


Упадешамрита
(Нектарните напътствия)

От Шрила Рупа Госвами

С озаренията на Шрила Б.Р. Шридхара Дева Госвами



Първи стих

вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
етан веган йо вишахета дхирах

сарвам апимам притхивим са шишйат

Един себеовладян човек, способен да превъзмогне импулсите на речта, ума,  
гнева, езика, стомаха и гениталиите, има качествата да напътства целия  

свят.

Светлина върху стиха

Веднъж нашият Гуру Махараджа (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати 
Тхакура) щеше да проповядва във Вриндавана в продължение на целия месец 
Картика. Темата, която той подбра, бяха основополагащите напътствия в 
„Упадешамрита” от Шрила Рупа Госвами. Вниманието му винаги бе съсредоточено 
върху базисните неща, понеже считаше, че плодовете на предаността ще дойдат по 
естествен начин. Като поливаш корена, плодовете се раждат от само себе си. 
„Упадешамрита” съдържа същината на ученията на Шри Чайтаня Махапрабху с 
изразността на Шрила Рупа Госвами. Единайсетте стиха на „Упадешамрита” са 
вдъхновени от съветите на Махапрабху, а Рупа Госвами ги е изразил на поетичен 
език. 

Самият Гуру Махарадж говори в течение на няколко дни, седнал на средата 
между Радха Кунда и Шяма Кунда, четейки и тълкувайки „Упадешамрита”. Шрила 
Прабхупада разясняваше именно „Упадешамрита”, а не „Говинда Лиламрита” или 
„Шри Кришна Бхаванамрита” на Вишванатха Чакраварти. Висшите теми на 
мадхуря-лила, любовните приключения на Радха и Кришна, бяха оставени настрана. 
Неговото становище беше: „Людете са готови за сахаджия, подражанието на 
предаността. Просто ги накарайте да разберат, да встъпят в равнината на бхакти. 
Това е толкова много; какво да говорим за кришна-лила, тя е така далеч нагоре.” 
Това бяха словата му.

Пуджала рага-патха гоурава-бханге – цялата тази сфера нека държим на 
почтително разстояние над главите си. Продължавайте да действате на по-ниските 
нива, изразявайки нужната почит към най-висшите неща; не смейте да нахълтвате – 
глупците се втурват там, дето ангелите се боят да пристъпят. Това беше идеята, с 
която той навсякъде се отнасяше към всичко.

Поривите на речта и ума

Вачо-вегам означава подтикът да говорим. Човек е свикнал да бъбри толкова 
много. Склонността да се приказва винаги съществува, независимо дали е добре или 
не. Нямаме време да различим – все бъбрим ли бъбрим. Мога да приказвам какво ли 
не, а сетне да се кая: „Защо казах това? Не биваше да говоря такива неща и да 
наскърбявам сърцата на другите.” Когато отвътре изпитаме порив да кажем нещо, 
ние не успяваме да го овладеем. „Аз съм откровен! Мога да говоря каквото и на 
когото си искам! Мога да оскърбя дори садху, светец!” Не бива да е така. Трябва да 
се опитваме да контролираме тази сила, избликваща отвътре под формата на речта.

Манаса означава вълните на ума. Понякога трескавостта на някаква идея 
може да ме обземе и да ме манипулира. Много е трудно да се овладее ума. Умът 
може да не присъства. Тялото ми може да е заето, но да си мисля за нещо лошо. За 
да се контролира ума е нужна отговорност. Трябва да поемем някакво отговорно 



служене – тогава ще успеем да овладеем ума. Инак той е волен, може да се рее насам 
и натам. Трябва да поемем някаква отговорност да овладеем ума, заемайки го в 
служене към Кришна и Неговите слуги.

Трудно е да овладеем вътрешния си ум, но когато проповядваме на другите 
няма как да не съсредоточим цялата си съзнателност. Не можем да говорим 
неуместни неща. Лесно смогваме да се сдобием с концентрация, когато разказваме за 
Кришна – това е киртана. Мога да започна с джапа (мантруване), но умът ми да 
скита тук, там и къде ли не. Но когато съм зает с киртана трябва да съм напълно 
съзнателен. По такъв начин можем да овладеем ума, който е много трудно да бъде 
уловен и впрегнат.

