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Вълната на любовта
тат те' нукампам сусамикшамано
бхунджана еватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видхадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дая-бхак
("Шримад Бхагаватам" 10.14.8)
С помощта на гуру, писанията и опитните по-старши личности, аз ще се
постарая да издържа изпитанието. Да, заради жълтеницата всичко ми се струва
горчиво. Ала процесът ще я излекува. Ще трябва да изчакам известно време, а когато
жълтеницата ме напусне, ще мога да усетя и сладкия вкус на бонбона.
Когато се нормализирам, ще съумея да долавям множеството сладостни вълни,
идващи навред около мен. Мая сантушта манасах, сарвах сукхамая дишах ("Шримад
Бхагаватам" 11.14.12) "За онзи, който намира удовлетворение в Мен, четирите
всемирни посоки ще носят само добри вести." Всички вълни ще донасят единствено
благодат за човека, който е щастлив с Бога и с нищо друго. "Копнея за Бога, Неговият
интерес е моят интерес. Той е любящият баща, закрилник и приятел на всекиго."
Сега ние сме объркани и имаме множество разнообразни интереси, но съумеем
ли да поставим Божия интерес в центъра, ще сме способни да открием, да разчетем, че
от всички посоки до нас достигат единствено добри вести - няма лоши или
неблагоприятни новини. Само благи вести ще идват при мен, стига да съм достигнал
онова ниво, онази равнина, стига егото ми да се е установило там. В тази всеобхватна
вълна всяко потрепване ще ми донася само добри новини. "Мая сантушта манасах,
онзи, който е удовлетворен единствено у Мен, сарвах сукхамая дишах, ще вижда, че
всички посоки му носят единствено щастливи вести, сто процента добри вести." Затова
е необходимо пренастройване; цялата религия означава правилна настройка.
Понастоящем ние сме неправилно настроени и се вълнуваме от различни видове
отделен интерес - в това е проблемът. Нека променим това, нека открием всеобхватния
интерес. Тази всеобхватна вълна е най-основополагащото течение.
Са ваи пумсам паро дхармо: Най-висшият дълг за всекиго е ято бхактир
адхокшадже - вашето внимание, вашата преданост да се насочат към Адхокшаджа,
непознаваемия всеобщ закрилник. Ахаитуки-апратихата: тази отдаденост е
безпричинна и неустоима. Изначалният талаз съществува вечно. Той е самопроявен,
никой не би могъл да го сътвори. Той е неспирно продължаващ и никой не може да му
се противопостави - този талаз е неудържим. Стремете се да уеднаквите своя интерес с
тази вълна. Това е бхакти, истинската бхакти. Такова е определението за бхакти: са
ваи пумсам паро дхармо - най-висшето задължение на всеки един, на всяка душа, е
това. Бхакти е адхокшаджа. Нека вниманието ви, интереса ви се обърнат към
безграничното, към непознатото, към незнайната страна, при това до безпределна
степен. Математиците говорят за изчисления, достигащи N-та степен. Но това е отвъд
N-та степен. Ято бхактир адхокшадже. И какви са нейните характеристики? Ахаитуки
и апратихата. Тя е ахаитуки: без хету, без причина. И е вечна, апратихата, не може
никога да бъде възпряна. Никой не може да ѝ се противопостави, никой не може да ѝ
попречи. Тя е толкова могъща и неспирна, толкова мощна и нестихваща, че никой не
може да я спре.
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Такава е изначалната вибрация, преливаща от сладост, всеобхватна,
всеобгръщаща. Това е съветът на "Шримад Бхагаватам" и на Махапрабху; там ще
открием вълната на любовта, према. Тя е най-приютяващата и обширната.
Осъществяването идва по този начин: бхакти, према-бхакти, любов. Никой не може
без любов, без любов никой не би имал достойнство. Всичко друго е погрешно;
единствено любовта е съвършена. Справедливостта и тя е дефектна. Справедливостта
идва, за да подели нещата всред множеството; в резултат на това няма единство. Такава
е позицията на справедливостта. Ала над нея е земята на обичта, земята на любовта:
према-бхуми. Единствено любовта би могла да бъде най-всеобхватната причина; тя е
способна да обгърне, да хармонизира всичко и всички. Любовта е най-щедрата, найприютяващата и най-удовлетворяващата.
Такова е заключението на "Шримад Бхагаватам", който бива считан за зрелия
плод на Ведите. Зрелият плод на Ведите означава, че това е разкрита истина,
откровение. Разкрита истина е онова, което не произтича от опитността на множеството
паднали души, от техните ограничени умове. Не, тя се спуска свише, от земята на вечно
разгръщащата се истина. А зрелият плод означава, че е напълно цялостен и
изчерпателен - най-висшата концепция за любовта. Там намираме любов, красота,
нежност, милост, очарование. Те до едно си приличат, едни са на вкус, от един и същи
вид са.
Нека душата ни иде в тази земя на любовта. Това тяло ще остане тук. Умът,
който все търси ограниченото щастие на този свят, също ще изтлее. Всички те ще
изчезнат. В момента тялото и умът са наша "собственост". Ала съкровеният фактор,
душата - частичката съзнание, намираща се вътре в нас - единствена може да заживее в
онази земя. Душата е истинската ни същност, а всички тези други неща до едно са
обвивки. Умствената и физическата система са опаковки и те желаят този смъртен свят.
В това се състои заблудата им.
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Безусловното служене
Научете се на отдаденост

Стремете се да се настроите единствено спрямо звука, най-финия елемент в тази
сфера. Посредством звука неспирно култивирайте духовен живот; ала към него също
трябва да се подхожда в настроение на служене, инак ще бъде напусто. Препоръчва се
да потърсим божествеността чрез най-изтънчения елемент в този груб свят. Макар тя
привидно да не представлява нищо за нас понастоящем, тази божественост всъщност е
всичко.
Затова, приемете най-финото. Ала отсъства ли самата витална същина,
търсенето ни ще е безплодно. Научете се да се отдавате, научете се да умирате, да
прегръщате тъй наречената „смърт” всеки миг. Дори в този свят виждаме настроението
„постигни или умри” при амбициозни политици, социални работници и тем подобни.
Във всяко дело, на всяка крачка, те са готови да загинат, жертвайки живота си за
каузата. Ако човек приеме принципа „постигни или умри”, той несъмнено ще се
развива много интензивно и ще печели големи успехи.
Служене означава себеотдаване, себепосветеност; такова трябва да е
настроението ни, когато подхождаме към онази равнина. По този начин всички
покривала на егото ще изчезват едно по едно; съкровената душа ще изплува отвътре и
ще открие своите родни земи: „Ето го домът ми.” Толкова много обвивки ни карат да се
отклоняваме в различни посоки, отвеждайки ни далеч-далеч от нашата сварупа, от
истинската ни благородна същност на слуги в най-висшата сфера на целостта.
Прекрасният Бог свири и танцува всред собствената си сладост и обич, а ние можем да
Го достигнем, следвайки всеки миг курса „постигни или умри”.
Чрез себеотдаване мога да намеря щастието си, а не като господар, който седи в
креслото си и събира информация откъде ли не как да осъществи егоистичните си
планове. Адау шраддха татах садху-санга татха бхаджана-крия („Бхакти Расамрита
Синдху” – Пурва, 4.15). Да напредваме с вяра, поддържайки общуване с
преданоотдадените и посвещавайки дейностите си на Бога означава следното: да
живеем живота си с настройката, че сме готови да отдадем този живот. „Постигни или
умри” - разбира се не във физически, а във вътрешен смисъл (бхаджана-крия). Това е
себеотдаването, отказването от егото.
Тато анартха-нивритти сят: съумеете ли да усвоите това, нежеланите неща
вътре във вас ще изчезнат лесно и бързо. Тато ништха: тогава ще откриете
неразривната си връзка с този принцип в живота си. Този принцип ще действа винаги,
безспир; а останалите мимолетни, посредствени желания няма да могат да ви достигат
и докосват. След това ще намерите ручи, истинския вкус към божествеността. Иначе,
преди тази степен на постоянство, какъвто и вкус да си мислим че имаме е просто
самозаблуда, а не истинският вкус. Ништха найрантария: когато потънем в денонощна
непрестанна свързаност с онази сладостна субстанция, ще се породи истинският вкус и
ще можем да разчитаме на него. Всеки друг вкус, който откриваме във всяка една друга
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позиция, е ненадежден. Необходим е двадесет и четири часов досег с божествеността,
пренебрегвайки цялото останало очарование в този свят. Тогава ручи, осъзнатият вкус,
който ще възникне у нас, е надежден водач.
След това възниква асакти, естественото влечение; а сетне се явяват
симптомите на бхава, пъпчицата на цветето на према, божествената любов. Това е
пътят на нашето развитие. Има ли каквото и да било подражание, резултатът ще бъде
единствено оскърбления. Тези оскърбления ще бъдат записани в кръга на изпитващите
от по-висшата сфера, и те ще ни сложат дисквалифициращ печат, че сме престъпници и
негодници. Това ще възпре бъдещия ни напредък. Затова трябва да сме изключително
внимателни да не извършваме оскърбления, апарадха. По-добре да сме новодошли,
представени съвсем на чисто, отколкото да имаме криминално досие, защото то ще ни
пречи. Трябва да бъдем много, много внимателни в своя поход към най-възвишената
цел на своя вечен живот. Нашият Гуру Махараджа, Шрила Бхакти Сиддханта
Сарасвати Тхакура, изрично ни предупреждаваше за това и ни привличаше към
линията на изключителната преданост.
Севонмукхе, настроението на служене, за него бе най-висшето. Нашият Гуру
Махараджа не ни позволяваше да четем много, дори по-обикновените свещени
писания, касаещи садхана или практиките, какво да говорим за възвишената
литература. От нас най-вече се очакваше действително да следваме тези практики,
слушайки за тях от верния източник и да практикуваме според напътствията, получени
от него. Служене – да се научим да се отдаваме по правилен начин. Има различни
начини да се служи: шравана, слушане; киртана, възпяване; смарана, помнене;
вандана, отдаване на молитви, и прочее. Шрила Рупа Госвами е споменал шестдесет и
четири вида практики на предаността; казва се дори, че те са хиляда на брой.
Практиките сами по себе си не са най-важното; самата им същина единствено е от
значение, защото тя е себеотдадеността. Затова трябва съвсем точно и ясно да разберем,
че посветеност означава да работиш под водачеството на ваишнава.
Стремете се действително да вършите нещо, да действате под инструкциите на
авторитетен божествен представител; именно това в най-голяма степен ще ви помогне
да научите и да практикувате истинската отдаденост. Напътствието трябва да идва
свише. Това може да е нещо изключително рядко срещано, но е най-ценното. Трябва
безкористно да се предадем на всяка заръка, идваща отгоре. „Няма да служа на
собствените си капризи, нито на прищевките на хората от моето ниво, а каквото и да се
спусне от висшата област, ще му се покорявам със старание.” Това е ключът. Това е
служене. Какво означава севонмукхе, настроение на служене? Веднъж, в последните
дни на пребиваването си на тази земя, нашият Гуру Махараджа Шрила Прабхупада каза
на един санняси, който беше прекарал цели двадесет години в мисията: „Ти не ме
разбра, не можа да видиш кой съм. Като някой земевладелец държеше в подчинение
неколцина семейни слуги и от тях периодично ми поднасяше дарения. Превърнал си се
в търговски посредник, а трябваше целият да бъдеш мой – мой представител. Ти не
действаш така. Зависиш от тези семейни, запазвайки някаква връзка с мен. Това не е
нужно. Ти не принадлежиш на този свят. Ти си само мой. Каквото и да кажа, трябва да
го изпълниш. Не бива да продаваш себе си за нищо, за нищичко, което ти предлага този
свят. Бъди изцяло мой слуга.” Това е нужното настроение, което е много рядко
срещано. Трябва да се отдадем на онова, което се лее от по-висшата сфера, каквото и да
е то, и по такъв начин да докажем нейното реално съществуване.
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вирачая майи дандам динабандхо даям ва
гатир иха на бхаваттах качид аня мамасти
нипатату шата-котир нирбхарам ва навамбхас тад
апи кила пайодах стуяте чатакена
Птичката, наречена чатака, винаги гледа нагоре за капчици дъжд, но никога не
би пийнала вода от земята, дори да има в изобилие наоколо. Тя чака единствено
водицата, която би капнала отгоре. Може да завали порой, може да падат мълнии, ала
тя няма да пийне дори капка от земята. Такова трябва да бъде и нашето настроение.
Нека следваме каквото напътствие и инструкция дойдат отгоре, и никога да не се
стремим да осъществяваме някой план от земния свят. „Директорът”, Господарят,
Богът горе – с Него съм свързан.” Ето такава практика е истински благоприятна.
Ние може да възпяваме Името, може да слушаме мелодичния киртан и т.н., но
самата същина ще присъства само дотолкова, доколкото действаме по поръка, спусната
свише, и доколкото сериозно изпълняваме тази поръка. По този начин може да ни
вдигнат горе. Можем да бъдем представени в по-висшата сфера единствено ако сме се
подготвили да изпълняваме заповедите отгоре без никакви въпроси. Живеейки на
разположение на по-висшето, ние се учим безкористно да му служим, което не е със
земна природа. От това се нуждаем – от ваишнава-сева и от гуру-сева – от служене към
ваишнавите и към гуру. Само чрез гуру-бхакти – преданост в служенето към Шри
Гурудева – с една крачка ще постигнем всичките си жадувани цели.
етат сарвам гурау бхактя
пурушо хй анджаса джавет
(„Шримад Бхагаватам” 7.15.25)
Съществуват множество признаци, по които да разпознаем автентичния гуру и
покорявайки се на напътствията на по-висшето, ще сме способни да напредваме към
него; можем да се надяваме да бъдем избрани и вдигнати в онази сфера, ако ни сметнат
за достатъчно квалифицирани. Това настроение ще бъде основното условие в живота
ни, искаме ли да идем в по-висшата, свръхсъзнателна сфера. Във „Веданта Сутра” се
казва, че процесът за достигане на онези земи е чрез откровения, а не чрез разсъждения
(таркабе пратиштханат). Приложим ли разума си, няма да стигнем доникъде.
Сред ловко спорещите винаги може да се намери някой още по-ловък; и така до
безкрай. Затова тарка, разсъжденията и споровете, не стигат до заключения
(апратиштха). Тук от интелектуализиране полза няма, понеже свръх-съзнанието е
отвъд правомощията ни. То не може да бъде подчинено на нашия интелект. Чрез
служене, чрез почитане, чрез себеотдаване, чрез посветеност на сърцето, а не по
някакъв друг начин, можем да поканим възвишения гост. Невъзможно е да Го заловим,
нито пленим чрез интриги и конспирация. Подобен опит би издал един преоблечен
дявол.
Не само себеотрицание, но и себеотдаденост са необходими, за да се доближим
до Бога. Дълбоката себеотдаденост ще ни доведе в досег с по-висшата, благородна
същност, затова трябва да я култивираме по всякакви начини. И служене не означава
служене на мая. Трябва да съм много бдителен и да внимавам да не би просто да служа
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на мая, появила се в очарователен, „набожен” облик. В настоящето си положение
трябва да сме изключително предпазливи на кого и на какво служим.
Нека основната вълна бъде гяне праясам удапася („Шримад Бхагаватам”
10.14.3): с омерзение да пренебрегваме (уда-апа-ася) всички предложения, които може
да ни поднася интелектът ни. Каквото и да може да отсъжда интелектът, да го приема
или отхвърля, то неминуемо е от низш тип. Така че откажете се от всичко това и
проумейте, че трябва да преклоните глава (наманта ева).
Вашето благо започва оттам да сведете глава; тогава сърцето ви автоматично ще
бъде запленено. Стремете се да се свържете с онази група, където винаги ще сте с
допрени длани и никога няма да бъдете господари. Такова себеотрицание, такава смела
себеотдаденост са необходими ако искате да заживеете в по-висшата равнина. В
противен случай можете да властвате в ада. По думите на Сатаната: „по-добре да
царувам в ада, отколкото да слугувам в рая.” Но тъкмо обратното е нужно.
