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ВЪВЕДЕНИЕ
Божественото царство на душата
Нашият истински дом е всред изобилие на волност и уют. Той е място, където
тече естествен обмен на вяра, любов и нежност. Невъобразимо е! Писанията казват:
„Не дръзвайте да поставяте на изпитанието на разсъдъка си невъобразимата равнина.
Тя действително се намира отвъд капацитета на мисълта ви. Там властват други закони.
Вашите математически изчисления и заключения в този свят боравят с точки, равнини
и пространствени измерения. В момента вие живеете в триизмерен свят и по ограничен
и абстрактен начин се свързвате с равнини и точки. Как тогава бихте могли да
съобразите по-висши неща, за каквито нямате никакво познание? Начинът, по който се
живее в онази област, също както и законите, царуващи там, са ви непознати, затова не
бива да се опитвате да ги поставяте под въпрос. Онази земя е съвсем различна. Не се
втурвайте да внасяте в нея своята експериментална лаборатория, защото нещата там са
отвъд капацитета на мисленето ви. Това би било чиста глупост.”
По-висши неща наистина съществуват, ала обикновеният човек от този свят
няма знание за тях. Ние сме хора на опита и притежаваме някакво знание, но само до
определена степен и норма. Не можем да се осмеляваме да пресмятаме нещо, което е
отвъд обсега ни в този триизмерен свят. Обаче ако някой, който действително е
преживял онази равнина, дойде при нас и ни донесе някаква информация, тогава можем
да направим сравнение: „Този господин, който има специфичен опит с етера, е писал по
такъв начин; другият господин, който също е преживял опитност, свързана с етера, го е
описал по друг специфичен начин.” Така можем да добием някакво разбиране от
техните изследвания и от истинския им досег с темата.
В сечението между тези изследователски погледи можем да направим сравнение
на откритията им. Опитността на единия изследовател с неговия телескоп е от някакъв
определен тип; можем да научим и какъв е опитът на другите с техните специфични
телескопи. С информацията, която ни е достъпна от действителния им досег с
телескопите и от техните опити, бихме могли да заключим, че най-вероятно даден
телескоп е бил по-мощен, а друг пък е бил по-силен в друга сфера. Така разполагаме с
някаква ограничена способност да сравним неща, открити отвъд капацитета на сетивата
ни с помощта на телескоп, макар самите ние да не разполагаме с такъв.
Темата за по-висшите неща, открити чрез „телескопа” на ума, или „телескопа”
на душата, се разглежда в разкритите писания. Тази тема е позната на светците и ние
трябва да приемем помощта им, за да встъпим в онази земя. В момента не сме в
позицията да имаме опит от по-висшата равнина. Ала по-късно, с помощта на светците
и на свещените писания, когато самите ние се сдобием с подобен вид телескоп, ще
можем да получим и такава по-висша опитност.
Не позволявайте на склонността си да спорите да засенчва всичко. Споровете и
аргументите не са всичко; не е така, че те трябва да са средството нещо да бъде
повярвано. Духовната сфера е невъобразима, ала при все това трябва да се стремим да
разбираме нещата според възможностите, вярата и реализациите си. Преди всичко нека
приемем в ума си, че сладостта е сладка и че истината е истина, колкото и сериозно да е

това. Но нека винаги помним предупреждението, че не бива да прилагаме никоя
тукашна норма спрямо онази по-висша сфера.
Ако някой няма очи, а друг може да вижда, слепецът естествено ще търси
помощта на зрящия. Ние също сме слепи за онова, което е вътре в нас. Инак каква
нужда би имало да се консултираме с лекар? Лекарят е способен да види това, което
ние не можем; той ще ни постави диагноза, а сетне ще преминем през лечение.
Естествено, ние ще го уважаваме и ще му се отплатим някак за помощта му. Това не е
необосновано.
Божественият водач или автентичният гуру е този лекар специалист и ние ще
разберем неговата или нейната квалификация когато видим, че онова, което казва, е
истина, а не измислица. Да видим това ще зависи от степента на пробуденост на очите
ни. Ако някой слепец се лекува при способен лекар, той малко по малко пряко ще
чувства: „Да, започвам да виждам нещичко. Вече долавям нещо с очите.” Оттогава
насетне няма да обръща внимание на измислените мнения на останалите слепи хора, а
ще има пряката способност да вижда. С пробуждането на зрението той ще разбере, че
приложеното лекарство действително е имало истински ефект.
Научното разбиране е нещо подобно. В началото, когато Фарадей открил
електричеството, някои хора се смеели: „Какво е това? Просто някаква чудатост. Каква
полза бихме моли да извлечем от това електричество?”
Веднъж четох статия как Фарадей демонстрирал чрез експеримент ефекта на
своето откритие. Той генерирал електричество с помощта на машина и показал как
токът местел малки листчета хартия. Мнозина били доволни от новото му откритие, но
тогава една дама отбелязала: „Ала в крайна сметка, господин Фарадей, каква
практическа полза можем да имаме от тази ваша луксозна игра?”
Фарадей отвърнал: „Мадам, бихте ли ми казали моля каква е ползата от едно
новородено бебе?” Идеята му била, че когато бебето се роди, трябва да се грижим за
него, а сетне, когато то отрасне, енергията му ще бъде вложена в полезна работа. По
подобен начин някои си мислят, че съзнанието за Бога е просто лукс, мода или игра –
т.е. че няма никакво практическо приложение или пряка полза.
Но когато съзнанието за Бога стане интензивно, онези, които го преживяват, ще
прозрат как всички останали дейности, колкото и привидно важни да изглеждат, нямат
постоянна стойност. Защо? Защото в крайна сметка ние искаме да живеем. Не искаме
да умираме. Да живеем е най-основната и най-обща нужда на всички ни. Никой не
може да отрече, че иска да живее. И не само да живее, но да живее щастливо, правилно,
осъзнато. Нещо повече, ние искаме да избегнем всички злочестини и страдания. Когато
божественото съзнание се пробуди у някого, той ясно вижда: „Защо всички са се
втурнали в гонене на вятъра в този материален свят? Всеки иска щастие, но всички
тичат след измислени фантасмагории.”
Щастието никога не може да дойде от тленни неща. Ние правим сделки с
тленния свят, ала това не може да ни донесе удовлетворение; то единствено изпива
силите ни. Каквото трупаме от едната страна, изтича от другата. Човек не бива нито да
приема, нито да търпи подобно пилеене на енергия като принцип на живота. Такъв
мъдър човек вижда друга равнина на живот. Той прозира, че не е част от този смъртен

свят, който е като една игрална площадка. Той чувства: „Аз съм безсмъртен. Аз
принадлежа на вечния свят, но по някакъв начин съм се заплел в този тленен аспект на
битието. Само да успея да се отърся от тези върви, ще възстановя истинската си,
нормална позиция.”
Ще разбере, че той самият – душата, този който чувства, който възприема –
принадлежи на друга земя, но се е забъркал в този смъртен, носещ болка свят. При все
това, по силата на своята осъзнатост, той може да напредва към безсмъртната равнина.
Колкото повече позитивни доказателства излизат, толкова по-уверено чувстваме: „Сега
аз виждам и чувам тези неща, и този опит е толкова по-истински от света наоколо ми.
Светът е смътен, но това, което сега виждам и чувам, е толкова по-реално от него.”
Възможен е пряк обмен с душата, с Бога и с Божията земя. Мястото, където
понастоящем живеем, е равнината на непрекия обмен: най-напред окото, ухото и
останалите сетива събират опит, сетне той отива в ума преди да имаме преживяване за
този свят. Но когато става дума за душата, ние чувстваме всичко директно сами, без
помощта на никакъв инструмент, без намесата на никакъв посредник.
С микроскопа виждаме едно, а с невъоръжено око съвсем друго. Съществува
разлика. Посредством очите, ушите и езика добиваме някаква опитност в този свят, но
що се отнася до душата, съумеем ли да се отдръпнем от „напредъка” в негативната
страна, ще можем да почувстваме: „О! Това е природата на душата.” Ние пряко ще
усещаме какви сме без помощта на никакъв инструмент. И така, колкото и да е
иронично, безнадеждността тук, в тази смъртна земя, е предпоставка за надежда в
божествената земя.
Душата може да види себе си, може да се съсредоточи върху себе си и чрез
самонаблюдение е способна да осъзнае собствената си съкровена природа. Чрез
процеса на самонаблюдение, душата – без помощта на никакъв друг инструмент – ще
долови пряко всички възможни концепции за себе си. Тогава ще разбере и земята,
откъдето произхожда – ще се сдобие с разбирането за една по-висша земя. От тази
позитивна страна тя ще разбере: „Аз не умирам.”
Материалната равнина е земята на погрешното представяне и погрешното
разбиране, ала в по-висшата земя неразбиране няма. Бъдем ли допуснати там веднъж,
нашата концепция, макар и пристрастна, ще бъде чиста и вярна. Всеки, който е
преживял това, ще се убеди с решителност да продължава нататък.
Сократ е долавял, че душата е безсмъртна. Дотолкова интензивно било това
усещане у него, че той не придавал никаква стойност на собствения си живот в този
земен свят. С пренебрежение разтрогнал връзките си с този свят, защото с дълбока
убеденост знаел, че душата е безсмъртна. Исус също бил толкова уверен в своя Бог, че
изобщо нехаел за щастието и насладата в този свят: той отхвърлил всичко това с
лекота.
Има толкова много неща, невидими за очите от плът, които са видими за очите
на знанието. Можем да признаем, че очите на знанието виждат много неща, които
очите от плът са неспособни. По подобен начин съществува и едно по-дълбоко
виждане, посредством което можем да гледаме на нещата по различен, пообнадеждаващ начин: „Елате и вижте!”

Окото не може да вижда, когато е покрито от перде; но щом пердето се
отстрани, окото проглежда. Невежеството е досущ като такъв катаракт в очите ни,
който ни прави слепи. Виждането ни е съвсем повърхностно, ала по-проникновеното
виждане може да прозре много неща. Такива очи, подкрепени от очите на знанието, са
способни да виждат много неща – все по-надълбоко и по-надълбоко. Нашето привидно
зрение е безполезно. Истински ценно е виждането на прорицателя, способен да гледа с
по-проникновена визия. И не всички са равни: има мъдри, по-мъдри, и дори още помъдри. Съществува градация; прозорливият човек вижда според способностите си.
Лесно е да се види, че понастоящем ние сме членове на този смъртен свят; но
кое е това, което ни свързва с него? Именно нашето тяло е този член. Ако сме способни
да се издигнем над тялото, можем да стигнем до ума, после нататък до
интелигентността, а сетне до душата. Ще открием, че равнината, където живеят
душите, е вечна, и че самата душа също е вечна. Оттам нататък можем да продължим в
търсене на Свръхдушата, източник на всичките ни мисли.
Свръхдушата се сравнява със слънцето, което е източник на всички лъчи
светлина. Тези лъчи или частици светлина са индивидуалните души, към които спадаме
и ние. Веднъж открием ли лъч светлина, можем да стигнем и до слънцето, от което
струят всички лъчи. По подобен начин, от разбирането за собствения си аз, познавайки
себе си като частици съзнание, можем да потърсим равнината на свръх-съзнанието,
свръх-знанието и свръх-съществуването. Така можем да вървим към Крайната
Причина, към Извора, от който всичко потича. Ала не можем да вървим нататък по
собствената си прищявка и с нищожната си свобода. Неминуемо се нуждаем от помощ
и напътствия откъм онази равнина. Подобна помощ идва от гуру, от ваишнавите и от
останалите представители на онази земя. С тяхна подкрепа можем искрено да
напредваме към целта.
Понастоящем ние сме като владетели на всичко пред очите си, обаче всичко
пред очите ни е преходно, тленно и влачещо последствия. Онова, което днес ни носи
наслада, по-късно ще се превърне в източник на болка; затова трябва да потърсим
добра позиция някъде другаде, да потърсим добро място другаде, където да изградим
дома си. В хода на това търсене ще открием, че ние действително притежаваме свой
дом и че той е напълно съвършен.
В началото може да си мислим, че ще идем в някаква непозната страна: „Тук, в
обкръжаващия ме свят, има безбройно много живи същества, ала там, накъдето съм се
запътил, ме чака несигурност. Всичко ми изглежда въображаемо и абстрактно.” Но
когато поемем на път постепенно ще открием, че почти цялото битие е от оттатъшната
страна, откъм страната където всичко е истинско. Ще открием, че отсамната
материална страна е съвсем оскъдна и ограничена, и че тук истината е съвсем само
представена.
Оттук можем да си мисли, че по-голямата част от съществуващата вселена се
намира отсам и че само много малко специални души, такива като Сократ, Мохамед и
Буда, стигат от тук до безсмъртния свят. Обаче постепенно ще започнем да разбираме,
че по-висшият свят е безмерно по-необятен от тази педя земя, която виждаме тук.
Постепенно ще проумеем, че както в някоя държава, неколцина от хората са отделени в
болница или в затвор, и страдат там. По същия начин незначително малцинство люде се

намират тук, в тази земна равнина, за да се поправят. Колкото по-ясно ни става това,
толкова повече смелост ще чувстваме да вървим нататък и с още по-голяма бързина ще
тичаме към нашия дом. Нека си идем у дома, и колкото по-близо сме до дома, толкова
повече ще бързаме: „О! Ето я моята родина!”
Сега ние сме извън родината си и умът ни също е насочен навън. Движенията ни
са безпомощни. Единствената ни надежда е в помощта на божествените представители.
Те идват да ни вдигнат и ни предупреждават: „Какво правиш? Не отивай от онази
страна! Това е земя на опасности, земя на смърт. Ела с мен. Ще те отведа в царството
на вечния нектар.”
Тези представители идват да ни пробудят от нашата дрямка, от невежествената
ни лудост. Те са ваишнавите, те са ни дали и Ведите, в които се разказва за
божествената сфера и за светците, отишли там. С помощта на писанията вярата ни
постепенно ще се развива и ние все повече и повече ще държим на общуването си със
светците. Така ще напредваме още по-бързо и интензивно към истинския си дом.
„У дома, обратно при Бога, обратно вкъщи – в нашия сладък, сладостен дом.”
Такова ще е чувството, което ще откриваме да нараства в нас, ако имаме щастието да
бъдем поне мъничко допуснати да надзърнем там по милостта на Божиите пратеници
от онази земя, посланиците на божествената любов. Ще бъдем отведени в онази
истинна земя и ясно ще си припомним разбирането за това какво всъщност е
истинският ни дом. Така ще вървим все нататък.

Глава Първа
Стълбовете на вярата
Сърдечната светлина на вярата
Вярата е нашата единствена надежда. Онзи, който се стреми да добие
вяра, винаги търси компанията на вярващите. Както една факла запалва друга,
без при това светлината ѝ да намалява, по същия начин и вярата – светлината в
сърцето на предания – усилва сърдечната светлина на друг предан.
Светлинният лъч на вярата
Предаността в сърцето на един отдаден запалва същата вяра или
преданост в сърцето на друг отдаден – това се нарича садху-санга. Можем да
обогатим вярата си чрез общуване със светците, с преданоотдадените на Бога.
Ще попитате: „Как?” Ако имам шанса да вляза в досег със светците (садху),
тогава лъчът от светлина на вярата в техните сърца ще ме огрее и ще развие и
моята вяра. По този начин садху и шастра ни идват на помощ: най-напред чрез
живите светци, а сетне чрез пасивните светци под формата на писания и
свещени книги, съдържащи това познание. Ала общуването с преданите, които
носят „плам” в духа си, е несравнимо по-мощно. Каква е природата на тази вяра?
Тази вяра се изразява в отдаденост към Абсолютната воля. Тази Абсолютна воля
се проявява отвътре като Свръхсубектът или Свръхдушата. Това фино
свръхсубективно съществуване може да се спусне на този груб план. Ние, обаче,
не можем да Го превърнем в обект на своето сетивно изследване. Нашият
тукашен опит е неподходящ да прави каквито и да било преценки, нито да
проумее това по-висше свръхсубективно битие.
Спускането на божествения поток
Свръхсубектът, Свръхдушата се спуска, за да се разкрие на душата
(джива). Душата долавя по-висшето, дотогава невъобразимо преживяване, вътре
в съзнанието си. Когато Свръхсубектът се оттегли, джива остава единствено със
спомена от това преживяване. Такова е онтологичното развитие на вярата в този
свръхсубективен екзистенциален свят.
Кришна е Свръхсубектът. В сравнение с Него, ние сме съвсем груби. Тъй
като е безграничен, Свръхсубектът може да дойде при нас и да ни се разкрие, ала
ние сме неспособни да Го доближим по свое настояване. Зависими сме от
Божията сладка воля да получим Неговия божествен досег. Такава е позицията
ни. Ако Той не дойде при нас, ние сме за никъде.
И така, чрез отдаденост – по никакъв друг начин – развивайки своята
отрицателна страна, своя копнеж, сме способни да привлечем вниманието на
Бога към нищожния си аз. Така можем да се молим за Неговия досег. Нямам
право да си мисля, че Той ще дойде при мен по моя воля. Това не е възможно.

Абсолютна независимост. Абсолютна свобода и абсолютна независимост са
Неговите характеристики. Как тогава можем да влезем във връзка с Него?
Единствено чрез усилване на своята негативна страна, чрез жадуване и неистова
молитва: „Мой Господи, аз съм в нужда. Копнея за Твоя божествен досег.” Така
нашата молба може и да достигне до онази равнина и Той може и да утоли
нашата жажда. Единствено по този начин е възможно да влезем във връзка –
чрез дълбоко разбиране и развиване на нашата отрицателна страна. Само тогава
имаме някаква надежда в този живот – чрез никакъв друг способ.
Отдаденост, преданост, настроение на служене
Негативната, отрицателната страна е стремежът да се предадеш изцяло на
Божие разположение. Такива предани си мислят: „По Божията сладка воля
можем да бъдем оползотворени за Негова цел.” Така, посредством нашата вяра,
нашата лична решимост да се отдадем на Неговата божествена воля достига до
Бога и това дава шанс на джива да бъде използвана от самия Бог. Като цяло,
отрицателният полюс може да привлече положителния. Способността я има.
Затова отдаденост, преданост, настроение на служене и поднасяне на всичко на
Бога – тези неща имат съществена стойност. Това не е себеутвърждаване, а
зависимост. При все това, в абсолютната сфера именно тези неща са истински
ценни. Те не са без стойност. Не остават неоценени. В „Шримад Бхагаватам”
(9.4.63) Богът казва:
ахам бхакта-парадхино, хй ашватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо бхактаир бхакта-джана-приях
„Макар да съм свободен, при все това Аз се чувствам подчинен на обичта
на Своя предан. Моят предан Ми отдава всичко, а не очаква нищо в замяна без
Мое разрешение. Как мога да не се предам пред такава отдаденост? Макар по
природа да съм свободен, въпреки всичко неговото привличане, обич,
пламенност, искреност и зависимост Ме пленяват. Притеглен от любовта на
Своя предан, Аз се оставям на повелята му.”
Така е откъм отвръщащата страна. Ала в абсолютен смисъл Той е
свободен, а ние винаги сме зависими. Енергията е зависима от собственика на
енергията, от същината. Същината и енергията са взаимосвързани, всъщност са
неразривни. Ние казваме, че същината е основният субект, а енергията е
зависима от Него. Такова е разбирането в нормалното състояние на
съществуване. А джива е частичка от Неговата енергия. Така че по своята
природа ние зависим от Неговата милост.
Зоната на посветеността
Копнеем за близост с Гурудева, а именно той е свързан с центъра, със
същината. Ако мога да поддържам автентична връзка с Гурудева, тогава по
естествен начин ще получа и Него. Това е така. В една автентична негативна
позиция, преданите също имат силата да привлекат Бога към себе си, както и

обратното. Ала понастоящем ние сме извън тази зона. Трябва да встъпим в тази
зона на посветеност и правилен обмен с Гурудева.
прати анга лаги канде, прати анга мора
(Гяна Даса в неговата „Ваишнава Падявали” („Антология на ваишнавски
песни”)
„Всеки атом на духовната снага е отрицателен спрямо всеки атом на
Положителния. Всеки атом на абсолютната съответстваща част (енергията)
плаче да се слее със съответната част на самия притежател на енергията.”
Радха-Кришна са отрицателният и положителният полюс на целостта.
Той е самата олицетворена красота, а Тя попива тази красота и я раздава на
останалите.
Шри Чайтанядев е Радха и Кришна в едно. Той е Кришна в настроението
на Радха, търсейки самия себе си, отрицателният и положителният полюс
комбинирани. Шри Шанкара и други казват, че такава комбинация поражда
равновесие, но във ваишнавската философия това равновесие е динамично.
Положителният полюс търси себе си в настроението на отрицателния –
служейки на собствения си положителен Аз. По този начин положителният
полюс, Кришна, се раздава навред в настроението на отрицателния полюс,
Радха. Това е олицетворено в Шри Чайтанядева. Най-възвишените и най-близки
сподвижници на Бога ни разкриват тези впечатления, а ние ще сме способни да
ги разберем в зависимост от интензитета на своята вяра.
Значимостта на вярата
Вярата е единственият инструмент, чрез който ние, мъничките, можем да
измерим Безмерното. Всички останали методи са безплодни, безполезни. Вярата
е най-необятната субстанция вътре в нас. Тя не е въображение. Вярата може да
ни преведе през дълъг път. Вярата има осезаема позиция вътре в нас. Като се
разграничим от всички фази на знанието и опита, можем да заживеем
единствено в равнината на вярата. Когато цялото богатство на опитността ни –
целият свят на нашите преживявания – в крайна сметка се оттегли и напълно се
разпадне, ще открием, че вярата остава предано с нас. Тя е вродената природа на
душата. Тя е фундаментална.
Разпадането на тялото, ума и сетивата, вглъбени в своя свят на
преживявания, ще ни отведе в нищото. Слънцето, луната, етерът, въздухът и
всичко наоколо ни ще изчезне в пълно разтваряне. Същевременно душата ще
продължава да живее в света на вярата – тази вечна субстанция вътре в нас.
Казано ни е, че с помощта на благоприятни обстоятелства, с помощта на вярата,
можем да се върнем при Бога, обратно у дома. Такава надежда ни е дадена в този
свят на тлен – този свят, който е просто гробище и крематориум. Тук всичко ще
бъде погребано.
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)
Всичко свършва в гроба. Всички постижения на гордия блясък,
великолепието на властта, красотата и богатството, добити с толкова труд –
всички те са в света на преживяванията, който е коварен. Завършекът на всички
подобни достижения е в гроба. Единствена вярата няма да ви подведе; тя остава
заедно с душата – отвътре – дарявайки надежда, поглед напред и подкрепа.
Утехата на дома. Обратно вкъщи, обратно при Бога, където ни очакват толкова
примамливи алтернативи, че що за човек би продължил да тича след опитността
в този „цивилизован” атомен свят? Науката и опитът са просто челюстите на
смъртта.
Ореолът на Шримати Радхарани
Вярата притежава такъв капитал! Вярата не е нещо смътно. Ето, някой е
буден в този свят на опита. Денят му е светът на опита. Неговата нощ е светът на
душата, светът на духа. Ала има и друга класа хора, които са будни в душевния
свят, пък спят в този свят на опитността, който за тях е мрак. Те са будни в онзи
свят на вярата, а това е един вечен свят. Душата ми е значима в този свят на
вярата – независимо, че е съвсем мъничка – и притежава съществена позиция
във вечността. Тя е вечна и всичко, което виждам в онази равнина, е също вечно.
Нищо никога няма да бъде изличено, зачеркнато. Аз принадлежа на онзи
истински свят посредством вярата и мога да достигна такова фино ниво на
съществуване. Там откривам, че това фино ниво никога не погива, нито
преминава през трансформации. В онази равнина на съществуване няма
промяна. Човекът оттатък няма нищо общо с човека от плът и кръв в този свят
на преживяванията. Човекът тук е лишен от вяра – той е буден за този свят, ала
светът на истината е нощ за него.
Заблудената вяра не е правилната вяра, тя не е истинска вяра. Не можем
да кажем, че невярното разбиране за нещо е самото то. Съществува вероятност
всяко едно нещо да бъде разбрано по погрешен начин. Светлината не е просто
обратното на тъмнина; те въобще не са от същия вид. И най-слабата светлина
може да премахне огромни маси мрак, което е доказателство за неговото
безсилие. Светлината може да проникне в мрака; тя може да проникне и в
светлината. Това е възможно в зависимост от степента на нейното съществуване.
По същия начин, вярата е почти несъществуваща в сегашното ни обусловено
състояние. При все това тя е ясно доловима като по-висша субстанция,
притежаваща свръх-субективно съществуване. Някой ден цялото това земно
битие ще изчезне… но вярата ще пребъде завинаги. Вярата е специфичната сила
на Шримати Радхарани.
сукха-рупа кришна каре сукха ашвадхана
бхакта-гане сукха дите ‘хладини’-карана
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 8.158)

„Екстазът е самият Кришна, чрез който Той чувства, вкусва и се
наслаждава на самия себе си. Единствено чрез вяра е възможно да се предава и
разпространява подобна екстазна радост сред другите. Вярата е самата природа
на тази екстатична енергия, хладини-шакти, която е представена в пълнота у
Шримати Радхарани. Тази вяра може да вдъхне Кришна съзнание на преданите,
както и на останалите извън своя собствен кръг.”
Вярата е ореолът на Шримати Радхарани, в чиято светлина другите могат
да разберат Кришна. Когато отрицателното се съчетае с положителното, те
разпространяват своето разбиране за ползата и благото на онези, които са отвън.
Всички части на негативния аспект, на майката, на центъра могат да се
разширяват и да раздават тази вяра и радост. Шраддха, вярата, е онази
удивителна субстанция, която трябва да бъде изучавана и разбрана в дълбочина.
Светът на материята е вдън земя
Това не е нещо абстрактно. Ние сме будни в този свят на материята. Ала
има други, които са напълно пробудени в онази равнина на вярата. Този свят на
материята е вдън земята – той е толкова далеч от преданото разбиране за вярата.
Осезаемият свят на наслаждението и експлоатацията е много, много далеч за
онези, които са дълбоко вглъбени в света на служенето чрез вярата. Такива
предани чувстват, че дори желанието да зърнат Кришна също е някакъв вид
наслаждение. Те казват: „Не, не, няма да притесняваме Неговата сладка воля.
Когато Той пожелае, може да ни повика и тогава ще получим възможността да
Го видим, не и иначе.”
Ние искаме Кришна – но не, за да Му заповядваме: „О Кришна, ела и
застани пред нас. Искаме да Те гледаме за собствено удовлетворение.” Това е
един вид налагане на нашата експлоататорска природа. Преданите не желаят
заради удоволствието на очите си или заради вътрешния си копнеж, Богът да е
принуден да дойде и да им се разкрие. Не такова е разбирането на повъзвишените отдадени. Те не допускат подобни мисли: „Не, когато Кришна
почувства необходимост, Той ще ме повика. Тогава ще имам шанса да Го съзра.”
Фино разграничаване
Шри Мадхавендра Пури постел. Той не просел дори колкото за прехрана
от останалите. Ако случайно дойдело нещо за ядене, вземал го; в противен
случай гладувал. Веднъж Кришна дошъл и му донесъл храна с думите: „О Пури,
защо не идеш да си просиш храна? Защо стоиш и гладуваш?” И ние си мислим,
че Мадхавендра Пури бил голяма късметлия, щом Кришна лично дошъл да му
донесе храна. Обаче качествено по-висша преданост откриваме у Шрила
Санатана Госвами. Когато Шримати Радхарани отишла и донесла на Шрила
Рупа Госвами продуктите да сготви параманна, ориз с мляко, Шрила Санатана
Госвами много се смутил в сърцето си. Той възроптал: „Какво е това, Рупа? Да
не би да си поискал нещо заради мен?” Рупа отвърнал: „Да, поисках, господарю.
Помислих си, че ако мога да се сдобия с малко мляко и ориз, бих могъл да
приготвя сутляш, който ти толкова обичаш, и бих могъл да те поканя да

приемеш този прасадам.” Санатана Госвами се разсърдил: „О, не биваше да
правиш това, Рупа. Никога не съм вкусвал нещо толкова прекрасно сред
обикновените неща от този свят! Толкова е вкусно, че несъмнено идва от
специално място. Откъде взе този ориз?” Рупа отговорил: „Дойде една девойка и
от името на семейството си ми донесе продуктите.” Тогава Санатана попитал:
„Коя е тази девойка?” Рупа отишъл да я търси в близкото село Джават, но нея я
нямало там, нито пък някой от селото си спомнял някога да е виждал подобно
момиче. Тогава Санатана Госвами разбрал, че самата Шримати Радхарани е
идвала, за да донесе съставките.
Развълнуван, Санатана казал: „Ние търсим Шримати Радхарани, за да Ѝ
служим, а вместо това сега Тя е идвала да ни служи! На какво прилича това?
Какво си сторил, братко? Поискал си нещо, за да ме зарадваш, и Шримати
Радхарани го е донесла. Та това е тъкмо обратното на онова, което искахме –
единствено да служим на Шримати Радхарани. Въпреки това, Тя е идвала,
служила ни е и си е отишла. Какво огромно нещастие!” Санатана Госвами бил
много неудовлетворен и си тръгнал с тези мисли.
Шрила Рупа Госвами също не можем да приеме този прасадам. Той бил
поканил своя Гурудев да си хапне, но се оказало, че се случило тъкмо обратното.
Рупа си казал: „Исках да зарадвам моя гуру, да му служа, а какво стана?” Рупа
Госвами също си тръгнал, втурвайки се след Санатана Госвами в опит да го
успокои.
Пълно изоставяне на светските желания
И така, виждаме, че Кришна донесъл храна на Шри Мадхавендра Пури и
от определена гледна точка това било сметнато за голямо щастие. Ала тук се
случило подобно нещо, пък Санатана Госвами го счел за голямо нещастие. Повисшият тип предани никога не искат Кришна да им служи, да ги осигурява или
да им дарява Своя даршан. Да налагаме прищевките си на Бога не е истинско
служене. Кришна може да прави каквото поиска. Ние ще се смятаме за
щастливци ако получим възможността да предоставим каквото е необходимо в
служба на Него.
Нека напълно да изоставим всичките си светски желания до най-краен
предел. Нека изцяло да се предоставим на разположение на този върховен
автократ, който трябва да ни командва, да ни заповядва, а не да изпълнява
каквито и да било наши заповеди. Природата Му е такава. Той бърза да обезпечи
с всичко Своите предани, обаче на тях не им се нрави Богът да им доставя
нужното: йога-кшемам вахамй ахам (БГ 9.22). Преданите с по-висша осъзнатост
не предпочитат Кришна да им осигурява каквото и да било, нито да им служи по
какъвто и да било начин. С такова качество е тяхната чиста преданост. Те
искрено чувстват: „Той е наш Бог заради вярата ни. Не искаме да Го видим, само
и само да удовлетворим по-низшите си възприятия, че „Да, Той наистина
съществува.” Ние нямаме способността да Го зърнем.” По-низш тип вяра
означава да се стремим да бъдем субектът, превръщайки Него в обект. Повисшият тип вяра, по-интензивната вяра утвърждава, че Той е изначалната

субективна причина за всичко. Богът е тази удивителна причина за всичко и
оттам произтичат всички последици.
Чарвака, който спада към една определена класа атеисти, казва: „Не, не,
не съществува Господ, няма никаква по-висша същност. Каквото виждаме на
повърхността – това е всичко, всичко.” Обаче по-дълбоката вяра твърди, че
съществува причина на всички причини и че от Него произтича всичко, от Него
се проявява всичко и накрая в Него отново влиза всичко. Последиците не са
всичко. Това е непълно. Причината също присъства в последиците.

Извършващата всичко причина
Каква е природата на тази причина? Някои казват, че Брахман е
причината, други твърдят, че е Параматма, Свръхдушата; трети пък казват, че
Бхагаван, Богът, който предопределя и извайва всичко, е изначалната причина.
Неговата енергия е специфичен вид. Докато сътворява и контролира света,
енергиите Му автоматично съществуват в Него.
сакала чхадия бхай шраддхадевира гуна гай
янра крипа бхакти дите паре
„Така че изостави всичко и се стреми да пазиш само вярата.”
Всичко присъства във вярата. Не са нужни никакви доказателства. Низост
е да се търсят доказателства за съществуването на Бога. Дълбоката вяра казва:
„Той съществува. Каквото и да търся – всичко е в Него и Той е навсякъде.
Омкара – семето на всичко! Семето на теизма е омкара. Ом означава голямо
„Да!” Каквото търсите – да, то съществува! Търсите щастие, наслада, радост,
осъществяване и отговорът е само едничка дума – „Да!” Всичко, което търсите,
всичко, което не ви достига – всичко е сбрано в една-единствена дума: ом, „Да!”
Ом се превръща в Гаятри, сетне във Веда и сетне във Веданта. След това приема
облика на „Шримад Бхагаватам”, който съдържа божествените забавления на
Бога.

Писанията молят за Неговата прошка
Упанищадите и шрути, след като участвали в раса-лилата на Бог
Кришна, казали:
„О, ние сме неспособни да поберем толкова много, затова не можем да
говорим публично за расата от най-висш тип! Да, расо вай сах наистина е
анадам. Анандам е от такъв вид – играе по начин, който не можем да проумеем
съвсем добре и не можем да го представим на хората. Затова молим за прошката
Ти, Господи! Ти си такава невъобразимо екстатична същност! Това е цялостната
игра на Твоите радостни забавления и ние не можем да я схванем. Не съумяваме
да предадем на обикновените хора висшата радост от подобен тип крайно
удовлетворение. Умоляваме Те да ни извиниш.

