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Въведение
БОЖЕСТВЕНА ТРАНСФОРМАЦИЯ
Откъс от глава 3 на „Джайва Дхарма”
От Шрила Бхактивинода Тхакура

Една вечер, три часа след падането на нощта, Санняси Тхакура седеше
самичък, възпявайки святото име. Приседнал бе на малък хълм в
уединения гъстак на гората Шри Годрума. Докато гледаше на север, изгря
пълната луна, разкривайки невижданата красота, ширнала се из святата
обител Шри Навадвип. Недалеч се виждаше Шри Маяпур. Санняси
Тхакура възкликна: „О! Какво е това чудо? Виждам екстатично свято
място. Ето там се издига грейнал палат, изграден от скъпоценни камъни, и
храм, и аркади. Целият бряг на река Джахнави е озарен от тяхното сияние.
На много места едновременно се надига гръмовният тътен на харинамасанкиртана, отеквайки до небесата. Сега стотици предани, подобни на
небесния мъдрец Нарада, подръпват струните на вини, възпяват святото
име и танцуват. По-нататък белоликият бог на боговете Махадева, стиснал
здраво своя барабан дамбару, се провиква: „О Вишвамбхара, моля Те, дари
ми милостта си!” Той танцува в безумно изстъпление и ето, пада на земята.
Някъде другаде четириглавият бог Брахма, седнал насред рецитиращи
Ведите риши, пее ведическата мантра:
махан прабхур ваи пурушах саттвасяйшах правартаках
сунирммалам имам праптим ишано джйотир авяях
„Върховният е Махапрабху; единствен Той е изворът на нашето
просветление. Само по Негова милост човек може да постигне непорочен
мир. Той е Всевишният и непобедимият.”
Сетне бог Брахма дава трансцендентален коментар върху тази
мантра. А по-нататък всички полубогове, начело с Индра, подскачат и
подхвърчат, пеейки: „Джая Прабху Гоурачандра, джая Нитянанда – слава
на Бог Гоурачандра, слава на Шри Нитянанда!” Всички птици, накацали по
клоните на дърветата, чуруликат: „Гоура-Нитай, Гоура-Нитай!” Пчелите са
опиянени от нектарните имена на Гоура и жужат надлъж и шир из
цветните градини. Пияна от екстаза на Шри Гоурачандра, майката природа
разкрива красотата си навсякъде. О! Никога не съм виждал всички тези
неща в Шри Маяпур денем! Какво е това?”

Тогава, спомняйки си своя божествен учител, той каза: „Господарю
мой, добре знам, че ти си ми дарил милостта си, разкривайки ми
божествената визия за светия Маяпур. От днес насетне ще вървя по света
като член на групата на Шри Гоурачандра. В тази свята обител Шри
Навадвип виждам, че всички носят нанизи от мъниста туласи около шиите
си и украсяват телата си със знаците тилака и със светите имена. И аз ще
правя така.”
Говорейки по този начин, Санняси Тхакура почти изгуби свяст.
Скоро след това той дойде на себе си. Несъмнено бе буден, ала
прекрасната божествена гледка не се виждаше вече. Потъвайки в ридания,
Санняси Тхакура каза: „Аз съм изключителни щастлив. Получих милостта
на Шри Гуру и за миг имах божествената визия на Шри Маяпур Дхам.”
На следващия ден Санняси Тхакура захвърли своята маявади
санняса-данда в реката. Завърза триредна туласи огърлица около врата си
и украси челото си с ваишнавски тилак. Сетне затанцува, пеейки: „Хари!
Хари!”
Когато ваишнавите от Годрума видяха новия му облик и красивите
му нови одежди, те до един му поднесоха почитанията си, считайки го за
най-благословен. Санняси Тхакура се засрами и си рече: „Без съмнение, аз
приех дрехите на ваишнава, за да стана достоен да получа милостта им, но
сега ме сполетя друго затруднение. Отново и отново съм чувал следния
стих от лотосовата уста на Шри Гурудева:
тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна
аманина манадена, киртанях сада харих
(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя 20.21)
„Съзнавайки, че е по-нисък от стрък трева, бидейки по-търпелив от
дърво, лишавайки се от всяка слава и поднасяйки нужното уважение на
другите, човек трябва да възпява святото име непрестанно.”
„Сега каква ще бъде съдбата ми, след като същите тези ваишнави,
които съм приел за свои гуру, ми поднасят почитта си?”
Мислейки си така, той приближи към Парамахамса Бабаджи и се
простря в поклон пред него.
Седнал под свода от сплетени лозници мадхави, Бабаджи Махасая
възпяваше святото име. Виждайки напълно променения външен вид на

Санняси Тхакура, както и разцъфналото му в любов към името сърце,
Бабаджи Махасая прегърна своя ученик. Окъпвайки го в сълзите си, той
каза: „О, Ваишнава Даса, днес моите стремежи постигнаха
осъществяването си, след като докоснах твоето благоприятно тяло.”
По силата на тези еднички думи, предишното име на Санняси
Тхакура изчезна. Вече го познаваха като Ваишнава Даса. Сага той се бе
сдобил с нещо много специално – с нов живот. И дрехите му на маявади
аскет, и надменното му име, и титлите му в санняския орден, и
високомерният му егоизъм – всичките бяха изчезнали.
В следобеда множество ваишнави от Шри Годрума и Шри
Мадхядвип посетиха Шри Прадюмна Кунджа, за да поднесат почитта си и
да се срещнат с Парамахамса Бабаджи Махасая. Всички те сядаха край
него, възпявайки святото име на своите броеници от зърна туласи. Някои
лееха сълзи, проплаквайки: „Ха Гоуранга! Нитянанда!” или „Ха
Ситханатха” или „Хе джая Шачинандана”. Ваишнавите разговаряха на
духовни теми помежду си. Посетителите ваишнави обикаляха свещеното
дърво туласи и поднасяха почитанията си на местните ваишнави. Тогава
Ваишнава Даса също обиколи Шри Вриндадеви и се хвърли в прахта пред
нозете на ваишнавите. Чувайки какво говорят преданите, някои от найуважаваните и издигнати ваишнави възкликнаха: „Нима това е същият
онзи Санняси Тхакура! Каква удивителна трансформация!”
Ваишнава Даса се затъркаля по земята пред тях и заговори
умолително: „Днес мисията на живота ми е осъществена. Аз получих
прахта от нозете на ваишнавите. По милостта на Шри Гурудева научих, че
няма друго убежище за душата от прахта в нозете на ваишнавите. Прахта
от нозете на ваишнавите, нектарната вода, умила нозете на ваишнавите и
остатъците от храната на ваишнавите – това са трите лекарства за болестта
на светската суета. Те са здравословната диета за страдащите от това
заболяване. И те не само изцеляват болестта, но и даряват най-висш екстаз
на оздравелите души.
О, ваишнави, моля ви, не мислете, че се перча със своята ученост.
Тези дни сърцето ми се пречисти от егоизма. Бях роден в браминско
семейство, изучавал съм всички писания и встъпих в четвъртия духовен
орден – живота в отречение. Така егото ми нарасна без предел. Ала от
деня, в който бях привлечен от принципите на ваишнавите, семенцето на
смирението бе засадено в сърцето ми. По милостта на всички вас, аз
постепенно отхвърлих гордостта от потеклото си, мегаломанията на
учеността си и величието на своя статус на аскет. Сега виждам, че съм една
безпомощна, окаяна душа. Освен подслона в лотосовите нозе на

ваишнавите, за мен няма друго убежище. Браминството, учеността и
санняса – тези неща бяха причината за моето падение. Сега открито
признах всичко във вашите лотосови нозе. Моля ви, използвайте своя
слуга както намерите за добре.”

Откъс от „Шри Даша-мула” (8)
от Шрила Бхактивинода Тхакура
яда бхрамам бхрамам хари-раса-галад-ваишнаваджанам
кадачит сампашямс тад-анугамане сяд ручи-ютах
тада кришнавриття тяджати шанакаир майика-дашам
сварупам вибхрано вимала-раса-бхогам са курате
„Докато се скита из по-висши и по-низши форми на живот,
благослови ли я светият поглед на някой ваишнава с разтопено от радостта
на любовта към Върховния Бог Хари сърце, привличането да заживее по
примера на този ваишнава се пробужда у обусловената душа. Неспирно
възпявайки святото име и слава на Бог Кришна, нейното илюзорно
съществуване постепенно се разсейва. Скоро тя постига присъщия си
съкровен облик и добива качествата да ликува в радостта на чистото
служене към Шри Кришна”

