, предвечния Бог, който е животът и душата на Своята любима. Той вечно
живее в Своята свята обител Голока заедно с Шри Радха, трансценденталната си втора природа, самата
същина на Неговата енергия на екстаза, която е надарена в шестдесет и четирите най-висши изкуства – и
с Нейните множество лични пълни експанзии, приятелките Й, чиито сърца преливат от върховната раса,
радостта на божествената любов“.
Брахма-самхита. 5.37

Радха, Чандравали, Вишакха, Лалита, Шяма, Падма, Шайбя, Бхадрика, Тара, Вичитра,
Гопали, Дхаништха и Пали („Удджвала-ниламани“ 3.56-57, 3.61, 4.1, 4.3-4.7).
Чандравали също я наричат Сомабха, а Радха – Гандхарва. Също известни са
Кханджанакши, Манорама, Мандала, Вимала, Лила, Кришна, Шари, Вишарада,
Таравали, Чакоракши, Шанкари и Кумкума. Те са предводителки на групи
(ютхешвари). Изброяват се стотици такива групи, а общото число гопи, които влизат
във всички групи, достига стотици хиляди. Вишакха, Лалита, Падма и Шайбя заемат
особено положение след тях. Над предводителките на различните групи стоят Радха и
осемте главни гопи, тъй като те носят благоденствие на всеки. Въпреки че Вишакха,
Лалита, Падма и Шайбя са достойни да оглавяват гопите в равна степен, Вишакха и
Лалита, погълнати от блаженството, изпитвано от Радха, са приятелки на Радха и се
подчиняват на Нея, докато Падма и Шайбя са подчинени на Чандравали. Главната от
всички предводителки е Радха. Много гопи в Нейната група са последователки на
Лалита. Има също последователки на Вишакха. Само душите с най-голям късмет могат
да се присъединят към групата на Лалита.
Ако сравним Радха и Чандравали, то Радха, която притежава ненадминати
качества, е живото въплъщение на махабхава. Величието на Радха-Мадава е описано в
„Гопала-тапани-упанишад“ и в „Риг-паришишта“. Радха е истинската същност на
хладини-шакти, олицетворението на любовта. Великолепието на Радха се подчертава
от Нейните 16 отличителни знака и Нейните 12 украшения. Радха има извиващи се
коси, сияен лик, големи очи, пищни гърди, тънка талия, изящни рамене и нокти,
сияещи като скъпоценни камъни.
16-те отличителни знака на Радхарани са: 1) Нейната свежест след къпане; 2)
блясъкът на скъпоценния камък нав носа Ѝ; 3) синята рокля; 4) коланът; 5) обиците; 6)
плитката; 7) сандаловата паста, с която е намазано тялото Ѝ; 8) цветята в Нейните коси;
9) гирлянда на шията; 10) лотосът в ръката; 11) бетеловите листа в устата; 12) кастури
(мускусът) на брадичката; 13) каджалът на очите, 14) руменината на бузите, 15) лакът
на ноктите на нозете и 16) тилакът на челото.
Дванадесетте украшения на Радхарани са: 1) скъпоценният камък в косите, 2)
сребърните обеци, 3) поясът на бедрата, 4) златният медальон на шията, 5) златните
обици, 6) гривните на китките, 7) украшенията на шията, 8) пръстените, 9) огърлицата,
10) гривните под раменете, 11) гривните на краката от скъпоценни камъни и 12)
пръстените на пръстите на краката.
Подобно на Кришна, Радхарани притежава безчислени достойнства. От тях
особено се отличават 25: 1) Радхарани е изпълнена със сладост, 2) Тя е млада, 3)
Нейните очи постоянно се движат, 4) усмивката Ѝ дарява блаженство, 5) Нейните
длани и стъпала са отбелязани с благоприятни знаци, 6) ароматът, който се отделя от
Нея довежда Кришна до лудост, 7) Тя е музикална, 8 ) Нейната реч е приятна за слуха,
9) умее да се шегува, 10) покорна Е, 11) състрадателна, 12) лукава, 13) старателна,
14) скромна, 15) почтителна, 16) спокойна, 17) сериозна, 18) жизнерадостна, 19)
проявява признаците на махабхава, 20) Тя е обителта на всички любовни
взаимоотношения в Гокула, 21) Нейната слава се носи из цялата вселена, 22) Тя е много
грижовна към възрастните, 23) покорена е от любовта на Своите приятелки, 24) Тя е
скъпа на Кришна в най-висша степен, 25) Тя заповядва на Кришна.
Благоприятните знаци по тялото на Радхарани са описани във „Вараха-самхита“,
„Джойтиш-шастра“, „Кази-кханда“, „Матся-пурана“ и „Гаруда-пурана“ по следния
начин.
Ляво стъпало: ечемично зърно в основата на големия пръст, чакра на изпъкналото
на големия пръст, а също лотос и пилон с флаг на изпъкналото на средния пръст,
вертикална линия в центъра на стъпалото и шпора в основата на кутрето.

Дясно стъпало: раковина в основата на големия пръст, риба на петата, жертвеник
в основата на кутрето, колесница над рибата, планина, пръстен, боздуган и тризъбец.
Лява длан: линия от показалеца към кутрето; втора линия, успоредна на първата,
която започва между показалеца и големия пръст; трета линия, която започва от
китките и завършва между показалеца и големия пръст, пет чакри (по една на всеки
пръст), слон под безименния пръст; кон под линията на сърцето, бик под линията на
ума, шпора под кутрето, а също ветрило, дърво, прът, стрела, жезъл и гирлянд.
Дясна длан: същите три линии, както на лявата ръка, пет раковини (по една на
края на всеки пръст), ветрило под показалеца, шпора под кутрето, а също дворец,
барабан, мълния, каруца, лък, меч и ваза.
7 знака на лявото стъпало, 8 знака на дясното стъпало, 18 знака на лявата длан и
17 знака на дясната длан - това са 50 благоприятни знака.
Индивидуалните души са дарени с тези качества само в незначителна степен.
Малко по-силно те са проявени у деватите. Радха притежава всички споменати
качества в пълна степен, като тези качества са духовни. Гаурите и другите не
притежават подобни качества в цялата им чистота и пълнота. Всички възхитителни
качества намират своето висше проявление в Радха.
Групата на Радха превъзхожда останалите. Всички членове на Нейната група са
изпълнени с благостни качества и движението на телата им привлича Мадхава. Сред
приятелките на Радха има сакхи, нитя-сакхи, прана-сакхи, прия-сакхи и парамапрештха-сакхи („Уджвала-ниламани“, 4.50). От сакхите известни са Кусумика, Вринда
и Дхаништха. Кастури и Маниманджули са нитя-сакхи. Прана-сакхите като
Шашимукха, Васанти и Ласика изглеждат почти като Радха. Към прия-сакхите се
отнасят Курангакша, Сумадхя, Маданаласа, Камала, Мадхури, Манджукеши,
Кандарпасундари, Мадхави, Малати, Камалата и Шашикала. Осемте главни сакхи, или
парама-прештха-сакхите са Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, Тунгавидя,
Индулекха, Рангадеви и Судеви. За да направят любовта на Радха и Кришна един към
друг съвършена, те понякога проявяват повече привързаност към Кришна, а понякога –
към Радха. Всяка група (ютха) сакхи се разделя на няколко подгрупи (гани).
В развлеченията на Кришна във Враджа не действат законите на брачните съюзи,
които са необходими само в материалния свят. Критичните осъждания на паракия-раса
на гопите и Кришна като нещо светско са напълно неоснователни, защото Кришна
донася със себе си на Земята в Гокула духовната паракия-раса. Гопите обичат
безрезервно Кришна и никой друг. Техните неудържими емоции, подобни на океан, са
предизвикани от привързаността им към Кришна и са дотолкова съкровени, че те не
могат да бъдат разбрани не само от обикновените хора, но дори и от вайдхи-бхактите.
Дори самият Кришна не е в състояние да остане в Своята четириръка форма в
присъствието на страстната любов на гопите.
Съществуват три типа героини, които се наричат свакия, паракия и саманя. За
възлюбените на Кришна, наречени свакия и паракия, вече беше разказано. Светските
блюстители на нравствеността характеризират саманя, или любовницата, като
обикновена блудница, която преследва изключително користни цели. Саманя не
изпитва неприязън към този, който е лишен от каквито и да било достойнства, но не се
привлича и от герой, който притежава положителни качества. Любовта на такава жена
може да бъде охарактеризирана като някакво подобие на съпружеската любов. Въпреки
че именно към нея отнасят чувствата на Кубджа към Кришна, те също могат да бъдат
наречени низша форма на паракия, тъй като в тях все пак е присъствало влечение към
Кришна. Когато Кубджа видяла красотата на Кришна, на нея ѝ се приискало да Го
намаже със сандалова паста. Обаче влечението (рати), което тя чувствала към Кришна,
отстъпвало на влечението на цариците в Дварака. Всеки от първите два типа героини

