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ПРОПОВЕДИ
от Закрилника на Предаността.
Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев Госвами Махарадж
ТОМ ПЪРВИ

Вечна слава на Божествения Учител и на Върховния Бог
Шри Кришна Чайтаня

Посвещение
Този първи том от серията публикации „Проповеди” е посветен на силния дух на
несравнима преданост в гуру-сева, вдъхнат у учениците от Шрила Гурумахарадж,
авторът на почитаните и вдъхновени концепции, съдържащи се вътре
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ВСТЪПЛЕНИЕ
Тук в Коладвип, Навадвип, откриваме щастливото място, където Абсолютът е найщедър в своята благосклонност. Абсолютът, който раздава себе си, става Шри
Чайтанядева. Именно този Шри Чайтанядева в най-висшия стадий на Неговата милост,
намираме тук, в Коладвип.
кулия-грамете аси’ шри-кришна-чайтаня
хена нахи, я’ре прабху на карила дханя
(„Чайтаня Бхагавата”, Антя, 3.541)
В Коладвип – вриндаванският хълм Говардхана, скрит в Шри Навадвип Дхам – найвеликодушният Абсолют разкрива себе си в максималната си щедрост. Без да взима
под внимание никое престъпление, Той освобождава когото намери. Приема всекиго.
След като получава санняса, завръщайки се в Бенгал с намерението да отиде във
Вриндавана, Той проявява най-благородния и достоен нрав за онези времена. Взима
при себе си грешниците на света. Всеки, който дойде при Него, получава най-висшата
милост. Ето колко специално е това място. Под „място” не бива да разбираме просто
някакво географско местоположение. Разбира се, такова местоположение има, но
всъщност то е където най-щедрият Абсолют раздава себе си на най-порочните
грешници. Тук дори най-пропадналите души получават милостта на Бога.
Онова, от което се нуждаем в най-висша степен, се раздава оттук, от Навадвип Дхам;
тук е ключът към най-възвишеното, най-сладостното настроение в сърцето. Ключът, с
който да встъпим в разбирането за нашия най-сладостен дом се дава тук. Тук е ключът
към света на вярата, шраддха, света на любовта. Ако можех да узная истинската си
перспектива в живота, щях да открия, че ключът за моя най-сладък дом е тук. Скитам
се в изпълнената с опасности джунгла, където мога да бъда изяден всеки миг. Тъй
нареченото ми его, моето разбиране за себе си, не е вечно; то може да бъде нападнато и
погубено по всяко време. Но тук е ключът към истинския ми живот, към истинския ми
дом. Даден ни е от онези, които познават духа.
Богът отец, Богът син, Богът любим – можем да Го познаем по различни начини и тези
истини се разкриват тук, в Навадвип Дхам. В разбирането за Бога като баща, ние сме
каквито сме, а Той ни осигурява храна, дом и всичко необходимо в тази равнина. Ала
ако наистина се обърнем към Него, пренебрегвайки богатство и постижения в този
свят, подхождайки искрено от сърцето си, а не просто формално – това е един
изключителен подход – тогава ще открием, че Той е какъвто е, а не какъвто ние се
нуждаем от Него в пропадналото ни състояние. Ние сме дефектни. Нашето чувство на
нужда също е несъвършено, затова и молитвите ни са погрешни. Ала Той идва да ни
даде това, което е най-добро от гледна точка на Неговата воля; именно то се раздава
тук. „Вземете Ме, приемете Ме, Аз съм вашият най-истински съкровен приятел. Нямате
друг другар като Мен. Аз съм закрилник, приятел и всичко за вас. Елате при Мен.”
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ГЛАВА ПЪРВА
Пътуване към дома
Всяко преживяване, свързано с Бога, би следвало да идва отгоре надолу. То не зависи
от нас. Ние можем единствено да увеличаваме интензитета на своя копнеж, на
настроението си за служене (севонмукхата), а дали Той ще се спусне в тази равнина
или не, зависи от Неговата прищявка. Съществува трансцендентална субстанция, която
Той раздвижва според собствената си сладка воля. Може да дойде долу, може и да не
дойде – както Му хрумне. Той е свободен. Ние можем единствено да усилваме
пламенната си жажда за Неговото присъствие. Макар енергията и притежателят ѝ да са
неразривно свързани, ние трябва да знаем, че сме от междинната енергия.
Той е навсякъде – и Той е никъде; всичко е в Него – и нищо не е в Него. Такава е
Неговата чудна и мистична позиция (БГ 9.4-6). Затова наш дълг е да се стремим да Му
служим. Не бива да поставяме твърде много ударението на това да Го „почувстваме” –
било то с ума, с тялото си или дори с интелигентността. Той е навсякъде и е никъде; в
един миг може да се покаже: „Да, тук съм”, ала при все това, когато Го търсим
пламенно, може да не Го открием никъде. Неговата природа е независима. Ние можем
да търсим, но не можем да кажем, че ще Го намерим.
Можем да Му служим единствено чрез Неговите предани
Истинската преданост е безусловна
Ашлишя ва пада-ратам пинащу мам, адаршанан марма-хатам кароту ва: нашият дълг
е да Му се посветим на сто процента, с най-голяма интензивност. Ние сме единствено,
за да Му служим. И служене не означава, че трябва непременно да влезем в досег с
Него. Отдалеченото служене също е служене и то става осезаемо посредством Неговите
предани. Трябва да се стремим да Му служим чрез Неговите предани, без очакване за
никаква награда. Не бива да имаме друго желание, освен да служим, да не очакваме
дори, че някога ще Го зърнем, че ще имаме даршана. Трябва да искаме единствено да
Му бъдем от полза. Мъничкото енергия, която имаме, нека бъде употребена за
Неговата кауза. Ние сме Негова енергия и трябва да докажем, че принадлежим на Него.
Махапрабху казва: „Той може да ме прегръща или да ме отхвърля, дори може да е
безразличен към мен. Каквото Му харесва може да прави, но аз нямам друг избор,
освен да Му служа.” Такова изключително и безусловно отношение трябва да добием.
А не: „Щом Той не иска да ми отвърне както ми се ще, не желая да имам нищо общо с
Него. Ще се присъединя към атеистите или маявадите. Щом Ти не идваш да ме
удовлетвориш, тогава сам ще си избирам пътя – не Те искам!” Ако има някаква отсянка
от подобно отношение, значи сме далеч, много далеч.
Ятха татха ва видадхату лампато, мат-прана-натхас ту са ева напарах. „Нямам
друг избор, освен да Ти служа.” Да търсиш означава да служиш: „Искам да бъда
използван за Неговата кауза. Колкото и нищожно може да е служенето, нищо не е
нищожно, щом е свързано с Него, дори тази връзка да е най-мъничка, най-далечна. Не е
нужно Той да ми прави удоволствието да ми дарява Своя даршан като светкавица.
Всичко зависи от Неговата воля.”
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Безусловното приношение към Него е израз на вяра от най-висш тип. Ако в
приношението си поставяме условия, ще трябва да останем надалеч от Него.
Характеристиката на най-висшата вяра е абсолютно безусловна: „Стига ми само
възможността да Му служа отдалеч, чрез някакъв посредник, дори чрез много
посредници, не само един. Даса-даса-дасанудасатвам – слуга на слугата на слугата на
слугата. Аз съм свързан с Него отдалеч и моята енергия преминава през преданите към
Него, към центъра на удовлетворението. Каквато и да е позицията ми, искам да съм
свързан с най-великото удовлетворение на целия свят!” Всеки търси такова
удовлетворение на всичките си най-съкровени нужди.
Сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам враджа (БГ 18.66): търсенето на Него
елиминира всички останали задължения. Истинският предан си мисли: „Нямам дълг
към никого, освен към един и Той е моят Господ, Кришна.” А Неговите найблагонадеждни и скъпи слуги са онези, които са в досег с някой Негов най-скъп
представител. Не прекият досег със самия Него, а с най-скъп посредник на служенето
към Него представлява най-сигурната и най-висша връзка на ананя-бхаджана,
изключителното служене, елиминиращо всичко друго.
Избавете се напълно от настроението на наслаждение,
за да встъпите в безкрайния свят
Никаква следа от експлоатация не бива да се открива в нас. Не бива да тичаме след
никакъв тип наслаждение, в това число дори насладата от „общуването с Бога”. Трябва
да сме изцяло прочистени от настроението на наслаждение. Ако и най-малката следа от
наслаждение има у нас, ще трябва да останем на някоя от планетите в тази брахманда,
тази вселена, като Бхур, Бхувар, Свар, Махар, Джанар, Тапар и Сатя-лока. А ако се
намери и отсянка на отречение или настроение на отдръпване в нас, няма да бъдем
допуснати да пристъпим в света на безкрайността, Ваикунтха. Кунтха означава
„ограничение”, а Ваикунтха означава „безграничен свят”. Ние искаме да заживеем в
този безпределен свят. „Пределът” касае единствено напъните на нашия себичен
интерес да измери безпределното; именно затова имаме понятие за пределност. Когато
нашето его иска да оразмери частичка от безкрая, считайки: „Това е моето царство,
това е царството на приятеля ми и т.н.”, тогава всичко, което виждаме през очите на
отделения си интерес е мая, погрешно разбиране, и то погрешното разбиране в
ограниченото. Всички подобни неща трябва да се разсеят. Настроението на отдръпване:
„Щом не мога да се наслаждавам, ще спра да действам; ще стачкувам” – този вид
реакционен начин на мислене също трябва да бъде изоставен.
Всички точки отвред действат активно за удовлетворение на центъра
Тогава ще сме лице в лице единствено с позитивната страна. Коя е позитивната страна?
Това е вълната, идваща откъм центъра, лила, играта на Абсолюта. Тази вълна
осъществява желанието на Върховния Бог, и ние ще сме лице в лице с нея. Ако
склонността към отделен интерес или реакционно отдръпване останат у нас, няма да
можем да влезем в досег с онзи вечен поток, който удовлетворява Абсолюта. Избавим
ли се от тези два вида прищевки, можем да се свържем с онази вечна река, където
всички точки, отвсякъде, действат активно за удовлетворение на центъра. Онази
равнина не е суха; тя е изпълнена с щастие, градивна и подхранваща, и ние ще можем
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да почувстваме това. Дори най-малкият досег с нея ще ни накара да разберем, че не
желаем и частичка от нищо друго. Това е нашето пътуване към дома, а всяко друго
желание или изискване ще ни задържат в една чужда земя, пълна със смърт, болести,
немощ и прераждане – с всички тези проблеми. Те до един се появяват заради
погрешното разбиране и отъждествяването на душата с тленни неща.
бхукти-мукти-сприха яват
пишачи хриди вартате
тавад бхакти-сукхасятра
катхам абхюдайо бхавет
(„Бхакти Расамрита Синдху”, Пурва, 2.22)
„Как би могла радостта от святата преданост да се появи в сърцето, докато то е
обладано от призраците на желанието за експлоатация и отречение?”
Тези две идеи за отречение и експлоатация са ни чужди. Те ни обладават като
призраци. Обзели са нашето его и си играят с него. Ние сме жертва в пакостливите им
ръце; нека се измъкнем от тази конспирация на мая. Нека сме волни членове на
безграничния свят, където обилно се лее благородният поток на посветеността. Там не
виреят никакви ограничени домогвания; потокът на пълната посветеност тече към
центъра и всичко свързано с него. Именно там е нашият дом, земята, където можем да
живеем вечно. Там всички са личности и не съществува нито смърт, нито раждане, нито
старост, нито болест. Нашият съкровен вътрешен аз ще изплува и ще общува с
обитателите на онази земя.
Истинската преданост е много, много рядко постижение
Не бива лековато да се осланяме на собственото си преживяване, мислейки си: „Това е
Бог, такова е моето разбиране – аз имам досег с Бога.” Имаше един Бабаджи, когото
мнозина смятаха за велик предан. Само щом започваше да мълви Името, заплакваше.
Течност се стичаше и от носа му, седеше в някаква неестествена медитативна поза. От
двете му страни помощниците му неспирно бършеха сълзите и лицето му с носни
кърпи, докато той като обезумял повтаряше Името. Някои атеисти считаха, че той
проявява религиозен фанатизъм, а обикновените хора, питаещи семпла вяра в Бога, го
смятаха за преданоотдаден от много висша класа. Обаче нашият Гурумахарадж, Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупада, отхвърляше и него, и
маймунджилъците му като лишени от истинско разбиране за Бога.
атха нихсаттвах – нисагра-пиччхила-сванте, тад абхяса-паре ‘пи ча
саттвабхасам винапи сюх, квапй ашру-пулакадаях
(„Бхакти Расамрита Синдху”, Дакшина, 3.89)
„Когато се наблюдава проливане на сълзи, настръхване на космите и т.н. у хора, чиито
сърца са меки отвън и твърди отвътре, и които са свикнали да плачат, треперят и
прочее, макар да не притежават и помен от божествени чувства – подобна псевдо
емоционалност трябва да бъде считана за напълно безсъдържателна и мъртва.”
Измисленото подражание на преданост е възможно, дори без следа от чиста преданост.
В една драма, например, можем да видим някой напълно пиян да играе ролята на
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отдаден, който пролива сълзи и танцува лудо, като че е велик предан. Чрез
практикуване човек може да достигне до такова умствено състояние на проливане на
сълзи и да покаже какви ли не признаци, като че е истински преданоотдаден. Простата
проява на някакви чудати външни характеристики не е доказателство за чиста
преданост. Истинската преданост е су-дурлабха – много, много рядко постижение.
Когато се чувстваме лишени от преданост,
това е трезво-мислещо и здравословно
Ако сме способни да подминем примамливото предложение за освобождение, можем
да си помислим, че притежаваме прашинка истинска преданост. Пред лицето на
предаността, освобождението е омаловажено като нещо съвсем нищожно (мокшалагхута-крит, „Бхакти Расамрита Синдху”, Пурва, 1.14). При все това, предаността е
толкова рядко срещана, че не можем да очакваме, че сме я постигнали (судурлабха). С
една дума, когато казваме, че имаме някаква преданост, всъщност не сме в предаността.
По-скоро когато чувстваме, че нямаме нищичко, въпреки че не жадуваме за нищо
друго, тогава е вероятно да имаме някакъв напредък. Ние искрено искаме нещо, макар
да не можем ясно да разберем какво; обаче високо ценим преданите и божествените
писания за предаността. Когато възхищението ни е насочено към тях, въпреки че се
чувстваме лишени от преданост, това е трезво-мислеща и здравословна позиция.
Чувстваме се толкова празни. Трябва да помним, че макар да сме негативни, съвсем
мънички частички, сме поели в търсене на връзка с Безкрая, с Абсолюта. Каква цена
трябва да сме готови да платим за това? Каква форма приема тази цена? Не можем да
купим подобно нещо много евтино. Да служим на преданите ще бъде нещо осезаемо, а
да продължаваме с преданите практики и програмата, препоръчана от писанията и
светците, е изключително важно. Да продължаваме – това само по себе си трябва да е
нашата награда. Ние четем за Него, служим на светците и слушаме техните думи. Това
е ангажимент само по себе си. Ако сме удовлетворени от това, значи имаме нещо, което
не бива да се подценява.
„Всяка част от моето тяло плаче за съответната част от Него”
Огромна е стойността на това да имаш компанията на светците и писанията, без да
участваш в грабежите в този материален свят. Онова, което ни се представя тук в този
миг, в следващия вече не означава нищо. Ние не сме от този свят, изпълнен с
предателство. Отвратени сме от този коварен аспект на света, който ни омайва и
ангажира в тази измамна земя. Сега имаме нещо, а в следващия момент – нищо. Нека се
откажем от това и нека се устремим към нещо истинско: сат, чит, анандам – вечно
съществуване, незамърсено съзнание, и в крайна сметка удовлетворяване на всичките
ни съкровени нужди, съответстващо на цялото ни същество. Прати анга лаги канде,
прати анга мора – „Всяка част от моето същество стене за съответстващата част от
Него.” (Гяна Даса) А Кришна казва: „Единствен Аз мога да ви даря пълно
удовлетворение, затова елате при Мен и изоставете всичко друго”.
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Действия, основани на вяра,
в компанията на Неговите изключителни предани
сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо, мокшайшями ма шучах
(„Бхагавад Гита” 18.66)
„Аз ще поема последиците, които си си навлякъл в този смъртен свят – ще изчистя
дълга ти! Ти просто ела в нозете Ми.” Ако ни заплени този всеобхватен зов на Бога и се
опитаме да го послушаме, това е достатъчно. Ако отвръщаме на този абсолютен зов
доколкото ни е по силите, Кришна ни уверява: „Аз ще ви избавя от товара ви; вие
просто елате при Мен. Изоставете всичките си ангажименти.” Вярата в този зов и
действията, основани на тази вяра – това е нещо голямо в нас. Трябва да се стремим да
го следваме с всички сили, а това е възможно единствено в компанията на
изключително преданите на Бога.
За нас е наслада да сме сред Неговите предани. Открили сме деца на същата земя –
срещнали сме свои сънародници. Ако изпитваме такова вътрешно удовлетворение,
значи сме стъпили на сигурна почва. Искаме да разпознаем дома си, но сега пътуваме
из чужди земи. Трябва да се стремим да намерим съкровеното усещане в сърцата си,
без да жадуваме за някакво чудо.
Ние сме просто мънички души и много неща може да са чудни за нас. Йогите и
мистиците могат да ни покажат много чудеса и да ни запленят. Лесно е за малката душа
да се хване на чудеса. Има множество могъщи чудотворци в света. Дано Бог ни избави
от техните ръце! Не бива да се оставяме да паднем жертва на подобни чудеса; нека това
очарование ни напусне веднъж завинаги.
яди карибе кришна-нама садху-санга кара
бхукти-мукти-сиддхи-ванча дуре парихара
(„Према Виварта”)
„Ако ще възпявате святото име, оставайте в компанията на чистите предани и напълно
изоставете всичките си желания за наслаждение, освобождение, йогийски
съвършенства или чудеса.”
Нека всички тези алтернативни перспективи – експлоатация, отречение, чудеса – се
оттеглят завинаги. Ние искаме единствено Бога на нашите сърца, който може да дари
най-дълбокото удовлетворение. Всеки атом от най-съкровената ни същност е обвързан
със съответния Негов атом, и то с най-висше качество. Това е предложението, което
дава школата Гаудия Ваишнава под ръководството на Шри Чайтанядева и Шри
Нитянанда Прабху.
Опитайте си късмета, колкото и мъничък да е
В онова, което предлага Вриндавана, Безграничният е най-близо до ограниченото:
апракрита. Апракрита е където Безкрайният е дошъл най-близо до крайното, сякаш е
един от тях. Когато Той е толкова близо, никой не може лесно да разпознае дали е
безкраен или не. Махапрабху ни предлага: „Опитайте си късмета във Вриндавана. Там
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има такъв прекрасен процес: Нанда и Яшода (бащата и майката на Кришна) са уловили
Абсолюта и Той пълзи в техния двор (ахам иха нандам ванде ясялинде парам брахма).
Стремете се да си намерите място там, колкото и да е мъничко. Опитайте си късмета.”
И ето, ние търсим по такъв начин късмета си, пренебрегвайки всички останали
предложения.
кам прати катхаитум ише
сампрати ко ва пратитим аяту
го-пати-таная-кундже
гопа-вадхути-витам брахма
(„Падявали” 98)
„На кого мога да разкажа и кой ще ми повярва, че Върховният Абсолют, Парам
Брахман, се наслаждава като любовник на девойките от Враджа в горичките по
бреговете на Ямуна?”
Невъобразимо е, че Брахман, най-великият, абсолютният, идва да търси маловажната
любов на пастирките от класата на гопите. Той дохожда толкова близко, в съвсем
обикновени, селски отношения. Опитайте късмета си там. Тръгнали сме именно за това
под ръководството на Шри Чайтанядева, който е считан за комбинация на позитивния и
негативния аспект на Абсолюта. Позитивният е зает с това да раздава себе си на
останалите. Махапрабху е този безмерно и невъобразимо щедър аспект на Върховния.
Изключително предпочитание към служенето на Шри Гуру
Не бива да търсим никакви чувства у себе си, били те божествени или някакви други.
Веднъж един ученик бил зает в служене към своя гуру, когато от Ваикунтха дошъл
пратеник да го вземе с думите: „Богът е доволен от служенето ти към твоя Гурудева и
те вика, така че моля те, ела.”
Ученикът отвърнал: „Не, не, нямам време да отвърна на вашия зов от Ваикунтха.
Много съм зает в служенето си към моя Гурудева.”
Такова трябва да е нашето отношение. „Имам своята задача под водачеството на
ваишнавите тук. Не бих искал нищо да ме разсейва от позицията ми.”
Сигурна и благотворна позиция
сакхяя те мама намо ‘сту намо ‘сту нитям
дасяя те мама расо ‘сту раве ‘сту сатям
Шрила Рагхунатха Даса Госвами, най-великият изразител на вярата в служенето към
Шримати Радхарани, радха-дасям, казва: „Няма да си позволя да бъда запленен от
идеята за по-висше ниво на служене в приятелство, сакхя. По-скоро винаги ще се
стремя към по-низшето служене, дася, службата на слуга. Няма да се смятам за
служител от висша класа, а винаги ще съм склонен да върша най-ниската класа
служене. Обаче Той може насила да ме вземе за по-висше служене: „Не, ти няма вече
да служиш там; сега трябва да служиш в тази по-висока категория.” Но аз се считам
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непригоден за подобно поверително служене, мой Господи. Можеш да го дадеш на повисшите служители в твоята поверителна група, а аз мога да служа на по-ниското
ниво.”
Наклонността на слугата винаги ще е към по-низшето служене
Именно такава наклонност е безопасна за нас. Ние винаги трябва да сме склонни да
вършим по-низше служене; пък ако Той пожелае, Негова е волята да ни вдигне в повисока група: „Не, ти имаш качествата да отдаваш такова служене и не бива повече да
оставаш в по-ниската група.” Обаче наклонността на слугата винаги ще е към понизшето служене – дасяя те мама расо ‘сту: „Бих искал да съм зает в служене като
слуга, не като приятел.” Такава би следвало да е нормалната тенденция у един предан.
С такова настроение той е в безопасност. Дори в този свят не бива да има други
амбиции освен да бъде слуга на слугата на слугата… Чувайки такива неща от бхактите
и от писанията, можем да смятаме подобна концепция за преувеличена; ала тя е
реалността и ние трябва да потърсим тази девствено-чиста същност у себе си. Това е
сигурната и благотворна позиция.
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ГЛАВА ВТОРА
Посоката на вашето съкровище
Шри Чайтанядева е Радха и Кришна в едно. Той е Кришна в настроението на Радха,
търсещ самия себе си. Той е едновременно позитивният и негативният аспект на
Абсолюта в комбинация. Школата на Шанкара и други имперсоналисти твърдят, че
когато позитивното и негативното се съчетаят, резултатът е един вид равновесие. Ала
според ваишнавската философия, това съчетание е динамично. Неговата природа става
на търсещ себе си, търсещ собствения си позитивен Аз в настроението на негативния. В
това търсене Той раздава себе си на останалите. Негативното привлича позитивното и
по такъв начин позитивното се раздава на обществото. Това е същността на Шри
Чайтанядева. Близките съратници на Бога са разкрили тази концепция, а ние трябва да
съумеем да я възприемем според интензитета и степента на своята вяра.

Инструменти, с които да се измери безкрая
Вярата е единственият инструмент, с който пределното може да измери безпределното.
За да обследваме безграничното, всички други методи са безплодни. Вярата е найпросторната същност вътре в нас. Тя може да покрие дълго-дълго разстояние. В
безкрайното, каква вяра можем да имаме във вярата? Ние се боим от сляпата вяра. Ала
в безкрая невъзможното става възможно. Всичко е възможно, но единствена вярата има
способността да ни свърже с безпределното, докато всички останали методи са
безполезни.
Когато нашият опит ни измами, вярата ще ни спаси
Шраддха, вярата, може да измине дълго разстояние. Трябва да сме способни да
почувстваме и проумеем, че вярата не е просто въображаема. Тя има своята осезаема
позиция, най-ефективната позиция вътре в нас. Когато разтрогнем всичките фази на
връзката си със сетивните възприятия, ще можем да заживеем единствено във вярата.
Когато цялото богатство на опита ни ни подведе и предаде, нашата вяра ще ни спаси.
Високи перспективи за заровения в гробището
Целят свят на опита ни ще изчезне някой ден, с окончателното пълно разпадане
(джанма мритю джара вядхи духкха-дошанударшанам, БГ 13.9), но вярата ще остане,
вярно ще остане с нас. Тя е най-присъщото нещо в душата ни. С пълния разпад на
тялото, ума и сетивата ни, къде ще иде целият свят на опитността ни? Никой не знае.
Слънцето, луната, земята, въздухът – всичко ще изчезне, изцяло ще се разтвори.
Единствено вярата ще живее, дори на този етап. Вярата е вечна същина вътре в нас и ни
се казва, че в благоприятната среда на вярата можем да се върнем при Бога, у дома. Да
се върнем в нашия сладостен дом! Такава висока перспектива за нас, които се намираме
в този свят на тлението, който е едно гробище, един крематориум. Тук всичко
неминуемо ще погине.
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Самохвалството на титлата, разкоша на властта,
Цялата красота и богатство, някога родени,
Като че чакат неизбежно участта
Със славата да тънат в гроба тленни
(„Елегия” от Томас Грей)
Това е светът на опита, където всичко води единствено към гроба. Обаче вярата не е
предател. Тя ще остане вътре в нас, в душата, дарявайки надежда, перспектива и
подкрепа. Каква подкрепа? Уютът на дома. Завръщане при Бога, утехата на
завръщането у дома. Когато ни се предлага подобна алтернатива, кой би бил такъв
глупак да тича след опитностите в този „цивилизован” атомен свят? Опитността и
науката са двете челюсти на смъртта.
Вярата не е нещо смътно
Всичко може да изчезне, но вярата остава завинаги.
я ниша сарва-бхутанам, тасям джагарти самями
ясям джаграти бхутани, са ниша пашято мунех
(„Бхагавад Гита” 2.69)
Има хора, които са будни в света на опита. За тях светът на опита е ден, а светът на
душата, светът на Бога е тяхната нощ. А друга класа хора са будни в света на душата,
пък спят за света на опитността. Този свят е мрак за тях, ала са съвсем бъдни за света на
вярата. Те откриват, че светът на вярата е вечен свят.
Душата, макар и малка, има реална позиция във вечността; тя е неизменен фактор в
този свят на вярата. Там ще открием: „Каквото виждам е вечно. Нищо няма да бъде
изличено в никакъв момент. Аз съм жител на реалния свят и посредством вярата мога
да достигна до този фин план, който никога не погива, нито се променя. Съществува
такава фина, по-висша равнина и моята душа е неин обитател. Душата е будна там, а
спи в този свят на опита, без да има никаква връзка с него. А човекът в света на опита,
човекът от плът и кръв, е буден тук, докато онзи истински свят – светът на душата – е
като тъмна нощ за него.”
В настоящите ни условия той може да изглежда почти несъществуващ, обаче онзи план
е истинската, вечна реалност. Неговото битие надхвърля всичко. Всичко може да
изчезне, но вярата остава завинаги. Вярата е специфичната сила на Шримати
Радхарани.
Сиянието на Шримати Радхарани
сукха-рупа кришна каре сукха ашвадана
бхакта-гане сукха чите ‘хладини’ – карана
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 8.158)
Олицетвореният екстаз е сам Кришна и Той чувства, вкусва и се наслаждава на самия
себе си. Ала единствено чрез вярата е възможно този екстаз и радост да бъдат
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предадени и разпространени на останалите. Вярата е самата природа на хладинишакти, енергията на екстаза, която е представена в пълнота от Шримати Радхарани. Тя
може да пренесе цялостното съзнание за Кришна у преданите навън. Вярата е сиянието
на Шримати Радхарани, в чиято светлина другите могат да разберат Кришна. Когато
негативното се съчетава с позитивното, реализацията за Тяхната функция се
разпространява сред всички останали негативни частици. Централната, негативна
„майка” може да разширява и пренася тази вяра и радост. Шраддха, вярата, е специална
субстанция, която трябва да търсим. Тя не е просто абстракция.
Ние сме будни в този материален свят, обаче има други, които са напълно пробудени в
онази равнина на вярата, докато този свят на материята, този веществен свят на
наслаждение и експлоатация, е подземен за тях – той е далече-далече от тяхното
възприятие. Те са дълбоко вглъбени в света на служенето посредством шраддха, вярата
(йе ниша сарва-бхутанам тасям джагарти самями).
Преданите не се бъркат в Неговата сладка воля
За тях дори това да видят Кришна е вид наслаждение. Те си мислят: „Не, няма да се
бъркаме в Неговата сладка воля. Когато Той пожелае, може да ни повика и тогава ще
имаме възможността да Го видим – иначе не.” Ако за свое собствено удоволствие
искам да зърна Кришна: „О Кришна, ела и застани пред мен, за да мога да Те видя и да
насладя очите си, да задоволя вътрешния си копнеж” – това е един вид налагане на
нашата експлоататорска природа. Един предан не желае това. Истинските предани не
позволяват на подобни неща да влязат в ума им, а запазват настроението: „Когато Той
пожелае, ще ме призове и тогава ще имам шанса да Го съзра.”
Най-висшата преданост откриваме в Госвамите
Мадхавендра Пури поддържал тялото си, ядейки единствено онова, което самичко
идвало при него, без да проси от никого; иначе гладувал. Един ден Кришна сам дошъл
да му донесе някаква храна и попитал: „Пури, защо не идеш да помолиш за храна?