Глава Първа
ПОКЛОНЕНИЕТО НА ПРЕДАНИТЕ

Предан: Кажете ни моля нещо за Шри Навадвип Дхам парикрама
(поклонническата обиколка на Шри Навадвип Дхам).
Шрила Шридхара Махарадж: Трябва да се стремим все повече и
повече да се доближаваме до истинската визия за Навадвип. Навадвип
Дхам е разделен на много части, най-главните са девет. Казва се, че те
представят деветте части на предаността:
шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасям сакхям атма-ниведанам
Симантадвип представя шравана-бхакти, слушането за Кришна.
Възпяването на Кришна, киртан, е в Годрумадвип; помненето на Бога,
смаранам, е в Мадхядвип; служенето в Божиите нозе, пада-севанам, е тук
в Коладвип; обожанието с гхи-лампа и т.н., арчанам, е в Ритудвип;
поднасянето на молитви, ванданам, е в Джахнудвип; отдаването на
служене като слуга, дасям, е в Модадрумадвип; отдаването на служене на
Бога в отношението на най-добър приятел, сакхям, е в Рудрадвип, а
пълната отдаденост, атма-ниведанам, е представена в Шри Антардвип,
Маяпур. Те имат съответната връзка с тези девет типа концепции за
предаността. Пътувайки по тези места ни се напомня чрез случки, свързани
с тях, по какъв начин идват тези символи. Всички те взети заедно ни
помагат да разберем какво представлява истинската преданост.
Атма-ниведанам, пълната себеотдаденост, е основата на всичко.
След атма-ниведанам равнината на живота ще се промени безусловно.
След като се отдадем на централната насока, каквото и да вършим ще се
разпознава като преданост. Именно това е предаността. Атма-ниведанам е
несебичност плюс себеотдаване. За да се случи себеотдаването, преди това
е нужна несебичност. Себичните действия престават, преминава се дори
оттатък несебичността и тогава започва животът в себеотдаденост –
именно това е истинската преданост.
В живота на предания няма личен, частен интерес. Той действа
единствено за универсалния интерес на цялостния Абсолют. Преданите са
воини на онази равнина. Каквото и да правят, насоката и вдъхновението

идват от центъра, от абсолютното добро. Макар привидно да изглеждат
членове на тази равнина на кавгите, в сърцата си са свързани с
абсолютното добро, затова и характерът им е напълно различен.
Стойността на всяко едно действие на преданите е напълно различна,
макар привидно да изглежда, че вършат всичко почти по същия начин като
хората в света. Хората в света ядат, преданите също изглежда, че ядат, ала
всъщност не ядат: те отдават служене на остатъците, пратени от Бога. Така
продължават нататък.
твайопабхукта-сраг-гандха-, васо ‘ланкара-чарччитах
уччища-бходжино дасас, тава маям джахема хи
Уддхава казва в „Шримад Бхагаватам”: „Ще победим цялата
заблуждаваща енергия (мая) чрез едно-единствено нещо. Какво е то? Ще
приемаме всичко в дух на служене. Каквото и да ни изпращаш, Господи,
Ти вече си го приел и си му се насладил, а ние ще служим на тези остатъци
и по този начин цялата заблуждаваща енергия ще бъде опустошена.”
Един от моите мъдри божествени братя, преподавател, бе
предизвикан от по-млад брат, който може би тъкмо завършваше
следването си: „Какво правите там в Матха? Същото, каквото и ние.”
Преподавателят отвърна: „Не, не. Вие не правите същото, каквото ние
правим в Матха.” „Да не би да не ядете?” „Не, не ядем.” „Какво правите
тогава? Със собствените си очи съм виждал, че ядете.” „Не, не ядем. Ние
не ядем като вас, не слагаме веществени неща в стомаха си като вас. Ние
отдаваме служене на махапрасадам. Вие не можете да проумеете какво
правим. Ние не се храним като вас. Настроението ни не е на поглъщане, на
консумиране. Ние не консумираме нищо, а почитаме остатъците от
храната на Бога.”
Такава ще е разликата между всички дейности на истинските
ваишнави и тези на светските люде. На външен вид изглежда, че
ваишнавите вършат същите неща, които и останалите правят: вървят, спят,
ядат, въвличат другите в някакви дейности, печелят пари, харчат, и
толкова много привидно подобни неща; ала гледната им точка е съвсем
различна. Тя е свързана с центъра. Те се покоряват на насоката на вълната,
идваща от центъра, докато светските хора са тласкани от своя частен,
ограничен интерес. Разликата е, че едните са водени от частното, а другите
– от абсолютното и тази разлика е много, много голяма. Ваишнавите са от
оттатъшната страна на несебичостта, от оттатъшната страна на отречения
живот. Помежду светските люде и ваишнавите се простира сферата на
пълното отречение. Едните са откъм едната страна, а другите – откъм
другата.

Трябва да се разбере какво е истинската преданост. Тя като цяло не
се проумява в привидните действия на преданите, а се осъзнава чрез
настройка в гледната точка Именно ъгълът на виждане трябва да бъде
променен.
Има толкова много случки, истории и сцени, свързани с Шри
Навадвип Дхам парикрама, но всички те служат, за да ни помогнат да се
настроим към абсолюта. Съумее ли да долови това, чрез своя парикрам из
различни свети места, слушайки местните исторически случки, човек ще
получи вечни напътствия в различните концепции на предаността и по
такъв начин ще добие насърчение.
Това не е като парикрама на обикновените хора от хинду частта на
обществото, които също ходят на поклонение. Общата маса хора влизат в
досег със светите места и се свързват със святостта, ала главната им цел е
да получат някаква невидима помощ в настоящия си живот. Те искат
желаният им в този живот да бъдат изпълнени чрез незримата помощ на
полубоговете. Това е пуня-карма – придобиване на добри заслуги, които да
подпомогнат успеха в настоящия им живот според собственото им
разбиране. Това не е шуддха-бхакти.
Целта на хората от Гаудия Матх е съвсем друга и тя не може да бъде
постигната в никоя от различните сфери, които преследва съвременното
образование. Съвременните учени не могат дори да си помислят, че
изобщо е възможен чисто духовен живот. Те смятат, че духовният живот е
просто измислица, от която някои страдат. Според тъй наречените научни
изследователи, духовно търсещите се борят със собствената си сянка,
преследвайки невъзможни и нереални неща. Според тях преданите са се
втурнали след фантасмагории и суеверия.
я ниша сарва-бхутанам, тасям джагарти самями
ясям джаграти бхутани, са ниша пашято мунех
(„Шримад Бхагавад Гита” 2.69)
Обаче от друга страна ние мислим, че когато става дума за
истинската реалност, именно те са, които гонят фантасмагории – тъкмо
обратното. Те преследват тленни постижения. Смятат, че безсмъртието е
невъзможно и на Сократ му се е наложило да заплати тежка цена, задето е
изразил мнение, че душата не умира. С цената на живота си той е заявил,
че душата е безсмъртна. Те възразили: „Не, нищо не е безсмъртно, затова е
глупаво да се пренебрегват тленните наслади. Нека се наслаждаваме на
каквото имаме.” Такава била тяхната гледна точка.

Нормалната гледна точка е, че ние искаме да сме будни в онази
равнина на живота, която е мрак за тях. Основанието е, че душата е
безсмъртна и че съществува вечен свят – той е не само нетленна, но и
нектарна реалност. Шринванту вишве амритася путрах: „О, синове на
нектара, бъдете бдителни! Вие сте вечни, вие сте рожби на онази земя.
Защо страдате толкова много? Станали сте жертви на тлението, ала в
действителност не сте такива. Имате невъобразимо по-висша перспектива
в живота. Върнете се! Върнете се в собственото си царство. Върнете се у
дома.” Това е най-общият призив на Упанишадите, най-древните разкрити
писания.
Стремежът на последователите на Шри Чайтаня Махапрабху не
просто призовава към теистичен живот, но към теизъм в напълно
разцъфналия му вид – да живееш в семейството на Бога, да живееш в
семейството на абсолютната красота и очарование. „Твоето място е в
самия скут на любящия ти баща; или в самите прегръдки на любимия ти.”
„Направи го или умри” е девизът на последователите на Махапрабху.
Нека опитаме. Нека се стремим до предела на силите си да постигнем
своята истинска перспектива. Безкомпромисно. Не бива да има
компромиси по пътя, трябва да се борим докрай – да сме готови за това.
Нашият Гурумахарадж, Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакура, беше ачария на целия Гаудия Матх и неговият характер беше
такъв. Не действаше наслуки и не беше готов на никакъв компромис напротив.
Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура е трябвало да
започне битката си почти съвсем сам срещу целия свят – срещу всички
различни нива на култура, известни някога на света. Единствената му
подкрепа били „Шримад Бхагаватам” и Шриман Махапрабху. Вървял
напред със „сърце отвътре и Бог над главата”1. Над главата му били
Махапрабху и „Бхагаватам”. Възправил се самичък, за да се сражава за
тяхната кауза. И искал да се сражава не само в Бенгал, родината на
Махапрабху, и не само в Индия, но и извън нея.
Той искаше да атакува най-високата позиция в съвременната
цивилизация – западния свят, научната цивилизация. Те са толкова горди с
настоящите си постижения, но Шрила Сарасвати Тхакура Прабхупада
искаше да разбие цялата структура на фалшивата съвременна цивилизация.
Искаше да я срути и да въздигне божествен храм върху руините. Искаше
1