Дори сълзите и риданията не струват нищо, ако липсва вътрешната склонност за
себеотдаване. Сева, служенето, означава себеотдаденост – това е стандартът,
принципът в живота на преданоотдадения. Тази себеотдаденост в действителност
трябва да бъде към по-висшата сфера, а не към когото ни падне наоколо, защото това е
друг начин да бъдем въвлечени в противни неща.
Гяна, познанието, обикновено се счита за нещо много чисто. Повечето хора
приемат гяна за нещо съвършено невинно, защото няма връзка с грубите материални
предмети. Всепризнато е, че боравенето с грубите материални енергии е изключително
противно (шашвад абхадрам); а по-висшите личности смятат знанието за много чисто,
безгрешно и неопетнено (гянам алам ниранджанам). Но ако не е свързано с Кришна,
подобно познание трябва да бъде отхвърлено с ненавист.
найшкармям апй ачюта-бхава-варджитам
на шобхате гянам алам ниранджанам
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.12)
Тук в „Шримад Бхагаватам” се казва, че знанието е нашироко прието за
безгрешно, чисто и невинно, ала не е ли свързано с позитивното абсолютно добро, за
вас то е враг. Един истински устремен човек би гледал на нещата по този начин.
Гяна-шуня-бхакти: отдадеността е толкова чиста, че дори всеки досег със
знанието, което се счита за съвсем неопетнено и невинно, трябва да бъде ненавистно
отхвърлен. Както очарованието на материалните придобивки, така и обаянието на
господството да знаеш всичко, трябва да бъдат захвърлени (гяна-кармадй-анавритам).
За вас е невъзможно да узнаете нещо за безграничното – нито във величината му, нито
в качеството му. Безкраят е река от автокрация – какво изобщо можете да научите за
него?
Така че, знание означава много повече от складиране на множество неистинни
или относителни събития, и пробутване на натрупаната информация в света, с цел да се
осъществи някаква друга функция, например добиване на лична прослава и престиж. С
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омерзение се откажете от това и се заемете с неквалифицирано и безусловно служене.
Това е наистина благородно и ще ви отведе във възвишените земи.
И така, карма и гяна – боравенето и с материята, и със знанието – са еднакво
неодобрени. Знанието няма да бъде допуснато там, където царуват абсолютната воля и
автокрация. Там не може да властват никакви правила и забрани. Фалшивото
складиране и натрупване там не струват нищо.
Само ако се отдадем, ще се сдобием с тази висша връзка. Настроението на
служене е наш приятел. Ние сме частичка настроение за служене, а служене означава
да се отдадем на по-висшето. По-висша е онази земя, която е незамърсена от
материални и интелектуални постижения. На тази по-висша земя нека да служим.
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Водачът
Шри Гуру е всичко
Преданоотдаден: Исках да попитам как можем да разпознаем гуру, шастра и
садху.
Шрила Шридхара Махарадж: Ние получаваме потвърждение и одобрение от
сърцето си, от вътрешната си преценка. Трябва да го проследим дотам, защото това е,
което ме отведе до моя Гуру. Гуру е всичко, но кой ме е завел при него? Това е било
вътрешното ми чувство, моят вътрешен водач. Нищо друго в обкръжението ми не ме
привлече, а избрах да последвам именно този съвет отвътре.
Мнозина други не се интересуват да дойдат тук, мнозина могат и да критикуват
този начин на живот, но мен какво ме накара да дойда? Аз не мога да пренебрегна това
вътрешно одобрение, съзнание и искреност. Затова то е важен фактор и в крайна сметка
ние трябва да зависим най-вече от това съкровено усещане. Когато събирам напътствия
от писанията, и когато търся и разчитам на съвет от садху, единственото нещо, което ме
отвежда там, е моята вътрешна преценка, приятелят вътре в мен. Ако го нямаше това,
аз не бих дошъл. В действителност много други не идват. Затова, кой ме е довел до това
ниво на съзнание?
на хи каляна-крит кашчид, дургатим тата гаччхати
(„Шримад Бхагавад-Гита” 6.40)
Онзи, който искрено желае истински доброто, никога не може да бъде измамен.
Когато човек е чистосърдечен търсач на истината, той никога не може да бъде измамен.
Кришна казва: “Мое скъпо дете, този, който искрено копнее да разбере истината,
никога не може да бъде сполетян от нещастие. Дори привидно някаква беда да го
споходи по неговия път, това е, за да укрепи позицията му с цел подобрение.”
Някаква опасност може и да ни сполети по пътя ни, но ако сме искрени тя ще
бъде като изпитание за нас, и когато я преодолеем, това само ще ни прослави
допълнително. Изкушенията ще бъдат отхвърлени и обезоръжени, но те отново ще
дойдат да се домогват до нас.
Затова искреност – искрен копнеж по истината – това е, от което се нуждаем, ако
искаме да напредваме. И тя е изтъкана от сукрити – милостта на божествените
посредници, които по своята природа се скитат из тази прокълната земя, за да помагат
на другите, които може дори да не осъзнават, че им се помага.
Преданоотдаден: Какво е шравана-даша и варана-даша?
Шрила Шридхара Махарадж: Шравана-даша е, когато на човек му харесва
най-напред да слуша философията, ученията и т.н. през изпитателния период. Когато
някой е удовлетворен от шравана, той достига до идеята да приеме водач, гуру, и това е
етапът на варана-даша. Той има настроението, “Вече съм готов да бъда формално
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приобщен към тази линия и приемам теб за свой водач. Сега каквото и да ми кажеш, аз
трябва да се подчиня.” Това е варана-даша.
Най-напред съществува приемане на клан, такъв като християнство,
мохамеданство и т.н., в който човек е бил въведен. След като вече съм приел
вероизповедание, ще бъде избран човек, който ще е способен да ми разясни
принципите на това вероучение, така че да се почувствам удовлетворен. Той ще може
да ми даде желаната цел на живота. Той е гуру. Най-напред човек приема вероучението
и чак след това водача.
Тогава, отвъд варана-даша започва садхана-даша. Садхана-даша e третият етап
и това означава да следваме практиките под ръководството на нашия гуру. Вървейки по
този път, ние ще придобием някои реализации и ще достигнем конкретно осезаемо
положение: „Да, аз чувствам, че това, което се съдържаше в думите и проповедите, вече
е в сърцето ми. Сърцето ми усеща неговия досег.” А този етап се нарича прапана-даша.
Само след като е бил установен по такъв начин, човек е способен да разпространява
подобни неща на другите и този етап се нарича апана-даша. Без да сме стабилни в
прапана-даша, можем да вървим и да проповядваме само с помощта на някой, който е
се е доказал там.
Преданоотдаден: Пет нива ли има?
Шрила Шридхара Махарадж: Шравана, варана и садхана са в тази група.
След това идва прапана – осезаемото чувство, позицията, в която човек усеща, че е
постигнал нещо. Най-напред ние влизаме в досег с онази реалност, след това се
установяваме в онази истинска равнина и сетне ставаме способни да я раздаваме на
другите - апана.
Преданоотдаден: Когато имаме вътрешна убеденост, в безопасност ли сме
тогава? Също така, дали външният гуру ни помага да се свържем с чайтя-гуру,
вътрешния гуру?
Шрила Шридхара Махарадж: Външният гуру – маханта-гуру – не само ни
помага да се свържем с чайтя-гуру, но ни помага да се подготвим, за да можем
безпогрешно да разчитаме указанията на чайтя-гуру. Най-напред, по неясен начин
може да получим насоки от чайтя-гуру и това ни отвежда до маханта-гуру. С помощта
на чайтя-гуру ние идваме при маханта-гуру. Чайтя-гуру ни помага по неосъзнат, общ
начин, който не е много систематичен и ясен.
Идвайки при маханта-гуру, ние чувстваме: “Да, с помощта на моя чайтя-гуру
вътрешният ми стремеж беше удовлетворен.” Тогава, с подкрепата на нашия махантагуру, ние успяваме да открием тази ясна насока от нашия чайтя-гуру. Те си помагат
един на друг. С помощта на маханта-гуру нашата способност да разпознаваме чайтягуру става по-проницателна, по изкусно развита. Разчитането на посланията на нашия
вроден чайтя-гуру става по-недвусмислено, когато се освободим от различните мисли
и идеи, привнесени от йоги, гяни, карми и толкова много други различни места. Чайтягуру ще ни даде повече вярност и придържане към маханта-гуру, и по този начин те се
подпомагат един друг.
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Когато сме получили помощ от чайтя-гуру, ние идваме при маханта-гуру, но
понякога може да се случи, че след като сме приели маханта-гуру, чайтя-гуру отново
бива покрит. Тогава маханта-гуру ще се погрижи за ученика и ще му помогне да
изчисти замърсяването, което е покрило неговия чайтя-гуру. Чайтя-гуру може да бъде
покрит от някаква анартха, или някаква ваишнава-апарадха, но маханта-гуру ще
дойде да донесе облекчение. Понякога мнозина могат да се присъединят към Мисията и
сетне да си тръгнат. Но Гуру не им позволява лесно да си отидат. Той опитва найдоброто, на което е способен, за да ги върне към твърдото разбиране: “Защо си тръгвате
оттук, за да търсите други неща?” “Желанието за пари и привличането към свободното
общуване с жени ме обезпокои и ме отклони встрани.” Ако маханта-гуру е истински,
той ще каже, че тези специфични желания трябва да бъдат отстранени. Те не са
истинските цели. За доброто на ученика той ще обясни временната природа на всяка
връзка с подобни неща и тяхната незначителност, и отново ще се опита да го върне в
предишната му позиция. Някой може да се замърси, но по милостта на различните гуру
замърсяването ще се очисти за нула време и той ще се завърне на истинския път.
“Не се разстройвай от тези малки, незначителни, замърсяващи неща. Не се
отдалечавай по такъв начин.” Много незрели и неподходящи личности могат да се
присъединят към Мисията, така че не е невъзможно някакъв вид анартхи да се върнат
отново и да ги атакуват. Това е като при битка. Понякога едната страна завзема
територия, а понякога същата страна губи. И в крайна сметка на чиято страна е
истината, тя ще спечели. Това си е битка. В сърцето на всеки ще има битка, понеже ние
сме садхаки, не сиддхи – не сме напълно осъзнали се души, но следваме процеса към
реализация.
Понякога преданоотдадените могат да се чувстват победени, а понякога дори
докарани до лудост. Но като цяло те ще осъществяват напредък. Затова трябва да се
проявява някакъв вид деликатност и великодушие.
Трябва да си мислим, че се намираме в болница, където е пълно с болни люде.
Това не е място, където живеят все здрави хора – не е възможно. Ние също сме
пациенти и има толкова много други пациенти. Пациентите са различни видове: някои
могат дори да умрат, а на други състоянието може да се влоши. Но пренебрегвайки
всички тези факти, с истински интерес за моето собствено здраве, аз трябва да
продължа да се лекувам с подкрепата на лекар. Приемайки помощта му, като следвам
правилно предписаното лекарство и диета, аз ще бъда излекуван. Просто защото
толкова много други се влошават и измират не означава, че моето собствено здраве
също трябва да се влошава.
Друг пример е, че в училище не всички могат да издържат изпитите. Мнозина
ще се провалят, но въпреки това решителният ученик трябва да продължи. Ние не бива
да се отказваме да следваме пътя на своето вечно благо само заради няколкото
неуспешни кандидати. Аз не трябва да се сплашвам като виждам това. Нека остана
буден за факта, че това е моят жизненоважен и единствен интерес. Не мога просто да
напусна и да си тръгна.
Всички могат да си тръгнат, но аз трябва да се боря собственоръчно с врага.
Всички могат да се разлетят, но, понеже това е от жизненоважно значение, аз ще остана
и ще се боря сам и с решителност. Защо? „Защото вече съм разбрал и осъзнал, че това е
моят жизненоважен интерес и затова не мога да се върна назад.” Ако дори веднъж
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открием, че това е дълбоко вкоренено в сърцето ни, такава непоколебима решителност
трябва да дойде отвътре. Ние ще открием, че това е точно нещото, което сме търсили.
Преданоотдаден: Може ли един пациент също да стане лекар?
Шрила Шридхара Махарадж: Да. Когато е напълно излекуван, след като е
изучил лекарствата и е преминал през нужното образование за лекар, той може да стане
такъв. Нужно е да се квалифицира, а също и да бъде назначен. Разбирате ли, найнапред е необходимо да бъдете квалифициран, а после назначен от по-висшата
администрация, за да можете да станете доктор в болницата.
Ако сте квалифициран можете да практикувате и частно, но за да станете доктор
в болницата трябва да имате позволение свише. По този начин един садху може да
оказва помощ по различни начини, но ачария, който заема отговорна позиция, трябва
да има позволение свише. И това е прапана-даша.
Преданоотдаден: Кой ще реши дали пациентът е квалифициран да бъде лекар?
Шрила Шридхара Махарадж: Не е нужно външно, писмено разрешение, но
той трябва да е вече пробуден и установен във вътрешния свят. Вдъхновението ще
дойде отвътре: „ Хората страдат, а ти имаш лек. Ти трябва да раздадеш лекарството на
пациентите.” Това може да бъде видяно насън, но също и в будно състояние
вътрешното вдъхновение ще ви споходи и, понеже знаете какво е лекарството и
познавате симптомите на болестта, вие ще бъдете неустоимо тласнати да помогнете на
пациентите. Разполагате с лекарството и не можете да не се ангажирате в това да ги
лекувате. Ще видите това по-ясно и от бял ден, и по-реално от този свят на опитност.
Хората страдат, ала вие имате лекарството. Вие сте вземали това лекарство и сте
се излекували. Сега виждате друг, който страда от същата болест. Имате лекарството в
ръка, защо да не му го дадете? Какво обяснение имате да не го направите?
Не за да изкарате пари ще им дадете лекарството, нито за слава, но поради
вътрешния подтик да им помогнете. И ще откриете, че благородните предшественици
също искат от вас да сторите това:
яре декха, таре каха ‘кришна’-упадеша
амара агяя гуру хана тара’ ей деша
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 7.128)
Шри Чайтаня Махапрабху ни напътства: “Когото и да срещнете, стремете се да
го спасите като му говорите за Кришна.” Ако има една яма и видите човек, който сляпо
се е запътил да падне в нея, няма ли да се опитате да го спасите? Това е едно естествено
чувство. Когато е ясно, съвсем ясно, че това ще се случи, а вие не му помогнете, тогава
ще бъдете отговорни. Такъв здрав разум може да бъде приложен. Но трябва да сме
искрени.
Опасността е, че ние не бива да бъдем мотивирани от желание за пари, слава и
светска изгода. Канака, камини и пратиштха са трите основни разсейващи елемента,
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които ни отклоняват от пътя и ни лашкат от една страна на друга. Но когато се
освободим от тях, пътеката, по която ще вървим, ще бъде широка и разчистена.
Бог е добър и вие бихте желали да видите как всеки става добър, като получава
Бог. Бог е добър и Бог е велик. Когато този висш начин на мислене стане ясен за вас,
всичките ви дейности ще бъдат направлявани единствено от този едничък принцип в
живота. Така вие ще продължите да помагате на другите с твърдата вяра, че това трябва
да стане достояние на всички: „То е изпълнено с такъв вкус! Моля елате на сигурно,
далеч от опасната зона и ще бъдете щастливи.” Това вкусно лекарство ще направи
хората щастливи и ако вие наистина го притежавате, няма да може да устоите на
подтика отвътре да помагате на другите.
С истинско знание всички генерални въпроси от типа на къде трябва да отидем,
как да отидем и защо трябва да отидем ще бъдат разрешени, за да се помогне на
другите.
‘ке ами,’ ‘кене амая джаре тапа-трая’
(„Шри Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 20.102)
Кой съм аз? Защо съм в затруднение? И как мога да постигна желаната си цел?
Тези фундаментални проблеми трябва да бъдат разрешени и ако имате решението,
трябва да го дадете на другите. “Приятели мои, елате и разрешете проблемите си!” Това
ще бъде начинът на мислене на един проповедник, който ще присъства особено силно в
един ачария.