Защо постъпваш така и понякога гладуваш?” Чувайки за тази случка, можем да си
помислим, че Мадхавендра Пури бил изключителен късметлия – сам Кришна дошъл и
му донесъл храна. Обаче откриваме още по-висша преданост у Шрила Санатана
Госвами.
Когато Шримати Радхарани дошла и донесла на Шрила Рупа Госвами продукти, за да
сготви параманна, мляко с ориз, Шрила Санатана Госвами бил много смутен в сърцето
си.
„Какво е това, Рупа? Да не би да си просил нещо заради мен?”
„Да, направих го, господарю, Гурудева мой. Рекох си: де да можех да се сдобия с малко
мляко и ориз, бих могъл да приготвя параманна, каквато много обичаш. Тогава щях да
те поканя да приемеш прасада.”
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„О, каква голяма грешка си направил! Толкова е вкусно, никога не съм опитвал
подобно нещо на този свят. Ясно е, че произходът му е необикновен. Кой ти даде
необходимите съставки за това приготовление?”
Шрила Рупа Госвами отвърнал: „Едно момиче дойде и ми ги донесе от името на
покровителите на семейството ѝ.”
Шрила Санатана Госвами поискал да узнае кое е момичето, ала от нея нямало и следа в
близкото село. Санатана Госвами разбрал, че самата Шримати Радхарани е идвала и е
оставила тези продукти.
„Ние Я търсим, за да Ѝ служим, а вместо това Тя е идвала да ни служи! Какво е това?
Тъкмо обратното! Мой скъпи братко, какво си сторил? Поискал си нещо заради мен и
Тя го е донесла. Ние Я искаме, за да можем да Ѝ служим, но Тя е дошла, служила ни е и
си е отишла. Какво огромно нещастие!” Той бил дълбоко неудовлетворен и напуснал
мястото, потънал в тези мисли.
Рупа Госвами не можал да приеме този прасадам. Рекъл си: „Поканих моя гуру Шрила
Санатана Госвами, за да му служа и да го удовлетворя, ала се получи тъкмо обратното.
Той си тръгна недоволен.” И хукнал след Санатана Госвами да се опита да го
удовлетвори.
Така виждаме, че Кришна лично донесъл храна на Мадхавендра Пури и това може да
бъде счетено за много голям късмет; но в случката с Шрила Рупа и Шрила Санатана
Госвами станало нещо подобно, ала било счетено за огромно нещастие. В по-висшия
тип преданост никога не съществува желание Кришна или някой от спътниците Му да
идва да ни служи и да ни осигурява някакви неща, или пък да се показва пред нас. Да
Му налагаме прищевките си всъщност не е служене. Той може да прави каквото Му се
харесва. А каквото е необходимо от наша страна, ние ще се смятаме за щастливци ако
ни е даден шанса да го осигурим. Пренебрегвайки до краен предел всичките си
желания, нека се предоставим изцяло на разположение на заръките на Върховния Бог,
на когото никога не бива да се налага да изпълнява някакво наше желание и поръчка.
Вярата на възвишените предани
По природа Той е готов да осигури всичко на Своите предани (йога-кшемам вахамй
ахам; БГ 9.22). Ала възвишените предани не искат Кришна да им осигурява нищо, нито
да им отдава каквото и да било служене. Такава е чистотата на тяхната преданост.
Заради вярата си, те мислят: „Той е моят Господ. Не искам да имам Неговия даршан
просто за да удовлетворя низшите си желания да се убедя, че „Той съществува”. Да се
мисли: „Ако Го видя, ще съм спокоен, че Го има” е много нисък стандарт на вяра. Ние
нямаме способността да Го видим. Да Го направим свой обект, запазвайки себе си като
субект, е нисък стандарт на вяра. Но по-висшата, наситена вяра напълно доказва, че Го
има, че онази удивителна причина за всичко – Той – съществува.
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Оставете всичко, стремете се единствено да имате вяра
Определена група твърди, като философа Чарвака: „Не, не, не съществува Бог, няма
никаква по-висша същност. Онова, което виждаме на повърхността, то е всичко.” Но
по-дълбоката вяра казва, че причината е Той, от когото произлиза всичко, Той, който
поддържа всичко, и Той, в когото всичко в крайна сметка отива:
ято ва имани бхутани джаянте, йена джатани,
ят праянтй абхисамвишанти, тад виджигясашва,
тад ева брахма
(„Тайттирия Упанишад”, 3.1.1)
Само резултатът не е всичко, съществува и причина. А каква е природата на тази
причина? Някои Го определят като Брахман, някои като Параматман, а някои като
Бхагаван. Бог предопределя и сътворява всичко – Той е създал всичко и Той
контролира всичко. Всичко по естествен начин съществува с Него, като Негова
специфична енергия.
Оставете всичко; стремете се единствено да имате вяра и ще намерите всичко. Всичко е
там (сакала чхадия бхай, шраддхадевира гуна гай). Не настоявайте за никакво
доказателство, защото това е низост. Да се търси доказателство дали Го има или не е
духовна нищета. Който има дълбока вяра по естествен начин знае: „Да, Той
съществува.”
йо мам пашяти сарватра, сарван ча майи пашяти
тасяхам на пранашями, са ча ме на пранашяти
(БГ 6.30)
„За онзи, който Ме вижда във всичко и вижда всичко в Мен, Аз не оставам невидим и
той също не остава незабелязан от Мен; той никога не отклонява мисълта си от Мен.”
Всичко е в Него и Той също е навред. Такива са характеристиките на Оногова, когото
търсим.
Омкара, едносричната дума ом, е семето на теизма. Ом означава „Да”. Винаги,
накъдето и да хвърлим търсещия си поглед, отговорът с една дума е „Да”. „Да, онова,
което търсите, съществува. Вие търсите щастие, наслада, радост, удовлетворение. В
нужда сте – и с една дума „Да, удовлетворението съществува.”
Интимност, която дори Ведите не могат да представят пред публика
Ом приема формата на Гаятри, след това на Веда и „Веданта Сутра”, а после на
„Шримад Бхагаватам” и на лила, божествените забавления на Господа. След като имали
възможността да участват в раса-лила на Кришна, шрути, Упанишадите, рекли: „О, не
можем да поберем в ума си това! Не можем да разкажем публично за раса, за екстаза от
такъв възвишен тип. Расо ваи сах – Той е раса, анандам, екстаз. Как е възможно да си
играе по такъв начин? Не можем да проумеем подобни висоти и не можем да ги дадем
на обществото. Така че, Господи, умоляваме Те за прошката Ти. В цялостната игра на
Твоите радостни забавления, магнитутът на Твоята екстатична природа е невъобразим.
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Молим Те, прости ни, че не съумяваме да изразим публично как най-висшата радост
носи такова крайно удовлетворение. До такава степен, че кама, сластта, найотблъскващото в тленния свят, тук се оказва най-прекрасното, най-силно очароващото
нещо. Дори единението между мъжете и жените, което нормално трябва да е нещо
ненавистно и отхвърлено – откриваме, че тази екстатична радост включва дори него.
Неспособни сме да разберем, Господи! Концепцията, която представяме, е толкова суха
в сравнение с този радостен живот.”
Вярата в преданите ни дарява най-значителната помощ
Затова трябва с внимание и възхищение да ценим истинската вяра. Трябва да се
обръщаме към преданите в търсене на вяра. Те са като множество колони на вярата.
Казано ни е, че електричеството може да тече навсякъде, но на практика трябва да сме
свързани към динамо. Динамото може да покаже електричеството; по същия начин
съществуват множество предани, минали и настоящи, у които можем да открием
истинска святост. Те се възправят като колони на вярата с постъпките и примера си.
Ако се обърнем към Христос, неговият идеал и жертва ще насърчат вярата в нас. Ако
разгледаме историята за Прахлада, ще разберем какъв велик предан е бил той. Сърцата
ни ще се изпълнят догоре: „Ето това е вяра! Това е присъствието на Всемогъщия.”
Когато се вслушваме в преданите, с тяхна помощ ще се въздигнем до особено висок
стандарт на вяра. В безопасна позиция сме, обърнем ли вниманието си към преданите.
Пренебрегвайки напълно обектите на наслаждение в този свят, те стоят с изправени
глави, заявявайки и доказвайки, че преживяват върховната същност.
Преданите са дори над шастра, писанията
Вярата в преданите, във ваишнавите, ни осигурява най-значимата помощ. Подобна
позиция не е трепкаща и мъждукаща, а стабилна. Онзи, който има вяра във
ваишнавите, постига осезаема преданост. Иначе, само с абстрактна вяра в Бога, без
вяра в преданите, не сме друго освен начинаещи на нивото каништха-адхикара. Това е
ненадеждно ниво. Предаността ни достига надежден стандарт когато сме способни да
откриваме преданост у преданите и разпознаваме тяхната значимост. Преданите са
дори над шастра, писанията. Това е стабилно ниво, когато истинската ни вяра в тях се
развива в средната степен, мадхяма-адхикара. На този етап противопоставянето с неотдадените може понякога да изглежда, че частично закрива Бога в нашето съзнание,
досущ като в затъмнение.
Ала тези вътрешни бариери изчезват с пробуждането на пряката връзка с Върховния.
На най-висшето ниво, уттама-адхикара, човек може да долови Всевишния навсякъде и
във всеки миг (йо мам пашяти сарватра, БГ 6.30; сарва-бхутешу ях пашйед бхагавадбхавам атманах, ШБ 11.2.45). Такава е Неговата воля, той е там, в Своята лила. Той
може да си играе на криеница с преданите си. Понякога може да е ясно видим за тях,
друг път може да се крие, а преданите да плачат: „О, къде си, мой Господи? Не усещам
присъствието Ти, не мога да Те видя. Как да устоя? Как да продължа живота си? Не
мога да живея без Теб. Ти си толкова очарователен, толкова радостен, даряваш такова
удовлетворение! Не мога да живея ако не съм свързан с Теб.” Така ридаят и плачат те.
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Щом открием личната Му красота и очарование,
разбираме, че това е причината за всичко и окончателната цел
Всичко зависи единствено от Него. Ако се опитаме да проследим причината за всичко,
виждаме, че причината за дадено нещо е нещо друго, което на свой ред също има
своята причина и т.н. Но щом открием Неговата лична красота и очарование, ние
осъзнаваме: „Да, това е окончателната цел, която и ние, и целият свят търсим.” Има
една бенгалска песен:
„О планини, о Хималаи, о Алпи, о Сумеру, какво търсите с изправените си глави?
Видели ли сте твореца на този свят, постигнали ли сте удовлетворението на живота си?
Зърнали ли сте Него?” По този начин преданият чувства в сърцето си, че всичко търси
Бога, който е самото осъществяване на живота. В света на раждането и смъртта няма
нищо същностно, което да привлече вниманието ни. Съкровеното търсене на сърцето
ни е за сат – вечност, чит – съзнание, което удовлетворява възприятията ни, и анандам
– утоляване на нашия копнеж по красота и любов. Събуди ли се любовта, функцията на
мозъка се оттегля. Ще разберем, че любовта е пълнотата на живота. Това е специален
етап в живота ни. Където и да се намираме, ние от само себе си търсим, търсим,
търсим… търсим онова „Да”, ом. Ом означава голямо „Да”. Онова, което търсите
съществува. Онова, за което копнеете съкровено в сърцето си – то съществува.
Където Безграничният идва толкова близо,
ограниченото си мисли, че Той е един от нас
Търсенето ви трябва да се развива от привидното към вътрешната същина. Богът,
когото търсите, съществува. Така омкара ни отвежда към Гаятри, сетне към Веда,
Веданта и „Шримад Бхагаватам”, който описва екстатичната, радостна страна на Бога.
Безграничният идва толкова близо до ограниченото, че то си мисли: „Той е един от
нас.” Той играе ролята на толкова близък приятел, че ние Го мислим за един от нас.
Това е Неговата най-висша милост и благодат към нас, това е и нашето най-висше
постижение, което откриваме във Вриндавана. Шри Чайтаня Махапрабху учи, че
трябва да изоставим всичко и да направим своя единствена цел този вриндавански Бог,
Шри Кришна – Сваям Бхагаван, Богът на боговете, Господарят на господарите. Той е
източникът на безбройни проявления на свръхестествена сила. Затова Махапрабху
заявява: „Търсете Шри Кришна! Нямате друго задължение в този свят. Приемете името
Му, разговаряйте за Него и каквото и да правите, продължавайте по този начин. Много
бързо ще постигнете удовлетворението на живота си. Не спирайте да мълвите името
Му, не спирайте да Го търсите, не спирайте да говорите за Него, независимо дали
спите, ядете, карате се – каквото и да вършите, свързвайте го с Кришна.”
Обаче това търсене на Кришна не бива да е лицемерно. Искрено-търсещият ще получи
помощ и насока от истински преданите. С помощта на писанията и на преданите, и с
искреността вътре във вас, продължавайте да търсите Кришна, навсякъде. Когото
срещнете, разговаряйте за Кришна и не говорете за нищо, което е плячка на смъртта.
Жена, деца, пари – всичко ще се изпари в следващия миг, затова не мислете повече за
тях. Но на всяка стъпка в живота си, правете всичко единствено заради вечната радост.
Кришна не е ваша измислица. Той може да бъде познат чрез садху и шастра, а не чрез
този свят на светско наслаждение. Нито пък можете да откриете Кришна в
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отблъскването, в отречението. Но Кришна е със садху, с чистите светци. Кришна е
осъществяването на позитивното търсене на сърцето.
Онези, които са отнесени от очарованието на външния свят, са неспособни да разберат
своя вътрешен нрав; те са нещастни (на те видух свартха-гатим хи вишнум, дурашая
йе бахир артха-манинах, ШБ 7.5.31). Главната необходимост е да се остава в
компанията на садху, който има истинска вяра в Кришна. Такъв садху се среща много,
много рядко в този свят, но ако искате да постигнете най-висшето благо, превърнете
този идеал във венец на главата си – по всякакъв възможен начин приемете помощта на
такова общуване.
садху-санга, садху-санга – сарва-шастре кая
лава-матра садху-санге сарва сиддхи хая
(ЧЧ, Мадхя 22.54)
„Един миг общуване със садху дарява целия успех – такова е мнението на всички
писания.”
ким праматтася бахубхир, парокшаир хаянаир иха
варам мухуртам видитам, гхатате шреясе ятах
(ШБ 2.1.12)
„Неусетно много, много години минават безполезно в живота на човека, опиянен от
светски наслади. По-добре дори за миг да осъзнае, че губи ценно време, защото така
може сериозно да се устреми да постигне вечното си благо.”
Тук Шукадева Госвами казва, че един миг е достатъчен да бъде разрешен целия
проблем на живота, ако е правилно оползотворен в садху-санга. На всяка цена се
стремете да оползотворявате възможностите за садху-санга, общуването с
представители на Кришна. Каква е ползата да се живее векове и векове наред, ако сме
неосъзнати за собствения си интерес? И едничък правилно използван миг стига да се
разреши целият проблем на нашия живот, заради който бродим безспир в тази равнина.
Трябва да сме бдителни за собствения си личен интерес, а не небрежни.
С помощта на верния водач, потърсете собственото си сърце
Шри Чайтаня Махапрабху дойде да ни поведе към истинския ни съкровен интерес:
„Вие не познавате собственото си сърце. Чужденци сте за собственото си сърце и за
неговите нужди. В сърцето ви има съкровище – опитайте се да го намерите. Изоставете
чуждите неща и ще откриете, че сърцето ви е храм на Кришна. С помощта на верния
водач, потърсете собственото си сърце и ще намерите Кришна там. Това не е нещо
чуждо за вас. Всяко сърце е храм на Бога. То е ваша собственост, ваш дом. Обратно при
Бога, у дома.”
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ГЛАВА ТРЕТА
Успехът на вярата
Шрила Бхактивинода Тхакура е написал:
сакала чхадия бхай шраддхадевира гуна гай
янра крипа бхакти дите паре
„Изоставяйки всичко, нека възпеем славата на Шраддха Деви – вярата – чиято милост
може да ни отведе при Кришна.”
Шраддха, вярата, е най-финото нещо, ала едновременно с това и най-осезаемото. Тя не
е въображаема. Трябва да осъзнаем, че тя е реалност, че е конкретна; не е просто
абстрактна сантименталност на нечие индивидуално съзнание. Вярата е универсална,
всеобхватна – най-фундаменталният елемент, който може да ни свърже с най-фината
цел.
Силата и величествеността не са доказателство за вяра
Посредством електричеството или радиото можем да осъществим комуникация през
далечно разстояние. Науката е много фина и не е позната на всекиго, ала при все това
не можем да отречем съществуването ѝ - тя има своята осезаема позиция. Но вярата е
много по-фина и чрез нея човек може да установи както по-висш контакт, така и да
получи отклик. Не всеки може да се докосне до фината вяра; тя има своето осезаемо
съществуване и може да функционира при всякакви обстоятелства, стига да
разполагаме с тази чудна връзка. Не можем да излъжем, че я притежаваме; нашата сила
или величественост не са задължително доказателство за присъствието ѝ у нас.
Въпреки цялата пищност и показност, всичко, което въплъщаваме, може да е фалш.
Трябва да сме много внимателни да оставаме свързани с автентичната, истинска вяра.
Главната квалификация за вяра
Разбира се, искреността е главното изискване за връзката на вярата. Няма цена, колкото
и скъпа да е в този свят, на която тя да може да се купи. Квалификацията е лаулям –
нашето искрено и сериозно желание за нещо. Никой не може да купи Абсолюта, не
съществува цена, на която Той да бъде купен. Онова, което е необходимо, е искреното
ни желание и плам. Чрез неискреност не можем да търгуваме с Него; Той не е толкова
глупав, че да се превърне в нечий търговски обект! Нужна е искрена жажда по Него, а
тя ще пробуди концепцията за служене към Него. Ние искаме Него, искрено,
посредством любов. Ние Го обичаме, затова Го желаем. А да обичаме означава да се
жертваме за обекта на нашата любов.
Шрила Джива Госвами е дал едно красиво определение за думата „Бхагаван”:
бхаджания сарва-сад-гуна-вишишта – „Върховният Бог, Бхагаван, е такъв по природа,
че всеки, който влезе в досег с Него, ще иска да Му служи и да се пожертва за Негово
удовлетворение.” Такъв е резултатът от вярата в нейната зряла форма. Той е толкова
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възвишен, че ние ще мислим: „Ако умра, за да Го удовлетворя, смисълът на живота ми
ще е осъществен.” Възвишените Му качества са такива, че извличат подобен дух на
жертвоготовност, привличат всичко към Него. „Умри, за да живееш” – такава е вярата.
Представителите на вярата
Ние сме всред океан от вяра, а преданите са най-съществените ѝ представители. Всеки
помага на другия. Изпитваме голямо облекчение от умората и несгодите по дългия път,
ако имаме спътник или група спътници. По същия начин и в този океан, ако се сдобием
с помощта на предани с подобен на нашия нрав, това ще бъде много благотворно. Дори
нашият Гурумахарадж, в словото си на Вяса-пуджа, деня на святото си появяване, се
обърна към своите ученици: „Випада уддхарана бандху-гана: О, мои скъпи приятели,
които ми носите облекчение от неволите. За мен вие сте спасители от опасност! В
океана на вярата е много трудно да се пътува сам, а вие сте ми се притекли на помощ в
моето опасно, амбициозно пътешествие насред безкрая. Вие дойдохте и ме
окуражавате, разговаряйки единствено за Него и така сте ми дали някакво занимание.
Иначе да се живее и действа сам всред безкрая е много трудно, неприятно и опасно.
Всички вие сте дошли да чуете нещо и в този обмен на разговори за Него, ситуацията
става много сигурна и е леко да се пътува надалеч към Ваикунтха.”
Вярата е единственият капитал.
Вярата в истински преданите ни води към нещо осезаемо
Трябва да осъзнаваме истинската си позиция в търсенето на Кришна. То не е лесно, и
едновременно с това е много лесно. Вярата е единственият капитал, с чиято помощ
можем да осъществим пътуването си към Безкрая. Бхакти, предаността, няма ни
начало, ни край (ахайтукй апратихата). Няма начало – тя вече съществува. Преди да
сме научили за нея, тя е била там. Била е, има я и ще я има. Никой не може да ѝ устои –
тази бхакти, тази вяра е несломима. Тя е част от вечната същност. Самата ѝ природа е
вечност – никой не може да ѝ се противи. Ние просто трябва да се свържем с нея и
вълната ще ни отнесе към нашата цел. И ако можем да имаме компанията на преданите,
това пътуване става много леко и приятно, докато да вървим самички е много трудно.
С развитието на нашата връзка с вярата, когато започнем да приемаме благодатта на
бхактите и добием вяра в тях, ние сме в по-безопасна позиция и напредъкът ни също е
осезаем, той става реален. От смътна и абстрактна, вярата става все по-дълбока вътре в
нас. Тогава сме способни да разпознаем и мнозина други, които имат същата цел в
живота и пътуването вече става по-леко. То става възможно. Става ни по мярка. Когато
имаме вяра в истински преданите, можем да влезем в досег с нещо толкова осезаемо.
И така, преданите са нещо много важно в нашето пътуване, особено на междинния
етап. В началния етап не се отдава особена значимост на преданите. Благодарение
единствено на смътното разбиране на писанията и с помощта на натрупаните отпреди
благочестиви заслуги (сукрити), пътешествието започва. Ала постепенно начинаещите
откриват, че да се върви нататък в безкрая не е лесно нещо: „Мислехме си, че с малко
усилие можем да постигнем желаната цел, но сега виждаме, че не е така.” Когато
започнем да осъзнаваме реалната позиция на предаността, на това какъв е Господ – че
Той е всеобхватен, че е най-висшата цел – може малко по малко да се обезсърчим. Но

20

ако по пътя приемем помощта на преданите, устремени към същата цел, ще
почувстваме голямо облекчение в тяхната компания, пък макар и целта да е толкова
далечна. Трудностите на пътуването стават по-очевидни на втория етап. В началния
етап ние не сме насочени изключително и само към тази цел, затова и не изпитваме чак
такива трудности. Истинските трудности започват, когато се заемем единствено с това
пътуване, без никаква друга цел, освен да вложим цялата си енергия по този възвишен
път. А ако действително получим досег с най-висшето ниво, степента маха-бхагавата,
пътуването отново става леко. Обаче междинният етап е труден и на това ниво
преданите са изключително важни, за да ни спасяват. Това е период едновременно на
осезаеми постижения и на трудности. Недостатъците ни по пътя на реализацията трябва
да бъдат поправени на този междинен етап.
Общуването с преданите е от решителна значимост
Когато влизаме във война, в началото питаем големи надежди. Чувстваме се уверени.
Но истинският изпит е когато боят започне. А когато накрая победим, отново ставаме
много удовлетворени. Обаче по средата, докато се води битката – това е тежкият
период. По това време нашите съратници, нашите другари, които се сражават рамо до
рамо с нас, са много, много важни за нас. „Не съм сам, има много бойци край мен в
този междинен боен период на войната.” Тези съратници са важни. Някои може и да
изчезнат от бойното поле, но ще останат други, които ще ми дават кураж.
По подобен начин и в това пътуване можем да видим мнозина стожери да падат. Това
може да ни обезсърчи – да гледаме толкова уважавани личности да се оттеглят, да
отпадат насред пътя. При все това, всред тези неблагоприятни обстоятелства, остават
други, които смело вървят напред с нетрепкаща вяра; и те ще ни помагат. Да останем
заедно до края е трудно, ала е важно и ценно. Нищо не става случайно и ние трябва да
приемаме всичко, което се случва, по този начин.
Може да има стожери като Бхишма и Дрона, които падат на полесражението, но ние
въпреки това трябва да продължаваме (карманй евадхикарас те, ма пхалешу кадачана,
БГ 2.47). Трябва да се сражаваме до края. Трябва да постигнем целта на живота си, а
нужната твърдост можем да попием от характера на преданите. Шастра също ще ни
предложи полезни съвети, ала въпреки това общуването с преданите е от решителна
важност.
Как да упорстваме по този път?
Нужна ни е трайна, а не трепкаща вяра: „О, аз опитвах известно време, но тъй като не
намерих никакви осезаеми плодове от бхакти си тръгнах”; или пък: „На мен това ми
изглежда много смътно и неясно. Когато започнах си мислех, че е нещо конкретно,
което на бърза ръка ще постигна, обаче не е така. Нищо не е сигурно. Влагам толкова
енергия в каузата, но още не съм постигнал желания резултат.” Предишните ни
наклонности ни теглят към негативната страна и така виждаме мнозина стожери да
падат.
При все това трябва да упорстваме в това пътуване и да взимаме кураж от онези, които
устояват и са дълбоко въвлечени. Въпреки че стотици пъти е казано, че Абсолютът е
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безкраен, в началото ние все още сме склонни да го възприемаме като нещо пределно.
Свикнали сме да мислим за всичко като за измеримо. И макар да чуваме, че е безмерно,
че това е Ваикунтха, че няма предел – ние при все това не успяваме да схванем
правилното значение. Но когато на практика напреднем, ще узнаем много нови
концепции.
Когато нашият Гурумахарадж се обръщаше към учениците си с випада уддхарана
бандху-гана, „Мои скъпи приятели, които сте дошли да ме избавите от беда,”
естествено трябва да разбираме подобно изказваме както от относителна, така и от
абсолютна гледна точка. Учениците са необходима част за един учител – когато
учителят има ученици, той усеща, че практическото приложение на живота му е
осъществено. Така от относителна гледна точка учениците могат да помогнат на един
ачария. Но от абсолютна гледна точка волята на Кришна е навсякъде и нитя-сиддхите,
или вечно съвършените души, които съкровено познават Божиите намерения, не могат
да бъдат смущавани от никакви беди в каквото и да било отношение, дори и външно
подобна привидност да се проявява в делата им.
Във взаимното разбирателство и разговори се ражда нектарът,
който подхранва преданите
мач-читта мад-гата-прана, бодхаянтах параспарам
катхаянташ ча мам нитям, тущянти ча раманти ча
(БГ 10.9)
Мач-читта: „Тяхното внимание е в Мен”; мад-гата-прана: „Енергията им също се
оползотворява за Моята кауза”; бодхаянтах параспарам: „Те взаимно си помагат един
на друг.” Това ни напомня за „стола на Наполеон”. Веднъж войските на Наполеон се
изгубили насред блатата и Наполеон ги подредил така, че всеки човек да седне в скута
на друг, в кръг; така всеки защитавал другия от фаталния иначе студ и всички останали
будни, преживявайки цялата непоносимо студена нощ. В противен случай армията му
щяла да загине. Така, чрез взаимна помощ, един предан задава въпроси, друг отговаря и
по този начин и двамата са въвлечени. Питащият влага някаква енергия, отговарящият
също. Бодхаянтах параспарам – онези, които са на едно ниво, обменят своите мисли за
Кришна; катхаянташ ча мам нитям – и така се поражда блаженството им. Във
взаимното им вникване и беседи възниква един вид нектар, който ги храни. „Един пита
нещо за Мен, друг отговаря и така тази дискусия създава един поток от нектар, който
подхранва и двете страни.” Тушянти ча раманти ча: „Удовлетворението се поражда от
взаимното разбиране, а то се разгръща в раманти ча – чак до качеството на
абсолютния, цялостен обмен. Издига се до този стандарт, раманти ча; а след това Аз на
свой ред им давам още и още, озарявам ги с нова светлина – дадами буддхи-йогам там
(БГ 10.10); така те поемат в нова посока и се издигат до „отряд камикадзе” – взвод,
способен да извършва всякакъв вид служене.”
Да си компетентен за всякакъв вид жертва или служене
Този специален тип „войник” е компетентен да се сражава на земя, по вода, във
въздуха, въобще във всякакви обстоятелства; готов е за всякаква форма на битка, за
всякаква форма на служене. „Аз ги насочвам в този отряд.”
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Йена мам упаянти те (БГ 10.10). Безусловно служене: те са готови на всякакво
служене, което им се поиска. Готови са да пожертват живота си за всяка форма на
служене – тази специфична група се намира във Вриндавана. Споменах на Шрипад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж, че в „Гита” след раманти (10.9) идва буддхийога и след това упаянти (10.10); според мен смисълът е, че раманти, или
божественото служене в мадхуря-раса, се развива нататък чрез буддхи-йога, или йогамая, чак до упаянти, най-висшето ниво на служене във Вриндавана. Шрипад Свами
Махарадж отвърна: „Нима би могло да значи друго!”
Следователно упаянти означава кама-рупа. В своята „Бхакти Расамрита Синдху”
Шрила Рупа Госвами споменава самбандха-рупа и кама-рупа, двата типа рагатмикабхакти, или предаността, изпитвана от вечните спътници на Бога, начело с обитателите
на Враджа. В самбандха-рупа сподвижниците на Бога общуват в съответствие със
своите установени относителни позиции в дася, сакхя, ватсаля или мадхуря, докато в
кама-рупа те се притичат да служат на всякаква нужда и изискване към тях. Готови са
да служат на всяко едно желание на Абсолюта.
Те са като тази група войници, които са обучени да поемат всякаква служба по време на
война, без да са ограничени да се сражават само в определена дивизия, като например
сухопътни войски, флота или въздушни сили. Те са готови за всякакви видове служене,
навсякъде. Такава е групата кама-рупа. Това е упаянти те; на тях им е дадена
инструкция (дадами буддхи-йогам там БГ 10.10), чрез която придобиват такава
правоспособност в служба на Върховния. Кришна е готов да общува със служители на
всякаква позиция. В Матхура Той е дал дори на една сайриндхи1, Кубджа,
възможността да отдава висше служене. Кришна е готов на всичко, затова и отсрещната
страна, служителите Му, трябва да са готови на същото. Тази висша концепция за
кама-рупа е много, много неясна за разбиране. За обикновените смъртни е особено
трудно да я проумеят.