Цитат от поемата „Псалм на живота” от Хенри Лонгфелоу

да съгради храм на Бога върху света на суетата. Искаше да представя не
само някаква полуистина, а цялата истина – или както казваше със свои
думи: „напълно разгърнат теизъм” в съответствия с „Шримад Бхагаватам”.
Не бива да спираме насред пътя, нито да се удовлетворяваме с частичен
напредък, а да се въвличаме само в цялостни неща, каквито са дадени от
„Шримад Бхагаватам”.
ависмритих кришна-падаравиндайох
Концепцията за теизма следва тази линия. Това е неспирно
съществуване под святата закрила на божествените нозе на Кришна – да
поддържаш живот на постоянна заетост във всевъзможни дейности, докато
мислиш: „Водачът е над главата ми. Божествените нозе на Кришна са над
главата ми.” С подобно отношение можем с лекота и за нула време да
премахнем всичко чуждо, което ни е било привнесено отвън.
Непрестанното помнене на лотосовите нозе на Кришна, на връзката с
Кришна, без време ще разсее всички трудности по пътя, наред с цялата
духовна нищета, с всичко недостойно. Нашият Шрила Гурумахарадж
казваше: „Гаудия Матх се изправя в защита на достойнството на
човешката раса.” Трябва да разберем, че робството към Кришна е найдостойната позиция. А всичко, което противостои на този идеал, е
посредствено. Единственият жизнен стандарт за благородния човек е да
разбере и приеме позицията на покорство пред Абсолютната Истина. Да
признае кое е вярно и реално, и въз основа на него да извиси живота си –
това не е духовна нищета. Да проумее истинската си позиция, да разбере
подобаващия си дълг и да го изпълнява – това е животът на благородния
човек; да приеме онова, което е истина. И посредственото много скоро ще
отпадне. А онова, което действително е за наше добро и е благотворно за
нас – то ще нараства.
В момента вие се намирате в лъжовното разбиране за собствения си
живот. Умът, интелигентността и експлоататорските енергии от
всевъзможен вид всичките са лъжовни. От съществуването ви ще бъде
елиминирано всичко лъжовно. То ще бъде пречистено и истинският ви
вътрешен аз ще се покаже отвътре в девствената си слава, ще откриете, че
имате щастлива връзка на преданост с Върховния, с върховното знание.
Ще се натъкнете на истинското знание – знание чисто и личностно – наред
с неговите атрибути и систематично съществуване.
Всичко, към което сте привлечени понастоящем в тази светска
равнина ще бъде променено. Ще се разкрие истинската обич. Сега вашата
обич, привързаност и любов са погрешно насочени, но те ще намерят
своето истинско място и позиция. Специалната характеристика е, че ще

имате истинско място и позиция, където тези способности да обичате и да
бъдете привлечени ще намерят истинската си опора, вярното място, към
което да се насочат. Това означава преданост.

Глава Втора
ТЪРСЕЙКИ ТАЙНАТА НА ЖИВОТА

Трябва жадно да копнеем да общуваме със садху от най-висш тип и
да избягваме да ни харесва компанията на обикновените хора. Ако се
оставяме на общуването с обикновените хора в името на проповядването,
на събирането на дарения или на каквото и да било друго, това ще бъде
пагубно за нашата цел.
вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
етан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишят
(„Упадешамрита” 1)
Вдъхновен от насоката на Шриман Махапрабху, Шрила Рупа
Госвами излага напътствията си в такъв поетичен изказ.
Вачо вегам – човек не бива да свиква да приказва много, все да
бъбри, без да прави разлика дали е добре или не. Също и манасах, суровия
умствен поток, трябва да се контролира. Умът обикновено мисли за война,
за смайващи научни открития, за трескаво изкарване на пари и т.н.
Алчните хора винаги се стараят за общуват с милионери, но на ума не бива
да се позволява да хуква след подобни неща. Онези, които са изпълнени с
похот, винаги търсят красиви жени. Такава е тяхната кампания. А тези,
които са овладели сетивата си, винаги търсят различни концепции за
Нараяна. Така че обичайният умствен поток, който се насочва към
експлоатация, към изкушаващи неща, трябва да бъде възпрян. Не бива да
позволяваме на потока на ума си да тече насам, натам и навсякъде.
Кродха-вегам. Понякога може да ни връхлети гняв, но той води до
катастрофа. Породените от гнева последици са неизбежни, затова трябва
да се стремим да възпираме такъв тип поток на ума към гнева. При все
това, трябва да се опитваме да прилагаме в служба на Кришна каквото все
още е останало у нас от тези неща.
Кама кришна-кармапане кродха бхакта-двеши-джане. Умозрения,
правене на планове и т.н. – всичко може да бъде оползотворено в служба
на Кришна. Трябва да се стремим да използваме възникващия вътре в нас

гняв в защита на преданите; по такъв начин много скоро ще намерим
облекчение от гнева. Свободният поток на ума може да бъде насочен и
приложен в садху-санга харикатха. Праджалпа е ненужно обсъждане на
светски теми. Също така не бива да жадуваме за компанията на някого, без
преди това да сме премислили дали общуването с него ще е благоприятно.
Джихва-вега е нашето привличане към определен вкус. Някои може
да имат специфично привличане към люто, други към горчиво; някои към
сладко, а други към кисело, и т.н. Трябва да се стараем да избягваме
копнежа на езика да вкусва определени неща. Как? Процесът е, че докато
приемам нещо, трябва да си мисля как ли сладко садху, гуру или Богът са
го вкусвали. Материалните неща трябва да са подчинени, спомагателни, а
вниманието ни трябва да е насочено към субективното усещане как повисшестоящият го е вкусвал. Това е ключът как да се избавим от
материалния вкус.
Махапрабху се е стремял да избягва сладките неща: „Аз съм санняси,
така че трябва да следвам стандарта. Ако приемам хубави храни, тогава
всички ще последват този пример и това ще е пагубно за тях.”
Тогава Сварупа Дамодара казал: „Това е негативната страна, обаче
позитивната е, че човек трябва да приема прасадам. Трябва да
преживяваме как Джаганнатх е вкусвал приготовленията.” От обективния
свят трябва да преминем в субективния. Всички чувства следва да се
събират и прилагат спрямо по-висшата равнина, оттегляйки се от понисшата.
Удара-вега. „Не съм приел достатъчно храна. Стомахът ми като че е
празен, ще си взема още.” Такава наклонност да ядем още и още се нарича
удара-вега.
Джихва-вега касае вкуса, качеството, а удара-вега касае
количеството. А упастха-вега е наклонността или подтикът да се извлича
наслада от компанията на жени. Получаваме насоката, че тези трите
следват една линия и се подпомагат едно друго: джихва-вега, удара-вега и
упастха-вега. Трябва с голямо внимание да се избавим от тях. Те
причиняват такива беди в живота на човека. Провалят толкова много
животи. Трябва да сме внимателни по отношение на тях.
Етан веган йо вишахета, сарвам апимам притхивим са шишят.
Онзи, който е способен да овладее всички тези трудности е истински
госвами; той може да владее целия свят. Достоен е всички в света да му
станат ученици. Колкото и да са учениците му, това няма да го накара да се

отклони от правия път.” Тези напътствия са дадени като предупредителни
знаци за онези садху, които идват под флага на Шри Чайтанядева.
Но как можем да станем близки с някой садху?
дадати пратигрихнати, гухям акхяти приччхати
бхункте бходжаяте чайва, шад-видхам прати-лакшанам
(„Шри Упадешамрита” 4)
Можем да увеличим своето привличане и любов към садху като му
даваме сурови продукти и като приемаме неговия прасадам – даване и
приемане. Да му даваме неща, които да използва, и да приемаме каквото е
необходимо за себе си, ала не и нещо ново.
Няма да се опитваме да взимаме нищо ново, а ще копнеем само за
неща, които са били използвани от гуру и ваишнавите, било то гирлянди,
дрехи, украшения или каквото и да е друго. Трябва да се стремим да
живеем с остатъците от ваишнавите. Новите неща ще подаряваме на садху,
а ще се опитваме да живеем с техните остатъци.
Гухям акхяти – трябва да разкривам най-интимните си чувства пред
садху: „В самата съкровеност на сърцето си усещам тези толкова
специфични неща вътре в мен. Добри или лоши са тези чувства? И ако са
лоши, какво е лекарството?” Трябва да разкрием най-скришното в сърцето
си пред него, за да го изследва и да действа подобаващо.
Приччхати – трябва да запитваме садху: „Каква е тайната на твоя
свят живот? Моля те, кажи ми и аз ще се опитам да следвам този пример,
за да се отърва от сегашните си обусловености. Ти самият как намери
избавление?” Трябва да се стремим да събираме тайните на успеха от
живота на садху. Бхункте бходжаяте чаива – ще го храним и ще приемаме
неговия прасадам.
Следваме ли горепосочените напътствия, ще се доближим до човека.
Ако постъпваме по тези начини спрямо лош човек, ще станем лоши, а с
добрия човек ще станем добри. Има два вида вода: пречистена и мръсна.
Мръсната вода може да бъде пречистена. Възвишените садху са способни
да отнемат лошите мисли на другите без да се замърсят. В техните сърца
живее Говинда. Говинда е безкраен, Той може да погълне всякакво
количество нечисти неща, затова и сърцата им няма как да бъдат
замърсени.

яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша
амара агяя гуру ханя тара’ еи деша
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 7.128)
„Когото и да срещнете, говорете с него само за Кришна.” Такова
трябва да е нашето мото. Онзи, който следва това, е истински последовател
на Махапрабху – не на Кришна. Кришна е затворен почти само до
собствения си кръг, но когато идва като Махапрабху, главният Му интерес
е да разтвори пътя към Своето царство. „Не спирайте да раздавате. Найнапред раздавайте звуковия Ми аспект. Той е най-необятен, фин и
въздействащ. Постепенно ще откриете всичко в него. Най-първата връзка е
с Моя звуков аспект.”
Неговият звуков аспект е всеобхватен. Той може да свързва отдалечдалеч, разкривайки по-сетне фигурата Му, след това цвета Му, после
качествата Му, Неговите придружители и Неговите забавления. Тогава
преданият е привързан към някое специфично служене, чрез което се
присъединява към лилата на Бога.