(свакия и паракия) също има своята градация: това са мугдха, мадхя и прагалбха. По
този начин съществуват 15 типа възлюбени на Кришна.
На тези 15 типа гопи са присъщи 8 настроения на ума: абхисарика, вашакасаджа,
уткантхита, кхандита, випралабдха, калахантарита, прошитабхартрика и
свадхинабхартрика. Ако гопи, очарована от Кришна не може да се раздели с Него нито
за миг, свадхинабхартрика носи името мадхави. В настроението на
свадхинабхартрика, вашакасаджа и абхисарика гопите си поставят украшения, за да
се харесат на Кришна. А в настроението на кхандита, випралабдха, уткантхита,
прошитабхартрика и калахантарита, обратно – гопите свалят украшенията си и
подпирайки глава с лявата си ръка, плачат и нареждат. Подобна скръб, предизвикана от
любов към Кришна е едно от проявленията на непостижимото разнообразие, което е
заключено в най-висшето духовно блаженство. В зависимост от силата на своята
любов, гопите също се разделят на гопи от висшето ниво, гопи от средното ниво и
обикновени гопи. Гопите от най-висшето ниво са готови да захвърлят всичко, за да
доставят на Кришна дори минутно удоволствие. Когато такава гопи чува, че Кришна
страда, нейното сърце се разкъсва на части. Гопи от средното ниво, разбирайки, че
Кришна страда, се изпълва със съчувствие към Него. Що се касае до обикновената гопи,
тя се страхува, че непредвидени препятствия ще ѝ попречат да се срещне с Кришна.
Съществуват общо 360 типа възлюбени на Кришна. Ако 15 (количеството типове
гопи) умножим по 8 (количеството настроения на ума), ще се получи 120. А ако това
число умножим по 3 (количеството нива на гопите), тогава ще се получи 360. Изброени
са именно толкова емоционални състояния, в които гопите служат на Кришна.
Поведението на предводителките на някои групи може да се класифицира като
лоялно (свапакша), недружелюбно (випакша) и неутрално (таташтха). Съществуват
две групи сводници, които помагат на гопите, жадуващи да привлекат погледа на
Кришна. Сваям-дути изразяват своята любов към Кришна открито. Упреците по адрес
на Кришна могат да бъдат изразени с жестове, с думи или с погледи. Присмиването
включва както едни или други изказвания, така и косвеното значение на думите. Да се
присмиват на Кришна могат както явно, така и прикрито. Под молби може да се
разбира както молба за себе си, така и за друга гопи.
Верните, красноречиви и грижливи слуги и прислужници на Кришна се наричат
апта-дути. Съществуват три типа апта-дути: амитартха, нисриштартха и
партрахари. Художниците, предсказателите, аскетите, слугите, бавачките, богинята на
гората и сакхите – всички те се отнасят към категориите дути. Художниците чрез
създаване на картини, а предсказателите чрез тълкуването на хороскопите подпомагат
срещата на Кришна с една или друга гопи. Паурнамаси, която носи дрехи на аскет, е
образец на лингини-дути. Лабанга Манджари и Бханумати, които са считани за
паричарика-дути, също стават дхатрейя-дути на Радха. Богинята на Вриндаван се
нарича Ванадеви. Между средствата, които сакхите използват, има явни или
завоалирани насмешки, всевъзможни намеци, похвали или безразличие. Когато Кришна
прави предложение на гопи насаме, те му отговарят с отказ.
Сакхите имат 16 вида служене, което изпълняват с огромно старание:
1. Да хвалят Кришна и Неговата възлюбена в тяхно присъствие.
2. Да подпомагат развитието на взаимното влечение на Кришна и Неговата
възлюбена.
3. Да украсяват Кришна и Неговата възлюбена.
4. Да довеждат при Кришна Неговата възлюбена.
5. Да се шегуват.
6. Да утешават.
7. Преди срещата на Кришна и Неговата възлюбена да подготвят тоалетите им.

8. Да предават признанията за любов.
9. Да крият грешките на Кришна и Неговата възлюбена.
10. Да помагат на гопите да лъжат съпрузите си.
11. Да съветват Кришна, кога е най-добре да се срещне с една или друга гопи.
12. Да развяват около Кришна ветрило и опашка от як, чамара.
13. От време на време да критикуват Кришна.
14. От време на време да критикуват гопите.
15. Да изпращат послания.
16. Да предпазват възлюбената на Кришна.
Тези сакхи, които обичат Кришна и Радха еднакво, но при това пазят верността си
към Радха, са приети за най-добрите. Тях ги наричат прия-сакхи и парама-прештхасакхи. Различните сакхи могат да принадлежат към една и съща група, към групите на
приятелките, към неутралните групи и към групите на враговете. Това подхранва раса.
Гордостта и неприязънта към групите на враговете са нужни за усилване на раса. И
всичко това са съставките на безпределната любов между Кришна и гопите. Тези теми
се обсъждат по-подробно в „Уджвала-ниламани“ и в „Джайва-дхарма“. Като се обърне
към указаните книги, подготвеният читател ще може да разбере природата на
описаните взаимоотношения. Тук ще завършим тяхното описание, за да предпазим
неподготвения читател от случайно оскърбление по адрес на Бога.
Удипани или стимули на мадхуря-раса са качествата, имената, нравът и
украшенията на Кришна и гопите, а също обектите свързани с тях, както и
неутралните. Под качества се разбират характеристики, които се отнасят към ума, речта
или тялото. Анубхави на тази раса са аланкара (украшенията), удбхасвара
(измененията, които се случват с тялото) и вачика (измененията, които се отнасят към
гласа). Аланкара съдържа дванадесет разновидности, такива като бхава и хава. Когато
емоциите изпитвани в сърцето се проявяват на телесно ниво, това се нарича
удбхасвара. Съществуват 20 разновидности на вачика-анубхава, например алапа и
вилапа. На мадхуря-раса също са присъщи 8 саттвика-бхави. В нея присъстват всички
санчари-бхави, с изключение на леността и жестокостта.
Стхаи-бхава на тази раса е мадхуря-рати. Тази рати може да се пробуди от
упреци, гордост, прилика, особени атрибути на Кришна или по силата на природата на
индивида. Мадхуря-рати, която произтича от природата на индивида, е приета за найдобрата. Качеството на индивида, което се проявява само по себе си, без външна
причина, се нарича негова природа. Тя бива два вида: нисарга и сварупа. Природата,
сформирана за множество животи под влиянието на определена практика или
благодарение слушането за качествата и образите на Бога, се нарича нисарга. А
природата, която няма източник или причина и е присъща на индивида изначално, носи
името сварупа. Обект на рати може да бъде Кришна, определени гопи или Кришна и
гопите едновременно. Рати към Кришна, която проявяват вечните гопи, произтича от
техните сварупи, а рати на тези, които са достигнали съвършенство в сегашното си
тяло благодарение на духовната си практика – от нисарга. В този, който се занимава с
духовна практика, рати се пробужда от упреци, гордост, прилика и т.н. Достигайки
нисарга-рати, преданият може след това може да получи присъщата на гопите
сварупа-рати.
Изброяват се три разновидности рати: садхарани (обикновена), саманджаса (
твърда) и самартха (силна). Рати, която изпитват гопите в Гокула, носи името
самартха. Рати, която изпитват цариците в Дварака се нарича саманджаса. Рати на
Кубджа се нарича садхарани. Рати става самартха, когато е способна да преодолее
всякакви препятствия. На тази степен рати се характеризира със способността си да
забрави за всичко, освен за Кришна. Укрепвайки достатъчно, за да противостои на

всички противоположни настроения, рати се превръща в према. Према, проявявайки
своята сладост постепенно, приема формата на снеха, мана, праная, рага, анурага и
бхава. Подобно на това както захарната тръстика последователно се превръща в сок,
непречистена захар, кристална захар, захарен прах и накрая, рафинирана захар, един и
същи елемент – любовта към Кришна – преминава през множество стадии: рати,
према, снеха, мана, праная, рага, анурага и бхава. В този случай под бхава се разбира
махабхава. Кришна отговаря на Своя предан слуга със същата любов, каквато той
изпитва към Него. В мадхуря-раса под према се подразбира взаимното влечение на
Кришна и гопите, което е толкова силно, че не свършва дори тогава, когато на пръв
поглед има причина за разрив в отношенията. Сама по себе си према има три нива,
които се наричат праудха (висше), мадхя (средно) и манда (низше).
Когато према получи способността да озарява съзнанието и да кара сърцето да се
топи, тя се наричан снеха. Съществуват две разновидности на снеха: гхрита-снеха и
мадху-снеха. Снеха, изпълнена с чувство за собствено достойнство, носи името гхритаснеха. А снеха, за която са характерни много силни чувства за собственост, се нарича
мадху-снеха. Рати бива два вида: „Той ми принадлежи“ и „аз Му принадлежа “. За
мадху-снеха е характерно настроението „Той ми принадлежи“. Подобна рати
притежава Радха. Когато в снеха се проявяват признаците за двойственост, тя се
превръща в мана. Мана има две разновидности: удатта и лалита. Когато мана
получава увереност и в нея се проявява постоянно внимание към Кришна, такава мана
се нарича праная. Понякога праная се ражда непосредствено от снеха и след това се
превръща в мана. В други случаи снеха се превръща в мана, а след това в праная. Ако
праная е съпроводена от силна тъга и радост, такава праная става рага. Тя бива два
вида: нилима и рактима.
В стхаи-бхава се изброяват 33 санчари-бхави и 7 вторични свабхави (такива като
шеговитост и други), което общо дава 41 бхави. Рага, която позволява да се усети вечно
обновяващото се влечение към обекта на любов, благодарение на новите съчетания от
четиридесет и една бхави, се нарича анурага. В такова състояние, когато възлюбената
се покорява на своя партньор, према се проявява в цялото си безгранично многообразие
и дори пробужда желанието да се роди като безчувствен обект. Когато болката от
раздялата с Кришна предизвиква Неговото появяване, анурага се издига на следващото
ниво. Раздялата е част от разнообразието присъщо на духовната любов. Когато анурага
достига нивата явадашрая и самаведа, тя е наречена махабхава. Своето най-висше
проявление анурага достига в Радха като в ашрая и в Кришна като вишая. Когато в
качеството на анурага стхаи-бхава достига апогей, тя е наречена явадашрая-виддхи. В
състояние на веди (единство), когато ашрая и вишая считат себе си за едно цяло,
саттвика-бхава се засилва още повече. И това вече е махабхава.
Махабхава не е характерна за свакия-раса, обаче тя е неделима черта на гопите
във Враджа. Махабхава се проявява двояко: като рудха и адхирудха. Ако гопи не може
да преживее и секунда раздяла с Кришна, ако сърцето ѝ започне да бие от вълнение,
струва си да ѝ завидим, че някой се приближава към нея, ако ѝ изглежда, че времето
стремително лети, ако в отсъствието на Кришна тя напълно забравя за всичко на света,
дори за себе си, ако мигът за нея продължава като вечност, това са признаци (анубхава)
на срещата и раздялата.
Съществуват два типа адхирудха: мохана и мадана. Мохана води до духовно
безумие, при което се проявяват признаците на удгхурна и читраджалпа. Тези
състояния са предизвикани от раздялата с Кришна. Има 10 разновидности на
читраджалпа: праджалпа, париджалпа, виджалпа, удджалпа, самджалпа,
аваджалпа, абхиджалпа, аджалпа, пратиджалпа и суджалпа. Когато с появяването на
всички признаци на екстаза према, същността на хладини-шакти, се озарява, тя достига