тешам еванукампартхам, ахам агяна-джам тамах
нашаямй атха-бхава-стхо, гяна-дипена бхашвата
(БГ 10.11)
„Аз съм толкова задължен на тези предани, че винаги, когато усещат болката на
раздялата с Мен, за Мен това е нетърпимо. Незабавно хуквам да общувам с тях,
приемайки служенето им. Такъв е интензитетът на нуждата, която чувствам от тяхна
страна.”
Стремете се да оставате в компанията на успелите кандидати
В една изпитна зала много от нас може да седят на изпит, ала мнозина не успяват и
отпадат. Но не бива да задържаме мисълта си върху тях. Вместо това трябва да се
стремим да оставаме в компанията на успелите кандидати. Те би следвало да са във
фокуса на вниманието ни и с тяхна помощ трябва да напредваме. Нека имаме смелостта
за това.

1

Сайриндхи - прислужница
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Навсякъде, в каквато и посока да поемем, ще видим както успели, така и неуспели
кандидати. Трябва да се стремим да избягваме неуспелите. Някои може да са
отличници в началните класове, но с по-нататъшния напредък откриваме, че се оказват
глупави и не могат да вземат изпита. А може да има мнозина, които не са били кой-знае
колко успяващи в началните класове, ала разцъфват в по-висшето образование. Затова
не бива да се обезсърчаваме и разочароваме като чуваме, че толкова много някога
уважавани стожери са отпаднали. Трябва да можем да почувстваме истински
стабилната основа. Нужно е искрено да разпознаем почвата, върху която стъпваме.
Това е нещо, което не може да се проумее в пълна степен, обаче трябва да отделим
известна енергия да развием едно по-дълбоко чувство къде се намираме, какво искаме и
накъде сме се запътили. Трябва да имаме по-дълбоко усещане за равнината на нашата
цел и за постиженията ни. Не бива да се оставяме да ни овладее външното очарование
на нещата, а трябва да се стремим да чувстваме и проследяваме реалността като наш
приятел.
Освобождението става маловажно
клеша-гхни шубхада мокша-, лагхута-крит судурлабха
сандрананда-вишешатма, шри-кришнакаршини ча са
(„Бхакти Расамрита Синдху”, Пурва 1.17)
„Уттама-бхакти, най-чистата преданост, премахва всички грехове и невежество, и
дарява всяка благодат. Освобождението става маловажно в присъствието на такава
преданост, каквато се постига много рядко. Тя е въплъщение на най-дълбокия екстаз и
привлича самия Шри Кришна.”
Дори да постигнем освобождение от всички нежелани въздействия наоколо ни, чистата
преданост омаловажава тази позиция на освобождението (мокша-лагхута-крит). Може
да си освободена душа, избавена от последици и страхове за в бъдеще, ала връзката с
позитивната заетост, бхакти, е много по-трудна за постигане (судурлабха). Да получиш
паспорт не е същото като да се сдобиеш с виза. Някой може да има паспорт, но за да си
осигури виза, ще му се наложи да премине през повече трудности. С други думи, може
да сме се избавили от равнината на греховните последици, ала при все това да не сме
встъпили в по-висшата равнина. Да се влезе там е далеч над такова освобождение.
Квалификацията пламенно да се стреми да се отдаде изцяло за другата равнина на
живот трудно би могла да се открие у някого. Подобен човек няма мотив да придобива
каквото и да било в равнината, в която дотогава е живял толкова дълго.
Нещо повече: ако той е избран да бъде проповедник, Божи представител, който да
донася облекчение тук, той ще извършва това задължение само защото е упълномощен
от онази по-висша равнина и единствено в неин интерес, без никаква привързаност от
типа: „Аз ще нося добро на хората.” Той ще си мисли: „Аз трябва изцяло да се
предоставя на разположение на по-висшата равнина и няма да се стремя да ставам
ачария, духовен учител.” В противен случай съществува опасност от извършване на
намапарадха, оскърбление срещу Божието име.
Ашраддадхане вимукхе ‘пй ашринвати, яш чопадеша шива-намапарадхах. Оскърбление
е да се дава святото име на невярващи. Това издава мотивацията да се спечели позиция
в по-висшата сфера. То е вид светска привързаност, духовна търговия, какъвто е
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обичаят на кастовите госвами и на други недостоверни линии. Вместо това,
здравомислещото отношение би следвало да бъде: „Щом съм упълномощен свише,
значи ще служа като упълномощен, и то само в интереса на онези, които са ме
упълномощили. Встъпвам в този ранг единствено заради интереса на онази по-висша
земя.” Такъв би трябвало да е чистият и съвършен подход.
И така, само с паспорт не можем да се надяваме лесно да влезем в онази по-висша
равнина, която е судурлабха, много рядко постижима. Ала успеем ли да влезем, ще
чувстваме сандрананда вишешатма: „Да, самата равнина е изпълнена с голямо щастие
и дух на независимост. Жадувах да се сдобия с виза да вляза в тази страна и сега
откривам, че тя действително е каквато обещаваше. Директно усещам, че дишам много
по-възвишен, по-сладостен въздух – атмосферата на дома, която далеч превъзхожда
всичко от предишната ми земя.” И в крайна сметка, шри-кришнакаршини ча са: самият
Кришна, Красивата Реалност, който привлича сърцата на всички – дори Той е
привлечен от посветеността на Своите отдадени служители. Нито силата, нито
знанието имат каквото и да било място в това царство; Сладкият Абсолют е уловен от
любовта на Своите предани.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Искрено търсещият
Трябва да отбелязваме разликата между слуга и търговец. Мнозина идват с цел да
търгуват, обаче характерът на истинския предан трябва да е на слуга. Шри Прахлада
Махарадж е споменал, че онзи, който общува със садху, желаейки нещо в замяна за
свой личен интерес, прави търговия със светците. Той си мисли: „Колко мога да
спечеля и колко ще трябва да дам?” Ала чистият предан не бива да има никакъв
подобен отделен интерес. Напротив, той трябва да се старае да се влее в интереса на
Бога. В каквато и позиция да се намира, без значение дали е брахмачари, санняси,
грихастха, ванапрастха или някакъв друг, той би следвало да е готов да се влее
(вишате тад анантарам).
Той няма да иска да си прави никакви отделни сметки. Единствената му цел ще бъде да
влезе в семейството на Бога. Това е самата основа на чистата преданост. Тато мам
таттвато гятва, вишате тад анантарам (БГ 18.55). Ние искаме да се отдадем, да
имаме общ интерес с Бога, а не да идем, да зададем някакви въпроси, да сложим
отговорите в джоба си, а сетне да търгуваме с тях някъде другаде. Веднъж, когато ми
задаваха много въпроси, отвърнах: „Това не е бюро за запитвания. Любопитният иска
да задоволи празното си любопитство; или пък иска да е господар с голяма връзка
ключове – да може да дава решение на всеки проблем и да се сдобие с позиция. Имат
какви ли не мотиви, но не могат да разберат какво наистина е нужно.”
Едничкото ми запитване е „Как мога да бъда полезен тук?”
Нужни са ни специални артикули, за да извършваме обожание, като благоухания,
цветя, лампа и т.н. По същия начин, ако искаме да осъзнаем свръхсубективната
равнина, има три необходими елемента: пранипата, парипрашна и сева. Без тези три
съставки нашето търсене ще бъде нелепо подражание, лишено от същина.
Пранипата означава „да паднеш по очи близо до нозете на обожаемия”. „Достигнах
предела на всичко в досегашния си план на съществуване. Не можах да открия там
нищо, което да осъществи целите ми в живота. Накрая, след като „приключих с
поръчките”, ето ме тук.” Това е практическият признак за пранипата.
Парипрашна означава „искрено запитване”. Искреното, честно запитване е позволено.
Настроението на такова запитване е: „Искам да знам как мога да бъда полезен някак.
Цялото очарование да живея по друг начин си отиде. Едничкото ми запитване е „Как
мога да бъда полезен тук?”
А сева, служенето е най-важният фактор. „Дошъл съм да служа и да бъда полезен за
каузата на онзи, за когото питах. Не идвам да взема нищо оттук. Дошъл съм единствено
да служа, с никакъв друг мотив.”
тад вигянартхам са гурум евабхигаччхет
самит паних шротриям брахма-ништхам
(„Мундака Упанишад”, 1.2.12)
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Абхигаччхет означава самяк-гаччхет – „без обратен билет”. Абхи значи самяк,
„всецяло”. Напълно съм изгубил привличането си към предишния начин на живот;
дошъл съм да се отдам на шротриям брахма-ништхам, онзи, който може да ме учи, тъй
като вече има позиция в божественото и притежава както теоретично, така и
практическо познание за целта. Без този процес всичко ще бъде напразно.
тасмад гурум прападйета, джигясух шреях уттамам
шабде паре ча нишнатам, брахманй упасамашраям
(ШБ 11..3.21)
Тасмат означава „следователно” – тъй като кандидатът е изгубил всяко привличане
към света на дотогавашната си опитност, той следователно идва с единствената цел да
потърси достойно място тук за по-нататъшния си живот. Прападйета значи прапаннам,
„отдаване” – той ще се посвети единствено на каузата. Джигясух шреях уттамам:
дошъл е в търсене на по-възвишен живот. „Приключих с по-низшите начини на живот;
мога ли да имам по-извисен живот тук?” Затова той се отдава на някой, който е
запознат и с двата аспекта на истината – както с реалността (паре), така и с
литературното описание на тази реалност (шабде или шрути-шастре), каквито са
разкритите писания, спуснати от по-висшата сфера, намираща се отвъд този свят на
сетивните възприятия.
В „Шримад Бхагаватам”, Шри Прахлада Махарадж отказва да приеме каквито и да
било благословии, които му предлага Богът. Той казва: „Този, който приема
благословии в отплата на служенето си към Теб, не е Твой слуга; той е търговец.” (на
са бхритях са вай ваник, ШБ 7.10.4). Онези, които се обръщат към гуру и Кришна със
своя отделен интерес са дошли единствено да търгуват. Дошли са да получат нещо, с
което да обслужат собствените си цели. Трябва да сме много внимателни да избягваме
подобни наклонности вътре в себе си. Да се запитаме: „Защо съм дошъл?” Може да
имаме какви ли не мотиви.
Търговията с „Бхагаватам” е грубо оскърбление, апарадха
След като един известен именит Госвами, добре запознат с „Шримад Бхагаватам”, го
тълкувал на едно публично събиране, Шрила Гоура Кишора Даса Бабаджи Махарадж,
който присъствал на лекцията, по-късно заръчал на своя слуга: „Пречисти това място с
вода и кравешка тор!” Слугата бил удивен: „Защо? Та то вече е пречистено – тук се
състоя рецитиране на „Шримад Бхагаватам”, бхагавата-катха.”
Шрила Гоура Кишора Бабаджи казал: „Ти си чул „Бхагаватам”, но аз чувах само „пари,
пари, пари.” С други думи, този Госвами много държал Шрила Гоура Кишора Бабаджи
да присъства на неговата лекция. Вестта, че Шрила Бабаджи е слушал неговото
тълкувание на „Шримад Бхагаватам” би дала на лектора по-голям шанс да изкарва
повече пари със своята търговия. Той бил дошъл да чете „Шримад Бхагаватам”
единствено с тази цел, а не за да удовлетвори „Бхагаватам” или Кришна. Дошъл бил по
своя работа, не заради „Бхагаватам”. Търговията с „Бхагаватам” е оскърбление,
апарадха, срещу „Бхагаватам” и е най-пагубното нещо за чистата преданост.
Отношението на човека в предаността е най-важното. Шрила Шридхара Свами,
признатият коментатор на „Шримад Бхагаватам”, е казал: са чарпитайва сати яди
крийета, на ту крита сати пашчад арпйета – „Преданото служене трябва да бъде
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поднесено на Бога, а сетне извършено; не най-напред извършено, пък поднесено след
това.”
Трябва винаги да сме посветени, когато идваме да служим; а не че ще натрупаме
някакъв капитал, пък след това ще се опитваме да го използваме в служба на Бога.
Посветеността е към Него, към Кришна. Дошъл съм да науча за Него заради Него, не
заради себе си или който и да било друг. Тогава защо съществува проповеднически
отдел за благото на другите? Такъв отдел съществува единствено поради заръката
свише. Само ако получа внушение от онзи по-висш свят: „Иди и проповядвай” ще го
правя, и единствено тогава моето проповядване ще бъде служене, но не и ако го върша
заради признанието и славата, че „Аз съм добър проповедник, който върши добро” и
тем подобни. Трябва да съм въвлечен от по-висшата инстанция, и само от тяхно име ще
проповядвам; тогава това ще бъде истинска проповед. Иначе ще е търговия. На са
бхритях са ваи ваник: Шрахлада Махарадж ни е предупредил срещу този търговски
манталитет в името на духовната истина.
Предаността е отделна равнина на съществуване, където живеем единствено заради
центъра. Стремим се да живеем и действаме само като представители на центъра и
никога да не разтрогваме връзката си с него – това е Кришна съзнание. Реалността е за
себе си и ние трябва стриктно да следваме това правило. Той е за себе си, всичко е за
Него и аз също съм за Него. И каквото и да правя, то трябва също да е за Него. Нека
строго се придържаме към това разбиране и нека винаги проверяваме дали това, което
вършим, е за Него или за някаква друга част, колкото и важна да ни се струва тя.
Дръзкият отхвърля водачеството на ваишнавите
А каква е гаранцията? Гаранцията са ваишнавите и шастра. Човек не бива да е толкова
дързък да си мисли, че може да обозре всичко; той трябва да върши всичко с
одобрението на ваишнавите (ваишнавера анугатя). В началото, когато се присъединих
към Гаудия Матх, моят духовен брат професор Санял един ден отбеляза: „Ако четем
„Бхагаватам” на своя глава, може и да се сдобием с някакво знание, но не и с бхакти,
преданост. Обаче ако някой ваишнава ни заръча да четем, нашето четене ще е в
преданост.” Даже четенето на писанията не е преданост, освен ако не се прави по
поръка от ваишнава; независимото четене е просто търсене на знание. Следвайки
ваишнава, нашата връзка с Бога е гарантирана. Садху-санге кришна-нама: в компанията
на преданите, възпяването на името или каквото и друго служене да извършваме е
гарантирано, че ще достигне Бога. И коя е гаранцията за това? Отговорът е: „Така ми
каза Неговият представител и затова го правя. Аз не съм си господар – аз съм негов
слуга.” Подобно съзнание трябва да е възможно най-искрено; успехът зависи от този
принцип.
Първо се отдай, сетне служи
ахам хи сарва-ягянам, бхокта ча прабхур ева ча
(БГ 9.24)
В Шри Гита откриваме, че „Реалността е от себе си и за себе си: Аз съм Господарят и
наслаждаващият се на всички жертви.” Затова Шри Шридхара Свамипада е отбелязал:
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„Първо се отдай, сетне служи.” В противен случай ще се опитваш да придобиеш нещо,
да го сложиш в джоба си и да си тръгнеш. Не. Подпиши договор за всичко, което ти е
дадено, пък сетне изпълни необходимото служене без да се осланяш на себе си.
Това ли е животът, който искаме? Трябва да премислим добре: има толкова голям риск
– „Умри, за да живееш”. Трябва ли първо да умрем, за да живеем с бъдещето? Готови
ли сме да поемем такъв риск? Достатъчно ли сме отвратени от настоящото обкръжение,
та да рискуваме толкова много в името на някакво светло бъдеще? „Ще скоча!”
Достатъчно ли сме обръгнали, че да предприемем подобна стъпка?
Ако съм искрен към себе си и ако съм зърнал това светло бъдеще, единствено тогава
мога да поема такъв риск. Инак никой не би бил толкова глупав да рискува и да скочи,
изоставяйки настоящето заради несигурното бъдеще. За да почувства смелостта да
скочи, човек трябва да е доловил поне най-тъничък лъч от онова сияйно битие.
Нужни са сукрити, предани заслуги, и шраддха, добра вяра. Ако дори една точица
възвишена вяра се е пробудила в нечие сърце, такъв човек може да предприеме
дръзката стъпка да скочи; инак е невъзможно. Най-напред шраддха, след това садхусанга и бхаджана-крия: когато някой общува с вяра в компанията на преданите, ще
започне да следва и практиките на преданото служене. Благодарение на вярата си, той
може да прегърне процеса на осъзнаването. Сакала чхадия бхай, шраддхадевира гуна
гай – „Изостави всичко и с все сили възпявай възвишената позиция на вярата, която е
лъч за нов, благороден живот.”
Дори велики учени и стожери на религиозния свят не могат да проумеят какво е
качеството на живота в отдаденост към Кришна (на ваи видур ришайо напи девах, ШБ
6.3.19); какво тогава е по силите на разбирането на обикновените хора? Онези, които
стоят отвън, може и да се опитват, ала още не са стъпили на това ниво.
Ако правим всичко за Него, всичко ще е много красиво направено
Когато търси нефт или минерали, човек може да види множество външни признаци,
указващи наличието на тези елементи в земята отдолу, но единствено след като
проникне в дълбочина, той може да потвърди находката си. Независимо от многото
външни симптоми без същина, само след като търсенето е достигнало до определен
етап, човек може да знае: „Да, ударихме на нефт, или на желязо, или на злато.” Така и
Шри Чайтанядева казва: ехо хая, аге каха ара – „Божественият живот, който търсите,
съществува; сега влезте по-надълбоко.”
По този начин, с добра вяра, шраддха, човек може да върви нататък. Вярата трябва да е
с такава природа: ако даваме храна на стомаха, по естествен начин цялото тяло ще се
подхранва; няма да се опитваме да храним определена част чрез локални инжекции.
Ако сипваме вода в корена, цялото дърво ще процъфтява. По същия начин,
посредством вярата можем да осъзнаем, че ако правим всичко за Него, центъра на
олицетворената Красота, всичко ще бъде много красиво направено. С всички сили
допринасяйте своята квота, колкото и да е мъничка, и от тази точка вашите усилия ще
бъдат разпределени по красив начин. Това е най-висшата хармония. Най-възвишеният
живот за всяка частица носи природата на хармония с целостта.
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Ако имате добър готвач, защо бихте се опитвали да си готвите сами; ако просто му
помагате както ви насочва, вашите продукти, сготвени с неговите ръце, ще са вкусни на
всички. Затова приложете този принцип. С каквито сили разполагате, колкото и да са
малко, отдайте ги на разположение на най-висшата красота, на божествената любов, и
те ще бъдат разпределени, а самите вие също ще бъдете облени с радост и
удовлетворение от най-високо качество. Такъв живот в преданост е препоръчан като
ключ към живота ни. Прахлада Махарадж, който е шуддха-бхакта, чист предан на
първото ниво, шанта-раса, ни е предупредил за замърсяването с „търговски
темперамент”; това е голяма опасност в отношението ни към чистата преданост (на са
бхритях са вай ваник). Затова трябва да се вгледаме в себе си и да изоставим този
търговски темперамент. В самия му корен се намира пратиштха – търсенето на
себеутвърждаване, слава и престиж. Автентичната преданост е лишена от подобен
нрав.
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ГЛАВА ПЕТА
Безусловно служене
Опитайте се да се настроите единствено посредством звука, най-финия елемент в тази
равнина. Чрез звука продължавайте да култивирате духовния живот, а към него трябва
да се подхожда в настроение на служене, инак ще бъде безплоден. Препоръката е да се
обърнем към божествеността с помощта на най-финия елемент от този груб свят. Макар
да ни изглежда нищо в момента, тази божественост всъщност е всичко.
Затова приемете най-финото нещо. Но ако самият живот отсъства, нашето търсене ще е
безплодно. Научете се да се отдавате, научете се да „умирате”, да прегръщате тъй
наречената смърт всяка секунда. Дори в този свят виждаме отношението „постигни или
умри” у амбициозни политици, социални работници и т.н. При всяко изпълнение на
дълга си, на всяка крачка те са готови да пожертват живота си за каузата. Ако човек
приеме този принцип „постигни или умри” в живота, той със сигурност ще напредва
много интензивно и ще има голям успех.
Същото е и тук – отправяйки се към по-възвишения духовен живот, трябва да
призовавате смъртта на всяка стъпка. Отдайте се с най-интензивната си жар:
постигнете или умрете. Във всеки един миг нека животът ви бъде гарант: „Ще успея
или ще умра.” Нека подходът ви към звука бъде отдавайки себе си в този дух. Не се ли
отдадете, нищо няма и да получите. Ако сте способни да поискате да се отдадете с
подобен интензитет, ще станете подходящ кандидат за по-висшия свят.
Служене означава себеотдаване, себепосветеност и именно това трябва да бъде
отношението ни, когато подхождаме към онази равнина. По този начин всички обвивки
на егото ще изчезнат една по една, а истинският ни аз ще излезе отвътре, посочвайки
родната си земя: „Ето това е домът ми.” Толкова много покривала ни отклоняват в
различни посоки, отвеждайки ни далеч-далеч от нашата сварупа, нашата истинска,
благородна душа, която служи в най-висшата равнина на цялостния организъм.
Прекрасният свири и танцува насред собствената си сладост и обич, и ние можем да Го
достигнем, следвайки всеки един миг този курс – „постигни или умри”.
Чрез себеотдаване мога да намеря щастливата си съдба, а не като господар, седнал в
креслото си, който трупа информация от различни страни, за да я употреби за
себичните си планове. Адау шраддха татах садху-санга ‘тха бхаджана-крия („Бхакти
Расамрита Синдху”, Пурва, 4.15): да се напредва с вяра, запазвайки общуването с
преданите и посвещавайки дейностите си на Бога, означава това – трябва да вървите
нататък в живота си с настройката, че сте готови да отдадете живота си. „Постигни или
умри” разбира се не е във физически, а в съкровен, вътрешен смисъл (бхаджана-крия).
Това е себеотдаване, отдаване на егото.
Посредствените желания няма да могат да ви докосват
Тато ‘нартха-нивриттих сят: ако сте способни да приложите това, нежеланите неща
вътре във вас ще изчезнат леко и бързо. Тато ништха: тогава ще откриете една
неизменна свързаност с един принцип в живота си. Този принцип винаги ще действа
неспирно, а останалите мимолетни, посредствени желания няма да могат да ви
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докосват. След това ще откриете ручи, истинският вкус към божественото. Инак, преди
да достигнем тази неизменна фаза, какъвто и вкус да си мислим, че ме добили е просто
измамен и неистински. Ништха означава найрантаря: когато сме установени в двайсет
и четири часова постоянна свързаност с онази пленителна същина, тогава ще се породи
истинският вкус и ние ще можем да се осланяме на него. Всеки друг вкус, който можем
да открием във всяка друга позиция е ненадежден. Необходима е двайсет и четири
часова свързаност с божествеността, елиминирайки всички останали светски
очарования. Едва тогава ручи, осъзнатият вкус, който възниква вътре в нас, е надежден
водач.
След това се поражда асакти, естествената наклонност, а после се появява бхава,
пъпчицата на цветето на према, божествената любов. Това е пътят на нашето развитие.
Ако има каквото и да било подражание, това би довело единствено до оскърбления.
Тези оскърбления ще бъдат записани в кръга на изпитващите от по-висшата сфера,
които ще ни сложат диквалифициращ печат, че сме престъпници и не ставаме. Това ще
е в наша вреда и ще възпре бъдещия ни напредък. Затова трябва да сме много
внимателни да не извършваме оскърбления, апарадха. По-добре да си новодошъл с
празна характеристика, отколкото да си с криминално досие, защото то ще е в твой
ущърб. Трябва да сме много, много внимателни в нашето търсене на най-висшата цел
на вечния си живот. Такова бе изричното предупреждение, дадено от нашия
Гурумахарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, който ни привличаше да
следваме линията на изключителната преданост.
Живата същина на практиката е най-важното, а тя е себепосветеността
Севонмукхе, настроението на служене, е най-важно. Нашият Гурумахарадж не ни
позволяваше да четем много, дори по-въвеждащ тип книги, касаещи общата садхана
или практики, какво да говорим за по-възвишени творби. Вместо това от нас се
очакваше действително да следваме тези практики чрез слушане от верния източник и
практикуване според напътствията, дочути оттам. Служене – да се научим да се
отдаваме правилно. Има различни методи на служене: шравана, слушане; киртана,
възпяване; смарана, помнене; вандана, молитви и т.н. Шрила Рупа Госвами е изброил
шейсет и четири вида предани практики, а по-нататък се споменава, че съществуват
стотици видове. Но не практиките са най-важното, най-важна е живата същина на
практиката, а тя е себепосветеността. Затова трябва да се научим как да се
посвещаваме, а това става под насоката на ваишнава.
Стремете се да получите практическо обучение, действайки под заръките на верния
представител – това в най-голяма степен ще ви помогне да изучите и практикувате
истинската посветеност. Насоката трябва да идва свише. Тя може да е нещо много
рядко, но е най-ценното. Трябва безкористно да се отдаваме на всяка заръка, спускаща
се отгоре. „Няма да служа на прищевките си или на капризите на хора от моето ниво,
но каквото дойде от по-висшата равнина, ще му се покорявам с плам.” Това е ключът.
Това е служене.
Севонмукхата, отношение на служене – какво означава това? Веднъж, по време на
последните си дни на този свят, нашият Гурумахарадж Шрила Прабхупада каза на един
санняси, който бе прекарал пълни двайсет години в мисията: „Ти не ме прозря, не можа
да видиш кой съм. Като някакъв земевладелец държиш няколко семейни, които да ти
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служат и периодично ми даваш дарение от тях. Станал си като търговски посредник, а
трябваше да си изцяло мой – мой представител. Ти не правиш това. Зависим си от тези
семейни, като междувременно поддържаш някаква връзка с мен. Не това е необходимо.
Ти не си член на този свят, ти си само мой. Каквото кажа, трябва да го правиш. Не бива
да се продаваш на никакво предложение, идващо от този свят. Трябва да си целият мой
слуга.” Така че нужното отношение се намира рядко. Трябва да се отдадем на онова,
което се спуска от по-висшата равнина и после да го осъществим.
вирачая майи дандам динабандхо даям ва
гатир иха на бхаваттах качид аня мамасти
нипатату шата-котир нирбхарам ва навамбхас
тад апи кила пайодах стуяте чатакена
Птичката, позната като чатака, винаги гледа нагоре за дъжд, но никога не би пийнала
вода от земята, дори да има в изобилие. Тя чака само водата, която би дошла отгоре.
Може да завали порой, може да падне гръм, ала тя няма да пийне и една капчица от
земята. Нашето отношение трябва да е такова. Трябва да следваме каквато заръка и
насока идват свише, като никога не се опитваме да осъществяваме някой план от
светската равнина. „Аз съм свързан с Директора, с Господаря, с Бога, който е горе.”
Такава практика е благоприятна.
Може да мантруваме името, да слушаме музикален киртан и т.н., но истински живот
ще присъства до степента, до която действието ни е по поръка, спусната от висшата
равнина, и доколкото пламенно и сериозно изпълняваме тази поръка. По този начин
можем да бъдем въздигнати нагоре. Можем да бъдем въведени в по-висшите слоеве
единствено като изпълняваме заръката свише, без да задаваме въпроси. Ако сме
сигурни, че тази заръка идва от по-висшата сфера, трябва да се отдадем
безпрекословно. Живеейки на разположение на по-висшето се научаваме безкористно
да служим на онова, което няма никакъв светски източник. Това е, което ни е нужно:
ваишнава-сева и гуру-сева – служене към ваишнава и гуру. Единствено чрез гурубхакти – преданост в служенето към Шри Гурудева – всички желани цели ще бъдат
осъществени наведнъж (етат сарвам гурау бхактя, пурушо хй анджаса джайет, ШБ
7.15.25). Има толкова много признаци, по които да се разпознае автентичният гуру, и
покорявайки се на насоките свише, можем да напредваме към възвишеното и да бъдем
повдигнати в онази сфера, ако ни счетат за достатъчно квалифицирани. Това
настроение на служене е главният ни актив в живота, ако искаме да идем в по-висшата,
свръх-съзнателна област.
Приложим ли разум, няма да стигнем до никъде
Във „Веданта Сутра се споменава”, че процесът за стигане в онази област е
посредством откровение, разкрита истина, а не чрез разсъждение (таркапратиштханат). Приложим ли разум, няма да стигнем до никъде. Сред ловките в
спора и аргументацията винаги може да се намеря някой още по-ловък – по този начин
край няма да има. Затова тарка, разсъжденията и доводите, са неубедителни
(апратиштха). Интелектуализмът няма място тук, тъй като свръхсъзнанието не е под
наша власт. То не може да е обект на интелекта ни. Чрез служене, чрез почитане, чрез
себеотдаване, чрез влагане на сърцето можем да поканим този висок гост, а не по

33

някакъв друг начин. Не е възможно да Го уловим и поставим в клетка чрез интриги и
конспирация. Подобен опит би издал един преоблечен Сатана.
Не само себеотрицание, но и себеотдаденост е необходима, за да се доближим към
Бога. Дълбоката себеотдаденост ще ни въвлече във връзка с по-висшата, благородна
същност; именно тази връзка трябва да култивираме по всякакъв начин. Служене не
означава служене на мая. Трябва да съм много внимателен и чувствителен да не би
просто да служа на мая, която ми се явява в пленителна „божествена” форма. В
настоящото си положение трябва да сме изключително бдителни на кого и какво
служим. Основната вълна ще е гяне праясам удапася (ШБ 10.14.3) – ненавистно да
отхвърляме (удапася) всички предложения на интелекта. Каквото и да е способен да
отсъди, приеме или отхвърли интелектът, то несъмнено е от нисш тип. Затова в крайна
сметка трябва да го отхвърлите с разбирането, че просто е нужно да преклоните глава
(наманта ева).