Преданоотдаден: Някой може да има искрено желание, но да не бъде напълно
осъзнат за опасността и самият той може да се зарази.
Шрила Шридхара Махарадж: Правилният път следва фина стратегия: човек би
могъл да пристъпи с помощта на по-висш представител, иначе не. Без подкрепата на
по-висш представител няма да стигне доникъде, ще се изгуби. Когато той отиде да
лекува пациент, ако не е способен да го изцери, вирусът на пациента ще го атакува и
той също ще умре заедно с болния. В такъв случай няма да е изобщо полезен и не
трябва да се опитва. Той трябва да информира по-старшия лекар и да попита за подобро лекарство, за да помогне на своя сериозен пациент. В случай на съмнение, че “С
моето оскъдно лекарство и мижави инструменти аз мога и да не успея да излекувам
този пациент,” човек не бива да се осмелява да се приближава до болния, но вместо
това трябва да се обърне към лекар на по-висша позиция. Това е съвсем разумно.
Следвайки съвета на Махапрабху да се помага на другите, в редки случаи може
да се окаже, че лекарят се обръща с добро сърце да излекува пациента, но самия той
умира. Това също не е невъзможно, но не е желателно. Когато една организирана група
отиде да помага, някои войници могат да бъдат пожертвани преди да бъде постигната
победа. Победителите също ще трябва да претърпят някакви загуби, когато се сражават
с врага. По подобен начин, в Мисията някои войници могат да бъдат накарани да влязат
в досег с богаташите и жените, затова понякога някои може да бъдат загубени. Но
тяхната загуба ще бъде временна и те отново ще се върнат. Ние ги очакваме да се
върнат, защото веднъж придобил вкус, човек няма да може да го забрави.
нехабхикрама-нашо ‘сти, пратявайо на видяте
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свалпам апй ася дхармася, траяте махато бхаят
(„Шримад Бхагавад-гита”, 2.40)
Каквото е постигнато е вечно и не може да бъде унищожено.
каунтея пратиджанихи, на ме бхактах пранашяти
(„Шримад Бхагавад-гита”, 9.31)
Кришна ни уверява: “Дори да дойде при Мен само за известно време, той е
приел лекарството преди да си отиде, така че в крайна сметка няма как отново да не
дойде при Мен.”
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Вяра и хармония
Земята на милостта
Тук, в тази светска равнина, елиминирайки Бога, всеки е егоцентричен; затова
има сблъсъци и последици. Ала в по-висшата сфера, там където е хармонията,
сблъсъци няма.
В онази равнина, всеки привиден сблъсък съществува, за да разкрие вътрешното
богатство. В този земен свят има привидно приятелство, но скрита неприязън. Ала в
земите, където в центъра е Бог, съществува привидно съперничество, но съкровено
приятелство, защото потокът на служенето към Бога обединява всички. Кришна
съзнание е най-всеобхватното. Трябва да разберем, че то е отвъд справедливостта. В
онези земи съображението е милостта.
Нашата най-висша цел е от гледна точка на милостта, не на справедливостта.
Невъобразимо е, но оттатък справедливостта съществува сфера на внимателно
отношение, милост и обич – именно тя е Кришна съзнание. То надхвърля онова, което
сме заслужили, затова е толкова висше. Отплатата там надминава всичките ни
способности, така че няма място за протест.
Всичко се случва от обич; то не се основава на някакво възмездие съобразно
способностите ни, така че нямаме право на никакви преценки. Ако там ни бъде дадена
каквато и да било позиция, това ще бъде единствено проява на любов. Като цяло, да
влезем в земите на божествеността означава милост. Нямаме никакви права, Той може
да не ни позволи дори да пристъпим там. Единствената ни виза е добрата ни воля да
служим на онази земя, да не сме предатели, защото тогава няма да бъдем допуснати.
Верността към онази земя е шраддха – чрез нея ще ни приемат, и не само ще ни
приемат, но ще открием там целия уют на дома и пълната свобода. Най-безметежната
волност е в Кришна съзнание; и това е отвъд справедливостта. Законът на държавата е
пренебрегнат, допуснати са обилни облаги. Ще получим много повече свобода, уют и
въобще всичко там, във Вриндавана. Защо? Защото там се лее естествен обмен на вяра,
любов и нежност…
Невъобразимо е, ачинтях кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет.
Упанишадите казват: „Не дръзвайте да изпитвате онази равнина с разума си. Тя е отвъд
способността ви да разсъждавате, законите там за други; не се мъчете да подхождате
към нея със своите преценки.” Затова, когато съзрем привиден сблъсък между
личностите, които се стремят към реализация, трябва да разбираме това правилно. Не
бива да се обезсърчаваме: „Нали уж се стремят към хармония! Защо има конфликт?” Но
наблюдаваме такива неща да се случват, и сблъсъкът може да е различен по вид в
зависимост от плоскостта, на която се осъществява. Във Ваикунтха виждаме, че
четиримата Кумари отивали да посетят Нараяна, ала Джая и Виджая не искали да ги
пуснат. Четиримата Кумари се вбесили и прокълнали Джая и Виджая. Понякога
откриваме такива привидно нежелателни конфликти между преданоотдадените, макар
в крайна сметка всичко да се случва с някаква по-висша цел за удовлетворение на Бога.
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Сблъсъци намираме дори в кришна-лила. Разбира се, във Вриндавана
съперниченето е от най-висш тип и ние трябва да разберем, че това е необходимо. То е
предвидено от Йогамая, за да усили удоволствието на Кришна. Йогамая създава
разнообразни планове и привидният сблъсък е преднамерено замислен, за да доведе до
специфична наслада у Кришна. Подобни неща се откриват всред различните групи,
включително и тази на Шримати Радхарани. В забавленията на Кришна във
Вриндавана виждаме дори мнозина асури, враждебно настроени към Неговата лила; ала
тези демони също дават своя принос – по един негативен начин – защото трябва да има
някакви събития, в които героят да прояви героизма си. А да се избиват демони е
героизъм.
Откриваме конфликти дори между различните групички в една и съща група, но
каквото и да видим, трябва да се стремим да го приемаме като част от лила. Критерият
в лила е, че каквото се случва е за удовлетворение на Центъра. Виждаме сблъсъци, при
това жестоки, в забавленията дори на най-великодушната инкарнация на Бога, Шриман
Махапрабху. Адвайта Прабху и Шриваса Пандит били представители на
аристократичната класа, докато Нитянанда Прабху и Харидаса Тхакура представяли
тъкмо обратното: общите маси. В „Шри Чайтаня Бхагавата” е записано, че един ден,
скоро след като злодеите Джагай и Мадай се променили и се включили в движението
санкиртан, Адвайта Ачария се възпротивил: „Въвличате обикновени люде от низшата
класа. Това поставя в трудно положение достойни хора като мен и Шриваса Пандит.
Как да останем тук, в санкиртан групата?” Когато Махапрабху чул това, то го
пронизало в самото сърце. Не можел да понесе подобно изказване. Той незабавно се
отделил от спътниците си, затичал се към Ганг и се хвърлил във вълните ѝ. Нитянанда
Прабху и Харидас Тхакур веднага се втурнали след Бога и също скочили вътре.
Нитянанда Го сграбчил за раменете, а Харидас за нозете и Го извлекли от водите на
Ганг.
Махапрабху казал: „Добре, обаче аз отивам при Нандан Ачария.” Нандан
Ачария бил един преданоотдаден, чийто дом се намирал на брега на Ганг, недалеч от
град Навадвип. Махапрабху се скрил там и заръчал: „Недейте да казвате на Адвайта
Ачария, че съм тук.” Тогава Адвайта Ачария Прабху си казал: „Какво направих?! Не
успях да се овладея. Аристократичното ми самомнение се прояви така ненадейно и
нараних чувствата на Махапрабху толкова силно, че той побягна и се хвърли в Ганг!”
Тогава Адвайта Ачария започнал да пости, ридаейки: „Какво сторих!?”
След два дни вестта, че Адвайта Ачария е решил да гладува до смърт, стигнала
до Махапрабху. Тогава сърцето му отново се смекчило и Той отишъл при Адвайта
Ачария. „Ачария, стани! Виж, изоставих скривалището си и идвам при теб.” Цитирайки
един стих, Той обяснил, че по заповед на министъра, представящ волята на Царя,
мнозина могат да бъдат обесени, ала същият този министър, който е обесил толкова
много хора по поръка на Царя, може също да бъде обесен по царска повеля. „Такъв е
Абсолютът. Моля те, недей да се противиш. А сега стани и хапни прасадам.” По този
начин Адвайта Ачария бил умиротворен.
Освен това сме чували, че понякога Махапрабху проявявал към него уважение,
подобаващо на възрастта му. Адвайта Ачария бил много по-възрастен, може би по-стар
дори от бащата на Махапрабху. Ала той винаги приемал, че Махапрабху не е човек,
затова непрестанно се стремял да Му отдава почитанията си. Но Махапрабху не му
позволявал: „Какво!? Ти си по-старши. За Мен ти си от ранга на закрилниците ми, от
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ранга на родителите Ми. Не бива да изразяваш почит към Мен, по-скоро Аз съм този,
който трябва да проявява уважение.” Той започнал насила да взема прахта от нозете на
Адвайта Ачария, който бил много нещастен от това. Тогава Адвайта Прабху си рекъл:
„Трябва да измисля някакъв план, та да получа порицанието Му.” И тъй, той се
завърнал у дома си в Шантипур и започнал да проповядва гяна-марга, посочвайки, че
мукти е най-висшата цел, а бхакти стои по-ниско. „Принципът на бхакти признава, че
Бог е напълно независим. Ние можем да се стремим да Го удовлетворим, но Той може
да е доволен от нас, може и да не е доволен – Негова воля. Затова каква полза от гонене
на вятъра? Бог може да се умилостиви, може и да не се умилостиви; ние може да
получил милостта Му, може и да не я получим – нищо не е сигурно. Обаче мукти е в
ръцете ни; посредством определени практики, можем да навлезем в самадхи. Ето защо
мукти е истинската ни цел и приятел. С това именно трябва да се заемем.” Ето как
започнал да проповядва Адвайта Ачария в Шантипур.
Вестта стигнала до Махапрабху: „Адвайта Ачария преди пропагандираше
Твоята кампания, но сега проповядва противното на Твоите принципи.” Тогава един
ден Нитянанда Прабху и Махапрабху отишли в Шантипур, и що за сцена последвала!
Махапрабху започнал хубаво да налага престарелия Ачария: „Защо Ме повика и Ме
накара да сляза тук долу? Аз дойдох заради твоята покана, защото Ме зовеше, а сега си
тръгнал срещу Мен? Каква е причината за това?” И Махапрабху започнал да му удря
шамари. Харидас Тхакур изтръпнал: „Какво е това нещо? Аз съм свидетел на нещо
небивало!” Нитянанда Прабху стоял там и ликувал, чудейки се какво ли още може да
излезе наяве. Ала Сита Тхакурани, съпругата на Адвайта, се възпротивила: „Недей,
недей! Не удряй толкова силно този старец. Ще го довършиш! Стига си го бил!”
Адвайта Ачария, обаче, продумал с усмивка: „Е, сега Ти отмъстих! Ти винаги идваше
да вземеш прах от нозете ми. А сега, я гледай! Дойде да ме накажеш; кой тогава е постарши, Ти или аз?” Така се смеел Ачария и всичко се успокоило, само дето
Махапрабху малко се смутил. Понякога виждаме подобни стълкновения и сред
бхактите. Съществуват такива неща.
В Дварака също откриваме сблъсъци. Там станала голяма кавга за един
скъпоценен камък. Бащата на Сатябхама, Сатраджит, се сдобил с този камък,
обожавайки бога на слънцето. Той бил познат като скъпоценността Сямантака, ала кой
ли не го отмъквал. Прасена, по-малкият брат на Сатраджит, взел камъка Сямантака.
Носел го на шията си и отишъл в гората на лов. Насред джунглата един лъв бил
завладян от красотата на скъпоценния камък и, погубвайки Прасена, го откраднал.
После мечокът Джамбаван, слуга на Рамачандра, се сражавал с лъва, убил го и отнесъл
камъка.
Ала отнейде се понесъл слухът, че Кришна някак се е сдобил с камъка, и че
всичко това са Негови интриги. Тогава Кришна си рекъл: „Сега обвинението тежи на
Моя гръб, така че ще трябва да издиря камъка, да го взема и да го върна на мястото му.
Оклеветиха Ме и, за да измия името си, трябва да намеря скъпоценния камък.” И така,
Той поел по следите на Прасена. Сетне проследил дирите на лъва и открил мястото,
където се е бил с мечока – там лъвът лежал мъртъв. Следвайки отпечатъците от лапите
на мечока, Кришна стигнал до една дупка в земята. Влязъл вътре и това е цяла отделна
история. След като двамата се сражавали петнадесетина дни, слугата на Рамачандра,
Джамбаван, най-сетне разбрал как стоят нещата и поднесъл на Кришна скъпоценния
камък заедно с дъщеря си, Джамбавати.
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Сетне отново камъкът се изгубил. Заподозреният бил Шатадханва. Смятало се,
че Шатадханва някак го бил взел, макар да не било така. Дочувайки слуха, Шатадханва
се уплашил: „Мислят си, че камъкът е у мен и ще ме убият!” Макар да не го бил
откраднал, одумвали го толкова много, че той в боязънта си избягал от двореца. И
понеже побягнал, Кришна и Баларама го последвали. Кришна бил най-бърз, настигнал
Шатадханва и го погубил. Ала като го претърсил и не намерил скъпоценния камък,
озадачил се. В това време дотичал и Баларама, и Кришна му казал: „Напразно убих
Шатадханва. Камъкът не е у него.” Тогава Баларама възкликнал: „Ах Ти, подлъга ме!
Толкова нечестен си станал! Добре тогава, връщай се! Пък аз ще ида при Джарасандха,
във вражия лагер.” Там той започнал да обучава Дурьодхана. В действителност са се
случвали такива забавления, можем да ги проследим в „Шримад Бхагаватам”.
Тълкувайки всички тези неща, нашият Шрила Гурумахараджа имаше обичая да
казва: „Такива препятствия се изпречват на пътя, за да го направят още по-ценен, и за
да заблудят ония, които са със слаба вяра и им липсва посветеност. Онези души, които
имат щастието да преминат през подобни случки, ще бъдат безнадеждно привлечени от
сладостта на лилата на Кришна. Те ще бъдат допуснати там.” Тези пречки са поставени
нарочно по пътя, за да не могат да влязат обикновени люде. Кришна-лила ще дойде при
онези, които имат дълбока вяра и истински вкус към това. Въпреки всички мъчнотии,
тя ще се спусне при ония, за които е непреодолимо пленителна, и които, в леещата се
благодат, безпомощно са притеглени през всички привидни препятствия. Технически
тази лила се нарича асурамохан. Замислена е, за да подмами онези, които са с
манталитет на асури, чиито нрав не е божествен.
Затова трябва да сме внимателни с всички тези неща. Възможно е да има свади
сред различните групи, чак до най-висшето ниво. Защо трябва да има тръни на такова
прекрасно, нежно и красиво цвете, каквото е розата? Корените му се подхранват от
земята; мъзгата сътворява толкова деликатно, толкова хубаво цветче. Защо тази мъзга
създава и множеството бодли по стъбълцето му? Съществува теза, антитеза и синтез.
Има утвърждаване; след това опозиция; а сетне по-висшата хармония се проявява в
синтеза, в който се открива едно по-висше съчетаване, по-висше единение и допълване.
После това отново се превръща в теза, срещу която пак идва антитеза, и после отново
двете се хармонизират. Такава е природата на лила и тя съществува, за да е от помощ.
Понякога можем да видим, че за да не стане монотонна една драма, може да се
внесе някаква сърдечна лекота, за да се разсмее публиката. Точно както насред драмата
може да се появи някой клоун, за да разведри еднообразието, така и асура-мохан-лила
може би е необходима, за да разнообрази забавленията на Кришна. Много са нещата, на
които трябва да гледаме по правилен начин, когато става дума за кришна-лила.