висшата степен мадана. Мадана е вечно присъща на Радха.
Кришна самият е раса. Неговото знание и могъщество са безгранични. За Него
няма нищо невъзможно. Благодарение на Своето непостижимо могъщество, което Му
позволява да съвместява несъвместимото, Кришна едновременно се явява като една
раса и много раси. В първото качество Той се наслаждава, помествайки всичко околно
като част от самия себе си. В този случай нищо, освен Кришна няма обособено
съществуване в качеството на раса. Но в същото време Кришна едновременно се явява
като многообразие от раси. Затова, освен Неговата лична раса, съществуват още раси
на индивидуалните същества и съчетание на техните раси с расата на Кришна.
Последните два вида раси придават на игрите на Кришна неописуемо блаженство.
Расата, насочена не към лично удовлетворение, а към удовлетворението на другия,
кулминира в паракия-раса. Тази раса се разкрива напълно във Вриндаван. Паракия, в
съчетание с наслаждението от личната раса, достига висшата степен мадана, която
носи най-великото блаженство. Паракия, която съществува в чист вид на Голока,
проявявайки се във Враджа, изглежда като светска за житейското възприятие.
О, предани слуги на Бога, жадуващи да получите према! Следвайки практиката
вайдхи-бхакти, вие сте развили любов към Бога и сте се издигнали над четиринадесетте
нива на материалното битие. Над четиринадесетте планетарни системи се простира
фината материална обител на Господ Шива, Хара-дхама. Без да се задържате на
четирите нива на тази обител, продължавайте да се стремите нагоре. Преминавайки
двете нива на вишуддха-саттва (Брахман и Вайкунтха) във формата на Вираджа, вие
ще достигнете границите на Голока Вриндавана. На Голока има пет нива на
личностното битие: шанта, дася, сакхя, ватсаля и мадхуря. Достигайки нивото
мадхуря, ще получите духовно тяло на гопи и ще се присъедините към групата на
Радха, по милостта на Рупа Манджари ставайки последователка на Лалита. Възвисете
стхаи-бхава до състоянието на раса, добавяйки към нея вибхава, анубхава, саттвикабхава и санчари-бхава. Достигайки опита в раса, развивайки привързаност към святото
име и заслужавайки съкровището на према, издигнете се до махабхава и ще постигнете
съвършенство. А за да достигнете висшето съвършенство, оценете своето настоящо
ниво, практикувайте юкта-вайрагя и повтаряйте святото име непрекъснато. Аз не
включих тук много цитати от писанията, които касаят мадхуря-раса, защото
подготвеният читател ще намери сам необходимата информация в „Удджваланиламани и в „Джайва-дхарма“. Изучавайки науката за раса и определяйки какво
поведение, служене и настроение съответстват на неговата природа, преданият трябва
да се посвети на медитация върху осем-степенната лила на Бога. Тогава той без усилия
ще излезе на нивото васту-сиддхи. Ако преданият се придържа към принципа юктавайрагя, за него няма да е трудно да остане парамахамса до края на дните си.
Тези, които неудържимо ги влече към грубите материални наслаждения и които
са неспособни да разберат това, което беше обяснено по-горе, не трябва да четат,
мислят или говорят за раса, защото подобни хора ще приемат духовната дейност за
материална и ще започнат да я критикуват. Или ако са съвсем неспособни да оценят
раса по достойнство, тях като сахаджии ги очаква деградация.
Джаядева Госвами е записал в „Гита-Говинда“:
„Нека този, чийто ум потопен в раса се е утвърдил в помнене за
Господ, и който жадува да чуе за най-възвишените развлечения на Бога,
да обърне своя слух към изпълнените със сладост песни на Джаядева“.
В „Бхагаватам“ е казано:
„Този, който не се отнася към числото на управниците на
вселената, никога, дори в мислите си не трябва да подражава на тези

същества, надарени с огромно могъщество. Ако обикновеният човек по
своята глупост се опита да последва техния пример, той само ще
приближи своята кончина, подобно на човек, който без да е Рудра, реши
подобно на Рудра, да изпие океана с отрова“ („Шримад Бхагаватам“,
10.33.30).
Махапрабху е казал, че преданият трябва внимателно да слуша за забавленията на
Бога, описани в „Бхагаватам“, и тогава в него може да се пробуди възвишена раса.
Последният от четирите главни стиха на „Бхагаватам“ гласи:
„Този, който търси Висшата Абсолютна Истина, Личността на
Бога, независимо от нищо трябва твърдо да продължава своето търсене до
постигане на своята цел – винаги и навсякъде, при всякакви
обстоятелства, както с преки, така и с косвени методи“.
(„Шримад Бхагаватам“, 2.9.36).
Най-висшият предмет за познанието е према. В деянията на Кришна тя се
проявява двояко. Да бъде придобита непосредствено позволяват ежедневните игри на
Бога (Неговата осем-степенна лила), а косвено – Неговите развлечения, свързани с
убийството на демони, започвайки с Путана и завършвайки с Камса. Във Враджа тези
развлечения имат символичен смисъл, а на Голока присъстват само под формата на
спомени. В действителност на Голока няма подобни развлечения и не може да има.
Когато чете за игрите на Бога на Земята, в Гокула, преданият може да се пречисти и
тогава той може да види Господ и да вкуси сладостта на изначалните игри на Бога. Ако
преданият, който се стреми да открие према, следва описания метод с най-голямо
старание, на него ще му се открият всички истини.
„О, знаещи и дълбоко мислещи хора, вкусете „Шримад
Бхагаватам“ – зрелият плод на дървото на желанията на ведическата
литература. Той е излязъл от устата на Шри Шукадева Госвами, от което
е станал още по-вкусен, въпреки че неговият нектарен сок е носил
наслада на всички, включително и на освободените души“.
(„Шримад Бхагаватам“, 1.1.3).
Докато преданият е принуден да следва косвената практика за личното си
пречистване, той не може да се потопи в раса. Но веднага след като косвената практика
даде плодове, ще се прояви чистата раса на Голока. Тогава преданият трябва да
медитира върху игрите на Бога както на Голока, така и в Гокула. Слушането за осемстепенната лила на Господ ще позволи на предания да се наслади на сладостта на раса,
а слушането за земните игри на Бога ще му помогне да преодолее всичко, което
възпрепятства наслаждението на раса. В резултат на това, гуните на материалната
природа ще отидат в небитието и преданият ще може без усилия да види и да достигне
Гокула.

Глава 8
8.1. Заключение
Целта на тази книга е да опише в общи линии философията и теологията на
ваишнавите, а не да предаде опита на бхакти и раса348. За това би било достатъчно да
се опишат игрите на Радха и Кришна, които олицетворяват мадхуря-раса. На тях са
посветени много книги (Десета песен на „Шримад Бхагаватам“, „Гита-говинда“ на
Джаядева, „Кришна-карнамрита“ на Билвамангала, „Лалита-мадхава“ и „Видагдхамадхава“ на Рупа Госвами), но за да бъдат разбрани тези книги е нужно самият читател
да усети вкуса на мадхуря-раса. Знаещите хора са стигнали до извода, че обсъждането
на всеки въпрос се състои от пет елемента: определяне на темата, поставяне на въпроса,
отговор на въпроса, възражения и заключения. Каква е темата на тази книга?
Обсъжданата тема е животът на душата, която е духовна по своята природа. В какво се
състои въпросът? Въпросът звучи така: „Какво е живот и каква е целта на живота?“ На
този въпрос може да се отговори по следния начин. Съществуват два вида живот: чист,
който е изначално присъщ на живото същество; и обусловен. Чистият живот
съществува в духовния свят. Той е вечен, чист и изпълнен с блаженство. Той е
свободен от пороци, скръб, страх и смърт. Обусловен живот водят обитателите на
материалния свят. Той бива два вида: прекалено материалистичен (бахир-мукха) и със
склонност към духовността (антар-мукха). Особено материалистичния живот не
предполага никакъв интерес към сферата на духовното и преследва съвършено други
цели. Животът със склонност към духовността в голямата си част напомня първия вид,
но за него е характерно откритото признание за съществуването на духовното царство.
Има четири типа обусловени души: лишени от нравствени принципи и вяра в
Бога; които имат нравствени принципи, но са лишени от вяра в Бога; които имат
нравствени принципи и вяра в Бога; които вярват в безличния Бог.
Животът без нравствени принципи и вяра в Бога се разделя на два вида:
нечовешки (животински) и човешки. Зверовете, птиците и рибите се отнасят към
първия вид и почти не притежават разум.
У хората, лишени от нравствени принципи и вяра в Бога, разумът практически
също отсъства. Към тях се отнасят живеещите в гората представители на първобитните
племена, които в своите действия се ръководят от ежеминутните си желания, подобно
на животните. Обгърнати от страхове и желания, те почитат небесните светила като
свои богове. На тези хора са им неизвестни законите за морала и истинската вяра в
Бога. Такова качество като бхакти, присъщо на душата в нейното съвършено
състояние, у тях практически отсъства и единственото, което напомня за него е
човешкото им тяло. Получавайки знание за материята и материалната енергия, като
348
„Отдавам почитанията си в нозете на всички, които слушат или четат тази дискусия. Моля
слушайте с внимание заключението на всички тези твърдения. Един искрен ученик не трябва да
пренебрегва обсъждането на такива заключения, като ги смята за противоречиви, защото подобни
разговори укрепват ума и той се привързва към Шри Кришна”.
Чайтаня-чаритамрита. Ади. 2.116–2.117
„Шри Чайтаня Махапрабху посъветва Пракашананда Сарасвати: “Изучавай „Шримад Бхагаватам”
много задълбочено. Тогава ще разбереш действителното значение на „Брахма Сутра».
Чайтаня-чаритамрита. Мадхя. 25.153