оштха-спандана матрена
киртанам ту тато варам

Просто като мърда устните си, повтаряйки святото име на Бога, човек  
може да постигне най-голямата благодат.

(„Хари Бхакти Виласа” 11.453)

Махапрабху специално е наблегнал на киртана. Киртана означава 
проповядване. Обкръжението е готово да ме атакува. По-добре да съм дързък вместо 
да се отбранявам – ще атакувам обкръжението! Киртана означава офанзива. Цялото 
обкръжение е наситено с атмосфера на нападателност. Идват и ме нападат от всички 
страни с различни идеи, които като шпиони вече са проникнали вътре в мен. Аз ще 
заема нападателна позиция и ще атакувам обкръжението с мощта, която съм получил 
от своя Гуру Махараджа. Това означава киртана. Това означава проповядване. На 
това ни е учил нашият Гуру Махараджа, Бхактисиддханта Сарасвати. Проповядване 
значи да атакуваш обкръжението, а не да лежиш пасивно, позволявайки на други да 
заемат позицията. Джапа е нещо много немощно, слабо. Започваш своята джапа и 
когато изведнъж се осъзнаеш, откриваш че умът ти се шляе съвсем другаде. Но 
когато говориш на другите за Кришна, ще бъдеш напълно съсредоточен. 
Вниманието е автоматично. Така че умът може да се овладее чрез проповядване.

Импулсът на гнева

След това е кродха-вегам. Кродха означава гняв. Дойде ли гневът, той 
сътворява бедствия и последиците са неизбежни. Трябва да се опитваме да 
възпираме тази устременост на ума към гнева. И не само да се опитваме, но каквото 
и да имаме, нека се стремим да го приложим в служба на Кришна. 

яд кароши яд ашнаси
ядж джухоши дадаси ят

ят тапасяси каунтея
тат курушва мад-арпанам

„О Каунтея, каквото и да правиш, каквото и да ядеш, каквото и да  
поднасяш в жертва, каквото и да даряваш от милосърдие, каквито и въздържания  

да изпълняваш, прави всичко като приношение към Мен”
(„Бхагавад Гита” 9.27)

Добро и лошо, каквото и да имате у себе си, нека бъде хвърлено в служене на 
Кришна. Ето как може да бъде пригодено – гневлив съм и този гняв трябва да бъде 
оползотворен в служене към Кришна. Кродха бхакта-двеши-джане – който дойде да 
атакува бхактите, ще насоча гнева си към него. Стремим се да извлечем най-доброто 



от лошата сделка. В ума си имам толкова много наклонности и опитам ли се 
цялостно да ги променя вътре в умствената си структура, нека се постарая да ги 
нагодя спрямо божественото служене. Нека се опитам да ги оползотворя на това 
ниво.

Понякога може да изглежда, че преданият се гневи за дребни неща, но гневът 
му не бива да бъде считан за обикновен гняв. Гневът му ще донесе добро на човека, 
на когото е ядосан, ще бъде за негово благо. Не бива да се отсъжда само по себе си. 
Махапрабху също се е ядосвал понякога. Когато Махапрабху правел киртан, 
затваряли вратите, а един брахмачари, който пиел само мляко и не хапвал нищо 
друго, искал да влезе. Мислел си: „Трябва да бъда считан за най-чистият, понеже пия 
единствено мляко и нищичко друго. Защо ми затварят вратата?” Когато най-сетне 
отворили и той попитал защо е било затворено за него, Махапрабху отвърнал: „Това, 
че пиеш само мляко не е квалификация. Истинското качество е съзнанието за 
Кришна.”