Бях удивен да прочета в „Шримад Бхагаватам”, че когато Кришна тъкмо се
канел да влезе в Дварака след дълго отсъствие, от града излязло шествие да Го
посрещне. В „Шримад Бхагаватам” е описано, че сред процесията имало танцуващи
куртизанки. Помислих си: „Как така? Куртизанки в Дварака?!” Бях поразен да науча
това. „Как е възможно Дварака да дава подслон на проститутки?” В рая също има
проститутки, ала нека анализираме какво стои в основата на всичко това. Има и добро,
и лошо; но лошото съществува единствено в светската равнина. Каквото и да присъства
тук, то би трябвало да произтича от по-висшата сфера – а това тук е само изкривено
отражение на онова там. Нещата, които виждаме тук, най-напред съществуват там.
Оттам тяхното отражение е дошло дотук в изкривено проявление. Голямата разлика е,
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че духовният свят е пропит от настроение на служене, а тук всичко е от желание за
наслаждение.
Не можем да подчиним всичко на своя разум и аргументи; все пак нека се
стремим да разбираме нещата според възможностите, вярата и реализациите си. При
все това, сладостта е сладка и истината е истинска. Истината, колкото и сурова да е, си
е истина. Трябва да я приемем в умовете си. Не бива да смятаме, че само тази земна
нравственост е основанието за доказване на трансценденталната божественост; не бива
да взимаме тукашните стандарти и да ги прилагаме там. Трябва да разберем колко
чисто е служенето.
Драупади е имала петима съпрузи, ала ако изричаме името ѝ, ще бъдем
пречистени.
ахалия-драупади-кунти-тара-инандодари ятха
панчаканя смарет нитям махапатака нашанам
Всички тези пет жени са имали повече от един съпруг, ала това се случило
според обстоятелствата. Учените може да ви предупреждават да внимавате, но вие не
бива да мислите така. Ако повтаряте имената на тези жени, ще се пречистите – такава е
тяхната позиция. Не е било от похот. Не просто от сласт те са имали толкова много
съпрузи, но в дъното на всичко стои жертвоготовност. Запомнете това. Трябва да
проникнете в дълбочина преди да правите преценки. Трябва да разбирате и да следвате
основата, самия фундамент. Жертвата може да пречисти всичко. Трябва да проумявате
най-фундаменталните неща в съществуването. Степента на чистота или замърсеност не
зависи от формата, а от същината. Именно към нея трябва да насочим вниманието си.
Да се стремим да разбираме същината, не толкова облика.
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Глупците нахлуват дето ангелите не смеят
Сахаджиите се стремят да подражават
Преданоотдаден: В „Шри Брахма Самхита” се описва, че Шри Шри Радха и
Кришна седят на божествен трон, а венчелистчето на лотосовото цвете, върху което са
седнали, е обрисувано като шестоъгълна фигура. Какво означава тази шестоъгълна
фигура?
Шрила Шридхара Махарадж: Съжалявам, но не бива да навлизаме в разговори
за подобна възвишена и фина лила на Радха-Кришна. Това не трябва да се обсъжда
публично – именно тази е разликата между Гаудия Матх и групата на сахаджиите.
Сахаджиите се опитват да подражават на всички тези неща, но ние не вярваме в
подражанието. По-висшата лила се спуска индивидуално и ще се пробуди по неустоим
начин. Когато програмата на нивото садхана приключи, тя ще се прояви автоматично,
спонтанно. В това вярваме ние, а не че трябва да познаваме формата, пък впоследствие
да я достигнем – не такава бе линията, която следваше Гурумахараджа, Прабхупада
(Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура): пуджала рага-патха гоурава-бханге.
Шрила Бхактивинода Тхакура също казва: „Придържайте се към правилата на онази
степен, която ви съответства; тогава ще прогледнете по автоматичен начин.”
ятха ятха гоура-падаравинде
виндета бхактим крита-пуня-расих
татха татхотсарпати хридй акашмад
радха-падамбходжа-судхамбу-расих
(„Шри Чайтаня Чандрамрита” 88)
Стриктно се придържайте към гоура-лила, към Махапрабху, и автоматично ще
откриете, че в сърцата ви тече радха-раса-судханидхи. Не се опитвайте директно да
получите това. То ще се случи автоматично, спонтанно. Недейте да подхождате
интелектуално, защото ще се сдобиете с лоши предразсъдъци. И не само лоши, но и
вредни, и ще ви е необходима повече енергия, за да отстраните подобен слой
неразбиране. Затова нашият Шрила Прабхупада не позволяваше подобни неща.
Изпълнявайте задълженията си на своето ниво, в съответствие с това, което сте
заслужили, а другото ще се случи естествено. Такава е неговата инструкция – не само
временна, а постоянна. Недейте да ставате неверници и нетърпеливо да искате да
видите крайния резултат. Не правете така, защото ще получите мая вместо йога-мая.
Той много добре знае, Тя много добре знае кога следва да бъдете приети в
поверителната сфера; не можете да постигнете това по никакъв друг начин, освен по
Тяхната сладка воля – потокът на Нейната сладка воля или на Неговата сладка воля.
Стремете се да се сдобиете с истинското нещо, а не с имитация или отражение.
Отражение и сянка – тези два типа неразбиране биха могли да се появят. Отражението е
по-опасно. В харинам е казано по същия начин. И отражението, и сянката са
подвеждащи. Трябва да преминем отвъд тях. Подобни изкушения може да застават на
пътя ни, ала не бива да си мислим, че можем да обозрем всичко като на длан с
интелекта си.
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ачинтях кхалу йе бхава
на тамс таркена йоджайет
Не поставяйте невъобразимото под властта на разума. Когато то ви се разкрие,
ще бъдете удивени дори само от най-беглия поглед към него. На тамс таркена
йоджайет – не се опитвайте да го принизите до зоната на разсъдъка. То е самовластно
по своята природа. При вас може да дойде в един облик, а в съвсем друг – при някой
друг. Толкова необятно и волно е то по природа. Безгранично е! Безграничното е
основа на тези забавления. Винаги бъдете подготвени. Копнейте. Ала не ги
превръщайте в цел, която да преживеете. Когато Махапрабху говорел за най-висшата
лила, Той бил като в транс. Като в транс описвал Своите дивни преживявания на
кришна-лила. На няколко пъти откриваме подобна дълбока лила; най-висшите
забавления на Кришна са разказани от самия Махапрабху: Говардхан-лила и
джалакели-лила, когато скочил в несвяст в океана и за четири часа бил отнесен от
морските вълни до Чакра-тиртха от Сваргадвар. Той описал джалакели на Кришна.
Също и в Чатак Парват – край нямат Неговите забавления. Когато тялото Му станало
като тиква, тогава също описал една лила, но природата на това описание не е нещо,
извадено от учебник. Това не може да бъде записано или прочетено черно на бяло –
такова е. Затова често получаваме предупреждението: „Недейте да опитвате. То ще
дойде автоматично. Продължавайте с програмата, дадена от шастра и гуру, и ще се
случи. Ако имате щастието, ще ви сполети. То не е обикновено преживяване, което да
се припише на това или онова. Не бива да се отнасяме към него по подобен начин.”
ятха ятха гоура-падаравинде
Насочете пълното си внимание към гоура-лила и това ще се разкрие автоматично
вътре във вас. По косвен начин ще се спусне у вас от по-висшата сфера. Когато
пожелае, ще слезе за известно време, за да ви даде да го преживеете, и ще бъдете
удивени: „Какво е това?” Сетне, дори след като свърши и се отдръпне, няма да има за
какво да скърбите. То е живо. Стремете се да го усетите в пълнота. Не можем да
превърнем това в своя цел. То е толкова по-висше! Толкова по-висше! Толкова е
трудно да се зърнат взаимоотношенията дори на обикновен човек с интимните му
приятели; така е и с лилата на Върховния Бог. Как може да се осмеляваме да
нахлуваме там, още повече пък публично?! Невъзможно е. Може външно да се опитаме
да дадем някакво описание на вероятностите, ала не и на истинското нещо. Няма да
дръзнем да нахълтаме там.
Преданоотдаден: Може ли да се нарисува нещо общо, да речем лотосово цвете?
Шрила Шридхара Махарадж: Лотосовото цвете изобразява идеята за
красотата, за нежността – за такива неща; а различните листенца представят различните
нива на раса. Можем да го приемаме по такъв начин – като красота, като мекота. Не
бива да се привнасят никакви светски идеи – единствено далечно наподобяване. Ала
категоричното разграничаване трябва винаги да присъства.
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Четенето ограничено
Нашият учител не позволяваше даже на нас да четем книгите, където са описани
Те: „Говинда Лиламрита”, дори „Става Кусуманджали”, дори „Уджвала Ниламани”.
Той не ни разрешаваше да ги четем и обсъждаме. Напротив, много се обезпокояваше
щом научеше, че някой се е бъркал във възвишените лила в тези книги. Това не му се
нравеше. Душта пхала карибе арджана – Шрила Бхактивинода Тхакура ни
предупреждава, че резултатите ще са единствено лоши, ако дръзнем да прекосим
границата; последствията за нас ще са лоши. Апарадха. От по-низшата позиция,
анартха, стъпките са посочени: шраддха, садху-санга, шравана, киртана, тогава
анартха-нивритти – нежелателните неща ще изчезнат напълно. След това ручи, след
това асакти, след това бхава-бхакти – разцъфването на истинската преданост. Сетне е
према-бхакти и снеха, мана, праная, рага, анурага, бхава, махабхава.
По тези стъпала следва да вървим натам. Един път Прабхупада отбеляза
следното, макар че не знам как ще го приемете: веднъж един господин, разбира се повъзрастен, искаше да разговаря за тези неща с Прабхупада. Акцентираше прекалено на
това и в крайна сметка напусна обкръжението на Прабхупада и заживя в уединение.
Преди този господин бе извършвал голямо служене към мисията. Прабхупада отбеляза:
„О, той живее два живота. Омъжи се за Кришна и има дете.” Забележката беше, че той е
мъж, но взимайки се за гопи, искаше да живее живота на гопите – да преживява
интимната връзка на Кришна с гопите. По този начин той искаше да израсте бързо в
развитието си, но Прабхупада отбеляза: „О, той се превърна в жена, в гопи, и след като
имаше връзка с Кришна, роди дете.”
Има и друг случай: Гурумахараджа на Прабхупада – Гоура Кишор Бабаджи –
живеел в колиба край Ганг. Друг ученик на Прабхупада, изоставяйки го, отишъл да
подражава на учителя на Прабхупада, Гоура Кишор Бабаджи, построил си малка
къщичка недалеч и започнал да имитира бхаджана му, харинам и беседите за
Нароттама Тхакура – всички тези неща – спазвайки същата ваирагя във физическо
отношение. Един ден Гоура Кишор Бабаджи рекъл, че ако просто влезеш в родилното
отделение и започнеш да подражаваш на виковете на родилките, от писъците няма да се
появи дете. Множество значими събития трябва да предхождат това, едва сетне ще се
роди дете. Такава била бележката му към този господин.

Чистото добро
И така, съществува шуддха-саттва, чистото добро. Най-напред трябва да
влезете в досег с онова, което е познато като шудха-саттва. Вишуддха-сатва се отнася
до света ниргуна. Трябва да се докоснете до ниргуна, едва тогава може да се опитвате да
се доближите до фините събития, случващи се там. Не бива просто да задоволяваме
любопитството си. Глупците се втурват там, дето ангелите се боят да пристъпят. В
такова настроение трябва да подхождаме към всичко това. Същевременно, по Божията
милост, нека не бъдем неверници, считайки: „Ще преценя всичко до последната
подробност и едва тогава ще приема каквото казвате.”
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И очарованието стига
Има още много нататък, ала очарованието и смислеността на по-висшата
равнина са достатъчни, за да убедят човек да премине от тази страна, а възвишената
лила нека пазим винаги високо над главите си. Трябва с голямо внимание да се
отнасяме към тази лила, особено към мадхуря-лила. Тъкмо онзи ден си мислех: около
година след като се присъединих към мисията, Прабхупада се разпореди през целия
месец Картик да се проповядва във Вриндавана. Той поиска от Бхарати Махараджа да
тълкува Седма Песен на „Шримад Бхагаватам” – историята на Прахлада, а не истории
за Кришна, за Радха и Кришна, за Яшода или за нещо вриндаванско. „Най-напред
проповядвай за шуддха-бхакти на Прахлада. Там до един са зрели сахаджии. Просто се
опитай да ги накараш да разберат това: „Встъпете в равнината на бхакти. Кришна-лила
е далеч, далеч по-високо!”
А във Вриндавана хората бяха смаяни: „Що за чудо? Те тълкуват „Бхагаватам”,
но не Десета Песен, а Седма, прахлада-лила, по-ниските степени на бхакти. Твърде
удивително и странно.” Освен това по-късно аз разбрах, че сам Шрила Прабхупада е
дал лекция, седейки между Радха Кунда и Шяма Кунда – има гранична линия помежду
им. Там той четял и тълкувал „Упадешамрита” от Шрила Рупа Госвами в течение на
няколко дни. Не обяснявал нищо нито за Шримати Радхарани, нито за Кришна, а
говорел за „Упадешамрита” – основата. Вниманието му винаги бе насочено към
основата. Плодът ще се появи от само себе си. „Поливайте корена, поливайте корена, и
плодът ще дойде от само себе си.” Самият той обяснил това, седейки помежду Радха
Кунда и Шяма Кунда. Той тълкувал не само „Бхагаватам”, но и „Упадешамрита”.
„Упадешамрита” е същината на учението на Махапрабху, изразена чрез словата на Рупа
Госвами.
вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
етан вегам йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишят
И последната шлока:
кришнасйоччаих праная-васатих преясибхйо ‘пи
радха-кундам чася мунибхир абхитас тадриг ева
вядхайи ят прештхаир апй алам асулабхам ким пунар
бхакти-бхаджам тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти
Шрила Прабхупада осветлявал тези теми, и нищичко от „Говинда Лиламрита”
или от „Шри Кришна Бхаванамрита” на Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакура –
всичко това останало недокоснато. Тъй че нашето обучение бе в тази линия. Пуджала
рага-патха гоурава-бханге - че това винаги е високо над главите ни, че бъдната
перспектива на живота ни, живот след живот, никога не може да има предел. Нека
лелеем тази чиста надежда, че някой ден може и да ни приемат в онзи лагер; нека това
бъде идеята ни…
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Преданоотдаден: Понякога в „Шри Чайтаня Чаритамрита” Шрила Кришнадас
Кавирадж Госвами цитира „Говинда Лиламрита”, „Уджвала Ниламани” и други такива
поверителни избрани творби. Как трябва да гледаме на това?
Шрила Шридхара Махарадж: Има три глави в „Чайтаня Чаритамрита”, в
които по принцип нямахме право да се задълбочаваме, включително и донякъде в
разговора с Рамананда Рая. В частта, където се споменава лилата на Радха-Говинда –
не ни се позволяваше да навлизаме там. Разбира се, когато имаше параян (прочитане на
цялата книгата в рамките на определено време) ние я четяхме, но не навлизахме в
подробности и обсъждания на това. Продължавахме да четем и тази част, но без да
отделяме никакво специално внимание на тази лила от най-висшия разред на рага. Това
бе забранено: „Не се опитвайте да навлизате в детайли тук. Това ще дойде автоматично,
настане ли времето му. Не го превръщайте в публична дискусия. Не го изнасяйте на
всеослушание, пред очите на всички.” Дори във Вриндавана се случи следният
инцидент: Прабхупада имаше там приятел още от детинство, прокурор, който дойде да
го посети, затова и Прабхупада отиде да върне визитата на своя момчешки другар.
Шрипад Парамахамса Махарадж бил с Прабхупада и двамата отишли да върнат
посещението. Казали им: „Той е на горния етаж.” Те се качили и видели, че Госвами
тълкувал частта за раса-лила в „Шримад Бхагаватам”. Прабхупада просто се поклонил
и се върнал долу. Незабавно излязъл.