Ние ненавиждаме свързаността с този свят на заблудата и сластта, който е
толкова отблъскващ. Но тези забавления са така красиви и възвишени! Виждаме,
че тази екстазна радост включва дори единението между мъжа и жената, което е
тъй ненавистно и отхвърлено в този свят на погрешното разбиране. Не можем да
проумеем това, Господи. Онова, което предоставяме на читателите, е толкова
сухо в сравнение с подобен радостен живот.”
Исус и Прахлада, стълбовете на вярата
Ако искаме да проникнем в най-дълбокото разбиране за вярата – не става
дума просто за вярване – трябва да се обърнем към преданите. Те са досущ като
множество стълбове на вярата. Знаем, че електричеството е навсякъде и че има
толкова много различни динамо, които дават ток. По същия начин има толкова
много предани - и в миналото, и понастоящем - с чиято помощ можем да
открием истинската Божественост. Те се възправят като колони на вярата. Ако
приемаме Исус Христос, тогава идеалът на неговата саможертва ще ни
окуражава и ще преумножава вярата в нас. Толкова много предани има, които ни
помагат. Какъв само предан е Прахлада! Когато се натъкнем на историята на
живота на такъв велик бхакта като него, сърцето ни се преизпълва: „О, колко е
прекрасно – Господ присъства там!”
По този начин, когато вниманието ни е насочено към преданите, ние
автоматично се издигаме до определен по-висш стандарт на вяра. Когато
преданите ни помагат, ние сме в безопасност. Толкова много стълбове на вярата
има, доказвайки съществуването на Бога. Бхактите пренебрегват обектите на
наслаждение и стоят с изправени глави, за да покажат и заявят това: „Има
Върховен Бог. Виждали сме Го многократно и сме преживявали всичко това.”
Вярата в напредналите предани е много съществена помощ за всички нас,
тъй като тяхната позиция не е колеблива. Те са стъпили здраво благодарение на
вярата си в по-висшите предани. Затова, когато човек има вяра във възвишените
предани, тогава и вярата, и предаността му са съвсем осезаеми. Начинаещите, от
своя страна, нямат голяма вяра в преданите, а притежават само някаква
абстрактна вяра в Бога. На нея не може да се разчита. Предаността достига до
надежден стандарт когато човек е способен да открива предаността на бхактите
и все повече да оценява значимостта им.
Над писанията стоят преданите, а нашата вяра в преданите е истинският
път. Вярата в преданите е нещо осезаемо за нас. На по-висшите нива човек е
способен да открива божествената същност навред, във всяко едно движение. То
е Неговата сладка воля. Когато нещата, възправящи се помежду ни – вътрешните
бариери, водещи до противопоставяне – отпаднат, тогава пряката ни връзка с
Върховния най-сетне се пробужда.

Осезаемото причинно привличане
Понякога Богът обича да си играе на криеница с преданите. Понякога се
появява ясно, а друг път е смътен. Когато е смътен, преданият започва да плаче:
„Къде си, Господи мой? Не Те усещам, не мога да Те видя. Как въобще да
продължавам да живея? Как бих могъл да живея без Теб? Ти си толкова
пленителен, носещ толкова радост и пълнота, че не мога да живея без да съм
свързан с Теб.”
По такъв начин плачат и стенат преданите, когато Богът се появява
неясно пред тях. Всичко зависи от Божията сладка воля. Ако искаме да
проследим причината, откриваме, че едно нещо е причина за друго, а за
причината има друга причина. Тогава ще си речем: „О, това е окончателната
същина, Реалността, която търсим. Целият свят търси тази красота и очарование
на Бога.”
Има една песен: „О планини! О Хималаи! О Алпи! О Сумеру! Какво
търсите с вашите изправени глави? Видели ли сте твореца на този свят?
Постигнали ли сте осъществяването на живота си? Съзрели ли сте Него?” По
този начин преданият чувства в самата съкровеност на сърцето си, че всичко
търси Кришна, Бога, който е цялостната пълнота на съществуването.
В света на живота и смъртта няма нищо осезаемо, което да привлече
вниманието ни. В този свят на проявленията, сърцето ни отвътре търси нещо
вечно. Има сат – вечно съзнание; чит – удовлетворение в нашето търсене на
познание за Него; и анандам – удовлетворение в търсенето ни на красота и
любов. Любовта е пълнотата на живота. Трябва да сме способни да разберем, че
когато любовта се пробуди в сърцето, функцията на мозъка приключва. Това е
странна и специфична фаза в живота. Където и да се намираме, ние автоматично
търсим ли търсим това голямо „Да” – Ом.
Ом означава едно голямо „Да!” Онова, което търсите, съществува. Онова,
за което копнее самото ви сърце, то съществува, истинско е. Каквото и привидно
да съзерцавате, трябва да стигнете до вътрешната му същина –
Свръхсубективния. Богът на вашето търсене съществува. От омкара произлиза
Гаятри, след това идват Ведите, а сетне Веданта. Накрая се спуска „Шримад
Бхагаватам”, за да даде описание на екстатичната страна, на радостната страна
на Бога.
Безкрайният Бог идва толкова близо до мъничките същества, че те си
мислят: „Той е един от нас.” Той играе ролята на такава близост – на наш близък
приятел – до такава степен, че да си речем: „Той е един от нас.” Това е висшата
милост и благодат на Бога към нас. Нашето най-висше достижение също е там, в
Неговата божествена обител, Вриндавана.
Шри Чайтаня Махапрабху ни казва: „Изоставете всички останали
концепции и бързайте към този вриндавански Бог – Шри Кришна. Той е Сваям
Бхагаван – Богът на Боговете. Той е източникът на толкова много магични
проявления на свръхестествените си сили.

Шри Чайтаня Махапрабху е обяснил това кратко и ясно: „Търсете Шри
Кришна! Няма друга алтернатива, няма друг дълг в този свят, освен което ви
казвам: „Търсете Шри Кришна!” Приемете Неговото свято име, говорете за
Него. Каквото и да правите, свързвайте го с Кришна съзнание и продължавайте
напред с вяра и твърда решителност. Съвсем скоро ще постигнете
удовлетворението на живота си.”
И така, продължавайте да приемате Неговото свято име, докато търсите
или разговаряте, докато спите, ядете, вървите или се карате. Каквото и да
правите, свързвайте го с Кришна и продължавайте да се развивате. Искрено
търсене е нужно на устремения предан, за да не бъде неговото Кришна съзнание
само преструвка – просто едно лицемерно усилие. И ще получите помощ в тази
посока от истинските предани.
Изпаряващите се реалности
По някакъв начин продължавайте да търсите Кришна с помощта на
преданите, на писанията и на цялата си съкровена искреност. Когото и да
срещнете, разговаряйте за Кришна и не копнейте за онова, което е плячка на
смъртта – деца, съпруга, пари и всичко останало може да се изпарят в следващия
миг. Не мислете повече за такива неща. Искреното търсене на Кришна е вечната
радост на всяка стъпка от живота ви. Кришна не е ваша измислица.
Източникът са светците и писанията, а не този земен свят на
наслаждение. Нито пък чрез отблъскване или отречение ще намерите Кришна.
Кришна е позитивно търсене в сърцето на предания. Онези, които са отнесени от
очарованието на този външен свят не могат да разберат какво е тяхното
вътрешно желание. Те са нещастни. Така че основният извод е да оставаме в
компанията на преданите, които имат истинска вяра в Кришна. Много голяма
рядкост е в този свят да се срещнат такива предани. Ако жадуваме помощта на
това общуване, тогава трябва да пазим този идеал високо над главите си.
садху-санга, садху-санга, сарва шастра кая
лава-матра садху-санге сарва сиддхи хая
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 22.54)
„Ако бъде правилно оползотворен, един миг общуване с напълно
отдадените предани е достатъчен, за да постигнете най-висшето. Ако едничък
миг може да бъде правилно използван, достатъчно оползотворен, тогава няма
нужда от предълъг живот. Дори само една точка във времето стига, за да
разреши целия проблем на живота, стига да бъде правилно използвана в
общуване с преданите, представителите на Кришна. Трябва да се стремим да
общуваме с тях на всяка цена. Каква полза от години и години на дълъгпредълъг живот, ако сме неосъзнати за собствения си истински интерес? Един
миг заедно с представителите на Кришна, ако е правилно оползотворен, е
достатъчен да реши цялостния проблем на живота ни, заради който вечно се
скитаме насам-натам, хилядолетие след хилядолетие. Нека сме будни за
собствения си интерес. Не бива да сме небрежни, а да бдим за своя интерес.”

Вие сте странници за собственото си сърце
Шри Чайтаня Махапрабху дойде да ни каже какъв е нашият истински
съкровен интерес. „Вие не искате да знаете собственото си сърце. Не го
познавате. Странници сте за собственото си сърце и за неговите нужди. Вярата в
преданите е богатството на сърцето ви – стремете се да намерите това скрито
съкровище”. Такава е насоката на Шри Чайтаня Махапрабху. „Всичко е вътре
във вас. Трябва да махнете всички чужди, привнесени неща и тогава ще откриете
в сърцето си храм на Кришна. Сърцето ви отвътре е храм на Кришна.
Изследвайте собственото си сърце с помощта на верния водач и ще намерите
Кришна там. Верният водач не ви е чужд. Всяко сърце е Божи храм. Това е
вашето вътрешно съкровище. Това е вашият дом – „обратно у дома, при Бога.”
Свръхсубективният, Свръхдушата се спуска, за да се разкрие на джива,
душата. Душата долавя по-висше, невъобразимо допреди съществуване вътре в
съзнанието си. Когато Свръхсубективният се отдръпне, джива остава
единствено със спомена от това преживяване. Когато това се случва постоянно,
то е онтологичното развитие на вярата в този свръхсубективен, екзистенциален
свят.

Глава Втора
По някакъв начин се свържете с Безкрайното
В началото, когато отидох в Гаудия Матх, муртито на Махапрабху беше
в една друга стая. Попитах: „Това мурти от какво е направено – от пръст или от
дърво?” Преданият, който се грижеше за муртито, ми отвърна: „Това е самият
Махапрабху. Не се опитвай да виждаш дърво, пръст или каквото и да било
друго. Там присъства самият Махапрабху.”
Продължих да задавам още въпроси: „Щом Самият Махапрабху е там,
тогава защо вашият Гурумахарадж, който е най-великият предан, е на горния
етаж в друга стая? Ако самият Махапрабху присъстваше тук, тогава найизвисеният предан сред вас би трябвало да бъде край Него. Обаче той стои на
горния етаж в друга стая, а Махапрабху е настанен в отделна стая близо до
улицата, където всеки би могъл да Го види лесно. Защо вашият Гурумахарадж не
е тук до Него, ако това е самият Махапрабху?”
Те отвърнаха: „Той е до Махапрабху в сърцето си.” Това е по-висша
концепция, по-истинско разбиране за Махапрабху. Махапрабху присъства тук, а
също и в сърцето му. Това е по-висша концепция за Махапрабху от концепцията
за муртито. Той винаги се радва на компанията на Махапрабху в сърцето си.
Подобен предан е от най-висш тип.
Така че Кришна съзнанието, съзнанието за Бога е такова. То е чинмая –
чувстващо и духовно. Богът се е проявил в тази земна равнина на нашата
сетивна опитност за наше добро. Той не бива да бъде пренебрегван. Обаче тази
концепция, това присъствие на Неговата благодат, се счита за по-ниска
концепция. При все това, муртито не бива да бъде приемано за идол. Муртито
също е Неговото присъствие, проявено за грубите сетива. Обаче преданият
винаги вижда всички неща свързани с Бога, с центъра.
арчаям ева харайе пуджам ях шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу са бхактах пракритах смритах
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.47)
Ако не сме се научили да ценим присъствието на Бога в сърцата на
Неговите предани, а се ограничаваме единствено до символите, свързани с Него,
стандартът на предаността ни е твърде мижав.”
Съзирайте причинното съществуване на всичко
Не можем да пренебрегваме нежността и любовта, които откриваме
разпилени тук и там по най-различни начини. Трябва да съзираме причинното
съществуване на всичко. Какво е онова единство, което лежи в основата и
действително хармонизира всички тези разпръснати преживявания? Онзи, чието
съзнание е издигнато до такъв стандарт, може да вижда как основата на всичко е

една, Единият Център. С всички тези творения борави и ги управлява един
център. „Където и да иде, той винаги е свързан с Мен. Аз не съм изгубен за
него.” В „Шримад Бхагаватам” е казано:
сарва-бхутешу ях пашйед бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй еша бхагаватоттамах
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.45)
„Онзи, който е способен да съзира в основата на всичко свързаността с
центъра, вижда всички неща правилно. Той прозира причината, връзката,
централната позиция, основата, както и собствените си взаимоотношения с
целостта в тази позиция.”
Три елемента във всяко едно преживяване
Във всяко специфично преживяване съществуват три неща: найдълбокият корен (Шри Кришна), връзката с прорицателя (Шри Гуру) и онзи,
който преживява тази връзка (дживатма). Тя зависи от позицията му спрямо
центъра и същевременно е взаимосвързана с хармонизирането спрямо това
обкръжение. Настройването съпътства връзката му с центъра. Всичко ще се
разглежда в светлината на позицията и желанието на центъра, а не на какъвто и
да било независим обмен между една част и друга. Всичко е от частта към
цялото и от цялото към частта.
„Каква ще бъде позицията ми, взаимоотношението ми с тази част?” Те
трябва да минават през центъра, тогава ще бъдат истински. Взаимоотношения от
типа „аз и той” се считат за заблуда. Тази заблуда няма да трае дълго, тя е
неистинска. Ала ако минава през центъра, тогава ще е истинска и ние няма да
оставаме отхвърлени или разочаровани. Такова мерило, такава преценка струват
нещо. Взаимоотношенията между една част и друга са нестабилни. Те
действително са ненадеждни и няма да пребъдат. Обаче връзка, която минава
през центъра, е истинска, реална и няма да ни разочарова.
Самбандха-гяна
Философия в Индия означава даршан – позволи ми да видя, позволи ми
да преживея нещата, кое какво е. Нашата повърхностна преценка не е цялата
концепция. Трябва да се учим да виждаме нещата, да ги познаваме правилно.
Това е самбандха-гяна. Каква е позицията ни в нашето обкръжение?
Обкръжението истинско ли е? Защо? Дали светът е просто това, което
преживяват очите и ушите ни, или зад всичко се крие нещо повече? Как може да
бъде разбрано това – нима единствено посредством разсъдъка ни? В никакъв
случай!
Да прилагаме разума си в стремежа си да проумеем Безмерния е
безполезно. Тогава как би могъл Той да бъде познат? Безпределният не е – и не

може да бъде по дефиниция – обект на нашата опитност, на нашето изследване.
Той е далече над това. Негова е отговорността да стори известна за нас
позицията си като властелин на всичко. Той изпраща Своите представители и
послания, за да ни накара да разберем, че нашето сътворение, поддържане и
унищожение са под Негова власт. Ние ще се стремим да се срещнем с Него и да
добием с помощта на тази по-висша сила някакво разбиране за целта на живота
си.
атхато брахма джигяса
(„Веданта Сутра”, Уттара Мимамса)
Изследвайте мястото, където живеете. Това изследване трябва да бъде
пространно – не повърхностно. То трябва да е истинско. Където и да се
намирате, изследвайте своето обкръжение, и то не повърхностно, а с
действително желание да вникнете къде сте и кои сте. Кой стои над вас? Кой
стои под вас? Изучавайте всички тези неща. Това наистина ще е благоприятно за
собствения ви интерес. Инак всичките ви опити ще са напразни и мимолетни.
Вие сте извършили предателство спрямо самите себе си. Начинът, по който
живеете е предателски живот спрямо самите ви души. Затова стремете се да
разберете нещата ясно – кое какво е – а сетне заживейте подобаващо.
Обикновените хора не могат да изоставят препитанието си – своите
ежедневни задължения и нужди – затова пропускат общуването с по-висшите
представители, улисани във всекидневните си дела. В ежедневието има да се
изпълняват толкова много задължения, толкова много нужди трябва да бъдат
обезпечавани и по този начин всичко е примесено, не е чисто. Затова изоставете
тези задължения започнете неистово да изследвате обкръжението и неговата
взаимовръзка с душата си. Това е гяна.
Гяна-шуня-бхакти
В третата равнина практическият живот във връзка с Безкрайния е
възможен. В свързаността с Безпределния животът също е такъв – пълен с
толкова много задължения – и те са смесени с интереса на центъра, с найдълбокия интерес. Гяна-шуня-бхакти означава „изпълнение на задължения,
които ни свързват с центъра.”
Такава позиция е във вечността. Никаква смърт не може да ни помести
оттам, понеже сме във връзка с центъра. Когато изпълняваме някакво
задължение, няма смърт, която да се противопостави на такова поведение. С
други думи, съществува равнина на служенето и равнина на експлоатацията или
наслаждението. По средата е равнината на отречението, абсцисата, ничията земя
– границата между двете равнини, брахман, вираджа.
Трябва да изучаваме тези детайли. Съществуват пет етапа:
1. Етап на изследване.
2. Етап на приемане.
3. Етап на временни задължения.
4. Етап на установеност в собствената си позиция на служене и тогава

5. Етап на пълно хармонизиране с центъра.
Тези пет етапа на свой ред имат своите подразделения. Те минават през
изследване на вечния живот:
1. Шраддха – вяра
2. Общуването ни с тези, които са опитни в онази равнина, садху-санга
3. Каквито задължения са препоръчани от Него, трябва да продължаваме
да ги изпълняваме, бхаджана-крия
4. Нежеланите неща отпадат напълно – анартха-нивритти
5. Получаваме нашата постоянна позиция в божествения живот.
Тогава усещаме истинската стойност на подобен род духовен живот и сме
привлечени към него, а след това в собственото ни съществуване се спускат
толкова много признаци на духовния живот. Постепенно ще се слеем с интереса
на Бога и ще открием истинските себе си там, в свързаността си с Него.
Вярата е нещо толкова истинско, че Христос е изоставил живота си,
приключил го е сякаш на игра, напълно пренебрегвайки интересите в този
живот. Сократ също е дал живота си за вярата. Така че вярата е нещо много постойностно и истинско от нашите мимолетни желания в този по-низш живот.
Втурнали сме се да преумножаваме, всеки със своите многобройни
отделни интереси – няма нужда от всички тези стотици и хиляди неща. Нека се
вглъбим в Единия, нека се свържем с единия център. Тогава няма да има повече
тичане насам-насам в опити да отвърнем на нездравия зов на този свят. Единият
е достатъчен. Свържете се с единия център, стремете се откриете центъра на
цялото познание.
Познавайки Него, можем да познаем всичко
Когато проумеем специфичните закони на математиката, толкова много
сборове се извършват автоматично. Така че ако имаме закона, ако разполагаме с
основната формула под ръка – тогава имаме всичко. Онова, което изглежда
невъзможно, става възможно. Трябва да се свържем с такъв род разбиране – това
е царството на истинската вяра. Свържем ли се с центъра, който контролира
всичко, ще можем да узнаваме каквото е необходимо. Ако отидем в по-висшата
кантора, оттам ще можем да разберем всичко за канцелариите-клонове. Затова
търсете именно тази същина.
Ако получаваме информация от центъра, тогава имаме информацията и
от всички различни под-офиси и клонове. Всички клонове са под контрола на
всевластния център Затова трябва да се свържем именно с този център. Това е
необходимостта. „Познавайки Него, можем да познаем всичко; постигайки Него,
можем да постигнем всичко.” Ще вървим право към центъра. Това е посоката,
пътят, който следва да извървим – и това е възможно. Онзи, който го смята за
възможно и се захване с него – той е шраддхаван. Такъв предан има здрава вяра,
шраддха. Тогава любопитството на интелекта му е утолено. Той ще открие там и
целия изобилен, практически живот; това не е въображение.

Махапрабху дойде да даде не само теоретични решения, но да
подпомогне целия ви практически живот, така че той също да бъде
облагодетелстван от познаването, изследването и разбирането на тази вечна
истина. Практическият ви живот във всеки един негов аспект ще намери своето
пълно удовлетворение – стига търсенето ви да е върху тази основа. Ще бъдете
подпомагани във всеки детайл от житейските си нужди. Всичките ви
практически нужди, които в момента дори не осъзнавате – всички ще бъдат
заситени изцяло там. Ще бъдете заети и ще чувствате, че получавате повече
удовлетворение, отколкото въобще някога сте си представяли. Всичките ви
опити ще намират пълнотата си в онази равнина.
чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапанам
шрея-кайрава-чандрика-витаранам видявадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджаяте шри-кришна-санкиртанам
(„Шри Шикшащакам” 1)
„Ще добиете своето пълно удовлетворение, отвъд дори най-жадното ви
въображение. Не само ще се чувствате свързани с океан от радост, но на всяка
стъпка ще откривате все нова и нова утоляваща наслада. Ще преживявате ново
удовлетворение от живота всеки миг. Всеки миг ще е ново удовлетворение отвъд
вашето въображение и вкусвайки го, никога няма да сте губещи. Няма да носите
отговорността за никакви последици. Ще се чувствате пречистени миг след миг.
Тукашните наслади ви замърсяват с последствията си. Ала в този процес на
свързване с Безпределния, каквото и удоволствие или наслада да изпитате, макар
те да са нови и нови на всяка крачка, това няма да води до никакви последици.
Ще усещате пълно пречистване, ще чувствате екстаз, който е привлечен
единствено от посветеността ви.”
Посветеност, екстаз, удовлетворение във вашето търсене – тези неща ще
ви носят радост, ала тази радост няма да е примесена с мръсотия, тя единствено
ще ви пречиства. Каквото и да научите, то ще бъде само пречистващо. Толкова
благородно, защото се основава на посветеност, а не на експлоатация. Такова е
развитието на Кришна съзнание в най-висшата му степен: колкото повече се
наслаждавате, толкова повече се пречиствате. Такава е програмата, препоръчана
ни от Махапрабху и от „Шримад Бхагаватам” - последната проекция на
разкритата истина от великия тълкувател Шри Ведавяса.

Глава Трета
Радостта на себеотричането
Всичко е за наслаждение на Бога. Ако съумеем да разберем този принцип в
живота, тогава наш дълг е да вкусваме единствено онова, на което Той вече се е
наслаждавал. Трябва да подхождаме към божествеността, към реалността, в този дух на
посветеност. Навикнем ли да практикуваме това, ще сме избавени от цялата илюзорна
енергия, мая. Всичките си задължения следва да извършваме в настроение на
покорство спрямо центъра, в съответствие с Неговата насока, или – на едно още повисоко ниво на разбиране – в съответствие с Неговите прищевки.
Автократът е предначертал път и аз вървя единствено по този път. Ако не го
следвам или ако стоя неподвижно, това е оскърбление. Ако поема в друга посока, това
също е обида. Трябва да следваме стъпките на този автократ. Главният път към повисшия живот е да се върви в стъпките на автократа в настроение на служене. Това е
истинският път. Всичките ни илюзии ще бъдат победени, стига само да се стараем да
приемем този принцип в живота. Да не се стремим към това е оскърбление дори към
нас самите. А да постъпваме по някакъв друг начин също е обидно. Това е закон над
всички закони. В наша най-висша полза е да отбележим това.

Следвайки до най-малкия милиметър
Следвайте Неговите стъпки с вяра, тъй като тук не е възможен друг закон,
защото Той е автократът. Няма да изгубим, понеже Той е сладостен и любящ автократ.
Може да е властник, но е изпълнен със сладост. И вие също ще се сдобиете със сладост,
удовлетворение и любов, ако вървите в стъпките на автократа. Красотата е автократът,
сладостта е автократът, любовта е автократът – и това е отвъд всякакъв закон. Нужно е
динамично да следваме тези стъпки навсякъде – до най-малкия милиметър!
Такова е обобщението на принципа на служенето, идващо от устата на Шри
Уддхава, който е считан за най-великия предан според преценката на самия Кришна.
Разбира се, от своя страна Уддхава се възхищава на любовта на гопите към Бога, ала в
подобен род божествена любов съществува по-голям риск. Тяхното противопоставяне
на сладостта също се превръща в служене в позицията, в която слугите навлизат в
територията на своя господар. Служенето, принципът на служенето има такава
позиция! Служенето достига такова ниво на близост, че дори автократът се спуска при
Своите предани. Подобно рисковано служене е възможно.
агяяйвам гунан дошан, маядиштан апи свакан
дхаран сантяджя ях сарван, мам бхаджйета са ча саттамах
(„Шримад Бхагаватам” 11.11.32)
„В обществото човек трябва да се покорява на закона. Но е възможно също така
и да се наруши закона, за да се прояви вярност към царя. Ако някой рискува живота и
репутацията си, престъпвайки общия закон, и влезе в царските покои, за да се сражава с

убиец, той ще бъде считан за най-добрия, най-верния слуга. По същия начин, Богът
казва: „Аз вече съм заръчал в писанията: „Правете това и ще се въздигнете.” Обаче ако,
нарушавайки в даден момент предишните Ми заповеди, някой следва Моите стъпки,
той без съмнение се въздига.”
Тогава няма вече да откриваме никакво очарование в изкушенията, които ни
заобикалят. Нашата интуиция, нашата прозорливост ще ни каже: „Недей да тичаш след
подобни мимолетни предложения. На тях не можеш да разчиташ, те ще те подведат. Те
са като сделки на черния пазар с някакъв заден интерес и изгода – стремят се да вземат
повече от обичайната цена за дадена стока. Тези предложения ще се окажат пагубни за
твоя напредък по пътя към божествеността. Не се оставяй да бъдеш подмамен от
подобни външни очарования – това са измамни проявления. Приемай единствено
прасадама, на който се е наслаждавал Господ.” Всичко трябва да се върши с тази идея
в ума и това ще ни донесе пълно облекчение.
Помощ, каквато не можем дори да си въобразим
Каквото и да правите, независимо дали е свързано с облекло или с храна, трябва
да действате според разрешеното от Него – следвайки Неговите стъпки. Винаги трябва
да извършваме всичко в такова съзнание – в съзнание за Бога, или Кришна съзнание.
Богът е Красота, Той е автократът. С каквото и да сме заети, трябва да го изпълняваме
с помощта на Кришна съзнание в сърцето си и тогава ще ни споходи божествена
помощ, каквато не можем дори да си въобразим. Да не вършим нищо или пък да
действаме без правилното отношение, без нужното съзнание, се счита за пагубно.
Каквото и да правите, трябва да го извършвате в правилното съзнание, на всяка
една стъпка. Трябва да изпълнявате всичко по законен начин, в най-висшия смисъл на
думата „законен”, което в такъв случай означава „по волята на Онзи, който създава
закона”. Трябва да действаме според Неговата воля, волята на автократа, Шри Кришна.
В това е скрита цялата същина. Трябва да продължаваме напред с Кришна съзнание,
извървявайки всяка стъпка по този начин. Нека продължаваме да се храним, да спим и
да изпълняваме всичките си задължения, ала винаги във връзка с Кришна. Каквото и да
правим, нека го правим в Кришна съзнание, инак всички дейности са безполезни.
Авторът не една книга веднъж критикуваше интелектуалците, които пишат за
индийската философия в едно съпоставително изучаване на световните религии.
Възражението му беше недвусмислено: „Те са неспособни да подходят към източната
философия по източния метод. Подхождат към източната философия по западния
метод, а това се счита за интелектуализъм.”
Самата природа на източната философия и методът за боравене с нея са
революционни. Този автор привеждаше цитати и от „Бхагавад Гита”, както ние
обикновено правим, заключавайки, че подходът е източен – в този случай от
субективното към обективното. Инак всичко е изучаване на отражението, нямащо нищо
общо със същината – просто боравене със сянката. А да си мислиш, че уловиш ли
сянката си хванал същността е върховна самозаблуда. Това развитие не е възходящо, то
снизхожда. Напредъкът не е в емпиричния, възходящ метод. Не. Истинският напредък е
в низходящия метод, спускащ се от самия автократ.

Човек трябва да усъвършенства своите негативни характеристики, за да може
Позитивният да дойде с лекота. Чист негативен характер означава сбогуване с всички
стремежи в това земно битие. Означава: „Нямам никакви амбиции за каквито и да било
светски постижения. Тръгнал съм да търся нещо божествено.”
В търсене да бъдем оползотворени
Тогава това е първата настройка – пранипатена. След това идва парипрашнена,
запитванията, но не в предизвикателния дух на вярата единствено в себе си и в
собствените си минали преживявания. Не като се поучим от последиците на миналото и
по такъв начин предопределяме бъдещето, ще постигнем успех – това не е
парипрашнена. Парипрашнена е много пламенен и задълбочен начин на слушане, с
готовност цялата ни същност да бъде оползотворена по Негова заръка. А най-главната
същина е сева – „Аз искам да живея за Него. Безполезен съм и търся да бъда
оползотворен от Него. За мен няма нищо толкова ценно като прякото преживяване на
истинския себе си. Приключих с вкопчването си в мимолетните фантазии на този
живот. С цялата ми надежда тук е свършено, защото за всичко това не си заслужава да
се живее – не си струва да се живее в този свят заради този свят.” Това означава
сериозно запитване – парипрашнена.
„Животът си заслужава да се живее, ако може да бъде оползотворен от повисшите сили. Това съм разбрал: служенето и приемането ще дойдат свише. Това
означава напредък. Не зависи от мен, т.е. не е под мой контрол. Той може да ме приеме,
а може и да не ме приеме; може да ме допусне, а може и да не ме допусне. Зависи само
от Него. От моя страна е необходима единствено някаква степен на отдаденост.”
Не е така, че аз съм субектът и пътешествам като господар из тези земи. Всичко
това е оскърбително. То е препятствие пред истинския ми напредък. Няма да съм
господар на каквато и да било специфична равнина на живот, а роб, слуга. Не е така, че
отдавам някакво служене и получавам някаква заплата, като че се намирам в
равностойно положение. Не – аз не продавам своята енергия. Служене не означава да
продавам енергията си в замяна на някакво възнаграждение. Такова е служенето на
роба. Искам да захвърля егото си в огъня. Егото е причината, коренът на всички
несгоди в живота ми. То трябва да стане на пепел и тогава ще започне един нов живот.
Нима робите се стремят да търсят каквито и да било права по отношение на
господаря? Та това е смешно! Нелепо е – особено в Кришна съзнание. Всичко е
всевластие и няма закон – анархия. Затова е и по-трудно да се постигне. Служенето
също е от такъв тип. Аз няма да приема плодовете на служенето си. Няма да приема
заплата под каквато и да било форма. Всичко ще отива за господаря ми.
дживера ‘сварупа’ хая-кришнера ‘нитя-даса
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 20.108)
Моята изначална позиция е, че съм вечен роб на Бога. Не е така, че ще получа
някакво възнаграждение за робията си, за да се опитам да заживея независимо. Слуга
не означава господар, нито собственик на каквото и да било. Там не се допуска

собственост. Ще бъда приет за добър роб в степента, в която открия, че не притежавам
никаква собственост на който и да било план на съществуване. Собствеността,
претенциите за право на собственост, отстояването на собствеността – това е найголемият враг по пътя на бъдещия бхакта.
Ако притежавам нещо, било то знание или имущество, трябва да се откажа от
собствеността над него. Каквото и да науча от садху, каквото и да придобия – то ще
бъде за моя господар. Служене с такава природа се превръща в бхакти, преданост.
Всичките девет процеса биват считани за бхакти, преданост, когато притежават тази
квалификация. Благото, което ще спечеля от тази култура на предаността, няма да
дойде при мен, а при моя господар. Това може да ни изглежда нещо въображаемо
понастоящем, ала то трябва да е основата на нашето търсене. Инак само ще добавяме
още проблеми в този земен свят на сянката, без да получим какъвто и да било досег с
Реалността.
Нашият Гурумахарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур,
подчертаваше, че не му харесва някой само да повтаря святото име, но искаше всички
да участват в служенето. Нужно е да развиваме вътре в себе си настроение на служене.
Процесът е да разтворим светското его. Егото бездруго вече присъства тук. Не е нужно
да го придобиваме, а единствено да го разтворим. Тогава потокът ще се спусне свише;
ние зависим изцяло от тази божествена благодат. Не можем да сторим нищо, тъй като
тя ще дойде отгоре. Трябва единствено да я жадуваме, да я искаме: „В нужда съм, в
голяма нужда съм, крайно се нуждая.”
Това е, което трябва да се стремим да приемем и разберем. Такова е
възвишеното благородство на специалното учение на нашия Гурумахарадж в тази
епоха. Вашата преданост ще привлече Бога към вас и ще напредвате по Неговата
милост, а не чрез собствената си енергия. Вие сте обсебени от призрак. Този призрак
трябва да бъде пропъден и тогава нормалното ви състояние ще се възвърне.”
Ако напълно зависим от Него, тогава каквото е нужно ще идва автоматично.
Необходимо е такова себеотрицание и готовност за служене. Дали Той ще ме избере за
слуга или не - зависи от Неговата сладка воля. „Не мога да направя нищо, освен да се
стремя да стана пригоден за Неговата благодат. Аз съм най-лошият от всички; найнуждаещият се, най-долният. Преследват ме толкова много нежелани обекти на
сетивата. Така че не струвам нищо. Аз съм най-клетият сред клетите, най-бедният сред
бедните.”
Негативната страна е нашата нормална позиция в тази органична цялост. Вашата
позиция е нещо такова. Косъмът може да се раздели на сто части, а след това една от
тях да се раздели на още сто – именно за такава трябва да считате позицията си в тази
вселена. Няма как да искате да властвате над нея, защото резултатът ще бъде
страдание. Откажете се от това завинаги. Върнете се в нормалното си състояние и
отново ще откриете, че не сте господар, а сте в безпомощно положение. Тогава ще се
спусне помощ свише. Подобно отношение не бива да е лицемерно, а истинско - вие
искрено ще усетите, че сте безпомощни.
Да натрупваме интелектуализъм или пък някакви мистични сили в името на
бхакти, предаността – това със сигурност ще ни подведе. Ако можем да проследим

какъвто и да било напредък в себе си, тогава значи сме за никъде. На тези неща
обичайно не може да се разчита.
Един път двама-трима брахмачари искаха да кажат нещо на нашия
Гурумахарадж, обаче се колебаеха. Гурумахарадж ги подкани, долавяйки настроението
им:
„Искате да ми кажете нещо, но не се решавате ли?”
„Да.”
„Казвайте каквото имате да казвате.”
Те рекоха: „Извършваме служене в мисията вече повече от дванадесет години,
но не виждаме никакво развитие. Това дойдохме да ви съобщим.”
Тогава Гурумахарадж каза: „Истина ли е това? Искрено ли твърдите, че след
десет-дванадесет години нямате никакъв напредък?”
Те отвърнаха: „Да, да, разбира се, че искрено чувстваме това, което казваме.”
Той отново попита: „Да не би да искате да напуснете мисията?”
Те казаха: „Не, не искаме това – не можем да напуснем мисията.”
Тогава той рече: „Добре, значи сте в безопасна позиция. Идете и продължете със
задълженията си.”
Какво следва да разберем от това? Какво разбираме от този разговор? Тежко ли е
след десет години служене в мисията човек да каже „Нищичко не получих”? Каква
облага можем да спечелим от разбирането на това? Облагата е, че си избавен от
болестта, че „Аз съм получил нещо. Имам нещо в свое притежание” – това е мания!
Нищо не може да се добие тук, от нашата позиция. Всичко е в Негова власт.
Трябва да внимавате с тази болест – „Спечелил съм нещо.” Но те казват: „Пропиляхме
толкова много години в мисията, служейки без никакво възнаграждение. Влагаме
енергията си, а не получаваме нищо в замяна.”
А пък и нашият Гурумахарадж – колко удивително е това: „Когато човек работи
безкористно, без никаква изгода, тази работа го поддържа в добра позиция. Затова ви
уверявам, че сте здрави, а не в болестно състояние. Цъфтите от духовно здраве, защото
работите без да получавате нищо, ала въпреки това продължавате да отдавате своето
служене без награда. Добре сте, в най-добро здраве сте.”
Да кажем, че сме получили нещо – това е опасно. Трябва да работим без никакво
възнаграждение в отплата. Можете ли да проумеете това? Как? Истинският ни
напредък е в тази посока – да завладеем органичното цяло, автократа. И Неговата
природа на прогреса е такава. Това не е нещо във властта на нашия сатанински
интелект. Интелект означава сатанински – в опозиция на Бога. Ние не желаем да сме
някакъв отделен бог тук, както толкова много различни полубогове. Сева, единствено
безусловното служене ще ни спаси. И какво искаме? Какво ни се дава? Още по-голяма
наклонност да служим.
Какво е према? Какво е любов? Жертва, възнаградена с още по-наситен копнеж
за служене. Настроението на себеотдаване – това е наградата. То ще нараства у нас още
и още. Склонността ви да служите ще се увеличава. Ще цените робията си все повече и
повече. Ако работите като роб, ценейки робството си, ще се предоставяте с още поголяма интензивност на Негово разположение.