използва своя разум, човек може да открие за себе си изкуството и науката. Това ще
достави удоволствие на неговите сетива, но както преди той няма да признава законите
на нравствеността и съществуването на Бога. Тези безнравствени атеисти се намират на
първото ниво на материалното битие.
Развивайки уважение към законите на морала, човек се издига на второто ниво на
битието. Когато към нравствеността се добави вяра в Бога, човек достига третото ниво.
Но тъй като за него дългът към Бога е по-маловажен от следването на нравствените
принципи, такава вяра в Бога е недостатъчна, за да избави човека от склонността му
към материализма. Когато човек достигне следващото ниво, той разглежда своето
предназначение през призмата на безличното освобождение и изгражда своя живот по
съответния начин. Така той изгубва нравствеността си и неговата вяра в Бога
постепенно се превръща във вяра в абсолютния монизъм. Това ниво на материален
живот въз основата на извратените концепции на имперсонализма, е четвъртото ниво
на обусловеното битие.
Когато човек отрежда централно място на Върховния Бог в своя живот и
подчинява всички науки, изкуства, нравствени закони, мисловна дейност и религиозни
философии на предано служене на Бога, въпреки че все още не се е освободил от
материалната обусловеност, той вече има склонност към духовността. Този, който води
подобен начин на живот, се нарича садхана-бхакта.
Висшата цел на живота е в това, след освобождението от безкрайното материално
робство да се възроди изначалната природа и да се постигне духовна раса. Именно до
това води животът със склонност към духовността.
Разбира се, чувайки подобно твърдение, хората, които се намират на кое да е от
четирите нива на материалното битие, могат да представят своите възражения. В
действителност, всички тези хора с помощта на своя разум вече са формулирали своята
тема, своя въпрос, своя отговор и своите възражения, и всеки от тях е достигнал до
своето заключение. Тези заключения, които представляват гледната точка на
опонентите, в този случай се разглеждат като възражения. Същността е в това, че на
всяко следващо ниво на битието човек опровергава заключението, до което е достигнал
на предишното, и стига до ново заключение. Когато казваме „ново заключение“, трябва
да разбираме, че предишното е било признато за грешно. Така че нашата задача се
състои в това, да докажем несъстоятелността на представите за живота, които считаме
за примитивни. Подобни заключения вече бяха описани от нас по-рано, а сега ще се
върнем към тях, за да направим изводите.
Човек, на когото са чужди нравствените принципи, мисли така: Вселената, която е
изпълнена с многообразие, е възникнала в резултат на съединяването и разделянето на
атомите по вечно съществуващите закони на материалната природа. Творец не
съществува. Всяко проявление на вяра в Бога за тях не е нищо повече от суеверие. Ако
има творец на всичко съществуващо, той също трябва да е сътворен от някого. По този
начин вярата в твореца е съвсем неоснователна. Разумът е резултат от дейността на
материалния мозък, разположен в материалното тяло. Когато тази дейност се
прекратява, разумът също прекратява своето съществуване. Убеждението за
съществуване на душата е предизвикано от сляпа вяра. Със смъртта на тялото животът
спира или се потапя в своята първопричина – материята. Затова докато е жив, човек
трябва да се старае да изпита колкото може повече наслаждения, като при това избягва
действия, които могат да доведат след себе си неприятности. Към такива неприятности
се отнасят затвор, смъртна присъда, гибел на други живи същества (например, по време
на война), взаимна вражда, болести и безчестие. Задоволяването на сетивата е
необходимост, защото не съществува нищо освен това. За да изпита още по-големи
телесни удоволствия, всеки трябва да насочи своите умствени и физически

способности към достигане на максимален прогрес в изкуството, науката и техниката.
Вместо да живеем в гората, ще усъвършенстваме привлекателността на своето тяло,
мебели, жилища и дрехи. Ще се стремим към нови наслаждения, измисляйки нови
вкусни ястия, изобретявайки парфюми и козметика с изискан мирис, създавайки
приятно звучащи музикални инструменти, средства за предвижване, възхитителни
произведения на изкуствата и удобни легла. Ще се стремим и към красота, като
изграждаме прекрасни дворци и като произвеждаме разнообразни автомобили.
Достойнството на човека е в неговата изисканост. Нека да подредим историята за
благото на тези, които живеят сега. Да съхраним всички открития направени в
миналото. Няма да започнем да вярваме в нищо невероятно или нелогично. Да
пожертваме интересите на обществото, ако те са в разрез с нашите лични интереси.
Чувайки такива призиви, наивните нецивилизовани хора се отказват от
предишния начин на действие и започват да подобряват условията на своя живот.
Вярата в могъществото на слънцето и луната, добиването на храна чрез лов и
животинския живот в гората за тях сега са в миналото. Така у поумнелия безнравствен
материалист се появява гордостта. Примери за философи, проповядвали такъв
хедонистичен начин на живот са Чарвака и Сарданапалус.
Бидейки по-разумен, нравственият материалист лесно одържа връх в дискусията с
безнравствен материалист. Той ще каже: „Мой братко, аз уважавам твоята гледна
точка, обаче не мога да се съглася с егоистичното ти поведение. Не ни подобава да
постъпваме така. Ти очакваш щастие от живота, но какво щастие може да има без
законите на нравствеността? Не казвай, че твоите интереси са по-важни от всичко на
света! Помисли за околните. По-добре е да се следват законите, които позволяват на
човечеството да живее по-щастливо. Те се наричат закони на нравствеността.
Стремежът към щастлив живот с прилагане на нравствените принципи възвисява
хората над животните. Трябва да сме готови да търпим неудобства, ако това се изисква
за благоденствието на обществото. Това се нарича самоотвержена нравственост и човек
трябва да върви само по този път. Трябва да изграждаме в себе си любов, дружелюбие
и състрадание, защото това прави живота на цялото общество по-щастлив. Тогава
човешките сърца няма да бъдат повече осквернявани от жестокост, ненавист и други
пороци. Любовта към всичко живо е залогът за всеобщото щастие. Старайте се да го
преумножите“.
Такава философия изповядват позитивисти като Огюст Конт и Джон Мил,
социолози като Хърбърт Спенсър, атеистично настроените будисти и неприкрити
безбожници.
Хора, блюстители на законите за нравствеността, които при това се покланят на
измислен Бог, се придържат към същата философия, но с малко уточнение: „Вярата в
Бога е главният нравствен дълг на човека“. Нравствеността на човека не достига
съвършенство, докато той не повярва в Бога. Съвсем очевидно е, че вярата в Бога
допринася за развитие на нравствеността.
1. Независимо колко нравствен е човек, влечението към обектите на сетивата е
толкова силно, че пред него не могат да устоят дори най-възвишените
привърженици на нравствеността.
2. Човек, който вярва в Бога и черпи щастие от своята вяра е способен да се
отдели в друг свят.
3. Всеки ще се съгласи, че вярата в Бога в много по-голяма степен подбужда
човека да извършва благочестиви постъпки, отколкото простата нравственост.
4. Нравственият човек, който вярва в Бога е по-умиротворен, отколкото този,
който просто спазва законите на нравствеността.
5. Ако Бог действително съществува, вярата в Него е много благотворна. Ако

допуснем, че няма Бог, тогава вярата в крайна сметка не носи никаква вреда.
Но ако Бог все пак съществува, то отсъствието на вяра в Него е крайно
неблагоприятно. Затова истинският привърженик на нравствеността трябва да
вярва в Бога.
6. Поклонението пред Господ носи щастие, което е по-чисто от всеки друг вид
щастие. Материалното щастие е винаги помрачено от нещо, докато щастието,
което идва от поклонението пред Бога, е винаги безоблачно.
7. Благодарение на вярата в Бога умът на човека става праведен много бързо.
8. Благодарение на вярата в Бога растат състраданието и търпимостта на човека.
9. Благодарение на вярата в Бога човек става по-склонен към саможертва.
10. Благодарение на вярата в Бога човек разбира за съществуването на живота
след смъртта. Когато се случи това, никакви жизнени перипетии не могат да
предизвикат разочарование в него.
О, братко, по тези и много други причини вярата в една или в друга форма на Бога
е
необходима, дори ако Бог не съществува.
Тъй като поклонението пред Бога има всички тези несъмнени преимущества,
атеистите търпят поражение от псевдо-теистите, и подобно на Конт си избират някакъв
обект за поклонение. Въпреки че между карма-канда на Джаймини, медитацията върху
Бога, препоръчана от Патанджали и измисленото поклонение, изобретено от Конт,
съществуват разлики, всички те водят до един и същи резултат. Конт говори открито за
това, докато Джаймини и другите застъпници на карма-канда са по-внимателни и не
изразяват своите убеждения толкова ярко.
Когато псевдо-теистът удържа победа, към него изпраща предизвикателство
истинският теист: „О, братко, не си мисли, че Бог е измислен от някого. Той
действително съществува, и за това има следните потвърждения:
1. Когато виждаме колко съвършени са законите, по които вселената съществува,
не остават никакви съмнения, че неин създател и закрилник е висшият разум.
Главното достойнство на човека е способността му да разсъждава. Ако
използва правилно тази способност, човек може да разбере истината.
Понякога, изпускайки някакъв детайл, ние постигаме грешен резултат.
Логическите заключения изискват правилност на разсъжденията. Без това не
може да се постигне много с помощта на логиката. За да се достигне до
някакъв извод с помощта на силогизма (умозаключение, изведено въз
основата на съждения), неговите две препратки трябва да бъдат верни.
Например, виждайки дим над планината човек може да направи извода, че
някъде в нея гори пожар. Тогава, първо трябва да бъде вярно твърдението, че
без огън няма дим. И второ, това, което изглежда като дим, трябва
действително да бъде дим. Ако и двете съждения на силогизма са верни,
тогава е верен и изводът, че в планината гори огън. Така се създават
логическите заключения. „Вселената е прекрасна и е устроена по съвършен
начин“ – това е едно твърдение. Второто твърдение е: „Всичко, което става
случайно, не може да бъде съвършено. Да постигне съвършенство може само
мислещо същество, надарено със съзнание“. От тези две твърдения може да се
направи следният правилен извод: „Вселената е сътворена от някакво велико
разумно същество“.
2. Никоя дейност не е възможна без извършващия действието. Някой може да
възрази, че този, който извършва действието, също трябва да има източник.
Обаче този аргумент е справедлив само по отношение на материята. Отначало
разумът рисува определен образ, а след това този замисъл се реализира чрез