Това било наблюдавано многократно. Веднъж била извършена неправда 
спрямо Шриваса Пандита. Един тантрика (тантрист) поставил вино и разни други 
неща пред прага на Шриваса, за да го подиграе. Шриваса Пандита отворил вратата и 
видял вино, месо и други противни неща. Тогава се обърнал към съседите си и 
рекъл: „Погледнете какъв тантрика съм аз! Всяка нощ обожавам Богинята Кали с 
вино и месо.” Людете били много притеснени: „Кой мерзавец е донесъл тези неща?” 
Когато Махапрабху научил, той се вбесил и казал: „На този човек лошо му се пише!” 
По-късно, същият човек, чието име било Чапала Гопала, се разболял от проказа. 
Понякога в този свят въплъщението на самия Бог проявява гняв, а също и някои 
преданоотдадени. Но това не вреди. То е за благото на човека. Вълнението, което 
изпитва преданият, не бива да бъде взимано за нещо обикновено.

Трябва да се караме. Понякога може да се налага и да спорим;  понякога има 
разлики в разбиранията ни относно верния смисъл на някои мантри от писанията 
или по други специфични въпроси. Може да има различия и дискусии. Това не е 
нежелателно; понякога е необходимо.

Най-общо казано трябва да съзнаваме, че не сме съвършени и че различията 
се дължат на степените на нашите реализации. Във всичко има вариации, но 
различия в основните принципи не са желателни, понеже това би объркало 
новодошлите. Би било голямо бедствие за тях. Те са дошли с открита вяра, която е 
още крехка; тя не е толкова извисена и интензивна, та да успеят да помирят толкова 
много противоречиви наглед неща. Ще им бъде трудно. Винаги, когато  се случват 
подобни неща, мадхяма-адхикари ваишнавите трябва да се стараят да запазят 
начинаещите извън конфликта. Не бива да им се позволява да се намесват в такива 
дискусии и раздори – кавги спорове и тем подобни. Те са само за мадхяма-
адхикарите. Не е желателно начинаещите да стават свидетели на раздори между по-
висшестоящите, които считаме за люде от по-висок ранг. Наблюдавайки подобни 
свади, новодошлите няма как да не се смутят. Старайте се да избягвате това 
доколкото е възможно. В това време те биха могли да посветят вниманието си на 
писанията. В писанията спорните точки са по-малко, макар също да ги има, тъй като 
препоръчваните съвети касаят различни нива. Развитието означава спорове. 
Елиминиране и приемане – това значи спор. Едното обявява за негодно другото – 
това е развитието. Тъй или инак няма как да избегнем конфликтите, но все пак те 
водят до развитие. Не бива да се боим.

Подтикът на езика

Джихва-вегам значи устременост към онова, което е много вкусно. Аз съм 
слуга, роб на желанието да вкусвам. Джихва-вегам е привличането ни към един 



определен вкус. Човек може да харесва люто, горчиво, сладко или солено. Това е 
джихва-вегам. Езикът винаги иска да вкусва такива неща. Щом ми е вкусно, дори и 
да е пагубно за здравето ми, аз не мога да овладея езика си. От лакомия мога да изям 
нещо, което не е подходяща храна за мен. Хапвам нещо, след това хапвам още и още 
без това непременно да е здравословно. Трябва да се старая да не бъда жертва и роб 
на езика си. Как да избегнем джихва-вегам? Начинът е каквото и да хапна, да си 
помисля как го е вкусвал садху, гуру или Бог. Материалното трябва да бъде 
подчинено, а вниманието ни да е насочено към субективното усещане на по-висшите 
личности, как те са го вкусвали. Това е начинът да се спасим от материалният вкус. 

Махапрабху се стараел да не яде сладко: „Аз съм санняси, трябва да спазвам 
стандарт. Ако ям сладко, всички ще го правят. Не бива.” Тогава Сварупа-дамодара 
му рекъл: „Това е негативната страна; но ти приеми прасадам, то е позитивната 
страна. Джаганнатха кайчи карйачена бходжана. Трябва направо да усетиш как 
Джаганнатха го е вкусвал.” От обективния свят трябва да го отнесем в субективния. 
Всички чувства трябва да бъдат сбрани и насочени към по-висшата равнина, а от по-
нисшата трябва да ги оттеглим.