Самозабравата е с динамичен характер. Самозабравата в своята пълнота изисква
самозабрава. Тогава ще съумеем да почувстваме най-дълбоката равнина, потока на найдълбоката равнина – равнината на автократа вътре в нас. Нашето настояще его не би ни
позволило да проникнем в тази дълбока равнина – най-фундаменталната равнина на
неустоимия поток. Тя е толкова фина, толкова сладостна и ние можем да идем, можем
да достигнем до това място. Нищо не може да ни противостои. Можем да постигнем
този фундаментален поток. Самозабравата е с такъв динамичен характер!
Ако специално искаме да се вгледаме в прогреса си, нищо няма да видим пред
погледа си. Всеки път, щом почувстваме: „Какво следва от цялата енергия, която съм
вложил в този живот? Какво съм спечелил след дългите занимания с определено
задължение?” – искаме ли да търсим придобивки и квалификации, с нас е свършено.
Той обича да идва по собствената си воля. Богът не е привлечен от ничия
квалификация. Никаква квалификация не е достатъчна за Него; при всички случаи
нашите тъй наречени квалификации за нищожни спрямо Неговите стандарти.
Затова „Умри, за да живееш”. Трябва да умрем с истинска смърт – не като мода
или имитация, не. Егото ни наистина трябва да умре. Няма никакво очарование в
средата, всред която живеем - единствено неудовлетворение. Не съществува
приятелство с никой в обкръжението, освен с преданите, представителите на една подълбока равнина, които ни казват: „Ние нямаме нищо, ние сме Негова собственост.
Можем да бъдем използвани по всякакъв начин, който Му се харесва, отвеждайки ни
към достойното благородство на рожденото ни право, нашето човешко съществуване.
Не желаем нищо, освен да бъдем оползотворени от по-висшето, стига това да е
възможно. Ние винаги се чувстваме негодни заради последиците на греховния си
живот. При все това този процес, тази пътека, въпреки всичко са препоръчителни за
нас.”
Истински подслон
Какво е вяра? Ние сме непълни без Бога. Пълнотата на живота ни е в ръцете на
Абсолюта. Това е вяра. Всичко е в дланта на Абсолюта, а ние сме за никъде.
Безпомощни сме, искрено търсещи нашия истински подслон. Обкръжението цялото е
лицемерно. Жадуваме за истински подслон, тъй като сме безприютни. Нямаме
нищичко, с което да привлечем Бога към себе си. Затова не бива да живеем лицемерен
живот. Нямаме качествата да привлечем когото и да било към себе си. Копнеем целите
да бъдем оползотворени от Бога. Ако е възможно, енергията ни трябва да бъде цялата
захвърлена на разположение на някакво удивително същество, което би могло да я
оползотвори. Това е истинската вяра, която ни избавя от ноктите на Сатаната.
Сатанинската себерекламираща се, себевъзвеличаваща се енергия, като анти-бог
насърчава все повече сатанизъм у нас под формата на светско его, сепаратизъм и
независим живот. Сатанизмът - концепцията, че ние сме господари - трябва да бъде
напълно разтворена и изоставена в забрава.
Ние сме нищо без връзката с онова удивително същество. Някой може да ни
оползотвори – някаква чудна личност! Някаква чудодейна сила може да си служи с нас.
Не бива да търсим никакъв отделен себичен интерес; това би означавало да се отдаваме
на Сатаната, на анти-бога.

Всичко ще бъде осъществено, стига да мога да се отдам на центъра, на
централната сила на Абсолюта. Това означава вяра, това се нарича вяра. Можем да
вървим към Истината чрез вяра, не чрез други средства – нито чрез сетивата, нито чрез
интелекта, нито чрез разсъдъка си. Нищо не може да измери онази същина освен
вярата. Трябва да се запитаме: „Готов ли съм да разчитам единствено на тази вяра?”
В началото трябва да отпъдим погрешното разбиране за вяра. Мнозина ще
кажат: „Вярата е суеверие. Та какво е вярата? Тя не е нещо осезаемо.” Нашата
цивилизация ще ни обвини, че от нас се иска да се превърнем в нищо, да се сведем до
липса на каквато и да било стойност и че в това не би могло да има нищо добро.
Подобно неразбиране на вярата е слепота. То е най-лошата форма на суеверие в
настоящата цивилизация. Но вярата е такава, че ние сме нищо сега; при все това, от нас
има голяма полза в истинската ни позиция. Само дето сме далече-далече от подобна
позиция. Негативната страна винаги се развива и основата е садху-санга, общуването с
преданите. Става възможно да избираме посредниците в правилната компания. В
такова настроение можем да избираме божествените представители от най-висш тип.
Има различни видове представители от различни концепции на тъй наречената религия.
В съответствие с вярата си ние ще изберем своите доброжелатели и посредници.
Според класификацията на нашата вяра, ще напредваме в съответната посока.
Така че вяра означава дълбока убеденост в централния Абсолют. Нашето
общуване, нашият избор на представител от онзи вечен източник, идващ да ни помогне,
зависи от нашата вяра. Ние сме като птици от едно ято – с еднакво оперение. Ще
разпознаем това оперение и ще се свържем с него. Тогава от това общуване ще
последват дейности с посветеност. Той ще бъде учителят, а ние ще сме учениците. Сега
въпросът е: „Какъв вид вяра?”
Съществува равнина на експлоатацията, равнина на отречението и равнина на
посветеността, на служенето. Първата, експлоатацията, лесно може да бъде
елиминирана. Страдаме от толкова много последствия и лесно можем да се отвратим от
този експлоататорски, кариеристки начин на мислене. Но тогава изкушението от
пълното отдръпване в школата на отречението ни гледа право в лицето. Мнозина ще се
струпат там. „О, цялостно отдръпване! Този свят не си заслужава живеенето. Искаме да
се оттеглим оттук завинаги.” Буда, Шанкара и други ще дойдат със своите
представители да се опитат да ви отведат в онази равнина на отречението или
отдръпването. Ала отвъд нея е равнината на посветения живот. Искам да живея, но не
за да се отрека, нито за да експлоатирам. Експлоатация означава да причинявам болка
на другите. Но аз искам да живея, без да причинявам някому страдания, без никакви
последствия. Посветеност означава саможертва.
Тогава възниква въпросът да се отдадем на останалите. Ще се стремим да даваме
без да вземаме. А това е безопасно, когато е свързано с центъра, който е дизайнерът и
който предопределя всичко. Тогава връзката с Него ще бъде нещо истинско. Инак
всичко е безполезно, без никаква реална позиция. Ала по този начин ние сме носени от
този дизайнер, чиято съдба е концепцията за всевластието в облика на Кришна. Тогава
постепенно ще започнем да виждаме единствено любовта, нежността и красотата,
присъстващи у автократа, и нищо друго.

Той е обаятелен вълшебник, способен да запленява с красотата и поведението
си. Той е единственият абсолютен автократ – нежността, любовта, красотата,
хармонията и сладостта са автократът, всевластният господар. Ако съумеем да го
открием такъв, тогава ще минем на Негова страна, но процесът на преминаването ни
също зависи от Него. Изборът ще дойде от Него, защото ние сме за никъде,
безпомощни сме. Трябва да засилим своята безпомощност до такава степен, та
Неговите представители да бъдат привлечени. Те ще дойдат да ни препоръчат. Това ще
бъде истинско.
Винаги трябва да осъзнаваме, че не можем да сме господари в тази земя на
експлоатацията. Напълно сме зависими от Бога. Ако ни се дава нещо за храна, ще го
приемем, иначе не. Подобен род отдаден живот се иска – такава себеотдаденост. Тогава
ни се дава надеждата и вдъхновението, че центърът е с такова възвишено качество.
„Брахма Самхита” идва и казва: „Земята е от сбъдващ желанията камък,
чинтамани. Врикша, дърветата, и те са същества, които изпълняват желанията. А какви
са обитателите? Техните движения са танц, говорът им е песен – такава е онази земя.”
Можем да бъдем приети, да станем новобранци в онази равнина на живот, в зависимост
от степента на нашата отдаденост. Това е чудна, безусловна жертва, не подлежаща на
никакви пресмятания.
Нашата вяра не е плод на пресметливост; тя е категорична вяра в безпределната
сладост на нашия Бог. Трябва да познаем безкрайността в онази прекрасна земя, където
абсолютният автократ си играе според собствените си сладостни прищевки. Така че
бъдете готови на саможертва и самозабрава до краен предел. Това става чрез служене –
чрез настроението ни на служене и нашата себеотдаденост. Няма да ни привлече
никакъв амбициозен живот с амбициозни идеали. Не! По-скоро ще се стремим да се
отдадем изцяло за Негово пълно удовлетворение. Това ще бъде съвършенството на
нашите усилия.

Глава Четвърта
Панацея
Злочести са ония, които са нетърпеливи да откриват недостатъци у
другите, а не намират време да ги търсят у себе си. Не е нужно да намирате
дефекти, а качества в останалите. Защо си позволявате да се занимавате с
търсене на кусури? Има предостатъчно място да виждате доброто у преданите.
Защо по-добре не се захванете с това?
Откъде е тази наклонност да се намират недостатъци в околните? Да не
би да има по-грешен човек от самия вас? Защо се занимавате с вторачване
единствено в ниското, а не се вглеждате вместо това в извисеното? Ако го
направите, ще откриете, че преданите са от по-висше качество в сравнение с вас.
Защо не вървите в тази посока? Защо, уви, отивате в ниското с вниманието си,
търсейки недостатъци? На едната страна има прекрасни цветя, на другата –
боклуци. Защо внимателно проучвате боклуците, вместо всички красиви цветя?
Самите вие сте на подсъдимата скамейка. Вие сте престъпниците. Вие сте
виновните. Защо ви е притрябвало да се вглеждате в сметта, след като има
толкова много цветя? Виждате несправедливостта, но не виждате правдата. Защо
не минете в позитивната позиция? Ако едната ръка работи, а другата е
парализирана, тогава, без да обръщам внимание на работещата ръка, нима
трябва да се занимавам само с болната? Със сигурност трябва да се погрижа за
парализираната, но нека ползвам тази, която е напълно в силата си. Защо
постоянно се вглеждате в чувството за болка от непригодната ръка и не спирате
да приказвате за това, пренебрегвайки здравата?
От едната страна има добро – Богът е там. Защо отивате при Сатаната,
единствено за да оставате в компанията на сатанински хора, докато има и добри
люде? Защо не сте на страната на Бога? От едната страна е рай, а от другата – ад.
У Бога няма вина; нима при все това по вина на Сатаната трябва да страдаме?
Няма логика в подобно съждение.
Вие страдате заради собствените си грешки – това е истинската логика.
Нито Богът, нито Сатаната са отговорни за тях. Затова вгледайте се в самите
себе си, молете се на Бога и се старайте да стоите настрана от Сатаната.
Намирате се в междинна позиция. Ограничената ви свободна воля е
вашият капитал. Винаги трябва да го влагате в Божията страна, стойки надалеч
от сатанинската. Този ограничен капитал, а който разполагате – с него трябва да
започнете своя бизнес. Мислите си, че когато натрупате добър капитал, тогава
ще започнете бизнес? Това е въображение! Какъвто и малък капитал да имам, с
него ще започна своя бизнес. Вниманието ми, моята енергия ще ми помагат в
бъдеще.”

Най-голямата полза
Някой човек катастрофира по време на път и губи съзнание. Но щом
дойде поне малко на себе си, какво трябва да стори? Трябва да използва това, че
е дошъл в съзнание, за да заръча: „Отнесете тялото ми при моите закрилници,
домът ми е там и там. О, приятели мои, занесете тялото ми у дома.”
Така по най-добър начин този човек би оползотворил това ограничено
частично съзнание, което си е възвърнал и би бил способен да приложи своето
знание. Един интелигентен човек би взел предвид, че ако някой може да се
погрижи за тялото му с обич и внимание, това е най-добрата му надежда за
възстановяване. Затова би помолил тялото му да е поставено именно под тази
опека.
Така че каквото и пробуждане да имаме в съзнанието си, трябва да го
използваме да се поставим под грижите на някой Божи човек; единствено тогава
има полза от предаността към Бога. Онези, които познават ценността на
предаността към Бога, са ни най-близки. Те ще оценят тази вътрешна
пробуденост и ще се погрижат за преданата ни душа. В това е върховната
благодат на садху-санга. Когато никое лекарство, нито собствените ни опити
могат да ни излекуват, лекарят ни съветва да направим промяна. Тогава
въздухът и водата по естествен начин ще подпомогнат подобряването на
здравето ни. По същия начин атмосферата на духовни хора подобрява духовното
ни здраве. Тъй или инак, винаги трябва да оставаме в компанията на предани от
същата сампрадая – същата школа – обаче по-висшестоящи, а самите ние ще
заемем по-ниска позиция. Такова общуване е най-желано за всеки устремен към
духовен напредък.
Истинското значение на садху-санга
Шрила Рупа Госвами е дал най-същественото напътствие в „Бхакти
Расамрита Синдху”: „Трябва да общуваме с онези, които са по-висши от нас, но
са също в школата на Гаудия Ваишнавизма, предани в Кришна съзнание. Те
имат същото разбиране за духовната истина, само че по-висше от моето. Ако
мога да стана дори просто метач в техния лагер, това ще бъде изключително
ценно за бъдещия ми духовен живот.”
Кой е отговорен ако търсите да виждате несправедливост? Самите вие сте
отговорни. Онова, което е лошо, е вашата част. Трябва да поемете цялата
отговорност за злодеянието в ръцете си. Неспособни ли сте да почувствате това,
значи сте неискрени, и не само вие, а всички. Вашата свободна воля е отговорна
за всички опущения, за всички погрешни обстоятелства в обкръжението. Това е
първият принцип в духовния живот.
Каквото лошо има в мен, аз съм отговорен за него. Вие сте отговорни за
това, че виждате, че влизате в досег с подобна визия. Там в друга област има и
добри неща. Защо се вглеждате в неправилните преценки, в погрешното

поведение на мнозината, които се карат едни с други? Има толкова много добри
дела, а вие не сте придобили позицията да оставате на тяхното ниво? Защо?
Тогава „Аз съм отговорен за всички нежелани неща в мен – това е факт. Моята
слаба свободна воля ме е довела тук долу, в това сегашно нежелано обкръжение
и никой друг не носи вина за това.”
Този факт трябва да осъзнаете. Пренебрегнете ли го, значи сте в мая –
погрешно разбиране, илюзия. Когато искрено осъзнаете тази позиция, идва краят
на тъмните ви дни. Щом почувствате, че единствено самите вие сте отговорни за
всички тези злощастни неща, тогава за вас ще настанат добри дни. Това е
истината. Не е просто концепция за постигането на някаква цел. Не е само
някаква въображаема представа, с чиято помощ да се измъкнете от настоящите
условия. Не е такова; това е факт и касае всекиго. Независимо дали е добър или
лош – той сам е отговорен. Не е отговорен нито Бог, нито Сатаната.
Има две страни: добро и лошо. Ние отговаряме за свободата, която ни е
дадена. Господ не е отговорен за падането на Адам и Ева в този свят. Сатаната
присъствал и се опитвал да я съблазни. Защо да приемаме съвета на Сатаната,
който е да откъснем плод от дървото на познанието? Това е резултат от загубата
на вяра в Бога. То е падение от нивото на отдаденост към Бога, злоупотреба със
собствената ни безценна свободна воля. Тогава резултатът е, че се налага да
дойдем в този свят и да се изхранваме с пот на чело, със собствения си труд –
„Труди се и живей.”
Преди, когато сме били в отдадена позиция, Господ е изхранвал всички
ни. Не можем да подценяваме обстоятелствата. Ако някой е роден в богата
страна, държавата издържа всички. Така и в страната на Бога всеки е поддържан.
В противен случай, когато сам поема грижата за собствените си решения с
мъничките си способности, тогава по съвет на Сатаната, той идва да откъсне
плода от „дървото на познанието”, за да упражнява свободната си воля, слизайки
надолу от стъпалото на отдадеността. От това по-ясно не може да бъде. Той
злоупотребява със своята свобода и идва в този свят да се труди и да живее в
действия и последици.
Уязвимост, слабост, независимост и недостиг на свободна воля са
причината, която може да се проследи. Нито Господ, нито Сатаната могат да
бъдат държани отговорни за падението на душата. Ако ние не следваме съвета
на Сатаната, няма да пропаднем. Но дали ще приемем съвета му зависи от
свободната ни воля, а когато злоупотребяваме със свободната воля, вършим
колосални грешки. Затова и душата се налага да пропадне в този материален
свят, изоставяйки рая. Отговорността е на свободната воля, която е уязвима,
слаба и нищожна поради това, че не разполагаме с пълна свобода. Ние
притежаваме мъничка частичка свобода и злоупотребявайки с нея, идваме в този
свят на пресметливостта, на действие и последица – труди се и живей.
Когато пребиваваме в небесата, където Бог е всичко за нас, където сме
Негови слуги, тогава там няма нито грях, нито страх. Коренът на
съществуването на страха идва от свързването с една вторична причина. В
небесата всичко е хармонично и е във властта на Бога. „Аз съм там; аз съм
Негов; аз Му принадлежа; всичко е за Него.” Щом живея в онази атмосфера –

„Всичко за Шри Хари!” – аз съм в безопасност. Ала отклоня ли се от това
съзнание, отделя ли интереса си от общия интерес на Бога, тогава ще трябва да
дойда в този свят на действия и последици. Никой друг не е отговорен за нашето
недоволство. Околната среда не е виновна, вие сте си я спечелили. И колкото и
да измисляте планове как да се защитите срещу последствията на собствените си
дела, това единствено повлича още и още последици.
Ако ненадейно се озова в затвора, кой носи отговорност за това? В
затвора има толкова много престъпници, толкова много измамници, толкова
много крадци. Ако се озова сред тях, кой е отговорен? Аз съм си навлякъл тази
позиция. Бих могъл да общувам с божествени същества, но защо вместо това
съм хвърлен в затвора, където навред виждам престъпници? Защо съм тук? Защо
не общувам с небесните създания? Кой е отговорен? Кой?
Панацея
Трябва да се стремя да проумея, че аз съм отговорен за това да се
намирам тук. Най-напред следва да има диагноза, пък сетне лечение и церене.
Лекуването и изцелението са хубаво нещо, но те трябва да следват диагнозата. А
диагнозата е „Аз съм виновният!” и лекарството трябва да се прилага в
съответствие с това. От полза ще бъде цялостно, а не частично изцеление.
Цялостното, пълно лечение е такова:
бхунджана еватма-критам випакам
(„Шримад Бхагаватам” 10.14.8)
Това е вълшебното лекарство срещу търсенето на кусури. „Шримад
Бхагаватам” препоръчва системата на едно магическо лечение – а именно
вярната диагноза. Проповядването трябва да се опира на тази истина. Инак
всичко е наслуки. Проповядването на „Шримад Бхагаватам” е такова – дълбоко
проникване до коренната причина на болестта.
Нима Ведите препоръчват онзи сън без сънища, до който води
отречението? Не това е заключението, прието от „”Шримад Бхагаватам”.
„Шримад Бхагаватам” приема цялостния, органичен живот. Неизбежно е, че се
налага да живеем с определени специфични принадлежности. Пълното
оттегляне, влизането в самадхи, или в сън без сънища, не е заключението на
живота. Това е нещо временно. Постоянното състояние трябва да е за Него.
Всичко е за Него.
„Аз съм за Него, а не за себе си. Той е свят, толкова ласкав, толкова
добър. Аз съм за Него и в това е най-голямата ми надежда. Най-доброто ми
бъдеще е с Него – абсолютното добро, органичното цяло – и аз не мога да Го
изоставя. Не мога да се грижа са някакви свои отделни цели. Моята цел трябва
да част от цялото – такава настройка е нужна. Така че ако искам да живея в свята
атмосфера, всред единен организъм, тогава трябва винаги да внимавам да
забелязвам собствените си недостатъци.”

Основата на посветеността
Нито експлоатацията, нито отречението могат да донесат постоянни
решения – ала посветеността ще го стори. Основата на посветеността е, че
грешката не е в окото.
карманй евадхикарас те ма пхалешу кадачана
ма карма-пхала-хетур бхур ма те санго ‘ств акармани
(”Бхагавад Гита” 2.47)
„Цялото ти внимание трябва да е насочено в изпълнение на собствените
ти задължения, без да се интересуваш от обкръжението. То е под Моя власт. Аз
се грижа за него. А ти влагай цялото си внимание в изпълнението на дълга си.”
И ако всички частици са свързани помежду си в изпълнението на своите
задължения, всичко ще бъде божествено. Но когато вместо това намираме
недостатъци в обкръжението – „Те са крадци и аз също ще стана крадец” – нима
такова следва да е заключението?
Всичко тук е нежелано. Аз дори може и да не знам до каква степен има
нежелани неща в мен. Има много скришни неща, които постепенно ще излизат
на повърхността. Тогава откривам: „О! Нима всички тези нежелани неща са в
мен?” Те трябва да излязат наяве, пък сетне и съкровищата ще се покажат.
Златото трябва да бъде хвърлено в огъня. Когато изчезнат примесите,
истинското злато ще просияе. Сега позицията ни е такава, че това чисто злато е
примесено със сплави.
Така че „умри, за да живеещ” – хвърли се в огъня. Твоето тъй наречено
его понастоящем е смесено със сплав и тази сплав трябва да бъде унищожена от
огъня на страданието – огън означава страдание; тогава ще се покажат златните
съкровища. Примесите не са част нито от тялото ви, нито от вашата душа – те са
придобити. Тогава ще се прояви вътрешната сварупа на душата. Затова ако
искате да заживеете истински благороден и свят живот, тогава това, което си
мислите, че сте в момента, трябва да умре.
И проповядването ще е част от вашето приспособяване. Щом това
обкръжение е неподходящо, ще пробвам в друго обкръжение, което може повече
да ми подхожда. Това е дребно нещо. Основното е онова, което казвам, а
дребното частично приспособяване може да варира от място на място. Тъй или
инак, основната линия на разсъждение следва да бъде: „Без оплаквания по
отношение на обкръжението.” Лошият майстор се сърди на инструментите си;
причината е в майстора. Така че няма полза да се вини последицата. Нещо е
било храна, а после в досега с него се е превърнало в изпражнение.
И така, бива ли да проповядваме срещу несправедливостта на
обкръжението? Никога. Онова, което е необходимо, ще го почувствате отвътре –
не като удоволствие, а като задължение – и само ако идва свише, т.е. ако
откривате някакво вдъхновение, в името на по-висше разбиране, а не заради вас
самите. Ако се втурнете да критикувате заради личния си интерес, тогава този

недостатък ще се върне при вас и ще влезе във вас. Но ако за пречистване, а не
от завист, потърсите помощ свише, тогава ще бъдете пречистени. Инак може да
се окажете в същата позиция още в следващия момент. „Аз съм уязвим. Онова,
което критикувам колко е лошо, в следващия миг мога да се окажа в същото
жалко положение. Не познавам пътищата на безкрая. Аз съм кукла за игра в
ръцете на Безпределния. Още в следващия миг, от човешка форма на живот
може да трябва да се родя като куче, като котка или пък буболечка. Тези форми
на живот се спускат в менталната система.”
Затова недейте да критикувате. Недейте жадно да търсите недостатъците
на околните. Но ако някой намира недостатък у вас, тогава можете да се
консултирате с по-висш авторитет – с по-старши ваишнава: „Има такива и
такива оплаквания срещу мен. Дали са валидни или не, аз не зная. Моля те, би ли
ми помогнал да разбера грешките си?” В подобно запитване няма завист, няма
дух на съревнование, че „аз съм добрият, а пък другият – лош”. Лишено е от
скрити злонамерени мотиви. Само че трябва да е наситено с парипрашнена –
искрено търсене. Инак ще ми се наложи да страдам.
Така че „Лекарю, излекувай себе си,” преди да се опитваш да лекуваш
другите. Това е първото ви задължение; тогава действително ще сте способни да
предлагате на останалите панацея.
В заключение, моят съвет е да се стремите да сте смирени спрямо
ваишнавите преданоотдадени. Смирението и покорството към тях ще
подпомогне духовната ви добродетел. Също така, трябва да се молим на
Върховния Бог да добием такова отношение: „О Господи, лошият ми характер е
застанал на пътя на моето общуване с преданите – моля те, отстрани го.”
Общуването с преданоотдадените на Бога е от първостепенна
необходимост. Това в голяма степен подобрява позицията ни в очите на
Върховния, стига винаги да оставаме в молитвата: „О, мой Господи, този мой
лош нрав, тези невнимателни мисли и неделикатни чувства по отношение на
външния свят – всичко това смущава общуването ми с извисените ваишнави и
предноотдадени. Те са истинският източник на увеличаване на собственото ни
вътрешно богатство. Затова, моля Те, пречисти ме, избавяйки ме от всички тези
наклонности в ума ми, които никой от преданите не цени.”
Трябва винаги да се стремим да оставаме в такава позиция, така че
слугите на Бога да харесват нашата компания и служене. Те ще ме въвлекат в
служене, а това е от което най-много се нуждая. Ако не им се нрави
присъствието ми заради замърсеното ми болестно състояние, това ще бъде
загуба за моя духовен живот. Затова трябва да се разкаем.
мат-тулйо насти папатма, напарадхи ча кашчана
парихаре ‘пи ладжа ме, ким бруве пурушоттама
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.154)
„Ако се подхлъзнем и паднем на земята, тогава тя ще е единствената ни
опора, с чиято помощ можем да се изправим. Така че не можем да изоставим
земята.”

Трябва искрено да се молим: „О Господи, аз извършвам грешка като Те
пренебрегвам и не Те зачитам. Няма как да се избавя от този си недъг, освен с
Твоя помощ. Не мога да се поправя сам. При никакви обстоятелства не мога да
Те изоставя, мой Господи. Дори когато допускам грешки и оскърбления спрямо
Теб, при все това единствено с Твоя помощ мога да бъда пречистен. Нямам
друга алтернатива. Затова моля Те, прости ми и ми помогни, за да бъда спасен от
Твоите най-близки спътници. Така е, защото без тяхната милост не бих могъл да
встъпя в Твоето царство на божествената любов. Единствено чрез преданите
мога да вървя. Нямам друга алтернатива. Има толкова много представители. Ако
съм разочарован от един, мога да опитам с друг, който е с по-мек нрав, без
много-много да говоря против предишния.”
По-добре е да считаме себе си за грешните. Да стоварваме вината на чужд
гръб – това в крайна сметка не се смята за особено радостно или ценно. Трябва
да се опитваме и да се учим да виним себе си. Какво идва отвън не ни засяга. Бог
вижда, Той гледа всичко. Той вижда кой е отговорен. Но аз няма да се стремя да
стоварвам вината върху друг. Това не води до нищо плодотворно.
Ще спечеля, ако съумявам да намирам вината у себе си, вместо да се
оплаквам на другите за обкръжението. Трябва да отчитам, че обкръжението е
под Негова власт и то действително е така. Моята работа е да гледам дефектите
единствено у себе си. Ако постигна успех, трябва да го приписвам на другите –
на милостта на преданите. Ако ме споходи провал, тогава нека се стремя да
намирам причината в себе си. Посредством този процес можем да осъществим
истински ценен напредък. Това е най-универсалният процес на развитие – да
намираме недостатъка в самите себе си. Аз съм отговорен за тези
неблагоприятни условия; но ако нещо е добре, значи то идва от Него. Той е
вседобър, Той наблюдава обкръжението и има пълна власт над него. Така че то
спада към Него, към Бога. От едната страна съм аз, от другата е Богът. Той
контролира всички и знае какво вършат.
Такава позиция е много препоръчителна. Ако без да гледам вината на
другите се взра в себе си и открия, че виновният съм аз, а не те – това е ключът
към успеха в духовния живот. „Шримад Бхагаватам” ни съветва да вървим по
този път. Така ще напредваме; ала намираме ли вина в другите, губим. Тази
шлока от „Шримад Бхагаватам” е много ефективна, много вярна и безопасна във
всяко отношение. Това също е Негова милост – да сме способни да видим, че
обкръжението винаги ни помага, дори в наказанията. Когато майката наказва
детето си, това идва от закрилящата страна, но е за доброто на детето.
Така че всичко - и Богът, и Неговите принадлежности - не са
отмъстителни. При все това идват наказания – за да ви поправят. Те напълно
съзнават и дефектите ви, и истинския ви интерес. Те са преизпълнени с обич.
Отговорните сте вие. В този процес, в хода на времето ще бъдете пречистени до
най-висша степен. Затова недейте да влизате в пререкания с обкръжението.
Обкръжението, което в момента ви заобикаля, е продукт на собствената ви
карма. Придобили сте такова обкръжение според кармата си. Така че околната
ви среда е резултат на собствените ви действия. Не можете да повдигате никакви
оплаквания срещу нея, след като самите вие сте отговорни. Това е истината. Ако

можете да приемете тази истина в своята садхана, в този живот, тогава ще
напреднете без време, защото божествената милост ще бъде привлечена посилно към вас.
ом тад вишно парамам падам сада
пашянти сурайо дивива чакшур-ататам
тад випрасо випаняво джагривамшах
саминдхате вишнор ят парамам падам
(Риг Веда 1.22.20)
„Неговото бдящо око, досущ като слънцето, вижда всичко, Той е
всеведущ. Неговото всевластно око на закрилник над главите ни винаги ни
наблюдава.”
Ще съумеем да привлечем Неговото сладостно внимание – Неговата
божествена милост – много скоро към себе си, ако се захванем с този чудотворен
процес да виждаме недостатъците у себе си, да виним себе си, а не външното
обкръжение.

Глава Пета
Евтини имитации в противовес на изключителната преданост
Веднъж бяхме чули, че Шрила Бхактивинода Тхакура мантрувал святото
име и се носел из небето по собствената си сладка воля. Ненадейно открил, че се
намира непосредствено до Ямалая, където е съдилището на Ямараджа, бога на
смъртта, и където той съди грешниците от този свят. Шрила Бхактивинода
Тхакура видял, че там присъствали Бог Брахма, Нарада и други, и обсъждали
значението на две шлоки, изговорени от Шри Кришна в „Бхагавад Гита”, ала не
можели да стигнат до никакво заключение.
апи чет судурачаро бхаджате мам ананя бхак
садхур ева са мантавях самяг вявасито хи сах
(„Бхагавад Гита” 9.30)
„Онзи, който се е посветил само на Мен, дори да извърши някакви
неправилни постъпки – грехове – въпреки това трябва да бъде приет. Той трябва
да бъде считан за праведен човек, честен като всеки друг. Макар че външно
може да извършва множество престъпления, ако е изключително отдаден в
преданост към Мен, той трябва да бъде считан за чист и неопетнен. Трябва да
бъде считан за светец. Каквото и да върши, той го върши сто процента
правилно.”
кшипрам бхавати дхарматма шашвач-чхантим нигаччхати
каунтея пратиджанихи на ме бхактах пранашяти
(„Бхагавад Гита” 9.31)
„Много скоро той ще стане праведен и ще добие истинско умиротворение
в живота си. О сине на Кунти, иди и заяви това пред хората с непоколебима
решителност. Можеш да обещаеш и да гарантираш пред всички, че Моят предан
никога не погива, той никога не може да пропадне.”
Ямараджа, Брахма и другите не можели да съвместят това.
сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа
(„Бхагавад Гита” 18.66)
„Изоставяйки всички видове задължения, човек може да дойде в Моите
нозе. Това се нарича ананя бхаджана. Онзи, който е изоставил всички различни
фази на дълга и е приел задължения единствено спрямо Мен е Мой
изключителен преданоотдаден.” Как така след този изключителен дълг, той
отново ще бъде видян като отговорен към задълженията си, външно набожен
човек, дхарматма? Това изглежда като аномалия. Значението на ананя
бхаджана е, че той ще изостави всички видове задължения – били те чисти или
нечисти – и ще дойде в Моите нозе. Как тогава после пак ще стане много свят в
действията си в близко бъдеще? Какъв е смисълът на това?