материалната дейност. Изначалният извършител на действията, или този,
който привежда материята в движение е осъзнаващото същество. Тъй като
освен него ние не виждаме никакъв друг източник на дейността на разума,
какъв е смисълът да настояваме за съществуването на някакъв друг
извършител на действията? Погрешните изводи, до които стига човек заради
своя навик да гледа на всичко с материалното си зрение, го кара да търси
други извършители на действията, освен осъзнатото същество. Изоставете
тази безсмислена работа и базирайки се на чистата логика, повярвайте в Бога.
3. Ако съзнанието се заражда благодарение на особена комбинация от атоми, във
вселената трябва да съществуват някакви свидетелства за това. В историята на
човечеството трябва да има някакви примери. Детето се ражда от утробата на
майката. Възникването на новия живот никъде не се случва по някакъв
различен начин. Независимо от развитието на науката, подобни прецеденти
все още не е имало. Могат да ни възразят, че човек е възникнал в резултат от
случайното съчетание на материални елементи, и едва след това хората са
започнали да се раждат от утробата. Но това, което се е случило веднъж не е
можело да се повтори в бъдещето. Така и в наши дни би трябвало да се срещат
същества, които притежават съзнание, но които са се появили благодарение на
случайното съчетание на материята. Затова от всичко казано по-горе можем да
направим единствения логически извод: Най-първите майка и баща са
произлезли от висшето съзнание.
4. Съществуването на човека е неразделно свързано със съществуването на вяра
в Бога. Затова вярата в Бога е главният органически присъщ признак на
човешката натура. Скептиците ще възразят, че вярата в Бога съществува само
на нивото на първобитния живот, но след това, когато човек разшири своите
познания, нуждата от нея отпада. Може да има множество заблуди, но
истината винаги е само една. Например десет плюс десет е равно на двадесет.
Това твърдение е справедливо навсякъде, във всяка страна, защото е вярно.
Обаче твърдението, че десет плюс десет е равно на двадесет и пет, няма да
намери такова повсеместно одобрение, защото е напълно погрешно. В Бога
вярват дори жителите на най-отдалечените острови. Затова възраженията
срещу толкова разпространено явление, предизвикани единствено от
предубеждения, създадени от светското образование, не могат да бъдат
приети.
5. Признанието за съществуването на Бога и на живота след смъртта е абсолютно
необходимо за човека, ако той иска да се издигне на по-високо ниво. Ако на
човек са му останали да живее само няколко дни, той почти няма на какво да
се надява и към какво да се стреми. Човек изразява своите възвишени
стремежи и надежди, и достига своите честолюбиви цели в степента, в която
му е присъща вярата в Бога. Жизнените цели на тези, които не вярват в Бога,
като цяло са съвсем незначителни.
6. Когато отсъства вяра в Бога, основана на логически изводи и благодарност,
която се проявява в изпълнението на волята на Бога, истинското поклонение
пред Него, което представлява главният елемент на нравствеността, също
заминава в небитието и тогава животът на човека става несъвършен, а
отсъствието на основополагащите представи за дълг го прави греховен.
Стигайки до този извод на базата на логиката, ние ще можем да задълбочим
своето знание. Благодарение на знанието ще започнат да се развиват науката,
изкуството, нравствеността и вярата в Бога, което е благотворно за целия свят.

Това ще донесе мир и щастие след смъртта. О братко, ти си се уповавал на
въображаемия Бог, обаче истинският Бог е способен да ти донесе неизмеримо
по-голямо благо.
Развитието на науката, изкуствата, нравствеността и вярата в Бога е необходимо,
но то може да бъде правилно и неправилно. За неправилно се приема развитието на
всичко това в неподходящо време, на неподходящо място и без да се отчитат личните
способности. Във всичко трябва да се ориентираме от личните си способности. Ние
няма да постигнем нищо, ако надценяваме или подценяваме своите възможности.
Способностите на човека зависят от неговата природа, а природата се формира под
влиянието на изходните обстоятелства, образование и общуване. Ако след
определянето на нашите способности ние се възползваме от рационалната индийска
система варнашрама, това ще ни позволи да направим своята дейност съвършена и да
постигнем висшето си предназначение. Опирайки се на логиката и непоколебимата
вяра, моля ви, постарайте се да разберете, че вашата душа е безсмъртна. Тогава живота
ви във вайдхи-бхакти ще стане съвършен във всички направления. Въпреки че може да
изглежда, че сте се появили от утробата на майката, с помощта на трансценденталната
логика и други работещи методи издигнете своето „Аз“ до по-високо ниво на
съществуване. Вие сте съществували още преди да се родите на този свят, и ще
съществувате след като завърши настоящия ви живот. Без твърда увереност в това
вашата вяра в Бога никога няма да постигне чистота.
Някой, раждайки се в семейството на предани, по естествен начин сам става
предан. А друг, който произлиза от семейството на материалисти, най-вероятно ще
стане материалист. От това става ясно, че образованието и общуването могат да бъдат
както благоприятни, така и неблагоприятни. Когато човек развие своите интелектуални
способности напълно, неговата природа се сформира окончателно. Именно тази
природа предопределя начина на действие. Ако реакциите за всички постъпки ни
настигнат още в този живот, то след смъртта един човек ще се възнесе в рая, а друг ще
се отправи в ада. Но нима това не би било грешка от страна на всемилостивия,
всезнаеш Бог? Тези религии, които свеждат всяка дейност до един живот, са
несъвършени и нелогични. Не се ограничавайте в рамките на такива религии –
признайте възвишената природа на душата. Прислонете се под сянката на варнашрамадхарма и ще постигнете щастие.
Трябва да се действа в съответствие със заповедите на писанията. Такава дейност
бива два типа: свободна от желания и несвободна от тях. Не трябва да се съблазняваме
от такава дейност, която засилва пряко стремежа на сетивата към наслаждения.
Дейността свободна от желания, напротив, е задължителна за изпълнение.
Извършвайки я дори, ако това доставя удоволствие на сетивата, човекът е свободен от
желания, защото желанията развиват користолюбие. В задълженията, които се
изпълняват от чувство за дълг няма желания, или кама. Такава дейност доставя
удоволствие на бога. А когато Господ е доволен, можем да постигнем и материално
удовлетворение, и освобождение.
Както става ясно от всичко казано, човек трябва да намери своето място във
варнашрама-дхарма и да живее според законите на нравствеността с вяра в Бога. На
това ниво човек сериозно се опитва да разбере в какво се състои целта на живота и се
замисля за взаимоотношението на душите с Бога. Въпреки че достига до определен
извод по този въпрос, главният проблем си остава неразрешен и тогава човек пита:
„Кой съм аз? Какво ме свързва с този свят? Какво ме свързва с Бога? Какво е моето
висше предназначение?“
Търсенето на отговорите на тези въпроси може да доведе човека до един от

следните три пътя. Това са: пътят на личното наслаждение, отказът от лични интереси в
духа на философията на имперсонализма и развитието на вродената природа на душата
(бхакти).
Вярващият защитник на нравствеността, който е избрал първия път, казва: „Аз
съм безкрайно малка душа, зависима от дхарма и адхарма, която винаги се стреми към
щастие. Моята връзка с вселената – това е връзката на наслаждаващия се с обекта на
наслаждение. В материалния свят има място, което е самата същност на наслаждението
в неговия чист вид. Аз ще замина там и ще получа абсолютно щастие. Моята
взаимовръзка с Бога е следната: Господ е творец, а аз – Негово творение; Господ е този,
който дарява, а аз – този, който получава; Господ е покровител, а аз се възползвам от
Неговото покровителство; Господ е защитник, а аз се възползвам от Неговата защита;
Господ е всемогъщ, а аз съм слаб; Господ е разрушител, а аз съм този, който е обречен
на разрушение; Господ установява законите, а аз им се подчинявам; Господ е съдия, а
аз съм този, когото Той осъжда. Ако Господ е доволен от мен, моите страдания ще се
прекратят и ще мога да постигна щастие“. Към този път за разрешаване на проблемите
може да отнесем и занятията по йога. Самадхи е цел, а яма, нияма, асана, пранаяма,
дхяна и дхарана са стъпки, които водят към целта. Пратяхара е състояние, което
позволява да бъдат достигнати едни или други резултати. А самадхи избавя от
страданията и носи щастие.
Този, който е избрал втория път, се отказва от нравствеността основана на вярата
в Бога, в полза на философията на имперсонализма. Такъв човек разсъждава по следния
начин: „Аз съм обектът, който притежава знание, а Брахман също е обект, който
притежава знание. Аз съм частица от Брахман. Трябва да избягвам всичко материално.
Материята е противоположност на Брахман. Аз самият съм Брахман, обаче намирайки
се в илюзия, считам себе си за индивидуална душа. Не съществува нищо друго освен
Брахман. Това, че виждам около себе си материя е следствие от моето незнание.
Считайки себе си за Брахман, аз ще достигна безличното освобождение. Именно това е
моето висше предназначение“.
Нравственият и вярващ човек, който е избрал третия път, казва следното: „В
действителност аз съм духовен, но съм само частица от духа. Господ е Висшият Дух.
Материалният свят като цяло не е лъжовен и не е илюзорен. Концепцията „аз“, появила
се у мен в материалния свят, се обяснява с недостатъка на знания. Моята връзка с този
свят е временна. Тя е възникнала, защото така е било угодно на Бога. Колкото по-малко
се противопоставям на Бога, толкова по-силен ще става моят интерес към духовното
царство. Моето истинско и вечно призвание е да осъзнавам себе си като слуга на Бога.
Развивайки подобни взаимоотношения с Него, като второстепенен резултат ще
постигна освобождение от материалния свят, а главният, вечен резултата ще бъде
према. Моите вечни взаимоотношения с Бога са взаимоотношенията между слуга и
господар.”
В първия случай човек вярва в господството на карма и приема Господ като нейна
съставна част. Това, което се получава в резултат е лишено от вечни качества, а
подобен отговор на този въпрос не може да бъде приет за удовлетворителен. В живота
на тези хора никога няма място за независимата воля на Бога. Напротив, преобладава
зависимостта от закона за карма. Ето защо тези хора са наречени карми.
Във втория случай човек се стреми към унищожението на душата, а неговото
отречение е фалшиво. Той не си намира мястото в този свят и в края на краищата така и
няма да постигне устойчиво нематериално положение. Нихилизмът прави безсмислен
живота на тези хора, наречени гяна-канди.
Този, който се придържа към първата гледна точка (сангати), приема третата
гледна точка за антагонистична (пурвапакша). Той възразява: „Избирайки пътя на