Стремете се да се свържете там, където никога няма да бъдете господари
Началото на собствения ви интерес е да склоните глава и тогава сърцето ви ще бъде
запленено от само себе си. Стремете се да намерите връзка там, където винаги ще сте с
допрени длани и никога няма да бъдете господари. Такова себеотрицание и смело
себеотдаване са необходими, ако искате да заживеете в по-висшата равнина. В
противен случай можете да господарувате в ада. Както е казал Сатаната: „По-добре да
си господар в ада, отколкото слуга в рая.” Ала е нужно тъкмо обратното.
Гяна, знанието, обикновено се почита като нещо много чисто. По-голямата част от
хората смятат гяна за безгрешно, тъй като не е свързано с грубите, материални неща.
Навред се признава, че да се борави с грубата материална енергия е много
нехигиенично, вредно (шашвад абхадрам); а знанието се приема от възвишените
личности за много чисто, безгрешно и безупречно (гянам алам ниранджанам). Ала ако
не е свързано с Кришна, подобно знание трябва да бъде ненавистно отхвърлено.
найшкармям апй ачюта-бхава-варджитам
на шобхате гянам алам ниранджанам
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.12)
Тук в „Шримад Бхагаватам” се казва, че знанието навред се признава за безгрешно,
чисто и праведно, но ако не е свързано с позитивното абсолютно добро, тогава то е ваш
враг. Един квалифициран кандидат би гледал на нещата по този начин. Гяна-шунябхакти – отдадеността е толкова чиста, че всяка връзка със знанието, което се счита за
много безукорно и чисто – дори тя трябва да бъде отхвърлена с ненавист. Такова ниво
на отдаденост е необходимо, за да се свържем още по-нависоко с истинската преданост.
Както очарованието на материалните придобивки, така и очарованието на надмощието
да знаеш всичко трябва да бъдат отхвърлени (гяна-кармадй-анавритам). Не е възможно
за вас да знаете каквото и да било за безпределното, нито по отношение на величината
му, нито по отношение на качеството му. Безпределното е поток от всевластие, така че
какво можете да узнаете за него? Затова знание означава повече от складирането на
множество относителни или лъжовни събития и „продаването” на тази информация на
света, с цел постигане на нещо друго, като например слава и престиж. С презрение се
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откажете от това и се захванете с неквалифицирано и безусловно служене. Това е
благородно и ще ви извиси към по-благородния свят.
И така, карма и гяна – боравенето с материя и боравенето със знание – не се насърчават
и двете. Знанието няма да бъде допуснато на онзи „пазар”, където царуват абсолютната
воля и всевластие. Никакво правило и предписание нямат думата там. Фалшивият склад
няма място там.
Единствено като се отдадем ще влезем в тази висша връзка. Настроението на служене е
наш приятел. Ние сме единица настроение на служене, а служене означава отдаденост
към по-възвишеното. По-възвишеното значи онази равнина, която е незамърсена от
материални и интелектуални придобивки. На нея трябва да служим.
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ГЛАВА ШЕСТА
Най-висшата концепция за поведение
Един ден Шрила Бхактивинода Тхакура сънувал, че мантрува светите имена на Бога и
се носи в небето накъдето си иска. Неочаквано открил, че се намира недалеч от Ямалая,
където е съдебната палата на Яма, бога на смъртта, и където се съдят грешниците от
този свят. Той сварил там Брахма, Нарада, Шива и други да обсъждат с Ямараджа
значението на две шлоки, изречени от Шри Кришна в „Бхагавад Гита” (9.30-31), но не
можели да решат проблема с правилното им тълкувание.
апи чет судурачаро, бхаджате мам ананя-бхак
садхур ева са мантавях, самяг вявасито хи сах
„Външно човек може да изглежда, че върши много грехове, но ако той е изключително
отдаден в преданост на Мен, трябва да бъде считан за най-чист светец. Каквото и да
прави, той го прави сто процента правилно.”
кшипрам бхавати дхарматха, шашвач чхантим нигаччхати
каунтея пратиджанихи, на ме бхактах пранашяти
„Много скоро той ще стане праведен в поведението си и ще добие истински мир в
живота. О сине на Кунти, поверително кажи на всички, че Мой предан никога не
пропада.”
Изключителната преданост е отвъд благочестие и греховност
Ала онзи, който е зает в изключителна преданост към Бога, ананя-бхаджана, е описан
от Бога със собствените Му думи: сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам
враджа – „Изключително предан на Мен е онзи, който изоставя всички фази на дълга
(сарва-дхарман) и се отдава в Моите нозе, приемайки единствено дълга си към Мен.”
Как тогава, след като вече е надхвърлил всички фази на дълга и се е отдал на Бога, би
могъл този изключителен предан (ананя-бхак) по-нататък да стане „отговорен” или
външно „благочестив човек” (кшипрам бхавати дхарматма)? Това е аномалия.
Ямараджа, Брахма, Нарада и другите обсъждали този въпрос, но не можели да стигнат
до заключение. Как така човек ще стане „благочестив съвсем скоро” след като той вече
е изоставил всички видове задължения, били те благочестиви или неблагочестиви, за да
се отдаде изключително и само в нозете на Върховния Бог? Като не намирали решение,
те изпратили да повикат Шрила Бхактивинода Тхакура, когото забелязали да върви по
небето и да повтаря името на Бога. „Той е чист предан, а не обикновен бхакта,
издълбоко познава писанията, затова нека дойде и разтълкува тези стихове от „Бхагавад
Гита”.
Така Шрила Бхактивинода Тхакура бил поканен и отишъл там. И той разкрил смисъла.
Апи чет судурачаро, бхаджате мам ананя-бхак – независимо от външните му
практики, изключително преданият (ананя-бхак) трябва да бъде приеман (мантавях) за
стопроцентов светец (садху). Затова заключението е, че онзи, който е способен да
осъзнае това, който заяви, че изключително преданият на Кришна, независимо от
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външните си практики, е стопроцентово свят – той скоро ще стане дхарматма,
добродетелен и благочестив. Неговото становище и заключение са стопроцентово
верни, а поведението му много скоро ще стане съвсем чисто и той също ще има
възможността да поеме по пътя към вечната истина.
Без значение дали се покоряваме или не на страничните закони,
трябва да спазваме Неговия абсолютен закон
„Така че, Арджуна, възползвай се от това и дръзко заяви пред всички, че Мой предан,
който изцяло Ми се е отдал, никога не може да пропадне. Дори и външно да изглежда,
че върши нещо лошо, той ще бъде спасен. Успехът му в живота е сигурен. Заявявайки
това, ти ще спечелиш благодатта да станеш праведен и ще имаш шанса да добиеш
вечно духовно умиротворение. Който е способен да разбере това и има смелостта да
заяви, че Мой изключителен предан никога не подлежи на пропадане – той на свой ред
получава възможността да стъпи на пътя на изключителната преданост и ще постигне
вечен покой.”
Той ще постигне всичко, защото по правилен начин цени изключителната преданост.
Всичко е за Бога и за никоя друга част. В Абсолюта всичко е за себе си. Абсолютът е за
себе си. Независимо дали се подчиняваме или не на законите на страничния или
отделен интерес, трябва неизменно да се покоряваме на закона, че всичко е за Него.
Това е основното правило, а всички останали са допълнителни. Можем да изпълняваме
или не изпълняваме задълженията си, ала дълга си към центъра трябва да изпълняваме
– това е единственият важен фактор при всички случаи. Затова и онзи, който е способен
да оцени това и смело го утвърждава на всеослушание, би следвало действително да
цени тази концепция и е сигурно, че той ще оцелее и ще усъвършенства положението
си съвсем скоро. „Ще стъпи на пътя на вечния мир, а той е служенето към Мен,
Кришна.” Това е скритото значение.
Най-висшето качество у всяка частичка от целостта е да е посветена на центъра, пък
дори и да нарушава задълженията си към което и да било друго нещо в обкръжението.
А онзи, който може да почувства, да оцени и утвърди това – той също скоро ще
постигне подобна позиция. Вътре в съкровеността на сърцето си той е способен да
оцени - а това е реализация по този път, която много скоро ще донесе ефект и всички
ще видят: „О, той също встъпва на пътеката на ананя-бхаджана, изключителното
придържане към зова на Абсолютния Център, а това е най-важното, то е всичко!”
Считайте го свободен от вина
„Дхарма означава нравственост, задължения, включително задълженията към баща,
майка, страна, общество, човечество и т.н. Но ако някой ги пренебрегва всичките, ала
остава пряко свързан с Мен, ще бъде считан за свободен от всякаква вина. Той следва
линията на сарва-дхарман паритяджя, мам екам шаранам враджа. Той постъпва
правилно; а онзи, който просто е способен да оцени това, съвсем скоро ще встъпи в
същата класа.” Това е целият смисъл.
Според стандартната или най-често срещана интерпретация, начинаещият в преданото
служене може да има какви ли не лоши наклонности в поведението си, но със
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съзряването му те би трябвало да изчезнат. При все това у някои свещенослужители
може да се наблюдава нежелано поведение, поне външно.
Предъвквайки неговата отрова, тя ще дойде в мен
Колкото повече се вглеждаме в поведението на другите, толкова повече губим
собственото си време и енергия. Наместо да ни носи благо, подобна практика ни връща
назад. Ако се опитвам да намирам недостатък у някого, особено у някой предан, този
недостатък ще споходи самия мен. Дъвчейки неговата отрова, тя ще се прехвърли в
мен. Избягвайте да се свързвате по подобен начин. Стремете се да намирате доброто в
другите – това ще е от помощ за вас.
Имаше една система в нашия Матх по времето на Гурумахарадж: той заръчваше на
един предан да възхвалява друг – и особено такъв, когото не харесва. Така преданият се
принуждаваше да намери добрите качества на другия и това облагодетелстваше самия
него. Пренебрегвайки всичко лошо в разбирането си за другия, той трябваше да търси
доброто у него, което бе в негова полза.
Не се осмелявайте да критикувате онези, които са под опеката на Кришна
В културата ни не бива да има никакви лоши неща, никъде, особено към преданите.
Кришна е поел грижата за Своите отдадени души (ананя-бхак). Така че каквото добро и
лошо може да присъства у тях, то е Негова отговорност. Всичко лошо или зло в някой
предан може да изчезне всеки един миг по Неговата воля, но иначе Кришна може да
оставя тази наклонност, за да послужи на някаква Негова цел. Такова виждане трябва
да имаме. Не бива да се осмеляваме да критикуваме онези, които са пряко под опеката
на Кришна; в противен случай ще си навлечем големи трудности. Трябва да се стремим
да намираме доброто у тях, защото това ще ни помогне в голяма степен. То не е нещо
теоретично, а е съвсем практическо съображение.
Шрила Рупа Госвами дава примера, че святата вода на Ганг може външно да изглежда
мръсна, ала тази външна замърсеност с кал, мехури и пяна не може да промени
пречистващата способност на водата от Ганг. По същия начин преданият сам по себе
си, чистата душа или атма, е пречистващ – той е най-чистият и нормален фактор в
света. Каквото може външно да се забележи в характера му е като калта, мехурите и
пяната по водата от Ганг. Пречистващата способност на водата от Ганг е нещо отделно
и не може да бъде нарушена от никаква пяна или мръсотия, смесени с водата.
Духовното качество не зависи по никакъв начин от привидното материално качество.
Някой ваишнава понякога може да изглежда малко алчен, малко гневен; или физически
може да е сляп, глух, сакат – обаче светият характер на ваишнавата е независим от
умствените му или физически характеристики.
Когато Шри Чайтаня Махапрабху обикалял из Южна Индия станала случката с
Васудева Випра на Курмакшетра. Той бил прокажен, но в същото време бил голям
бхакта. Физическото му поведение също било изключителен пример: ако някой червей
паднел от отворените му рани на земята, той го вдигал и го връщал в раната, за да не
умре. Бил съвършен предан. Махапрабху го прегърнал и благодарение на досега Му,
проказата изчезнала.
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Също и Шрила Санатана Госвами се заразил с рани по цялото си тяло заради някаква
нечиста вода, която пил в джунглата, връщайки се от Вриндавана в Пури. Махапрабху
имал обичая да го приветства с прегръдка, но Санатана се опитвал да се дърпа. Той
възразявал: „Не ме докосвай! Това е тяло на грешен човек.” От раните се стичала гной
и миришели лошо, но Махапрабху го прегръщал насила. Санатана бил взел решение:
„Или ще си тръгна оттук, или ще намеря смъртта си, падайки под колелетата на
колесницата на Бог Джаганнатха.” Ала тъй като Богът се намира в сърцето на всеки,
Махапрабху знаел какво си е наумил Санатана. Той му се скарал и го прегърнал насила.
Всички рани изчезнали и тялото на Санатана изведнъж станало сякаш златно.
Изключителната преданост към Кришна е единствената необходимост
Махапрабху казал: „Санатана, ти си ваишнава. Твоето тяло не е увредено. Апракритадеха томара ‘пракрита’ кабху ная. Кришна ме изпитва. Аз съм санняси и Той
проверява дали има някаква пристрастност в отношението ми към един ваишнава,
просто задето външно по тялото му има множество рани. Изпитва ме дали ще се
отвърна от общуването с такъв ваишнава и ще го отхвърля. Но твоето тяло бездруго
вече е чисто и единствено с цел да ни изпита Кришна е сътворил тези обстоятелства.
Ако не бях способен да видя това, щях да се проваля на Неговия тест и щях да бъда
измамен от Кришна. Това е просто театър, то е нищо. Твоето тяло е чисто, защото си
ваишнава, предан на Кришна. Тази замърсеност е само привидна, за да послужи на
божествената цел на Кришна. Където съществува Ваишнавата – истинска свята
посветеност – никога не може да има нищо нечисто. Единствено за да изпита
предаността ми, Кришна те е изпратил при мен в такова състояние.” Така Махапрабху
го прегърнал и демонстрирал, че той бил абсолютно чист.
Независимо дали външно сме чист или нечисти, целият принцип е, че нашата
изключителна преданост към Кришна е единствената необходимост. Обичайно
погледнато, гопите също са грешници. Те пресичат законите на обществото и
шастрите, значи са грешници. Обаче гопите заемат най-висшата позиция в чистотата,
благодарение на изключителната си преданост към Кришна и към никой друг. Те не
могат да сторят друго, освен да служат на Кришна стопроцентово, дори с риск да
погазят целия закон на нравствеността. Те са считани за най-високия идеал в
предаността.
Ала такава преданост не е нещо евтино. Няма как всеки да продължава със заниманията
си в този свят, възползвайки се от подобни идеали. Така няма да стане. Трябва да има
истинско мерило за предаността, а не че всеки може да прави каквото си ще и да го
представя за чиста преданост, като пракрита-сахаджиите. Такова нещо е
недопустимо.
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ГЛАВА СЕДМА
Великата победа на любовта
Предаността е над всичко. Шаранагати, отдадеността, е най-висшето притежание на
всеки. Отдайте се на Него и Той милостиво може да стори името си достъпно за нас и
така ще можем да Го познаем.
В Упанишадите се казва: ям евайша вринуте тена лабхях – онзи, когото Той избере да
Го познае, може да Го познае. Иначе никой не е способен да Го познае против волята
Му. Той си е запазил цялото право да не бъде излаган на показ пред сетивата на кого да
е. Той е толкова висш, че може да го направи. Ако не желае да бъде познат, никой не
може да Го познае, а пожелае ли да бъде познат от някого, той може да Го познае.
Такава е Неговата позиция.
По заръка на неговия Гурудева Девариши Нарада, свещеният „Шримад Бхагаватам”
бил даден от Ведавяса като заключение на ученията му. След като изложил Ведите,
Упанишадите, Пураните, „Махабхарата”, „Бхагавад Гита” и т.н., последният дар на
Ведавяса в света на писанията бил „Шримад Бхагаватам”. А посланието на
„Бхагаватам” е, че красотата е над всичко – и над знанието, и над справедливостта.
Милостта е над справедливостта. Обич, любов, красота, очарование, хармония – те са
над всичко и това абсолютно разбиране за най-висшата реалност е в разбирането за
Кришна.
Не копнейте нито за сила, нито за знание, а копнейте да служите на Прекрасния
Красотата превъзхожда знанието и силата. Знанието стои над силата, а над него е
красотата, очарованието, любовта. Това е най-висшето. „Шримад Бхагаватам” заявява:
кришнас ту бхагаван сваям – Кришна концепцията за Бога е най-изначалната
концепция за Абсолюта. Това е основното изявление на „Бхагаватам” – че Богът като
Красота е над всичко. Едва под Него са страхопочитанието, благоговението, силата и
т.н.
И Махапрабху Шри Чайтанядева посочва: „Идете при Прекрасния, Красивата Реалност
– Той е вашето най-висше постижение. Не копнейте нито за сила, нито за знание, а
копнейте да служите на Прекрасния – така ще бъдете приети, допуснати в земите на
Прекрасния.” Това е най-висшето осъществяване. Не си губете енергията, занимавайки
се да преследвате какви ли не други цели, а вървете направо – гяна-шуня-бхакти. С
помощта на садху-санга приемете името на Бога и се стремете да вървите право към
разбирането за Бога като Кришна. Кришна съзнание е нашето най-висше постижение и
именно него ни дават Шри Чайтаня Махапрабху и „Шримад Бхагаватам”. Шри Чайтаня
Махапрабху препоръчва: „Не си пилейте енергията по нищо друго. Оползотворете я в
Кришна концепцията за Бога.”
Затова ние се стремим да напредваме в тази посока, като същевременно молим и
приятелите си да се опитат да прегърнат този живот. Пълнотата на живота за всяка
частичка от съществуването в този свят може да се намери там. Вървете към
всеобхватното добро. Къде сте и кои сте няма значение. Поемете към Кришна съзнание.
То е най-висшето осъществяване на живота за всекиго. Трябва просто да обърнете лице
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към Него и да тръгнете, а Сладкият Абсолют, Шри Кришна, ще ви посрещне. Такава е
кампанията на Гаудия-ваишнавите.
Шрила Рупа Госвами е описал Кришна по научен начин: акхила-расамрита-муртих.
Нашите сърца жадуват за удовлетворение и щастие от най-различен тип, но Кришна е
пазарът на всички видове раса, вкусове на екстаза. Всички видове раса са у Кришна и
Той ги олицетворява до един, така че всеки може да открие съответстващото си място
единствено у Него и никъде другаде. Той е Кришна – акхила-расамрита-муртих.
Цялото удовлетворение, от което се нуждаем, е въплътено в Него. Затова единствено
Той може да каже: „Изоставете всичко и елате при Мен, няма да съжалявате. Ще
намерите най-висшето си удовлетворение.” Никой друг никога и никъде не е казвал
подобно нещо. Само Кришна го е казал и Махапрабху посочва: „Вървете право натам,
не ходете никъде другаде, а направо към Кришна концепцията – там е домът ви.”
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ГЛАВА ОСМА
Най-сияйното слънце
паривадату джано ятха татхаям
нану мукхаро на ваям вичараямах
хари-раса-мадира-мадатиматта
бхуви-вилутхама-натама нирвишамах
„Клюкарите може да злословят за нас, но ние няма да им обръщаме внимание. Напълно
опиянени от екстатичното вино на служенето към Шри Хари, ще танцуваме, ще се
търкаляме по земята и ще губим свяст.”
Има една класа хора, които си мислят, че могат да приемат опиати и да мантруват, да
танцуват и да се търкалят по земята, имитирайки божественото опиянение, споменато в
този стих, написан от Сарвабхаума Бхаттачария. Смятат, че могат да си купят
„божествен” екстаз много евтино с помощта на опиати, но всичките им опити са
измамни. Какво да говорим за тях, дори стремежът на йогите е нисш.
ямадибхир йога-патхаих, кама-лобха-хато мухух
мукунда-севая ядват, татхадхатма на самяти
(„Шримад Бхагаватам” 1.6.35)
„Възбуденият ум, постоянен заложник на враговете си под формата на поквара,
кореняща се в похот и алчност, пряко бива овладян чрез служене на Върховния Бог,
Мукунда. Той никога не би могъл да бъде възпрян или умиротворен по същия начин
чрез практикуване на осем-степенната йогийска дисциплина, която в основата си се
базира на обуздаване на сетивата и ума (яма, нияма и т.н.)
Тук Шри Нарада Муни казва: „Вие, йоги, си мислите, че чрез процеса на контролиране
на дъха добивате покой на ума, а също и власт над сетивата. Но това е само временно.
Дори и да продължи животи наред, то е нещо изкуствено. Няма как приносът му да е
постоянен. Мислите си, че контролът над похотта и гнева е всичко и че ще откриете
един вид спокойствие вътре в себе си, че сте господари на похотта, гнева, алчността и
т.н. (кама, кродха, лобха, и прочее). Обаче сте неспособни да запазите тази позиция.
Това е по-низша позиция, по-низш тип покой, които не могат да бъдат поддържани
постоянно. Неминуемо ще паднете от тази позиция. Тя е временна (хато мухух –
контролът трябва да се възобновява отново и отново). Но мукунда-севая ядват…
самяти – спокойствието, който постигате чрез йога практиката не може да се мери с
онова умиротворение, което ще намерите вътре в себе си, служейки на Мукунда.
Вашата йога е изкуствено средство за озаптяване на кама, кродха и т.н., които вълнуват
ума; тя донася бързи, ала преходни резултати. Чрез практикуване на контрол над
дишането, прана-ваю, човек може да стане „господар” на сетивата, но това е временно.
В разказа за Аджамила също виждаме да се споменава покаянието на „слонската баня”:
квачин ниварттате ‘бхадват, квачич чарати тат пунах
праяшчитта атхо ‘партхам, манйе кунджара-шаучават
(„Шримад Бхагаватам” 6.1.10)
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„Понякога човек се въздържа от грях, но с времето все пак извършва този грях. Затова
аз считам покаянието (в традицията на карма-канда, или пресметливостта на светските
дела) за също толкова безполезно, колкото една слонска баня. (Слонът има навика
веднага да се овъргаля в прахта след като се е потопил във водата.)”
Направил съм нещо греховно и смятам, че чрез противоположната практика, каквато е
покаянието (карма-праяшчитта) грехът е изкупен. Ала още в следващия миг
неизменно извършвам отново същия грях. Посредством гяна-праяшчитта може да
спечелим донякъде по-дълготрайно въздържане от греховни действия.
тапаса брахмачарйена, самена ча дамена ча
тягена сатя-шаучабхям, ямена ниямена ва
деха-ваг-будххиджам дхира, дхармагях шраддхаянвитах
кшипантй агхам махад апи, вену-гулмам иваналах
(„Шримад Бхагаватам” 6.1.13-14)
„Въздържание или едно-насочено внимание, неизменно целомъдрие, овладяване на
вътрешните и външните сетива, милосърдие, истинна реч, чистота, дисциплина на
сетивата (яма), като се започне от ненасилие, регулиране на ума (нияма), като се
започне с редовно повтаряне или концентрация върху мантри – по силата на подобни
практики, искрено стремящите се към освобождение (гяни), които познават
религиозните мистерии, се избавят дори от най-тежките грехове, извършени с мисъл,
дума или дело, както сноповете бамбук изгарят в огъня.”
Пейзажът може да е чист цяла година, но следващата година, с настъпването на
дъждовния сезон, шубраците неминуемо ще поникнат отново. Ала видът чистота, която
ще постигнем, свързвайки се със служенето към Васудева, Шри Кришна, е с вечна и
чудно девствена природа. Не можем да се надяваме да я сдобием чрез никакви други
методи, освен чрез своята отдаденост и чрез приемането на служене към Бог Шри
Кришна, Красивата Реалност.
кечит кевалая бхактя, васудева-параянах
агхам бхунванти картснйена, нихарам ива бхашкарах
(„Шримад Бхагаватам” 6.1.15)
„Ала макар да се среща много рядко, преданият, който е напълно вглъбен в служене
към Бог Васудева, унищожава из корен всички грехове посредством практиката на
изключителната преданост, която е безразлична към гореспоменатите аскетични
практики. Както слънцето напълно унищожава цяла планина от сняг, изключително
преданите, вглъбени в служене към Васудева, по същия начин са способни изцяло да
изкоренят греха по силата на своята преданост, и то без дори да полагат усилия за
това.”
Такова спокойствие не може да бъде открито никъде другаде. Правилното ни разбиране
и настройване спрямо по-висшия център ще ни донесат това спокойствие и свобода от
всевъзможните тревоги, което не може да се постигне по никакви изкуствени начини,
лишени от разбирането за по-висшия център.
тапасвино дана-пара яшасвино
манасвино мантра-видах сумангалах
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кшемам на винданти вина яд-арпанам
тасмаи субхадра-шравасе намо намах
(„Шримад Бхагаватам” 2.4.17)
„Отдавам почтителните си поклони на Върховния Бог, който е прославен навред като
Най-висшето Добро. Без да поднасят действията си на Него, нито стремящите се към
освобождение (гяните), които се отдават на отречения, нито въздаващите светска
благотворителност (кармите), нито известните по целия свят, нито извършващите
жертвоприношенията Ашвамедха, нито мъдреците или йогите, нито онези, които се
посвещават на повтаряне на мантри, нито хората с благочестиво поведение – никой от
тях не може да постигне нищо благотворно в живота.”
Тук, във встъпителната си реч преди изложението на „Шримад Бхагаватам”, Шри
Шукадева Госвами казва на мъдреците: „Знам, че тук са се събрали множество
мъдреци, йоги и най-различни видове отреченици (тапасви), но аз подчертавам пред
всички ви: тапасвино – има много извършващи покаяния аскети; дана-пара – има
такива, които са прославени с огромните си дарения; яша-свино – може да има мнозина,
които са известни с творбите си или с жертвите си; манасвино – има много велики
мислители; мантра-видах – има и такива, които са много добре запознати с
приложението на мистичните слова, и т.н; но вие трябва да разберете, че никой от тях
не може да има успех в живота, без да се е отдал на Кришна. Разбирането за найвисшата, централна истина може да ви донесе спокоен и хармоничен живот, и никакъв
частичен успех не може да се сравнява с подобно постижение.”
Концентрацията, подбудена от химически вещества и наркотици е изкуствена
концентрация. Всичко, привнесено от светската равнина, няма как да не е с изкуствена
и по-низша природа. С други думи, това е теорията, че фосилът е бащата на всичко.
„Фосилът е създал Бог.” Съзнанието за Бога, божественото съзнание е „произлязло” от
концепцията за фосила. Фосилът уж е еволюирал в човешкия род, а пък сред хората се е
развила концепцията за Бога. Така че фосилът е „причината”, породила съзнанието за
Бога. Фосилът е „бащата” на Господ. По същия начин, да се смята, че светските опиати
могат да породят щастливия екстаз на разбирането за абсолютната красота и сладост –
това е атеизъм.
Въпреки че съзнанието е фино, то е по-трайно от светските фосили. Не бива да се боим
от трансформацията или „умирането”; трябва да приветстваме смъртта на егото. „Умри,
за да живееш”. Ако мотивацията ни идва от верния източник, трябва да гледаме на
трудностите, пред които се изправяме, не просто като на отречение. Не бива просто да
се нагърбваме с трудностите, но да осъществим целта Му. Вътрешната жертва е понеобходима от външната жертва. Затова юкта-вайрагя (отречението в дух на
преданост) се препоръчва като най-ползотворно. Не физическата болка е целта ни.
Целта ни е да удовлетворим Него; тогава оттам ще ни бъде препоръчана линия на
поведение, която се счита за най-добра за нас. Трябва да се съгласим изцяло да се
отдадем на по-висшето въздействие. Това е необходимо. Ако трябва да отсъдим за себе
си, ние следва да приемем юкта-вайрагя, защото не болката и лишенията са нашата
цел. Нашата цел е да удовлетворим Кришна. Трябва да позволим на огъня, запален от
нашия Гурумахарадж, да продължи да гори. Не бива да поддържаме някакъв мижав
огън. Идеята, която даде Гурудева, е нещо рядко срещано в този свят. Насред хиляди и
милиони е шансът това семенце да бъде посяно в сърцето ни.
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манушянам сахасрещу, кашчид ятати сиддхайе
ятатам апи сиддханам, кашчин мам ветти таттватах
(„Бхагавад Гита” 7.3)
„Всред безброй души, някои са постигнали човешка форма на живот, а сред много
хиляди човешки същества, някои се стремят да постигнат пряко възприятие на
индивидуалната душа и на Свръхдушата; и сред много хиляди такива стремящи се,
които са успели да прозрат душата и Свръхдушата, едва неколцина наистина виждат
Мен, Шямасундара.”
брахманда бхрамите кона бхагяван джива
гуру-кришна-прасаде пая бхакти-лата-биджа
(”Чайтаня Чаритамрита” Мадхя 19.151)
„Следвайки нишката на своята карма, съществата се скитат из множество форми на
живот във вселената. Измежду всички тези бродещи души, онзи, когото споходи
сполуката на духовните заслуги (сукрити), благоприятстваща предаността, получава
семенцето на пълзящото растение на предаността по милостта на гуру и Кришна; това
семе е добрата вяра (шраддха).”