Точно тогава те забелязали, че Шрила Бхактивинода Тхакура се носел в
небето, мълвейки святото име на Бога. Казали си: „Той е чист предан - не е
обикновен отдаден – и дълбоко познава писанията. Нека дойде и разтълкува този
стих от „Бхагавад Гита”
Шрила Бхактивинода Тхакура бил поканен и отишъл там, за да разкрие
значението на тази шлока. Кой ще е благочестив, кой ще е дхарматма? Онзи,
който разбере и обяви това: „че един изключително предан на Кришна човек –
каквито и да са външните му практики – е стопроцентов светец.” Който разбере
и провъзгласи този принцип, ще стане дхарматма – ще стане благочестив в
близко бъдеще. Заключението трябва да е, че онзи, който заяви: „този, който е
изключително предан на Мен, независимо от цялото му лошо поведение, е на
сто процента свят, и това изявление е също сто процента вярно.” Такъв човек ще
стане много чист и съвсем скоро и той ще получи възможността да поеме по
пътя към вечната истина.
Шри Кришна казва на Арджуна в „Бхагавад Гита”: „Възползвай се от
това, иди пред хората и заяви с дързост, че Моят предан, който е отдаден изцяло
и изключително на Мен, дори и привидно или външно да върши нещо
неправилно, никога няма да се съсипе. Той ще бъде спасен, на ме бхактах
пранашяти. Никакво унищожение не е възможно за Моя изключителен предан,
неговият живот е гарантиран. Иди и заяви това на хората, и получи благодатта от
това да станеш свят. Ще получиш шанса да приемеш пътя на вечното духовно
умиротворение. Това е така, защото те притежават тази правилна преценка, тази
изключителна преданост към Мен.”
Всичко е за Него и за нищо друго. Можем да се покоряваме или да не се
покоряваме на законите на страничния, отделен интерес. Можем да го правим
или не, но на едно правило трябва да се покорим: всичко е за Него. Това е
основното правило. Всички останали правила са странични. Можем да ги
следваме или не, но задължението си към центъра трябва да изпълняваме.
Този е най-важният фактор във всеки един случай. Онзи, който може да
прецени това и дръзко да го заяви пред хората, би следвало да притежава
съществено разбиране по темата. Той със сигурност ще оцелее и ще
усъвършенства бъдещата си позиция съвсем скоро. Ще постигне пътя на вечния
покой, който съм Аз. Това е скритият смисъл.
сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа
(„Бхагавад Гита” 18.66)
Това е най-висшето качество на всяка част от целостта. Всеки трябва да е
посветен на центъра, преминавайки дори отвъд своята отговорност в уважението
си към останалото обкръжение. Онзи, който е способен да почувства това, да го
оцени и да го утвърди, също много скоро ще добие подобна позиция,
благодарение на вътрешното си сърдечно одобрение. Той има някаква
реализация по този път и тя също съвсем скоро ще се разкрие. Хората ще видят:
„О! И той върви по този път на ананя бхаджана, изключителното следване на
повика на абсолютния център и това е най-важното, то е всичко.”

Дхарма означава „морални задължения към майката, страната,
обществото и човечеството.” „Но ако, пренебрегвайки всички тези задължения,
човек запазва пряка връзка с Мен, тогава не се счита той да е извършил някакъв
грях. Той е в линията на изключителната преданост към Мен. Постъпва
правилно. Онзи, който може да оцени това, много скоро също ще премине в
същата класа.” Това е смисълът, пълното значение. Не само онзи, който следва
пътеката на изключителната преданост, но и този, който е способен да оцени
това, също ще получи достъп до тази пътека на изключителната преданост към
Бога. В началото на преданите практики може да има някои лоши наклонности,
но когато отдаденият узрее, всички тези различни тенденции автоматично ще
изчезнат. Ала независимо дали нежеланите наклонности изчезнат или не,
служенето към центъра е най-важният фактор за предания.
дриштаих свабхава-джанитаир вапушаш ча дошаир
на пракритатвам иха бхата-джанася пашйет
гангамбхасам на кхалу, будбуда-пхена панкаир
брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих
(„Шри Упадешамрита” 6)
Шрила Рупа Госвами е дал примера: „Водата на Ганг понякога изглежда
външно замърсена, обаче никога не губи пречистващата си способност.
Пречистващата способност на водата на Ганг няма връзка с външната ѝ
способност да почиства.”
По същия начин, преданите може да имат някакви физически или
умствени дефекти. Ала предан означава атма, душата. В атма – найсъкровения аз – има пречистващ фактор, който е най-чистият и нормален фактор
на света. „Каквото и външно да виждате в Моите изключителни предани, то е
като пяната и мръсотията по водата на Ганг. Пречистващата способност на
водата на Ганг не може да бъде нарушена от никаква пяна и нечистотата,
примесени с водата – това е нещо отделно. Духовното качество не зависи по
никакъв начин от тези материални, привнесени характеристики.”
Така че някои бхакти може да изглеждат малко алчни, а други –
прекалено лесно възбудими. Физически един може да е сляп, друг може да е
глух, а трети – сакат. Ала тези външни, привидни дефекти не бива да бъдат
вземани под внимание, защото качеството святост у предания е независимо от
физическите и умствените нива.
Необикновено поведение за пример
При обиколката си из Южна Индия, Шри Чайтаня Махапрабху срещнал
Васудева Випра на Курма Кшетра. Той бил прокажен, но бил велик
преданоотдаден. Въпреки проказата, Васудева бил изключителен пример и във
физическото си поведение. Ако някой червей паднел на земята от язвите му, той
го слагал обратно в раната, за да не умре. Макар да страдал от проказа, бил
отдаден на сто процента. Шри Чайтаня Махапрабху с радост го прегърнал и
проказата му изчезнала.

Също и когато Шрила Санатана Госвами се връщал в Пури от
Вриндавана, от досега му със замърсена вода в джунглата, цялото му тяло се
покрило с рани. Шри Чайтаня Махапрабху имал обичая да го прегръща, но
Санатана Госвами отстъпвал назад: „Недей да ме докосваш. Това е тяло на
грешник с толкова много сърбящи рани, от които излиза гной и зловоние. Не ме
докосвай.” Сетне един ден Санатана Госвами разкрил: „Ще си тръгна оттук или
ще се самоубия, хвърляйки се под колелата на колесницата на Бог Джаганнатх.”
Щом Махапрабху чул това, той сгълчал Санатана, а след това го прегърнал
насила. Тогава всичките му добри качества незабавно се проявили, а раните
изчезнали. Шри Чайтаня Махапрабху казал: „Санатана, ти си ваишнава. Тялото
ти няма дефекти.”
апракрита-деха томара ‘пракрита’ кабху наяис
„Аз съм санняси. Кришна ме проверява, за да види, дали чувствам
някакви разграничения спрямо преданоотдадените. Дали си казвам: „тук има
рана” или „там има дефект” в предания и затова избягвам компанията му.
Кришна Ме изпитва. Ясно е, че това се случва единствено с тази цел. Твоето
тяло бездруго е чисто. Кришна е създал тази ситуация единствено, за да изпита
хората. Ако съм неспособен да видя това, значи съм бил измамен от Кришна.
Така че това е нищо. То е просто шоу, обикновен театър. Тялото ти е чисто, без
петънце. Ти си ваишнава, преданоотдаден на Бог Кришна. Болестта ти се
проявява единствено, за да послужи на някаква цел на божествеността на
Кришна. Там, където е святата преданост на отдадения, подобни неща не могат
да останат. Само за да провери Моята преданост Кришна те е изпратил при Мен
в подобно състояние.”
Той прегърнал Шрила Санатана Госвами и показал, че е сто процента
преданоотдаден. Такива обстоятелства може да се случат, а може и да не се
случат, ала при все това принципът е, че нашето служене, нашата пълна вярност
към Кришна е първата ни необходимост. В обичаен смисъл, гопите също са
считани за грешници. Те нарушават законите на обществото и на писанията, така
че са смятани за греховни. Въпреки всичко, те заемат най-висшата позиция на
чистота в резултат на изключителната си преданост към Кришна и към никой
друг – дори с риска отново и отново да нарушават обществените стандарти за
нравственост. Те не могат да се възпрат заради непосилния си копнеж да служат
на Кришна на сто процента.
Затова се счита, че гопите са в най-висшето настроение на преданост.
Ала подобен род преданост не е нещо евтино. Хората от този свят може да
злоупотребяват с тези толкова висши идеали, обаче това няма да е от полза за
тях. Трябва да е налице преданост в съществена степен. Няма как чрез евтина
имитация някой да мине за изключително предан на Бога. Това е сахаджия,
подражание, и е недопустимо.
Не бива чак толкова да се вглеждаме в поведението на другите предани,
тъй като губим собственото си време и енергия, а това има своите последствия.
Ако се опитвам да намеря кусури у някого, същите кусури ще се върнат при мен;
и това особено важи за бхактите. Предъвквайки отровата на другия, същата

тази отрова идва при мен. Така че трябва да избягваме това и да се стремим да
откриваме добрите качества на останалите, тъй като това ще е от помощ и за
самите нас.
По времето на нашия Гурумахарадж в нашия матх имаше една система.
Нашият Гурумахарадж имаше обичая да заръчва за някой предан да стане
открито пред събралите се бхакти и да започне да възхвалява добрите качества
на друг определен бхакта, когото особено не харесва. Така той принуждаваше
критика да открие кои са добрите страни на предания, когото не харесва.
Намирането на добрите качества у него помагаше на критикуващия да отстрани
лошите неща в своето разбиране. Търсейки хубавото, той ще бъде
облагодетелстван.
Не бива да има култура на каквото и да било неразбирателство, особено
сред преданоотдадените, защото Кришна е поел пълната грижа за онези, които
са отдадени души. Така че каквото добро и лошо съществува в преданите, то е
Негова отговорност. Всяка вина или злина у отдадения могат да изчезнат всеки
миг или пък Кришна може да удължи тази наклонност, за да послужи това на
някаква цел. По този начин трябва да гледаме на нещата. Затова не бива да се
впускаме да критикуваме онези, които са под пряката грижа на Кришна; инак ще
си навлечем големи трудности. Трябва да се стремим да откриваме онова, което
е добро у тях, тъй като така ще подпомогнем и самите себе си. Това не е нещо
теоретично, тези теми са най-практичните.

Глава Шеста
Служенето е себеотдаване
Научете се да давате себе си. Научете се да умирате в тъй наречената
смърт – приемайте я всяка секунда. В този политически и социален свят всичко
се върши с цената на живота. Във всяко едно задължение, на всяка една стъпка
хората са готови да дадат живота си заради разбирането „действай или умри”.
Ако човек приеме такъв принцип в живота, той със сигурност ще напредва. И
напредъкът му ще е много, много интензивен. „Направи го или умри” – трябва
да живеете с такова отношение. Във всеки един момент сте готови да направите
всичко, с цената на живота си. Ще постигнете голям успех ако служите с такъв
дух в сърцето си. Когато се доближавате до тази специална духовна същина, до
този възвишен духовен живот, трябва да приканвате смъртта във всеки миг от
съществуването си. Най-интензивното желание да отдадете себе си е „направи го
или умри” във всеки един момент, отдавайки живота си. Гаранцията е „ще
постигна това или ще умра.”
Трябва да подхождате към божествения звук, към святото име с такъв дух
на себеотдаване. „Без да дадеш, няма да получиш; без риск няма печалба.” Ако
желанието ви да давате е с толкова наситен характер, ще бъдете приети за
автентични кандидати в онзи свят на духа. Така че себеотдаването е необходимо.
Служене означава себеотдаване, себепосветеност. Такова трябва да е
отношението ни, обръщайки се към по-висшата равнина. Тогава всички
покривала на материалното его ще изчезнат едно по едно и истинската същина
ще се прояви отвътре, посочвайки собствената си родна пръст: „Ето това е домът
ми, това е моят любим дом.”
Толкова много покривала ни карат да свърнем в различни посоки. Тези
чужди неща ни отвеждат далеч-далеч от нашата сварупа, от тази наша
благородна същност на слуга в най-висшия план на целия организъм.
Прекрасният свири и танцува сред собствената си сладост и любов. Можем да
Го достигнем там, обаче трябва да следваме този курс „направи го или умри”
всеки миг. Чрез себеотдаденост можем да намерим щастието си, а не като седим
на едно място и събираме информация от вси страни. Каква полза можем да
получим, каква благодат можем да извлечем от трупането на подобна
информация? Седнал съм като господар насред стаята си, на своето кресло, и
насъбирам разни факти, които да използвам за собствен интерес. Такъв начин на
мислене е неприемлив.
Процесът на себеотдаване е даден от Шрила Рупа Госвами:
адау шраддха татах садху-санга ‘тха бхаджана-крия
тато ‘нартха-нивриттих сят тато ништха ручи татах
атхасактис тато бхавас татах прамабхюданчати
садхаканам аям премнах прадурбхаве бхавет крамах
(„Бхакти Расамрита Синдху” 4.15.16)

Адау шраддха означава да вървите напред с тази вяра във всеки един миг
от живота си. Нямам предвид „направи го или умри” във физически смисъл.
Разбира се, онова, за което говоря, е във вътрешен смисъл, по отношение на
егото.
Бхаджана крия е себеотдаване в духа, „действай или умри” –
себеотдаване, вътрешно себеотдаване, отдаване на егото. Ако съумеете да
приложите този процес, нежеланите неща вътре във вас ще изчезнат много лесно
и бързо. След това е ништха - ще откриете една несекваща свързаност с този
принцип в живота си. Този принцип неспирно ще продължава да действа във
вас, а останалите мимолетни и дребни желанийца няма да могат да ви достигнат
и докоснат. Тогава ще откриете ручи, вкуса – истинския вкус за най-омайната
същина. Инак, преди тази безспирна връзка с Него, какъвто и вкус да си
мислите, че имате, той е подвеждащ. Това не е истинският вкус.
Ние искаме двадесет и четиричасова, несекваща връзка с онази омайна
същина. Истинският вкус ще дойде след такава двадесет и четиричасова
свързаност в божествени мисли за Него. На този вкус можем да разчитаме.
Вкусът, който може да намираме в други позиции, не е надежден. Ала вкусът,
настъпващ след двадесет и четиричасовата неспирна свързаност, премахва
всички останали очарования на този свят, и е надежден. Този ручи, този вкус ще
ни води. После е асакти, след това бхава – толкова много признаци има, когато
достигнете нивото на бхава. Тази бхава-бхакти е като слънчевият лъч на према.
По такъв начин следва да се развиваме чрез процеса на себеотдаване.
Нашият Гурумахарадж особено наблягаше на това и ни привличаше към
този начин на напредък. Имитацията е недопустима, тъй като не води до нищо
добро. Имитацията ще трае известно време, а след това ще бъдат допуснати
някакви оскърбления, което ще доведе до дисквалификация. Това би забавило
процеса на развитие в себеотдаването, а би могло и напълно да го спре. Ако се
явим на изпит и получим печат за дисквалификация, това би възпрепятствало
бъдещия ни прогрес. Затова трябва да сме много внимателни по отношение на
апарадха, оскърбленията. Те се вписват като загуба на доверие, като загуба на
правоспособност в този кръг. Изпитващите ще поставят печат за
дисквалификация, а именно апарадха – криминално престъпление. Това ни
прави непригодни и работи срещу нас. Затова нека бъдем много внимателни и да
бдим да не извършваме никакво оскърбление – да не имитираме по-висше
състояние на преданост, отколкото е действителното ни положение. Нека поскоро оставаме като новопристъпили, винаги търсещи да бъдат въведени.
Опасно е да имаме криминално досие, това не е в наш интерес. Трябва винаги да
се стремим да се предпазваме от извършване на оскърбления спрямо преданите.
Това би забавило нашия духовен растеж.
Да научим дара на себеотдаването
Трябва да сме много, много внимателни докато следваме най-висшата цел
на своя вечен живот. Нашият Гурумахарадж специално ни предупреждаваше:
севон мукхе. Не ни се позволяваше да четем много – дори такива обичайни теми,

свързани със садхана, преданите практики – какво да говорим за по-възвишена
литература. Ала ни насърчаваше за шраванам-киртанам, слушане от автентичен
източник и съответно действане. По такъв начин, посредством служене, научете
се да се отдавате правилно. Има различни методи на служене: шраванам,
слушане; киртанам, възпяване; смаранам, помнене; ванданам, молитви и т.н.
След това Рупа Госвами споменава шестдесет и четири вида практики в
предаността, а още по-нататък са говори за още хиляди видове предани
практики.
Но практиките не са толкова важни. Живата същина на практиката е
важна - а това е посветеността, себеотдаването. Затова с внимание изучете
посветеността и себеотдаването. Това на практика означава да действате под
водачеството на предан ваишнава – да сте готови да работите под насоката на
верния божествен представител. Това в огромна степен ще ви помогне да
научите и да практикувате какво означава отдаденост към онзи сладостен Бог.
Насоката трябва да идва от тези, които са над нас. Това е нещо много рядко, но е
най-ценното за нас. Каквито и напътствия да идват отгоре, трябва без капка
себичност да ги приемем като всичко на света. Това е нишката, това е ключът за
скритото съкровище в сърцето ни. Няма да действаме според прищевките си,
нито ще слугуваме на хора от своето ниво, но с пламенна сериозност ще се
покоряваме на всяка насока, идваща от по-висшата сфера. Това означава
истинско служене и то би ни било от реална помощ в напредъка ни по пътя на
посветеността и себеотдаването.
Веднъж, в последните си дни, нашият Гурумахарадж каза на един
санняси, който бе прекарал пълни двадесет години в служене на мисията: „Ти не
ме видя. Не можа да прозреш кой съм. Като някакъв земевладелец държиш
няколко семейни да ти служат и от време на време се опитваш да ми даваш по
нещо от тях. Превърнал си се в брокер. Държиш хора под своя власт и сегизтогиз се стараеш да отделяш по нещо за мен. Ти си брокер, а трябва да си целият
мой, мой представител. Каквото и служене да извършваш в този свят, да го
правиш от мое име, единствено като мой представител. Обаче ти не действаш в
съответствие с тази истина. Зависиш от тези семейни, поддържайки
същевременно свързаността си с мен. Това не е необходимо. Ти не принадлежиш
на този свят. Принадлежиш само на мен. Каквото кажа, трябва да го
изпълняваш, а не да се продаваш на някакви предложения от този свят. Ти
целият си мой слуга.”
Онова, което е необходимо за нашия напредък, се намира много рядко. То
идва от по-висшата равнина и ние трябва да се отдадем, за да въдворим тази
реалност вътре в нас.
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
„Чатака е такава птичка, която пие само дъждовна вода отгоре. Тази
птичка винаги се взира нагоре към небето, очаквайки да паднат капчици дъжд.
Тук, на земята, може да има предостатъчно вода, но птичката не пийва и капка.

Чака само онази дъждовна вода, която пада от небето. Може да завали порой,
може да дойдат мълнии, но тя въпреки това няма да приеме и една капка от
земята.”
Нашето отношение трябва да е такова. Каквито и заръки да дойдат към
нас свише, ще ги приемем над главите си, считайки ги за свой живот и душа. Но
няма никога да приемем какъвто и да било план, идващ от този земен свят.
Диригентът, Господарят, Богът съществува и аз съм свързан с Него. Подобна
практика ще ни е от помощ. Може да повтаряме святото име или да слушаме
музикални изпълнения на предани песни, но самата им жива същина ще е в това,
че те идват отгоре; и аз изпълнявам именно тази заръка. По този начин ще мога
да бъда въздигнат в по-висшите сфери. Ще бъда насочен към по-висшите слоеве
и мога да ида там завинаги. Подготвям се да изпълнявам единствено тази чиста
заръка, лишена от каквото и да е петънце или нюанс, и да ѝ се отдам без да
задавам въпроси. Ако сме уверени, че тя идва от по-висшия свят, тогава ще
заживеем безкористно на Негово разположение. Жадуваме за безкористно
служене към по-висшето, а не към какъвто и да било земен източник. Ето това е
необходимо за истински напредък в линията на себепосветеността и
себеотдаването. Това е служене. Съществуват множество знаци и симптоми,
указващи, че заръките свише се спускат от Гурудева. Ние трябва с цялото си
сърце да приемем насоките, дадени от Гурудева.
Истината не може да попадне в наше правомощие
Всичко се състои в това, че покорявайки се на насоките, идващи свише,
ще можем да вървим към онези по-висши нива. Служейки на по-висшето, можем
да се надяваме да бъдем избрани от по-висшето. Тогава ще можем да бъдем
въздигнати в по-високите слоеве, стига да бъдем счетени за квалифицирани
заради своята отдаденост. Ако копнеем да вървим към онази висока-висока
свръхсъзнателна сфера, тогава процесът на себеотдаване ще е основният актив
на живота ни.
Необходима е разкритата истина. Тук нямат място нито
интелигентността, нито разсъдъкът. Ако приложим какъвто и да било разум, ще
се окажем за никъде. Някой, който е ловък в привеждането на аргументи, ще
разгроми друг, не толкова квалифициран в споровете, ала истината не зависи от
това. Интелектът и разумът нямат място там, защото истината, свръхсъзнанието
и посветеността не попадат под правомощията на интелекта, логиката и
разсъдъка. Можем да поканим този висок Гост единствено чрез служене, чрез
почит, чрез себеотдаване, посвещавайки сърцето си – по никой друг начин.
Не е възможно да Го принудим, да Го уловим или затворим чрез никаква
интрига или конспирация. Това би имало противоположния ефект. То се счита за
Сатана в нови премени. Божествена реализация означава шаранагати,
себеотдаденост към Него. Можем да се доближим към Него не просто чрез
себеотрицание, но чрез дълбока себеотдаденост. Такава себеотдаденост трябва
да се култивира на всяка цена. Служенето е към Господ, а не към мая,
неразбирането. Трябва много да внимаваме да не би да служим на мая в

очарователна форма. Във формата на бог, в божествена форма, мая идва да ни
отвлече надалеч от служенето. Затова в настоящата си позиция трябва много
внимателно да преценяваме, дали отдавайки служенето си, не служим всъщност
на маха-мая.

Стремете се да бъдете там, където не вие сте господарят
И така, гяне праясам удапася наманта ева, „Ненавистно изоставете
всички предложения, които интелектът може да ви направи. С омерзение
отхвърлете онова, което вашият интелект ви предлага. Всичко, което интелектът
би бил способен да отсъди, да приеме или отхвърли, несъмнено е от по-нисш
тип. Като цяло трябва да се откажете от това и да разберете, че следва да
преклоните глава, наманта ева. Това е начинът да се доближите до по-висшата
същина.”
Началото на истинския ви интерес е да склоните глава, спонтанно
увличайки сърцето си. Стремете се да се свържете с онази група, където винаги
ще сте с допрени длани като слуга и никога като господар. Подобно
себеотрицание, подобна смелост в себеотдаването са нужни, искате ли да
заживеете в по-висшата сфера. Инак ще станете господар и ще царувате в ада.
По думите на Сатаната: „По-добре да си господар в ада, отколкото слуга в рая.”
Ала в пълната себеотдаденост е необходимо тъкмо обратното.
Дори сълзи и плач не струват нищо, ако в тях не е пробудена вътрешната
склонност към себеотдаване. „Сева, служенето, е отдаване на себе си” – това е
основният принцип в живота на предания. Това себеотдаване наистина е
предназначено за по-висшите сфери, а не да го разпиляваме насам и натам
наоколо си в този смъртен свят. Инак тази ни наклонност към себеотдаване
може да бъде уловена от какви ли не ненавистни неща в този свят на тлението.
Гяна, знанието, се счита за много, много чисто и несъмнено нещо. Повечето от
хората смятат знанието за съвсем праведно, тъй като то не се смесва с грубите
материални неща. Тези възвишени люде приемат знанието за много чисто, много
безгрешно, без петънце. Обаче ако това знание не е свързано с Кришна, то
трябва да бъде отхвърлено с омерзение.
В „Шримад Бхагаватам” пише:
наишкармям апй ачюта-бхава-варджитам
на шобхате гянам алам ниранджанам
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.12)
„Знанието навред се счита за чисто, безгрешно и безупречно. Ала не е ли
свързано с позитивния абсолютен Бог, то е ваш враг и ще ви погълне.”
Така трябва да виждате нещата, тогава ще станете квалифициран
кандидат. Това е гяна-шуня-бхакти, себеотдаденост (шаранагати) – тя е толкова
чиста, че дори свързаността със знанието, което се счита за съвсем безгрешно и

безупречно, е отхвърлена с ненавист. Такава степен на себеотдаване е нужна за
висша свързаност с истинската преданост. Гяна-кармадй-анавритам,
очарованието на материалните придобивки, както и на преимуществото да
знаеш всичко – и двете са отхвърлени. Ние не знаем нищичко в Безкрая – нито за
величината, нито за характеристиките Му. Не можем да знаем нищо в
безпределното. Това е поток на самовластието. Какво бихме могли да знаем?
Знание не означава да трупате купища фалшиви събития и да ги
продавате по света за малко слава и престиж. Не! Това трябва да бъде
отхвърлено с омерзение – изоставено. Но служенето, безусловната
себеотдаденост, е нещо благородно и ще ви въздигне в по-висшата,
свръхсъзнателна сфера. И гяна, и карма не се насърчават. Не сме насърчени да
се занимаваме както с материята, така и със знанието. Знанието не е приложимо
в онази равнина на посветеността. Там е равнината на абсолютната воля,
потокът на всевластието на Абсолюта, където никакви правила и предписания
нямат сила. Така че фалшивото натрупване на знания няма стойност там – няма
никаква пазарна стойност. Там въобще не съществува никакво пазарене! Затова
единствено чрез себеотдаденост ще имате високо качество на преданост. Така че
настроението на служене, на себеотдаване е нашият приятел. Ние сме частици от
настроението на служене, а служене означава отдаденост към по-висшето. Повисше означава „незамърсено с материални и интелектуални постижения.”
Подобен род висша преданост бързо ни пренася в Неговата божествена обител,
където царуват любовта, красотата и очарованието.
Поемете към вселенското добро, където и които и да сте. Обърнете лице
към Него и вървете, помнейки този сладостен и абсолютен Кришна.

Глава Седма
Семейството на Бога
Когато в предания си живот някой е споходен от трудности, той трябва да
потърси лек. Ако въобще има някакво разбиране, ще се стреми да попадне в
благоприятно общуване. Да предположим, че поради някакъв инцидент, човек
губи свяст на улицата. Когато съзнанието му се възвърне, той ще помоли
наобиколилите го приятели: „Занесете ме в дома ми, където ще се погрижат за
мен.” Колкото и мъничко съзнание да е останало у човек, изгубил сили да
действа и да се движи поради някакъв инцидент, той все пак ще рече: „Отнесете
ме у дома. Домът ми е там и там.” А там отново може да изгуби външно
съзнание. По същия начин, когато леността пропълзи в нас, трябва да се
опитваме да потърсим своите възвишени приятели – бхактите, които познават
крехката ни преданост. Те ще се погрижат за нас като закрилници.
В тази школа бхактите са закрилници, тъй като познават ценността на
предаността. Затова, когато губя своята преданост, колкото и малко съзнание да
е останало у мен, трябва да се опитам да се избавя и да поема натам, където са
бхактите. Те знаят ценността на мъничката ми искрица преданост и ще се
погрижат за мен. Единствено общуването може да ни помогне. Когато станем
безпомощни, общуването ще ни помогне. Трябва да се стремим с всички сили да
потърсим общуването с онези, които познават ценността на предаността, за
която копнеем. Как идва вярата? Най-напред от сукрити, гята-сукрити, агятасукрити. „Скитайки се из този свят, моята енергия съзнателно или неосъзнато е
оползотворена от преданите, от представителите на Бога, в служене към Него.”
Реалността е за Него, а ние си мислим, че сме за себе си. Когато някой
божествен представител пренесе нашата себичност към тенденцията „реалността
е за Него”, това довежда до появата на сукрити в нас. Натрупа ли се, тази
тенденция води до вяра, пък вярата може да се развива главно чрез садху-сангха
– общуване с преданите, а също и до известна степен с писанията.
Отначало когато бебето се роди, може и да не общува с майката, но е
зависимо от нея. Сетне, когато малко поотрасне, то започва да общува все
повече и повече. Плаче, когато е гладно. Когато още повече порасте, настоява:
„Искам мляко. Искам това и онова.” Практическото здравословно общуване ще
съответства на израстването, а когато растежът ни е възпрян, тогава, разбира се,
трябва да разчитаме на божествените представители, които вървят насам-натам.
Това е естествено.

Гяна-шуня-бхакти
Гяна-шуня-бхакти е като правителствен отдел, където се отпуска пенсия
за онези, които нямат работа и препитание. По такъв начин, представителите н
Бога минават и оползотворяват енергията на тези нуждаещи се хора, без самите

те да съзнават това, влагайки я в посока „за Него и от Него”. Те получават нещо
в отплата и несъзнателно то се разгръща в суктити у тях. После постепенно се
превръща във вяра, в служене към Безмерния и Непознаваемия – Адхокшаджа,
който е отвъд властта на нашите възприятия. Това е същина, съществуваща
отвъд обхвата на нашата опитност.
Знанието и съзнанието се спускат свише. Ала и цялото знание на опита ни
в този свят не може да се протегне или привлече онази непозната и непознаваема
сфера. За нас тя е непозната и непознаваема, но там могат да съществуват много
неща, които са отвъд нашия обсег. Така че връзката, в която живеят мъничкото и
безмерното е такава, че основно всичко зависи от безмерното. Като цяло
откриваме, че съществува много малък шанс в живота за мъничкото да получи
милостта на безмерното. Затова Шрила Бхактивинода Тхакура се моли:
вичарите аоби, гуна нахи паоби крипа кара чодата вичара
(„Шаранагати”)
„О, Господи! Ако ме съдиш от гледна точка на справедливостта, за мен
няма надежда. От дълго време съм извършвал безброй оскърбления в лотосовите
Ти нозе. За да пречистя миналите си злодеяния, аз дойдох пред Твоето „гише на
милостта”, за да Те моля – без оглед на моето минало или бъдеще – да
протегнеш Своята безпричинна милост към тази паднала душа. В този живот
нямам надежда. Прабху! Отдавам се на Теб. Направи с мен каквото поискаш. За
мен няма надежда, ако ме приемеш на „гишето на справедливостта”. Загубен
съм, понеже няма как да мина там.”
Това е начинът за добиване на най-висшата перспектива. Такъв е съветът
на школата на предаността. За да се доближите до онзи отдел, трябва да се
отдадете напълно и ще имате най-светлата надежда. Преданите, представителите
на този отдел, са дошли да ни проповядват и да ни убеждават: „Идете в този
отдел на милостта, не отивайте към справедливостта, защото ще изгубите.
Отдайте се напълно и когато Неговата безпричинна благодат се спусне над вас,
ще бъдете обилно възнаградени. Насочете се натам, където няма граници, няма
предели – към този отдел се обърнете.” Това е шуддха-бхакти.
Падайки като пръчка в Неговите лотосови нозе, ние трябва да се отдадем.
Не го ли сторя, значи продължавам да воювам срещу Абсолюта. Този свят на
опита, в който живея, означава: „Аз съм във война с абсолютната вибрация,
създавайки различни по вид трептения, противоречащи на вселенската вълна.”
Тези трептения влизат в досег една с друга, пречупват се и изчезват в небитието
– те няма как да пребъдат. Сблъсквайки се с тази абсолютна вибрация, всичко,
каквото и да е то, изгаря на пепел. Тя няма начало и няма край.
Тази фундаментална вълна на любовта, състраданието, красотата и
очарованието може да е като майчината обич към дете. Дори повече от това, тя
може да е като взаимната любовна интимност в най-висшето ѝ съвършенство –
двадесет и четиричасова вглъбеност в „Семейството на Бога”.