Глава Трета
ДА РАЗПОЗНАЕШ БОЖЕСТВЕНОСТТА

Предан: Докато моят дикша-гурудева бе жив, той ми даваше
духовни напътствия, така че ми беше и шикша-гуру. След напускането му
получавам водачество от неговите книги и записи, както и от общите му
насоки. Може ли той все още да бъде считан за мой шикша-гуру? Сега
неговите книги и записи ли са моят шикша-гуру?
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се, но по пасивен начин.
Най-общо казано, това е по-скоро функция на чаитя-гуру (водачът в
сърцето). Ако не съумееш да разбереш даден пасаж, няма да можеш да
напреднеш. Пасивно той ти е предоставен, ала ти трябва да извлечеш
истинския му смисъл; а някой друг ваишнава може да види нещо повече
там. Затова е казано джахо бхагавата пада ваишнавера стхане. Ако
искаш да четеш „Бхагаватам”, трябва да идеш при ваишнавски ачария,
ваишнавски учител, и да го четеш под негово напътствие; в противен
случай може да не успееш да разбереш истинското му становище.
Ваишнавските писания трябва да се четат с помощта на ваишнавски
ачария. Пасивният шикша-гуру може да помогне като ти напомня, но ако
не смогнеш да разбереш, книгата няма да дойде и да отстрани
неразбирането ти. Обаче живият шикша-гуру, садху, светецът, ще ти
посочи и ще обясни недоразбраното. И садху, и шастра са необходими, но
садху е от първостепенна важност. В отсъствието на живото писание –
светеца, пасивното писание – шастра – е което ни дава помощ.
Предан: Чайтя-гуру пасивен ли е?
Шрила Шридхара Махарадж: Не е пасивен, но е някак смътен,
неясен вътре в нас и е възможно не винаги да успяваме да различим
неговия съвет. Трудно разбираме насоката му.
Предан: Може ли чайтя-гуру да е проявление на нашия Гурудева, а
също и на Кришна?
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Когато вътрешно питаме нещо,
стоейки пред своя Гурудева: „Моля те, посъветвай ме за това конкретно
нещо. Какво трябва да сторя?” Тогава можем да усетим: моят Гурудева ми

дава такава и такава препоръка. Ако сме чисти, би следвало да сме
способни да доловим истинския отговор от него.
Докато четем „Бхагаватам”, можем също да питаме Кришна: „Какъв
е истинският смисъл на Твоите думи? Моля Те, позволи ми да разбера.”
Според положението си ще съумеем да разберем ако Кришна каже: „Това е
смисълът на думите Ми…” Ала този „глас” е смътен и зависи от
способността ни да го доловим.
Предан: Мнозина от нас нямаха възможност да виждат или
разговарят много с нашия Гурудева; как тогава духовният учител знае
какви са дейностите на учениците му? Освен това, понякога духовният
учител е далеч от учениците си – как тогава поддържа връзка с тях?
Шрила Шридхара Махарадж: Той може да добива обща представа
от писмата на ученика, от думите му, а също и от другите. От един, двама
или трима източници той може да отгатне с какво се занимава ученикът,
както и от текущото му ниво на развитие. По постъпките, думите и
стремежите на ученика не е особено трудно да се разбере най-общото му
положение и ниво. Има толкова много начини за проверка.
Казва се, че за човека не бива да се съди по дрехите му, обаче може
да се отсъди по думите му. Ала в живота в преданост за човека може да се
отсъди дори по начина му на обличане, също както и, разбира се, по
думите, практиките, пристрастията и т.н.
Ако някаква мръсотия се натрупа и доведе до прекъсване в хода на
деликатна машина като компютъра, например, експертът ще съумее да
определи характера на дефекта. По същия начин, нивото на човека може да
се узнае от думите, които изрича и от делата, които извършва.
Сериозността и привличането му към различните степени на задължения
са сред многото признаци, по които може да се разбере позицията му.
Като цяло, някои може да клонят към отречение, други към
експлоатация, а трети - към преданост. Сред групата на преданите някои
може да имат наклонност за преданост към муртите, други за преданост
към ваишнавите, а трети – за преданост към гуру. Положението на
предания може да се прецени според това къде влага интензивност и
сериозност. Има множество признаци за определяне на различните степени
при преданите.

Позицията на предания може да се установи и от характера на
неговите запитвания. Какво иска да узнае? В шастра са изброени
различните нива на запитване и насоченост.
Предан: След напускането на духовния учител, връзката запазва ли
се? Духовният учител все още ли знае за делата на ученика си?
Шрила Шридхара Махарадж: Нашето отношение трябва да бъде,
че той вижда всичко отгоре.
Не можем напълно да опознаем своя Гурудева. Нашият
Гурумахарадж, Прабхупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура,
каза на един предан, който петнадесет години неспирно бе служил като
санняси: „Ти не ме видя. Не можа нито да ме прозреш, нито да ме
срещнеш.” От този пример можем да разберем, че е много трудно за
ученика да проумее на какво ниво пребивава Гурудева.
Той бе един от най-популярните санняси сред учениците на Шрила
Прабхупада, ала в последните дни на Шрила Прабхупада този санняси
започна да действа на своя глава, което предизвика тази бележка от страна
на нашия Гурумахарадж: „Ти не можа да ме срещнеш, не можа да видиш
кой съм.”
С други думи, разбрахме, че нашият Гурумахарадж алармира: „Ти се
опитваш да „спасяваш” грихастхите, а не да си мой слуга. Имаш хора и
пари на свое разположение и си мислиш, че аз искам хора и пари, затова
ми ги осигуряваш. Считаш, че твоята собственост са твоите хора и пари, и
понякога ми заделяш по нещо, все едно е рушвет, а после се връщаш в
„плантацията си”. Но аз искам да бъдеш мой човек, да работиш винаги на
сто процента за мен, а не да се оставяш да ти влияят разни популярни
мнения или каквито и да било очарования от материалния свят. Трябва да
си на сто процента мой служител. Каквото вършиш трябва да е независимо
от всякаква връзка с външния свят. Никаква външна връзка не бива да ти
влияе по никакъв начин. Трябва да си винаги чист. Трябва да действаш в
света, но да не установяваш никаква връзка и привързаност с него.
Стопроцентово трябва да си мой. Такова трябва да е отношението. Трябва
да бъдеш мой представител и да не отдаваш дължимото на външния свят.
А не в името на предаността да идваш и да ми се молиш за тях. Трябва да
си винаги стопроцентово мой и оттам насетне да се занимаваш с външния
свят – било то с хора, пари, слава или каквото и да било друго. Тази връзка
не бива да бъде хлабава.”

От друга страна Васудева Датта казал на Махапрабху в името на
общата маса хора: „Моля Те, приеми ги. Аз ставам техен гарант. Ако
желаеш, можеш да ме изпратиш във вечен ад, но моля Те, тях ги приеми.”
Обаче това е съвсем друго настроение. В него няма недостиг на вяра към
центъра, напротив – най-интензивна степен на вяра в центъра е изразена в
словата му, макар да изглежда, че се моли за хората на свой собствен риск.
Предан: Казано е също и чакшу-дана дила йеи, джанме джанме
прабху сеи – че онзи, който ми е дарил трансценденталния взор е мой
господар живот след живот. Значи, връзката с духовния учител наистина е
вечна, раждане след раждане?
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се. Обаче не бива да го
отъждествяваме с външния облик, който възприемаме с физическите си
сетива. Нужно е вътрешно разпознаване, а подобно виждане ще нараства в
съответствие със собственото ни вътрешно израстване. Визията ни ще се
разгръща и променя от пракрита в апракрита, от материална в
трансцендентална. С промяната на виждането ни ще се промени и начинът,
по който гледаме на Гурудева. Човека обикновено го познават най-напред
по външната му униформа, след това по тялото му, после по ума му, а
сетне по интелигентността му. Колкото повече очите ни се развиват да
виждат нещата правилно, толкова повече и онова, което гледаме, ще
променя вида си.
Ачарям мам виджаният – Богът казва: „В крайна сметка Аз съм
ачария. Той е Моя функция в различни степени и форми.” В същото време
различни ачарии могат да действат заедно. Те имат обща основа в техния
Шри Гурудева, ала като множеството клони на едно дърво се различават
по много начини. Въпреки всичко идеалът е ачарям мам виджаният.
Идеалът преминава от грубо към фино. Според дълбината на виждане на
наблюдаващия някои фактори са общи, а други – различни.
Различните дълбини на виждане ще разкрият различни реалности за
ачария и всичко това преминава в различни раси (божествени
взаимоотношения) до най-висшата позиция посредством един постепенен
процес на осъзнаване. Инак ще бъде мартя-буддхи, материално разбиране
за божественото, а това е провинение, това е невежество. То е погрешно.
Трябва да се отдръпнем от уловката да отъждествяваме реалността с
физическата форма, представена на сетивата ни. Окото е лъжец; то не
може да види истинския облик. Ухото също мами. Образът на ачария не е
индрияграхя, възможен за възприемане чрез сетивата; той е индриятита,
отвъд тяхната опитност. Тъй като се намираме в такава паднала позиция,