Тогава приятелят му също слязъл долу, прекъсвайки дискусията за раса-лила, и
казал: „Течеше обсъждане на раса-лила, а ти дори не седна. Просто се поклони и
излезе. Какво има?” Шрила Прабхупада отвърнал: „Заповедта на нашия гуру беше:
„Ако присъствате на дискусия за раса-лила ще нанесете оскърбления.” Би било
оскърбление да присъствам на тази дискусия, затова не можех да остана там дори за
миг. Трябваше да изляза. Такава е поръката на моя гуру. Да се присъства на тълкувание
на раса-лила е апарадха.”

Волята на Гурудева
Такъв строг пример ни даваше той с поведението си. И ние правим същото,
особено аз самият. На толкова много други места показват раса-лила с кукли, но аз
никога не правя така. Следвайки онова, което е вярно на разбирането ми за волята и
словата на моя Гурудева, аз никога не позволявам представления на джхулана-лила, на
раса-лила, нито на нещо подобно. В сърцето си чувствам, че това не би се понравило на
моя Гурумахараджа. Виждал съм, пък и съм чувал, че в толкова много мисии вършат
това, но аз строго се въздържам от подобен род показност. Джхулана-лила и раса-лила
са твърде висши за нас, тъй мисля.
Трябва да съм верен на онова, което съм чул от устата на своя Гурудева ако се
стремя към себеосъзнаване, а не към престиж или популярност – да привличам хора
чрез подобно шоу, да печеля пари или да създавам благоприятна среда за
проповядване. На други може да им харесва, но не и на мен. Не желая известност, нито
каквато и да било позиция на висш ачария. Аз съм ученик. Все още съм ученик. Считам
се за ученик. Верен ученик. Каквото съм чул от своя Гурудева, стремя се доколкото ми
е по силите да се придържам към него, да постъпвам според онова, което съм слушал.
Не искам да го осакатявам по какъвто и да било начин, за да го нагодя според своите
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цели. Старая се да не върша това. Разбира се, в името на голямата пропаганда измислят
какво ли не. Сега са свободни да го правят. Обаче аз не мога да участвам в подобни
неща.

Да бъда считан за искрен
Когато Прабхупада ми предложи да замина на запад, аз просто му отвърнах, че
не се смятам за подходящ, казвайки: „Няма да мога да успея там.” Споменах два
недостатъка. Тогава някои от саннясите изразиха голяма почит към мен: „Как така?
Хората мечтаят за такава възможност. Нима си готов да изпуснеш шанса? Отнасяш се
пренебрежително и не искаш да се възползваш от подобна позиция? Та ти би могъл да
станеш световноизвестен проповедник! Мигар не копнееш за това?” Отвърнах: „Да,
Махарадж, не копнея за такава позиция. Единственият ми смирен стремеж е да бъда
считан за искрен слуга на Махапрабху, Шри Чайтанядева. Никаква друга амбиция
нямам в ума си, като например да ставам световен проповедник или нещо подобно.”

Жадувайки за милост
Такъв съм по природа. Копнея за истината и се надявам, и жадувам за милостта
на ваишнавите и на всички вас, за да нямам друга амбиция освен да бъда найсмиреният, най-кроткият слуга на Бог и да не се заблуждавам. Мога да се заема с найнизшето служене. Тад-даса-даса-дасанам-дасатвам дехи ме прабхо. Нека вярата ми е
толкова твърда и толкова силна, че и най-нищожното приношение в божествено
служене към Него да ме удовлетворява. Нека нямам амбицията да се втурвам към
високото, да придобивам позиция в по-висшето служене. Нека продължавам напред
чрез своята най-простичка връзка с Божествеността, и нека съм доволен от живота си.
Махапрабху казва: „Просто ме считай за прашинка в Своите лотосови нозе, о Кришна!”
айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипая тава пада-панкаджастхита-дхули-садришам вичинтая
„О Нанданандана, сине на Нанда Махарадж, макар да съм Твой вечен слуга, аз
съм пропаднал в ужасяващия океан на материалното съществуване поради узряването
на плодовете на собствените ми дела (карма). Моля те, милостиво ме приеми за
прашинка в Своите лотосови нозе.” Това може да бъде нашето напътствие. „Смятай ме
за една от прашинките, намиращи се в лотосовите Ти нозе.” Това твърде много ли е?
Не, вярата ни трябва да достигне до такава степен на качественост, че да сме щастливи
да станем прашинки в лотосовите Му нозе. Тогава по Неговата сладка воля може да се
случи какво ли не. Ала нека нашият смирен стремеж бъде да постигнем и най-малкия
досег с Божествеността, с реалността, а не с някакъв измислен Кришна. Пуджала рагапатха гаурава-бханге. Много е сладостно. Рага-патха е над главите ни. Ние сме слуги
на рага-патха. Намираме се във виддхи-марга, правила на шастрите. Нека живеем и
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постъпваме според правилата на шастрите, и нека винаги пазим рага-патха над
главите си.

Силно притеснен
Веднъж нещо се случи, докато нашият Шрила Прабхупада беше в Радха Кунда.
По време на разговор един пандит отбеляза: „Ние сме брамините във Враджа. Можем
да дадем благословиите си на Рагунатх дас Госвами.” Прабхупада бе притеснен от
подобна надута забележка. „Дас Госвами е най-висшият ачария в нашата група, в
лагера на Гаудия-ваишнавите. Този човек казва, че може да благослови Дас Госвами и
аз съм длъжен да слушам това?” Той спря да приема храна и каза: „Ако бях обикновен
бабаджи, нямаше да обърна внимание. Просто щях да стана и да си тръгна от това
място. Обаче аз се возя тук в автомобил, като ачария. Нося отговорност. Имам
позицията на ачария и трябва да защитавам сампрадаята. Ще избърша прахта на
нежеланите неща от сампрадаята. Как бих могъл да изтърпя подобна забележка към
моя гуру?!” И той престана да се храни: „Докато не дам пратикар (опровержение или
лекарство) няма да приема храна. Не мога да приема храна.”

Това е реалността
Считам, че днес сторих нещо, за да дам израз на чувствата на своя Гурудева.
Сторих нещо, за да изясня позицията му. Пуджала рага-патха гаурава-бханге – това е
достатъчно. Тад-даса-даса-дасанам-дасатвам дехи ме прабхо. Това не е нещо
метафорично, не е просто поезия. Махапрабху казва:
нахам випро на ча нара-патир напи вайшйо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но вана-стхо ятир ва
кинту продян-никхила-парама-нанда-пурнамитабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах
„Не съм нито жрец, нито цар, нито търговец, нито работник (брахмана,
кшатрия, вайшия, шудра); нито съм ученик, нито семеен, нито оттеглил се, нито
просещ отшелник (брахмачари, грихастха, ванапрастха, санняси). Определям себе си
единствено като слуга на слугата на слугата в лотосовите нозе на Шри Кришна,
Господаря на гопите, който е олицетворение на ширналия се, неспирно себе-проявяващ
се нектарен океан, преливащ от пълнотата на божествения екстаз.” Това не са просто
красиви думи. Това е реалността. Да се чувстваме действително нищожни – ето кое ни
прави истински достойни за по-висшето служене. Такава липса на себичност, такова
себеотрицание са необходими, за да може една нищожна прашинка да влезе в онази
сфера. Такава жертвоготовност е нужна. Съществува един скрит поток и ако наистина
искаме да се докоснем до него, ще трябва да развием такава изтънчена чувствителност
у себе си, по-фина от най-финото, непредявяваща никакви изисквания. Трябва да се
трансформираме по такъв негативен начин - тогава бихме могли да досегнем и да се
доближим до онази област. И най-дребният оттенък на експлоатация, и най-малката
прашинка амбиция ще ни попречат са бъдем пренесени там. Това е още едно нещо.
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Пратиштха означава да се самодокажеш, да си стабилен, безсмъртен, непобедим –
това не е склонността към себеотдаване, а към себе-утвърждаване: „Аз трябва да
пребъда. Аз трябва да живея.” Но ако е необходимо, аз трябва да умра заради интереса
на Кришна.
мароби ракхоби – йо иччха тохара
нитя-даса прати тува адхикара
„Убий ме или ме защити, Твоя воля, защото Ти си господарят на Своя вечен
слуга.” Войник-самоубиец! В името на държавата, ако се налага ще загина. Ще се
самоизлича. Ако е нужно, нека самото ми съществуване бъде изличено за
удовлетворение на Кришна. „Животът ми може да бъде изличен ако трябва.” Такъв
темперамент, такава степен на саможертва са нужни, за да бъде открита онази равнина.
Такава финост. Нека ни благослови Прабхупада Шрила Сарасвати Тхакура! Вечна
слава на гуру и Гоуранга! Вечна слава на гуру и Гоуранга!

Виждайки съкровищницата
(Към събралите се преданоотдадени) Вие ми помагате да извадя от дълбините
на сърцето си толкова много красиви и скъпоценни неща. Благодарение на вашата
помощ тези стари спомени се възвръщат при мен. Карате ме да извадя съкровени неща
от предишен живот, които съм получил като богатства от моя Гурудева. Сега отново
имам шанса да видя тези съкровища. Получавам тази възможност, повтаряйки онова,
което съм слушал в божествените нозе на Гурудева. Това е обучението, което
получихме в тези нозе. Аз просто откровено го излагам пред всички вас. Такова е то.
пуджала рага-патха гаурава-бханге
Той ни наставляваше, че не бива да отиваме да живеем на Радха Кунда. Веднъж,
недалеч от Лалита Кунда, там където се намира Свананда Сукхада Кунджа и където
имаше една едноетажна постройка, той каза: „Трябва да се построи втори етаж, но аз
няма да живея там”. Запитах го: „След като няма да живееш на първия етаж, кой ще
живее там тогава? Защо е нужно да се гради нагоре?” „Не. Ти не знаеш. Там ще живеят
по-ценни личности: Бхактивинода Тхакура, Гоура Кишора Бабаджи Махараджа. Те ще
живеят там, а ние ще останем на приземния етаж и ще им служим.” И добави: „Аз ще
живея в Говардхан. Радха Кунда е най-висшето място, място за нашите учители, за
нашите Гурудеви. Те ще живеят в най-близък досег с лила, ала ние не сме достойни да
живеем тук. Ние ще живеем в Говардхан, недалеч. Понеже ще трябва да идваме и да
служим на Гурудева, трябва да сме близо, но не бива да живеем чак толкова близо до
тях. Не сме достойни.”
пуджала рага-патха гаурава-бханге
Целият смисъл на живота му беше този: „Това е висше, висше. И ние трябва да
го боготворим от ниското.” Трябва да покажем на целия свят този род подобаващо
зачитане на висшата лила: „Това е твърде висше.” Веднъж в Аллахабад – вероятно беше
същата година, в която Шрипад Свами Махарадж (Бхактиведанта Свами Прабхупада)
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получи посвещение – докато изнасяше беседа в парка, Шрила Прабхупада каза:
„Излязъл съм да предизвикам на битка всеки, за да докажа, че най-висшата позиция е
заета от моя Гурудева, от Шрила Бхактивинода Тхакура и от Махапрабху. Нека който
иска да дойде и да спори с мен, ако реши. Готов съм. Готов съм да отправя това
предизвикателство на всички. Нека дойдат да се бият с мен. Готов съм да издигна трона
на най-висша позиция – моя Гурудева.
пуджала рага-патха гаурава-бханге
Гуру Махараджа, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, проповядваше
единствено тази мадхура-раса, ала с изключителна предпазливост. Той влагаше може
би 90% от силите си да посочва откъм негативната страна: „Това не е мадхура-раса” –
изяснявайки негативната страна. Налагаше му се да хаби, по негови думи, „литри
кръв”, за да доказва какво не е мадхура-раса.
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Един дивен досег
Равнината на вселенската любов

Не може да се отрече, че е нужна известна енергия, за да поддържа човек
настоящата си позиция. Необходима е някаква енергия за това, но сетне трябва да
добавим и допълнително усилие, за да продължим нататък, а това е най-важното.
Търсещият истината ще преоткрива все нови и нови нива; за него това търсене ще се
превърне в самия му живот. Трябва да ставаме все по-разбиращи, приемащи, сериозни
и пламенни. Сва-дхарме нидханам шреях, пара-дхармо бхаявахах (Б.Г 3.35) Даден е
съветът: „Стреми се да поддържаш позицията си дори с цената на живота си.” Но после
следващата точка е: „Продължавай напред, върви напред!” Защо отначало сме
съветвани да съхраним позицията си? За да не отстъпим назад от нея; ала това не
означава, че не бива да се развиваме нататък. „Сва-дхарме нидханам шреях – дори с
цената на живота си да се стремиш твърдо да отстояваш позицията си” не означава, че
не трябва да вървиш напред.
Сарва-дхарман паритяджа, мам екам шаранам враджа (Б.Г 18.66) „Откажи се
от всички съображения и поеми риска да вървиш напред.” Единствено, за да спомогне
това е даден първият съвет. Най-напред „на всяка цена трябва да съхраниш
постигнатото”, а след това „продължавай напред!” Това са относителното и
абсолютното съображения. Живото духовно разбиране трябва да е такова. От крайна
необходимост е винаги в основата на своето съзнание да си задаваме въпроса как да
поддържаме – и да подобряваме – настоящото си положение.
Преданоотдаден: В духовния свят всички ли са в позицията на гуру за
новодошлите?
Шрила Шридхара Махарадж: Разбира се! И каквато и малка помощ да
получим от някого, трябва да сме му благодарни. Човекът с добър нрав би трябвало да е
благодарен на всички. Получавайки дори минимална помощ, той би си помислил: „Да,
много съм ти благодарен за напътствието ти.”
Трябва да изучим теорията и науката на благодарността. „Благодарен съм на теб
и на всекиго в обкръжението” – самата земя там е с такива характеристики. Всеки смята
себе си за крадец: „Аз съм престъпник. Единствено по милостта на обкръжението има
някакво местенце за мен тук. Всички те са доброжелатели, само аз не съм,” такова
следва да е настроението. Човек ще бъде зает и понякога ще забравя себе си в
интензивността на своето служене.
ваикунтхера притхивй ади сакала чинмая (Ч.Ч.Ади.5.53)
Нека си мислим: „Обкръжението в онази земя, където копнея да заживея, е
направено от много по-ценна субстанция от самия мен.” Трябва да влезем в свръхсубективната сфера. Отношението на всички новопристъпили там следва да бъде: „Аз
не съм от субективен характер, аз съм междинна енергия, татастха, но ми се дава
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разрешение да навляза в свръх-субективната област, където всичко заема по-висша
позиция от мен.” Всички там е с такова съзнание. „Въздухът, земята, дърветата и
всичко останало е много по-възвишено от мен самия, ала при все това върховният
авторитет ми е разрешил да бродя там. Просто ми е възложено някакво служене и аз
пламенно жадувам да отдавам това служене в тази земя.” С такова съзнание на заден
план човек трябва да живее там, а на преден план да се стреми да изпълнява своето
специфично задължение. „Дошъл съм да вървя през земи, чиято съкровена стойност
наистина е много по-ценна от мен.”
Детето благоговее пред майка си, но може да бъде вдигнато в скута ѝ; подобен е
примерът и с нашето положение, когато пристъпяме във Ваикунтха или в Голока.
„Цялата атмосфера е много по-възвишена от мен и трябва да бъде боготворена, ала те сварупа-шакти - въпреки всичко ме прегърнаха, взеха ме в скута си и ми възложиха
някакво служене там. Цялото това обкръжение трябва да бъде почитано с благоговение
и на мен ми е позволено да живея там единствено по милост, а не защото съм го
заслужил по право.” Ние сме татастха и по право следва да бъдем захвърлени в
Брахмалока, междинната енергия – нека осъзнаем този факт. Преди да впишем имената
си в школата на Кришна съзнание, трябва да придобием това начално познание.
„Имаме възможността да пристъпим къде? В почитаните земи на Божия престол. Само
с някакво специфично служене влизам аз в този най-възвишен храм. Влизам само, за да
служа, а те са ме привлекли там единствено заради милостивата си природа. Приютен
съм в майчиния си скут. Взимам праха от нозете ѝ върху главата си, но тя ме вдига
целия, наедно с нозете ми, в своя скут.”