Глава Осма
Свръх-обикновената равнина на опита
Докато извършваме бхаджана и киртана, какъв трябва да е оттенъкът на
нашето настроение? Медитацията с формална природа няма кой знае какъв
ефект тук. Трябва да опитаме шаранагати – отдадеността. Цялото ни внимание
трябва да е концентрирано върху отдаването.
Веднъж един господин, заминдар, прие харинама посвещение от нашия
Гурумахарадж и попита: „Докато отброявам зърната, какво трябва да мисля в
ума си? Има ли някакъв портрет на Кришна или шри мурти? Как мога да
въвлека и оползотворя ума си по времето, докато броя мънистата?”
Нашият Гурумахарадж отвърна: „Умът няма какво да прави в свръхменталната сфера. Умът е като лешояд. Както лешоядът се спуска над
крематориума, така умът и останалите сетива ще се опитат да налетят там и да я
превърнат в нещо земно – в крематориум. Всичко това е смъртно. Целият им
опит е тленен. Умът, очите, ушите и т.н. – всичките преживяват тленна
опитност.”
Така че когато се заемете с повтаряне на святото име, останалите сетива,
в това число и умът, ще се опитат да превърнат това в смъртно поле с техните
предразсъдъци и преживявания от този тленен свят. Връхлитат там и го
превръщат в гробище, в място за изгаряне на трупове. Недейте да позволявате
това. Напротив, нека се стремим да разберем: „Получил съм духовен звук, който
е напълно различен от този смъртен свят, и този звук постепенно ще се развие в
духовен облик или цвят.”
Степента на трансцендентално очакване
Шрила Джива Госвами казва, че след получаването на духовния звук от
Гурудева и съсредоточаването върху святото име, следва степен на
трансцендентално очакване. Как ефектите на духовния звук ще се спуснат над
нас? Трябва да продължаваме да отброяваме зърната в такова настроение на
очакване. Никога не бива да се чувстваме долу в този материален свят, а поскоро да очакваме някакво ново трансцендентално преживяване всеки миг.
Тогава ще дойде цветът, рупа, формата, ще дойде; от рупа ще дойде гуна,
качеството. Те ще се спуснат свише, от равнината на Параматма. Равнините от
груба към все по-фина са: обичайното ниво на съществуване, менталното ниво,
нивото на разума, нивото на душата, нивото на Свръхдушата (Параматма). Така
че това ще се спусне, несъмнено ще се спусне заради моето настроение на
очакване.
Като онази птица, която винаги чака дъжда – чатака. Тя не взима
никаква вода от земята – ни от река, ни от езеро, нито от нещо подобно. Пие
единствено дъждовна вода. По подобен начин и нашето отношение трябва да е

такова. Винаги в очакване на някакво трансцендентално преживяване, ние ще
продължаваме да търсим. Най-напред е звукът; от звука идва формата; от
формата идва качеството; от относителността ще възникнат принадлежностите.
Сетне ще дойдат забавленията и ще се окажем частици от онази равнина. Не
този светски аз, а самата ми душа е получила позицията на слугиня там, в онази
равнина. По този начин ще възвърнем своята изначална духовна позиция. Така
че на ума не бива да се позволява да се занимава със своите умозрения в този
случай.
Линията на служенето винаги се дава по такъв начин: изпълнявай
служенето си под опеката на автентичен предан (гуру). Каквото и да правиш,
получавай насоки от по-висшите представители и ще бъдеш облагодетелстван.
Казва се, че грубият материал в ръцете на ловък майстор може да направи чудо.
Инак от суров материал полза няма. И така, вие имате суров материал – духовно
нерафиниран – а искате духовен растеж. Нужно е по-висше, правилно
оползотворяване на тези ресурси и напътствието за това може да дойде от
трансценденталната сфера. Колкото и заръки свише да идват, ние трябва да сме
готови да се отдадем на тяхно разположение. Ще спечелим повече в тази свръхнаучна линия. Каквото е свършено под напътствията на преданите, то има
трансцендентална стойност и ще доведе до развитие у мен. Аз се водя по
заръката на ваишнава.
Необходима е централизация – трябва да сме Кришна-центрирани.
Понастоящем ние вече сме центрирани различно, частно; обаче всичко трябва да
бъде за центъра. Заключението е едно – всичко свършва в Кришна. Всичко върви
към удовлетворяването на Кришна. Така че това его трябва да бъде разтворено и
трябва да го сторим в центъра Кришна. Там е примерът. Това е позитивната
страна. Трябва да я открием вътре в себе си. Затова приемете святото име и
слушайте „Шримад Бхагаватам”. Може да има дхарма, артха, кама и мокша
според тяхната си цел. Ала когато те се извършват в интерес на Кришна, тогава
се превръщат в бхакти, преданост.
Аз не чета дадена книга, за да се сдобия със слава, изнасяйки лекции пред
публика. В такъв случай четенето на книгата не би било преданост. Но аз чета
книгата, защото моят възвишен учител иска от мен да го правя. Тази линия
трябва да бъде открита и следвана. Каквото и да върша, то не е заради
собствения ми интерес, а в интерес на моя учител. Каквото и да върша, в него ще
има духовна насока, която ще го кара да се развива към Кришна, към центъра,
към централния интерес. Трябва да се стремим да правим всичко по такъв начин.
Инак и възпяването на името, и изучаването на писанията може също да бъдат
фалшиви, ако не са в името на централния интерес. Себичният интерес може
също да се възползва от всички тези форми на преданост.
Някои може да станат сахаджии, подражатели, някои може да станат
предатели – всички те ще пожънат своите последствия. В интерес на Кришна
концепцията, най-важната и изключителна необходимост е да влезем в досег с
истински ваишнава, който носи интереса на Кришна в сърцето си, който е
изцяло верен на Кришна съзнание – Кришна съзнание означава в центъра да е
Кришна – за удовлетворението на Кришна. Всеки търси някакво отделно
удовлетворение, тичайки след него в различни отсенки на живота. Ние трябва да

елиминираме това и да приемем цялостно преобразяване, стремейки се
единствено да удовлетворим Кришна.
А кой е Той? Той е сварат, автократът, деспотът. Най-висшето разбиране
за истината е абсолютното добро. Никой фактор от този свят не може да
достигне такъв стандарт. Абсолютното добро е такова. Всевластието върви
редом с абсолютното добро и това е най-святата концепция, която можем да си
представим. Тук абсолютното добро има пълна власт. Никакъв закон не може да
Го върже, това би било самоубийство. Сварат означава автократ. Той самият е
императорът, привидно нехаейки за никой друг.

Глава Девета
Главният водач в служенето
твам гопика вришаравеш танаянтике ‘си
севадхикарини гуро ниджа-пада падме
дасям прадая куру мам враджа-канане шрирадхангри-севана-расе сукхиним сукхабдхе
Думата гопи се отнася до Радхарани, а може да касае Шри Рупа
Манджари Гопи или Шри Лалита Гопи. Всички те са категоризирани като гопи.
Ученикът ще бъде включен в определена група на служене в съответствие с
вътрешната му наклонност. Когато е постигната най-висшата позиция, там гуру
е главният водач в служенето.
Ще бъдем в мадхуря-раса, а там всички помагат в служенето на Шримати
Радхарани. Всички те са водачи. Има различни отдели там, където сме
поставени, а главата на всеки отдел е нашият гуру.
Затова молитвата към Шри Гуру трябва да бъде: „О мой учителю, ти си
гопи. Ти си близка прислужница на Шримати Радхарани. Правиш ме щастлив,
като способстваш моето служене към Нея. Ти винаги изпълняваш заръките на
Шримати Радхарани. Моля те, благослови ме да мога да отдавам служене,
приемливо за Шримати Радхарани. Винаги си съвсем близо до дъщерята на
Вришабхану, Шримати Радхарани. Тя ти е възложила доверено и отговорно
служене. Допуснат си да участваш в служенето към Нея. Моля те, въвлечи и мен
в това служене. Ти непрестанно даряваш служене към Шримати Радхарани.
Моля те, включи и мен в него! Ти винаги си близо до нашата скъпа Шримати
Радхарани. Винаги имаш ангажименти в служене към Нея. Моля те, позволи ми
да участвам в това служене към най-прекрасните, екстатични, сладки, подобни
на лотоси божествени стъпала на Шримати Радхарани. Дай ми шанс да бъда
приет там, в служене към Нея.”
Трудността се състои в това, че позицията на гуру варира. В съответствие
с вътрешната си вродена наклонност да служи, непосредственият водач е гуру.
Така че гуру най-общо е рупануга. Ние трябва да служим под насоките на Шри
Рупа Манджари. Шри Рупа Манджари е водачката в училището на младите гопи.
Порасналите гопи понякога не могат да влязат там, където Радха и
Кришна са сами. Те стоят настрана при такава интимност. Обаче по-младите
гопи могат да влязат дори в такъв момент, за да отдадат някакво поверително
служене. Така в един смисъл групата на най-младите получава най-висшата
благодат. Това е рупануга сампрадая, духовната приемственост на Шри Рупа.
Шри Рупа служи под командването на Шри Лалита, която е от порасналите гопи,
изключително предана на Шримати Радхарани. Но понякога порасналите
приятелки не могат да влязат там, където Радха и Кришна са сами.
По-младите могат да се доближат в такъв момент и да отдадат
поверително служене. Водачката на най-доверения кръг е Шри Рупа Манджари.

Шри Рупа, нашият Гурудева, е едно и също с Шри Рупа Манджари в мадхуряраса. По подобен начин в сакхя-раса Судама и Субала са в средата като група.
Гуру концепцията ще изчезне там в Субала или Баладева в сакхя-раса. Същият
принцип важи и в дася-раса и ватсаля-раса. По този начин водачите са в
определени позиции и в съответствие с нашата вътрешна способност, ние ще се
установим там в любящо служене. Ще извършваме служенето си под тяхна
насока. Това е принципът на гуру там.
Кой е гуру?
От всички страни има гуру, които ни помагат да напредваме в
разбирането за Кришна. Кой е гуру? Функцията на гуру е да ни помага да
вървим към съзнанието за Кришна, към служенето на Кришна. Всичко е гуру,
дори дърветата и пясъкът, дори прахта в онази свята земя. Те всички ни
напомнят, подпомагат ни в нашето служене. Обаче главният гуру ще бъде онзи
специфичен водач, намиращ се непосредствено над мен там, където съм
поставен, този неизменно насочващ ме офицер – той заема позицията на мой
гуру.
Нашият Гурумахарадж обичаше да казва: „Ако можем да хвърлим един
по-дълбок поглед в по-висшето, ще съумеем да видим, че гуру означава
Шримати Радхарани. Гуру е едно и също с Шримати Радхарани.”
екту уччху хойе декхе – радхарани пурна аста наяка
бхаве сева карен, аняня сакхигани
Нашият Гурумахарадж, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад,
ни довери: „Моят гуру е Шри Гуна Манджари. Знам това, стига да успея да имам
по-дълбока визия за моя Гурудева. Виждам го напълно отъждествен с Шримати
Радхарани. Какво друго остава? Помежду им няма разстояние – Шримати
Радхарани в Нейното цялостно настроение е съвършено фокусирана в сърцето на
моя Гурудева. Ясно виждам това. Не знам нищо друго.”

Глава Десета
Брахма Гаятри
Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Махарадж получил своя свещен шнур
във фамилната традиция, когато бил на четиринадесет години. Дали му книга,
в която се споменавало, че ако някой съумее да повтаря Гаятри мантрата 432
пъти дневно, може да се сдобие с множество духовни ползи. Шрила
Гурумахарадж приел присърце този съвет, наред с кулминиращото разбиране,
че самата Гаятри е съзнателен дух, а не просто думи и устни вибрации.
Вложил най-доброто от себе си да проумее разкритата истина, без да се
допитва до речници или учебници по граматика, и доловил пракаша, светлината
на истината, лееща се от божественото въплъщение на Шри Гаятри мантра.
С това вдъхновение, той написал пространна възхвала за Шри Гаятри Деви,
представена тук в следните стихове на санскрит:
Шри Гаятри Нирглитартхам
бхавадеш тат савитур вареня-вихитам кшетра-гя севяртхакам
бхарго вай вришабхану-джатма-вибхавайкарадхана шри-пурам
бхарго джйотир ачинтя лилана-судхайкарадхана шри-пурам
бхарго дхама-таранга-кхелана- судхайкарадхана шри-пурам
бхарго дхама сада-нираста-кухакам праджна-лила-пурам
девасямрита-рупа-лила-расадхерарадха-дхих преринах
девасямрита-рупа-лила-пурушасярадха-дхих преринах
девасямрита дхути-сундараика-пурушасярадха-дхих преринах
гаятри-муралиста-киртана-дханам радха-падам дхимахи
гаятри-гадитам махапрабху-матам радха-падам дхимахи
дхир арадханам евананяд ити тад радха-падам дхимахи
Подробен коментар на Гаятри мантрата
Смисълът на Брахма Гаятри би трябвало да идва в линията на цялостно
разгърнатата концепция на „Шримад Бхагаватам” или на негов еквивалент. Гаятри
мантрата и „Шримад Бхагаватам” са едно и също. „Шримад Бхагаватам” е подробен
коментар на Гаятри мантрата. Затова значението на Гаятри би следвало да идва в
линията на „Шримад Бхагаватам”. Как е възможно това? Междинните стъпки са дадени
в помощна шастра, разкривайки, че смисълът на Гаятри не се различава от „Шримад
Бхагаватам”.
артхо ‘ям брахма-сутранам, бхаратартха-винирнаях
гаятри-бхашя-рупо ‘сау, ведартха-парибримхитах
(„Гаруда Пурана” и „Хари Бхакти Виласа” 10.39)

Какво е значението на Гаятри? На санскрит това означава ганат траяте „Такава песен, която ни дарява спасение, облекчение, освобождение”. Гаятри е
наречена Веда Мата, Майката на Ведите, тъй като Гаятри е сътворила целите Веди.
Първата еманация е трансценденталната сричка ом (омкара пранава), след това идват
Гаятри, Ведите, „Веданта Сутра” и накрая „Шримад Бхагаватам” – зрелият плод на
всички ведически заключения. Смисълът, значението на Гаятри мантрата се открива
в цялостната концепция на „Шримад Бхагаватам”. Разбирането за Бога като Кришна е
най-висшето. Гаятри трябва да ни даде това значение. Как да извлечем Кришна
концепцията от Гаятри? Това е целта, която понастоящем си поставяме. Как да
извлечем „Шримад Бхагаватам”, разбирането за Кришна, от утробата на Гаятри?
Гаятри мантрата трябва да каже, че в утробата ѝ има Кришна съзнание и това трябва
да бъде изведено.
Чувал съм, че Шрила Джива Госвами е дал такова тълкувание, но не успях да го
намеря. Чувал съм, че той е разширил значението на Гаятри, довеждайки го до Кришна
съзнание, ала не можах да открия къде. Обаче самото това търсене ме подтикна да
насоча смисъла на Гаятри мантрата към Кришна съзнание и ето как го направих.
Целта на живота: самоопределението
Общото значение на Гаятри е: „Тази песен, която ни дарява избавление –
освобождение.” Освобождението би трябвало да има и позитивен смисъл.
Освобождение не означава само „да си избавен от негативната страна”, но трябва да
следва и позитивно постижение. Дефиницията за истинско освобождение, дадена в
„Шримад Бхагаватам”, е позитивно постижение:
муктир хитванятха рупам сварупена вявастхитих
То е не само да постигнеш свобода от негативната страна, но „Шримад
Бхагаватам” дава и позитивното достижение. Докато не постигнем своята позитивна
позиция (най-висшата възможна), истинското освобождение не се е състояло. Просто
да се оттеглим от негативната страна – това не може да бъде наречено истинско
освобождение. Хегел казва: „Целта на нашия живот е самоопределението.” Трябва да
определим своята нормална функция в органичното цяло. Не просто избавление от
негативната страна, но участието ни в позитивната функция – това се счита за нашето
най-висше постижение. То е възможно единствено чрез служене в земите на
посветеността. Такова е истинското значение на Гаятри мантрата.
Думата Гаятри идва от две санскритски думи – ганат и траяте. Траяте
означава „позитивно постигане на окончателната степен (сварупена вявастхитих)”.
Трябва да приемем това значение. Ганат означава „не просто звук, а музикален звук”.
Този музикален звук ни повежда към санкиртана на Махапрабху, който носи досега от
флейтата на Кришна. Там откриваме божествен звук и музика. Сега ще анализираме
какво е Брахма Гаятри мантра.
ом бхур бхувах свах, тат савитур вареням
бхарго девася дхимахи, дхийо йо нах прачодаят

Ом е семенна мантра, която съдържа всичко в себе си. Бхур е където сме ние –
светът на нашите преживявания, светът на нашите сетивни възприятия. Бхувах е от
обратната страна на това – нашите умствени постижения. Ефектът на умствените ни
постижения ни отвежда в настоящата ни позиция на опитност. Не по случайност сме се
озовали тук, в този свят, който преживяваме. Ние сме се сдобили с тази позиция чрез
предишната си карма. А областта на нашата предишна карма се нарича бхувах-лока.
Бхувах-лока е менталната сфера. Тази физическа сфера е просто резултат от онази
ментална сфера. Настоящият свят, който преживяваме, е продуктът на предходните ни
умствени импулси.
Свар означава Буддхи-лока, равнината за взимане на решения. Какво да правя?
Какво да не правя? Какво харесвам, какво не харесва? Това се нарича санкалпа-викалпа.
Това ми харесва, онова не ми харесва – такава е почвата в менталния свят на приемане
и отхвърляне. Може да ви се иска да направите нещо, но няма да го сторите – инак ще
се окажете губещи. Тази способност на разсъдъка е Свар-лока. По такъв начин в този
земен свят има различни нива на съществуване – Бхур-, Бхувах-, Свах-, Махар-, Джана, Тапах- и Сатя-лока. Негативната страна има тези седем плана на съществуване, от
Бхур-лока нагоре до Сатя-лока, където живее Създателят, бог Брахма. Господарят на
целия свят на опита откъм негативната страна пребивава на Сатя-лока. Четиримата
Кумари – преданите, които заемат висша позиция на светци – също обитават Сатялока.
Тези седем пласта на материалния свят, от груб към фин, са подробно описани в
„Брихат Бхагаватамритам” на Шрила Санатана Госвами. Негативната страна, състояща
се от комбинации на трите гуни на материалната природа, които съставляват този свят,
свършва в Сатя-лока. Оттам започва Вираджа, пределът на равновесието откъм
негативната страна – сетната граница на материално съзнание. А пределът на
равновесието откъм позитивната страна е Брахма-лока, началото на Земите на
служенето – оттатъшната граница на позитивния свят. След това светът на реалността,
светът на посветеността и служенето, истинският свят на душата започва от Шива-лока
и продължава нататък в равнината на Ваикунтха. Преданият, Шива; после Шри
Нараяна на планетите Ваикунтха. По такъв начин се стига до Кришна-лока,
Вриндавана. Седемте пласта, представени в Гаятри мантрата с Бхур, Бхувах и Свах,
са обобщени в една дума – тат.
Савитур означава Сурия, слънцето. Слънцето фигуративно значи „онова, което
озарява всички обекти.” Това – трите груби и фини слоя на света – ни се разкрива
благодарение на една специфична светлина. Каква е тя? Тя е дживатма – душата. Не
слънцето ни показва света, а въздействието на душата. Не слънцето, а душата всъщност
е онова, което ни показва този свят. В „Бхагавад Гита” (13.34) четем: еках критснам
локам имам равих – този свят наистина бива изразен пред нас от атма, душата, която е
досущ като слънце. Слънцето може да ни покаже света на цветовете, ухото може да ни
разкрие света на звука, усещането за допир може да ни разкрие света на досега и т.н.
Обаче в центъра е душата, която ни дарява разбиране за обкръжението – света на
възприятието. Това възприятие е възможно единствено благодарение на душата.
Душата е като слънцето, защото показва всичко – тат савитур.
Накратко, всички тези седем слоя на нашето съществуване се свеждат до една
дума, тат – това. Кой ни показва „това”? Озаряващият – слънцето ни го показва.
„Слънце” тук означава душа. Под душа се има предвид не универсалната душа, а

индивидуалната душа. Индивидуалната душа е причината за света. „Не умът е в света, а
светът е в ума,” казва Бъркли. Светът е в ума. Всичко е в слънцето. Каквото виждаме –
то е в слънцето. Слънцето може да ни покаже всичко. Няма ли слънце, всичко е мрак и
не можем да видим нищо. Душата е светлината, субектът, а обектите са тези седем
плана на съществуване. Ако атма, душата, се оттегли, с всичко е свършено. Подобен
род съзнание поражда пътя, отвеждащ към Голока.
Вареням означава пуджа, нещо обожаемо, достойно за почит и благоговение.
Нашата душа е достойна за почит. Душата е субектът, а този свят е нейният обект. Ала
съществува и друго царство, което самата душа боготвори и обожава. Това е сферата на
Свръхдушата, Параматма – бхарго. Бхарго означава свръх-субективната област, където
обитава Свръхдушата, Свръхсубектът. Бхарго значи:
дхамна свена сада нирастха-кухакам сатям парам дхимахи
В първия стих на „Шримад Бхагаватам” се казва, че тук ще се занимаем с един
друг свят, в чийто лъчи цялото неразбиране бива пометено. Той разкрива Божията
обител в собствената ѝ девствена слава. Аз говоря именно за този свят. И така, субектът
е душата, а обектът е светът на земната опитност. А сферата, която самият този субект,
душата, боготвори, е онази свръх-субективна област.
Бхарго означава „по-фин от душата, заемащ по-значима позиция от джива”.
Това е светът на Свръхдушата. Бхарго най-общо значи обикновена светлина. Но в
действителност Свръхдушата е тази, която може да вижда и да разкрива всичко в
повече детайли. Точно както рентгеновият лъч може да ни покаже повече, отколкото
обикновеното око е способно да види, така и бхарго, сварупа-шакти, по-висшата и помогъща светлина, може също така да разкрие душата. Тогава на кого принадлежи
бхарго? Принадлежи на Дева, отнася се до Дева.
Девася означава „принадлежащ на Дева”. Какво значи Дева? Дева значи „който е
много красив и игрив”. Това е Шри Кришна – Красивата Реалност. Той е
недиференцирана същина, но е изпълнен с лила – божествени забавления. Дева
означава красота и забавления в едно. Неговото царство е бхарго – обожаемо от джива,
душата. Кое е то? То е сварупа-шакти – ваибхава, разширение на Шримати Радхарани.
У Нея е пълната отговорност за служенето; тя е енергията, която служи на Шри
Кришна. Така че бхарго не е нищо по-малко от ваибхава, разширеното тяло на
Шримати Радхарани, съдържащо всичко необходимо за служенето към Шри Кришна.
Това е концепцията Расараджа-Махабхава. Бхарго представя Махабхава,
доминираната половина, а Дева, Кришна, представя Расараджа, доминиращата
половина.
Дхимахи в Гаятри мантрата означава Бхарго Девася Дхимахи – ние сме
поканени: „Елате и медитирайте.” Каква медитация е възможна там, в онази свръхсубективна област? Тази медитация е в смисъла на култура – култивиране на служене
към по-висшето, чрез практикуване на боготворене и обожание. Такава опитност е
възможна там. Дхимахи не е абстрактна медитация, а означава Кришнанушиланам – да
участваш в спонтанния поток на течението на предаността в онази свръх-субективна
сфера, Вриндаван.

Дхийо йо’нах прачодаят – и какъв ще бъде резултатът? Капацитетът на вашето
култивиране ще се разшири.
даса каре ветан, море деха према-дхана
Ние служим и каква отплата ще получим? Ще получим по-голям капацитет с
още по-голяма готовност да служим. Каква е наградата за служенето? Принципът на
служенето, настроението на служене ще нараства и ще се обогатява – точно както
лихвата се прибавя към капитала в някоя банка. Сдобивам се с лихва; не изтеглям
парите, но лихвата расте и се добавя към капитала.
даса каре ветан, море деха према-дхана
Трябва с цялото си внимание да се стремим да се развиваме в посока към онази
равнина. Да се стремим да служим, да посвещаваме себе си, а принципът на
посветеността ще нараства все повече и повече. Той ще ни дарява према в отплата.
Према означава специалната способност за отдаване на любящо служене. Това е
вътрешният смисъл на Гаятри мантрата. Гаятри мантрата е песента на спасението.
Тази песен, която започва в Голока, се спуска като санкиртана в средните степени, за
да усъвършенства нашето служене в посока на най-висшата цел. Киртана означава
онова, което е изпято. И така, санкиртанът започва с Брахма Гаятри, а след това
достига до нивото на Гоуранга. Започва в Кришна-киртан, докосва тази равнина, а
сетне отново достига Вриндавана като песента на флейтата – киртана, „сладкия звук от
флейтата на Кришна”. Санкиртанът на Шри Чайтаня Махапрабху много бързо ни
възвръща в нашата най-висша позиция на служещи, където всички са взаимосвързани.
Когато встъпим в областта на Вриндавана, там звукът на вамши, флейтата,
помага да вдъхнови и увлече служещите в техните съответни задължения. Щом
флейтата зазвучи, гопите и останалите предани се настройват хармонично всеки в
съответните си задължения. Нощем, чувайки звука от флейтата на Кришна, гопите се
втурват към Ямуна, мислейки си: „О, дали Той идва или си отива?” Когато майка
Яшода също чуе флейтата, тя си мисли: „Синът ми е наблизо, Той ще се прибере у дома
съвсем скоро.” По такъв начин звукът на флейтата увлича различните служители на
съответни позиции да бъдат внимателни в своите задължения, в своето служене.
кришна киртангаятри-радха падам дхимахи
Радха падам дхимахи: всички тези видове служене са изцяло представени в Шри
Радхика, а всички останали, досущ като клони, са части от Нея. Мадхуря-раса е мукхяраса, главната раса, кулминацията на всички раси. В концепцията за РасараджаМахабхава, Шримати Радхарани е Махабхава, представяща цялото настроение за
служене в Голока, обителта на Шри Кришна.
Песента на флейтата на Кришна ни напомня нашето служене и ни въвлича в
него. А какво е това служене? Това служене е да се отдадем на Шримати Радхарани и
да приемем Нейните съвети. Брахма Гаятри мантрата ще ни вдъхнови и подтикне да
внимаваме за сладките лотосови нозе на Шримати Радхарани – да се покоряваме на
заръките Ѝ. Тя представя цялата свръх-субективна сфера на служенето. Така че да се
стремим да бъдем заети в служене към Нея, под Нейните заповеди, да приемаме
Нейните насоки и да Ѝ се покоряваме – това е служене към Шримати Радхарани. По

този начин значението на Брахма Гаятри
самоопределението – сварупена вявастхитих.

бе

доведено

до

Радха-дасям,

Най-висшата цел на нашия живот
Частичните изражения на ватсаля-раса и сакхя-раса също присъстват там по
някакъв начин. Те са неразделни частици от мукхя-раса, главната раса, и всички те я
поддържат. Във ватсаля-раса преданите ще служат на Нанда-Яшода. В сакхя-раса ще
служат на Шридама-Судама, но в крайна сметка цялата същина на дадено разбиране е
включена в Шримати Радхарани. И така Радха-дасям, служенето към Шримати
Радхарани, бе извлечено от Брахма Гаятри мантрата. Това е най-висшата цел на
нашия живот. Тя няма как да не бъде въздигаща и прогресивна.
А Тя, в Своята пълна милост, се спуска заедно с Кришна – в обединения облик
на Златния Бог, Махапрабху, озарявайки Гаятри като Радха-дасям. Ведите и
Упанишадите достигат своите пълни теистични заключения в апогея на цялата вяра,
наречен „Шримад Бхагаватам”.
бхарго вай вришабхануджа- атма-вибхавайкарадхана шри-пурам
Бхану означава слънцето, или който озарява със светлина. Шримати Радхарани е
дъщеря на цар Вришабхану, затова е избрана думата бхану. Тя представя личното Ѝ
разширено себе. Вайбхава означава онова, което излиза навън като разширено аз.
Прабхава е централното изражение, а ваибхава – външното разширение. Самата
същина на сварупа-шакти е Шримати Радхарани и цялата сварупа-шакти, вътрешната
енергия, е Нейно разширено аз.
Каква е Нейната характеристика? Тя е арадхана – която обожава себе си. Тя е
Шри, Лакшми, самата хубост, красотата и сладостта на служенето към Шри Кришна.
Градът, обителта на Нейното прекрасно служене е цялата сварупа-шакти. Точно както
лъчите светлина се разпростират от слънцето, така и цялата сварупа-шакти е
разширение на личността на Махабхава, Шри Радхика. Расараджа и Махабхава – тази
сварупа-шакти е разширение на Махабхава. Бхарго означава разширеното аз на
Махабхава. Махабхава означава арадхана (специфично настроение на обожание, което
удовлетворява Шри Кришна), Шри и Лакшми.
Радхарани също е наречена Шри. Нейната шобха (Шри означава шобха, красота)
е Нейно разширение. Нейното прекрасно разширение е цялата бхарго, цялата област. Тя
е апогеят, същината, а това е разширеното Ѝ аз. А каква е Нейната природа? Всеслужеща. Тя е облагородила цялата тази област на бхарго. Разгърнала се е в такава
прекрасна област на Своята сварупа-шакти и затова служи на Своя Бог, Шри Кришна.
Всичко произтича от Нейното прекрасно, сияйно себе. Самата същина, самата сладост е
Тя, Шри Радха в концепцията Расараджа-Махабхава. Това е скритото значение на
Брахма Гаятри мантрата.
анябхилашита шуням, гяна-кармадй ананвритам
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.1.11)

„Мимолетните желания и постоянно самовъзвеличаващата се природа на ония,
които искат да станат „познавачи” и „господари” на всичко е самоубийствена. Да
основаваме напредъка си върху способността си да узнаваме и разбираме е загуба на
енергия. Затова стремете се да пропъдите призрака - егото – в различните му образи на
карма, гяна, йога и т.н.” С други думи, склонността към господство трябва да бъде
надмогната.

Глава Единадесета
Онази удивителна крачка
В своята „Кришна Карнамрита”, Билвамангала Тхакура заявява: бхактис твайи
стхиратара бхагаван яди сяд – „Мой Господи, ако посветеността ми, боготворенето ми
към Теб са неизменни, това е установено състояние; дайвена нах пхалати дивя-кишорамуртих – и ако достигат до такива висоти, че мога да намеря дивя-кишора-муртих –
ако мога да стигна толкова надалеч, че да открия вечните забавления на Божествената
Двойка; ако мога да стигна до този предел, тогава ще намеря муктих сваям
мукулитанджали севат ‘сман – о, освобождението, избавлението с допрени длани ще
дойде да ми служи, по какъвто начин ми се харесва. А също и дхармартха-камагатаях шрамая-пратикшах; дхарма – резултатите изпълняването на дълга, артха –
изкуството да се изкарват пари, кама – обектите на сетивното възприятие – те всички
ще са готови да чакат отвън и когато и да ги повикам, да се отзоват тичешком с
въоушевление: „Как мога да ти служа, господарю мой?”
Такава ще бъде нашата позиция. Дхарма, артха, кама ще чакат отвън и когато и
да ги повикаме, ще ни се представят: „Какво желаеш да направя?” А мукти,
освобождението, винаги ще се върти наоколо ни с допрени длани, извършвайки
различни видове служене – стига случайно да се издигнем до онези висоти, където
откриваме Божествената Двойка, увлечена в щастливите си забавления.
Билвамангала Тхакура е показал в своя живот удивителен пример. Как от дома
на една проститутка е поел право към Вриндавана и е получил милостта на Върховното
Същество. Как в живота си е бил толкова потънал – почти изцяло погълнат – в сетивни
наслади от най-нисш тип и въпреки това, от тази си позиция, в рамките само на един
живот, е могъл да се въздигне до най-висшата степен на осъзнаване на Красивата
Реалност.
Махапрабху е взел две книги от Южна Индия: едната била „Брахма Самхита”, а
другата „Кришна Карнамрита”. „Кришна Карнамрита” е за вриндаванските забавления,
а „Шри Брахма Самхита” разкрива онтологичната основа на Абсолюта – как Богът на
Вриндавана е най-висшата концепция за Реалността.
Кришна-лила не е някаква история. В историята събитията се случват веднъж и
никога не могат да се повторят. Историята е феномен, при който онова, което е било в
миналото, никога не идва отново. Съществува изразът, че „Историята повтаря сама себе
си”, но тук става дума за подобни случаи, а не за един и същ факт. Историята повтаря
характера си, ала онова, което е минало – е минало. Обаче в Кришна-лила, във вечния
свят, не е така. Едно и също нещо може да се представя всеки път – във всяка една
секунда. Затова се нарича нитя-лила, вечни забавления – преминавайки отвъд
ограниченията и правомощията на историята. В историята онова, което е отминало, е
мъртво. Ала в забавленията на Бога, те са винаги настоящи, нитя – вечни.
Той може да разкрива себе си в Своите вечни форми едновременно. Тоест, в
Неговото минало, настояще и бъдеще събитията се случват едновременно. Когато
встъпва на арената на Камса, различните групи Го виждат по различен начин. Това,
което вижда дадена група хора е различно от онова, което вижда друга, и то зависи от

тяхната собствена природа. Дори слепият може да Го види, ако Той пожелае. Ако Той
поиска да се покаже на някого, даже да е сляп, той ще Го види ясно, защото не очи от
плът са необходими да бъде видян. Единствено по волята си Той може да се разкрие
пред всекиго. Такъв бил случаят с Дхритаращра в Куру-шабха. Дхритаращтра казал:
„Поне за малко, Господи, върни ми зрението, за да мога да съзра Твоя удивителен
облик, който другите виждат и славят. Ти можеш да направиш всичко, затова за кратко
премахни слепотата ми.” „Не е необходимо да премахвам слепотата ти, Дхритаращра!
Казвам: „Виж Ме” и ти ще Ме видиш.” И по Негова заповед Дхритаращта видял!
Неговата заповед, Неговото желание е всичко. Неговата воля е всичко – тя е причината
за цялото битие. Куру искали да видят Драупади гола, ала нейните молитви Го
достигнали и Той ѝ дарил безкрайна дреха – сарито ѝ станало безмерно дълго. Колкото
и плат да сваляли от нея, още толкова плат оставал. Волята, вичара, е всичко. Такава
огромна сила с такова висше качество притежава Върховната Причина! Ние сме
свикнали да си мислим: „Това е добро, онова е лошо” и „Това е възможно, онова не е”.
Но тези правила не важат за Него. И цялата ни опитност не би успяла да заеме дори
най-малката, миниатюрна частичка от Неговото царство.
Всичките Му стъпки са удивителни
Той е удивителен. В примера с Ваманаватар се разказва за Неговата „чудна
крачка” – адбхуткрама. С една крачка Той прекосил цялата земя, а със следващата
прекрачил цялото небе. Тогава му било нужно място, където да постави третата си
крака, обаче къде? Той е адбхуткрама, Онзи с чудната стъпка. Всичките Му стъпки са
удивителни. Той е олицетворение на чудото – източникът на цялото удивление за
мъничките ни мозъци.
Той е тук, но също е навсякъде. В пълното си вездесъщие е едновременно навред
и никъде. Всичко е в Него и нищо не е в Него!
Кришна казва на Арджуна: „Постарай се да разбереш Моята удивителна
позиция.” Той е загадката на всички загадки. Дори нашата собствена душа е
поразителна за светската ни опитност.
ащчаряват пашяти кашчид енам, ашчарявад вадати татхайва чанях
ашчарявач чайман анях шриноти, шрутвапй енам веда на чайва кашчит
(„Бхагавад Гита” 2.29)
„Ние не познаваме удивителната природа дори на собствената си душа. Тя е от
много висш разред.” Ала нашето внимание е насочено към безбройните тленни неща.
Въведени сме в най-долните аспекти на този свят и сме запленени от тях. Такива са
последствията от желанието за наслаждение.
Искаме да се наслаждаваме, искаме да експлоатираме – за нас добрият
експлоататор е пример. Но експлоатацията сама по себе си е покваряваща, много долна
и низка. Тя ни отвежда в най-пропадналата позиция и ни превръща в жертви на
огромни последици. Експлоатация и наслаждение – намираме се насред тях и не знаем
нищо друго, не можем да мислим за нищо друго, освен за наслади. Искаме да гледаме
на всичко и всички единствено от гледна точка на наслаждението. Намираме се в

толкова противна, покварена позиция: само „наслаждение, наслаждение” – а това
означава експлоатация. Но да експлоатираш значи да си с най-подъл нрав. Това е
омерзително и ние трябва да се избавим от лапите на този призрак на експлоатацията.
Има и друг призрак – този на отречението и бездействието. Това, което е
благородно, е посветеността, животът в отдаденост. Призраците са два – единият е на
отречението, другият на експлоатацията. Трябва да се измъкнем от този кошмар, от
тази мания, основаваща се на склонност да премерваме дали нещата са добри или
лоши. В експлоатацията нещата са разделени на позволени и непозволени, или дхарма
и адхарма. А след това идва отречението. Толкова много велики стожери на тази
концепция препоръчват пълно прекратяване на динамичния живот. Мъртва точка; ала
не такава следва да бъде перспективата на никой съзнателен човек. Мъртва точка в
живота – нима това може да е жизнената цел на който и да било разумен човек?
Благородният живот, животът в посветеност – и то не обикновена посветеност
на обкръжението, а на Всевишния Бог – това е най-извисената форма на живот. На пониското ниво посветеността е пресметната; на по-висшето ниво тя е спонтанен,
автоматичен, динамичен, лишен от всякаква пресметливост, бликащ поток! Там цари
истинска радост. Радостта живее там и по качество, и по количество. Истинският живот
е там, по всякакви начини. Животът е там, а тук е най-тъмната хвърлена сянка, найкривото отражение.
При все това ни е казано: уддхаред атманатманам, ключът е в собствените ни
ръце. Свободата да се свързваме с всичко – добро или лошо – и да жънем съответните
резултати е в нашите ръце. Как така? Ние изгаряме от жажда за свобода, а въпреки това
ключът е в ръцете ни?
В крайна сметка ни се казва, че ключът е в нашите ръце. Няма кого другиго да
виним за настоящото си положение. Ала винаги съществува вероятността към нас да се
протегне благородна помощ, а ние трябва да я приемем. Миналите ни дела също ни
въздействат в огромна степен, независимо дали са добри, лоши или тласкани от вечния
стремеж – сукрити. Обаче в крайна сметка възможността да постъпим свободно не ни е
отнета на никой етап – дори да сме сведени до положението да се налага да се родим
като дървета. И в тях, отвътре, присъства свободата. Направо е немислимо да си речем,
че някое дърво притежава независимост и свободна воля, ала тя е там, в сподавено
състояние.
Свободата е вътре и в нас. Можем да вложим цялото си старание да се опитаме
да разберем как така. Защото нашата свобода е покрита от толкова много условности,
та можем да си помислим, че не сме свободни, че сме принуждавани от обстоятелствата
– така може да ни се струва. Въпреки всичко ние сме свободни да изберем своя път –
добър или лош. Нашето съществуване е съвсем мъничко, затова и свободата ни е малка
и оскъдна. Обаче съществува. Макар да е нищожна, при все това тя съществува, има я.