Това не е нещо лековато. Трябва да знаем, че това семенце на съзнанието за Кришна е
най-скъпоценното нещо в цялото творение. „Всичко – и добро, и лошо – принадлежи на
Кришна и аз съм Негов безусловен слуга.” Това трябва да е основната ни мисъл, а
подробностите ще се разгръщат постепенно. Не бива да се боим от някаква
несправедливост. Бог е Абсолютното Добро, затова и милостта Му е абсолютна,
любовта Му е абсолютна, Той е любящият център. Сърцето ни трябва да стане широко,
просторно, за да приеме такова семе. Любовта е най-необятното нещо. Любовта може
да подслони дори врага. Любовта не се страхува от никаква жертва, затова може да
приеме дори врага, и с това да го победи. И такава победа е пълна и съвършена. Нашите
завоевания не са напълни, но завоюваното от любовта е напълно. Така че трябва да сме
готови да заплатим стойността на подобно постижение. „Умри, за да живееш.” Та какво
ли мога да дам? Всичко Му принадлежи, самият аз също принадлежа на Него. Трябва
да призная, че съм Негов. Само толкова е необходимо. Това е най-важното познание и
то не е безоснователно. Аз не се намирам извън властта на центъра, и Неговата
всевластна мощ не е силата, а любовта. Това е най-щедрото предложение, най-добрата
новина, най-голямата сполука.
Подозрителността води до загуба
Подозрителността и колебанието са най-лошите ни врагове. Може да сме близо до
истината, но заради предишната ни карма нашата подозрителна природа да ни подведе.
В „Шри Гита” се споменава: сам-шаятма-винашяти – недоверчивите са обречени.
Времето е ценно, а отминава в безплодни колебания. Ако някой генерал, който е
изпратен на бойното поле, таи колебливост в мислите си, какво ще постигне? Нищо.
Ще завлече всичките си войници в челюстта на вражия генерал. Обратно, той трябва да
има категоричен план и да го изпълни с нужната интензивност; да се сражава с мая, а
мая е подготвена. Врагът е подготвен. Човек трябва да чувства, че личните му сили са
недостатъчни и да се сражава заради центъра. А продоволствията и укрепленията си да
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получава от най-висшия и специален отдел – садху-санга. Садху и шастра. С помощта
на светците и на писанията трябва да покорим врага вътре в нас, в самите нас. Найлошата страна на проблема е, че врагът не е отвън, а отвътре. И ни е нужна помощ
отвън – от най-съкровените приятели в света на Кришна. Те са нашите истински
приятели. Ние сме притеснявани от нашите врагове – похот, гняв, алчност и т.н. (кама,
кродха, лобха…), и съмнението, подозрението също ни е враг. Има и лудост, заблуда и
омраза (мада, моха, матсаря). Колебливостта идва от невежеството, от моха.
париништхито ‘пи найргунйе, уттамах-шлока-лилая
грихита-чета раджарсе, акхянам яд адхитаван
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.9)
Шри Шукадева Госвами обяснил на Махараджа Парикшит и на всички останали велики
мъдреци, които се били събрали: „Този илюзорен свят е изпълнен с многообразие и
движение, а над него е Брахман, недиференцираната равнина на Абсолюта. Ала от
другата ѝ страна отново има разнообразен свят, изпълнен с пъстри специфики - светът
адхокшаджа (отвъд сетивното възприятие). Брахман не е най-висшето и окончателно
битие, но прекосявайки Брахман, от другата страна се намира светът адхокшаджа. Там
откриваме кришна-лила, която не е нещо от този земен свят. Вие всички знаете, че мен
не ме привлича нищо в този свят. Ала умът ми бе привлечен от очарованието на повисшата лила. Днес ще ви разкажа всичко за тази лила (божествена игра).”
Царят и мъдреците трябвало да вложат неотклонното си внимание: „Какво казва той?
Това младо момче, едва шестнадесетгодишно, нехае дори да носи някакво облекло. Той
ходи гол. Нищо не го вълнува, неспирно е вглъбен в разбирането за Брахман. А казва,
че има друг свят откъм оттатъшната страна на Брахман?! И че кришна-лила е
богатството там.” Те няма как да не слушат с цялото си внимание. „Какво казва той?
Какво знае? Каква е природата на тази лила, за която говори?” Вниманието, с което
слушат, се изостря все повече и повече.
Понякога музикантите мислят, че музиката би създала смут на нивото на Брахман. Но
ни е казано, че на по-висшето ниво има музикални инструменти, като флейта, вина и
много други. Там има съвършени музиканти, но те са напълно устремени да
удовлетворяват сетивата на Кришна, а не своите собствени. В противен случай
музиката улавя и повлича умовете ни към тази материална равнина. Елементът трябва
да е духовен – изцяло служене. Кришна-лила извира от земята на посветеността, а
имитацията ѝ е в земята на експлоатацията. А по средата е Брахман, земята на
прекъсването – отсичане на всичко, отричане от всичко. Севонмукхе хи джихвадау,
сваям ева спхуратй адах: Когато с всичките си способности и таланти служим на
трансценденталните имена, форма, качества и забавления на Бога, Той лично
милостиво се появява в нашите духовни сетива. Трябва да сме много внимателни към
вкуса, който срещаме в служенето. Там не може да има измама.
атаева кама-преме бахута антара
кама – андхатамах, према – нирмала бхаскара
(„Чайтаня Чаритамрита” Ади 4.171)
„Разликата между похотта и любовта е огромна като бездна; похотта е гъст мрак,
любовта е най-сияйното слънце.”
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Шрила Бхактивинода Тхакура казва:
кама-преме декхо бхай, лакшанете бхеда най,
табху кама ‘према’ нахи хая
„Братко мой, похотта и любовта изглеждат еднакви; ала похотта никога не е любов.”
Карма-мамсамая кама – похотта се занимава само с плът и кръв, но према е чидананда-дхама – обител на съзнанието и блаженството. Не може да става и въпрос да я
почувстваме посредством тези земни сетива. Идеалът ни трябва да е чист и ние трябва
да се стремим към него. Може и да сме в ниска позиция, но ако виждаме ясно идеала си
пред нас, това ще ни помогне в истинското ни усъвършенстване в живота. Онзи, който
притежава истински идеал, действително ще спечели една по-добра позиция.
джато-шраддхо мат-катхашу, нирвиннах сарва-кармашу
веда-духкхатмакан каман, паритядже ‘пй анишварах
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.27)
„Човек, който е развил вяра в разказите за Моята божествена природа и забавления,
може все още известно време да страда от последиците на светските си дела (карма);
макар да вижда, че пристрастията му към земни насади са същината на неговите
страдания, той е неспособен да ги изостави.”
Той знае кое е добро, кое лошо, но не може да се отърве да не пада в лапите на
светските сетива. Все пак, ще се разкае.
бхумау-скхалита-паданам, бхумир еваваламбанам
твайи джатапарадханам, твам ева шаранам прабхо
(„Сканда Пурана”)
„За онези, които са се спънали и са паднали на земята, същата тази земя е едничката
опора, с чиято помощ могат да се вдигнат отново. По същия начин, за тези, които са Те
оскърбили, Господи, само Ти си тяхното единствено убежище.”
В началото, когато едно дете прохожда, то пада. Но се изправя и пробва отново. Така и
ние трябва да вървим нататък, ала не бива да прибягваме до низостта да се
самозалъгваме. Това е мая, заблуда. Да мамим себе си и останалите значи просто да
живеем в света на илюзията. Подобни хора лъжат и себе си, и обкръжението си.
Тези, които са способни да надмогнат пристрастията и предразсъдъците си могат да се
наредят сред най-квалифицираните. Очите, с които забелязваме собствената си липса
на качества са нашето истинско съкровище. А очите, с които проглеждаме, ни се дават
по милостта на Гурудева. Ом агяна-тимирандхася гянангяна-шалакая, чакшур
унмилитам йена, тасмай шри-гураве намаха – „Обожавам моя гуру, който отвори
очите ми, ослепени от мрака на невежеството, дарявайки им мехлема на знанието.”
Най-важното е да имаме очите да виждаме кое е добро, кое лошо, а след това да
приемаме и отхвърляме. Най-напред са нужни очи. Сетне е отсъждането,
справедливостта; а още по-нагоре е милостта. Справедливостта е стандартът, но над
нея можем да разберем, че съществува и земя на милостта, състраданието, благодатта.
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Увеличете силата на позицията си като негативна единица
Със своята вяра и плам можем да се стремим към тази милост. Ако усилваме
качеството на негативността си, или чувството, че сме толкова долни, позитивното
автоматично ще бъде привлечено. Стремете се да увеличавате силата на своята позиция
като негативни единици чрез тринад апи суничена (чувствайки се по-ниски от тревата),
дайням (чрез смирение), атманиведана (чрез отдаденост).
Да копнеем в отдаденост – това е нашето богатство. Ние сме шакти, енергия, а енергия
означава негативна единица от Позитивния, от притежателя на енергията. Усилвайте
негативната си страна, своя копнеж. Така Позитивния ще бъде автоматично привлечен
към вас.
Отсъждайки безпристрастно (татастха-вичара), трябва да видим, че колкото повече
смирение, дайням, притежаваме, толкова повече преданост и интимност имаме.
Здравето зависи от глада. Колкото повече човек изпитва глад, толкова по-добро е
здравето му – това е истински, естествен глад. Нещо подобно е. А смирението е да
чувстваш „Аз съм най-низшия.” Така че в това сравнение, колкото повече някой е
осъзнал Абсолюта, толкова повече си мисли: „Аз съм най-низшият.”
Как щях да поддържам живота си,
ако Махапрабху не се бе спуснал в тази равнина?
яди гаура на ха ‘та, табе ки хаита
кемане дхаритам де
Една от главните гопи на Шримати Радхарани, една от аща-сакхите на Вриндавана,
идва в забавленията на Шри Гоуранга Махапрабху като Васудева Гхош. Признателен за
спускането на Махапрабху тук, той казва: „Как щях да поддържам живота си, ако
Гоуранга Махапрабху не бе дошъл? Ако не бях влязъл в досег с Гоуранга Махапрабху,
как въобще щях да живея? Това е толкова близо до живота, толкова близо до
жизнеността. То е самият живот на жизнеността. Ако не се бях докоснал до такава
мощна виталност, с мен би било свършено.” По този начин можем да приемем в самата
сърцевина на сърцето си Шриман Махапрабху. Васудева Гхош казва: „Въобще нямаше
да мога да живея, ако не ми бе даден такъв нектар. Би ми било напълно невъзможно да
продължавам да живея.”
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ГЛАВА ДЕВЕТА
Вяра в земите на жертвата
Шри Чайтаня Махапрабху задава въпроси, а Рамананда Рая отговаря: така там, на брега
на река Годавари, е изразено цялото развитие на теологията. Шри Чайтаня Махапрабху
е великодушие и сладост в едно. И тази среща на брега на Годавари била единственият
случай, когато Шри Чайтаня Махапрабху разкрил истинската си самоличност. Той я
разкрил пред Шри Рамананда Рая единствено на това място – никога повече не
виждаме това никъде другаде. Раса-раджа, махабхава дуи ека рупа – Шри Чайтаня
Махапрабху е Радха и Кришна слети. Най-поверителната страна на истината била
разкрита там, само веднъж; и никога повече не я виждаме изразена на никое друго
място.
Нов дар, който никога преди не е бил даван на света
Целият източник на битието е двоен: доминираната половина на Красотата и
доминиращата половина на Красотата. Това учат Шри Чайтаня Махапрабху и „Шримад
Бхагаватам”. Не властта и силата, а красотата и любовта за първичната причина. Това е
нов дар за света, който не е бил даван никога преди: първопричината на цялата
безкрайност са красотата и любовта. В това е специалността на „Шримад Бхагаватам” и
Шри Чайтаня Махапрабху.
Така че не бива да се боим. Опасението е нещо повърхностно – то е мая, илюзия. В
дълбините на най-висшето постижение на живота ни няма боязън, всичко е любов и
красота. Бъдещето ни е гарантирано по най-оптимистичен начин. В своята „Брихад
Бхагаватамритам”, Шрила Санатана Госвами се старае да ни преведе по пътя на
постепенното развитие на предаността. Прахлада Махарадж се приема за основата, за
началото на чистата преданост, шуддха-бхакти, в умиротворението, или шанта-раса.
Хануман е по-нагоре, в служенето, или дася-раса. По-нагоре са Пандавите в
приятелство, или сакхя-раса. А Уддхава е в приятелство свързано с покровителствено
отношение, ватсаля-раса и интимност, мадхура-раса. По този начин придържането
към предаността към Кришна автоматично тече към Вриндавана. Апогеят е във
Вриндавана. Същото се разкрива и в разговора на Шри Чайтаня Махапрабху с Шри
Рамананда Рая.
Ришите виждат и чувстват духовния поток, не го създават
Тебхяс тах пашу-пала-панкаджа-дришас-табхйо ‘пи са радхика („Шри
Упадешамрита” 10) - възвишената преданост на Шримати Радхарани е категорично
различна от тази на всички останали гопи. Видът служене, който откриваме у Нея, е
практически неизмерим, невъобразим. Шрутибхир вимригям (ШБ 10.47.61) – ришите,
пророците, са видели, че ведическите мантри са вечни. Те не са сътворили мантрите
на Ведите, те просто виждат и чувстват духовния поток; те са само наблюдатели.
Знанието, което се съдържа в Шрути (Ведите) не е сътворено от никой и нищо. То е
вечно и тече. Ришите го съзерцават и записват. Шрути идват, за да разкрият
фундаменталната истина, лежаща в основата на цялото битие; при все това и те са
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любопитни за нещо, и те търсят и питат за нещо. Какво е онова, което не знаят? Те
търсят най-висшето откровение, което някога се е спускало в този свят. Търсят
единствено онази реалност, ала още не са влезли в досег с нея. А тя е кришна-бхакти,
враджа-бхакти – любящата преданост към Кришна във Вриндавана. Махапрабху и
„Шримад Бхагаватам” носят качеството на такъв тип следване на истината: безусловна
отдаденост, вярност, търсене и настроение на служене - търсейки щастието да служат
на истината. Този по-висш тип истина и съществуване е такъв, че дори просто ако го
търсим, можем да се считаме за най-големите късметлии, стига само да сме стъпили на
пътя, водещ към тази най-висша истина.
Критерият за нашата себеотдаденост
Това качество е самата основа и степента на себеотдаденост (атма-ниведана). Каквото
и прекрасно, стойностно нещо да намерим, ние не можем да не му се отдадем. Това е
критерият. Ако се натъкнем на нещо по-възвишено около себе си, да го оценим
означава да му се отдадем. Така, според степента на своята отдаденост можем да
преценим качеството на истината, която сме открили. Тя може да бъде измерена
единствено по степента и интензитета на нашата отдаденост - доколко сме способни да
се посветим на онова, с което сме влезли в досег, до точката, от която връщане няма. А
истинските предани не знаят що е задоволство от чувството „Имам го.” Те не усещат и
следа от удовлетворението, че „Аз съм постигнал.” Никога. Такава е вътрешната
сладост на истината и безмерните ѝ характеристики. Тя привлича. Способна е да увлече
до най-висш предел. Когато някои от брахманите, извършващи жертвени приношения,
искали съпругите им да присъстват на ягята, някои от жените тъкмо в това време били
тръгнали да видят Кришна. Един брахмана дошъл и насила възпрял съпругата си: „Не!
Няма да ти позволя да се виждаш с Кришна!” Той възпрял тялото ѝ, но животът ѝ
отлетял. В ръцете му останало само мъртвото тяло. Тя чувствала такова силно
привличане към даршана, божественото лицезрение на Кришна. На мига тялото ѝ
останало безжизнено, животът го напуснал.
Единение, в което отделното съществуване се запазва
Кришна е Красота, Той е Красивата Реалност. Красотата ни поглъща. Маявадите,
имперсоналистите, казват, че Брахман поглъща индивидуалната душа до такава степен,
че от нея не остава и следа. Обаче това е едно повърхностно разбиране за погълнатост.
В истинската концепция за погълнатостта, съществуването на прозрелия истината не се
изличава. Той остава, но е погълнат от живота. Толкова е погълнат и привлечен, че се
слива с него. Макар и запазвайки отделното си съществуване, той винаги е слят,
изпълнен със съзнанието за Кришна до най-висш предел, и това е видимо за външния
свят. През „единението” на маявадите, разбира се, се преминава в началото. Брахмабхутах прасаннатма на шочати на канкшати, самах сарвешу бхутешу: „Аз съм едно с
Брахман” – това ниво се отминава, и тогава - мад бхактим лабхате парам - се достига
до предаността. Съществува единение в божественото привличане, в срещата и
раздялата, в различните лила, забавления, за да ги поддържа. Тук пълното потъване и
единение не означава, че всичко е изличено. Лила също е вечна. Божието име (нама),
рупа (форма, красота), гуна (качества), парикара (антураж) и лила (игри) до едно са
вечни. Неговите взаимоотношения са динамични, те не са нещо статично. Съществува
дори единение в раздялата. Единението присъства на всяко ниво. Динамичният
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характер на Неговите забавления изисква единение, в противен случай би било
невъзможно Бог да даде себе си, нито преданият да Го постигне.
Когато встъпих в Шри Гаудия Матх, за пръв път получих една мъничка книжка на
бенгали от Шрила Бхактивинода Тхакура, „Шаранагати”. Беше ми толкова сладостна,
че купих няколко копия и ги раздадох на приятелите си. Струваше едва четири пайса.
Толкова беше сладка, докосна сърцето ми! Рекох си: „Тук е Кришна! Кришна-катха
(беседите за Кришна) са самият Кришна. Ето беседа за Кришна, адхокшаджа,
трансценденталния.” По-късно, когато бях в Нандаграм, съставих кратък коментар,
който е публикуван наред с коментара на Бхактивинода Тхакура на бенгали.
Написах един въвеждащ стих към коментара на „Шаранагати”:
свайрачарабдхи-саммагнан, дживан гаурангхри-панкаджйе
уддхитя шаранапаттер, махатмям самабодхаят
„Всички обусловени души са саммагнан – гмуркат се и се боричкат в океана от
свайрачара, търсене на наслаждение – анябхиласа, влагайки енергията си в
безнравствени или капризни постъпки. Гаурангхри-панкаджйе уддхритя – изваждайки
ги от този океан, ти ги поставяш в лотоса - отвеждаш ги в лотосовите нозе на Шри
Гоуранга. Събираш ги от дивия, бушуващ океан и ги предаваш в лотосовите нозе на
Гоуранга. Уддхритя шарана-паттер махатмям самабодхаят – и така, поставяйки ги
там, започваш да им говориш за огромното благородство и възвишената стойност на
шаранагати, неотклонната отдаденост. Самабодхаят – стремиш се да ги накараш да
разберат и осъзнаят колко ефикасна е истинската отдаденост. Ти, мой Гурудева, Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада, правеше това, ето защо се покланям
първо на тебе.” След това написах и стих, в който поднасях почитанията си на писателя
на „Шаранагати”, Шрила Бхактивинода Тхакура.
Признаване на шаранагати. Когато започнем да ценим шаранагати, ще осъзнаем, че
сме встъпили в една реалност с велика същина. Иначе човек не може да намери никаква
необходимост от шаранагати. „Откъде накъде шаранагати? Ние искаме да властваме
над всичко!” Съвременната наука, експлоататорите, кармите – те искат всичко да е под
тяхна власт. А това е тъкмо обратното, противоположно до краен предел. Тук
откриваме толкова велик и благороден аспект, че доброволно предлагаме себе си за
негови вечни слуги. „Влязъл съм в досег с нещо толкова възвишено и благородно!”
Самата шаранагати е реалността. Тя побира Кришна в своите предели. Елате в
шаранагати и ще намерите Кришна. Сиянието на Кришна е шаранагати. Чрез
шаранагати можете да се доближите до разбирането за Кришна, а не чрез запитвания.
Не чрез безплодни въпроси, а чрез искрено, съществено търсене – а това изисква
шаранагати. Пранипата, парипрашна и сева. Пранипата – най-напред трябва да Му
отдадете изключителна почит. Ако въобще искате да се доближите до Него, първата
квалификация е пранипата – трябва да се отдадете.
Обръщаме се към нещо велико, велико до безпредел. А след това има парипрашна,
някакви запитвания. А сетне служене – да Му бъдем полезни. Да служиш означава да
вкусваш нектара. Единствено чрез служене можем да се свържем, да почувстваме, да
имаме какъвто и да било опит. Това е тъкмо обратното на наслаждението или
безразличието. Наслаждение, безразличие – и служене. А съществува служене по дълг
и служене по любов – любящо служене. Така че служенето най-общо е два вида.
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Служене на нивото на дълга има във Ваикунтха. Разбира се, то също носи нещо. Но
служенето по любов, служенето, извършено единствено от обич се отплаща обилно.
Вътре в него също има градация – шанта, дася, сакхя, ватсаля, мадхура. Това е
реалността. В този материален свят, в света на „наслаждението”, също найинтензивната наслада се открива в любовта към жените, но това е изкривено отражение
на реалността. Ала там, в духовната равнина, в преданото служене, откриваме тази
божествена интимност в мадхура-раса. И дори всред тази група предани има градация
според служенето.
Рамануджа Сампрадая (ученическата приемственост, основана от Рамануджачария) се
дели на две групи – Тенкалаи и Вадакалаи. Вадакалаи са тези, които придават поголяма значимост на ведическите писания, а Тенкалаи са тези, които наблягат на
тамилските писания. Те са познати като Алвари, като се започне от Сатхакопар или
Наммалвара. В процеса на отдаване тамилската школа поставя ударението на
марджара-няя, или максимата на котката. Марджара значи „котка”. Когато котката се
занимава с котенцето си, то не прави нищо; майката го хваща за врата в зъбите си и го
разнася насам-натам, накъдето си ще. Котенцето е пасивно, от негова страна не се
вижда никакво усилие. То просто приема всичко, което прави майката. Тя го храни,
премества и т.н. Това е марджара-няя. Ведическата школа, оглавявана от
Десикачария, е предразположена към марката-няя, максимата на маймуната.
Маймунчето се вкопчва в тялото на майката и когато тя върви, премества и малкото със
себе си тук и там. Но красотата е, че малкото се държи за тялото на майка си. Така че
ведическата школа казва: „Ти имаш свободна воля, о джива, душа – ти има какво да
направиш. Имаш да изиграеш своята роля в шаранагати. Тя може и да е съвсем малка,
но все пак имаш някаква роля. Надарена си със свободна воля, затова трябва да я
оползотвориш по правилен начин.” А системата Тенкалаи казва: „Не, ние няма какво да
направим. Единствено е нужно да мислим, че сме Негови, пък Той ще направи нужното
вместо нас.” Това е разликата между двете школи. Ведическата школа настоява, че за
свободната воля е нужно да извършва някакво действие. Пълно приемане и съгласие от
ваша страна са необходими, а останалото ще бъде сторено от Бога. Обаче вашето
съгласие или свободата да приемете, колкото и да е нищожна, трябва да присъства.
Това е чисто съгласие. А групата на Тенкалаите твърди, че ние нямаме какво да
правим.
Ние сме по-близо до Вадакалаи, ведическата школа. Джива, душата, има какво да
направи по отношение на сътрудничеството и съгласието. Как инак би могла да е част
от Абсолюта? Ако душата не участва, тогава всичко е Божия лила, спонтанно
забавление и дживите до една са кукли, играчки в дланите на Бога. Това без съмнение
може да е така на по-висшето ниво на реализация, ала това ниво предстои да бъде
достигнато. Най-напред човек трябва да придобие такава позиция. Тъй като джива е
част от субективния свят, тя по естествен начин е надарена със свобода. Не би могло да
съществува съзнание без свобода. Понеже е съвсем мъничка частичка, свободата ѝ
също е малка, но при все това, тъй като е дух, тя няма как да не притежава свободна
воля. И в божественото служене тази свобода се запазва, инак не би могла да
съществува виласа, свободата на действие в забавленията. В Голока всички са тласкани
главно от чувствата, от Йогамая (вътрешната божествена енергия); те действат от
любов, но все пак имат своите дребни лични съображения и това е благодарение на
благоприятната и любяща среда в божествената равнина. Как иначе биха запазвали
съответните си имена, забавления и служене? Така че индивидуалността на атомичната

52

енергия присъства през цялото време. Ние не отричаме влиянието на обкръжението,
обаче то не може да погълне личния характер на нечие, на ничие битие.
От експлоатацията и отречението (бхукти и мукти), отречението е по-опасно, тъй като
стои по-високо от експлоатацията. То може да експлоатира повече, точно както
полуистината е по-опасна от лъжата. Успява да подведе преданите повече. Има си
своето специално очарование, над и отвъд експлоатацията, затова е способно да улови
устремените към знание. Някой, който копнее за избавление, може да си помисли: „О,
това е концепцията за избавление; няма нищо по-нататък.” Отречението улавя онези,
които може истински да са напредвали към своето добруване и им казва: „Да, вие
дойдохте, вие успяхте!” Улавя ги уж в името на по-висшата равнина. Отречението има
престижна позиция спрямо експлоатацията; хората си мислят: „О, това трябва да найвисшата цел!” Така полуистината е по-опасна от лъжата.
се ду ‘ера мадхйе вишайи табу бхала
маявади-санга нахи маг икона кала
(„Шаранагати” 27)
„Общуването с материалисти е за предпочитане пред общуването с маявади.”
Ако маявадите успеят да ви накарат да влезете в клетката на саюджя-мукти,
освобождение, при което се сливате с Абсолюта, с вас е свършено. Няма да излезете
оттам в обозримо време. Но ако сте в материализма, вишая, може при вас да дойдат
проповедници. Може да получите шанса да се срещнете с тях в този материален свят.
Обаче в саюджя-мукти сте в нищото. Много е трудно и изключително рядко да бъдете
пробудени от този възможно най-дълбок сън. Затова е по-опасно, както полуистината е
по-опасна от лъжата.
Един маявади може да въвежда другите в своето имперсонално разбиране, понеже
страда от тази болест. Той мисли, че безличностното освобождение е най-висшето и
затова проповядва в името на своята цел. Йе нйе ‘равиндакша вимукта-манинас твайи
ащабхавад авишуд-дха-буддхаях (ШБ 10.2.42). Те не забелязват грешката в
пресмятанията си, а считат, че са постигнали най-висшия тип освобождение, затова и се
опитват да убедят останалите в своята кауза. Но в сметките им има грешка. Те не
осъзнават факта, че са заблудени и заблуждават и другите. Как може някой, който не е
установен в истината, да води останалите към истината? Ако би могъл да узнае
истината, той сам би се упътил към земите ѝ, ала той не я познава. Преценката му не е
правилна.
Ям евайша вринуте тена лабхях: но съществува съзнателна земя и който е приет от
тази земя, може да встъпи в нея. Инак само със собствени сили не може да се влезе там.
Именно този момент пропускат маявадите. Тя е независим елемент, онази земя е
независима. Материята не е независима, а душата е уж независима тук, в този
материален свят. Но съзнателният свят е съставен от свръхдуша – самата пръст там е
независима. Ако притежаващата своята мъничка независимост душа приеме
съществуването на онази земя, тя може да встъпи там, в противен случай не. Такава
земя съществува. Така трябва да възникне въпросът за робството.
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Да приемем робство до неговото съвършенство
Най-висшата квалификация вътре в нас е способността ни да приемем манталитета на
роби спрямо Абсолюта. Това е единственият начин, ако пламенно се стремим да влезем
в досег с по-висшето битие. Трябва да сме готови да приемем робство до неговото
съвършенство; едва тогава ще бъдем допуснати да влезем в онова царство. Инак за нас
няма надежда. Не е никак лесно да се приеме манталитета на роби – вечно робство.
Робството като бъдещата ни перспектива - готови ли сте да мислите така? Трябва да сте
толкова широко скроени и изпълнени с надежда в съществуването на такава възвишена
същина. Надеждата и вярата ви трябва да са от такъв благороден тип, за да пристъпите
в онази земя. Ще подпишете договор: „Приемам робство завинаги! Искам да вляза в
онази земя!” Трябва да потърсите щастието си и да подпишете договора за робство.
Общуването там е толкова възвишено, че дори като роб аз желая това общуване.
Пламенно жадувам за онази сладостна земя, където нищожната ми личност може да
стане роб. Такава интензивна вяра е необходима там, където всяка друга опитност,
дори знанието, се проваля. Единствено вярата може да ни отнесе там.
Да станеш роб там всъщност е да станеш господар
Шраддха – вярата в предаността към Кришна е единицата, от която е изградена цялата
структура там. Всичко е вяра. Земята на вярата. Вярата там е автономна. Всички
действат посредством вярата – няма пресметливост, няма кражби, няма грабежи, няма
измама. Това е естествено там, в земята на вярата. Няма и капчица от този ненавистен
живот. „Трябва винаги да внимавам да не би някой да ме излъже в този свят на
измамници. Тук трябва винаги да съм нащрек: ще ме измамят, ще ме измамят.” Това е
противен живот. Затова нека встъпим в живот, където по естествен начин няма измама,
няма пресмятане, няма обмисляне. Всички са добри, всички са заети с това да ти дават
нещо. Тук страдаме тъкмо от обратното. Но там всеки ти помага в напредъка, тласка те
към най-голямата ти сполука. Такава земя съществува. Да станеш роб там всъщност е
да станеш господар. Онзи, който най-много иска да бъде роб, ще бъде въздигнат от
всички за водач.