Преданоотдаден: След като перспективата е толкова светла, защо понякога
бхактите напускат мисията Гаудия?
Шрила Шридхара Махарадж: Това би се случило само, ако нещо вътре в нас
го иска; затова трябва да се стремим да поддържаме високото ниво, което имахме по
времето на нашия Гурумахараджа. Записано е, че най-голямото изпитание идва, когато
джива се измъква от хватката на мая – илюзията. Тогава олицетворението на мая,
Маядеви, идва да се моли с допрени длани: „Защо ме напускаш? Позволи ми да ти
служа. На твое разположение съм, готова съм да ти слугувам по всякакъв начин. Не ме
оставяй.” Тя ги наказва с жестокост, докато са в ноктите ѝ, но когато я напускат,
скромно се обръща към тях: „Защо си тръгвате? Искам да ви отдавам служене. Моля
ви, останете с мен.”
Пашабаддха бхавет джива, пашамукта садашива – онова, което преди бе нейна
жертва, сега е неин господар. Така че приятелската молба също я има. Ако изпитваме
истинско влечение към по-възвишения живот, ще следва да отминем този очарователен
аспект, който ще се опита по всевъзможни начини, с всякакви сладостни предложения
да ни задържи в своя власт. Такава е природата на нещата и ние трябва да я познаваме.
Затова не само „Господи, пази ни от враговете,” но и „Господи, пази ни от приятелите!”
садришам чештате свасях, пракритер дживанаван апи
пракритим янти бхутани, ниграхах ким каришяти
(„Шримад Бхагавад Гита” 3.33)
Природата е непобедима, затова е съвсем естествено те да паднат жертва на
собствената си предишна природа. Ала как да се избавим от последиците на
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предходните си дела, на придобитите си досегашни тенденции? Ключът е в следното:
индриясйендриясяртхе, рага-двешау вявастхитау (Б.Г 3.34) Всяко сетиво има
съответния външен обект, който го привлича. Съумеете ли да обуздаете тенденциите в
самото начало, може да имате успех. Оставите ли ги да се развият обаче, с вас е
свършено. Те могат да бъдат възпрени единствено в началото. Позволите ли им да се
свържат с врага, загубени сте. Пракритим янти бхутани, ниграхах ким каришяти (Б.Г
3.33) – колкото и да сте мъдри, ще бъдете безпомощни, понеже мая притежава такава
огромна сила. Само ако съумеете да доловите наклонностите когато се пораждат ще
бъде добре, инак още в следващия миг те ще излязат извън контрола ви. Такъв съвет ни
дава сам Бог: „Не си позволявайте по никакъв начин да преговаряте с противника.
Стремете се да отрязвате самите кълнове. Оставите ли ги дори малко да прорастат,
няма да са вече във ваша власт.” Този съвет касае общо цялата материална природа.
Така че всеки проблем трябва да бъде прихващан навреме.
Друг пространен въпрос е следният:
индрияни паранй ахур индрийебхях парам манах
манасас ту пара буддхир буддхер ях паратас ту сах
евам буддхех парам буддхва самстабхятманам атмана
джахи шатрум маха-бахо кама-рупам дурашадам
(Б.Г 3.42-43)
Тук е препоръчан царски път, предоставящ обширен и всеобхватен контрол
върху всички лоши наклонности. Как да постигнем подобно облекчение? Най-напред
трябва да вземете предвид значимостта на сетивата си в сравнение с материята; после
важността на ума спрямо сетивата. Сетне трябва да обмислите, да се концентрирате и
да проумеете ефективността, фиността и значимостта на способността си да
преценявате. Преминавайки отвъд нея, от вас се иска да идете още по-нависоко и да
търсите източника, от който избликва интелигентността – нейния извор. Ако за миг
съумеете да влезете в досег с тази субстанция, ще откриете един дивен слой, който е
изключително необикновен и е несравним с нищичко в тази равнина, в която
понастоящем съществувате. Той е толкова пленителен, толкова привлекателен, че ще
ви помогне с лекота да се сбогувате веднъж завинаги с това материално очарование.
Ако дори само за секунда можете да се докоснете до онази по-висша същност,
материалните наслади ще се превърнат в смет. Всичко там е дивно – всички
взаимоотношения и преживявания.
ашчаря-ват пашяти кашчид енам
ашчаря-вад вадати татхаива чанях
ашчаря-вач чаинам анях шриноти
шрутвапй енам веда на чаива кашчит
(Б.Г.2.29)
Неразбираемата, пленителна концепция за този по-висш свят ще разкрие една
специфична, дивна перспектива, която на мига ще превърне всичките ви материални
въжделения в отломки. Дори и да се върнете, те пак няма да имат въздействие върху
вас. Такова е осъзнаването на атма, какво да говорим за Параматма: то още повече си
заслужава.
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Евам буддхех парам е атма, душата. В началото, с помощта на разума си се
съсредоточете дори за секунда там. Любознателното ви его даже може за миг да се
срещне с истинската ви същност – джахи шатрум маха-бахо кама-рупам дурашадам –
тогава цялото очарование на материалните наслади, били те груби или фини, ще ви
напусне завинаги. Простотата е първата характеристика. Ако сте истински
простосърдечни и искрени, по естествен начин няма как да не дойдете под светите нозе
на Махапрабху, Шри Чайтанядева. Толкова е ясно и толкова непресторено. Любовта е
простичката истина, която би следвало да притегля всички. Дори повече от
обикновената любов, Божествената Любов ще привлече всички нормални хора, няма
как да не е така! Нужно е единствено да бъдем простодушни и непредубедени.
Антитезата е едничкото нещо, което ни отдалечава от Бога, инак бихме открили земите
на вселенската любов. И „вселенска” не се отнася до някаква определена част от
вселената, а до цялата вселена. Любовта идва от Абсолюта. Нима има такъв глупец
сред тленността на този свят, който не би боготворил Онзи, когото обожават дори
безсмъртните?! Би било голямо чудо да съществува човек, който би се отвърнал от
подобно обожание, за да премине през всички страдания на смъртността.
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Зората в земите на любовта
Вриндавана – божествената цивилизация

Ученик: Казвали са ми, че следвайки процеса на пречистване, можем да имаме
преживявания от духовния свят още в този живот. Всеки ли, който следва напътствията
на гуру и шастра, добива този вкус? На всекиго ли се случва това?
Шрила Шридхара Махарадж: Съществува градация, разнообразие. Някои
вървят напред, други се връщат; нагоре, надолу, насам, нататък. Някои бягат надалеч, а
други тичат към целта. Всеки пътешественик е отговорен за собствения си напредък и
за проблемите си; понякога обкръжението също се взима предвид. Трябва да приемем
решението, което се спуска от онази висша сфера. При все това се забелязва и
пристрастност: онзи, който има способността да поеме повече, ще получи повече.
Да заживеем в земите на любовта е най-смисленото нещо за нас, защото там
животът ни е обезпечен. Ако по някакъв начин успеем да си осигурим местенце в онази
област, вече сме си у дома.
Ученик: Двойствеността необходимост само на обусловената душа ли е?
Шрила Шридхара Махарадж: Двойствеността е относителен термин, ала там,
където има градация, няма как да няма и двойственост, сравняване, йерархия. Обаче
двойствеността на обусловената душа е различна от тази на освободената. Абсолютът
има природата на органично цяло, което е динамично и вътре в себе си съдържа
множество различни подразделения. В разбирането за Кришна откриваме такова
обилно разнообразие, съобразно Неговия темперамент и удовлетворение. Малланам
асинир нринан нараварах шринам смаро муртинам. Различните групи Го виждат по
най-различни начини. Точно както, когато Кришна излязъл на арената на Камса, всички
Го съзерцавали под различен ъгъл. Камса, борците, родителите Му, йогите и градските
жители – всеки имал своята уникална гледна точка.
Научете се да се отдавате, и във вашата отдаденост Той ще ви навести. Недейте
да се стремите да Го разберете, но се обърнете към Него с вяра.
ясмин вигяте сарвам евам вигятам бхавати
ясмин прапте сарвам идам праптам бхавати
Ако спечеля Него, спечелил съм всичко. Ще успеете да Го спечелите по начина,
по който Той поиска да ви се даде. И най-малката капчица ще утоли цялата ви жажда,
затова стремете се да се обръщате към Него в дух на служене. Съкровеният ви дълг ви
тегли към онази обстановка. Няма как да го пренебрегнете.
Обичайте обкръжението си. Искрено се стремете да се обичате един друг и ще се
намерите във Вриндавана, в чинтамани-дхама, земята на Кришна, под Неговото
водачество.
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Просто се опитайте да намерите своята сладостна същност в онова царство. Там
ще заживеете сред сладостта – там, където всяко движение сякаш е танц, всяка дума –
песен, водата е нектар, а дърветата са калпатару и ви даряват всичко, за което
копнеете. Най-съкровената ви същност има правото да живее в тази Божествена
цивилизация. А владетелят на онези земи, ведно с целия си антураж и принадлежности,
също са сладост без предел.
Лила (забавленията) в онази област не причиняват никому вреда. В Неговата
игра и двете страни – и победителите, и победените – са еднакво блажени. Загубата е
невъзможна там, смъртта е недопустима. Лила е ненавреждащото движение, нужно за
доставяне на радост, а нашият личен интерес ни пречи да се потопим в този абсолютен
поток на всеотдайна саможертва. Нека успеем да достигнем и да заживеем в земята, за
която мечтаят душите. Не в тленните мечти на ума в този измамен свят, където дори
добрите неща са лоши, а в Неговия свят, където даже лошите неща са добри.
Вие наистина сте деца на онази почва, деца на нектара. Затова нека идем там,
където ще открием още много по-сладостни неща. Спомнете си своята сладка родина.
Не е нужно нищо друго, освен да слушате за кришна-лила във Вриндавана.
Дори една незначителна капчица ще утоли всички. Той е толкова сладостен, че
даже минимално, хомеопатично количество няма да ни позволи да Го оставим. Такава
превъзходна сладост не се намира никъде другаде в този земен свят.
мадхурам мадхурам вапур ася вибхар
мадхурам мадхурам вадхурам мадхурам
мадху гандхи мриду смитам етад ахо
мадхурам, мадхурам, мадхурам, мадхурам
Тази сладост от Билвамандала Тхакура продължава да се лее още и още; тя е
нектарът на Кришна за ушите, който улавя всички онези щастливи души дори само с
една капчица към този вкус.
Гледано отвън, този нектар може да е като отрова, ала отвътре изпълва живота с
екстаз. Такива са чудните характеристики на Божествената любов към Кришна. „Найсладостните песни са онези, които разказват за тъжни неща.” Толкова е болезнено, но
при все това сме неспособни да го оставим.
И така, стремете се да не подхождате към Кришна направо; ние сме радха-дася,
опитайте се да влезете в лагера на Шримати Радхарани и там да намерите своето място
в тази специфична линия на служене. Ние сме частици от Неговата енергия, а цялата
енергия е представена от Шримати Тхакурани в своята пълнота; затова най-висшата
цел е да намерим място в Нейната група. Това е предоставено основно чрез гурупарампара и мантрата, дадена ни от нашия Гуру. Дадена ни е формулата и
посредством нея ние ще съсредоточим вниманието си върху най-финия елемент на тази
формула. В същото време тя е вътре в мен, моята съкровена същност, истинската
самоличност, която да бъде намерена във формулата, дадена ми от моя гуру.
Кой съм аз и какъв съм е споменато във формулата, дадена посредством
духовния съвет на гуру-парампара. А ние трябва да достигнем целта, следвайки
стриктно тази линия. Ако се нося по вливащото се течение на отдадеността чрез йога-
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мая, ще мога да виждам Кришна навсякъде. Ако поема с изходящия поток на
експлоатацията, ще се окажа в този материален свят на раждане и смърт. Кришна
съществува, навсякъде, зад всичко. С едно проникновено виждане ще съумеем да
различим досега Му навред. „Бхагаватам” твърди, че всичко е положително и добро за
вас.
Във всяка случка волята на Кришна се докосва до вас. По този начин с искрено
внимание се стремете да разчитате всичко в обкръжението си. Всеки обмен е с Кришна,
всяка обич; няма горчивина. Винаги се старайте да служите на Кришна,
удовлетворяващия сърцата Бог, и ще откриете, че Той е до вас. Той очаква със Своето
копнеещо сърце всеки един. Това, което откриваме тук, е само имитация на любовта –
да речем, Ромео и Жулиета – и за беда сме луди по нея. Ала колко ли прекрасен и
жадуван е центърът, изворът на цялата любов?! Любовта, олицетворена в личност –
колко ли пленителен и неустоим трябва да е Той! Точно както кучетата не могат да
разберат човешкото общество, така и ние сме неспособни да зърнем онези земи в
жалкото си състояние.
Вриндавана е там, където всичко е красиво и всички се обичат. Вриндавана е
там, където душата ни може да се радва на най-радостното обкръжение. Найпроникновеното разбиране за собствената си душевност ще открием в онази почва;
най-голямата си пригодност можем да вложим в земята на любовта и красотата, където
Бог го наричат с името Кришна. Затова гмурнете се надълбоко, за да намерите
равнината на реалността. Оставете този сънуван свят, за да откриете найфундаменталната истина вътре във вас.
Веднъж, когато Кришна отишъл на гости в дома на Видура, Видура бил излязъл
навън по просия, но съпругата му си била вкъщи. Кришна дошъл ненадейно, докато
жената се къпела и тя дочула гласа Му. Те живеели съвсем аскетично, дори нямали
дрехи, пък и тя съвсем била забравила за позицията си. Когато излязла, наложило се
Кришна да покрие тялото ѝ със собствената си дреха и, като се обвила с нея, тя дошла
при Него. След като Му намерила място за сядане, зачудила се как ли би могла да Му
служи; всичко, с което разполагала, бил един банан. Тя го обелила, ала вместо плода,
Му поднесла обелката на банана. При все това, Кришна започнал да я яде.
Тъкмо тогава в къщата влезли Видура и Нарада, и се натъкнали на тази сцена.
Видура високо извикал: „Какво правиш!? Нима не виждаш, че оставяйки настрана
плода, поднасяш обелката, а Кришна я яде?!” Ала тя изобщо не осъзнавала това. Тогава
Нарада рекъл: „Тя напълно се е самозабравила от радост, че ненадейно Кришна е
влязъл в дома ѝ. Изцяло е завладяна от това и е изгубила и ума, и дума. Недей да я
кориш, ала виж, нашият Бог приема обелката. Защо Той не ѝ каже да му даде плода,
вместо кората? Не е виновна преданоотдадената, а Бог!” Тогава Кришна се обърнал към
Нарада: „Аз не се храня нито с плода, нито с обелката, храня се с преданите чувства, с
които са Ми поднесени.” Ето как трябва да оценяваме кое какво е.
патрам пушпам пхалам тоям
йо ме бхактя праяччхати
тад ахам бхактй-упахритам
ашнами праятатманах
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„Ако някой Ми предложи с любов и преданост листо, цвете, плод или вода, Аз
ще приема. Какво е поднесено няма значение; стига да е поднесено с любов и
преданост, Аз ще го приема. Това е едничкото, което Ме интересува. С него се храня, а
не с външната привидност.”
Искреността е всичко; искрената душа никога няма да попадне в беда. Идвайки
при един истински гуру, мога да науча кой съм, къде съм, кой е моят закрилник, кой ще
ме спаси, кой ми принадлежи и какво искам от съкровеното си сърце. Защо съм
несъвършен, защо съм неспокоен, защо не намирам приют. Трябва да плачете за всички
тези въпроси, да търсите в себе си; тогава ще откриете, че отговорите идват при вас
посредством онези пратеници от равнината на Истината. Те ще дойдат и ще се намесят
в тривиалните ви земни затруднения с думите: „Недей да копаеш собствения си гроб и
да влизаш в него. Ти си наш брат. Ела с нас у дома.” Такъв вид търсене подпомага
собственото ви търсене, пренебрегвайки всички останали предложения, които идват да
ви отклонят от този най-висш поход.