Глава Дванадесета
Осъществяването започва в помненето
Обичайно, ако всичките ни дейности бъдат възпрени от неблагоприятни
атмосферни условия, си мислим: „Това е много лошо.” Ние сме хора на действието,
хора, които експлоатират обкръжението и природата с цел натрупване на енергия.
Винаги се стремим да натрупваме енергия, която да използваме. Такава ни е природата.
Самата природа на тези, които живеят в този смъртен свят е да насъбират все повече и
повече енергия и богатство, които да употребят при нужда. Ако има каквато и да било
пречка пред тази цел, считаме това за много лоши обстоятелства, противопоставящи се
на целта на нашия живот. Но за да ни се напомни за значимостта на вътрешното
богатство, ние получаваме напътствието, че външната природа не може да ни причини
чак такава беда колкото вътрешната ни природа – с други думи, апатията ни да
събираме съкровища за вътрешното си битие, съкровената си същност. Бъдете
бдителни за това.
Да се губят неща от този смъртен свят не е лошо; бездруго всичко идва и си
отива. Самото тяло, центърът на цялата тази дейност, също ще изчезне. Каква е
нуждата тогава да се натрупва толкова много енергия, свързана с тялото? Затова,
пробудете съзнанието си! Намерете истинската личност отвътре – душата. Потърсете я
и се стремете да ѝ помогнете. Това е възможно единствено чрез помощта на садху. Ден,
в който не сме срещнали светец или не сме разговаряли за истинската цел в живота –
вътрешния живот, вътрешната същина – такъв ден е изгубен за нас. Бъдете осъзнати за
това. Във всяко едно отношение, по всеки възможен начин, внимавайте за собствения
си урок, бдете за истинския си интерес.
Открийте собствения си интерес. Не обръщайте внимание на външния свят и на
обстоятелствата. Гмурнете се надълбоко в реалността, във вътрешния свят. Намерете
своя съкровен аз, съкровения вътрешен свят, в който действително живеете, където
душата ви вътре живее. Стремете се да намерите своя дом, върнете се към Бога,
върнете се към дома. Енергията ви трябва да бъде оползотворена за това да си идете у
дома, а не да се скитате из тези земи на смъртта. Опитвайте се да избягвате земите на
смъртта на всяка цена. Винаги се старайте да откривате вечната земя - онази, на която
принадлежите. Стремете се да разберете какъв е вашият дом, защо той е ваш дом.
Уютът на дома – какво означава това? Означава родина – мястото, където сме се
родили.
В „Шримад Бхагаватам” откриваме следния стих:
сатам прасанган мама виря-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаянах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишяти
(„Шримад Бхагаватам” 3.25.25)
„В компанията на чистите предани, беседите за Мен са много приятни и
удовлетворяващи за ухото и сърцето. Такива разговори са изпълнени с духовна мощ. Те
са извор на сладост и чрез подобно култивиране пътят на освобождението от светския

живот бързо се отваря. Тогава постепенно човек добива твърда вяра, която с времето
прераства във вкус, а сетне и в истинска любов към Мен.”
Тези думи са изговорени от инкарнацията на Бога, Шри Капиладева, към
Неговата майка Девахути, в отговор на запитването ѝ каква е истинската цел на живота
и как да бъде постигната. Ето как се случило: Девахути била омъжена за мъдреца
Кардама Риши. Като изминали няколко години в насладите на семейния живот,
Девахути заченала в утробата си дете от Риши. В „Бхагавад Гита” Богът казва:
праджанас часми кандарпах – „Всред боговете на любовта Аз съм онзи, който дарява
потомство.” А на друго място е казано: праяная на ратайе – семейният живот не е
предназначен за наслаждение, а за създаването на добродетелно поколение.
Когато целта на женитбата им била постигната, Риши изразил намерението си да
се оттегли от семейния живот. Той казал на Девахути: „Ти носиш дете в утробата си и
то не е обикновено дете – идва самият Бог. И така, аз ще заживея сам, за да осъществя
своята по-висша цел в живота.”
Тогава Девахути рекла: „Аз имах толкова добър другар. Имах щастието светец
като тебе да бъде мой съпруг, но не използвах предоставената ми възможност да науча
от такъв възвишен човек нещо за Брахман, за Бога, за съкровената нужда на своя
вътрешен живот, както и за утоляването ѝ. Не те попитах за нищо от това. Бях заета
единствено да ти служа и да удовлетворявам желанията ти. Макар да имах толкова
извисен другар, не оползотворих късмета си. Сега те умолявам да останеш още малко,
за да ми дадеш напътствия и помощ в духовния живот, пък сетне можеш да си
вървиш.”
Кардама Риши отвърнал: „Ще получиш помощ от своя син. Самият Бог идва, а
не обикновено дете. Помни това и когато му дойде времето ще получиш тази духовна
помощ от Него. Затова няма да остана, тръгвам сега.” И той си заминал. Скоро детето
се появило на бял свят и Девахути го отгледала сама. Заради силната си майчина
любов, докато синът ѝ растял, тя постепенно забравила какво ѝ бил разкрил мъжът ѝ че това не е обикновено дете.
С времето момчето растяло и един ден, виждайки го вглъбено в медитация,
Девахути се сепнала: „О, настроението на детето ми не изглежда обичайно.” Разбрала,
че то е потънало в дълбок размисъл и си рекла: „Баща му предрече, че самият Бог ще се
роди чрез мен и сега виждам, че това е вярно. Настроението на сина ми не изглежда
никак земно, а възвишено. Умът му е вглъбен в трансцендентални мисли.”
Тогава тя бавно приближила към Него: „Дете мое, баща ти ми каза, че Ти не си
обикновено момче от този свят. Ти си божествен. Аз го молих да ми даде духовна
насока, но той ми каза, че Ти ще ме напътстваш. Толкова дълго не обръщах внимание
на това, ала днес Твоето настроение ме насърчи – то ми припомни онези думи на баща
Ти и ми даде кураж да се обърна към Теб за духовен съвет. Имай добрината да ми
дадеш напътствия за духовната истина. Коя съм аз? Какво представлява този свят? Как
бих могла да открия вярната посока в живота? Кой притежава този свят и какъв е моят
дълг към Него? Ти не си обикновено дете, затова искам да науча всички тези неща от
Тебе, момче мое.” Тогава от устните на сина ѝ излязъл този стих, даден в „Шримад
Бхагаватам”:

сатам прасанган мама виря-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаянах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишяти
(„Шримад Бхагаватам” 3.25.25)
Бог Капила казал: сатам прасанган мама виря-самвидо - „Разказите за Мен,
които са изпълнени със сила, могат да бъдат чути единствено от устните на Моите
предани. Това не са просто плитки думи, а слова с дълбочина, с дух, с мощ – такава е
реалността, излитаща от устните на Моя истински предан. Подобни слова не са плитки,
а са наситени с дух, с живот и могат да съживяват. Бхаванти хрит-карна-расаянах
катхах – те удовлетворяват и ушите, и сърцето ни, донасяйки вкуса на духовната
радост – расаянах. Думите им са заредени с екстаза на духовния свят и обагрят ушите,
ума и сърцето ни – физически, умствено, а също и в равнината на душата ни. Таджджошанад – слушайки от автентичен източник, от истински садху; ашв апаваргавартмани – ние сме водени към облекчение от този светски живот. Чрез постепенен
процес достигаме следните неща: шраддха ратир бхактир анукрамишяти – най-напред
шраддха, вечно нарастваща вяра; след това рати, лек вкус, а след това добиваме и
истинската любов – бхакти. Анукрамишяти – посредством постепенен процес ние
биваме отнесени в по-висшия свят.”
По този начин момчето започнало да наставлява Своята майка Девахути. Този
Девахути-нандана Капила бил синът на Кардама Риши; но има и друг Капила, чиято
философия санкхя не признава Бога – тя само анализира материалните елементи,
постепенно елиминирайки всичко, което е с духовна същина. Така че съществуват
двама Капила, като и двамата представят философията санкхя - божественият син на
Кардама Риши и другият, Санкхя Капила. Капила, синът на Кардама и Девахути, дал
онова, което е познато като санкхя, обаче Той признава Върховния Бог, ишвара. За
разлика от него, атеистът Капила твърдял: ишвара-асиддхе – няма нужда от никакъв
Господ, за да се обясни съществуването на този свят. Такова било неговото
заключение.
Няика (логиците) казват, че трябва да има Някой, който е създал света. Този свят
е бил сътворен, значи някой трябва да го е направил. Техният най-висш извод е, че би
следвало да има творец и Той е Бог, Ишвара. Но атеистът Капила казва: „Не, не е нужен
никакъв Бог, за да се обясни съществуването на този материален свят – ишвараасиддхе.” Неговото откритие, неговото заключение е, че няма необходимост от творец,
всичко си съществува автоматично. Единствено две неща са нужни: първото е частица
дух, а второто е материя. Материята и духът в комбинация, Шива и Шакти, са създали
света. Има толкова много духовни частици, досущ като прашинките или песъчинките, и
при тяхното комбиниране с материята този свят си тече от само себе си.
Веднъж, докато бях в Мадрас Матх, срещнах един господин от Мадхупур, който
бе следовник на тази школа на мисълта. Бе образован бенгалски джентълмен, така че го
попитах: „Какво научихте от своя гуру – онзи Капила?” Той отвърна: „Има толкова
много души, ята, джива, и всеки е шива, независим от тази материя.” Аз казах: „Това
обяснение удовлетворява ли ви?” „Да, удовлетворява ме. Паша баддхо бхаведж
дживах паша муктах садашивах – докато душата е обусловена, тя е джива, а когато се
освободи е шива.” Рекох му: „Там, където свършва вашата философия, там нашата
философия – тази на школата Бхагавата – започва. „Как така?” - попита той. „Ще

трябва да обясните къде съществуват тези шиви. Има толкова много шиви, досущ като
духовни прашинки. Ала не се ли замисляме, че те трябва да живеят в някаква позиция и
че навярно помежду си имат отношения? Те са толкова много, че неминуемо трябва да
имат някакви взаимоотношения, и освен това трябва да пребивават някъде – в някаква
позиция, в някаква равнина. По какъв начин се разбират помежду си? Да не би пък
всеки да е отделна единица и всички да се сражават един с друг? И ако не, тогава каква
е тяхната природа? Бхагавата донася тълкувание за мукта-дживите, освободените
души. Тези души, които някога са били болни, сега са се избавили от болестта. След
като са оздравели, какво правят те? Каква е позицията им, какви са техните
характеристики, каква е тяхната природа? Каква е целта им и как прекарват дните си?
Трябва да знаем това. Бхагавата ни дава обяснение.”
Девариши Нарада помолил Вясадева: „Обясни какво е нормалното, естествено
състояние на освободените души, които не са болни.” Именно това ни е дадено.
Съществува център и всичко функционира във връзка с Него – по такъв начин всички
са в хармония заедно. В „Шримад Бхагавад Гита” Богът казва:
ят санкхяйх прапяте стханам, тад йогайр апи гамяте
екам санкхям ча йоганча, ях пашяти са пашяти
(„Бхагавад Гита” 5.5)
„Истинска визия има онзи, който вижда, че системите санкхя и йога са едно и
също.” Единият практикуващ се опитва да постигне най-висшата цел чрез външно
елиминиране, а другият – чрез вътрешно елиминиране.” „Това е тяло, това е ум, това е
душа, след това Свръхдуша, и още нататък.” Цялото търсене е вътре. Процесът на
елиминиране е вътре. И чрез него той се стреми да достигне сърцевината. А другият,
посредством елиминиране на елементите от външния свят (земя, огън, вода, етер,
въздух) се стреми да проумее източника.
Това е санкхя – нети, нети, нети – „Това не е, това не е, това е зависимо, това
също е зависимо, това не е източникът, нито това, нито това. Всичките са следствия.
Тогава каква е причината?” Да се изследва посредством външния процес е санкхя, а
вътрешният процес се осъществява посредством йога – яма, нияма, асана, пранаяма,
пратяхара, дхарана, дхяна, самадхи. Така, чрез елиминиране на последствията, търсим
досег с причината, от грубото вървим към финото, достигайки все по-фини и по-фини
нива в посока на причината.
Такъв е процесът както в санкхя, така и в йога. Обаче в началото на „Шримад
Бхагаватам” Шукадева Госвами, който говори на Махарадж Парикшит, започва
беседата си с думите, че тези двете – санкхя и йога – както и сва-дхарма париништхая
(изпълнението на собствените ведически задължения), могат да дарят освобождение, но
има и нещо повече:
етаван санкхя-йогабхям, сва-дхарма-париништхая
джанма лабхах парах пумсам, анте нараяна-смритих
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.6)
Той казва, етаван, дотук чрез тези процеси ни се казва, че освобождението може
да бъде постигнато: посредством санкхя, външното елиминиране; посредством йога,
вътрешното елиминиране; а също и чрез сва-дхарма париништхая, изпълнението на

собствените задължения според препоръките на Ведите. Да изпълняваш съответните си
задължения без някаква специална цел или намерение е нишкама (действие, свободно
от лични желания). Понеже това ми е било препоръчано от шастра като мое
задължение в настоящата ми позиция, аз го върша, но с безразличие, без никаква
специална цел. Като брахмана ми е казано: „Трябва да правиш следните неща”, и аз ги
правя. Като кшатрия мой дълг е да поддържам мира и да озаптявам злотворците – това
е моето задължение и аз го правя. Като ваишия съм посъветван да върша това и това,
защото такава е насоката в шастра. Аз изпълнявам съответните си задължения
безразлично, тоест без някаква специална цел или интерес. Всички тези три процеса –
санкхя, йога и ведическите задължения – ни довеждат до освобождение.
Ала джанма лабхах парах пумсам, анте нараяна смритих – след като получим
облекчение от външните окови, тогава пълнотата на живота ни е в помненето на Бог
Нараяна, Твореца, и в нашата връзка с Него. Ние трябва да се измъкнем от мрежата, в
която сме се оплели. Но след като се освободим от това заплитане, трябва да потърсим
истинската си свързаност с Изначалната Причина. Кои сме ние в нашата връзка с Него?
Именно оттук започва Бхагавата:
етаван санкхя-йогабхям, сва-дхарма-париништхая
джанма лабхах парах пумсам, анте нараяна-смритих
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.6)
Джанма лабхах означава пълнотата на нашето битие, смисълът на раждането ни;
лабхах значи печалба, осъществяване, завършек. Какъв е този завършек? Анте нараянасмритих – нашето свързване, или възстановяването на връзката ни с центъра, с онзи
хармонизиращ всичко център. Това трябва да е нашата цел. „Бхагаватам” идва, за да ни
каже това. Толкова много други шастри са дошли да ни донесат избавление от
външното оплитане; ала във вътрешното развитие, след като прекосим пределната
равнина, ние получаваме достъп до паравйома, до онази специална сфера – Ваикунтха.
Това означава, че получаваме виза за онази земя – вираджа, брахмалока, бедхи,
паравйома, пая. Улавяме течението на потока, който се носи към Центъра – това е
визата. Санкхя, йога и сва-дхарма париништхая могат да ни дадат паспорта, с който да
напуснем земите, където живеем. Обаче след това, ако искаме да стигнем до някъде, ни
е нужна виза.

Глава Тринадесета
Самозабравата – люспата на предаността
Дори стихиите се борят в този свят
Според индийската медицина, тялото е вятър, жлъчка и слуз, които
кореспондират на въздух, огън и вода – трите елемента в етера, които влияят върху
земята. Земята основно се влияе от водата, водата от топлината, топлината от въздуха и
всички те се сражават и борят в етера. Такава е природата на материалния свят. След
това съществува и ментален свят, проявление на умствената енергия: „Искам това, не
искам онова; харесвам това, не харесвам онова.” Интелигентността дава насока на ума:
„Недей да приемаш това – вземи онова.” Ала всичко това е вътре в аханкара,
материалното его. Над него е душата, която преживява всичко, и добро, и лошо. Нарича
се пуруша:
пурушах сукха-духкханам, бхоктритве хетур учяте
(„Бхагавад Гита” 13.21)
„Установено е, че обусловеното живо същество, самият пуруша, е отговорната
причина за изпитваната радост и скръб, които преживява в този свят.”
Това е разликата между дух и материя. Материята, наречена пракрити, е
енергия; обаче душата, пуруша, преживява добро и лошо – именно тя е, която чувства
доброто и лошото, мъката и щастието. Тя има една същност, а онова, което се чувства,
има друга.
каря-карана-картритве, хетух пракритир учяте
(„Бхагавад Гита” 13.21)
Несъмнено в този непостоянен свят всичко се случва чрез присъщото качество
на подчинената материална природа, пракрити, която е отговорна както за причината
(подтика на сетивата), така и за резултата (материалното тяло). Така че цялата дейност,
която откриваме тук – всички импулси – се дължат на тази материална енергия и на
онзи, който чувства всичко. Познаващият, възприемащият е душата. Душата е като
окото – око, което може да вижда всичко.
В санкхя философията взаимовръзката между пракрити и пуруша е сравнена с
тази между слепец и сакат. Сакатият може да се качи на раменете на слепеца. Този,
който се движи (пракрити) е сляп, а този, който е сакат и се е качил на раменете му
(пуруша), има очи да гледа и да насочва. Душата е „саката” – тя не може да действа, но
може да вижда. Слепецът обладава енергията, с която може да се движи насам-натам;
той може да носи, обаче е сляп. Така душата е познаващият, чувстващият, субективно
съществуващият, а енергизиращият аспект е онзи на енергията, пракрити. По този
начин съществуват сила (енергия) и съзнание.
Толкова сме обсебени от силата, толкова много държим на енергията, че сме
забравили, че самите ние сме тези, които чувстват тази сила! Този „чувстващ” е
удивителен! Ако се опитаме да разберем собствения си аз, ще останем смаяни: „О,

какво е това? Нима съм с такава природа? Та аз нямам нищо общо с този свят на
смъртта. Мога да живея независимо от този тленен свят. Нима е истина?”
По-нататък ще сме способни да разберем, че съществува и Свръхдуша, която е
над душата. В материалния свят има толкова много различни нива: светът на
топлината, светът на водата, светът на въздуха и т.н. Всичко се разгръща – от финия
план надолу до грубата равнина на камъните и дърветата. Точно както има развитие в
такава посока в материалния свят, по същия начин и в субективния свят има развитие,
обаче нагоре – от душата към Свръхдушата, а сетне и към Свръх-свръхдушата,
Бхагаван. Такова разгръщане съществува и то е безпределно.
Все пак, ние сме татастха – на границата. Душата се намира в междинна
позиция между по-висшата и по-низшата енергии, между фината страна и грубата
страна. По-горният план е вечен, съзнателен и блажен; той е сат-чит-ананда –
нетленен, изпълнен с осъзнатост и с блаженство. А тук е асат, ачит и нирананда. Този
свят е асат – мимолетен и временен, погиващ всеки миг; ачит – безсъзнателен; и
нирананда – лишен от чувство на радост и щастие. Такива са съответните природи на
този свят и на онзи свят.
Ако искаме да се свържем с онзи свят, научаваме, че на онова най-висше място
има безмерна красота, любов и екстаз. Онзи свят може да се спусне при нас и ние
можем да бъдем приети като един от членовете на Божието семейство. Нима можем да
заживеем като член от семейството на най-висшето същество в този свят? Махапрабху
ни уверява, че това е възможно. Но е възможно единствено чрез любов; не чрез знание,
не чрез мистични реализации или чрез каквито и да било други сили – не! Чрез любов и
нежност можем да Го привлечем по такъв начин, че да бъдем признати за семейни
членове – позиция толкова близка до Него – възможно е чак до такава степен!
тато мам таттвато гятва, вишате тад-анантарам
(„Бхагавад Гита” 18.55)
„Като осъзнаят Моята истинска позиция, те могат да встъпят там – тоест, под
Моята специална власт, в Моето семейство. А в „Бхагаватам” е казано:
маятма-бхуяя ча калпате вай
(„Шримад Бхагаватам” 11.29.34)
„Те добиват такова високо признание, което на свой ред им дава качествата да
заживеят с Мен завинаги като Мои близки. Щом безкористно идват да Ми донесат
удовлетворение, изоставяйки всичко, това е ананя-бхаджана. Ако искат единствен Мен
и нищо друго, тогава това е тяхната бъдна перспектива.”
мартйо яда тякта-самаста-карма
ниведитатма вичикиршито ме
тадамритатвам пратипадямано
маятма-бхуяя ча калпате вай
(„Шримад Бхагаватам” 11.29.34)
Санатана Госвами е анализирал какво е правилното значение на този израз
атма-бхуяя – „Мои собствени”, те стават „Мои собствени”. Какво значи „собствени”?

Той казва, че значи да влязат в Неговото семейство. „Семейство” в този контекст
означава градация от слуга към приятел и другар, към групата на родителската обич
(групата на покровителите) и накрая към най-висшата концептуална група – тази на
интимната любов.
Има една случка, която чух от своя божествен брат Ваиканас Махарадж, учен
брахмачари в Ориса. Тя касае събитие, случило се в неотдавнашната история във
връзка с храма на Джаганнатх в Пури, където обичаят бил да не се поднася кхичхари на
Бога.
Веднъж мохамедани нападнали Ориса. Една от девойките от царското семейство
била похитена и използвана да служи за наслаждение на генерала. По-късно той
напуснал страната, а девойката била захвърлена в предградията на някакво поселище,
където родила дете, което станало велик преданоотдаден. Това било нещо много
удивително: девойката също била преданоотдадена, ала някак се наложило да премине
през такова ужасно преживяване. Тя родила момчето и то заживяло в покрайнините на
този град. Когато пораснал, момъкът имал обичая да готви кхичхари – смес от ориз и
боб в полутечна консистенция – и го поднасял на Джаганнатх отдалеч. Привличан от
силата на неговата преданост, Джаганнатх отивал там и приемал това кхичхари, което
младежът Му поднасял в късния следобед.
Един ден момъкът позакъснял с предлагането; Джаганнатх приел кхичхарито,
обаче оставало малко време до храмовото приношение. Налагало се Той да тича, за да
се върне на мястото си на олтара в храма, и парченце от това кхичхари все още стояло
на устните му. Пандите, пуджарите забелязали: „Какво е това? Как е могло да се
случи? Ясно е, че това не е обичайното приношение за Джаганнатх. Как тогава се
намира на устните Му?” Обърнали се към главния пуджари и той провел проучване, но
не могъл да установи причината. Тогава отнесли случая до царя, който също
разследвал: „Кой е донесъл тази храна и я е намазал по устата на Джаганнатх?”
В крайна сметка свещенослужителят, който отговарял по онова време за
поднасянето на храната в храма, бил арестуван: „Ти си виновен! Ти отговаряше за
храма по време на приношението за Джаганнатх. Как това нечисто нещо е отишло на
устата Му? Трябва да дадеш обяснение, инак ще бъдеш наказан.” Човекът бил невинен
и казал: „Нищичко не знам. Нищичко не знам.”
Тъкмо когато щели да го накажат, Джаганнатх се явил насън едновременно на
царя и на главния свещенослужител: „Този човек е невинен. Недейте да го
притеснявате! В покрайнините на града живее един Мой предан. Той Ми поднесе тази
храна и Аз я приех, обаче беше вече късно и трябваше да бързам да заема мястото си в
храма, затова не смогнах да почистя устата си. Момчето се казва така и така. Живее там
и там. Той е Мой предан и Аз приех поднесената от него храна там.”
Този предан се появил в резултат на използването на принцесата от
мохамеданския генерал. Така че кришна-бхакти – предаността към Бога – нехае за
формалности като чисто и нечисто от гледна точка на никакви светски съображения. Тя
е независима.
Кришна-бхакти е толкова могъща и нехае за нищо. Джаганнатх приел
приношението на това момче, за което се счита, че имало най-лоша, прокълната съдба.

Тази принцеса била похитена от мохамеданите, а това момче било детето ѝ, което
смятали за най-прокълнатия сред прокълнатите. При все това, неговото предлагане
привлякло толкова силно Джаганнатх.
Вътрешният живот на всички ни
Любовта по дивен начин стои над всичко, надхвърля всичко. Махапрабху ни е
помолил да приемем пътя на любовта, което означава да дадем сърцето си, себе си.
Това е толкова могъщо – нищо друго не може да привлече Кришна. Той е много жаден
да пие тази любов, тази према. Той живее от према. Той е Богът на любовта. Тази
любов има свой вътрешен живот – той е вътрешният живот на всички ни. Бог е самото
олицетворение на любовта, и в нас също има лъх от това. И както „птиците с еднакви
пера се сбират в ята”, така и любовта харесва любовта.
Веднъж Махапрабху – по същото време когато победил и запленил Кази – водел
една санкиртан група и се почувствал много уморен. Отишъл при Шридхар Пандит,
един беден брахмана, който обичайно продавал банани на пазара, за да може някак да
свързва двата края. Шридхар Пандит имал кладенец, а недалеч стояла желязна кофа, с
която вадел вода. Махапрабху започнал да пие кладенчова вода направо от кофата,
която била оставена отвън. Всички бхакти възроптали: „Какво правиш? Тази кофа
винаги стои навън и е много мръсна. Ще ти донесем чисто канче да пийнеш вода.”
Махапрабху не им обърнал внимание и продължил да пие от желязната кофа. Сетне
отбелязал: „Това е кофата на Моя предан Шридхар; няма по-чиста от нея.”
В „Бхагавад Гита” (9.30) Богът казва:
апи чет судурачаро, бхаджате мам ананя-бхак
садхур ева са мантавях, самяг вявасито хи сах
„Ако някой е чист предан, който обожава единствено Мен, изоставил всички
други стремежи, основаващи се на експлоатация и отречение, дори да извърши нещо
отвратително, трябва да бъде считан за свят. Той е сто процента чист, защото усилията
му са насочени изцяло към Мен и решителността му е непоколебима.”
Това е така защото онзи, който наистина се е отдал на Кришна, е приет за „Негов
собствен”. Такава отдадена душа никога не бива да бъде считана за нечиста или
престъпна. Какво е бхаджана? Това е сърдечен обмен, а не някаква формалност. В
предаността към Кришна, кришна-бхакти, единственото съображение е сърдечната
посветеност. Кришна иска именно това, а не някакви външни формалности в света, бил
той цивилизован или нецивилизован. В случая с Бог Рамачандра виждаме същото,
макар и от най-висша гледна точка. Той е господарят на моралните закони – нити;
въпреки всичко, не могъл да се сдържи, когато нещо му било поднесено с преданост от
жена от кастата на „недокосваемите”. При това след като тя самата вече го била
вкусила! Тя най-напред опитвала сладките плодове, и онези, които ѝ се стрували найвкусни, заделяла за Бог Рама и Той ги приемал.
Има и друг случай, който станал в къщата на Видура. Докато Видура бил навън
да събира подаяния, Кришна внезапно дошъл на гости в дома му. Съпругата на Видура
Го посрещнала, но нямало какво да му поднесе, освен няколко банана. След като Го

настанила удобно, тя Му дала тези банани, обаче неволно Му поднасяла обелките, а
плодовете хвърляла на земята. Била толкова объркана – завладяна от радостта, че
Кришна ненадейно е посетил дома ѝ - че изхвърляла плодовете, а Му давала обелките,
и Той ги ядял!
Точно в този момент дошли Нарада и Видура, и Видура възкликнал: „Какви ги
вършиш? Изхвърляйки плодовете, ти даваш обелките на моя Господ!” Ала Нарада я
защитил: „Тя се е объркала, обаче гледай, Той ги яде без никакво притеснение! Човек
може да си помисли, че Той би рекъл: „О, дай Ми плодовете. Защо Ми даваш
обелките?” А Той се храни с обелките и нехае.” Тогава Кришна обяснил: „Аз не се
храня нито с плодовете, нито с обелките, а с предаността. Нито корите, нито плодовете
могат да Ме удовлетворят; не Ми е нужно нито едното, нито другото. Аз живея от
предаността, Нарада.”
патрам пушпам пхалам тоям, йо ме бхактя праяччхати
тад ахам бхактй-упахритам, аснами праятатманах
(„Бхагавад Гита” 9.26)
Богът казва: „Аз приемам всички тези предложени храни; ала всъщност не
самата храна приемам, а намерението, вложено в приношението – идеала. Самият дух
на всяко нещо е което Ме интересува, а не външната показност. Аз живея във
вътрешния свят, така че в храната Ме интересува вътрешната същина, а не външния
вид.”
Затова се казва: бхаваграхи-джанарданах – „Бог Джанардана вижда
настроението на предаността.” Предаността нехае за обичайните правила и
предписания в този материален свят. При все това, в нашето паднало състояние ни е
даден съвета да продължаваме с арчана и в зависимост от степента на осъзнаването си
да поднасяме онова, което считаме за чисто, а нечистото да отхвърляме. На началните
етапи това е необходимо за собственото ни пречистване, но колкото повече
напредваме, тези външни съображения отпадат, а на вътрешните си придава все по- и
по-голяма значимост.
Формалностите се пренебрегват когато приоритетът е друг
Има още една история, илюстрираща това. Враджен Сил бил голям бенгалски
учен по философия, толкова необикновен, че веднъж, след като изнесъл лекция на
Международната Конференция по философия в Рим, президентът на срещата му казал:
„Обърках ви с Аристотел!” Уважавали го като Аристотел – такъв учен човек бил. Бил
възпитаник на Шотландския Църковен Колеж в Калкута и веднъж бил на изпит там. В
изпитната зала му дали въпросите и хартия, и той започнал да пише своите отговори.
Въпросите били много, но той толкова се вглъбил в отговора на първия, че забравил за
останалите. Така дълбоко бил потънал в отговора на този единствен въпрос, че вложил
в него цялото заделено време, пренебрегвайки всички останали. Когато звънецът бил и
изпитното време изтекло, той бил объркан какво да стори. Бил се занимал само с един
от въпросите; все пак предал листовете си и излязъл.

Бил най-способният студент сред всички, обаче си рекъл, че името му няма как
да е в списъка с успешно преминалите, защото бил отговорил само на един от пет-шест
въпроса. Въпреки това тайно проверявал дали списъкът не е вече закачен. Ненадейно
един ден открил името си най-отгоре. Бил слисан: „Но как така? Та аз отговорих само
на един въпрос, а оглавявам списъка? Как е възможно?”
Отишъл при професора: „Господине, аз отговорих само на един от въпросите,
как така сте ми отредили първото място?” „О, господин Сил, отговорът ви е на нивото
на учен-изследовател, а не на обикновен студент. Затова ви дадох първото място.”
Това е като рага-марга, където формалните неща до едно се пренебрегват, а се
извлича същината. Въпреки че било нормално господин Сил да попадне сред
провалилите си, професорът притежавал смелостта да си помисли: „О, неговият
отговор само на този едничък въпрос е с такова високо качество, че такъв студент
никога не може да бъде сметнат за неудачник.” Обратното, била му отредена найвисоката позиция. Такава е и любовта. Тя нехае за формалностите в своята истинска
преценка.”