бхакти, ти приемаш материалното щастие за нищожно, а нашата цел – постигане на
щастие на Сварга или на другите висши планети – за отвратителна. Отричайки се от
всичко материално, започвайки с Брахма и завършвайки с неподвижните живи
същества, ти спираш да радееш за благото на целия свят. Ти изобщо отхвърляш този
свят, но нали той е полето на нашата дейност. За това, че аз извършвам богоугодни
дела, ми е обезпечено щастието в този и в следващия живот. Като се отказваш от това,
ти възпрепятстваш достигането на всеобщото щастие“.
Преданият отговаря на това възражение и прави своя извод: „О братко, въпреки че
в този свят няма нищо съществено за душата, като погледнеш живота на предания, ще
видиш, че ако нещо може да донесе благо на целия свят, то това са действията на
предания. Прави каквото можеш в сферата на науката, изкуството, занаятите и
нравствеността. Аз не съм против това. Напротив, това подготвя почвата за развитие на
бхакти. Сухото отречение е чуждо на преданите. По-скоро те изпитват блаженство. Аз
съм готов да правя всичко, което доставя удоволствие на Бога. Моля те, избягвай
действията продиктувани от стремежа за сетивни наслаждения, които са само
второстепенен резултат. Вместо това посвети всичките си сили за развитие на
преданост към Бога. Между твоя и моя начин на действие почти няма разлика. Тебе
просто те ръководи чувството за дълг, а аз изпълнявам своите задължения като служене
към Бога. Аз мога да пренебрегна някои задължения като неуместни, но това в никакъв
случай не е като пренебрегването на задълженията от твоя страна. Ти можеш да се
откажеш да изпълняваш задълженията си без някаква уважителна причина, докато аз
правя това само от преданост към Бога. На мен ми е известно, че всички твои действия
по същество са материални. Ти вярваш и живееш по законите на нравствеността на
кармите, а аз съм предан слуга на Бога“.
Външно поведението на предания е подобно на поведението на вярващия
защитник на предаността, но природата на дейността им, която съответства на
дълбочината на вярата им, не е еднаква. Дейността на вярващия нравствен човек не
преследва цели извън рамките на материята и за това е достойна за порицание. Въпреки
че такъв човек почита Бога, той не признава наличието на духовна форма на Господ и
не вярва във висшето предназначение на душата. Затова той е неспособен да се
освободи от кръговрата на карма. Когато вярващия защитник на предаността осъзнае
нищожността на материалния свят и се опита да се освободи от оковите на карма, той
ще види три начина за постигането на тази цел:
1. Трябва постепенно да се освобождава от привързаностите към материална
дейност и да се утвърждава в духовната истина.
2. Трябва да посвещава всяка своя дейност, която преследва материални цели, на
Бог Вишну, Върховния Дух. Изпълнявайки кармата си, трябва да мисли за
удовлетворението на Вишну. А след завършване на кармата, трябва да
предложи нейните плодове на Кришна.
3. Цялата карма, задължителна за отработване, трябва да се извършва с
преданост към Кришна. А ако има задължения, отказът от които няма да
постави под угроза нормалното съществуване, то тези задължения трябва да
бъдат пренебрегнати.
Първият начин е предназначен за йогите и аскетите. Аскетите се опитват да
разхлабят веригите на кармата със сурови изтезания. Методът препоръчван от Ведите
включва в себе си панчагни-видя и нидидхясана. Съществуват различни предписани
видове йога, такива като ащанга-йога, шаданга-йога, даттатрея-йога и
горакшанатхи-йога. От тях в света са широко известни хатха-йога и раджа-йога на
Патанджали. Последната е най-популярна. Отначало човек трябва да следва

принципите на яма: да се откаже от насилие, лъжа, кражба, да спазва полово
въздържание и да не приема нищо от другите. След това може да започне практиката на
принципите на нияма: да спазва чистота, да съхранява чувството на удовлетворение, да
извършва аскетични подвизи, да задълбочава знанието си и да медитира върху Бога.
Така човек се избавя от греховните наклонности и си изгражда навик за благочестива
дейност. След това преминава към практиката на йога асани и дихателни упражнения.
Като се научи да управлява дишането си, той се съсредоточава върху образа на Вишну
и фиксира ума си върху Него. Но преди медитацията умът трябва да бъде отвлечен от
всички обекти на сетивата. Когато умът се установи в равновесие е достигнато нивото
на самадхи. Главната цел на този метод е освобождение от карма чрез отстраняване на
всичко материално. Това всъщност е дълъг път, по който човек е съпътстван от много
препятствия349.
Тези, които са избрали втория начин, вярват, че всичко материално, което човек
иска, първо трябва да бъде посветено за наслаждение на Вишну, а след това да бъде
предложено на Кришна. Обаче това противоречи на природата350. Нима в сърцето,
пленено от светски радости, може да възникне спонтанно желание да доставим
удоволствие на Вишну? Ако човек прави това показно, такова поведение не е искрено.
То само въвежда ума в заблуждение. Предаността към Вишну, която демонстрират
жените, покланящи се на Аннапурна, за да имат достатъчно храна в бъдещия си живот
– това са просто думи. Няма какво да говорим за опитите за освобождение от
материалното робство с помощта на такива предлагания.
Третия начин е правилен, защото подразбира дейност, която съответства на това,
от което се привлича умът. Ако на човек му харесват вкусни ястия, той може да яде
349
„Вярно е, че като ограничава сетивата си с помощта на йога, човек може да се освободи от
безпокойствата на желанията и похотта, но това не е достатъчно, за да бъде удовлетворена душата,
защото това [удовлетворение] се получава само от преданото служене на Божествената Личност“.
Шримад Бхагаватам. 1.6.35

350
Ако варнашрама-дхарма бъде установена отново, трябва да бъдат поправени грешките, присъщи
на сегашната система. Този, който иска да донесе полза на своята страна, е длъжен да изпълнява
приведените по-долу указания, иначе той едва ли ще може да помогне на своите съотечественици: „След
завършване на живота на брахмачари, трябва да станем грихастха. Завършвайки живота на грихастха,
следва да станем ванапрастха. След ванапрастха трябва да станем санняси. Обаче брахмачари и
грихастха също могат да станат санняси“.
Джабала-упанишад
„Когато по този начин човек посвети всичките си дейности на служене на Бога, същите дейности,
които по-рано са били причина за вечно робство, сега изкореняват дървото на дейността. Всички
дейности на човека, които съдействат на мисията на Бога, се наричат бхакти-йога, или трансцендентално
любовно служене на Бога, а това, което се нарича знание, става съпътстващ фактор“.
Шримад Бхагаватам. 1.5.34–1.5.35
„Ако някой извършва професията си съобразно своето положение в гуните на материалната
природа и постепенно се отказва от тези си дейности, той достига степента нишкама. Мой скъпи Царю,
ако едно земеделско поле се обработва отново и отново, силата на продуктивността му намалява, и
каквито и семена да се засадят, се изгубват. Точно както една капка гхи в огъня няма да го загаси, ала
поток от гхи би го угасил, по същия начин и прекаленото задоволяване на похотливите желания ги
уталожва напълно. Ако някой проявява признаците на брамин, кшатрия, вайшия или шудра, така както
са описани по-горе, дори да се е родил в различна класа, на него трябва да се гледа според тези признаци
и класификации“.
Шримад Бхагаватам. 7.11.32–7.11.35

само това, което е било поднесено на Господ. Така ще засили своята привързаност към
Бога и едновременно ще удовлетвори своите материални желания. Благодарение на
блаженството от по-висше ниво, низшият вкус много скоро ще отстъпи мястото на
висшия вкус. Това е второстепенна разновидност на бхакти, но тя все пак се различава
от карма. Въпреки че в стремежа към резултат карма присъства, независимо от това по
този начин кармата може да бъде унищожена. Ако цялата дейност на тялото и ума е
подчинена на този второстепенен вид бхакти, тя служи на истинската бхакти.
Вярващите нравствени хора, които имат подобна склонност, развиват привързаност
към предано служене. Що се касае до другите защитници на нравствеността, то тяхната
цялостна дейност така и ще си остане материална.
Демонстрирайки несъстоятелността на противоположните концепции
(пурвапакша), бхакти остава единствен практичен метод. Бхакти е най-висшето, което
може да постигне човек. Бхакти не върви в разрез с развитието на обществото и с
грижите за благополучие на живите същества. Бхакти дарява душата с вечно
спокойствие и блаженство. Бхакти е най-подходящият начин за живот на човека,
съвършен и благотворен. Бхакти е единственото духовно нещо в материалния свят.
Следвайки принципите на садхана-бхакти, преданият достига нивото бхава, и
накрая – према. Тогава изпълненият със сладост и великолепие Господ, убежището на
Лакшми, открива съкровищницата на раса с думите: „Приятелю Мой, Аз пазих това
съкровище за теб. Само ти самият имаш право върху него. Отхвърляйки Ме, ти се оказа
под властта на Моята илюзорна енергия. Аз винаги се грижех за тебе. И тъй като ти
постигна всичко със собствени сили, Аз съм много доволен от теб. Служи Ми в Моя
вечен и млад облик, даряващ радост и се забавлявай с Мен в безбрежния океан от
блаженство. Не се бой от нищо и не тъгувай за нищо, защото ти си постигнал вечен и
блажен живот. Заради Мен ти си разкъсал всички вериги на материалния живот. Не Ми
е по силите да те възнаградя достойно за твоята любов. Нека твоето лично служене
бъде твоята награда“.
В Пета песен на „Шлимад-Бхагаватам“ Ришабхадева е дал следния съвет на
хората, които в търсене на друго ръководство, отхвърлят нектарните наставления на
Шри Чайтаня Махапрабху. Постарайте се да го запомните: „Този, който е неспособен
да помогне на подопечните си да се освободят от кръговрата на раждането и смъртта,
няма право да става духовен учител, съпруг, баща, майка или полубог, на който
простосмъртните да се покланят“ („Шримад Бхагаватам“, 5.5.18).