трябва постепенно да напредваме към вътрешния свят с помощта на
фигурата, която виждаме пред себе си. Ала много по-голяма важност се
придава на това да виждаме по-надълбоко. Понякога ачария носи зимни
дрехи, а понякога летни; ала ние не бива да го идентифицираме с дрехите,
въпреки че те неминуемо са свързани с тялото му. По същия начин, може
да изглежда, че учителят има младо тяло, а по-късно в живота тялото му
остарява. Пак по същия начин, в един живот той може да дойде в
определено тяло, а в друг живот да дойде в друго. От външното трябва да
достигнем до вътрешното. Това се отнася и до нас самите. Ако изгубя това
тяло от плът и кръв и вместо него имам само фино тяло, тогава ще виждам
гуру в облика на финото му тяло, а не във физическо. Девите, гандхарвите
и сиддхите също имат свои гуру, обаче нито те, нито ачариите притежават
материални тела. Затова трябва да елиминираме външното разбиране и да
навлезем във вътрешното разбиране – това е от изключителна важност за
напредъка на ученика. То не означава, че той ще проявява неуважение към
физическата форма на Гурудева, но ще гледа истинската значимост и
истинското присъствие вътре в нея.
Трябва да почитаме остатъците от ачария – палтото му, обувките му,
сандалите му и т.н. – ала това не означава, че тези неща ще са по-важни от
самото му тяло. По същия начин, ако копнеем да му отдадем някакво
физическо служене, обаче той не го желае, тогава не бива да го правим.
Ако започна да масажирам нозете му, но той каже: „Не, не, не искам това,”
трябва да спрем. Неговото вътрешно желание ще е по-висше. По такъв
начин трябва да напредваме от грубото към финото, което обаче не
означава да се гнусим от всички външни неща. Напротив, следва да ги
уважаваме; ала по-голямата важност трябва да се придава на вътрешното
като на по-висше, по-дълбоко изражение. Ехо бахя, аге каха ара „Това е
повърхностно, иди по-навътре.” Колкото по-дълбока е визията ни, толкова
по-нататък трябва да продължаваме.
Предан: В случая с Билвамангала Тхакура, неговият Гурудева му е
говорил чрез проститутката Чинтамани и Билвамангала е разпознал своя
гуру в нея.
Шрила Шридхара Махарадж: Но това не означава, че той се е
върнал при Чинтамани. Той приемал Чинтамани за свой първи гуру.
Благодарение на нейния съвет отишъл при Сомагири, а оттам и във
Вриндавана, изоставяйки предишния си водач. Той разпознал, че е тръгнал
от Чинтамани, ала не ѝ е отдал такава почит, че да остане да ѝ служи. Ехо
бахя, аге каха ара. Напредък означава елиминиране. Напредъкът
предполага нещо да бъде изоставено, да настъпи някаква промяна в
разбирането – инак всичко е застояло и статично.

Предан: Това означава ли, че в своето развитие преданият отхвърля
по-нисшите раси, докато напредва от шанта към дася, сетне към сакхя и
т.н?
Шрила Шридхара Махарадж: Когато вътрешното му изражение
намери в пълнота своята природа, той ще остане там. Няма да напредва понататък към някоя по-висша раса, тъй като вече е достигнал крайната си
цел.
Градацията е навсякъде. По същия начин съществува класификация
на енергиите: Голока-шакти, Ваикунтха-шакти, след това Шивалока,
Брахмалока, Вираджа, а след това и тук, в материалния свят, има
класификация, но от грубо към фино. Съществува класификация и
градация и в природата на душите. Някои завършват развитието си във
взаимоотношенията дася на Ваикунтха. Някои прекосяват ваикунтха-дася
и встъпват в дася на Кришналока, където има мадхуря-раса-дася, ватсаляраса-дася, универсална дася и т.н. Съществуват неизброими
класификации. Душата е безмерна и всичко е безмерно. Ние посочваме
тези неща отдалеч (диг-даршана), ала всичко се анализира в безкрайността.
Всяка частица от безкрая е безкрайна, затова постоянно ни се казва:
„Започни да действаш. Започни да служиш. Знанието няма предел,
изследването няма предел, затова започни служене с преданост.” Гяне
праясам удапася – въпросите никога няма да секнат. Питането никога няма
да е удовлетворено. Пранипата, парипрашна, севая. Пранипата е пълно
доверие; парипрашна е искрено запитване; а сева, служенето, е всичко. Без
сева не можете да претендирате да влезете в досег с безмерното. Трябва да
се покорите и да служите – тогава ще ви бъдат разкрити необходимите
насоки. Започнете своето служене. Където и да се намирате, голяма
благословия е да получите шанса да започнете своето служене. С помощта
на някои посредници, такъв шанс може да получи дори някое дърво или
звяр.
Служенето е всичко. То е осезаемата цялост; всичко останало е
просто частично изражение. Без отдаденост е невъзможно да питаме. Но не
питането донася удовлетворение. Удовлетворението е в служенето. Това е
реалността и именно то ще ви донесе нещо в замяна.
Бхактя санджатая бхактя. Бхакти, а не гяна или нещо друго
поражда бхакти. Гяна не може да произведе бхакти, бхакти е независима
сама по себе си. Единствена бхакти може да произведе бхакти, така че
гяна е откъм негативната страна. Бхакти е независима. Бхакти е
абсолютна. Тя не зависи по никакъв начин от гяна и карма. Бхакти се

ражда единствено от бхакти. Бхакти може да създаде бхакти – нищо
друго. Ахайтуки апратихата. Тя е безпричинна. Не може да бъде
произведена чрез нищо друго. Бхакти може да се разшири. И апратихата
– никаква друга вълна не може да противостои на разрастването на
бхакти, освен ваишнава-апарадха, оскърблението към преданите на
Вишну, на Кришна. Ваишнава-апарадха е погрешно разбиране за бхакти,
погрешно прилагане на бхакти. Гяна и карма не могат да произведат
никакъв ефект върху бхакти, защото бхакти е апратихата, обаче антибхакти е апарадха и в това трябва да сме внимателни. Яди ваишнаваапарадха утхе хати-мата. Трябва да сме особено бдителни да се стреми
да се опазим от ваишнава-апарадха.
Съществува градация и във ваишнава-апарадха. Ако някой ваишнава
от по-нисш тип е неудовлетворен, това няма да има голям ефект, но когато
има разногласия между ваишнавите е необходимо да се види кой ще
получи поддръжка от по-висшата сфера. Това трябва да е централната
мисъл и с такова съображение следва да подхождаме. Амбариша
Махарадж бил преданоотдаден, Дурваса Муни също имал някаква
преданост, но трябва да ги сравним и да видим кой ще получи подкрепа
свише? И Дурьодхана бил преданоотдаден, и Арджуна бил
преданоотдаден, но помежду им имало сблъсък. Понякога виждаме такива
неща.
Бхишма е преданоотдаден – той е един от дванадесетимата предани
махаджани – Арджуна също е преданоотдаден, ала ето, има сблъсък
между тях. Понякога конфликтът е привиден, друг път отговаря на
обстоятелствата. Но на чия страна ще застанем? Когато възникне подобен
случай, който няма как да бъде избегнат, това чия страна ще заемем трябва
да съобразено с по-висшето мнение. Трябва да търсим подкрепа свише.
Това е нещо живо, а не някаква мъртва законова неуредица.
Не е толкова лесно да се извърши ваишнава-апарадха. Апарадха е
когато бъде нанесена някаква обида на ваишнава, но ако сблъсъкът следва
от някаква анартха на ваишнава средна класа, караща го да се разгневи,
това няма да доведе до оскърбление. Един стопроцентов ваишнава може да
има някаква анартха и ако към нея бъде насочено противопоставяне, той
може да се разгневи. В този случай действа не точно ваишнавата, а
неговият ум – менталната му система, а не духовният му елемент. Няма да
е точно апарадха, в случай, че гневът му е причинен само от това, че
материалният му интерес е бил притеснен.
Можем да правим какви ли не пресмятания и преценки, ала виждаме
в писанията: на хи каляна-крит кашчид, дургатим тата гаччхати –

„Никой човек, зает с добродетелни дела, не отива в ада, нито го постига
злочеста съдба.” Ако някой е искрен и не желае да се самозаблуждава,
никой не може да го заблуди. Трябва да сме верни на чистата си духовна
съвест. На нея трябва да разчитаме в своето търсене, тогава и Богът
отвътре ще дойде да ни помогне. Той винаги помага на искрените души.
Той е навред и помага.
на хи каляна-крит кашчид, дургатим тата гаччхати
Аз искам най-висшето добро, и най-висшето добро съответно ще ми
се притече на помощ.