Глава Четиринадесета
Да се обърнем към Абсолюта означава да вървим с главите си
По-добре е да си паднал преданоотдаден отколкото сахаджия. Кое е по-добре –
бедняк или крадец? Единият е имал пари и ги е изгубил; другият се преструва на богат,
вършейки неправди. Онзи, който е изгубил връзката, може скоро отново да я
възстанови. Но сахаджия означава или че е имал действителна връзка с истината, но я
е изгубил, тоест избрал е лош път – или че вече върви по лошия път. Тогава кое е подобра позиция? Да не получаваш вярното нещо или да получаваш нещо невярно? Кое е
по-висше?
В „Шримад Бхагаватам” се казва, че в тама-гуна, най-нисшата позиция, човек
взима „А” за „Б”. В раджа-гуна съществува съмнението дали това е истинско, или пък
онова. Човек не може да прецени кое е вярно. Обаче да смяташ, че „А” е „Б” и че „Б” е
„А” – това е най-лошата възможна грешка. Те са подведени; сахаджия означава
подведени. Приемат материята за съзнание, затова позицията им е по-пагубна от
позицията на онези, които нямат нищо или които са изгубили свързаността си с
истинското нещо. По подобен начин, заключението на маявадите, които смятат, че
вливането в безформения Брахман е най-висшата цел, е по-опасно, защото
„полуистината е по-лоша от лъжата”.
се дувера мадхйе винайи табу бхало
маявади-санга нахи маги коно кало
(„Шаранагати” 27.3)
„Общуването с онези, които открай докрай се наслаждават на сетивата, никога
не може да бъде толкова пагубно за духовното благополучие на човека, както
компанията на имперсоналистите.”
Ако някой признава: „Нямам пари,” а друг, който действително няма пари,
показва фалшива банкнота и твърди: „Това са пари”, неговото положение е по-лошо,
защото тъне в лъжа.
Така че да станеш сахаджия е по-зле. Някой е заблуден; неговото внимание е
уловено и вглъбено в погрешно разбиране. Такъв човек е имал някакво разбиране за
известно време, но е изгубил връзката; ала той отново лесно може да я възстанови.
Друг е бил примамен от погрешна концепция и затова да бъде убеден отново в
истината е по-трудно, защото умът му е обсебен от предубеждения. Първият не е зает с
нищо; заетостта, което е имал, си е отишла. Ала вторият обърква едно нещо с друго.
Приел е материята за божествена, а това е най-лошото.
Веднъж в детството си чух следния пример от моя учител в училище. Той
разказваше, че Америка имало добро музикално училище, ала условията за прием били
специфични. Ако някой имал някакви предишни познания по музика, за да го приемат в
училището трябвало да заплати двойна такса. А онези, които нямали никакви
музикални познания, плащали само стандартната такса. Защо? Защото тези, които
нямали някакви предварителни познания, не знаели нищо и затова би било лесно да
бъдат научени. Обаче другите, които имали предварителни знания, трябвало да платят

двойно, защото всичко онова, което знаели отпреди, трябвало да бъде забравено и едва
тогава щяло да им бъде позволено да се учат по верния начин. Най-напред трябвало да
ги научат да забравят своите предишни предубеждения – своите заблуди относно
музикалната наука – затова за тях таксата била двойна!
Това е нещо подобно. В единия случай няма бхакти, няма преданост; а в другия,
под маската на преданост, някаква нямаща нищо общо с предаността концепция е
обзела човека. Това е имитация, и още по-лошо – оскърбление. Шрила Прабхупада
казваше, че това е вачанам, да осмиваш преданите – Махапрабху, Рупа, Санатана.
Осмиваш ги, защото объркваш према с кама. Те двете са на противоположни полюси.
Да приемаш кама в името на према е не само кощунствено и пагубно за самия теб, но и
омърсяващо цялата атмосфера. Шрила Бхактивинод Тхакур казва:
каме преме декхо бхаи, лакшанете бхедо наи
табу кама ‘према’ нахи хай
туми та’бариле кама, митхя тахе ‘према’ – нама
аропиле кише шубха хай
кено мана, камере начао према прая
чарма-мамсамая-кама, джада-сукха авирама
джада-вишайете сада дхай
(„Каляна Калпатару” 18,19)
„Просто обърни внимание на това, мой братко: признаците на похотта и любовта
може да изглеждат подобни, ала при все това похотта не е любов. Но ти си приел
похотта на мястото на любовта и ако ѝ даваш свидетелството „това е према”, можеш да
мамиш единствено себе си, допускайки подобна грешка. Обърквайки едното с другото,
никога няма да получиш нищо благодатно. Похотта се занимава с плът и кръв, ала
любовта заема най-възвишената позиция в духовното битие.”
Истинската преданост не е толкова лесна
Така че те са противоположни – като Северния и Южния Полюс. Едната се
интересува от тялото, другата се интересува от Свръхдушата. Помежду им лежи
огромна бездна. Съществува океан на посветеност и най-високата му вълна е гопипрема. Тя е там, където е Кришна. А онова, което виждаме тук, е само имитация. Защо
е това строго предупреждение?
коти-мукта-мадхйе ‘дурлабха’ ека кришна-бхакта
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 19.148)
„След безброй милиони освободени души е много трудно да се намери и един
предан на Кришна.” Трябва да имаме предвид всички тези неща. Подобна посветеност
е възможна само на най-висшето ниво на духовно битие – в съзнателната сфера, където
всичко е дух и по никакъв начин не се вълнува от плътта и кръвта. То няма нищо общо
с тялото.
Най-кощунственото нещо е някой да играе ролята на Кришна, а някоя жена да
играе ролята на гопи, да се сливат и по такъв начин да се наслаждават. Да объркваш

едното с другото е немислимо! Всеки нормален човек би възненавидял това. Какво да
говорим за по-висшите предани, дори обикновеният морален човек би бил смутен от
подобна вест.
Рупа Госвами ни е дал пътеката на развитието:
адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крия
тато ‘нартха-нивриттих сят тато ништха ручиш татах
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.4.15)
„В духовното разгръщане началото е вярата (шраддха), след това е общуването с
преданите (садху-санга), сетне следва заемането в служене (бхаджана-крия),
пречистването от недостатъци (анартха-нивритти), постигането на непоколебимост в
предаността (ништха), духовният вкус (ручи), неизменната привързаност (асакти),
трансценденталните чувства (бхава) и чистата любов към Кришна (према). Това са
стъпките.”
Или от друга гледна точка:
ваикунтхера притхивй ади сакала чинмая
(„Чайтаня Чаритамрита”, Ади 5.53)
„Земята, водата, огънят, въздухът и етерът на Ваикунтха всичките са духовни.”
Трябва винаги да помним: „Аз съм рожба на татастха-шакти, междинната
енергия. Там съм се родил, а трябва да премина отвъд нея до сварупа-шакти, която е
много по-възвишена, много по-извисена от мен. Там дори пръстта е от по-висш
материал, отколкото съм направен аз. Земята, въздухът, водата, дърветата, птиците –
всичко там ме превъзхожда. Как бих могъл да встъпя там? Това не е нещо дребно, не е
нещо лесно. Не е по-силите на човека по собствено желание да влезе там; това зависи
изцяло от милостта на неговите наставници и покровители – гуру-крипа, ваишнавакрипа.
Там трябва да вървим с главите си, не с краката си. Всички са гуру, пръстта е
гуру, всички неща са гуру – по-висшестоящи. Аз съм направен от по-нисш материал, а
онази равнина е изградена от по-висша субстанция, така че е невъзможно да вляза там
по собствена прищявка. Вървейки натам, най-много да стигна до мукти,
освобождението – това е лесно. Оттам нататък обаче можем да бъдем въведени,
притеглени единствено чрез милостта им. Не става въпрос за права, когато говорим за
встъпването в онази сфера. Единствено и само милостта на някоя рожба на онази земя
може да ни отнесе там. Точно както в съда има гарант – някой, който става поръчител
на субекта - така и някой представител на онази земя ще поеме риска да ни отведе там.
Без подобна милост – ваишнава-крипа, гуру-крипа, бхагавата-крипа – няма как да
встъпим там.
Няма права - всичко е милост. Тази милост може да ни отнесе там. От своя
страна ние нямаме никакви права. Аз съм рожба на междинната енергия, но там цялата
субстанция – всичко – е направено от по-висш материал отколкото собственото ми
битие. Аз имам своето съществуване като личност и те всички също са личности, но
тяхното битие е по-висше от моето. Как тогава бих могъл да вървя по главите им?

Единствено в името на служенето мога да встъпя всред нозете им! По никакъв друг
начин - иначе е невъобразимо и невъзможно. Този принцип е труден за приемане от
ума, какво да говорим за действителното влизане там. Следният стих ни дава намек за
това колко е трудно:
бахунам джанманам анте, гянаван мам прападяте
васудевах сарвам ити, са махатма судурлабхах
(„Бхагавад Гита” 7.19)
„След много раждания онзи, който наистина има знание, се отдава на Мен,
Васудева, осъзнавайки, че Аз съм както източникът, така и същината на всичко
съществуващо. Такава велика душа се среща изключително рядко.”
Също както и:
муктанам апи сиддханам, нараяна параянах
судурлабхах прасантатма, котишв апи маха-муне
(„Шримад Бхагаватам” 6.14.5)
„О велики мъдрецо, сред милиони освободени души, избавени от невежеството,
и сред милиони сиддхи, които почти са постигнали съвършенство, едва ли има един
чист предан на Нараяна. Единствено такъв предан е напълно удовлетворен и
умиротворен.”
Лесно е да се помисли, ала изключително трудно да се постигне. Там не могат да
бъдат утвърждавани никакви права; не е въпрос на права да можем да идем там, така че
„правозащитниците” ще останат напълно разочаровани. Трябва да сме готови за целия
риск без никаква печалба. Но ако по някакъв начин можем да се озовем там, ще се
окажем с цялата печалба без никакъв риск.
Така че да станем истински ваишнави е почти невъзможно. Само по милост
свише можем да идем там: нищо не можем да направим от своя страна. Единствено с
пълна отдаденост, с пълна самозабрава, с пълна посветеност на интересите на онази
земя можем да се надяваме да бъдем взети там.
ваикунтхера притхивй ади сакала чинмая
мйика бхутера татхи джанма нахи хая
(„Чайтаня Чаритамрита”, Ади 5.53)
„Земята, водата, огънят, въздухът и етерът на Ваикунтха всичките са духовни.
Там няма материални елементи.”
Уддхава е предан от такова висше качество, че се моли: „Да можех да бъда
пълзящо растение там, бих сметнал, че добрата ми съдба е достигнала най-висшия си
предел.” Във Вриндавана едно пълзящо растение има висша стойност. Толкова висша,
че дори Уддхава е сломен. Уддхава, за когото Богът казва: „Ти си Ми най-любимият
предан. Обичам те повече и от самия себе си.” Същият този Уддхава копнее да се роди
като пълзящо растение там, във Вриндавана. Това не е просто хипербола. Щом Уддхава
мечтае да бъде храст или тревичка там, как тогава ние можем да си въобразим, че ще

вървим на това място? Та нали ще трябва да стъпвам върху главата на Уддхава! Колко
висша концепция трябва да е това място!
А сахаджиите – те са нелепи! Чрез имитация тук, в равнината на плътта и
кръвта, смятат, че ще постигнат това? Те са най-лошите врагове! Чрез подобно
подражателство не просто сами отиват в ада, но повличат там и толкова много други.
Те не осъзнават този факт, не знаят кое какво е. Затова и са ненавиждани в обществото;
обществото като цяло ненавижда тези бабаджи.
Но ние трябва да вярваме на нашия Гурумахарадж, който каза: „Такова е моето
нещастие – не можах да намеря и един ваишнава в тази Враджа Мандала.” Удряйки се с
длан по челото, той каза: „Нещастието ми е такова, че не успях да открия нито един
ваишнава на това велико свято място, Враджа Мандала.” Такова беше неговото
заключение.
И след като беше извършил враджа-мандала-парикрама, той каза за един
бабаджи, който бе признат за най-великия сред сахаджия ваишнавите, за техен водач:
„Той е каништха-адхикари. Може да бъде считан за начинаещ – става за първолак.”
Същият човек бе единодушно смятан за сиддха-бабаджи – за постигнал най-висшата
позиция сред тях. Въпреки това Шрила Бхактидиддханта Сарасвати Тхакур каза:
„Може да го приемат в първи клас.” И заяви това писмено, във вестника „Гаудия
Патрика”. Ето как ни обучаваше той – в бдителност, а не в сляпа вяра. Обясняваше ни
кое какво е и стремейки се да следваме насоките му, ние достигахме до същото
заключение.
Стъпка по стъпка трябва да подхождаме към най-висшата точка – без умствени
измислици, без имитация. Имитацията е най-лошото. Тя е ненавистна, противна. Ако в
името на онази висша любов представяме тази плътска боза с тяло и ум – няма поомерзителното нещо. Трябва да се стремим да избягваме това с цялата си воля и сили.
Шрила Кавирадж Госвами описва: ваикунтхера притхивй-ади сакала чинмая –
елементите в света на Ваикунтха всичките са духовни и е възможно онази земя да бъде
съзряна по научен начин с окото на душата. Трябва да разберем това – колко истинско
е. А с тази цел трябва най-напред да проумеем какво представлява областта татастха,
какво е вираджа, какво е брахмалока.
Но ние сме в такава материална позиция, че не можем да разберем дори този понисш процес:
индрияни паранй ахур, индрийебхях парам манах
манасас ту пара буддхир, буддхер ях паратас ту сах
(„Бхагавад Гита” 3.42)
Какво е душата? Не можем да проследим. Не можем да проумеем какво
представлява собствената ни душа. Има го светът – ние го възприемаме. Долавяме го
посредством сетивата, следователно те би следвало да са по-висши. Умът получава
опитност за света чрез сетивата. Над ума е способността ни да преценяваме. Над нея е
самата душа. И тогава доближаваме сферата на Свръх-душата – преминавайки през
вираджа, брахмалока и накрая достигайки Ваикунтха. Има толкова много слоеве за
прекосяване, но кой ги прекосява? Собствената ни душа. Ние сме неспособни да

открием дори нея – нашата собствена душа! Намираме се далеч от подобно разбиране,
в безнадеждно положение. Как тогава можем да казваме, че най-висшата концепция за
света на Параматма лежи в дланта ни? Това е кощунство.
Най-напред трябва да усетим собствената си душа. Каква е нашата истинска
същност? Каква е идентичността на позицията ни в духа? След това тази душа ще
трябва да отива все по-нависоко и по-нависоко. Прекосявайки все по- и по-скъпоценни
сфери, тя трябва да се въздига нагоре. Ала първо трябва да почувства собствената си
идентичност.
Така че сахаджиите, имитаторите, трябва да бъдат считани за врагове. Досущ
като Куизлинг (известен офицер от норвежката армия през Втората Световна Война,
който се предал на нацистите), те са джана-шатру – врагове, отгледани у дома,
вътрешни врагове. Подобен род имитация е най-лошият възможен. Обикновеното
подражателство може да е нещо лошо, но подражателството на най-висшата реалност е
отблъскващо и трябва да бъде отхвърлено, тъй като експлоатира Върховния по толкова
долен, низък начин. Това е сахаджия.
Ние не можем да прозрем собствената си душа. Такова е положението ни.
Потънали в тази груба материя на експлоатацията, ние сме неспособни да познаем дори
какво представлява умът ни – от каква субстанция е направен. Тогава как би могъл
някой да проумее какво представлява интелигентността, буддхи, способността ни да
отсъждаме вътре в себе си; или още по-нататък, какво е душата, а в крайна сметка и
сферата на Свръхдушата?
Въпреки това ние си живеем в този земен свят и си въобразяваме: „Получих Бога
на мечтите си. Държа Го в дланта си!”

Глава Петнадесета
Знанието, което не бива да бъде изоставено
Понякога може да бъдем заблудени, подведени да вярваме, че не бива да
изучаваме книгите на предаността. Затова можем да си речем: „Да анализираме, да
знаем – това не е част от предаността. Не е необходимо. Това е знание, гяна – то
противостои на предаността.”
Разсъждавайки по такъв начин, продължаваме да повтаряме святото име, а
където се дават някакъв разяснения във връзка с школата на предаността, се стремим да
ги избягваме. Ала това не винаги е най-доброто, защото като слушаме от подобаващ
източник, ние получаваме такъв вид знание, което ни дава подтик да продължаваме със
своята садхана.
В „Шри Чайтаня Чаритамрита” Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами казва:
сиддханта балия – трябва да разговаряме за сиддханта (съвършените заключения на
предаността).
Санатана Госвами е ачария на сиддхантата. Някой предизвикателно може да
рече: „Каква е нуждата да се познава сиддхантата – кое какво е? Ще продължавам да
повтарям святото име, а когато се дава някаква лекция с тълкувания върху „Шримад
Бхагаватам” или „Шри Чайтаня Чаритамрита”, ще я избягвам. Това се нарича знание:
гяне праясам удапася – „Човек трябва напълно да изостави ненужното усилие да
придобива знание чрез обсъждания на емпиричните философски истини.” („Шримад
Бхагаватам” 10.14.3)
Обаче гяна, знанието, споменато в този стих, не описва онзи тип знание, което
ни дарява истинско разбиране какво представлява преданият и какво представлява
Богът. Това знание външно изглежда подобно на гяна, ала ако идва от автентичен
източник, то е от съвсем друг тип и носи друга същина.
Предупреждението по отношение на гяна е дадено, защото всеки може да излиза
с какви ли не интерпретации на разкритите писания. Не е така, че трябва да се стремим
да узнаем всичко – каквото и да приказва някой, да тичаме там, за да научим нещо. Но
когато има някакво откровение, идващо чрез истински представител, който е по-висш
от нас, трябва да имаме пламенното желание да го чуем. Това ще укрепи позицията ни
и ще ни помогне да продължаваме да вървим нататък – да напредваме в нашата
сиддханта.
Знание, което е бхакти-сиддханта
Не бива да отхвърляме под общия знаменател „знание” следната сиддханта: кой
е Кришна и защо Той е сваям-бхагаван; кой е Нараяна; къде са двадесет и четирите
слоя неразбиране; къде са Ваикунтха и Голока; кой е Баладева; какви са различните
раси.

Ако кажа: „О, не – всичко това е гяна; пропускам го и се заемам със святото
име,” това е оглупяване. То би трябвало да се счита за нехайство и мързел. Трябва да
приемаме онова знание, което ще увеличи и задълбочи нашата вяра. Човек би следвало
да приветства подобни дискусии. Самият Бог казва:
мад читта мад-гата-прана, бодхаянтах параспарам
катхаянташ ча мам нитям, тушянте ча раманти ча
(„Бхагавад Гита” 10.9)
„Мислите на Моите чисти предани живеят в Мен, животите им са изцяло
посветени в служене на Мен и те извличат огромна наслада и блаженство от това да се
просветляват един-друг и да разговарят за Мен.”
В компанията на садху, да се разговаря за Него от различни гледни точки не е
„знание”, което да се избягва; напротив, това по спонтанен и естествен начин трябва да
се насърчава. То се нарича ищха-гощхи; гощхи означава „съчетаване”, а ищха значи
„желана компания”. В такава компания трябва да разговаряме за Него. Това е
необходима част от предаността.
А когато бхава-бхакти, истинските предани чувства, се пробудят, тези неща ще
дойдат автоматично:
кшантир авяртха-калатвам вирактир мана-шунята
аша-бандхах самуктантха нама-гане сада ручих
асактиш тад-гунакхяне притиш тад васати-стхале
итядайо ‘нубхавах сюр джата-бхаванкуре джане
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.25-26)
„Когато нуждата от екстатични чувства към Кришна даде плод в сърцето на
предания, следните признаци по естествен начин се проявяват в поведението му: той
става сдържан, не му се ще да си губи времето, непривързан е към светското, свободен
е от гордост, живее изпълнен с надежда, винаги е готов да служи, всякога изпитва вкус
към възпяването на святото име, обича да разказва за божествените качества на Бога и
обича святата обител на Бога. Тези девет симптома се наричат анубхава – подчинените
признаци на екстатичната любов.”
Ако някой садху спонтанно сам заговори за различните качества на Кришна, а
ние се отдалечим, пропускайки тази благодат, това е равно на самоубийство. Напротив,
нужна ни е привързаност към това – асактих. „О, добрите качества на Кришна се
описват чрез този посредник; трябва да се стремя да надам ухо.”
Защо иначе са били създадени ушите? Създадени са единствено, за да научаваме
вести за Него. Ушите и мозъкът са сътворени само с тази цел и би следвало да намерят
своето осъществяване в кришна-катха, хари-катха. Какво е предназначението на
„Гита”? А на „Бхагаватам”? Какво е мая? Какво е сварупа-шакти? Какво е истинско
знание и какво – заблудено, привидно „знание”? Всички тези неща трябва да ги знаем
до известна степен, защото да избягваме нежелателното и да приемаме желателното
предполага някакъв вид познание на всяка стъпка от нашия напредък.

Гяне праясам удапася – да избягваме безплодното търсене на знания не
означава, че не трябва да говорим за Кришна помежду си или че когато някой садху
тълкува нама, рупа, гуна, лила (имената, образите, качествата и забавленията) на Бога,
трябва да побегнем от това място. Не е така. Под гяна – в смисъла, употребен тук – се
имат предвид ученията на санкхя от следния тип: атеистичния Капила, школите на
Патанджали йога, Джаймини (карма-мимамса), будистката школа и т.н.
Освен това съветът да ги избягваме е предназначен за начинаещите, обаче един
проповедник трябва да се докосне до всичко, за да сложи всяко нещо на мястото му.
Също така понякога гяна, знанието, което е необходимо, може да дойде отвътре.
Има степен в предаността, когато нужното познание извира отвътре автоматично.
Съществува стадий в бхакти, когато нещата идват по такъв пророчески начин.
Способни сме да разбираме чрез откровение. Това се случва без никакво изучаване, по
вътрешната диктовка на чайтя-гуру. Понякога знанието в предаността може да ни се
притече на помощ, но като цяло това става посредством слушане от устните на
преданите.
Така че в равнината на Вриндаван, в концепцията за Кришна във Вриндаван не
липсва чит, знание. Чит означава четана, тоест съзнание – „да знаещ”. То не е в
търсене на величие и благоговение, каквито се откриват във Ваикунтха. Но когато
ананда надделее над чит, тогава съветът е „Не се старайте толкова чрез знание.” Това е
сат-чит-ананда и посредством чит, посредством способността ни да научаваме и
разбираме, ние не можем да постигнем всичко. Ала всичко идва автоматично при нас
благодарение на служенето. В служенето също има знание – съществува отдел на
знанието – и то се разкрива от само себе си.

Глава Шестнадесета
Онтология на духовната борба
Когато някой предан се старае да победи сетивата си – когато се стреми да
овладее влиянията на кама, кродха, лобха, моха, мада, матсаря (похот, гняв, алчност,
илюзия, лудост и завист) – в това време той не може да избегне борбата. Развитие
означава битки от различен тип; това е, което се случва на степента мадхяма-адхикара.
Най-общо казано, това е времето на трудностите. На по-ниското ниво каништхаадхикара, човек не се интересува от степента на своя напредък – тоест дали се сдобива
с преданост или не. Със спокоен ум той се занимава с арчана (обожание на муртите)
или с каквото друго е служенето му. Ала настъпи ли етапът мадхяма-адхикара, започва
истинската борба в живота. Ще се наложи да изглади много неща, лаукики ваидхики
вапи, не само по отношение на своя живот в преданост според изискванията на
писанията (ваидхики), но също и в социалното си положение (лаукики) – в обичайните
си дела, в кавгите и взаимоотношенията си в обществото и в образованието.
Обикновено наклонността да се проповядва възниква на това ниво; човек иска да
се разгърне, да се опита да отстрани трудностите в обкръжението си и да го прекрои
спрямо своите цели. Животът на нивото мадхяма-адхикара е живот на борба. Ала
достигне ли уттама-адхикара, човек става умиротворен. Вижда, че нещата навред
вървят добре според волята на Кришна. Способен е с лекота да прозира волята на
Кришна, съзира Го в основата на всичко. Така че не му остава много срещу какво да се
бори.
сарва-бхутешу ях пашйед бхагавад-бхаван атманах
бхутани бхагаватй атманй еша бхагаватоттамах
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.45)
„На най-висшето ниво на предано служене човек прозира във всичко Душата на
душите, Върховния Бог, Шри Кришна. Той вижда всичко във връзка с Върховния Бог и
разбира, че всичко съществуващо вечно пребивава в Бога.”
Обаче когато човек живее в равнината на невежеството (на погрешното
разбиране), за него е необходимост да намери хармония, тъй като вижда и двете – и
мая, и ишвара. Той иска да въдвори ишвара – Бог, божествеността, съзнанието за Бога
– и се стреми с всички сили да премахне неразбирането. Затова мадхяма-адхикара е
период на борба; това е стадият на садхана-даша, стадият на духовната практика.
Садхана-даша – етапът на духовната борба
В резултат на сукрити – духовната сполука, дължаща се на волно или неволно
отдаване на предано служене – душата най-напред се сдобива с шраддха, божествена
вяра. След това чрез садху-санга човек влиза в компанията на истински предани. Това е
етапът на слушането, шравана-даша. Следва варана-даша, когато той приема
принципите, ученията, пътеката на предаността. После идва садхана-даша – етапът на
практиката; тази степен е изпълнена с борби. Сетне е апана-даша, нивото на

напредналото осъществяване, когато човек чувства бхава-бхакти, чиста любов към
Бога.
И накрая, когато човек вече е на нивото на лила, намирайки се насред
божествените забавления, отново има борба, обаче тя е от съвсем друг тип. Във
Враджа, Вриндавана, също има съревнование, борба. Яшода си мисли: „Как да озаптя
това непослушно момче? Не успявам! Не мога да се справя с Него!” – има борба. Обаче
тя е създадена от йога-мая. Случва се в према-бхакти, ахи бхавати премна, и е
динамична по своя характер – не е статична. Където има динамизъм, неминуемо има
борба. По един или друг начин тя присъства като съревнование в равнината на лила. В
сакхя-раса на игра се разделят на две групи: от едната страна е Кришна, от другата –
Баларам. Всяка група иска да победи. Това също е борба, но със съвършено друг
характер, в съвършено различна сфера – трансцендентална игра.
В мадхуря-раса също има няколко групи. Тук е групата на Радхарани, там е
групата на Чандравали, и на толкова много други; и служителките на всяка група се
стремят да постигнат своя интерес – интереса на своята господарка. Динамичният
характер предполага вид борба – сладка борба. В този свят също има борба, но тя е
горчива. Когато трябва да се борим да отстраним невежеството и да въведем
истинската наука – да изминем пътя от неразбирането към чистото знание в началните
етапи – тази борба е много горчива. Не само е безвкусна, но понякога и болезнена. Ала
в колкото по-висши сфери навлизаме, битката става малко или повече сладка.
Борбата в групата на кама-рупа
Лила неминуемо означава вид борба. Съществуват различия, съществува
надмогване. Понякога се прибягва до измама – една от групите мами друга. Обаче
всичко е апракрита, пракрита-ват, свръх-трансцендентално, макар да изглежда досущ
като обикновените светски взаимоотношения.
Също така, там има и нещо като безнравственост, нити рахита – законите на
морала се нарушават в името на удовлетворението на Кришна. Това е много висше
разбиране: да направиш всичко, каквото и да е то, за Него. Групата на кама-рупа е
готова да направи всичко, без значение какво е, за Кришна и заради това си служене те
не са подвластни на никакъв закон. Кришна е източникът и господарят на закона и в
Негово име може да бъде сторено какво ли не, пряко съществуващия обществен закон.
агяяивам гунан дошан маядиштан апи свакан
дхарман шантяджя ях сарван мам бхаджета са ча саттамах
(„Шримад Бхагаватам” 11.11.32)
Онези, които са готови да нарушат в името на служенето към Кришна дори
заповедите на шастрите, дадени за наше собствено добро, наистина са предани от найвисш клас. Законът, установен от Бога, е за обикновените хора; съществува обаче
специална група люде, които са готови да пренебрегнат този закон, само и само да
служат на Господа.
сарва-дхарман паритяджа, мам екам шаранам враджа

ахам твам сарва-папебхйо, мокшаишями ма шучах
(„Бхагавад Гита” 18.66)
„Напълно изоставяйки всички видове религия, отдай се единствено на Мен. Аз
ще те избавя от всякакъв грях, не се отчайвай.”
Множество правила и ритуали на варнашрама-дхарма са дадени за наше добро,
ала това е когато се намираме на по-ниско ниво. А на по-висшето ниво
„пренебрегвайки закона, ще Му служа” – това се нарича вяра! Да речем, недопустимо е
да се влиза в харема на царя; общият закон постановява, че това е забранено на всички
и никой не бива да го нарушава. Но ако някой разбере, че е необходимо някакво
неотложно служене, ако заподозре, че съществува опасност за живота на царя и поема
риска да наруши закона, влизайки в харема за благото на царя – за да го спаси от някой
натрапник – той става почетен слуга. По подобен начин, съществува такава специфична
група предани, които са готови да нарушат закона заради удовлетворението на Бога.
Онези, които познават интереса на Кришна са специална група; те са най-възвишените
сред преданите. Законът е предназначен за общите маси, ала сладката воля на Кришна е
над всякакъв закон.
Където има живот, има и борба; където има развитие, има борба; където има
лила, игра, има борба, макар и от различен тип. Едната е сладка, другата е болезнена.
На по-ниското ниво за нас е някак болезнено да прережем връзката на привличането
към този свят, ала когато бъде установена неизменна свързаност с по-висшия свят –
когато си възвърнем тази свързаност – тогава да вървим нататък е щастие. Тъй като
напредък означава борба, тази борба ще продължава през целия етап на мадхямаадхикара.
След това, на нивото уттама-адхикара, външно животът може да стане
умиротворен. Ала отново, в по-висшия стадий на виласа (забавленията), прекосявайки
отвъд шанта-раса, степента на спокойствието, борбата започва отново, но тя е
сладостна борба. Урежда я не маха-мая, а йога-мая и ни отнася към центъра. Самата
земя там е съставена от раса – тя е расамая, изпълнена със сладък вкус; те я земята на
нектара, амритамая-лока. Разликата между двата вида борба е като опита на човек,
който работи насред гореща пустиня или всред благотворна атмосфера; или като
разликата между усилията на болен и на здрав човек.
Съществува един израз: „Невежеството е блаженство.” Невежият живее в
спокойствие, понеже не знае нищо – той е безсъзнателен. Умиротворен е, тъй като
липсва ли съзнание, липсва и болка. Когато някой пациент се превива от болка, лекарят
му слага инжекция (анестезия), за да приспи съзнанието му. Тази безсъзнателност е
невежество и също има някакъв вид вкус – тама-гуна. Ала това не е истински покой.
Да няма чувства - това е равно на нула. Но нулата също е безкрайна по характеристики.
Безкрайността и нулата си приличат. Ако добавим нула към нула, това е равно на нула.
Ако извадим нула от нула, пак е нула; ако разделим нула на нула – нула. По същия
начин е и с безкрайността – ако я добавим, извадим или разделим на безкрайност, все
ще е равно на безкрайност. Затова и „невежеството е блаженство”. Щом няма съзнание,
не може да става въпрос и за болка. Досущ като съществуването на камък. Онези, които
са изключително устремени към освобождението, достигат състояние подобно на
фосил или камък. Те толкова много искат покой, че получават такъв каменен покой.

йе ‘нйе ‘равиндакша вимукта-манинас
твайи ашта-бхавад авишуддха-буддхавах
архя криччхена парам падам татах
патантй адхо ‘надрита-юшмад ангхраях
(„Шримад Бхагаватам” 10.2.32)
„О лотосооки Боже, въпреки че неотдадените, които предприемат сурови
покаяния и отречения, за да достигнат най-висшата позиция, могат да считат себе си за
освободени, тяхната интелигентност остава нечиста. Те просто играят умствените си
игри, без да търсят начин да се прислонят у Тебе. Понеже не почитат Твоите лотосови
нозе, те просто се сгромолясват отново в материалното битие от своята позиция на
измислено превъзходство.”
На онези, които са решими да станат „едно” с Него, в крайна сметка се дава това
тежко наказание: захвърлени са в битието, приемайки такава форма на съществуване –
като камъни. В подобно състояние могат да си живеят в покой хиляди и милиони
години. Могат да се превърнат в Хималаите, в камък или в дърво. В Пураните
намираме примери за личности, прокълнати с такава съдба; в подобно състояние също
има вид покой – „невежеството е блаженство”.
Онези, които са се издигнали до шанта-раса, също намират определен покой.
Ала с навлизането във Ваикунтха отново се появява движение и то е с цел служене. В
дася-раса кипи дейност – кипи и борба. Там служат на заръката: „Направи това, иди
там, занеси това на еди кой си.” Има толкова много движение, а движение означава
борба. Само че тази борба донася покой. Такъв вид борба започва в дася-раса. А
шанта-раса е междинна, гранична позиция и в тази позиция на не-действие също има
покой, но той е с по-ниско качество.
атмарамаш ча мунайо, ниргрантха-апй урукраме
курвантй ахайтуки бхактим, иттхам-бхута-гуно харих
(„Шримад Бхагаватам” 1.7.10)
„Всички видове атмарами (които намират наслада у атма, или духовната
душа), особено онези, които са установени на пътя на себеосъзнаването, макар да са
избавени от всяка материална привързаност, копнеят да отдават чисто предано служене
на Върховния Бог. Това означава, че Богът притежава трансцендентални качества и
затова е способен да привлече всички, дори освободените души.”
Това е граничната позиция. Тя се намира тъкмо пред прага на действителното
служене.
брахма-бхутах прасанатма, на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу, мад-бхактим лабхате парам
(„Бхагавад Гита” 18.56)
„Безупречно чистосърдечната и себеудовлетворена душа, постигнала своята
съзнателна божествена природа, нито тъгува, нито жадува за нещо. Гледайки по
еднакъв начин на всички същества, тя постепенно добива върховна преданост, премабхакти, към Мен.”