Точно както е в любовта към родината. Ако някой е най-жертвоготовен, той естествено
става лидер на партията. Жертвоготовността е неговата квалификация. В повечето
случаи хората вярват на онзи, който е жертвал много за родината и го приемат за свой
водач. Но тук, в земния свят, любовта към родината е просто разширена себичност. Те
са готови да се сражават с чуждата родина. В хуманитаризма пък воюват с минералите,
с растителното или животинското царство. Изграждат велика цивилизация за сметка на
растителния и минералния свят. Тъй наречените „цивилизовани” хора са заети да
експлоатират природата, но това ще трябва да се заплати до последната стотинка, за да
се изчисти дългът. Целият им комфорт е просто на заем.
Шри Чайтаня Махапрабху иска от последователите си да проповядват на масите
предаността към Кришна (яре декхо, таре кахо, ‘кришна’упадеша) – да говорят за
специалната перспектива в земята на Кришна, Вриндавана. Да се отдадеш е същината
на предаността.
шравана-киртанадинам, бхактй-анганам хи яджане
акшамашяпи сарваптих, прапаттяива харав ити
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(„Шри Прапанна Дживанамритам” 1.40)
Ако някой не е способен, или не е имал възможността да извършва различните форми
на предано служене към Кришна, стига само да има шаранагати, той ще осъществи
всичко в бъдеще. Шаранагати ще даде всичко. Шаранагати е най-фундаменталната,
основополагащата субстанция в духовния свят. Цялата структура на света на
предаността се опира на шаранагати. Без шаранагати не може да има истинско
встъпване в царството на служенето. Шаранагати е самият живот и същина на
предаността, така че трябва да присъства във всички форми на служене. Без
шаранагати служенето би било само имитация, просто някаква лишена от живот
дейност, а не истинска преданост. Шаранагати е първата предпоставка. Прахлада
Махарадж е казал: манйе тад етад акхилам нигамася сатям, сватмарпанам
свасухридах парамася пумсах – цялата същина на Ведическите учения е сватмарпанам
– да се отдадеш и напълно да се посветиш на Бога. Да се отдадеш – това е същността на
всички предани дейности. Това заявява и Шри Шридхара Свамипада в коментара си
върху деветте основни предани практики (шраванам киртанам вишнох смаранам и
т.н.). Ако слушането, възпяването и т.н. вече са посветени на Него, тогава това се
признава за преданост, бхакти. Иначе всичко е фалш. Ако слушам, за да осъществя
светските си цели, това вече не е бхакти. Ако извършвам киртана или говоря харикатха за да спечеля някакви пари, това няма да е бхакти. „Каквото и да правя, то е за
Него.” Такъв вид договор трябва да бъде подписан, а сетне каквото и да се върши върху
тази основа ще се счита за бхакти. Това е основата в бхакти. Без шаранагати всички
опити ще са експлоатация, отречение, медитация (карма, гяна, йога), какво ли не, само
не и бхакти. „Резултатът трябва винаги да отива при моя Бог; аз съм Негов роб – нитядаса.”
„Аз съм изцяло Негов слуга, без никаква независимост да запазвам лична собственост.
Каквото и да имам, каквото и да правя, притежателят им е Той.”
Дживера сварупа хая кришнера нитя-даса: нитя-даса означава вечен слуга, тоест роб.
Той има правото да ме съживява или убива, да прави всичко, каквото си ще с мен
според собствената си сладка воля. Когато извършваме слушане, възпяване, помнене и
т.н. с такова чувство, те ще бъдат предано действие. Ала ако това го няма, всичко отива
по дяволите. Ако една дъска от танцовата сцена липсва, цялото шоу приключва. Затова
единствено с шаранагати, себеотдаването, е възможно да съществува преданост. Само
действието на човек, който е посветил себе си, може да бъде считано за бхакти. Той
върши всичко заради Кришна. Винаги стои на страната на Кришна, изоставяйки всеки
отделен интерес към плодовете на своя труд.
Съзнанието за отделения интерес (двитиябхини-весатах) ни е разделило от Кришна.
Съвместният интерес е само в Него. Единствено тогава нашето служене ще е бхакти.
Без това всичко е изгубено. Шаранагати трябва да присъства, за да има жива
преданост, в противен случай слушането и възпяването са просто форми, лишени от
живот. Затова шаранагати означава еднонасочена свързаност и самоотъждествяване с
интереса на Кришна. А ние не виждаме Кришна пряко, затова служим на гуру и
ваишнавите, които са Му скъпи. Според степента на нашето себеотрицание в
отдадеността ни ще получим благодат и специфичните характеристики на шанта, дася,
сакхя, ватсаля или мадхура-раса ще се разгърнат; а вътре в тези раси има и още
подразделения. По този начин преданият ще намери своето място. Ала без шаранагати
всички формални практики ще изгубят виталността си и ще се превърнат в нещо
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различно от бхакти, било то в равнината на експлоатацията или в равнината на
отречението; но равнината на посветеността е земята на предаността.
По Неговата сладка воля понякога вниманието на Бога е притеглено към найнуждаещите се, а някой човек с повече качества може да бъде пренебрегнат. Не можем
да се месим в Неговата независимост: „Защо проявяваш милостта си към него, а не към
мен?” Не можем да Го подведем под отговорност, Той не се покорява на закони. Това
не е шаранагати, отдаденост. Задавайки Му подобен въпрос, ние се отклоняваме от
позицията на шаранагати; не можем да очакваме да бъдем записани дори в първи клас.
Какво е настроението в шаранагати? „Ако разгледаш моя случай, за мен няма надежда;
затова съм дошъл единствено за милостта Ти. Вземеш ли да пресмяташ, положението
ми е безнадеждно, аз съм толкова долен човек. Ако започнеш да мериш доброто и
лошото в мен, изгубил съм надежда. Затова съм дошъл в онова Твое училище, където
единствено милостта ще бъде моята надежда. Искам единствено Твоята милост, но
дойдеш ли да ме преценяваш, за мен няма надежда.” Това е най-важната необходимост
в нашата шаранагати. Това означава отдаденост.
Отдадеността не ни позволява да мислим: „Защо прояви милост към него, а не към
мен?” Това е начин на мислене противоположен на отдадеността. Никаква
пресметливост! „Ако Ти пресмяташе, за мен не би имало никаква надежда. Така че ако
можеш да проявиш някаква милост, безпричинна милост, към мен, тогава бих имал
надежда. Затова съм дошъл при Бога чрез отдаденост. Всеки може да получи Неговата
доброволна милост, а аз може и да не я получа. Ако се двоумя в мисли за
справедливост, вече съм отпаднал от списъка. Името ми ще бъде изхвърлено от
регистъра.”
Това е един от най-фините моменти в шаранагати. Какво е отдаденост и какво трябва
да е качеството на отдадеността? Мараби ракхаби йо иччха тохара („Шаранагати” 11)
„По сладката си воля, Ти можеш да ме съхраниш или да ме погубиш.” С такова
разбиране можем да идем да се отдадем. Пресметливостта не е позволена в този отдел
на безпричинната милост. Милостта може да достигне до всички, освен до мен, но аз
нямам за какво да се оплаквам. Нима човек може да даде нещо повече от това? То е
гръм от ясно небе. Да станеш шаранагата, отдаден, означава да изоставиш всяка
надежда, да станеш толкова празен: „Аз нямам надежда!” Когато се чувстваш толкова
пуст, тогава можеш да се отдадеш. Не бива да има и най-малкото искане: отдаденост
значи чисто празен лист. Пълна зависимост от Него означава, че Той може да ме спаси
или убие. Трябва да призная правото на Господаря ми да ме спаси или убие. Аз съм
роб. Махапрабху казва: дживера сварупа хая кришнера нитя-даса.
Такава е вашата присъща позиция. Имате ли достатъчно дързост да си я признаете?
Можете ли да признаете, че вашият Господар има пълни права над вас? „Да! Моят
Господар има пълни права над мен. Готов съм да ида във вечен ад, за да осигуря и найдребното му удоволствие.” Например, чували сме историята как гопите били готови да
дадат прах от нозете си като „лекарство” за „главоболието” на Кришна – подобни
разкази може и да звучат много сладостно за ушите ни, но да се приеме това е
ужасяващо. Дживера сварупа хая кришнера нитя-даса; без риск няма печалба.
Рискуваш ли всичко, печелиш всичко. Такава увереност е необходима. Свободен, ясен
и дързък избор. Готови ли сте за него? Кришна не е като някакъв сладкиш, чиято цена е
евтина или скъпа. Той е навсякъде и никъде. Той може да каже: „Вие всички Ми
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принадлежите” или „Не Ми пука за никой от вас.” Сега ние сме жители на тази земя,
ала в действителност имаме рожденото право да Му служим. Това е истината и ние
трябва да назовем нещата с точните им имена.
Можете ли да приемете, че сте вечни слуги, роби на Кришна? А Кришна е толкова
благороден, че дори слугите Му са в много висша позиция; природата на Кришна е
такава, че Той не се колебае да служи дори на Своите роби. Толкова е великодушен и
щедър. Ахам бхакта-парадхино, хй ашватантра ива двиджа (ШБ 9.4.63): „Усещам
склонността си да служа на Своите предани до такава степен, че Аз не съм независим;
чувствам се в тяхна власт.”
Такава е природата на предаността – бхакти. Бхакти е безкрайно по-прекрасна от гяна,
знанието. Да знаеш всичко е много примамливо изкушение. Това кара човека да си
мисли, че е станал господар почти на всичко. Обаче сева, служенето, е далеч над
подобен вид съзнание. Истинското знание практически става ваш слуга, ако следвате
пътя на отдадеността, шаранагати. Безмерното каца на дланта на мъничкото. Можете
ли да си представите това? То е невъобразимо!
Понякога чуваме за някой велик генерал, паднал в прегръдките на любящо момиче –
велик диктатор, който командва войските на цяла държава, може да попадне в клопката
на жена. Шри-кришнакаршини ча са: Бог Кришна, всевластният, се контролира чрез
любов и нищо друго. Божествената любов, према, е такава, че може да владее
всевластния Абсолют. Дори Той може да бъде контролиран и именно това е ключът.
Шри Чайтаня Махапрабху дойде да разпространи това, Господарят на господарите
дойде с това предложение: „Този път ще ви отведе в онази равнина, където ще можете
да контролирате Господаря на господарите.”
брахмади йе према-бхакти-йога ванча каре
таха вилайму сарва прати гхаре гхаре
(„Чайтаня Бхагавата”, Ади 5.152)
Махапрабху дойде като най-милостивия Аватар. Той донесе такъв нектар, дори за капка
от който жадуват господарите на сътворението и унищожението на този видим свят,
бог Брахма и бог Шива.
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ГЛАВА ДЕСЕТА
Отвъд съмненията
мартйо яда тякта-самаста-карма
ниведитатма вичикиршито ме
тад амритатвам пратипадямано
маятма-бхуяя ча калпате ваи
(„Шримад Бхагаватам” 11.29.34)
„Когато някой смъртен напълно изостави цялата карма и се отдаде под Моя насока, той
действа под Моята сладка воля и става едно с Мен – постига качествата да стане член
на Моето семейство в божествения си облик със сатчидананда природа.”
Това е трансформация, която може да бъде видяна и във физическата система.
Физическите клетки преминават през промяна. Старите клетки изчезват, израстват
нови. Същото става и когато човек приема прасадам, храна поднесена на Бога. Случва
се революционна трансформация. Във физическата система настъпва безусловна
промяна, в хода на постепенния процес на заживяване на благочестив и божествен
живот. Съвсем неуловимо и неминуемо, тази трансформация се случва.
Мартйо яда тякта-самаста-карма - той е разтрогнал привързаността си към всяка
дейност от този тъй наречен земен свят; ниведитатма – и вече не се чувства член на
света на материята. Влязъл е, записал се е в семейството, в антуража на друга една
равнина. И постепенно все повече и повече се отъждествява като член на онова
семейство, на онази равнина. Ниведитатма вичикиршито ме – той е много зает да
открива какво Ме радва. Непрестанно се занимава с това. Винаги търси как да Ме
удовлетвори. Това е единственият му принцип; от само себе си мисли отново и отново:
„Как да Го зарадвам? Как да Го удовлетворя?” Тад амритатвам пратипадямано –
тогава неминуемо тази промяна няма как да не започне у него, неизбежната промяна.
Трансформацията от смъртност към безсмъртие започва малко по малко да се случва.
Процесът е сигурен и действителен.
В хода на нашата бхаджана (божествено служене), тази трансформация е неминуема.
Тя няма как да не се случи. Материалните копнежи ще намалеят. Най-вече в раджагуна и тама-гуна (проявленията на страстта и невежеството) има прахосване на
жизнена енергия, но в саттва-гуна (истинност, осъзнатост) загубата на енергия е с
много по-малко количество.
бхактих парешанубхаво вирактир
анятра чайша трика ека-калах
прападяманася ятхаснатах сюш
туштих пуштих кшудапайо ‘нугхасам
(„Шримад Бхагаватам”, 11.2.42)
„Както с всяка хапка хранещият се чувства тристранния
пълен стомах и изчезване на глада, по същия начин, когато
Бога, тя осъзнава едновременно тристранния характер на
проявена като любов; личната поява на Бога, който е
разтрогване на привързаността към всички останали неща.”
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ефект на удовлетворение,
отдадената душа служи на
предаността: предаността,
обителта на любовта; и

Напредъкът може да се измери чрез наблюдение на този вид вътрешна трансформация.
Парешанубхаво – по някакъв начин разбирането за Върховния трябва да нараства все
по-ясно и по-ясно в мен. Какъв е Той? Кой е Той? Вирактир анятра – а безразличието
към всичко, което „не е Кришна” също нараства в мен. Избягвам онова, което не е
свързано с Кришна, а когато то все пак се появи, поражда в мен апатия или дори
раздразнение: „Ох, защо това нещо идва сега при мен?” Мерилото откъм негативната
страна ще бъде доколко съм апатичен към нещата, които не са свързани с Кришна.
Туштих пущих кшудапайо ‘нугхасам – и също така трябва да чувствам, че вътрешният
ми глад е удовлетворен. „Да, изпитвам удовлетворение.” Така ще чувствам
потвърждение за себе си, че вървя в правилната посока. Ще имам вътрешното съгласие
на ясната си съвест: „Да, да, на прав път съм.” Ще изпитвам вътрешно удовлетворение.
бхидяте хридая-грантис, чхидянте сарва-самшаях
кшиянте чася кармани, майи дрище ‘кхилатмани
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.30)
„Когато душата директно ме вижда като Върховната Душа вътре във всички души,
нейното светско его се разпада, всичките ѝ съмнения са разсечени, а всичките ѝ светски
дела (карма) са унищожени.”
Това е научно измерване, и разбира се, науката на трансценденталния свят не бива да се
прилага спрямо светската природа. Посредством този стандарт на хармонизиране
постепенно ще вървим към правилна настройка. Ако центърът е ясен, тогава естествено
периферията ще е правилно разположена. Съзнанието за Кришна е центърът и в това
съзнание всяка случка може да бъде правилно съотнесена. По този начин, по
вътрешното си удовлетворение и реализации, човек може да измери личния си
напредък. Обаче това не означава, че жаждата му ще е заситена; напротив, тя ще
нараства. Но ще дойде увереността, че посоката е вярна. „Сега вървя в правилната
посока, защото множество нови неща могат да се обяснят с тази формула. Те
изглеждаха неразбираеми и безсмислени. А сега онова, за което ми казват, че е
Абсолютът, хармонизира всички тези неща, които досега бяха в хаос. Тези проблеми
са разрешени. Така чхидянте сарва-самшаях: онзи, който е истински ученик в школата
Бхагавата ще чувства в сърцето си, че съмненията му са изяснени, удовлетворението му
става все по-всеобхватно и решението е намерено. Чхидянте сарва-самшаях е нещо
велико. Не можем да го вместим в плитката черупка на мозъка си! „Как така всички
съмнения ще намерят решение? Какво е това?” Невъобразимо е да се изяснят всички
съмнения. Ала всичко ще бъде решено, ако приемем хармонизиращия център по
начина, по който ни съветват „Шримад Бхагаватам” и Шри Чайтаня Махапрабху –
Кришна концепцията за Абсолюта.
Абсолютната любов и очарование обгръщат, побират в себе си всичко. Никой не може
да отрече това. Никой не може да каже „Аз не искам любов.” Тя е толкова универсална.
Човек може да рече: „Не искам величие, не искам власт”, но „Не искам любов” –
никога. Понякога човек може да стигне дори дотам, че да каже: „Не искам
справедливост.” Това е възможно. Разбира се, обичайно е изключение, но все пак може
да се случи: „Не искам справедливост. Заради справедливостта този човек ще пострада.
По-добре аз да страдам, а той да бъде пощаден.” Точно както Исус Христос е рекъл:
„Отче, прости им, те не знаят какво правят.” С тази молитва Христос се отказал от
справедливостта: „Тук няма място за справедливост, нека аз да страдам.” Можем да
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поемем риска да се откажем от справедливостта, ала не можем да избегнем любовта.
Можем да изоставим всичко, освен тази любов към любовта. Ако имаме очите да
видим, тогава ще видим, че единствено за да получим любовта, према, можем да се
откажем от всичко в този свят. Колко безценна значи е тя! Махапрабху и „Шримад
Бхагаватам” дойдоха да донесат това.
Преди „Шримад Бхагаватам” да се появи в този свят, Девариши Нарада дошъл и дал
общата му структура на Шрила Вясадева: „Какво прави толкова дълго време? Това е
нищо! Даже напротив, всичко, което си направил, е погрешно.”
джугупшитам дхарма-крите ‘нусашатах
свабхава-рактася махан вятикрамах
яд вакято дхарма идтарах стхино
на маняте тася ниваранам джанах
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.15)
„Ти стори огромна злина. В наставленията си за религиозните задължения на масите си
разрешил осъдителните светски дела за удовлетворяване на земните желания. Масите
бездруго по природа са привързани към осъдителните светски дела, за да задоволяват
земните си желания. Допуснал си голяма грешка, понеже светските маси ще стигнат до
извода, че тези твои послания са единственият главен религиозен дълг. Дори и други
познавачи на истината да им говорят за въздържание от подобни светски дела, те няма
да приемат тези учения или няма да са способни да ги разберат за себе си.
Хората като цяло имат естествен афинитет към тези неща – дхарма, артха, кама и след
това мокша (религия, благоденствие, сетивни наслади и освобождение). Ти си
препоръчал тези четири неща по един регулиран и пречистен начин, но те бездруго от
само себе си това искат. Когато някой преяде, в резултат иска да пости. Така че мокша
е просто реакция, ответ на експлоатацията. Това бездруго е факт, а ти си го препоръчал.
Какво ново си им дал? Ти сгреши! Защо? Защото когато човек с твоя статут препоръчва
мокша, би било трудно да се даде нещо по-висше. Никой няма да е готов да се
противопостави на твоето мнение, на твоя стандарт. Всички ще кажат, че Вясадева е
най-висшият авторитет и че нехаят за ничий друг съвет. Най-висшият авторитет е
Вясадева. Така ще бъде трудно да се накарат хората да приемат от други източници
нещо повече от това, което си дал. Затова ти стори голяма злина! Считам го за
престъпление. Сега единственият изход е сам да изложиш петата цел, намираща се над
гореспоменатите четири всеобщи занимания. Ти лично ще трябва да се заемеш с тази
работа: „Каквото съм изложил дотук бе ограничено, но сега ще ви дам нещо далеч повисше.” Ти сам трябва да се нагърбиш с тази задача и единствено тогава ще си
преминал през нужното покаяние за свое назидание. Махан вятикрамах – това е
огромно злодеяние, защото джугупшитам – онова, което заслужава порицание –
дхарма-крите – е представено като религиозност, а в крайна сметка не е. Какво добро
има в него? Само: „да правиш лошо и да не правиш лошо”. Но да правиш добро – това
не е включено там. Измежду лошото и не-лошото, не-лошото не означава добро. Така
че трябва да се заемеш сериозно с тази задача и да разясниш на хората правилната
позиция: „Каквото съм ви дал досега малко или повече е с негативен характер. Сега ще
ви дам нещо позитивно.” По такъв начин трябва да създадеш атмосфера, в която да им
представиш нещо истински съществено.
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Дхарма-проджихита-кайтаво ‘тра парамо нирмат-саранам сатам – „Религията на
„Шримад Бхагаватам” е свободна от измамите на четирите човешки цели; това е
религията на истинските светци.” Нирматсара означава „безпристрастен нрав”, а
матсара значи „завистлив”. „Досега давах съвети на онези сред вас, които не са
избавени от егоистичния начин на мислене. С тях се занимавах. Но вече ще се обърна
към нормално мислещите, към добросърдечните хора. Съветите ми сега са към тях.”
Понеже ще е трудно хората да бъдат отклонени от пътя, посочен от теб, затова дойдох
при теб. Само чрез теб може да им бъде дадена по-висшата, разгърната концепция.
Това е единственият начин.”
Нов оттенък на всичко, което е било изложено преди
Така бил сгълчан Шри Вясадева от Нарада Риши. Тогава, с очертаването на десетте
основни принципа (ШБ 2.10.1), Шри Вясадева трябвало да медитира над тях, да ги
асимилира и в крайна сметка да ги възпроизведе. Девариши Нарада си тръгнал от
ашрама, а Шри Вясадева започнал да медитира и усвоява. „Досега разбирането ми за
религиозност и нерелигиозност беше едно; сега ми бе дадено ново озарение и аз трябва
да изградя цялата система в перспектива, обагряйки я в съвсем нов нюанс. Нов оттенък
трябва да бъде даден на всичко, което съм изложил преди.” Така той започнал да пише
„Шримад Бхагаватам”.
Той също усетил, че „На мокша, на брахма-гяна (освобождението в недиференцирания
Абсолют) бе отредена най-висшата позиция. Сега още по-възвишената концепция,
която ми бе дадена от Девариши Нарада, трябва да бъде представена на света от
личност, чиято брахма-гяна е безусловно призната от всички учени.” Затова той
потърсил Шукадева. „Шукадева е единственият, когото почитат отвред стремящите се
към освобождение. Тази по-висша доктрина трябва да бъде извадена на бял свят чрез
него; тогава позицията на „Бхагаватам” по естествен начин ще стане безпрекословна.”
Затова той потърсил Шукадева.
Изпратил да го търси един дървар, чиято работа била да сече дървета в гъстите гори и
да търгува с тях. Казал му следната шлока:
нивритта-тарсаир упагияманад
бхаваусадхач чхротра-мано ‘бхирамат
ка уттамах-шлока-гунанувадат
пуман вираджйета вина пашугхнат
„Където и да срещнеш момче като моя син, опитай се да повториш този стих. Ти винаги
бродиш из гъстите гори, а моето момче е там, скита се насам и натам из джунглата.
Много е трудно да се проследи къде е, тъй като не остава на едно място. Винаги скита и
броди, преживява единствено на листа и плодове, и пие вода от реките.”
Ненадейно един ден тази шлока привлякла вниманието на Шукадева: „Какво казва този
дървар?”
нивритта-тарсаир упагияманад
бхаваусадхач чхротра-мано ‘бхирамат
ка уттамах-шлока-гунанувадат
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пуман вираджйета вина пашугхнат
„Вдига такъв голям шум, а стихът е толкова възвишен. Откъде ли го е научил?” Като го
чул два-три пъти, Шукадева отишъл при него. „Какво рецитираш?” Дърварят отново
повторил: „Нивритта-тарсаир упагияманада – онези, на когото цялата жажда е
заситена, удовлетворена, могат да дойдат и да пеят тази песен; бхаваусадхат – тя е
лекарството, решение на проблема с раждането и смъртта; шротра-мано ‘бхирамат – и
винаги е наслада за сетивата. Сетивата не бива да бъдат считани за вечен враг на човека
и да не се използват. Те могат да бъдат оползотворени. Тази песен е много сладостна за
всички сетива. Шротра-мано ‘бхирамат – и ушите, и умът са подсладени с радост от
най-висша класа. Ка уттамах-шлока-гунанувадат пуман вираджйета вина пашугхнат
– та кой, освен някой самоубиец, би стоял надалеч от подобно разбиране за живота, от
такъв образцов идеал на живот? Само самоубиец би сторил това! Иначе човек, който е
буден за своя истински интерес, никога не би избягвал уттамах-шлока-гунанувада –
възхвалата и молитвата към най-висшия, към Абсолютния Бог. Кой би могъл да стои
настрана от тази най-възвишена концепция в живота, която дори отвъд и мокша?”
Тогава, след като надзърнал в смисъла на тази шлока, на тази поема за „Бхагаватам”,
Шукадева запитал: „Откъде научи тази шлока?” „В Бадарикащрам.” „Може ли да ми
покажеш мястото?” „Да, ела.”
И го отвел при Вясадева. Шукадева познал: „О, това е ашрамът на баща ми, Вясадева.
Баща ми ме молеше да остана с него, но аз нехаех за това. Избягах в гората, за да стоя
надалеч от човешкото общество. За да не попадам под моделиращото влияние на
човешкото общество, аз го напуснах. Обаче няма как да не го поразпитам за дълбоката
перспектива, която намирам в тази шлока.”
И така, той дошъл и попитал баща си за значението на тази шлока. Тогава Шрила
Вясадева я разтълкувал според гледната точка, дадена му неотдавна от Девариши
Нарада. По-късно, когато Шукадева изговарял „Шримад Бхагаватам”, той открито
признал пред всички събрали се:
париништхито ‘пи найргунйе, уттамашлока-лилая
грихита-чета раджасе, акхянам яд адхитаван
тад ахам те ‘бхидхасями, махапаурушико бхаваню
яся шраддхадхатам ашу, сян мукунде матих сати
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.9-10)
Когато Парикшит Махарадж започнал да задава въпроси на Шри Шукадева Госвами,
Шукадева най-напред се представил по този начин: „О, мъдрецо сред царете, макар да
бях съвършено слят с трансценденталния Брахман, аз изучих този „Шримад
Бхагаватам”, тъй като сърцето ми бе привлечено от забавленията на Върховния Бог,
Уттамашлока. Царю, ти си преданоотдаден и като такъв притежаваш всички качества
да постигнеш Кришна, Върховния Бог; затова аз ще ти разтълкувам повествованието на
тази творба. Божествената любов към Върховния Бог Мукунда бързо се събужда в
сърцето на онзи, който е развил вяра в „Шримад Бхагаватам”.
Шри Шукадева Госвами казал на Махараджа Парикшит: „Ти явно си ученик с висок
стандарт на обучение (маха-паурушико бхаван). Мнозина търсят бъдещата си сполука,
но ти си истински ученик. Сега смъртта е надвиснала над теб, затова в ума ти няма
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никакви обикновени стремежи. Ти си автентичен търсещ. Дхарма, артха, кама и
мокша (религията, богатството, сетивната наслада и освобождението) са познати като
четирите цели на човешкото търсене (пурушартха), но понеже те считам за найистински и искрен търсач на истината (махапаурушико), мисля, че мога да те науча на
онова, което съвсем неотдавна чух от моя скъп баща и което смятам за най-висшата цел
на всеки един живот.
Най-висшия стандарт на обучение
адхитаван двапарадау, питур двайпаянад ахам
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.8)
тад ахам те ‘бхидхашями, махапаурушико бхаван
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.10)
„В края на Двапара Юга аз изучих тази Маха Пурана „Шримад Бхагаватам” от своя
баща, Шри Кришна Двайпаяна Вяса. Считам я за най-висшия стандарт на обучение, а
ти си най-подходящият човек, който да го получи. Затова ще го изложа пред теб.”
Казвайки това, той започнал повествованието на „Шримад Бхагаватам”. В него
представил принципа на съзнанието за Кришна, който хармонизира всички класи.
Да се получава спускащото се духовно познание по такъв начин – това е методът на
дедуктивната школа. А нравът на подходящите приемници на познанието се описва
като нирматсара – те са свободни от завист. Онези, които страдат от болестта на
завистта и ревността, не могат да търпят някой да заема по-висока позиция от тях
самите. Те са неспособни да понесат, че и други може да притежават добродетели: „Аз
съм най-добрият. Никой не може да е по-велик от мен.” Такава е тяхната болест –
матсара (завист). Но „Шримад Бхагаватам” е за тези, които са избавени от болестното
състояние на подобни дребнави, егоистични чувства. Учениците, които започват да
четата „Бхагаватам”, трябва да са с такъв характер - да са надмогнали посредствената
себична мисъл, че са най-най. Когато това долно, егоистично чувство бъде отстранено,
човек ще е подходящ да изучава „Бхагаватам”, с успех ще попие ученията, изложени
вътре и ще усъвършенства живота си по неимоверен, божествен начин.
Ведям ваставам атра васту шивадам: „Аз не се занимавам с въображаеми измислици.
Това е вастава-васту, реалност, която смъртта и тлението не могат да застрашат. За
такова нещо става дума тук. Целият свят, в който живеете, е нереален, но онова, с което
се занимавам тук, е единствената реалност. Тази идея не е нереална. Вие страдате от
манията за нереалност. Тапатрайонмуланам – ала вашата болест ще бъде напълно
изцелена. И болестта, и нейният ефект – страданието ви – ще бъдат изкоренени
изцяло.”
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ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА
Семейството под властта на Закрилника
„Ваишнавата е всичко, а аз съм нищо.” Такова чувство нараства безкрайно у един
ваишнава. „Аз съм нищо, но той е всичко, той е ваишнава. Гуру и ваишнавите
наистина държат в дланите си кришна-бхакти. Те са склададжиите. Но аз съм с празни
ръце, аз нямам нищо.” По такъв начин се отнася мъничкото към безпределното.