Връщайки се от Вриндавана, Махапрабху срещнал Рагхупати Упадяя в
Аллахабад. Богът го запитал: „Кой е крайното местоназначение в нашата линия на
служене?” Той отвърнал:
шротим апаре смритим итаре
бхаватам анйе бхаджанту бхава-бхитах
ахам иха нандам ванде
ясялинде парам брахма
„По мое виждане онези, които желаят да извлекат нещо от шрути, разкритата
истина, боейки се от тленния живот, се втурват да търсят разрешение във ведическите
писания. Ала мен това не ме вълнува, понеже те търсят единствено освобождение от
това битие. Не, моят съкровен копнеж по-скоро е да служа на Нанда Махарадж. Защото
Парабхахман се намира във Враджа Дхам и пълзи в двора на Нанда. Жадувам за прахта
от неговите нозе. Не ме удовлетворяват изобщо предложенията на шрути, смрити,
„Махабхарата” и прочее.” А сетне има и по-нататъшно развитие:
кам прати катхаяитам ише
сампрати ко ва пратитам аяту
го-пати-таная-кундже
гопа-вадхути-витам брахма
„Хората толкова пламенно търсят Парабрахман, ала кой ще ми повярва като им
кажа, че Върховната Истина тича подир любовта на девойките от Враджа, на кого да
река това?! То е най-удивителното нещо! Всички търсят Абсолютната Истина, а Той
търси простодушните вриндавански момичета. Невъзможното е станало факт тук, във
Вриндавана. Ето къде намирам своя Бог.” По този начин – казва Рагхупати на
Махапрабху – дори само частичка от подобни сукрити може да ни отнесе право в
центъра; не търся нищо друго. Формулата е от сукрити към шраддха, садху-санга,
бхаджана-крия, анартха-нивритти, сетне ништха, сетне ручи, асакти, бхава.
Достигнем ли степента бхава-бхакти, можем нещичко да зърнем. Едва тогава ще бъдем
повдигнати в равнината на према, където ще можем да видим Кришна с очите на
божествената лЛюбов, а после ще влезем в рага, анурага, бхава и махабхава. Трябва да
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преминем през тези стъпки на развитие, ако искаме да заживеем в Неговата божествена
цивилизация.
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Неподправената чистота
Преданоотдаден: Махарадж, какво означава вярност за истинския ученик?
Шрила Шридхара Махарадж: Вярност означава преданост към каузата, заради
която сме дошли. Това е относително понятие. Вярност в абсолютен смисъл значи
неизменна привързаност към Кришна съзнание. Може да съществува и относителна
вярност, като например когато някой искрено се стреми да постигне онова, което е
важно за него в определена сфера. Подобна искреност, обаче, не е цялостна. Ние
считаме, че искреността е пълна единствено, когато човек достигне до приемането на
съзнанието за Кришна като Бог. Всички останали видове вярност до един са
относителни.
Никое познание отделено от Кришна съзнание не е чисто. В Кришна съзнание
също не бива да си мислим, че като сме се захванали с това, като сме влезли в досег с
него, сме се сдобили с цялото нещо. Когато постигнем чистото разбиране за Кришна
съзнание, мъглявите концепции ще изчезнат. В чистото Кришна съзнание също има
различни нива на разбиране и в зависимост от степента на неговото пробуждане, ние
ставаме все по и по-верни.
Вярност означава да сме верни на истината. Истината, която се стремим да
осъзнаем, е вътре в Кришна съзнание. Кришна съзнание не е нещо ограничено, което
човек може да вземе в дланта си и да го погълне. То е безкрайно. В Кришна съзнание
съществува градация, както и пространство за развитие. Можем да наречем някого
верен заради личния му, искрен напредък, а не заради придържането към буквата, към
формалната концепция.
вясо ветти на ветти ва
Съществува и такова категорично изражение, вясо ветти на ветти ва. Всички
права запазени. Кришна съзнание е неограничено. При все това има начин да обозрем
неговата чистота в неподправения ѝ облик и ачариите ни даряват с това.
Когато някой нов ученик постъпи в колежа, в началото не може да очаква да
знае всичко. Нужно е да се получи систематично, правилно усвоено познание. Мнозина
в нашата група са слушали съветите и словата на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
Тхакура Прабхупада, ала само частично. Веднъж един възрастен мъж, санняси, повтори
нещо, което бе казал Шрила Прабхупада. Макар то да се отнасяше до специфично
време и място, той искаше да го представи за общовалидно. Аз възразих: "Махарадж,
вярно е, че Шрила Прабхупада е казал това, но ти не го цитираш цялото. Той обясни
също и други неща, затова е редно да ги хармонизираме. Не можем да пренебрегнем
останалата част от съвета му."
Трябва да достигнем до съпоставено и систематично разбиране на думите на
Шри Гурудева. Частичният аспект понякога може да подчертава някоя специфична теза
и е възможно онзи, чието внимание я е доловило, да възприеме само нея и нищо друго.
Но трябва да бъде разбрано систематичното познание за цялото. В хода на живота
равнината, от която някой преданоотдаден иска да се оттегли, за да напредва понататък, може да е жадуваната цел, към която друг преданоотдаден се стреми. Онова,
40

което е цел за каништха-адхикари, от същото мадхяма-адхикари може да се отдръпне,
за да продължи да се катери нагоре, сякаш изкачва стълба стъпало по стъпало.
Под водачеството на един и същ гуру има много различни групи ученици.
Учениците може да не са с еднакви реализации. Възможно е един да разбира до
определена степен, друг да е способен да схване повече, трети - дори още повече. Така
че може да има градация. Дори старшият ученик може да изостане, а младшият да се
извиси. И това е възможно. Виждали сме го, а и вие го виждате сега. Мнозина от постарите бхакти са си отишли, а новодошлите проявяват по-голямо усърдие. Можете да
наблюдавате това сред вас, както и ние го наблюдаваме сред нас. Не съществуват
стереотипни правила. Това е нещо живо.
Кришна го има. Той самият казва, че не се е ограничил в Своите шастри.
"Онова, което съм дал в шастрите, трябва да се следва, ала този, който премине отвъд,
за да дойде при Мен, е Мой най-извисен слуга." Така че Кришна е жив и Той е над
всичко. Може да се търгува с пари или със заем. Но независимо дали купуваш нещо с
пари, или със заем, Той съществува, Той е господарят, автократът. Неговите дела не
бива да бъдат ограничавани дори от писанията.
Той казва: "Аз присъствам дори в престъпването на писанията, макар техните
наставления да са дадени от Мен."
агьяджаива гунан дошан, маядиштан апи двакан
дхарман самтяджя ях, сарван мям бхаджет са ча саттамах
И така, напътствията са различни по вид. И Кришна казва: "Понякога ще се
наложи да изразите предаността си към Мен, нарушавайки дори собствените Ми
закони." Трябва да имаме предвид също и реализациите на по-извисените
преданоотдадени. Съществуват толкова много неща, но най-главното е верността. Да
умреш за каузата. Умри, за да живееш!
Простодушност означава да не се влияеш от древни предразсъдъци, да си
празен, да си необсебен от порочни притежания. Да си чист. Да си свободен от чужди
притежания, това е простота. "
Формалното и същностното са две различни неща; в това се състои и основната
трудност в нашия напредък. Шреях сва дхарме... Напредък означава да се справиш с
тези две трудности, да се придържаш към досегашната си позиция и същевременно да
се развиваш, да вървиш напред. Ако напредъкът не е сигурен, благоразумно е да се
остане в досегашната позиция. Ако има някакво съмнение в развитието, човек трябва да
запази предишната позиция. Но в това няма прогрес. Прогрес означава да изоставиш
досегашното и да вървиш напред. Само този, който се надява на светло бъдеще, трябва
да напуска предишната си позиция, за да поеме нататък. Онези, които имат навика да се
двоумят и съмняват, по-добре да си стоят в досегашната позиция, където имат здрави
основи.
Те трябва да се укрепят там. В съответствие със собственото си развитие, човек
няма как да не вижда, че някои неща следва да бъдат отхвърлени, а други нови, които
вижда пред себе си, да бъдат притеглени по-наблизо. Това означава напредък.
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В своята книга "Брихад Бхагаватамрита" Шрила Санатана Госвами е дал
самбандха-гяна, познанието за връзката между нас и Бога. Ето кое трябва да следваме
отблизо. Това означава правилна настройка. Като начало трябва да имаме някакъв вид
приблизително знание, което ще осъзнаваме все повече и повече. Ако укрепнем в
определена позиция и се огледаме наоколо си, трябва да можем да видим, че "това е
тук", "онова е там", "това е по-низше", "онова е по-висше". В Кришна съзнание трябва
да разбираме самбандха-гяна.
Аз не бива да поемам риска да се стремя към онова, което не ми се струва нещо
съкровено мое. Ала когато усетя: "това е за мен, това е мое", макар и да е малко далеч,
трябва да се хвърля натам. То е нещо мое, съкровеният ми копнеж е единствено да
търся именно него и ако открия, че е възможно да го достигна, тогава нека се втурна
към него. Това зависи от искреността ни и от вярното ни разбиране.
Има мнозина, които са неспособни да овладеят вътрешното си изкушение да
експлоатират гуру или Кришна - гуру-бхоги, кришна-бхоги - и да се сдобият с удобства,
от които лично да се възползват. Това също е възможно. Един истински, искрен ученик
трябва да бъде бдителен и да си отваря очите на четири, да не би към него да идва
замаскиран не-Кришна. Нека се стремим да разпознаваме подобно нещо и да се
предпазим. Ако сме искрени, никой не може да ни смути.
Вибхишан казал: "Трябва да сме много внимателни за заблуждаващите тактики
на противника." Хануман пазел Рама и Лакшман в едно пространство, заградено от
опашката си, а Вибхишан го предупредил: "Внимавай много! Махиравана ще дойде
предрешен и ще се опита да те измами." Тогава накрая Махиравана дошъл, предрешен
като самия Вибхишан и ги отвлякъл.
Има голяма вероятност мая да дойде при нас. Трябва с голямо внимание да
опазваме онези ценни склонности вътре в себе си, да поддържаме вкуса си и визията за
вътрешното си събуждане. Трябва да пазим това, и ако е възможно, да напредваме по
мъничко по своя път. Това е нашият интерес.
"Боже, избави ме от враговете ми" и "Боже, пази ме от приятелите ми" - и този
израз съществува. Бъдете бдителни да не дойде някой в облика на приятел, който да ви
измами. Трябва да сте толкова внимателни! На собствен риск се молете на Върховния,
на чайтя-гуру, да ви даде вярното напътствие: "Кое какво е? Кое да приема?" Това е
решаващ момент.
Аз не искам да поема отговорността. Махапрабху и Кришна също не поемат
отговорност. Макар че Кришна може да контролира всичко, Той също казва: "Ти си
свободен."
В "Шримад Бхагавад Гита" Кришна дава напътствието: "Казах каквото имам да
казвам. Сега, Арджуна, ти реши какво искаш да правиш. Вимришяйтад ашешена.
Премисли изчерпателно. Обмисли всичко колкото ти позволяват възможностите и
реши коя стъпка да предприемеш."
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Пълната посветеност
Естественото смирение е богатство
Нужно е качество; качеството е задължително в Кришна съзнание. Не някаква частична
посветеност; по отношение на Кришна трябва да отдадем целите себе си, нищо помалко.
Изискването от страна на неограничения владетел е съвсем различно. На Кришна не му
стига някакво частично служене. Той иска да всмуче всичко, нищо по-малко. Такова е
настояването на автократа. Но Той е абсолютното добро, Той е красотата. Той е
хармонията. Той е законът. Той е всичко. Ала изискването му е такова.

Себеотдадеността е признакът за вяра
Иначе интелектуализирането и четенето на писанията нямат никаква стойност. Също и
физическото общуване със садху няма стойност, липсва ли шраддха, вяра. Насекомите,
бацилите и много други неща общуват физически със садху. Ала единствено важно е
близостта чрез посветеност, шраддха. А шраддха означава, че ако се посветим на
Кришна получаваме всичко. Сдобиваме се с каквото ни е нужно, за да бъде
удовлетворена цялата ни същност.
Нашият Гурумахарадж наблягаше силно на служенето. Не ни бе позволено да четем по
много дори "Шримад Бхагаватам" и книгите на Госвамите. Вървете и извършвайте
служене. Услужливата ви природа ще привлече към вас истинското нещо и ще ви
свърже с него. Никакво писание, нито познание, нито дори близката ви връзка с някой
светец биха могли да помогнат, липсва ли посветеност, себеотдаденост,
жертвоготовност. Ако някой садху или гуру поиска от мен да прочета дадена книга,
това е служене. А ако прочета книгата, за да увелича или разширя познанията си, това
би могло да е гяна. Ако самият аз поема инициативата да прочета някоя шастра, това
може и да добавя известно знание, но липсва служенето като такова.
Както заявява Рупа Госвами, севонмукхе хи джихвадау („Бог може да бъде познат
единствено чрез отдаденост”). В противен случай, ако не подхождаме в дух на служене,
всичко би могло да е имитация, но не и влизане в досег с реалността. В това е
специфичната особеност на Гаудия Матх, заложена от нашия Гурудева, както и от
Махапрабху и Рупа Госвами. Това е ключът към Ваикунтха, към боравенето с
безкрайността: отдадеността, служенето, посветеността. Дори да няма знание или кой
знае каква сила, човек може да постигне удовлетворение. Не е нужно да се местят
планини. Нито пък да се изчете цялата световна религиозна литература, просто за да си
я натъпчем вътре в стомаха, би довело до нещо добро.
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Камбаната ще забие сама
Едно типично доказателство е разкрито в "Махабхарата". Кришна предрекъл, че когато
привърши раджасуя-ягя, великото жертвоприношение на Махараджа Юдхиштхира,
камбаната ще забие сама. Имало някаква камбана, и когато тази камбана забиела от
само себе си, тогава всички щели да разберат, че ягята е завършила. И така, всичко
било изпълнено, но камбаната не ударила. Тогава Бхима казал на Кришна: "Камбаната
не бие, макар че цялата ягя приключи."
"Не, все още остава едно нещо," отвърнал Кришна.
"Какво е то? Какво нещо?"
"Ваишнава-сева, служенето към ваишнавите."
"Какво говориш! Толкова много мъдреци, велики риши, Нарада, Вясадева и самият Ти
се нахранихте и бяхте удовлетворени. А казваш, че не е извършена ваишнава-сева?"
"Да."
"Къде е този ваишнава?"
Тогава Кришна загатнал: "Иди в покрайнините на града. Там ще намериш един човек от
най-низшата каста. Той не върши нищо, не ходи никъде. Щастлив е просто да повтаря
името на Бога. Вървейки по своя собствен път, той не се вълнува от битието на света.
Очите му винаги преливат от преданост."
Те потеглили с колесниците си да доведат този човек и открили един невзрачен бедняк
от най-низшата класа. Понеже искали да го отведат на раджасуя, те се приближили с
допрени длани. Човекът се смаял: "О, толкова много големци са дошли в колибата ми.
Каква е причината?"
Казали му: "Идваме за теб. Трябва да дойдеш и да приемеш малко храна." Какво можел
да стори? Нямало как да се измъкне от положението, наложило се да отиде. Драупади
сготвила множество вкусни ястия. Тя мислела за това как толкова много риши, муни,
дори Бог Кришна били нахранени, но ваишнава-сева не била извършена. От все сърце
тя приготвила най-различни по вид гозби. Поднесли ги на човека и той ги приел. Но
камбаната не позвънила.
"Какво става?" - зачудил се Бхима. "Направихме това, а камбаната не бие."
Кришна обяснил: "Вероятно е извършено някакво оскърбление срещу ваишнава-сева.
Затова не бие камбаната."
"Що думаш! Някой от вас има ли някакви съмнения или каквото и да било срещу
него?"
Те се питали един друг дали някой си е помислил нещо лошо за човека. Най-сетне
Драупади признала: "Въртеше ми се нещо в ума: че този човек е с ниско потекло.
Приготвих толкова много видове къри с най-голяма вещина, а той ги смеси всичките
заедно и ги изгълта. Не знае как да се храни, понеже е от толкова долна каста. Това ми
мина през ум."
Кришна казал: "Понеже е имало презрение към ваишнава, затова не е била камбаната."