И така, граничната позиция е позиция на тъй наречен покой. Но ние откриваме
динамичен „покой в борбата”, както изглежда външно в дася, сакхя и ватсаля-раса,
също както и в мадхуря-раса и нейните подразделения, свакия и паракия. Да
предположим, че служещите в мадхуря-раса трябва да се срещнат с Кришна посред
тъмната нощ в гората. На повърхността изглежда, че трябва да се преборят по толкова
много начини. По даден знак, чувайки песента на флейтата на Кришна, те трябва да
преминат през джунглата, за да бъдат на указаното място в уреченото време. Това
прилича на обикновена борба, но е най-сладостно действие.
Щом „борба” означава „действие”, тогава там, в онази равнина, където
действието е толкова сладко, борбата трябва да е нещо висше. Но ако ние си мислим, че
тя е нещо болезнено, тогава значи тази борба е на по-низшето ниво. Тук битките носят
страдание; всички действия, всички усилия донасят единствено болка. В по-висшата
равнина също има действия, ала те пораждат сладост; точно както сандаловото дърво,
когато го стриват, издава сладък аромат. Съществува борба с цел пораждането на
сладост.
Най-сладостните песни разказват най-тъжните истории
На най-висшето ниво също са много заети с борба. Ала тази борба поражда
нектар, който те пият. Да се бориш означава също и да си зает; всички там са толкова
заети – повече, отколкото изобщо можем да си представим. Те са толкова дейни, но
действията им не са болезнени – те донасят покой. Тук, стараейки се да се отървем от
нечестивото си привличане към светското, нашата битка е болезнена. Но както пише
английският поет Шели: „Нашите най-сладки песни разкриват най-тъжните ни мисли.”
Подобен род борба също ни носи покой. Когато начинаещият в предаността започва да
става непривързан към светското си обкръжение, да го изостави е болезнено, но той
изпитва и един вид умиротворение.
яд анучарита-лила-карна-пиюша-випрут
сакрид адана-видхута-двандва-дхарма винастах
сапади гриха-кутумбам динам утсриджя дина
бахава иха виханга бхикшу-чарям чаранти
(„Шримад Бхагаватам” 10.47.18)
Да речем, един предан напуска семейството си и близките му плачат и ридаят;
той също чувства болка от тяхната скръб. При все това, изпитва един вид
умиротворение от по-висше качество и така е способен да понесе привидната тъга от
раздялата си със семейния живот. Когато се отказва от дома и семейството си, той
чувства болезнена реакция – но отвъд нея, в сърцевината на сърцето си, усеща някаква
светла надежда. Когато някой заминава за чужда страна, за да припечели пари, той
оставя семейството си и изпитва болка от това; обаче в сърцето си разбира, че ще
донесе при, които ще му дадат удовлетворение и ще му позволят да се наслаждава.
По подобен начин, когато човек напуска светския живот и своята привързаност
към погрешното разбиране, привидно или външно той изпитва болка от това, което
прави. Ала сърцето му е изпълнено с надежда за едно светло бъдеще и тя му дава сили
да продължи.

И така, когато изпитваме привличане към този злонамерен свят, но се стремим
да го напуснем, в такъв момент ние се борим и това е болезнена борба. Въпреки всичко,
съзираме отвъд нея светлата надежда за някакъв несравним нектарен вкус на живот.
Така че борба не винаги означава болка. До известен предел е болезнено и това
се дължи на мая – неразбирането. Откриваме признаци на болка и в кришна-лила, но
това не е истинска болка. Болката е привидна; само изглежда такава. Кришна е казал, че
ще дойде в една определена кунджа и Радхарани отива там с приятелките си, обаче Той
не идва. Това се нарича калахатарита – ненавременно – когато любимият те подведе и
разочарова. Има и толкова много други ситуации, като например мана (ревност).
Всички тези неща са болезнени, но както пише Кришнадас Кавирадж Госвами,
описвайки кришна-према: бахя виша-джвала хая, бхитаре анандамая – външно
изглежда като огромна болка, ала сърцето се облива в блаженство. Така че „найсладките песни са онези, които разкриват най-тъжните ни мисли.” Отвън е тъжно, но
отвътре е сладко.
Когато приемем святото име, отначало считаме за свое задължение да
отброяваме толкова много кръгове и понякога това е болезнено. Но когато се сдобием с
вкус към името, тогава вътрешната ни наклонност ни кара да го повтаряме все повече и
повече – а не че по задължение ще трябва някак да направим шестнадесет кръга. Когато
добием ручи, съкровен вкус към това специфично служене, то се превръща в щастие.
Но докато не достигнем тази позиция, неминуемо ще има болка.
Докато не изпитваме такъв вкус и извършваме това служене като задължение,
ще чувстваме известна болка. Така че садхана-даша е малко болезнена като цяло.
Сетне в апана-даша става сладко. По скрит начин, разбира се, сладостта е навсякъде –
защо иначе човек би поел по духовния път? Това е възможно единствено в надеждата
за сладост. Все пак, ако искаме да го разгледаме аналитично, процесът е следният:
шравана-даша, слушане; след това варана-даша, приемане; после садхана-даша,
практикуване. До тази точка включително е малко болезнено. Сетне идва апана-даша,
осъществената преданост; и накрая прапана-даша, пълната себеотдаденост. Каквато и
болка да съществува там, тя е само привидна; в същината си всичко е сладост.

Глава Седемнадесета
Уловени във фина буря
Предразсъдъците на нашата предишна опитност
Ние сме уловени – една фина буря е покрила с прахоляка си очите на нашата
душа. Вътрешната ни визия, гъсто затулена от прахта на множеството различни
погрешни разбирания на отделния интерес, ни кара да пренебрегваме всеобщия
интерес. Това умствено покривало от предразсъдъците на личната изгода ни пречи да
виждаме реалността.
вишая-дхулите кемане се парататтва паия декхите
„Как би могъл човек да долови всеобхватната вълна, когато умът му е изцяло
погълнат от всевъзможни видове частен интерес? Как би могъл да разпознае всеобщия
интерес, всемирната вълна? Единствено онзи, който напълно се е отказал от всякакво
лично преимущество и жадува да разбере всеобхватната вълна – само той може да я
види ясно.”
Артхешв абхигях сварат: с каква цел се върти този свят? Отговорът е ясен – той
е „За себе си”. Реалността е за себе си – не да удовлетворява множеството, а Единия.
Всички вълни са предназначени да служат на този Един и ако можем да се влеем на
това ниво, ще съумеем да разберем истината, ала не и в противен случай – а тогава сме
замесени в кражба.
Далече сме от истината щом не можем да видим, че всичко, всички вълни се
стичат към удовлетворението на Единия – сваям бхагаван. Влагаме усилията си в една
измама; ние сме измамници, заблуждаващи не само себе си, но и света. Всеки – всички
баддха-дживи (обусловени души) са повече или по-малко измамници. Такова е нашето
положение и ние трябва да се избавим от това неразбиране, от тази самозаблуда и лъжа
спрямо обкръжението, ако жадуваме да възвърнем истинската си позиция.
Как да четем вътре в себе си?
Тогава ще можем да идем там и да намерим тази всеобхватна вълна,
действително да я видим – да имаме даршан. Даршан значи „да видиш”; но как да
видим? Това трябва да се научи. Какво да видим? Как да разчетем какво се случва
вътре в нас, както и навън? Това означава правилно разбиране, правилно образование.
Истинското разбиране на себе си, както и на обкръжението, се нарича истинско
образование. Това образование трябва да е ведическо. Стандартът трябва да е изведен
извън тази област на мая – тази земя на неразбирането; стандартът трябва да е изведен
от съвършената сфера посредством Веда – разкритата истина.
Трябва да приемем разкритата истина и да се сбогуваме с тъй нареченото научно
знание, както и с останалите видове възприятие, които до едно са погрешни,
основаващи се на фалшива опитност и невярна информация. „Това ми принадлежи;

това принадлежи на него, а онова – на тях.” Подобни преценки всичките са фалшиви.
Трябва напълно да се избавим от тази мания!
Нещо повече, трябва не просто да се освободим от тези погрешни представи, от
неразбирането на външните вълни, но трябва и да постигнем позитивна позиция – да се
научим да долавяме вълната, вибрацията на Голока. Голока е най-всеобхватната, найфундаменталната равнина. Ако съумеем да се настроим хармонично спрямо тази
равнина, ще бъдем отведени във Вриндаван или Навадвип и там ще видим нещата
такива, каквито са.
Някои са привлечени повече към кришна-лила, други са привлечени повече към
гоура-лила, а трети изпитват копнежа да бъдат приети и на двете места. В самата
кришна-лила също, някои са привлечени към лагера на Радхарани, други – към лагера
на Кришна, а някои държат междинна позиция. Откриваме подобен род многообразие –
съществуват подразделения и те са необходими за целите на лила според подредбата на
йога-мая. И така, в най-висшата равнина откриваме два вида забавления – кришна-лила
и гоура-лила – и те са с равна стойност. При едното има обмен между „една ограничена
група”, а в другото обменът е придружен със склонност към разпространение сред
останалите. Ала те са с еднаква стойност. И раздаденото, и онова, което е доставило
наслада, са с едно и също качество на екстаз, сладост, любов и красота. Някои са попривлечени към едната лила, а други – към другата. Дори вътре в самата гоура-лила
откриваме например такива като Нарахари Саркара и последователите му, които били
повече отдадени на Кришна, отколкото на Гоуранга, докато други били по-силно
привързани към Гоуранга, отколкото към Кришна. Всичко това е според волята на Бога,
върховната воля – Неговата лила.
В гоура-лила Гададхара Пандит държи първенството – всичко му принадлежи.
При все това, той трябва да признае, че е бил ограбен – Гоуранга му е отнел всичко!
Той е всецяло посветен на Гоуранга. Затова Шрила Кавираджа Госвами казва: техо
лакшми-рупа, тара сама кеха най – че той представя главната енергия на Гоуранга и
никой не може да се сравнява с него. Такова е заключението на Шрила Кавираджа
Госвами за Шри Гададхара. Той е гоура-према-мая, въплъщението на любовта на Шри
Гоура.
Гададхара Дас олицетворява сиянието на Радхарани, ала Гададхара Пандит
олицетворява Нейното настроение, Нейния нрав – самото Ѝ сърце. Сякаш Махапрабху
е отнел душата на Гададхара Пандит, а тялото му все още стои. Такава е позицията на
Гададхара Пандит – той е съвсем празен и върви след Махапрабху. Не е цялостен сам
по себе си. Нещо - най-важното у него, сърцето му - е било откраднато от Махапрабху.
Той няма друг избор, освен да Го следва. Той е всецяло отдаден на Махапрабху.
Позицията на Гададхара, ролята, която той играе, е нещо като тази на Радхарани.
Нейното сърце е откраднато Кришна, а празното Ѝ тяло все още си стои. Радха-бхавадюти-субалита науми кришна-сварупам: той напълно е потънал в концепцията за Шри
Гоуранга. Гоуранга му е отнел всичко, така че не ми е останала друга алтернатива. Той
е изцяло вглъбен, напълно превзет от Него.

Доминираната половина на целостта
Откриваме, че постъпките през целия му живот са били такива. Измежду
останалите бхакти, на някои било заръчано да заминат за Вриндавана. На други пък
било позволено да идат там, но макар че Гададхар Пандит искал да посети Вриндаван
заедно със самия Махапрабху, му било отказано: „Не, ти няма да ходиш там.”
Когато Джагадананда Пандит поискал да отиде там, Махапрабху, макар и с
колебание, му дал разрешението си: „Добре, иди, но винаги се движи под водачеството
на Рупа и Санатана.” Дал му освен това и някои специални насоки: „Прави това и това,
но недей да правиш онова.” Обаче на Гададхара Пандит не било разрешено да отиде.
Той е олицетворение на самата Шримати Радхарани; при все това странното му
положение е такова – Кралицата на Вриндавана, но сега пренесена в Навадвип.
Позицията му била тъкмо обратната – не можел и да стъпи във Вриндавана! Молил се
за разрешение, но Махапрабху не му дал. Отвърнал: „Не, остани и живей тук.” И той
трябвало да се покори. Шри Гададхар Пандит представя подчинената половина на
целостта. Целостта се състои от доминираща и доминирана половини, и той
олицетворява доминираната половина. Той е едната половина от Абсолютната Истина.
У ученията на Шрила Бхактивинода Тхакура, чието проповядване бе вдъхновено
от Шри Гададхара Пандит и Шриман Махапрабху, също откриваме цялата същина,
съществуваща на тази равнина на вибрация. Тези две личности – Шри Гададхара и
Шрила Бхактивинода Тхалура – са нашите велики учители, нашите водачи. Поднасяйки
им своето обожание, ние засяваме семената на най-висшето си благо. По милостта на
нашия велик Гурумахарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад, успяхме
да проумеем това.
А Бхактивиод Тхакур, макар като цяло да има своята позиция, в една
„относителна” визия на ученика, Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур
виждаше Шримати Радхарни в него. Той веднъж каза, че Радхарани олицетворява
пълната игра на аща-найика – осемте характеристики на лирическата героиня. Виждаме
ги всичките представени по съвършен начин у Нея. На други места може и да
откриваме техни частични проявления, но пълната им изява е единствено в Нея.
Той каза: „Аз виждам моя Гурудева като Гуна Манджари, и в този облик на
манджари той е частично проявление на Радхарани. Но ако се опитам да погледна още
по-задълбочено, откривам го напълно отъждествен с Нея – и осемте вида качества,
проявени в служенето към Кришна (аща-найика) се откриват у него. Ако го погледна с
малко по-изправена глава, аз виждам, че той е едно с Радхарани. Ачарям мам
виджаният – „Познай в учителя си Мен самия.” Ако вложа вниманието си в това
шастрично правило и се постарая да изследвам значението му, откривам, че Радхарани
идва да заеме мястото си там, в позицията на моя Гурудева.” По такъв начин той е
видял в Бхактивинода Тхакура пълното олицетворение на култа на Шри Гоуранга.

Неспирните забавления в Навадвип Дхам
Това осъзнаване е изразено в неговата поема, където разкрива, че е съзрял
Сварупа Дамодар Госвами в Гоура Кишора Дас Бабаджи Махарадж, а Шри Гададхара
Пандит – в Шрила Бхактивинод Тхакур. На едно място той пише: гададхара-дин дхари
паияччхе гоура-хари – че приема деня на напускането на Шрила Бхактивинода Тхакура
за идентичен с деня на напускането на Шри Гададхара Пандит. На друго място, в
своята поема, написана в заключението на коментара му към „Шри Чайтаня
Чаритамрита”, е написал: „Тук, в Навадвип Дхам, вечните забавления продължават
безспир; единствено онези, които са добили такава дълбока визия, могат да ги
доловят.”
гададхара митра-вара, шри сварупа дамодара
сада кала гоура-кришна яхе
джагатера декхи’клеша, дхария бхикшука-веша
ахарахах кришна-нама бхадже
шри гоура иччхая дуи, махима ки кава муи
апракрита паришада-катха
пракаша хаия севе, кришна-горабхинна-деве
апракашя катха ятха татха
Той казва: „Много е трудно да се долови сладката воля на Шри Гоуранга, но ако
можем да се издигнем до това ниво, ние виждаме, че Сварупа Дамодар Госвами и Шри
Гададхар Пандит са винаги заети в своето служене тук, в Навадвип. Понякога то е
стаено, а друг път се появява на повърхността. В онази равнина всичко тече безспир по
сладката воля на Шри Гоуранга – без никакво ограничение. Но сега аз откривам, че
тези двамата са се появили на повърхността като Шрила Гоура Кишора Дас Бабаджи и
Шрила Бхактивинода Тхакура. Видял съм това със своите очи на божествено служене,
ала то не бива да се обявява – не бива да се разправя публично къде ли не. Хората ще
му се надсмеят. При все това, такова е моето съкровено сърдечно заключение.”
Написал е това в своята поема, с която завършва коментара му към „Шри Чайтаня
Чаритамрита”.
Шри Гададхар Пандит е отъждествен с Шрила Бхактивинода Тхакура. Такова бе
виждането на нашия Гурудева, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Той
прозираше у тях една и съща идентичност. За него шикша-гуру-парампара бе найсъщественото нещо.
Елиминирайки сахаджия-вада, която придава твърде голяма значимост на
външното покритие, старайте се да прозирате навътре и да виждате нещата в по-голяма
дълбочина. Стремете се да разбирате по-дълбоките вибрации на външното обкръжение,
както и вътре в себе си. Гмурнете се надълбоко и ще откриете равнината на най-фините
трептения, които ще ви носят вестите и ще виждате истината.”

Глава Осемнадесета
Заключение
Коридорите на магнита
Моля ви, слушайте внимателно какво ще обясня. Ще се постарая да ви
разтълкувам по съвсем научен начин най-общо темата – независимо от никакви
религиозни концепции.
Най-напред трябва да разберем, че съществуват три равнини на живот:
1. Равнината на светското наслаждение
2. Равнината на отречението
3. Равнината на посветеността.
Равнината на наслаждението е където се намираме в момента, повече или помалко. Светско наслаждение означава експлоатация; без експлоатация никой не може
да съществува в тази равнина. Всичко гъмжи от живот; увивните растения, тревите и
дърветата също са пълни с живот. Ала без експлоатация и погубване на други форми на
живот, никой тук не може да поддържа тялото си.
Материалният свят е нивото на експлоатацията, а както гласи третият закон на
Нютон, „на всяко действие има равно по големина и противоположно по посока
противодействие.” Чрез експлоатацията човек влиза в дълг и за да изчисти този дълг се
налага да слезе надолу. По такъв начин има толкова много души, въртящи се нагоре и
надолу, нагоре и надолу благодарение на действията и последиците в тази равнина на
експлоатацията. Обществото се стреми да експлоатира до краен предел; навсякъде
всеки се опитва да живее за сметка на другите. Без това животът е невъзможен на тази
арена, тъй като това е равнината на експлоатацията.
Будистите и толкова много други се опитват да се измъкнат от това заплитане на
експлоатацията и да открият живот, където тя отсъства, където няма действие и
последица. За да избегнат действието и последицата, те се стараят да заемат позиция на
отречение и достигат до концепция, подобна на сън без сънища – самадхи или нирвана
– пълно отдръпване от обективния свят и пребиваване в субективната равнина. Без да
позволяват на чувствата си да действат в по-нисшата равнина, винаги запазват
субективна позиция, а това е нещо като сън без сънища.
Групата на теистите обаче е на мнението, че съществува и друг свят – светът на
посветеността. Тази посветеност е тъкмо обратното на експлоатацията. В светската
равнина всяка частичка се стреми да експлоатира обкръжението, ала в равнината на
посветеността всяка частичка иска да служи на обкръжението; и не само на
обкръжението, но истинският ключ към живота в онази равнина е служенето към
центъра. Ние живеем в органична цялост, затова и всяка частица трябва да е вярна на
органичния център.
Съществува център, който бъде ли познат, познато е всичко и който бъде ли
постигнат, постигнато е всичко. Дадените надълго и нашироко наставления на
свещените писания се свеждат до кратичкия съвет да се стремим да намерим този
център. В началото някои могат да сметнат това за налудничаво твърдение: „Като

познаеш Един, си познал всичко! Какво е това? Само някой луд може да твърди
подобно нещо!”
За да бъде изяснен този въпрос, в древните писания се дава аналогия: когато
поливате с вода корена на едно дърво, цялото дърво се подхранва, както и ако поемате
храна в стомаха си, цялото тяло се храни. По същия начин, ако извършвате служене
към центъра, всъщност служите на всичко. Избягвайки както равнината на
експлоатацията, така и тази на отречението, трябва да се стараете да встъпите в
равнината на посветеността. Атма – това сте вие, самата душа – принадлежи на онази
равнина. Тя е истинският свят, а този материален свят е изкривеното му отражение.
Вие не принадлежите на този умиращ свят
Затова приключете с това животинско съзнание, което ви поглъща – съзнанието,
че сте плът и кръв. Вие не се ограничавате до плътта и кръвта! Вие сте единици
съзнание и няма да умрете. Не принадлежите на този умиращ свят, където всичко със
сигурност погива заради погрешното си отъждествяване. Вменено ви е, че неминуемо
ще умрете, че неминуемо ще изнемощявате, неминуемо ще се раждате, неминуемо ще
страдате от болести. Ала всичко това са недостатъците на погрешното ви
самоопределение, обърквайки аза със своето тяло. Това е животинско съзнание съзнанието, че сте животни. Но вие не сте. Вие сте съзнателни единици, вие сте дух,
вие сте души!
И не само, че душата е безсмъртна, не само, че Бог съществува, не само, че Той е
абсолютната реалност и върховното съзнание, но самите ние сме частици от този
съзнателен свят. Бидейки духовни искри, нашите души са вечно свързано с Върховния.
Бог е сравняван със слънцето и от Него се излъчват безброй души, досущ като точици
светлина, идващи от слънцето. Светлинните точици никога не могат да бъдат считани
за еднакви със слънцето. Съществува вечна отлика. Ала тези точици светлина са
завинаги свързани със слънцето и притежават същите слънчеви качества, макар и в
минимална степен. По същия начин, всички души са завинаги свързани с Върховния.
По качество си приличат, ала в количествено отношение съществува вечна разлика.
Тази вечна разлика оставя място за любящ обмен между душите и Бога. Това е
щастливата равнина на живот, където всичко се движи в божествена хармония.
Затова завинаги се разграничете от тази мания, от това неразбиране и погрешно
самоотъждествяване с този материален аспект, който е просто резултат от заслепилата
ви илюзия. Възвърнете си славната позиция на души. А как е възможно това?
Произходът ви е от междинната енергия, затова не можете да стоите на собствените си
два крака. Нуждаете се от някакъв подслон – или земен в рамките на светската ви
идентификация, или отвъд нея; ала трябва да имате убежище над главите си.
В зависимост от последствията на своята карма – предходните ни дела – ще
бъдем поставени в определено обкръжение. Там душата приема специфично тяло,
съответстващо на нашата карма. Нека започнем духовния си живот от мястото, където
се намираме, каквото и да е то; нека започнем да отработваме всички тези самскари
(светски наклонности), съставляващи умствения и физически кофраж, в който живеем.

Тат те ‘нукампам сушамикшамано
Никой освен нас самите не е отговорен за ситуацията, в която сме поставени.
Понякога може да изглежда, че върху ни се стоварва несправедливост, но в
действителност всичко това ни се случва в резултат на собствените ни минали дела.
Ала ние не винаги си спомняме тези отминали дела, тъй като в природата ни е да
забравяме. Щом осъзнаем, че всичко сполитащо ни се дължи на собствените ни
предходни действия, ние достигаме до коридора на истинското освобождение.
Затова не трябва не просто да живеем в настоящата си позиция без да се
оплакваме, но нещо повече – трябва да я считаме за истински нужна, като въздигащ ни
духовен трамплин. Нека по такъв начин приемаме всички спохождащи ни превратности
като милостта на Бога. Нека отработим подобен позитивен начин на виждане в
добродетел: „Точно от това имам нужда. Няма грешка в сметките на Господ. Това
изпитание ми е пратено за мое добро. Да устоя, да се изправя срещу това
противопоставяне и да го надмогна е шансът ми да се развивам в живота си. Този изпит
ми е даден от Бога, за да благоприятства напредъка ми.” В писанията ни се дава съвета
да посрещаме всички обстоятелства по такъв оптимистичен начин. Тогава много лесно
и бързо ще прескочим тези стени на неразбирането, тази мая или илюзия, и ще бъдем
освободени; и дори още повече – ще бъдем включени в Божието съзнание в живот на
посветеност.
Абсолютната Истина е за себе си
Истинският свят е където всяка частица посвещава себе си на цялото,
представено от центъра, точно както в едно здраво тяло всеки атом работи за благото
на цялото тяло. Ако някой атом работи за себе си, той е краен експлоататор и е ясно, че
подобни работници са пагубни за личния интерес. Всяка част от тялото, всеки атом
трябва да действа за добруването на цялата система. Съществува център и под негова
насока системата работи.
Каква е позицията на центъра? Тази абсолютна истина, първопричината на
всичко, трябва да има две характеристики. Какви са те? Трябва да е от себе си и за себе
си. Моля ви, опитайте се да вложите вниманието си. От себе си означава, че Той е
Своята собствена причина – нищо друго не Го е създало. Ако нещо Го бе създало, този
създател би имал първостепенна значимост. Затова, за да бъде Абсолют, Той трябва да
е вечно съществуващ, несътворен от нищо. Абсолютът следва да притежава тази
характеристика. Следващата характеристика е, че абсолютната истина е за себе си. Той
съществува за собственото си удовлетворение, а не за да удовлетворява някой друг.
Ако съществуването Му би било за удоволствието на друго същество, тогава Той би
бил втори, а онзи, за чието удовлетворение живее, би заемал първостепенната позиция.
Затова Абсолютът трябва да притежава тези две характеристики: Той сам е
собствената си причина и съществува единствено за Свое удовлетворение, за да
осъществява собствените си цели.

Абсолютът е от себе си и за себе си. И една тревичка да помръдне, тя го прави,
за да осъществи намерението на Абсолюта. Всичко - всяко събитие, всяка случка –
трябва да е за Негово удовлетворение. Така че истинският поток е Неговата игра,
Неговите забавления. При все това се оказваме водени от отделен интерес: семеен
интерес, или държавен интерес, или пък хуманитаризъм. Винаги съществува сблъсък
между безбройните отделни интереси и това поражда проблеми. Но ние трябва да
изоставим всичките си тъй наречени специални интереси, да излезем от
недоразумението и да се стремим да постигнем функцията на частици, действащи в
интереса на цялото. Трябва да не забравяме да сме верни на центъра. Понастоящем
всичките ни съответни задължения са в рамките на частния ни интерес, ала трябва да се
откажем от това локално самоотъждествяване със собствения ни интерес и да се влеем
напълно в интереса на органичната цялост.
Виждаме, че ако някой военен офицер вземе дори само три долара за собствени
цели, той бива наказан. Обаче ако избие мнозина заради интереса на държавата, го
награждават. По подобен начин, каквото се върши за удовлетворение на цялото е
добро, но ако правите нещо за себе си или за някой личен приятел, ще бъдете наказани
под формата на негативни последици, които ще ви полетят по един или друг начин.
Нито експлоатацията, нито отречението вършат работа. И експлоатацията, и
отречението са противоестествени. Щастливият живот е животът в посветеност. В една
органична цялост общият интерес е всеки да бъде посветен на центъра, а на центъра
означава на цялото – именно това значи да си истински посветен на цялото.
Не слагаме храна в очите си, нито в носа, в ушите или където и да било другаде,
освен в стомаха. Единствено тогава тя ще бъде правилно разпределена и целият
организъм ще е здрав. Всички ние сме частици от цялостната вселена и наш дълг е да
работим за цялото – това е преданост, посветеност, отдаденост. А откъде ще научим за
тях? Ще получим помощ от разкритите писания и от множеството светци и божествени
посредници, които също идват от онази равнина, за да ни заведат в хармонията.
Религията на най-висшата хармония
Най-висшата хармония в религията е дадена от великия индийски светец от
петнадесети век, Шри Чайтаня. Той тълкува предаността на основата на „Бхагавад
Гита” и „Шримад Бхагаватам” – индийските писания, считани за заключението на
всички откровения. Шри Чайтаня Махапрабху обяснява, че енергията или силата не са
най-висшето нещо, но познанието е над тях. Познанието може да владее силата,
донасяйки благотворен резултат. Ала дори още по-нататък, самото познание също
заема по-нископоставена позиция: над него са любовта и нежността, именно това е найвисшето. Нито знанието, нито силата, а само обичта могат да донесат пълнота в живота
ни.
Милостта е по-висша от справедливостта. Справедливостта съществува само
там, където има нужда от закони и правила, ала в царството на абсолютния автократ,
който е абсолютното добро, не може да става и въпрос за каквато и да било боязън от
Него. Той е абсолютното добро, а абсолютно добро означава абсолютна любов и
нежност – това значи да си си у дома. Обратно при Бога, обратно вкъщи.

Какво е дом? Това е където откриваме, че се намираме насред своите
доброжелатели. Ако ние не се грижим за своето добруване, има толкова много, които
ще се погрижат за нас – цялото обкръжение ще се грижи за нас и това означава „у
дома” – царството на Абсолюта. Можем да встъпим на служба при Него, което е найвисшата позиция, и да видим нежността, любовта, хармонията и красотата, които
съществуват там. Всички тези синоними са подобни. Те съставляват природата на
първопричината и на доброто, и ние трябва да идем там. Злоупотребявайки със
свободната си воля, по някакъв начин сме се отклонили, ала сега сме призовани: „Елате
си у дома, обратно при Бога, обратно вкъщи, на най-висшето място, в земята на
любовта.”
Това е, най-общо и накратко казано, цялата същина, която ви представих:
концепцията за Божието съзнание, дадена в „Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам” концепцията, изразена от Шри Чайтанядева. Вървете към центъра, вложете живота си в
пълна посветеност на центъра; този център стои над справедливостта. Той е
всемилостив, любящ, мил и прекрасен. „Бхагавад Гита” дава кратък обзор на всички
концепции за религия. И така, експлоатацията, отречението и посветеността са трите
равнини на живот, а самата душа е жител на земите на посветеността.
Всички души са отдадени частици, ала по някакъв начин, злоупотребявайки със
своята частична свободна воля, те са навлезли в света на експлоатацията. Буда и други
искат да се отдръпнат оттам, да се измъкнат от оплитането на експлоатацията, на
действията и последиците, посредством пълно оттегляне. Те казват, че след оттеглянето
душата може да живее щастливо. Все пак, отново има вероятност да бъде объркана в
този капан. Обаче там, където душите наистина живеят, на онова място всички те са
посветени частици. Ако искаме да проследим кое ги хармонизира и ги поддържа в
онази равнина, ще видим, че всички работят за цялото. И това цяло е представено от
Единия, от абсолютното добро.
Ала за да разберете това, ще трябва да се гмурнете надълбоко, не в равнината на
тялото и ума, а в равнината на душата. Ще трябва да се гмурнете надълбоко в
реалността, която е вътре във всички нас. Това не е нещо чуждо и външно, което да се
придобие назаем; душата е вътре у всекиго, дори в буболечките и дърветата. Така че
трябва да се издигнем до нивото на душата. Елиминирайте и физическата, и умствената
си обвивка и намерете собствения си аз. Там ще откриете ключа към истинския свят,
където животът си заслужава да се живее.
Ако искаме да заживеем в онова по-висше царство, ще трябва да служим. Чрез
служене и жертва се въздигаме, а чрез настроение за наслаждение пропадаме. Трябва да
разберем какво е експлоатация и наслаждение, и какво – по-висше служене.
Божественото служене е чисто и в това служене има чист тип екстаз. Давайки, ние
печелим. Експлоатирайки, губим. Трябва да виждаме всички тези неща и раждането в
човешки облик е много ценно за добиване на подобна визия. Влизайки в досег със
садху, светците, божествените представители, трябва да се стремим с всички сили да се
избавим от това оплитане и да стъпим в земята на любовта, посветеността и нежността,
където всяка дума е песен, всяка стъпка е танц, а флейтата е най-скъпата приятелка.
Всяка дума е песен, но това не е звук от тази равнина. Той идва от друг свят –
свят толкова нежен, толкова сладостен, толкова пленяващ сърцето. Свят, в който

правилното поведение се случва толкова сладостно и хармонично. Всяка дума е сякаш
песен. Всяко движение е сладко, сякаш е танц. По този начин е описано. Всичко е
наситено с най-висша степен на красота. Това е земята на красотата – там всичко е
прекрасно, всичко е докоснато от божествената хубост. Онзи, който е първопричината
на всичко, е очарователен, привлекателен, пленителен за сърцето и душата.
Да! Съществува такава земя. Там е Сладкият Абсолют – Богът на любовта е там.
Всичко там е за Негова радост. Но по какъв начин ние можем да постигнем
божествения живот? Трябва да разграничаваме между светско и божествено. Трябва да
ги изследваме, за да приемем божествения живот.
Трябва да разберем също и че Бог не е изпълнител на заповеди. Ако съм болен,
не бива да искам: „О Господи, изцели болестта ми.” И ако съм беден, не бива да се
моля само: „О Господи, дай ми пари!” Подобно търгашеско отношение не е особено
хубаво, макар че поне носи известно благо поради разпознаването на свръхестествената
сила, способна да върши чудеса. По-добре е обаче да искаме Бога, без да очакваме
светски неща от Него. Да искаме Бога, който е изворът на цялото битие, и да не желаем
нищо друго, което може да се счита за ценно в тази земна равнина.
Трябва да зависим от Него: „О Господи, дай ми онова, което е добро. Аз съм
несъвършено същество. Не знам кое е добро и кое лошо. Моля Те, дари ми онова, което
считаш за добро за мен.” Това е напредък спрямо измолването на светски облаги.
Ала още по-добре от това е да приемем вярата на искрено служене към
Всевишния: „Искам Теб, мой Боже, нищо друго.” И каква ще бъде нашата връзка с
Него? Служене – „Искам само божественото да Ти служа.”
В началото можем да си мислим, че губим, но в крайна сметка ще спечелим. На
външен вид ние даваме себе си, жертваме себичните си интереси, ала в по-фин смисъл
печелим от това. Тази онтологична истина трябва да бъде оценена. Тя не е нито догма,
нито сляпа вяра. Основава се на по-висш, лишен от предразсъдъци, разум.
Стремежът ни трябва да е насочен към такъв живот. Можем искрено да
подхранваме идеята да се чувстваме привлечени да живеем в такава сфера, където
всичко е с музикален характер. Това е земята на Вриндавана. Земята, където Бог е
завинаги въвлечен в сладките игри на любовта с всички отдадени души. Вриндавана е
толкова приятелска, толкова сладостна, толкова съкровена, толкова доброжелателна
към всички ни. Там сме си съвсем у дома – сладък, уютен дом. В своето най-присъщо и
съкровено съществуване, ние принадлежим на онази равнина. Сега сме излезли навън и
сме разпилели съзнанието си по повърхността. Покривала, покривала, покривала – има
толкова много пластове, но всички те са сухи. А същината е отвътре. Елиминирайки
това телесно покривало, покривалото на ума, покривалото на егоизма, аз мога да вляза
в земята на Вриндавана, в земята на любовта. Вриндавана живее в мен и там всички са
ми приятели. Там са моите другари и близки, които ще ми дарят най-радостното
преживяване на екстаза.
Шри Чайтаня дойде с тези вести при нас: „О, вие сте деца на онази земя. Защо
страдате тук, Мои деца, Мои момчета? Защо се измъчвате? Та вие сте родени в онази
земя, а страдате толкова много, идвайки в пустинята. Домът ви е толкова изобилен,
толкова сладостен, а вие тичате из пустошта. Защо е нужно това? Елате! Изоставете

това отровно очарование, това самоубийствено привличане, това тъй наречено обаяние,
магията на мая, магията на неразбирането – тя е самоубийствена. Изоставете този
привиден чар! Той е отровен – досущ като магията на вещица. Вещицата ви е
омагьосала тук и ви е запленила. Елате с Мен! Ще ви отведа в дома ви, който е толкова
сладостен!”
Това трябва да е посоката на живота ни, нашата лелеяна цел. „Шримад
Бхагаватам” ни го казва. Дом, сладък, сладък дом. Вие сте деца на онази земя. С една
дума, това е целта. Защо е най-висшата цел? Защото това домът ви. Тази едничка дума,
„дом” би трябвало да е достатъчна да ви привлече.
Вие се скитате тук из чужди земи, ала там е домът ви. Там ще намерите уюта на
дома и няма да можете да го отречете. Затова върнете се към Бога, върнете се у дома.
Край