Глава Четвърта
ВЪТРЕШНОТО ЦАРСТВО

Санатан Госвами е отвел Кришна в Матхура, а оттам отново обратно
във Вриндавана. Той не е позволил на Кришна да излезе извън Матхура.
Виждаме това в неговите творби. Обаче виждаме, че Рупа Госвами свързва
Вриндавана-лила с Дварака-лила. Той е показал, че всичко, свързано с
Вриндавана-лила е било пренесено в Дварака-лила, дори и цариците.
Когато бе запитан как се съвместява това, Шрила Прабхупада отвърна:
„Защо тази тема е назована адхокшаджа – отвъд нашето разбиране? Ако
бе възможно да проумеем всичко и да го обхванем в юмрука си, то не би
било адхокшаджа – ачинтях кхалу йе бхава, на тамс таркена йоджайет.”
Такава е Неговата сладка воля. Трябва да оставим всичко на
Неговата сладка воля. Ако бе възможно да обема цялото знание вътре в
себе си, тогава Неговото съществуване не би ме надхвърляло. Затова гяне
праясам: не се притеснявайте ненужно с опити да узнаете всичко за Него, а
се отдайте. Чрез отдаване малко по малко ще достигнете до нужното
разбиране, съответстващо на чувствата ви и на необходимостта ви да
служите. Вие сте мънички, затова не се опитвайте да погълнете безмерното
– подобен стремеж е нежелателен. Да искате да погълнете всичко, да го
напъхате в стомаха си, е не само загуба на енергия, но е и пагубно за вашия
напредък. Старанието ви да сторите това означава, че макар и
подсъзнателно, вие го смятате за нещо ограничено; как инак бихте имали
дързостта да се опитвате да узнаете всичко за Него – да искате да знаете
още и още, все повече и повече?
Тази наклонност показва, че искате да изчерпате цялото разбиране за
Него. Може би е възможно човек да добие някакъв вид „пълно” знание за
мая до известен предел, ала по никакъв начин за Адхокшаджа, за Кришна.
Подобен стремеж към знание е дисквалификация вътре във вас. По този
път не можете да осъществите никакъв истински напредък. Ям еваиша
вринуте тена лабхях – трябва да дойде свише. Вие можете единствено да
се стремите да насърчавате негативната си страна: „Толкова съм паднал,
толкова съм долен. Аз съм най-нуждаещият се.” И това трябва да е искрено
– не да е шоу.
Искреният напредък се основава на осъзнаването ни, че „Аз съм найнуждаещият се, най-окаяният, най-долният.” Това е настроението, което

трябва да се стремим да развиваме. Така че гяне праясам удапася. Нека
ненавистно отхвърлим тази тенденция да Го „познаваме”. Наманта ева,
дживанти сан-мукхаритам бхавадия-вартам – вместо това нека се стремя
да улавям всичко, което идва чрез устата на преданите, защото по този
начин познанието от позитивната страна достига до мен по Негова
собствена воля. Ще приветствам и жадувам това. То идва от само себе си
Идва свободно при мен, а не че аз полагам усилия, опитвайки се да науча
всичко за Него. Ще приема всяко откровение, в каквато и форма да дойде,
вместо да Го притеснявам с настояването: „Направи знайно за мен какъв
си.”
Стхане стхитах – и няма значение къде се намира човек. Някой
може да даже птица или звяр, това няма значение. Хануман не е в човешки
облик, Гаруда също, но те имат много. Кришна казва: „Те наистина имат
достъп и могат да влязат и в Моето царство, и в сърцето Ми. Истинският
път към Мен е чрез преданост, чрез служене. Изоставяйки пътеката на
служенето, онези, които прекалено много искат да „знаят” всичко за Мен,
се трудят с големи мъки да постигнат някакво разбиране и преценка за
Мен. Ала мъките им са единствената им награда. Мъката е единствената
награда, ако човек изостави пътя на служенето и иска да Ме опознае.
Любопитни сте, но защо? Вие сте Мои слуги, затова недейте да се опитвате
да минавате в друга позиция. Не копнейте да Ме опознаете, да знаете какъв
съм. Вместо това, стремете се да Ме удовлетворите. Наистина трябва да
Ме зарадвате. Аз съм анандам, екстаз. Това е най-висшата Ми същност, а
вие трябва да дойдете и да добавите към това.”
Трябва да търсите Кришна-сантоша, начин да Го удовлетворите; ала
нехаейки за това, вие влагате толкова много енергия в опити да
удовлетворявате своето абстрактно любопитство. Самозалъгвате се.
шреях-сритим бхактим удася те вибхо
клишянти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешам асау клешала ева шишяте
наняд ятха стхула-тушавагхатинам
(„Шримад Бхагаватам” 2.4.16)
Как? Даден е примерът, че ако обраният ориз се овършее, ще се
получат оризови зърна, ала ако се вършее само плявата, това се сравнява с
опита да се постигне знание за Кришна. Ние искаме ориз, а не люспи. Да се
вършеят люспите е просто напразно усилие. Мъката от труда е
единствената награда. По същия начин, когато ограниченото иска да
познава безграничното, усилията му са пропилени. Кришна казва:

„Каквото и да получите, стремете се да го използвате в старанието си да
удовлетворите Мен, анандам.” Това е правилното, това е истинският вкус.
Има четири шлоки в „Шримад Бхагаватам” заклеймяващи гяна.
Друга една шлока е:
наишкармям апй ачщта-бхава-варджитам
на шобхате гянам алам ниранджанам
кутах пунах шашвад абхадрам ишваре
на чарпитам карма яд апй акаранам
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.12)
Наишкармам парамам сиддхим. Идеята, че трябва да се трудя, за да
живея, е много позорна. Ако искам да живея, трябва да се трудя – това е
много позорно. Затова древните учени са търсели позиция, в която можем
да живеем без труд, в която ще можем да живеем леко и без мъки. Те
започнали кампания, за да открият или измислят подобна позиция.
Понякога наишкарма получава голямо одобрение всред обществото. Те
искат да нямат проблемите на труда; затова капиталистите използват
компютри и толкова други машини на мястото на човешка работна ръка.
Човешкият труд е станал толкова неуместен, че капиталистите искат да го
елиминират.
Древните учени понякога били много заети да изнамерят обществена
позиция за всички души, където те да могат да живеят без да работят, без
карма:
наишкарма.
Те
стигнали
до
заключението,
че
себеудовлетворението, атмарамата, може да се постигне чрез пълно
оттегляне. За да подкрепят тази концепция, смятали, че Буда и Шанкара са
дошли да донесат облекчение, посочвайки, че съществува стадият самадхи
– нещо подобно на онова, което чувстваме в дълбок сън. Описвали, че ако
съумеем да достигнем тази равнина на бездействие, пак ще можем да
живеем щастливо и ще открием, че там няма проблеми.
Шукадева Госвами се съгласил: „Да, наишкарма присъства и тук.
Ала в „Шримад Бхагаватам” ние придаваме ново значение на наишкарма:
„Казвате, че да работиш е нещо болезнено, нещо съсипващо. Казвате, че
трудът е изтощаване на енергията. Но сега аз ще ви представя един идеал
за живот, в който няма съсипване. Ще се трудите, обаче без да изчерпвате
енергията си.” Как? „Ятра гяна-вирага-бхакти-сахитам наишкармям
авишкритам – ние сме открили един нов тип нишкарма – гяна-вирагабхакти.”

Гяна и вирага са отвели Буда и Шанкара до самадхи, ала школата
Бхагавата казва: „Не, не. Не бива да се запленявате по това. Не бива с
цената на собствената си индивидуална перспектива да си купувате
наишкарма, живот без труд. В самадхи ще бъдете всред нищото, така че
това е самоубийство за онзи, който си купи такъв вид наишкарма в
самадхи. Но ние ви предлагаме труд, в който няма болка – това е да се
трудите с любов в рага-марга. В „Шримад Бхагаватам” се утвърждава, че
атма, душата, е вечна и във вечната равнина можете да запазите
собствената си индивидуалност, както и да се трудите. Атма е отвъд
смъртността, така че в подобен труд няма усилие и болка. Същевременно
можете да запазите своята идентичност и позиция, и да имате по-добра
форма на живот.”
Нашият Шрила Гурумахарадж даваше един пример. Ако оборът
пламне, кравите естествено се подплашват и бягат; и заради този си опит,
понякога те може да се плашат, като виждат червени облаци в небето по
зори или по залез. Нашият Гурумахарадж казваше, че будистите и
шанкаритите изпитват страх, подобен на кравите при вида на червените
облаци. Те си мислят, че след освобождението, всяко влагане на енергия в
духовния живот също ще носи мъките на труда. Ала това е труд от любов и
той донася напоителен екстаз, анадам. Колкото повече енергия влагате,
толкова повече анандам ще ви облива. И енергията няма да се изчерпва,
тъй като това е вечната равнина, и вие също сте вечни. Понеже всичко се
случва в равнината на вечността, няма умора и изтощение и вие можете да
съхраните своя индивидуален, радостен, плодотворен живот. Това е живот
на осъществяване. Това е живот на разцвет. Можете да имате всичко, ала
без отлива на енергия, от който толкова се боите в този смъртен свят.
Можете да живеете игриво без никакви последици, водещи към смъртта.
гяна-вирага-бхакти-сахитам наишкармям авишкритам
Служенето към Бога не е усилие. То е животворно. Не изчерпва
жизнеността ни, а я подхранва все повече и повече. То е животодаряващо.
Чистото служене дарява живот, не го отнема; не погубва жизнеността ни, а
я подсилва. Всичко е на обратно в равнината на вечността, и особено в
сферата на Голока, където всичко е работа с любов.
Ако не работят, жителите на Голока биха чувствали, че гладуват, а
заемат ли се с делата си, те се чувстват добре нахранени. Служенето
подхранва. Служенето не е уморително, то не е убийствено. Затова нашият
стремеж не бива да е чак толкова към знание в опитите ни да научим
всичко, а да е насочен в посока как можем да бъдем оползотворени в найвисшата функция – служенето.