"Така че наложило се още веднъж да идат при човека и отново да го доведат. Този път
всички му прислужвали с голяма почит докато приемал прасадама. А камбаната
звъняла на всяка негова хапка.
Нишкинчана - той не иска нищичко, нито име, нито слава, нито нещо подобно. Такъв
човек не жадува за каквото и да било, но е изцяло отдаден на Бога. Той може да бъде
намерен къде ли не, без никаква проява на външно величие. Богатствата са в сърцето.
Не е нужно нито знание, нито образование, нито високо потекло, сила или могъщество.
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Кришна съзнание е толкова цялостно, толкова себедостатъчно и абсолютно, че дори
една частичка от него съдържа цялото великолепие, цялото знание, всичко. Служене,
самоотверженост, шаранагати (отдаденост) - това е, което е нужно.
апи чет судурачаро, бхаджате мам ананя-бхак
садхур ева са мантавях, самяг вявасито хи сах
("Бхагавад гита" 9.30)"
Вие не успявате да го разберете, ала такъв човек е съвършен. Той трябва да бъде считан
за садху, за истински искрен човек, за нищо друго. Той няма вземане-даване със славата
и престижа, нито с което и да било от нещата, които са привлекателни за нас. Той
притежава себеудовлетворение. Удовлетворението не настоява за нищо; то е
самодостатъчно. Такова е осъществяването, изпълването. Кришна съзнание е толкова
себедостатъчно, че не зависи от нищо, за да съществува, за да се самоустанови.
Естественото смирение е богатство
На Курмакшетра, тъкмо оттатък Пури, от южната страна, живеел един ваишнава на име
Васудева. Той бил прокажен, и то какъв! От раните му по земята се сипели червеи, ала,
за да не умрат, той ги събирал и отново ги поставял в раните си. Бил брамин. По
някакъв начин той усетил вътре в себе си: "Богът ще дойде и аз ще успея да получа
Неговия даршан." Махапрабху пристигнал там и, след като разгледал, си тръгнал.
Когато Васудева научил, че Богът - един "садху" с необикновена мощ - е идвал и си е
отишъл съвсем скоро, той се обезсърчил и се свлякъл на земята: "Как така? Та аз не
успях да зърна този Бог! Дошъл е и си е тръгнал, а аз не можах да вляза в досег с Него,
не можах да получа Неговия даршан!" Махапрабху бил отминал вече на повече от
километър. Внезапно усетил как нещо силно го тегли назад, Той се затичал обратно,
намерил Васудева и го прегърнал. Цялата снага на Васудева се преобразила.
Прокаженото му тяло изчезнало, а на негово място се появило ново и прекрасно.
Ваишнавите се чувстват най-нищи сред нищите. Сред смирените, те са най-смирените.
Те се усещат по-нищожни от стръкче трева. Това е дайня. Бхактивинод Тхакур е писал
на едно място как можем да преценим един ваишнава. Как бихме могли да разберем?
Кой е ключът към диагнозата? Дайня - смирението, естественото, истинско смирение.
Демонстрацията на смирение няма стойност; имитацията не струва нищо никъде.
Истинското смирение може да се появи, когато човек почувства своята връзка с
деспотичния Бог, неговия господар. Единствено тогава би могъл да се смири. Слугата
на един автократ няма нито права, нито его, нито каквото и да било. Затова
естественото смирение е богатство, при това такова, което е способно да заплени
автократа. Такива са отношенията на истинския слуга с господаря. Той също е
привързан към искрения слуга. Той не е безсърдечен. Може да е деспотичен, но не е
жесток. Така че нужно е служене, нищо друго. Как е възможно да постигнем подобна
позиция и да продължим да я развиваме? Как е възможно? Шраддха ще ни помогне да
разберем. Изисква се само едно и нищо друго: лаулям апи мулям екалам. Мислим се за
такива велики бхакти, но сме бхакти само по дрехите. Ала истинският съкровен
копнеж, който чувстваме по онази земя - той би трябвало да е всичко.
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С други думи, само поискайте и ще го имате, ала в желанието ви не бива да има
никакви примеси; то трябва да е искрено, лаулям. Тогава никой отникъде не може да ви
хули. Ако не жадувате, няма и да постигнете. Истинската цена е действително да го
искате. Не се отказвайте! Осъзнайте ценността му, желайте го, и ще го имате. Шраддха
е истински същественото, което е необходимо да имате; тя е Нещото, най-възвишеното
нещо; единствена тя може да утоли копнежите ни, съкровената ни жажда. Отдавайки
своята мъничка душа можем да получим цялата безкрайност. Как бихме могли да
развием такъв искрен копнеж? Чрез общуването със садху и с помощта на писанията
можем да се опитаме да удовлетворим тази вътрешна нужда. Съкровената жажда може
да бъде задоволена единствено от съзнанието за Кришна.

Най-голямото съкровище
"Това е обосновка на твърдението: сарва-дхарман паритяджа, мам екам шаранам
враджа ("Бхагавад Гита" 18.66) – „изостави всички разбирания за дълг, всички фази на
задълженията. И мам екам - запази си само едно. Ти ми принадлежиш; такава е твоята
позиция по природа, поначало. Стреми се да разбереш това и действай. Ахам твам
сарва-папебхйо - каквито и нежелани, греховни последици да има, всичките ще се
стопят. Няма да те постигне разкаяние, ще вкусиш пълно удовлетворение. Такова е
уверението. Най-голямото съкровище, съществувало някога, е така ясно и смело
изразено. Зовът е толкова дързък и отчетлив: откажи се от всички измерения на дълга и
ела само при Мен; не ще съжаляваш за никоя загуба.” А Махапрабху казва:
яре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
„Нямаш никакъв друг дълг ако искаш да сториш добро на света, освен да говориш за
Кришна. Стреми се да раздаваш Него, който е способен да компенсира всичко
останало. Старай се да раздаваш онова същностно и абсолютно нещо, което може да
помогне на хората, на обкръжението. Изпълнението на никой друг дълг няма да
помогне. Включи се в това и ще бъдеш обикнат. Състраданието и благоразположението
ти ще нарастват все повече и повече. Мнозина ще бъдат приобщени.” Не би могла да
съществува по-свята служба, понеже Той е дошъл в епохата на Кали. Махапрабху
казва:
яре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
амара агьая гуру хана тара ей деша
„Приеми това, защото Аз съм заръчал. Знай, че такова е Моето напътствие, за да може
егото, което имаш, да се превърне в гуру и да раздава Кришна съзнание, тогава
мръсотията няма да те досегне. Такава е Моята заповед: с тази идея над челото си,
върви и раздавай Кришна. Говори за Сърцето на сърцата.”
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Чистата преданост
Който постигне Него, постига всичко
бхидяте хридая-грантхих, чидянте сарва-самшаях
кшиянте чася кармани майи дриште 'кхилатмани
“Нашият съкровен стремеж към раса, към екстаз, е погребан вътре в сърцата ни,
които са залостени и запечатани. Ала слушането и възпяването на славата на Кришна
разтрошава катинара на сърцето, позволявайки му да се пробуди и да посрещне
Кришна - извора на насладата, самия екстаз.”
Тук "Шримад Бхагаватам" казва: "Има възел в сърцата ни, но този възел ще бъде
разсечен от съзнанието за Кришна. Тогава пороят на съкровената ни наклонност към
божествена любов (сварупа-шакти) ще залее цялото сърце. Когато възелът в сърцето се
разкъса, тогава, с пробуждането на заспалата душа, разбирането за Голока ще изплува
отвътре, потапяйки цялата ѝ същност."
Ала привидно това е трудно разрешим проблем. Нима е възможно всичките ни
съмнения да се изчистят? Мигар може ограниченото да узнае всичко? Подобно
становище звучи доста нелогично. Изглежда нелепо. Упанишадите, обаче, казват:
"Който познае Него, познава всичко; който постигне Него, постига всичко." И как
ограниченото ще разбере, че има всичко, че знае всичко? Сякаш е абсурдно, но е
потвърдено в писанията. А ако този проблем бъде разрешен, всички останали ще се
решат автоматично. Ограниченото ще изпита пълно удовлетворение; цялото му
любопитство ще бъде задоволено. Това е потвърдено не само в Упанишадите, но също
и в "Шримад Бхагаватам".
Когато за пръв път дойдох в Гаудия Матх, общувах много предпазливо с
бхактите. Мислех си: "Те казват, че онова, което проповядват, е единствената истина,
а всичко останало са басни - това е трудно за преглъщане." Казват: "Всички страдат от
невежество, а онова, което ние говорим, е вярното нещо." Рекох си: "Що за чудо! Един
разумен човек не би преглътнал с лекота подобен хап." Аз също не можех отначало да
го приема. Ала онова, което говореха, е потвърдено от Шри Чайтаня Махапрабху,
"Шримад Бхагаватам", "Бхагавад Гита" и Упанишадите. Всички тези авторитети
твърдят: "Да, така е. Познаеш ли Него, познал си всичко. Постигнеш ли Него,
постигнал си всичко."
В "Шримад Бхагаватам" (4.31.14), в стих, подобен на приведения по-горе цитат
от Упанишадите, също се казва, че всички съмнения се изчистват посредством
съзнанието за Кришна и в резултат на това встъпваме в истинското познание. Там
пише:
ятха тарор мула-нишечанена
трипянти тат-скандха бхуджопасакхах
пранопахарач ча ятхендриянам
татхаива сарджарханамачютеджя
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„Поливайки корена на едно дърво, всички листа и клонки автоматично се
напояват. По подобен начин, осигурявайки храна на стомаха, всички крайници на
тялото се захранват. Така и ако удовлетворим централната концепция за Върховния
Абсолют, всичките ни задължения автоматично ще бъдат осъществени.”
Ако дадем храна на стомаха, цялото тяло се засища. Ако полеем с вода корена на
дървото, цялото дърво се подхранва. По същия начин, ако изпълняваме дълга си към
центъра, всичко ще бъде осъществено. Такова е величието и мистериозната позиция на
абсолютния център. Той има власт над пълното цяло. Такова е особеното положение на
центъра в системата на органичното цяло.
Ако се овладее дадена част от мозъка, цялото тяло е под контрол; едно бодване с
игла в тази определена част от мозъка и всички телесни функции ще бъдат
парализирани. Специалната позиция на абсолютния център е нещо подобно. Така
невъзможното става възможно.
Да предположим, че аз съм бедна девойка, която си няма нищо. Обикновено би
било невъзможно да се сдобия с каквото и да било. Обаче, ако се омъжа за заможен
момък, собственик на голямо богатство, ще получа власт над много неща благодарение
на свързаността си с него. Макар да сме нищи, нашата връзка с един могъщ властелин
ни прави господари на много неща. По същия начин абсолютният център владее
всичко, а нашата любяща връзка с Него може да ни дари властта над много неща. Ето
как е възможно ограничената душа да притежава всичко - посредством фината нишка
на любовта.
Чрез Кришна всичко е възможно. И колкото по-близко идваме до Него, толкова
повече ще долавяме. Влиянието Му вдъхновява Неговите бхакти, а качествата Му
изпълват сърцата им (сарва маха-гуна гана ваишнава шарире, кришна-бхакте кришнера
гуна сакали санчаре - "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 22.75) По този начин макар
самият преданоотдаден да не е господар, посредством нишката на любовта той може да
бъде господар на каквото и да било. Такъв е редът на мисли, разяснен в "Шримад
Бхагаватам" и Упанишадите.
Без да имате истинска връзка с абсолютния център, опитите ви да узнаете всичко
ще бъдат безполезни. Ако искате да опознаете дори една песъчинка, животи наред ще
идват и ще отминават, милиони животи, а вие ще продължавате да анализирате пясъка,
без да достигнете до предела на разбирането даже за една песъчинка.
Казано ни е: "Щом искате да питате - питайте за центъра." Такъв е призивът на
Упанишадите: "Не си пилейте времето в опити да анализирате най-дребните частици на
това битие, стремейки се да му бъдете господари; това е невъзможно. Търсенето трябва
да бъде правилно насочено." Кришна казва: "Аз съм Центърът и ви казвам: "Елате и Ме
познайте, и чрез Мен ще съумеете да познаете всичко, понеже Аз знам всичко и владея
всичко. Свързаността ви с Мен може да ви даде тази способност. Подхождайте към
всичко чрез Мен. Тогава ще успеете да разберете истинското място на всички неща.
Инак ще познавате само някой частичен аспект от реалността, а това ще бъде
повърхностно и непълно. И ще преживеете милиони животи, стремейки се да разберете
и проумеете реалността до безкрай. "Шримад Бхагаватам" (10.14.29) казва:
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атхапи те дева падамбхуджа-двая
прасада-лешанугрихита ева хи
джанати таттвам бхагаван-махимно
на чаня еко 'пи чирам вичинван
"Само този, който е благословен с милостта на Бога, би могъл да познае
Неговата истинска природа. От друга страна, онези, които емпирично се стремят да
проумеят невъобразимата Му слава, могат да изучават и спекулират вечно, без да
достигнат до вярното заключение."
Тук чрез "Шримад Бхагаватам" Кришна ни казва: "Може да се посветите за цяла
вечност в погрешна посока, без никаква възможност да достигнете до края на
разбирането. Ала ако се стремите да се доближите до абсолютния център, тогава
съвсем скоро ще сте способни да различавате кое какво е." Такава е насоката, дадена от
Упанишадите и от "Шримад Бхагаватам", такава е посоката, в която трябва да поемем в това се състои предаността.
Тя е толкова удовлетворяваща, че веднъж ако я постигнете, не би ви вълнувало
да научавате нищо повече. Нужно е единствено да се съсредоточим в служене на
Кришна. "Шримад Бхагаватам" (10.14.3) заявява:
гяне праясам удапася наманта ева
дживанти сан-мукхаритам бхавадия вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе праяшо 'джита джито 'пй аси таис три-локям
"Изоставяйки с ненавист всички интелектуални опити да проумеят Върховната
Истина, онези, които искат да Те разберат, трябва напълно да Ти се отдадат. Те трябва
да слушат от себеосъзнати преданоотдадени за Твоето свято име и трансцендентални
приключения. В каквато и ситуация да се окажат, трябва да вървят напред,
посвещавайки изцяло ума, тялото и словата си на Теб. По този начин Безграничният,
който никога не е бил победен от никого, бива завладян чрез любов."
Можем да се доближим до Върховния Бог единствено чрез отдаденост, а когато
Го достигнем, няма да искаме да знаем нищо друго. Няма да ни вълнува какво се
случва или не се случва в света отвън. Ще бъдем дълбоко вглъбени в служене на Него
за Негово удовлетворение. Там, в служенето към Него, ще открием, че целта на живота
ни се е сбъднала. А това повърхностно знание за "нещата отвън" ще ни се струва
безсмислено. Ще осъзнаем: "Каква е нуждата да пилеем време във всевъзможни
пресмятания - нектарът е тук! Той е далеч по-дълбок от всичко онова, което откриваме
на външен план." Тогава ще посветим цялото си внимание на служенето към Него.
Често се задава въпросът защо варнашрама-дхарма, ведическата система за
социално разслоение, е била пренебрегната от Шри Чайтаня Махапрабху и как така
всеки, независимо от обществената му позиция, е приет в нашата школа на
предаността. Нужно е да прекрачим отвъд ограниченията на кастовата система
(варнашрама-дхарма), отвъд поднасянето на плодовете от делата на Кришна (кришна
кармарпанам), отвъд предаността, примесена с желание за наслаждение на плодовете
от делата (карма-мишра-бхакти) и отвъд предаността, примесена със стремеж към
освобождение (гяна-мишра-бхакти). Всички те са отхвърлени от Шри Чайтаня
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Махапрабху. Неговият призив бил "ехо бахя аге каха ара" - "Тези неща са външни;
навлез по-надълбоко, навлез по-надълбоко." Когато Шри Чайтаня Махапрабху запитал
кое следва, кое е по-висше от всички тези различни разбирания за теизма, Рамананда
Рая предложил гяна-шуня-бхакти, чистата преданост. Тогава Махапрабху казал: "Да,
оттук започва истинският теизъм."
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