Доколкото действително се доближаваме към неизмеримото, няма как да не считаме
себе си за най-низши сред низшите. По такъв начин се измерва стандартът на
ваишнавската квалификация. И това не е нещо, което просто се изрича с устните, а е
въпрос на искрено признание в самата ни съкровена сърцевина. Когато Шрила
Кришнадаса Кавираджа Госвами казва: пуришера ките хаите муни сеи лагхища – „Аз
съм по-долен от червей в изпражнение” – това не е просто преструвка, а негова лична,
почувствана в сърцето му истина. Ачария-абхимана, превъзходството на гуру над
неговия ученик, е съвсем друга позиция. Това изтъкване е с единствената цел да се
служи на ваишнавите, но искреността се запазва. Позицията на гуру не е
себеизтъкване. Той отстоява позицията си единствено, за да спаси масите и да утвърди
престижа на ваишнавата. Това е правилно съотнасяне спрямо реалността в два
смисъла: да се установи истинската позиция на ваишнавата и в същото време да се
избавят обикновените хора от опасната реакция на фалшивите домогвания и идеи. Така
че този вид изтъкване не е себичен. По скоро трябва да го разпознаем като динамична
жертва.
Във Вишва Ваишнава Раджа Шабха нашият Гурумахарадж тактично постъпваше по
следния начин: искаше от някой от учениците си да говори с възхвала и признателност
за някой друг ученик. И специално избираше онези, които имаха някакви противоречия
помежду си. Молеше ги: „Кажи нещо във възхвала на твоя „приятел”. Защо? За да ги
накара да забележат светлата му страна, неговата сварупа, и да се стремят да
пренебрегнат видимата му страна. Неговото напътствие беше: „Опитай се да кажеш
нещо във възхвала на твоя приятел, на привидния ти опонент.” Заръката на гуру бе
дадена, така че ученикът трябваше да каже нещо хвалебствено. Нуждата е майка на
находчивостта; налагаше му се да се гмурне надълбоко в светлата страна на другия и да
се постарае да я извади наяве. По този начин се създаваше една ваишнавска атмосфера
на обмен, а майическата страна постепенно бе игнорирана, пренебрегвана и в крайна
сметка прокудена.
Нещо подобно се случва и в киртана. Защо киртанът е толкова могъщ? Защото когато
сме помолени да кажем нещо, няма как да не вложим цялото си внимание в това, което
говорим. Трябва да впрегнем всичките си способности в старанието си да съберем
нужната информация, за да кажем нещо за Върховния Бог. По същия начин, по
отношение на ваишнавата, както по отношение на Бога, трябва да се обърнем към
сварупата, към вътрешната страна, към съкровения му аспект, към светлата му страна,
пренебрегвайки привидната. Така ще разцъфваме, ще възниква истинска взаимност и
свързаност. Веднъж годишно в святата дхама на Шри Чайтаня Махапрабху, нашият
Гурумахарадж имаше обичая да председателства едно събиране под надслова Вишва
Ваишнава Раджа Шабха (Вселенско събрание на най-чистите предани) и там прилагаше
този метод: „Опитайте се да възхвалявате ваишнавата.”
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И така, да се оцени благородството на един ваишнава може да е трудно, но ако сме
способни да го направим, може да имаме шанса до някакъв предел да достигнем
стандарта на истинската преданост. Богът казва в „Ади Пурана”: „Онзи, който обича
Мен, всъщност не Ме обича. Ала онзи, който обича Моите слуги, неговата любов към
Мен е по-истинска, тя е вярна и има абсолютен характер.” Трябва да се стремим да
ценим нрава и поведението на ваишнавата, като по такъв начин ще можем да
въздигнем стандарта и на собствения си живот в преданост.
Безкрайно малкото и безпределното са много близко свързани. Съзнанието на
мъничкото е следното:
йе ята патита хая, тава дая тата тая
тате ами супатра даяра
(„Гитамала”, Ямуна-бхававали 19)
Шрила Бхактивинода Тхакура казва: „Твоята милост се дарява в съответствие с
нуждата на онези, които наистина я заслужават. Имайки това наум, настоявам: аз съм
най-падналият сред падналите, най-долният; затова и претендирам за милостта Ти.”
Такова трябва да е настроението на слугата. Усилвайте негативната страна. „Аз наймного заслужавам, защото съм най-низшият сред низшите, най-жалкият сред жалките.”
Трябва да усилваме и развиваме знанието си от тази страна: „Толкова съм паднал,
толкова съм в нужда, толкова нищ във всяко отношение.” Това съзнание ще Го
привлече към вас. Нито натрупаната енергия (карма), нито опита да Го познаете (гяна)
не могат да сторят това (гяна-кармадй-анавритам). Да си мислим: „Мога да Те опозная,
мога да Те измеря” – това е невъзможно, то е просто гонене на вятъра и „Шримад
Бхагаватам” го заявява. Никога не можете да Го опознаете. Колкото повече се
доближавате до предела на своето знание, толкова повече ще виждате, че Той го
надхвърля. Никой не може да Го върже. Това е показано в опита на Майка Яшода.
Когато тя пробвала да завърже Дамодар, Кришна, около кръста, въжето винаги било с
два пръста по-късо.
яд асит тад апи нюнам, тенаняд апи сандадхе
тад апи двй-ангулам нюнам, яд яд адатта бандханам
(„Шримад Бхагаватам” 10.9.16)
„(След като наставила първоначалното въже с още едно), това въже също не достигало
с два пръста. Тогава тя добавила още въже; то също било късо точно с толкова. По този
начин, независимо колко още въже добавяла, то винаги било с два пръста по-късо.”
Математически това е невъзможно, но се случва. Трябва да знаем че Абсолютът е
субективен, не обективен. Примери като този ни показват провала на обективните
пресмятания. Не се опитвайте да пресмятате трансцендентната истина посредством
обективен процес. Факторът на Неговата воля никога не може да бъде пренебрегнат –
именно тя е истинският фактор. Ако подходът ви към Него е с пресмятания и преценки,
най-реалистичната мисъл, която трябва да имате предвид е, че всичко зависи от
Неговата върховна воля. Той е абхиджана, всезнаещ, и сварат, напълно независим.
Само Той знае кое какво е и какво трябва да бъде. Това е Негов монопол, в Неговите
ръце е. Можете да допускате какви ли не алтернативи, но от това няма полза. Той знае
какво ще направи и в същото време не дължи нищо на никого. Не може да бъде
принуден да дава каквото и да било обяснение за постъпките си. Единствен Той знае
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кое какво е, Той е абсолютният всевластник (артхешв абхиджанах сварат, ШБ 1.1.1).
Той не се интересува какво мислят другите. Ако подхождаме към Него с такова
разбиране и впечатление, ще напредваме към божественото царство.
Не мога да му налагам никакви изисквания. Няма как да излагам пред Него заявления
от типа: „Моля Те, разгледай този или онзи случай.” Но в същото време не бива да
забравяме, че Той слуша думите само на предания, който действително е с такъв нрав
(ахам бхакта-парадхинах, ШБ 9..4.63). Това също не може да се пренебрегне. Обаче
кой е такъв бхакта? Онзи, който познава природата на Бога като такава – той е предан.
Така че да Му станем покорни, с други думи означава да съхраним собствената си
независимост! Да се покоряваш на отдадена душа всъщност значи, че покорство няма,
защото то е да се отдадеш на някой, който е изцяло Негов. Щом Той казва: „Аз съм
подчинен, аз действам по заръка на Моите предани,” тогава кои са преданите? Те са
онези, които стопроцентово са се отдали на Неговата сладка воля. Значи, с други думи,
те са независими досущ като Него. Те нямат свои независими желания, но при все това,
в името на Божиите забавления, лила, Йогамая създава такива неща.
В лила няма ни рима, ни аргументация; тя е динамично съществуване
В различни раси можем да видим, че преданите и Бога понякога заемат
противоположни страни. Както например Кришна иска да краде, а Яшода не Му
позволява да краде и Го наказва. Привидно изглежда, че се противопоставят един на
друг, но така действа Йогамая, вътрешната енергия на Бога. По някакъв начин волята
на Кришна е да си играе така. Един режисьор на драма може да заръча на актьорите си:
„Ти трябва да кажеш това, пък аз ще се противопоставя.” Лила също е еднопосочно
движение, хармонично и несмущавано. Това е лила. В лила няма ни рима, ни
аргументация. Тя е динамично съществуване. Тя е тъкмо противоположното на фосила.
И природата на лила е раса или ананда – красота и очарование. Красотата и
очарованието са самата природа на Бога.
Да се отделим от изначалния поток е притеснение, създадено от мая. Обусловените
души са под властта на мая, сякаш страдащи от безумие. Те са изгубили своето имане и
богатство. Това е мая. Ма значи „което не е”, а я значи „това”. Думата мая произхожда
също и от мияте аная ити мая: мая е „онова, чрез което се измерва”. Мъдрите в духа
казват, че отделеният интерес е коренната причина за всички притеснения
(двитиябхинивесатах сят). В действителност всичко е наред, но духът на разделението
е отговорен за цялата аномалия.
бхаям двитиябхинивесатах сяд
ишад апетася випаряйо ‘смритих
тан-маяято будха абхаджет там
бхактяикайешам гурудевататма
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.37)
„Човек, който се отвръща от Бога, забравя собствената си съкровена идентичност по
силата на енергията на Бога мая и възприятията му се объркват напълно, в следствие на
което си мисли: „Аз съм това тяло”. Това го въвлича в отделен интерес, карайки го да
се отъждествява с тялото, сетивата и т.н. Тази е причината на всички притеснения.
Затова здравомислещият човек трябва да обожава Върховния Бог с изключителна
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преданост, отхвърляйки всички лъжовни желания, с разбирането, че Гурудева е
неговият обожаем господар и най-скъп приятел.”
Първото стъпало на отклонението е отделеният себичен интерес
Да си мислиш: „Много съм си добре отделно” означава да пренебрегваш колективната
линия и да работиш за собствения си отделен интерес. Казва се, че именно този фин
момент е отговорен за цялата бъркотия. „Искам да търся собственото си удоволствие,
отделяйки себе си от съображението за колективност.” Следващото стъпало е ишад
апетася випаряйо ‘смритих – отклонение от съобразяването с моя учител. Първата
стъпка е себичният интерес, а втората – отклонението от съзнанието за закрилника, или
загубата на осъзнаването, че „Имам учител, имам защитник.” Отделен интерес означава
„Аз сам съм си защитник.”
Тан-маяято – и защо е така? Защото съм татастха, маргинален. От другата страна е
мая и по някакъв начин нейното влияние е уловило слабата ми способност да
разграничавам. Аз съм съвсем мъничка частица съзнание с минимална независимост.
Но без мое съдействие, свързването с мая, или светското, е невъзможно. Така че
съгласието ми е било необходимо. Със съгласието на малкото дете, закрилникът му
може да направи всичко. Този мъничък характер присъства у мен, което отваря място
за последвалата грешка. Там-маяято будха абхаджет там – но тъй като мая не е
независима, тя също се налага да действа под водачеството на Върховния. Затова не
отивайте към мая, идете към онзи, който е Господарят на мая. Там-маяято будха
абхаджет там – на ту маям. Макар че мая идва да улови душата заради слабостта ѝ
да си сътрудничи с нея, все пак будха, което означава сумедха – благочестивите души –
ще потърсят облекчение при Господаря на мая. Така отсъжда „Шримад Бхагаватам”.
Тан-мая значи тася мая – Неговата мая. Мая не е най-висшата същност, тя също си
има господар. Така че навести ли ви изкушението да направите нещо порочно, трябва
да потърсите помощ у Върховния, а не у мая.
В „Бхагавад Гита” Богът също казва:
дайви хй еша гунамайи, мама мая дуратяя
мам ева йе прападянте, маям етам таранти те
(„Бхагавад Гита” 7.14)
„Тази тройна, свръхестествена, примамлива, заблуждаваща Моя енергия е на практика
непреодолима. Обаче онези, които се отдават само на Мен, несъмнено могат да
надмогнат тази страховита илюзия.”
Мая, погрешното разбиране, притеснява падналите души, но погрешното разбиране
само по себе си не може да им донесе облекчение. Първоизточникът на мая – единствен
Той може да дари облекчение. „Затова не отивайте в онази посока, елате при Мен. По
Моя заповед мая ще ви остави на мира. Тя е по-силна от вас; дайви – изпратена е
свише, затова и вие трябва да потърсите облекчение по-нависоко, а не обръщайки се
директно към мая. Това не би ви било от помощ. Ако имате и най-малката Моя
подкрепа, с лекота ще избегнете мая.”
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Неразбирането съществува, обаче не е много силно, доколкото няма собствена опора –
то не е независимо. То също зависи от истината. Истината има по-добра позиция
спрямо неразбирането. Така че обменът ви винаги трябва да е с истината, с
положителното. А каква е положителната истина? Сат-чит-анандам: неопровержимо
съществуване, себеосъзнатост и удовлетворение. Това само по себе си е
удовлетворение. Във философията на Хегел неопровержимото съществуване е описано
като „от себе си и за себе си”. Средният съзнателен елемент е премълчан в тази
философия. Абсолютната Истина чувства своето себеосъзнаване. Бог чувства, че
съществува. Камъкът може и да не усеща съществуването си, но душата го долавя, тя е
чит или четана – съзнателна. Само че съзнанието ѝ не е съвършено. Тя изпитва
някаква жажда, някаква нужда, някакъв копнеж по по-възвишен живот. Анандам или
раса е красота, хармония, любов. Това е разбирането за пълния интегритет: да
съществуващ, да си осъзнат, а също и удовлетворен. Не само копнежът и знанието
присъстват, но и онова, за което се копнее, онова, което има да бъде познато – то също
е там и това е анандам. Анандам и сундарам са синоними.
Виждал съм, че някои европейски философи превеждат тази дума анандам като
„красота”, както е в „Красивата Реалност”. Намираме, че това много се доближава до
концепцията за Кришна. Мисля, че философът Мартино, много добър езиковед и поет
от висока класа бе допуснал, че най-висшият елемент е „Красивата Реалност”.
Уърдсуърт говори за „красотата в очите” и „красотата в ушите”. В една своя поема
Уърдсуърт описва момичето на мечтите си. Пише, че тя е селска девойка, а край селото
ѝ тече рекичка. Казва, че ромоленето на рекичката още повече усилва красотата на
девойката. Много философи са опитвали да дават своите интерпретации на тази
концепция, но един бенгалски учен, Харинатх Де, който владеел тридесет и два езика, е
дал тълкуванието, че „красотата в ушите допринася за красотата в очите”. Неговото
обяснение бе много смислено за мен. Красотата в ушите, прекрасният звук на потока,
усилвал хубостта на тази девойка – това означава, че красотата в ушите, или сладкият
звук, увеличава красотата в очите. Красотата в очите, красотата в обонянието,
красотата в допира и т.н. – всички те са анандам, расам, или красота в най-широк
смисъл.
Упанишадите използват още думи: сатям, шивам, сундарам. Шива значи мангалам.
Какъв е критерият за мангалам? Амангалам означава смъртно; тленното е амангалам
(неблагоприятно). А безсмъртието е шивам, мангалам (благоприятно). Така че шива
значи безсмъртно, а това означава съзнание, каквото притежава душата. Душата е
безсмъртна. Камъкът е тленен, но душата е нетленна. Затова душата сама по себе си е
шива; обаче ние виждаме, че душата е уязвима. Свръхдушата е красота, сундарам. Това
е осезаемата реалност като независимо и цялостно изражение на съществуването.
Всички останали съществувания са просто частични изражения на Абсолюта. Сундарам
е удовлетворение; душата е неудовлетворена, а пък за камъка не стои и въпрос дали е
удовлетворен, той просто съществува. Ала душата е неудовлетворена, макар да е вечна
частица себесъзнание. Думите Шива, Мритюнджая и Махадева означават „свободен
от тление или промяна; вечен”. Обаче просто вечността сама по себе си не е
достатъчна. Единствено расам или сундарам може да запълни празнотата. Така че
сундарам е онова, което търсим. Ако щателно се вгледаме, ще видим, че където и да
отиваме, каквото и да правим, ние търсим красота, търсим удовлетворение – търсим
сундарам, расам.
на те видух свартха-гатим хи вишнум
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дурашая йе бахир артха-манинах
(„Шримад Бхагаватам” 7.5.31)
„Онези, чиито умове са замърсени от светски сетивни наслади и които уважават хора,
пристрастени към външните земни удоволствия, не могат да познаят славата на Бог
Вишну – единственото убежище на жадуващите да постигнат най-висшата цел на
човешкия живот.”
Външно и невежо погледнато, може и да изглежда, че всички преследваме това и онова
– нравственост, пари, сетивни наслади (дхарма, артха, кама); но това е повърхностно и
частично наблюдение над нещата. Едно по-задълбочено вглеждане би разкрило, че ние
пламенно търсим единствено расам, сундарам – пълно удовлетворение, а не някакви
частични, временни тъй наречени удоволствийца. Така че дхарма, артха и кама не
могат да заситят нашия вътрешен копнеж. Какво да говорим за тях, дори
освобождението (мокша) от настоящите мимолетни желания не е целта – така
осъзнават мъдрите. Просто освобождение от негативната страна – това е един
изкуствен живот. Животът трябва да тупти в удовлетворение. Всяко нещо има своята
пълнота, всяко нещо е нужно. То не е предназначено за нищо! Нулата не може да е
заключението на цялостното битие. Заключението е безкрайността, не нулата. Така че
просто освобождение – да останеш сякаш в дълъг, дълбок сън – това е пагубно и
несъстоятелно. То не би могло да е целта на творението, нито целта на собственото ни
битие. Трябва да потърсим оттатъшната страна – чид-виласа, трансценденталната
динамична равнина. А къде можем да я намерим? Тук, в този свят, цари експлоатация, а
там е тъкмо обратното – посветеност.
Бхакти е посветеност, отдаденост на центъра. Както споменах по-рано, ние сме се
отнесли в отделения интерес. Сега трябва да изоставим този отделен интерес и да
влезем в неразделното семейство, трябва да приемем закрилника. Посъветвани сме да
влезем в семейството, където управлява закрилникът. Трябва да се приспособим и да
заживеем в семейство, под закрила. Ала нека се стремим да разберем, че животът под
ръководството на закрилник е истинският живот в пълнота. Не се налага да търсим
цялостната си независимост, понеже тази независимост не може да разреши
проблемите, срещу които се изправяме. Няма съмнение, че сме затънали в проблеми.
Привидно можем да си речем, че чрез независимост може да решим тези проблеми. Но
това е грешка.
Писанията и махаджаните ни се притичат на помощ: „Не! Сега може и да си мислите,
че независимостта ще донесе нужното удовлетворение на сърцето ви, но в
действителност това е грешка. Тази привидна мисъл е ваш враг. Искате да се измъкнете
от посегателството на обстоятелствата и си мислите, че ако се освободите ще сте
щастливи – ала това е грешка. По-скоро обратното е вярно. Стремете се да заживеете в
едно единно семейство. Трябва да се приспособите, да се хармонизирате; коригирайте
нрава си. Вашата независимост е ваш враг.”
Това трябва да бъде разбрано. Тази независимост, която привидно изглежда ваш
приятел, в действителност ви е враг; трябва да се научите как да живеете заедно с
останалите. Не можете да се отделите от обкръжението, това е невъзможно. То е смърт,
самадхи, безкрайна дрямка. Не е живот, не е отговор, не е решение. Заживейте с
множеството! Вижте, че сте част от цялото и че единствено настроението ви за
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независимост ви тормози. И се опитайте да се избавите от ръцете на този ваш
„приятел”. „Боже, спаси ме от приятелите ми, от тъй наречените ми приятели.”
Единствено отдадеността може да ви донесе облекчение, да ви дари истинския, повисш живот. Ще разберете това в самата съкровеност на сърцето си. В „Бхагавад Гита”
Кришна постоянно подчертава това рага-двеша – апатия и симпатия (рага-двешавимукташ ту, БГ 2.64).Тези двете са ваши врагове. Апатията към едно и симпатията
към друго – това са ваши врагове. Бъдете независими от тези врагове и насочете
вниманието си към вашия закрилник. Знайте, че Той не е пристрастен. Първото ви
съображение трябва да бъде, че закрилникът не е пристрастен. „Аз съм закрилникът, но
съм приятелски настроен към всички (сухридам сарва-бхутанам, БГ 5.29). Не се
отделяйте от тази мисъл! „Аз съм ваш закрилник, но същевременно съм ваш приятел.
Не забравяйте това, инак ще сте в опасност през целия си живот.”
Бъдете оптимисти, не песимисти. Вие сте добрички, а всичко наоколо ви е лошо и
отдръпването от всичко и всички ще ви донесе блаженство? Не бъдете толкова себични
в мислите си. Това е вашето обкръжение; трябва да разчитате на хората, у тях също има
доброта. Затова опитайте се да се хармонизирате с тях. Тат те ‘нукампам (ШБ 10.14.8):
всички ситуации в живота ни възникват по Неговата милост. И особено, старайте се да
се настроите хармонично спрямо Закрилника, който стои в дъното на всяко действие и
на цялото битие. Имайте вяра в Него и чрез Него подхождайте към обкръжението си.
Тогава всичко ще бъде на мястото си.
В „Шримад Бхагаватам” е казано:
сарва-бхутешу ях пашйед, бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй, еша бхагаватоттамах
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.45)
Можем да постигнем най-извисената позиция по този начин. На каквото и когото и да
се натъкнем, трябва да го виждаме през централния интерес, а не от гледна точка на
някакъв страничен или местен интерес. Вървете право към центъра: бхагавад-бхавам.
Тогава атманах – стремете се да виждате центъра във всичко и да подхождате към
обкръжението си чрез връзката с центъра. Най-напред идете в центъра и оттам,
съзнавайки връзката си с центъра, се настройте хармонично спрямо обкръжението и
компанията си. Каква е връзката на този човек с центъра и каква е моята връзка с
центъра? Взимайки предвид тези два фактора ще преценя какво ще е отношението ми с
даден човек. Връзката ми с всичко и всички трябва да преминава през центъра.
Взаимоотношенията ми с останалите трябва да се преизчисляват от гледна точка на
централния интерес, а не от личния или пристрастен интерес помежду ни. Това би било
погрешно и именно в него се корени цялото зло. Подобни отделни взаимоотношения не
са цялостни. Единствено гледайки нещата през очите на централния интерес връзката
ще е истинска (сарва-бхутешу ях пашйед, бхагавад-бхавам атманах). След това
бхутани бхагаватй и после атмани – обратното: каква е връзката на Бога с нещата и
каква е връзката на нещата с Бога; и според това съображение настройвате
отношението си към обкръжението. Тогава сте извън опасност. Ала пренебрегвайки
централния интерес, ако искате да общувате помежду си и да извличате лична облага
междувременно, тогава сте в опасност (йо мам пашяти сарватра… пранашяти, БГ 6.3;
сарва-бхутешу ях пашйед… еша бхагаватоттамах, ШБ 11.2.45).
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Така че обкръжението не е лошо. Ние страдаме от погрешно разбиране, мая (на те
видух свартха-гатим хи вишнум) и това недоразумение трябва да бъде изяснено.
Трябва да се опитваме да живеем където и да е, и да гледаме на средата като напълно
любяща - стига да имаме дълбоката визия кой стои в основата на всички ни, стига да Го
открием. В Упанишадите се казва, че онзи, който е в чисто съзнание, вижда нектар
навсякъде – във вятъра, в океана, в растенията, в звездите – навред.
Опитайте се да прозрете, че вашата ситуация е пропита с мед, пропита с нектар.
Недейте да гледате само външното покривало. Виждането ви трябва да е достатъчно
проникновено, че да прозирате истинското положение. Тогава ще откриете, че всичко е
като нектар за вас. Шринванту вишве амритася путрах. Този ясен призив идва от
Ведите: „О, синове на нектара! Опитайте се да чуете думите ми! Вие действително сте
синове на нектарното езеро. Защо се държите като отрова? Нима сега сте отровни?
Нима сте се принизили до капки отрова? В истинската си, съкровена душа вие сте
капки от нектарния океан!” Шринванту вишве амритася путрах – „Събудете се!
Станете! Въздигнете се до себеосъзнаването, че сте капки от нектарния океан!
Стремете се да проумеете това!”
Гмурнете се в дълбочина и ще откриете нектар, не отрова
Привързани сте към външното покривало – не само покривалото отвън, но и вашия
собствен калъф – всичко това забулва реалността. Недейте да съдите по калъфката.
Гмурнете се надълбоко в собствената си душа, преживейте обкръжението си. Гмурнете
се в дълбочина и ще намерите само нектар, не отрова. Отровата е нещо повърхностно за
истинското ви разбиране. Да правите голямата работа от опаковката на нещата,
пренебрегвайки съкровената им същина, не е друго освен плъзгане по повърхността (на
те видух свартха-гатим хи вишнум, дурашая йе бахир артха-мани-нах). То е отравящо.
В този свят може да си мислим, че намираме нещо за красиво, но красотата според
частния интерес не е истинска красота. Трябва да сме способни да правим разлика
между централния интерес и частния интерес. Красотата за лично ползване е отрова.
Ние желаем независимостта да се наслаждаваме на тази частна красота – това е
капанът. Обаче красотата е предназначена за служене на Кришна. Всичко е за Него –
там ще открием истинската красота. Истинската природа на красотата присъства в
онова, което е привлекателно за Кришна. Красотата трябва да се измерва спрямо
центъра. Опасността е в това да съобразяваме красивото от гледна точка на отделния
интерес.
Измъкнете се от вълните на частния интерес
Какво е красивото? Обект, на който да се насладиш. Но кой да му се наслади? Ако съм
аз, тогава съм изгубен. Всичко е предназначено за Него; този е начинът, по който ние
да се наслаждаваме на красотата. Ако това е възможно, всичко е наред. Когато и да
видим нещо красиво, трябва да ни мине през ум: „О, колко ще му се наслади Кришна.”
Такова трябва да е настроението ни. Мисълта ни трябва да е насочена към центъра.
„Каквото и добро да видя, то незабавно трябва да ми напомни колко ще му се
наслаждава Кришна.” Ако нещо е вкусно: „Кришна се е насладил на това къри; и аз ще
му се насладя след него. Позицията ми е зависима от наслаждението на Кришна.”
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На всичко трябва да се гледа чрез Него, и едва след това то може да бъде наречено
„мое”. Сарва-бхутешу ях пашйед бхагавад-бхавам атманах. „Мое” трябва да означава
„как Кришна му се е насладил”. Той може да се наслади подобаващо на всичко. Моят
център трябва да е Кришна. Тогава някой друг да се наслаждава на красотата, камо ли
това да съм аз, ще бъде опасно и отровно. Красотата – както и всичко – е за да ѝ се
наслаждава Той. Тя е предназначена, създадена е, поддържана е от и за Него. Трябва да
достигнем до това разбиране, тъй като то се намира в най-дълбоката основа. То е
ниргуна, трансцендентално. Иначе всичко е сагуна, повърхностно. Измъкнете се от
сагуна, от вълните на частния интерес. Частен център може да е семейството, селото,
страната или човешкото общество, в това число птиците, зверовете и буболечките –
обхватът може да нараства, но пак остава ограничен. При вярната настройка, ние не
искаме нищо по-малко от Кришна; така всичко трябва да бъде свързано с Него и
виждано от гледна точка на Неговия интерес. Моят интерес не бива да подхранва
никакво независимо приятелство с никого. Всичко трябва да е заради Кришна.
Преговори, обмен и бъдещи перспективи – всичко е за центъра, за Кришна. По този
начин всичко ще идва при мен чрез Абсолютното Добро. Тогава цялата отрова ще бъде
елиминирана и каквото и да ме спохожда, ще е примесено с нектар.
И така всичко, с което влизаме в досег, трябва да идва чрез Кришна или Негов
автентичен слуга – Гурудева или ваишнава, чиято кауза е неделима от тази на Кришна.
На тях можем да разчитаме. По някакъв начин всичко трябва да се филтрира през
Абсолютното Добро – не уязвимото, ограничено добро, а Абсолютното Добро. През
него трябва да преминават всички видове обмен всред множеството и да се дават като
прасадам (милостиви остатъци) от центъра. Това трябва да е правилното отношение. И
то наистина е сладко.
Ако можем да встъпим в онази равнина, ще почувстваме това. Иначе ще изпълняваме
действията си по задължение, под напътствията на писанията. Ала съумеем ли да
достигнем равнината на Абсолютното Добро, самата ни душа, същността ни и
практическият ни живот ще засвидетелстват пред нас, че такъв живот е найвъзвишеният и че без това не бихме могли да живеем.
Шрила Бхактивинода Тхакура казва: „Ешаба чходата парана харау: Шри Вриндавана и
околностите ѝ толкова ярко пробуждат паметта ми за Кришна; ако тези неща ми бъдат
отнети, ще изгубя самия си живот. Те ме поддържат жив, защото ме насърчават да се
заема с Кришна съзнание. Всички те ме окуражават и ми помагат да напредвам в
съзнанието за Кришна в различни аспекти. Каквото и да виждам там – радха-кундатата-кунджа-кутира, говардхана-парвата-тира (беседките в горичките по бреговете
на Радха Кунда, свещената планина Говардхана, бреговете на святата река Ямуна) – ми
напомня по толкова сладостен начин, отнасяйки ме в кришна-лила и разливайки нектар
в сърцето ми. Ако трябва да ги напусна, ще напусна и живота си. Всички те са около
мен, толкова вдъхновяващи и животворни. Носят такава пълнота в живота ми –
всъщност те са повече от самия ми живот! Кусума-саровара, манаса-ганга,
калинданадини випула-таранга (святото езеро, намиращо се по средата на пътя между
Матхура, Говардхана и Радха Кунда, реката по края на Говардхана, търкалящите се
вълни на Ямуна); кхага-мригакула, малая-батаса (птиците и животните, пролетните
ветрове) – каква сладост ми носят всички тези неща! Кришна е толкова близо до мен!