Речник на имената и термините
За речника
Имената и термините, на които са посветени отделни статии, са набрани с курсив.
Съкращенията в текста са: ед. – единствено число; ж. – женски род; в. - виж

А
Аватар
Въплъщение на Върховния Бог на една от планетите в материалния свят.

Адвайта (Имперсонализъм)
Философията, която е проповядвал Шанкара. Твърди, че Абсолютът в своето
висше проявление е безличен и няма форма, а живото същество е тъждествено на Бога.

Анартха
Нежелателно качество; бива четири вида в зависимост от причината за
възникване.

Апарадха
Оскърбление.

Арджуна
Третият от братята Пандави, близък приятел на Кришна, на когото Кришна е
разказал „Бхагавад-Гита“.

Артха
Икономическо процъфтяване, вследствие на светската религиозност (дхарма),
което представлява основата за удовлетворение на сетивата (кама). Една от целите, към
достигането на които се стремят обусловените души.

Асакти
Дълбока привързаност към Бога, седмото ниво на духовно развитие по стълбицата
на бхакти.

Асана
Поза в практиката на йоги.

Ачинтя-бхеда-абхеда

Философия за непостижимото единство и различие на Бога и Неговите енергии,
формулирана от Чайтаня Махапрабху.

Ашрами (ед. ашрам)
Етапи в духовния живот (в. също Брахмачария, Ванапрастха, Грихастха,
Санняса).

Б
Божество
Въплъщение на Бога под формата на статуетка или изображение, поставена на
олтара.

Брахма
Първото същество, сътворено във вселената, полубог, който управлява гуната на
страстта; вторичен творец на вселената.

Брахман
Абсолютната Истина; обикновено под Брахман се подразбира безличната
ипостаса на Абсолютната Истина.

Брахмани (ед. брахман)
Съсловие от хора на интелектуалния труд и жреци; първото съсловие във
ведическата система за деление на обществото.

„Брахма-самхита”
Молитвите на Брахма, насочени към Върховната Личност на Бога, Говинда, в
които се описват духовният свят и сътворението на вселената.

Брахмачари
Ученик, който изучава духовната наука под ръководството на духовен учител и
който запазва безбрачие (брахмачария).

Брахмачария
Начин на живот на неженения ученик; според Ведите, това е първият етап на
духовния живот на човека.

Буда

Буда е въплъщение на Върховния Бог. Бог Буда е отхвърлил авторитета на Ведите
и е проповядвал атеистичното учение за пустотата, за да подбуди хората да прекратят
поднасянето на животни като жертвоприношение.

„Бхагавад-гита”
Беседата на Бог Кришна с Неговия предан Арджуна, в която се разкрива
същността на преданото служене (бхакти-йога) като основен метод, позволяващ
достигането на съвършенство. Представлява част от шестата книга на „Махабхарата“.

Бхагаван
Бог, Върховната Личност.

Бхакта
В. Предан.

Бхакти
Предано служене на Върховния Бог, едновременно цел и метод за духовно
развитие на човека.

Бхакти-йога
Метод за възстановяване на отношенията с Върховния Бог чрез предано служене
на Него.

„Бхакти-расамрита-синдху”
Произведение на Шрила Рупа Госвами, което съдържа подробно описание на
всички аспекти на бхакти-йога.

В
Вайдхи-бхакта
Преданн, който следва пътя на вайдхи-бхакти.

Вайдхи-бхакти
Преданно служение, регламентирано от правилата и ограниченията на свещените
писания.

Вайрагя
Отказ от материалните наслаждения.

Вайшнава (м. вайшнави)

Предан, слуга на Върховния Бог, Вишну или Кришна.

Вайши (ед. вайшя)
Фермери и търговци; третото съсловие във ведическата система за разделение на
обществото.

Ванапрастха
Този, който се е оттеглил от активния икономически и семеен живот, за да се
посвети на духовна практика; според Ведите това е третият етап на духовния живот.

Варнашрама-дхарма
Ведическата система за разделение на обществото на четири съсловия и четири
етапа в духовния живот (в. също Ашрами, Варни).

Варни (ед. варна)
Четирите съсловия на ведическото общества (в. също Брахмани, Вайши,
Кшатрии, Шудри).

Вaасудева
Кришна, синът на Васудева.

Веданта
Философията „Веданта Сутра”
на Шрила Вясадева, която обобщава
философското учение на Ведите и провъзгласява Бхагаван за негова цел.

„Веданта Сутра”
Произведение на Шрила Вясадева, в което в изключително сбита и логически
последователна форма е изложена философията на Ведите.

Ведическа литература
Четирите Веди, Упанишадите, „Веданта Сутра”, Пураните, „Махабхарата” и
други исторически хроники и приложения, а също по-късни трудове, потвърждаващи
изводите на Ведите.

Веди
Изначални свещени писания, които самият Бог е предал на хората.

Вираджа

Река, която отделя духовния свят от материалния.

Вишну
Върховният Бог; въплъщение на Бог Кришна на планетите Вайкхунта, а също
въплъщения на Бога, които отговарят за сътворението и поддържането на материалните
вселени. В материалната вселена Вишну управлява гуната на благостта.

Вишуддха-саттва
Ниво на духовното битие, чиста благост.

Вриндаван (Враджа)
Вечната обител на Бог Кришна, където Той проявява Своята привлекателност в
пълна степен; село на Земята, в което Той преди пет хиляди години е провел Своите
детски игри.

Вясадева
Въплъщение на Бог Кришна, велик мъдрец. Записал е Ведите и е съставил
болшинството Пурани, „Веданта Сутра” и „Махабхарата” .

Г
Ганеша
Cин на Бог Шива, полубог, който отстранява всички препятствия от пътя на
духовното и материалното развитие.

Говинда
Едно от имената на Върховния Бог Кришна, което означава „този, който доставя
наслаждение на земята, кравите и сетивата“.

Голока Вриндавана (Голока Враджа)
Висшата духовна планета, обител на Бог Кришна.

Гопала Бхатта Госвами
Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени приемници на Господ
Чайтаня. Автор на многочислени философски трудове.

Гопи
Момичета-пастирки, приятелки на Кришна, Неговите най-верни и предани слуги,

които олицетворяват най-висшето проявление на бхакти.

Гопали
Пастири, приятели на Кришна.

Госвами
Този, който е овладял ума и сетивата; титла на санняси.

Гуна-аватари (ед. гуна-аватар)
Вишну, Брахма и Шива, проявления на Бога, които управляват трите гуни на
природата.

Гуни (ед. гуна)
В буквален превод от санскрит означава „въже“, а също „качество, свойство“.
Трите съставки на материалната енергия, от които е създаден този свят: Саттва-гуна
(гуна на благостта), раджо-гуна (гуна на страстта) и тамо-гуна (гуна на невежеството).

Гуру
Духовен учител.

Гяна
Знание, най-напред духовно знание.

Гяна-йога
Пътят за познание на Абсолютната Истина с помощта на философски
размишления и изучаване на свещените писания.

Гяни
Човек, който се опитва да постигне Абсолютната Истина, осланяйки се
единствено на своя ум.

Д
Даттатрея
Въплъщение на Господ Вишну, в което той е проповядвал имперсонализма, син на
Атрея Муни.

Двойственост
Характерна черта на материалния свят, която се изразява в това, че всеки предмет,

действие и т.н. тук има своята противоположност (например: топло-студено, щастиетъга, добро-зло).

Джаганнатх
Буквално „Господарят на Вселената”; Божеството на Господ Кришна, на което в
продължение на много векове се покланятв Джаганнатх-Пури.

Джаганнатх-Пури
Свято място, град на океанския бряг на изток в Индия, известен със знаменития
храм на Бог Джаганнатх.

Джапа
Тихо повтаряне на мантра на броеница.

Джива
Живото същество, миниатюрна частица от Върховния Бог, индивидуалната душа.

Дурга
Богиня, олицетворяваща материалната енергия. Съпруга на Бог Шива.

Дхама
Обител на Бога, свято място на земята.

Дхарма
Светска религиозност; дълг. Задълженията на човека.

Е
Екадаши
Единадесетият ден след пълнолуние и новолуние, който е особено благоприятен
за духовна дейност. В този ден не се препоръчва в храната да се употребяват зърнени и
бобови продукти.

И
Игри (на Бога и Неговите предани)
В. Лили.

Имперсонализъм

В. Адвайта.

Имперсоналисти
В. Маявади.

Индра
Царят на полубоговете, управител на райските планети и повелител на дъждовете.

Ишвара
Върховният Бог, висшият управляващ.

Й
Йоги
Трансценденталист, стремящ се към единение с Всевишния.

Йога-мая
Вътрешната енергия на Бога, която властва в духовния свят.

К
Кадамба
Дърво (Nauclea cadamba), растящо във Вриндаван, което често асоциират с
Кришна заради тъмния цвят на кората му.

Кама
Похот; сетивните наслаждения като една от целите, към които се стремят
обусловените души.