Желанията на стомаха и гениталиите

Джихва-вегам е да се лакомим за нещо, което е вкусно на езика, а удара-
вегам е подтикът да напълним стомаха си. Мислим си: „Не съм се нахранил. Не съм 
приел достатъчно храна. Стомахът ми ми се струва празен. Ще си хапна още.” Това е 
удара-вегам. Още и още – докато се подуе. Трябва да приемаме само толкова храна, 
колкото е необходима, за да поддържаме здравето си.

Упастха-вегам е стремежът да получаваме приятно усещане от жените и 
желанието да сме в тяхна компания – за мъжете, а за жените – желанието да са в 
компанията на мъже. Нека се опитваме да овладеем тази своя наклонност. Тя е 
умствена, тя не касае душата. Това е просто умът и е най-опасната причина да се 
скитаме в този свят. От дърветата до полубоговете, всички имат тази наклонност и 
трябва да сме много внимателни да не станем жертви на подобно течение. Това 
течение е всеобхватно и много могъщо и трябва да се стараем доколкото е по силите 
ни да стоим настрана от него.

томара канака бхогера джанака
канакера дваре севаха мадхава

каминира кама нахе тава дхама
тахара малика кевала ядава

„Богатствата ти се пилеят в светски удоволствия, а трябва да ги ползваш 
в служене на Мадхава. Желанието за жени не е твоя работа, понеже Кришна е  

единственият им истински господар.”
(„Ваишнава ке?”, 3)

Наслаждаващият аспект на жените не е за теб, той се пази само за Кришна - 
тахара малика кевала ядава. Кришна единствен се наслаждава на красотата на 
всичката сладост, която може да бъде вкусена у жените. Това е казано буквално в 
този стих.

Един господин дойде при нашия Гуру Махараджа в Калкута и каза: „Какво 
имаш предвид с това? Тогава какви сме ние? В буквален смисъл ли си написал това? 
Че всички жени са предназначени единствено за наслада на Кришна и на никой 
друг?” Прабхупада отвърна: „Да, да! Това е дословното значение. Подобен род 
наслаждение е предназначено единствено за Кришна, а всички останали са 



нарушители.” Канака – пари. Господарят на парите е Нараяна, Лакшмипати и всички 
ние малко или много сме Негови слуги по различни начини. А Баладева, гуру, е 
господарят на славата и престижа. Канака, камини, пратиштха. Камини (жените) 
трябва да бъдат съотнесени към разбирането за Кришна, инак сме загубени. Това 
трябва да бъде настроено спрямо Него. Всяка мисъл за жена трябва да бъде свързана 
с Кришна.

Интелигентното приспособяване

Казано ни е, че джихва-вегам, удара-вегам и упастха-вегам са в една линия. 
Те се подхранват едно друго. Трябва с голямо внимание да се отървем от тях. Те 
причиняват толкова много нещастия в живота на човека, съсипали са толкова много 
животи. Нека да внимаваме с тях.

Трябва да сме нащрек с всички тези животински наклонности вътре в нас. 
Всъщност ние сме им роби. Тези различни видове мисловност са господари, а ние 
сме техни слуги. Нека се освободим от тези „господари”.

камадинам кати на катидха палита дурнидешас
тешам джата майи на каруна на трапа нопашантих

утсриджаитан атха яду-пате сампратам лабдха-буддхис
твам аятах шаранам абхаям мам ниюнкшватма-дасйе

„Толкова дълго се покорявах на порочния диктат на похотта, гнева,  
алчността, лудостта, заблудата и омразата, но въпреки това те никога не се  

смилиха над мен и аз не усещах нито срам, нито желание да ги отхвърля. О,  
Господарю на династията Яду, сега когато интелигентността ми се пробуди, аз  

ги изоставям. Отдавам се на Теб, който даряваш безстрашие. Моля те, заеми ме в  
служене на Теб.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.16)