наишкармям апй ачщта-бхава-варджитам
на шобхате гянам алам ниранджанам
кутах пунах шашвад абхадрам ишваре
на чарпитам карма яд апй акаранам
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.12)
Наишкарма е призната и ценена от множество учени, ала тази
наишкарма – какво пък да говорим за предложенията на елеватионистите в
тази светска равнина - няма въобще някакво място в школата Бхагавата.
Дори наишкарма, която е толкова почитана от извисени водачи като Буда и
Шанкара, се отхвърля с презрение.
Служене, служене, служене. Не се страхувайте, че служенето ще
изтощи силите ви. Служенето е животворно. То ви подхранва правилно.
Служене!
Умри, за да живееш. Трябва да имате такава смелост да умрете за
Кришна; тогава всичко ще ви се разкрие в сияйни краски. Затова заемете се
в служене – това е главното. Опитите да Го опознаете са безплодни. Не
можете да Го превърнете в обект на своето знание. Той е Адхокшаджа.
Защо има разлика в онова, което описват Санатан Госвами и Рупа
Госвами? Те са един и същ – защо тогава има разлика в това, което ни
представят? Нашият Гурумахарадж казваше: „Това е адхокшаджа. Не се
опитвайте да подчините всичко на разбирането си, защото това би било
мая.” Тези неща трябва да ги боготворим. Те са незнайни и непознаваеми.
А вярата ще ви помогне да „умрете”, за да живеете.

Глава Пета
НАЙ-ГОЛЯМАТА БЛАГОСЛОВИЯ

Сатям прия-хитам ча ят. Казвайте истината. Говорете истината, а
не лъжи, като в същото време внимавате да не горите от желание да
натривате нечий нос с някоя нелицеприятна истина. Това не означава да
говорите лъжи, за да са приятни. Трябва да казваме истината, ала с
условието, че тя следва да е удовлетворяваща, инак не бива да говорим
нищо ненужно. Прия означава вкусен, приятен. Истината може да не е
непременно приятна – тогава къде е мястото на този елемент „приятност”?
Той е над истината. Той носи характеристиката на милостта. Истината е
нещо като справедливост, но „приятността” е от категорията на милостта –
над справедливостта. Възможно е да има нещо повече от истината.
Състраданието, милостта, благодатта, любовта, нежността и красотата
стоят над голата истина. Без тези качества истината ще е просто един
безвкусен закон, който в крайна сметка довежда до концепцията за
недиференцирания брахман.
Лила значи прекрасни, животворни, любящи божествени игри. Без
любовта лила е безполезна – именно това е мая. Ако съумеем да добием
разбирането за милост над справедливостта, ще можем да получим и
някаква позитивна концепция за най-висшата реалност. Ще разберем
просто какъв огромен доброжелател е Той. Ние сме грешници, заради
които Нитянанда Прабху върви от врата на врата и зове колкото Му глас
държи: „Моля ви, приемете истината. Истината е красива заради
милостта.”
Може да не заслужаваме, но все пак има надежда, защото
съществува земята на милостта. Пренебрегвайки онова, което сме
заслужили, милостта може да ни споходи. Това е толкова неимоверно
обнадеждаващо за тези, които са в нужда. Това е према. Въпреки че
Джагай и Мадхай се противопоставили на Нитянанда Прабху и дори го
малтретирали, Той при все това им дал милост. Колко велика е милостта!
Нитянанда Прабху отишъл при тях за тяхно добро, но те Му се
противопоставили и Го наранили. Ала Той въпреки това упорствал. Колко
обнадеждаващо е наличието на милостта! Тя е над истината. Именно това
означава божествена любов. Именно това означава сундарам. Именно това
е нежност, очарование и привличане към абсолютната сфера. То е

неспирно и спонтанно, и е изначалният корена на всичко. То е доброволно.
Добрата воля е основата на всичко.
Милостта и благодатта присъстват в различни форми.
Преди да приеме санняса, Махапрабху събрал всички, които Му
били близки и скъпи, и им говорил. Както по време на война има
извънредно положение, по същия начин и съветът на Махапрабху дошъл в
подобно настроение на извънредна неотложност: „Винаги мислете за
Кришна. Независимо дали се храните, спите или сте будни – ден и нощ
винаги мислете за Кришна. Намирате се в опасност. Намирате се в
извънредно положение; всеки миг смъртта може да ви отнесе далеч от
настоящата ви позиция. Отчитайки тази критичност на ситуацията, не
спирайте да развивате Кришна съзнание, кришнанушилана. На всяка цена
се стремете постоянно да оставате на вълната на Кришна съзнание.”
Не става въпрос просто да ходите на църква веднъж седмично, да се
молите по пет пъти на ден или да се сещате за Бога поне три пъти в деня –
но трябва да помните и да служите на Кришна винаги.
Когато Махапрабху бил на Своята проповедническа обиколка из
Южна Индия, Той давал същото наставление:
яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша
амара агяя гуру хана тара’ей деша
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 7.128)
„Когото срещнете, говорете му за Кришна. Такава е Моята молба и
заръка към всички ви. Спасете множеството страдащи души, тъй като те са
в опасност. Помогнете им, понеже се давят в невежество и илюзия.
Стремете се доколкото ви е по силите да ги спасявате от удавяне.
Спасявайте давещите се. Поемайте риска, скачайте в океана и измъквайте
тези, които се давят в незнание и заблуда. Старайте се да ги извличате от
мрака към светлината.”
Ако има пожар и пожарната бригада получи известие, би било фарс
те да го отнесат до началството, да дочакат заповед и едва тогава да идат
да гасят огъня. Махапрабху казва: амара агяя гуру хана тара’ еи деша –
„Аз ви поверявам служенето да помагате на всички онези, които се давят в
океана на мая. Вървете и вършете това служене.”
на

Докато бях в клона на Гаудия Матх в Мадрас, отидох при министъра
образованието с молба за препоръка, която да подпомогне

проповядването ни в неговата сфера на влияние. Той ми каза: „Свамиджи,
тук всички говорят на тамилски език. Не знаят нито английски, нито
бенгали, нито санскрит, затова най-напред научете тамилски, пък след това
можете да отивате да проповядвате.”
Отвърнах: „Да допуснем, че си вървя по пътя из провинция Тамил и
видя момче, давещо се в езеро. Нима трябва да ида да науча тамилски
преди да съобщя на хората? Или е по-добре доколкото мога с жестове и
гримаси да вдигна на крак селото, за да спасим давещото се момче?”
Образователният министър каза: „Нима е толкова неотложно?”
„Да. Ние виждаме подобна неотложност. Спешно и критично
Кришна съзнанието трябва някак да бъде инжектирано чрез някой
посредник, независимо дали е говори английски, хинди или какъвто и да
било друг език. То трябва да бъде представено повсеместно.”
Махапрабху е заръчал: яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша.
„Спешно е. Когото и да намерите, говорете за Кришна. Недейте да чакате
удостоверение от властите. Аз давам на всички ви универсално
удостоверение, генерално пълномощно.”

Епилог
НАЙ-СВЯТАТА СЛУЖБА

„В крайна сметка ти си Мой близък приятел, така че няма да те мамя.
Можеш да Ми вярваш. Обещавам.” Кришна говори без никакъв свян!
Дошъл е толкова пламенно да моли за себе си, и то за наше добро. Това е
записано в „Шримад Бхагавад Гита” и е запазено като насока за нас.
Дори още повече от това, Кришна сам е дошъл като Махапрабху, за
да проповядва за себе си. Дошъл е като Свой собствен агитатор заедно с
групата си, довеждайки даже и Шримати Радхарани: „Щом е необходимо,
Аз ще ви покажа колко пленителна позиция можете да постигнете в
преданото служене. Ще ви покажа колко прекрасно и достойно може да е
служенето. Елате с Мен.”
Баладева е дошъл като Нитянанда да агитира. Кришна и Баларама
идват да проповядват за себе си като Махапрабху и Нитянанда.
Вриндавана идва да проповядва се себе си като Навадвип.
Ние сме по-задължени на тези проповядващи агитатори, отколкото
на самите онези, в чието име проповядват. По-близко свързани сме, поблагодарни сме най-напред на агитиращите, още повече когато самият Бог
идва да проповядва. Колко е красиво, колко великодушно, колко
жертвоготовно! Каква божествена любов се таи в това!
***
Търсех нещо добро и Махапрабху ми подсказа посоката. Нещо ме
заплени там и почувствах: „Да, това е много очароващо, много красиво,
много грабващо.” После търсех някой, който може да дари такова
удовлетворение на самото ми сърце и по някакъв начин открих своя
учител. Той проповядваше изключително за Махапрабху, при това много
могъщо – бе пренаситен с безмерна енергия да работи за Шри Гоуранга. С
каква интензивност само бе заредено това мощно динамо! Тогава го приех
и се стремях да поднеса себе си, да се прислоня при него. Живях живота
си, следвайки неговите заръки, доколкото ми стигаха силите и сега
откривам, че още съм под неговия подслон и изпълнявам някакво служене,
каквото бе поискал и заръчал той. По такъв начин прекарвам дните си,