Карма
Материална дейност, заради наслажденията на нейните плодове, а също
последствията от тази дейност. В строгия смисъл на тази дума, благочестива ритуална
дейност в съответствие с указанията на Ведите.

Карма-канда
Материална дейност, съответстваща на предписанията на Ведите, целта на която е
икономическо процъфтяване и удовлетворение на сетивата.

Карма-йога
Безкористна дейност в съответствие с правилата и предписанията на Ведите,
извършвана заради пречистване на сърцето.

Карми
Този, който действа заради наслажденията от своя труд.

Конт Огюст (1798–1857)
Френски философ-агностик, основоположник на позитивизма, автор на трудове
за еволюцията на човешкия ум.

Кришна
Върховната Личност на Бога в Своя изначален духовен образ, образа на пастирче
във Вриндаван, източникът на всички аватари.

Кшатрии (ед. кшатрий)
Воини или управители; второто съсловие във ведическата система за разделение
на обществото.

Л
Лили (ед. лила)
Трансцендентална, носеща блаженство дейност, с която са заети Бог и Неговите
предани.

Фалшиво его
Представата за себе си като за тяло; най-финият елемент в материалната природа.

М
Мая
Нисшата илюзорна енергия на Върховния Бог, която управлява материалния свят;
забравата на вечните ни отношения с Кришна.

Маявади
Философи-имперсоналисти, които вярват, че във висшето си проявление
Абсолютът е безличностен и няма форма, а живото същество е тъждествено на Бога.

Мантра
Трансцендентален звук, който освобождава ума от влиянието на илюзията.

„Махабхарата“
Епично произведение, написано от Шрила Вясадева. 100 000 строфи на
„Махабхарата” описват историята на враждата между Пандави и Каурави, която
завършва с битката при Курукшетра. В състава на „Махабхарата“ влиза „БхагавадГита“.

Махараджа
Титла на цар, на санняси или на духовен учител.

Джон Стюарт Мил (1806–1873)
Английски философ-позитивист.

Мокша
Освобождение от материалното робство; четвъртата, висша степен, която човек
може да достигне като следва принципите на обществото варнашрама; в тесен смисъл
се отнася до имперсоналното освобождение.

Мукти
Освобождение от материалното робства. Под думата мукти, обикновено разбират
разтваряне в безличностния Брахман.

Мукунда
Едно от имената на Върховния Бог Кришна, което означава „този, който дарява с
освобождение“.

Н
Нама-апарадха
Оскърбление на святото име на Бога.

Нарада Муни
Велик предан, един от синовете на Брахма. История на неговия живот е описана в
Първа песен на „Шримад Бхагаватам“.

Клавдий Цезар Нерон (37–68 гг. н. е.)

Римски император, известен със своята необикновена жестокост и разпуснатост.

Ништха
Непоколебима вяра в Бога, петото ниво по стълбата на бхакти.

Нрисимхадева
Проявление на Върховния Бог в образа на човеко-лъв. Слязъл на Земята, за да
защити Своя предан Прахлада и да убие неговия баща, демона Хиранякашипу.

Няса
Пречистващ ритуал, по време на който с дясната ръка докосват различни части на
тялото и произнасят определени мантри.

О
Обусловеност
Състояние на зависимост от законите на материалната природа, в които се
намират всички живи същества в материалния свят.

Омкара (пранава)
Свещеният звук „ом“, с който започват много ведически мантри и който е
въплъщение на Върховния Бог в звука.

Освобождение
Връщане на душата в естественото ѝ състояние на вечен слуга на Бога.

П
Пандит
Учен брахмана.

Параматма
Свръхдуша, ипостаса на Върховния Бог Вишну, в която Той се намира в сърцето
на всяко живо същество.

Парамахамса
Предан на Върховния Бог, достигнал висшата степен на духовния живот.

Позитивизъм
Направление във философията, обявяващо специалните науки или тяхната
съвкупност за единствен източник на истинско знание, което отрича философията като
отделна част на знанието.

Полубогове
Управители на вселената, надарени с особена власт, обитатели на райските
планети.

Праджапати
Полубогове, на които е поръчано да увеличават обитателите на вселената,
прародители на всички живи същества.

Пранаяма
Управление на дишането в практиката на мистичната йога.

Прасад
Милост на Бога; осветена храна или предмети, които са били поднесени на Бога.

Прахлада
Велик предан на Бога, син на демона Хиранякашипу. Историята за живота на
Махараджи Прахлада е описана в Седма песен на „Шримад Бхагаватам“.

Предано служене
Служене на Върховния Бог с любов и преданост, синоним на бхакти.

Предан
Предан слуга на Върховния Бог.

Према
Чиста любов към Бога, висшето, девето ниво на предано служене.

Пуня
Благочестие; благочестива постъпка.

Пурани
Осемнадесет свещени писания, които допълват Ведите. В Пураните са описани

деянията на Господ Кришна и Неговите предани.

Р
Рага
Спонтанна привързаност към Бога.

Рага-бхакти (рагануга-бхакти)
Особена форма в практиката на предано служене, извършвана в настроението на
чиста любов към Бога по примера на вечните обитатели на Вриндаван.

Рагхунатха дас Госвами
Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени приемници на Бог
Шри Чайтаня Махапрабху, изложили систематически Неговото учение.

Раджо-гуна
Страст, една от трите гуни на материалната природа.

Радхарани (Радха)
Вечната спътница на Бог Кришна, проявление на Неговата вътрешна, духовна
енергия на насладата.

Раса
Определен вид взаимоотношения между преданите и Кришна; блаженство, което
преданият изпитва, служейки на Кришна.

Рати
Духовно влечение към Бога.

Риши
Мъдрец-отшелник.

Рупа Госвами
Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени приемници на Бог
Шри Чайтаня Махапрабху, изложили систематически Неговото учение. Автор на
„Бхакти-расамрита-синдху“ и на много други философски и поетични произведения.

Ручи

Духовен вкус към всичко, което е свързано с Бога, шестото ниво на развитие по
стълбицата на бхакти.

С
Садхана-бхакти
Началният етап на предано служене, който включва в себе си вайдхи-бхакти и
рагануга-бхакти.

Самвит
Енергия на знанието, една от трите духовни енергии на Кришна.

Сампрадая
Верига на приемственост от духовните учители, по която се предава ведическото
знание.

Санатана Госвами
Един от шестимата Госвами на Вриндаван, непосредствени приемници на Бог
Шри Чайтаня Махапрабху, изложили систематически Неговото учение. По-голям брат
и духовен учител на Рупа Госвами. Автор на многочислени философски и поетични
трудове.

Санняса
Отречение от света; според Ведите четвъртият етап на духовния живот.

Санняси
Човек, приел санняса, тоест отрекъл се от света и изцяло посветил се на духовна
дейност.

Сарданапалус (години на царуване 668–627 гг. до н.е.)
Легендарен цар на Асирия, известен със своя разгулен начин на живот. Носел
женски дрехи, подражавал на женския глас и маниери. По цели дни предял и си шиел
тоалети. Обсаден от врагове в личната си столица, Сарданапалус подготвил огромна
погребална клада от своите съкровища и влязъл в нея заедно със своите слуги и
наложници.

„Сат-крия-сара-дипика”
Труд на Гопала Бхатта Госвами, в който са описани пречистващите обреди, а
също и други церемонии, предназначени както за семейните хора, така и за саннясите.

Саттва-гуна
Благост, една от трите гуни на материалната природа.

Сварупа Дамодара Госвами
Един от най-близките сподвижници на Господ Чайтаня Махапрабху, който бил
Негов секретар в Джаганнатх-Пури.

Свръхдуша
в. Параматма.

Сирадж-ад-дала (1729–1757)
Управител на Бенгал, известен със своята особена жестокост и фанатизъм.

Хърбърт Спенсър (1820–1903)
Английски философ и социолог.

Сурия
Бог на Слънцето.

Т
Тамо-гуна
Невежество, една от трите гуни на материалната природа.

Трансцендентално
Това, което е невъзможно да бъде възприето с материалните сетива, което се
намира извън пределите на този свят.

Туласи
Свещено растение (Ocimum sanctum), земно въплъщение на една от гопите,
Вринда-деви. Почита се от всички хиндуисти като символ Вишну.

У
Упанишади
Философски трактати, които описват най-вече безличностния аспект на
Абсолютната Истина (Брахман). В каноничния списък влизат 108 Упанишади.

Х
Хари
Едно от имената на Върховния Бог Кришна, което означава „Този, който
отстранява всички препятствия по пътя на духовно развитие на човека“.

Хиранякашипу
Демоничен цар, убит от Бога, проявил се в образа на Нрисимхадева.

Хладини-шакти
Енергия на блаженството, една от трите духовни енергии на Кришна.

Ч
Чайтаня Махапрабху (1486–1534)
Проявление на Бог Кришна. Той е дошъл в образа на предан, за да учи хората на
любов към Бога – бхакти-йога.

„Чайтаня Чаритамрита“
Произведение от Кришнадас Кавирадж Госвами на бенгалски, което описва
живота и учението на Бог Чайтаня.

Ш
Шанкара (Шанкарачария) (788–820)
Велик духовен учител, проповедник на философията на имперсонализма. Приет е
за проявление на Бог Шива.

Шастри (ед. шастра)
Богооткровени писания; ведически свещени текстове.

Шива
Полубог, повелител на гуната на невежеството в материалния свят.

Шраддха
Вяра в Бога, която символизира началото на предано служене, първото ниво на
духовно развитие по стълбицата на бхакти.

„Шримад Бхагаватам“ („Бхагавата Пурана”)
„Безупречната Пурана“ на Вясадева, която е посветена изцяло на описанието на
чистото предано служене на Върховния Бог.

Шуддха-саттва
В. Вишуддха-саттва .

Шудри (ед. шудра)
Работници; четвъртото съсловие във ведическата система за разделение на
обществото.

Ю
Юкта-вайрагя
Разумно отречение, използване на всичко в служене на Кришна.

Я
Ямуна
Свещена река, която тече през Вриндаван.