Бих умрял без тях. Цялата тази красота ме отнася със светлинна скорост право в
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Кришна съзнание, при Неговите спътници и забавленията Му с тях. Това е истински
нектар, който се влива в мен.”
радхакундатата-кунджакутира
говардханапарвата ямунатира
кусумасаровара, манасаганга
калинданандини випула-таранга
вамшивата, гокула, дхирасамира
вриндавана-тару латика-ванира
кхага-мригакула, малая-батаса
майира, бхрамара, мурали-виласа
вену, шринга, падачхина, мегхамала
васанта, шашанка, шанкха каратала
югала виласе анукула джани
лилавиласа-уддипака мани
ешаба чходата каха нахи яу
ешаба чходата парана харау
бхактивинода кахе, шуна кана
тая уддипака хамара парана
По бреговете на Радха Кунда скришните беседки,
Хълмът Говардхан, на Ямуна крайречните гледки,
Езерото Кусум Саровар, Манаса Ганга – святата река,
Вълните буйни на Калинди – слънчевата дъщеря,
Гокула, лекият ветрец, местенцето на танца раса,
Дърветата, пълзящите лиани, палмите ветаса,
Птиците, животните, пролетният въздух нежен,
Пауните, пчелите, зовът на флейтата копнежен,
Рогът, стъпките Му, облачните планини в небето,
Пролетта, Луната, раковината, караталите – ето,
Всички тези неща подхранват в неразделна спойка
Светите забавления на Божествената Двойка.
Не бих могъл да изоставя тези свидни места!
Без тях със сигурност знам, ще умра.
Бхактивинода казва: „Чуй ме, Кана!
Едничка светлина в живота ми Ти стана!”
Това е Вриндавана. Вриндавана е толкова приятелска, толкова сладостна, толкова
близка, толкова доброжелателна към нас. Там сме си съвсем у дома – дом, свиден дом.
Сварупа шабара хая, голокете стхити – в своето вътрешно-присъщо, най-съкровено
съществуване, ние сме жители на онази равнина. Сега сме излезли и сме разпилели
съзнанието си навред по цялата повърхност. Покривала, покривала, покривала – има
толкова много слоеве, и всичките до един са сухи. А същината, духът, е вътре.
Елиминирайки калъфа на тялото, калъфа на ума, калъфа на освобождението, калъфа на
Ваикунтха, ще мога да встъпя в земята на Враджа. Вриндавана живее вътре в мен, стига
да мога да намеря приятелите си навсякъде. Те са мои приятели, мои близки, и могат да
ми дарят най-радостното преживяване, екстаза. Махапрабху дойде с тази вест за нас:
„О, вие сте деца на онази земя. Защо страдате тук, деца мои, мои момчета? Защо
страдате? Амритася-путрах, вие сте деца на онази нектарна земя, а страдате толкова
много, идвайки в тази пустиня. Домът ви е толкова изобилен, толкова сладостен, а вие
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сте хукнали в пустошта. Какво е това? Елате! Оставете това отровно привличане, това
самоубийствено очарование. Този чар, чарът на мая, на погрешното разбиране – той е
самоубийствоен. Изоставете привидното му очарование! То е отровно, досущ като
вещица. Вещицата ви е запленила тук и ви е омагьосала. Елате с Мен! Аз ще ви отведа
в дома ви, който е толкова прекрасен!”
Махапрабху ни отвежда на изток
Като цяло това е призивът на Шри Чайтаня Махапрабху и Шри Нитянанда Прабху. Не
си мислете да ставате господари на разни сиддхи като анима, лагхима, вяпти (да ставаш
по-малък от атом, по лек от перце, всепроникващ и т.н.). Мисълта, че можете да си
играете с чудеса е много низша концепция. С мукти (освобождението) и след това
сиддхи (йогийски свръхестествени мистични сили), ще ви се налага да се натъквате на
толкова много капани и препятствия, че самото ви съществуване ще е заложено на
карта. На юг се намира бхимарула-варули, стършеловото гнездо на несбъднатите
желания (карма-канда); на запад се намира якшата, лъжовният призрак, представящ
смъртта в сливането с Абсолюта чрез свръхествествени йога практики (йога-сиддхи); а
на север е аджагара, черният питон, представящ смъртта в сливането с Абсолютния
Брахман за стремящите се към освобождение по пътя на знанието (гяна-марга). Всички
те ще ви объркат. Но съвсем естествено и с минимално усилие от ваша страна, Бог Шри
Чайтаня Махапрабху ще ви отведе на изток, към съкровището вътре в сърцето ви. То е
универсално, всеобхватно, сладостно и най-съкровено. Там е вашият дом, там всички
един на друг са си доброжелатели. Такъв е дарът на „Шримад Бхагаватам” и Шри
Чайтаня Махапрабху. Гоура Харибол!
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ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА
Всяка дума е песен
„Където всяка дума е песен, всяка стъпка е танц и флейтата е най-любимият
спътник…”
(„Шри Брахма Самхита”)
Всяка дума е песен… но това не е звук от тази равнина. Той е от друг свят, свят толкова
нежен, толкова сладостен, толкова пленяващ сърцето. Свят, в който правилното
поведение се случва така естествено и хармонично. Всяка дума е сладка като песен
(катха ганам). Всяко движение е изящно като танц (натям гаманам апи). Така е
описано. Всичко е наситено с красота от най-висша степен. Това е земята на красотата
– там всичко е прекрасно. Всяко нещо е докоснато от божествената красота.
Първопричината е очароваща, привличаща, улавяща сърцето и душата: „Ела!”
Има такава земя. Това е животът, за който копнеем (радхика-мадхавасам). Искрено
можем да лелеем идеята да изпитваме привличане към живот в такава равнина, където
всичко е с характера на музика. Флейтата на Кришна ръководи всичко. Тя може дори да
изтръгне живота от тялото. Звукът е толкова пленителен, та човек има усещането, че
чувствата му искат да се изтръгнат от тялото. Която и част от тялото ни да бъде
докосната от нещо подобно, тя сякаш се отделя от останалите части и – ако е възможно
да си го представим – се втурва към източника. Ако е цвят, очите жадуват да го попият
с такава интензивност, като че се откъсват от останалите части на тялото. Толкова са
устремени: „Не искаме да сме свързани с теб, тяло! Искаме да тичаме натам, откъдето
идва зовът.” Ръцете, очите, допирът – всички способности се съревновават; която част
бъде докосната, иска да хукне надалеч от останалите си приятели-спътници.
Веднъж, след като приключи парикрама (обиколка) на цялата Враджа Мандала
(периметърът на Шри Вриндавана) заедно със своите ученици, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Прабхупада ни попита: „Кои забавления ви привлякоха най-силно? Кое
място във Вриндавана ви привлече най-много?” Когато зададе този въпрос и към мен,
аз отвърнах, че най-много ме привлича Кадамкханди - мястото, където Шрила Рупа
Госвами Прабху е извършвал своя бхаджан. По средата на пътя между Нандаграм и
Яват има един ашрам, където живеел Шрила Рупа Госвами и пишел книгата си „Шри
Бхакти Расамрита Синдху”. Това място ме привлече най-силно. След година-две,
когато отново бяхме на Шри Радха Кунда в компанията на Шрила Прабхупада, той
ненадейно отбеляза: „Твоето място. Онова твоето място…” Аз бях смаян. „Какво, къде
е моето място?” Той каза: „Твоето място е Кадамкханди, ашрамът на Шрила Рупа
Госвами.” Помислих си: „О, той е имал някаква цел, когато ни питаше преди една-две
години кое място за кого е привлекателно. Запазил е отговорите в ума си и затова днес
казва: „Твоето място.”
Така че той обръщаше голямо внимание на ручи-парикша – да разбере вкуса на
конкретния човек към някоя конкретна лила и конкретна група в служенето. За един
ачария е нужно да изпита ученика си и да определи мястото, където ще бъде
разпределен. Той трябва да отсъди къде стои ученикът му и в хармония със съкровения
му вкус да му помага да напредва към земята на своя стремеж.
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Дестинацията бе установена, обаче как да я достигна? Кога ще я достигна? Онези,
които ми се притекат на помощ, за да ме отведат там, те са мои учители, мои гуру:
шикша-гуру и дикша-гуру. Който ми помага да ида там е мой гуру. Мой водач е този,
който ми помага да стигна посочената дестинация, мястото на най-съкровения ми
стремеж (радхика-мадхавасам прапто яся пратхитах крипая шри-гурум там нато
‘сми). Той ми помогна да локализирам местоназначението си, научи ме как и към какво
да се стремя, и как да достигна този най-висш и жадуван подслон. Постигнах всички
тези неща чрез него. Той е всичко в живота ми, господарят на живота ми. Има лодка, а
той е кормчията (гуру-карнадхарам). На него съм се отдал, приел съм го. Качил съм се
на неговата лодка, а той ме отвежда към целта на живота ми.
Човешкото тяло (нри-дехам) се сравнява с лодка. Оползотворявайки ресурсите на
тялото и ума ми, моят Гурудева е като кормчия, който ме отвежда към целта. Онзи,
който не се възползва от тази възможност, след като е дошъл в човешко тяло, извършва
самоубийство. Самоубийство е да пропилееш шанса да прекосиш океана на живота и
смъртта – раждане и смърт, раждане и смърт. Тези вълни са самата природа на океана
на светското битие – живот и смърт, раждане и смърт. Лодкарят, който ни превежда
през този океан от живот и смърт е Гурудева. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че
всеки, който пропусне тази възможност, извършва самоубийство:
нри-дехам адям сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхарам
маянукулена набхашватеринам
пуман бхавабдхихм на тарес са атмаха
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.17)
Тук Богът загатва: „Толкова много лодки преминават и Аз им помагам като попътен
вятър. Кормчията е гуру, а Аз съм благоприятният вятър. Лодката е това човешко тяло
и всички вие трябва да се възползвате от възможността да прекосите океана на
раждането и смъртта. Светът се сравнява с безкрайността. Той прилича на безкрайност;
много е трудно са се прекоси океана на живота и смъртта. Ако искате да избягате от
тези проблеми (джанма-мритю-джара-вядхи-духкха-дошанударшанам), трябва да не
пропускате шанса. Инак губите толкова много, че се равнява на самоубийство.”
Милостта на Махапрабху донякъде подбира,
но милостта на Нитянанда не подбира
Милостта на Шри Чайтаня Махапрабху донякъде подбира, но милостта на Нитянанда
Прабху не подбира. Той раздава милостта си на всеки срещнат. Нитянанда Прабху е
толкова щедър, че спасява всеки, когото срещне по пътя си. Милостта Му е толкова
спонтанна, неразграничаваща и необятна. Нитянанда Прабху е най-великодушният.
Махапрабху донякъде разграничава, ала Нитянанда Прабху нехае за каквото и да било
разграничаване. Дали някой е подходящ или не, Той винаги го смята за достоен. Такава
е Неговата милост.
Никога не се осмелявайте да подхождате към Шри Шри Радха и Кришна,
пренебрегвайки милостта на Бог Нитянанда (хена нитай вине бхай, радха-кришна
паите най). Затова и нашият уважаем Шрипада Бхактиведанта Свами Махарадж
поставяше ударение на Нитянанда Прабху. Нитянанда Прабху е Бог Баларама.
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Милостта на Нитянанда Прабху особено касае падналите; Неговата милост е тяхното
истинско съкровище, защото разграничаването едва ли има място в нея. Макар да не е
голямо, ние все пак откриваме разграничаване в щедростта на Бог Гоуранга. Обаче
Нитянанда Прабху е по-щедър. Затова първо идете при Нитянанда Прабху и по
Неговата милост ще идете при Махапрабху. А по милостта на Махапрабху лесно ще
достигнете Шри Шри Радха-Говинда във Вриндавана. Това е пътят, който ни е посочен.
ятха ятха гаура-падаравинде
виндета бхактим крита-пуня-расих
таттха татхотсарпати хридй акашмад
радха-падамбходжа-судхамбу-расих
(„Шри Чайтаня Чандрамрита” 88)
„Когато изключително благочестивият човек достигне преданост към лотосовите нозе
на Шри Гоурасундара, неочаквано океанът от нектар, който е служенето към
лотосовите нозе на Шри Радха, съответно се ражда в сърцето му.”
Пропити от милостта на Шри Гоуранга, стремете се да се обърнете към Шримати
Радхарани. Тогава няма как никаква мръсотия да влезе във вас и да ви притеснява в
онази равнина. Мръсотията ще бъде филтрирана от Шри Гоуранга. Ако имате подслона
на Шри Гоуранга, може да сте сигурни, че съвсем безопасно, гладко и съкровено ще
постигнете служенето към Шримати Радхарани. В противен случай е много опасно, а
понякога и самоубийствено. Ако не вървите чрез Шри Гоуранга, опитът ви е бъде
реакционен. Много е опасно да се подхожда към Шри Вриндавана и Шримати
Радхарани директно. Трябва да пристъпваме под ръководството на Шри Гоуранга. С
други думи, ако можете да оцените живота на Шри Гоуранга, тогава кама (светското
желание) и т.н. ще бъде напълно елиминирано. Наистина ще сте пречистени, за да
бъдете допуснати в царството на най-възвишената лила.
Тук, в Коладвипа, Шри Чайтаня Махапрабху е дал най-доброто (кулия-грамете аси’
шри-кришна-чайтаня, хена нахи, я ‘ре прабху на карила дханя). Той е дал най-желаното
служене, служенето от най-сладък тип. Такова служене се открива във Вриндавана и
Махапрабху Шри Чайтанядева препоръчва живота във Вриндавана като най-възвишен.
Нито знанието, нито силата могат дори да пристъпят в това вриндаванско служене. Във
Вриндавана сърцето е всичко. Шри Уддхава също казва:
асам ахо чарана-рену-джушам ахам сят
вриндаване ким апи гулма-латаусадхинам
я душтяджам сваджанам аря-патхан ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригям
(„Шримад Бхагаватам” 10.47.61)
„Пренебрегвайки обществото и дори свещените писания, гопите се отдадоха на
Абсолюта. Те се отказаха от близките си и от всичко, което обществото счита за свято;
изоставиха всичко, за да служат на Бога.” Уддхава, най-възвишеният тип
преданоотдаден, казва: „Копнея да се родя като стръкче трева или някакво растение във
Вриндавана, за да може прахта от нозете на гопите да пада по главата ми.” Толкова
извисена е позицията на гопите във Вриндавана. Шри Чайтаня Махапрабху
проповядва същото това нещо, с добавената характеристика то да бъде
разпространявано надлъж и шир. Раздавайки го на другите, човек може изцяло да
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встъпи в божествения живот. Всички концепции за дхарма (дълг, добродетелност),
адхарма (безнравственост), гяна (знание, отречение, освобождение) и т.н. са много,
много низши в сравнение с делата във Вриндавана. Тук сърцето е всичко. Онзи, който
неотстъпно следва това учение, има най-голямата надежда за успех в живота.
И отново, диштя яд асин мат снехо, бхаватинам мад апанах (ШБ 10.42.44) – „Счита
се, че някой, който влезе във връзка с Мен е щастливец, но Аз се смятам за щастливец,
че имам връзка с вас, скъпи гопи. Другите казват, че който влезе в досег с Мен е
късметлия. Ала Аз смятам себе си за късметлия, понеже се докоснах до вас. Моят
късмет е, че съм свързан с вас, така че едно е сигурно: Аз винаги ще бъда ваш.” Такива
неща казал Кришна, когато срещнал гопите на Курукшетра. Подобно нещо е
непостижимо – хората дори не могат да си помислят, че е възможен такъв извисен
живот. Бхактя санджатая бхактя (ШБ 11.3.31): бхакти поражда още бхакти, а от нея
се ражда още повече бхакти. Бхакти няма друг плод. Такава е бхакти; тя сама е своята
собствена награда.
ясях кадапи васананчала-кхеланотхадханятидханя-паванена критартхамани
йогиндра-дургама-гатир мадхусудхано ‘пи
тасях намо ‘сту вришабханубхуводише ‘пи
(от Шри Прабходананда Сарасватипада)
Тук се казва, че веднъж повеят на вятъра докоснал някаква част от дрехата на Шримати
Радхарани, а след това докоснал тялото на Кришна и Кришна бил извън себе си от
радост, от удоволствие: „О! Аз усетих полъха на вятъра, който е докоснал дрехата на
Радхарани – толкова съм щастлив!” И кой е този Кришна? Всички религиозни
експерти, учени, йоги и т.н. до един се стремят към милостта на Кришна, а същият този
Кришна се счита за щастливец, ако получи и най-лекия допир на вятъра, облъхнал
дрехата на Шримати Радхарани. Колко чиста е Шримати Радхарани! Нейната
отдаденост, Нейното служене са толкова чисти, че дори само досегът на този ветрец
кара Кришна, Бхагаван, самия Върховен Бог да си мисли, че е спечелил най-голямото
щастие. Той чувства: „Толкова съм удовлетворен в живота си!”
Позицията на Шримати Радхарани е най-първа, най-висша. Шри Джаядева Госвами е
написал, че Кришна копнее за прахта от нозете на Шримати Радхарани (дехи падапаллавам ударам, „Гита Говинда”). Обаче обикновените хора не могат да разберат това.
Единствено последователите на Шри Чайтаня Махапрабху, по Неговата милост, са
способни да проумеят нещичко от същината на радха-дасям, служенето към Шримати
Радхарани. Радха-дасям е най-възвишеният стремеж на един Гаудия ваишнава.
След като Шри Чайтанядева приел санняса, той скитал из Южна Индия и завладял
религиозните концепции там. В Бенарес Шри Сварупа Дамодара също искал да приеме
санняса, но посвещението било направено наполовина. Когато Богът пристигнал в
Пури, Шри Сварупа Дамодара като че полудял и макар посвещението му да било
наполовина извършено, хукнал към Пури. Името му било Пурушоттама, а името му
като брахмачари - Сварупа Ананда. Така, все още с това име, той хукнал към Пури като
луд, за да види своя закрилник и приятел, който бил всичко за него. Той приветствал
Шри Чайтанядева с тази шлока:
хелодхунита-кхедая вишадая пронмилад амодая
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самяч-чхастра-вивадая расадая читтарпитонмадая
шашвад-бхактивинодая самадая мадхуря-марядая
шри-чайтаня-даянидхе тава дая бхуяд амандодая
(„Шри Чайтаня Чандродая Натака”)
„О, океане от милост, Шри Чайтаня – милост, която без усилие разпилява скръбта;
милост, в която живее абсолютната чистота; милост, разкриваща върховния екстаз,
засенчващ всичко друго; милост, слагаща край на всички дебати върху писанията с
появата си; милост, пленяваща всички посоки с игрите на божествената любов – нека
по силата на абсолютната си сладост тази Твоя всеобхватна милост, даряваща цялата
благодат, се пробуди в сърцата ни.”
Шри Сварупа Дамодара паднал в нозете на Шри Чайтанядева с тази шлока на устните.
„О, велик океане от милост, Шри Чайтанядева, нека благодатта Ти бъде раздадена на
всеки. Ти си океан от благодат. Нека тази благодат достигне всеки! Това е милост,
която започне ли веднъж, никога не свършва, вълна подир вълна. Тя никога не води до
нищо друго, до нищо лошо. Твоята дая, Твоята милост е с такова качество, че ако някой
получи и частичка от нея, тя незабавно слага край на всичко неблагоприятно. Мандо
означава „лошо, неблагоприятно”; амандодая е такава дая, която няма да донесе нещо
неблагоприятно никога.” Като луд приятел, паднал в нозете Му, Шри Сварупа
Дамодара пеел тази шлока на Шри Чайтанядева. В приемствеността от наставници,
водеща началото си от Шри Чайтанядева, Шри Сварупа Дамодара е първи, след това са
Шри Рупа-Санатана (вишвамбхара приянкара, шри-сварупа-дамодара, шри-госвами
рупа-санатана). Такава е позицията на Шри Сварупа Дамодара. Във Вриндавана
неговата позиция е тази на Лалита Сакхи. Бхуяд означава асирвада, благословии: „Аз
давам благословиите си на всеки; всеки може да получи благословиите на Шри
Чайтанядева.”
Намек за специалния стандарт на служене на Шримати Лалита Деви е даден от Шрила
Рупа Госвами:
радха-мукунда-пада-самбхава-гхармабиндунирманчанопакаране крита-деха-лакшям
Когато Лалита Деви види и капчица пот по нозете на Шри Шри Радха-Говинда, тя
бясно се хвърля да я отстрани: „Как се е появила там? Ние обикаляме около Тях, за да
следим и най-малката болка да не пристъпи в това царство да Ги притеснява. Как без да
сме забелязали се е появила тази пот? Пот, пот!” Така жестоко се само-укорява тя и
иска веднага да се прероди една лакха (100 000) пъти – с такава енергичност иска да
махне тази едничка капка пот от лотосовите нозе на когото и да било от Божествената
Двойка. Ако видят и най-малкия кусур в сферата си на служене, придружителите на
Бога не могат да понесат това по никакъв начин и виждаме в тях такава пламенност,
укори към себе си и сериозност. Шри Чайтаня Махапрабху казва:
санатана, деха-тяге кришна яди пайе
коти-деха кшанеке табе чхадите парийе
(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя 4.56)
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„О, Санатана, за да постигна служенето към Кришна, бих умрял незабавно десет
милиона пъти. Готов съм да прегърна десет милиона пъти смъртта, ако това би ми
помогнало да Му служа.”
Хладини-шакти, енергията на чувствата, е Шримати Радхарани. Дори и Тя чувства
неудовлетворение вътре в себе си: „Не мога…” Това е най-крайната позиция: „Не мога
да свърша служенето си, дълга си; неспособна съм.”
При срещата в Сяманта Панчака на Курукшетра, Кришна сам внезапно паднал в нозете
на Шримати Радхарани и помолил за прошка: „Аз Те оскърбих, престъпник съм спрямо
Тебе. Ти си така всеотдайна, а Аз не мога да изпълня дълга си към Теб. Твоето служене
към Мен е наситено с толкова любов, но Аз съм неспособен да Ти отвърна.” Обаче
Шримати Радхарани казала: „Аз съм тази, която извършва оскърбление, защото все още
съм жива въпреки раздялата с Теб. Разделени сме, а Аз още живея – това доказва, че
извършвам оскърбление. Аз съм виновницата, а не Ти; Аз, защото съм жива. Това е
достатъчно доказателство, че не съм достойна за Теб. Защо не умрях от раздялата? Ето
доказателството.” Кришна паднал в нозете Ѝ: „Твоята позиция е толкова възвишена,
толкова извисена! Бях Те изоставил, вършейки различните си задължения. Без да се
опитам да Ти донеса щастие се занимавах с различните си задачи.” Но Шримати
Радхарани отвърнала: „Не, не, вината е у Мен, защото не загинах без Теб. В писанията
виждаме, че мъжът има такава свобода, но не и жената. Затова трябваше да съм умряла
в раздялата, а Ти не си виновен, че си Ме напуснал, за да вършиш задълженията тук и
там. Ти имаш да изпълняваш толкова много задължения, а Аз съм единствено, за да Ти
служа. Ала не успях да спазя този стандарт…” Такава била срещата в Курукшетра.
И така, в забавленията на Кришна енергиите са Сандхини, Самвит и Хладини. Хладини
заема най-висшата позиция заради пълното себеотдаване. След това е Самвит, а на
трето място е Сандхини. Мислене, чувстване и изразяване на воля: волята е Сандхини,
мисленето е Самвит, а чувстването е Хладини. Може да си мислим, че чувствата са
последни, ала не, първи са. На чувствата, на истинските чувства, е отредена такава
висока позиция. Всички сме под властта на чувствата. Всички ние търсим, а чувствата
ни командват. Мислим си, че чувствата са резултат. Не. Те ръководят всичко. Найнапред чувстваш, след това мислиш, накрая пожелаваш волево. Обикновено кармите
предпочитат силата на волята да властва, а гяните влагат всичко в мисленето: „Ние
командваме волята, така че нашата позиция е най-висша.” Обаче чувствата са в
основата на всичко. Той или Тя командват всичко. Така ни е казано. Трябва да разберем
позицията на чувствата. Харе Кришна.
Вечна слава на Шри Гуру и Гоуранга!
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ЕПИЛОГ
Негова Божествена Милост Шри Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами
Махарадж е роден през 1894 година във високоуважавано браминско семейство от
класата Бхаттачария в Хапания, окръг Бурдван, Западен Бенгал. Получава
образованието си в Университета в Бахарампур. Роден в Шри Гаудия Мандала, светите
земи, където Шри Чайтаня Махапрабху разкрива Своите божествени забавления на
земята, Шрила Шридхара Махарадж от детство изпитва естествено влечение към
мисията на Шри Чайтанядева – санкиртана, великото съвместно възпяване на светите
имена на Бога.
През 1926 г. Шрила Шридхара Махарадж се присъединява към Шри Гаудия Матх и
става посветен ученик на основателя на Матха, сияйния Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Тхакура Госвами Прабхупада (1874-1937). По-късно, през 1930, приема
свещения орден санняса (монашество). Разпознавайки в него верен стожер и
проповедник на съвършените учения на Гаудия Ваишнавизма, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Прабхупада му дава името Шри Бхакти Ракшака, което означава „Закрилник
на Предаността”. Великият ваишнавски учител Шрила Джива Госвами в творбите си на
санскрит нарича прославения коментатор на „Шримад Бхагаватам” Шри Шридхара
Свамипада бхакти-ека-ракшака, „Върховния Закрилник на Предаността”. В отзвук на
това, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада му дава триданда-санняса
титлата Шридхара. Така той става Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж. Като
изтъкнат проповедник в мисията Шри Гаудия Матх, той пътувал на длъж и шир из цяла
Индия и проповядвал на гладък бенгали, хинди, санскрит и английски,
разпространявайки ученията на Шри Чайтаня Махапрабху срред широките маси по
университети, публични семинари и санкиртан фестивали.
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада високо ценял санскритската творба на
Шрила Шридхара Махарадж „Шри Бхактивинода Вираха Дашакам”, приемайки я за
утвърдителен знак, че великите идеали и достойнството на ученическата приемственост
Шри Гаудия Сампрадая ще бъдат съвършено съхранени и разпространявани от такъв
умен и чувствителен предан като Шрила Шридхара Махарадж. И действително, като
свидетелство за този факт, тъкмо преди да напусне този смъртен свят, Шрила
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупада поискал от Шрила Шридхара
Махарадж да изпее в негово присъствие най-почитаната свята молитва в цялата Гаудия
ваишнавска общност – Шри Рупа-манджари-пада, сеи мора сампада.
След напускането на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Госвами Прабхупада,
духовните братя на Шрила Шридхара Махарадж, сподвижниците му и обществото по
естествен начин го почитат като най-старши представител на Шри Гаудия Сампрадая,
макар самият Шрила Шридхара Махарадж да има склонност към анонимност като
смирен ваишнава. Въпреки това, призован от божествения си дълг и вдъхновение, той
учредява Шри Чайтаня Сарасват Матх в Шри Навадвип Дхам, споменавайки в една
кратка поема на санскрит, че този Матх – като светилище, в което се проповядва
святото послание на неговия Гурудева, Шри Рупа и Шри Чайтанядева – неизбежно ще
се прочуе из целия свят сред искрените и благочестиви търсачи на чистата истина и
божествеността.
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Шрила Шридхара Махарадж е съставил множество класически молитви и коментари на
санскрит и бенгали. Творбите му са приветствани като перли на чистия ваишнавизъм
от учени, философи и преданоотдадени по целия свят. Той е автор на „Шри Шри
Прапанна Дживанамритам”, трактат на санскрит върху темите на божествената
отдаденост, превърнал се в стандартен учебник за преданите отвред.
Достигайки осемдесетгодишна възраст, не само индийци, но и хора от Америка, Европа
и целия свят са привлечени от неговите учения и личност. Той е познат като чист
светец със съвсем семпъл начин на живот. Почитан и обичан е за светостта и
простосърдечнието си, за любящия си нрав и отношение; тачен от всички, били те
божествени братя, ученици, други предани или обикновени хора, единодушно
уважаван заради дълбокото си енциклопедично владеене на разкритите писания, както
и за уникалния и несравним стил, с който дава все нови и нови озарения върху найсъкровените философски откровения и тълкувания на чистата Гаудия ваишнавска
сиддханта.
Учениците му са съставили голяма библиотека от записи на негови беседи, по които са
публикувани прекрасните книги на английски „Търсейки Шри Кришна – Красивата
Реалност”, „Шри Гуру и неговата милост”, „Златния вулкан на Божествената Любов”2,
„Търсейки с обич изгубения слуга”, както и несравнимия му коментар-интерпретация
към „Шримад Бхагавад Гита” – „Скритото съкровище на Сладкия Абсолют” и много
други. Предстоят и още публикации.
На 12 август 1988 г. Негова Божествена Милост Шри Бхакти Ракшак Шридхара Дев
Госвами Махарадж напусна този свят, за да встъпи във вечните забавления. Неговото
напускане възвести не залеза на някоя от големите звезди на Гаудия ваишнавския
небосвод, а на самата луна. Дори земята потрепери на два пъти, предвещавайки това
събитие. Божествен параклис, наречен „Храм на единението и раздялата” ще бъде
издигнат в неговата свята обител в Шри Чайтаня Сарасват Матх, Навадвип, а
обожанието ще продължава поколение след поколение.
Със смирение,
Триданди Свами Б.А.Сагар
редактор

2

На български преведена под заглавието „Златния Аватар”
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