стремейки се да извлека сърцевината на неговите напътствия от
различните писания като „Шримад Бхагавад Гита” и „Шримад
Бхагаватам”, опитвайки се да намеря кулминацията на онова, което са
говорили Махапрабху и нашият Гурудева. Във все по-вглъбен и вглъбен
размисъл, аз малко по малко получавам някакво удовлетворение. Ако не
кажа, че получавам удовлетворение, бих бил несправедлив спрямо
Гурудева и неговите съратници. Никакви други идеи или предложения не
могат да привлекат вниманието ми. Напротив, добивам все понепоколебима вяра ден след ден в ученията на Махапрабху, във Вясадева,
във враджа-лила и т.н. Макар природата им да е безпределна, откривам, че
позицията им укрепва все повече в мен и трябва да съм доволен с каквото
и мъничко да получавам. В същото време с дълбока вяра чувствам, че този
вид живот трябва да бъде разкрит и на другите. Ето как преминават дните
ми.
Разпространявайки посланието на Махапрабху, ние не излизаме вън
да правим нищо лошо, а според нашето разбиране вършим най-святото.
Нашата цел е от най-светия възможен тип, който можем да си представим,
затова трябва да продължаваме да следваме тази програма, целяща доброто
на другите, най-доброто на другите, същевременно добивайки го и за себе
си. Не бихме могли да се въвлечем в нищо по-свято на този свят. Това е
най-святата служба, имаща благословиите на Шри Нитянанда и Шри
Гоуранга. Това е служба към Тях, в Техния отдел.
Проповядването е специалният отдел на Шри Гоуранга и на
Нитянанда Прабху. Навадвип Дхам е мястото на Техните благословии.
Молитвата ни към Тях е, избавяйки ни от всичките ни оскърбления, да
могат да ни използват. Тук, в Коладвип, Навадвип, на мястото на
опрощение на всички оскърбления, апарадха-бханджанпат, ние ги молим
да ни простят всички предишни обиди и да ни увлекат да Им служим,
разпространявайки Кришна съзнание, а наред с него и Гоуранга съзнание.
***
шримач-чайтаня-сарасвата-матхавара-удгита-киртир джая-шрим
бибхарат самбхати ганга-тата-никата-навадвипа-коладри-радже
ятра шри-гоура-сарасвата-мата-нирата-гоура-гатха гринати
шримад-рупануга шри-критамати-гуру-гоуранга-радха-джиташа
„На брега на Ганг в Коладвип, Навадвип, се въздига сияйният Шри
Чайтаня Сарасват Матх. Флагът му се вее нависоко, възпявайки славата му
по целия свят. Обитателите му пеят за славата на Бог Гоуранга и копнеят
да служат на Шри Шри Радха-Говинда по завета на Шри Рупа.”

Приложение
ШРИ РУПА МАНДЖАРИ ПАДА
от Шрила Нароттама Тхакура
(с коментари от Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами
Махарадж)
шри-рупа-манджари пада, сеи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пуджана
сеи мора прана-дхана, сеи мора абхарана,
сеи мора дживанера дживана
сеи мора раса-нидхи, сеи мора ванча-сиддхи,
сеи мора ведера дхарама
сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа,
сеи мора дхарама-карама
анукула ха’бе виддхи, се-паде ха’бе сиддхи,
ниракхибо е дуи наяне
се рупа-мадхури раси, прана-кувалая-шаши,
прапхулита хабе ниши-дине
тува адаршана-ахи, гарале джарало дехи,
чиро-дина тапита дживана
ха ха рупа коро доя, дехо море пада-чая,
нароттама лоило шарана
Шри-рупа-манджари-пада, сеи мора сампада, сеи мора бхаджанапуджана – светите нозе на Шри Рупа Госвами са всичко за мен. Трябва да
кажем за множеството класификации и позиции в раса: шанта, дася,
сакхя, ватсаля, мадхура. А в мадхура-раса лагерът на Шримати Радхарани
е специален. Има толкова много градации сакхи, приятелки. Съществува и
групата на манджарите, по-малките момиченца – те са по-свободни да
отиват по-близо. Когато Радха и Говинда са заедно в интимна обстановка,
манджарите все пак могат да влизат, могат свободно да Ги посещават.
Ако са нужни някакви неща в служенето, сакхите изпращат манджарите
там. Сакхите не смеят да се доближат. Така че манджарите се радват на
най-голяма довереност. Най-тайното служене към Божествената Двойка се
извършва от манджарите. Те могат да пристъпват свободно на найвисшето място, а тяхната водачка е Рупа Манджари. Тя предвожда цялата
група по-млади момиченца, манджарите, затова в мадхура-бхаджан тя е

всичко. На това ни учи Шрила Нароттама Тхакура. За нас, най-младите тя
е най-висшият ни подслон.
Сеи мора сампада – моето богатство е в нейните нозе. Сеи мора
бхаджана-пуджана – моето обожание и служене също са в нея. Сеи мора
прана-дхана, сеи-мора абхарана – самото богатство и същина на живота
ми са у нея; а украшенията на живота ми, ако имам такива, са по нейната
милост. Сеи мора дживанера дживана – всъщност, самият живот на
живата ми, ако имам такъв, също е тя. Аз съм за нейна радост.
Сеи мора раса-нидхи – ако въобще има такова нещо, изворът на
всеки мечтан екстаз е единствено у нея. Рудникът, изворът, фонтанът на
цялата раса са в нейните нозе. Сеи мора ванча-сиддхи – и ако очаквам
някакво друго удовлетворение в живота, то също е в нейните нозе. Сеи
мора ведера дхарама – ако от Ведите са ми препоръчани някакви
задължения, бих искал да ги изпълнявам в нейните нозе.
Сеи врата, сеи тапа – ако въобще имам някакви желани плодове от
каквито и да било отречения или спазени обети, те също се намират у нея –
сеи мора мантра-джапа – и непрестанното повторение на джапа също
намира предела си у нея. Всички неща за мен имат само един завършек –
те до едно се сбират в нозете на Рупа Манджари. Ако тя е удовлетворена,
тогава и смисълът на моите разнообразни практики е осъществен. Сеи
мора дхарама-карама – всяко мое разбиране за дълг или действие, във
всичките им фази и форми, имат една-едничка цел и се срещат в еднаединствена точка – светите нозе на Рупа Манджари.
Анукула ха’бе виддхи, се-паде ха’бе сиддхи – единствената ми
молитва към Господа, който е коренът на цялата тази подредба на нещата,
е със следните думи: „Моля Те, поддържай ме свързан с нея. О абсолютни
господарю, удовлетвори молбата ми да могат всичките ми наклонности да
копнеят за нейното благоволение.” Ниракхибо е дуи наяне – и да мога да я
виждам толкова ясно и осезаемо, сякаш гледам с тези две очи. Не смътно и
абстрактно или въображаемо, а като съвсем действителна реализация по
милостта на абсолютния Господ.
Се рупа-мадхури-раси, прана-кувалая-шаши – о, каква възвишена
красота има в нейната свята снага! Искам да подскачам. Нека сърцето ми
стане лотос.
Има два вида лотоси: белият лотос разцъфва от слънцето, а
червеният – от луната. Кувалая е смес между двата. Сиянието на снагата ѝ
ще ме подхранва ден и нощ като живот на живота ми, който е сравнен с

кувалая. Кувалая се храни и пие от сиянието на луната. Нейните свети нозе
са луната, затова самият ми живот е оприличен на лотос. Нека блясъкът на
красотата ѝ поддържа и подхранва сърцевината на сърцето ми. Прапхулите
хабе ниши-дине – лотосът на моето сърце ще израства в тези лъчи и ще
танцува.
Тува адаршана-ахи – такава е молитвата ми, ала какво е настоящото
ми положение? Настоящото ми положение е откъм негативната страна,
господарке моя. Настоящото ми положение е такова, че без да те вижда,
без твоята милост, сърцето ми изгаря на пепел. Така съм сега. Гарале
джарало дехи – това е като отровата на кобра, изтезаваща сърцето ми.
Ухапан съм от змия и каква е тази змия? Змията на разлъката от теб.
Нямам никакъв пряк досег с тебе, Милост моя! Змийската отрова е
превзела сърцето ми и аз умирам. Чиро-дина тапита дживана – това не е
нещо неочаквано; от самото начало страдам от болезнената раздяла с този
прекрасен и изпълнен с надежда живот на удовлетворение.
Ха ха рупа коро доя, дехо море пада-чая, нароттама лоило шарана –
достигнах до крайния предел и за последен път те моля за твоята милост,
инак е свършено с мен.
***
Тази поема е съчинена от Нароттама Тхакура във възхвала на Шрила
Рупа Госвами. По този начин той хвърля за нас малко светлина какво
представлява най-възвишеният живот в бхаджан. Нашата сампрадая е
наречена Рупануга Сампрадая и цялата ни гуру-парампара, всички тези
неща, са съобразени с това. Той е написал много песни – всичките
изпълнени с траен смисъл, с голям екстаз и с дълбока вяра.