Тези подтици са мои господари, ползващи ме за свой роб; такъв безпомощен 
живот водя тук. Оправдавайки се, че съм просто човек, аз съм придобил толкова 
безсрамни наклонности, че дори и животно не би могло да падне толкова ниско. 
Такъв е нашият себе-анализ; истинската ни натура е такава – срамна вътрешна 
природа. Истинските ни врагове са вътре в нас, не отвън. Но пак вътре в нас, в 
сърцата ни, се намира и Бог, а царството божие е още по-висше. Това е нашата утеха, 
нашата надежда и перспектива. Трябва да имаме връзка и да се стремим да спазваме 
това обещание; тогава от онази висша равнина ще се спусне помощта, която ще 
пропъди всички тези привидни врагове, танцуващи като демони по повърхността на 
нашия ум. Те трябва да бъдат пропъдени. А помощта ще дойде отвътре ако я търсим 
и ако й съдействаме.

Представителите на Бога са много могъщи. Ако наистина ги призовем, тогава 
садху, божествените посредници, ще дойдат и ще пропъдят тези наклонности. Тези 
демонични изяви по повърхността на ума ни ще бъдат изгонени завинаги и ние с 
радост ще се заемем със служене на Бога. Ще се освободим от тези дяволски 
господари. Това не е евтино постижение. 

Постепенно те ще бъдат овладени. Ако отидете на лов за някое животно, 
отнема известно време да го убиете. Тези анартхи съществуват и за да се отървем от 
тях е нужно време. Но енергията, с която да ги погубим, да ги отстраним, трябва да 
съберем от по-висши източници. Тогава лесно ще се справим с тях.

киба се карите кара, кама кродха садхакаре



яди хая садху-джанара санга

„Какво биха могли да сторят похотта и гнева на онзи практикуващ, който 
се е прислонил в святото общуване?”

(„Према Бхакти Чандрика” 2.11)

Каква вреда могат да причинят сластта, алчността и гнева на устремения към 
истината, който е стъпил на пътя на божествената реализация, ако той има близкото 
общуване с някой садху? С други думи, те не могат да му сторят нищо, защото той 
може нещо и да е пропилял, но това е страничен приход. Ако помощта идва от 
висшестоящ, тя анулира разходите на низшестоящия и по-низшите неща не могат да 
навредят – кама кродха садхакаре. Съществува освен това и каушала. Каушала 
означава интелигентно приспособяване – така можем да намерим облекчение. В този 
смисъл Нароттама Тхакура казва:

кама кришна, кармарпане, кродха бхакта-двеши джане
лобха садху-санга хари катха

моха ишта-лабдха-бине, мада-кришна гуна гане
ниюкта кариба ятха татха

„Ще вложа страстта си в служене на Кришна, гнева си срещу онези, които 
са враждебни към преданите, а алчността ми нека да е за общуване със светите 
садху и за слушане на кришна-катха. Ще бъда объркан единствено ако не мога да 
достигна своя обичан Бог. Лудост ще проявявам докато неистово славя дивните 

качества на Кришна. По такъв начин ще оползотворя всичко това.”
(„Према Бхакти Чандрика” 2.10)

Кама кришна кармарпане – усещаме някакъв вътрешен порив. Старайте се да 
оползотворите тази сила и да я насочите към служене на Кришна. Кродха бхакта-
двеши джане – стремете се да прилагате гнева си срещу онези, които са враждебно 
настроени към садху, към бхактите на Кришна. Лобха садху-санга – може да се 
опитате да насочите алчността си към слушане на думите на светците. Моха ишта-
лабха бине – понякога ни връхлита отчаяние. Нека то се дължи на раздялата със 
садху. Мада кришна-гуна-гане – друг път отвътре ни залива избликваща енергия. 
Вложете я в танцуване и възпяване на името на Кришна. Нирюкта кариба ятха 
татха – стремете се да влеете всички тези неща в служене на Кришна. Сторите ли 
го, за кратко време ще се отървете от тях.

асанкалпадж джайет камам
кродхам кама-виварджанат

артханартхекшая лобхам
бхайам таттвавамаршанат

„Със силна решителност човек трябва да се отрече от похотливите 
желания и гнева, отхвърляйки стремежа към сетивно наслаждение. Той трябва да  

се откаже от алчността, преценявайки какво препятствие е натрупването на  
богатства и да изостави страха, разсъждавайки върху реалността.”

(„Шримад Бхагаватам” 7.15.22)

В „Шримад Бхагаватам” Девариши Нарада казва асанкалпадж джайет 
камам –имате толкова много помисли и планове, които искате да осъществите. 
Асанкалпа – не се въвличайте в това! Не си позволявайте да потъвате в подобни 



амбициозни предположения. Не се оставяйте да бъдете заети с такива славолюбиви 
ангажименти в живота. Кродхам кама-виварджанат – понякога отвътре избликва 
лошият ви нрав, тъй че отдръпнете се още в началото. Недейте напълно да се 
идентифицирате с някакъв план – ако на пътя ви се изпречи някое препятствие, ще 
бъдете напълно оплетени. Ако не сте привързани към никакъв определен план, няма 
шанс да се въвлечете емоционално. Артханартхекшая лобхам – толкова сте алчни за 
пари. Трябва да прецените: „Какво толкова запленяващо има в парите?” Каквото и да 
съградите, то неминуемо ще изчезне с течение на времето, тъй че с какво ви 
привличат парите? Бхайам таттвавамаршанат – а ако имате какъвто и да било 
страх или опасение, трябва да се разграничите – таттвавамаршанат. Толкова 
много елементи се сливат – материя, вода, етер – събират се остават заедно за 
известно време, а сетне изчезват. В естествения ход на природата раждането и 
смъртта шестват навсякъде. Всяка секунда нещо се ражда и всяка секунда друго 
умира. Размисляйки върху това, трябва да се освободите от страха. В „Шримад 
Бхагаватам” е даден дълъг списък и в заключение се казва:

раджас тамаш ча саттвена
саттвам чопашамена ча

етат сарвам гурау бхактя
пурушо хй анджаса джайет

„Посредством предаността към духовния учител човек лесно може да 
победи гуните на страстта и невежеството, развивайки проявлението на доброто 

и изоставяйки привързаността към тези гуни.”
(„Шримад Бхагаватам” 7.15.25)

Учителят на света

Етат сарвам гурау бхактя пурушо хй анджаса джайет – всички тези 
нежелани неща могат да бъдат възпрени единствено чрез съсредоточаване на 
вниманието в служене на гуру. „Ако моят гуру ми е заръчал нещо, тогава няма от 
какво да се боя, понеже такава е повелята на абсолютния ми закрилник.” Можем да 
се възползваме от това и тогава всичко съвсем скоро ще изчезне. С лекота ще сте 
способни да преминете през всички тези трудности ако се съсредоточите в 
божествените нозе на своя гуру. „Той е моят водач, аз не съм самичък. Принадлежа 
му. Каквото и да ми заръча трябва да го сторя, без да се интересувам от личната си 
загуба или печалба.” По този начин каквото и да имаме, можем да се стремим да го 
оползотворяваме колкото може повече в служене на Бога и така Той ще може да 
прокуди тези анартхи от сърцата ни много бързо и много лесно. 

Етан веган йо вишахета дхирах сарвам апимам притхивим са шишят – онзи, 
който може да контролира всички тези животински наклонности, който е овладял 
себе си и собствения си ум, може да бъде учител на целия свят. Той е истински 
госвами. Той е достоен да дава напътствия и да има ученици по целия свят, и броят 
на учениците му не би го подтикнал да се отклони от становищата си. Такива са 
светците, които вървят под флага на Шри Чайтанядева. Всички тези неща са 
записани за наше благо и предупреждение в „Упадешамрита”, дадена ни от 
Махапрабху чрез Рупа Госвами с всичките й подробности.

Втори стих



атяхарах праясаш ча
праджалпо ниямаграхах

джана-сангаш ча лаулям ча
шадбхир бхактир винашяти

Преяждането или трупането на повече от необходимото; страничните 
усилия, противоречащи на преданото служене; говоренето на светски теми;  

пренебрегването на напътствията на писанията, както и сляпото им  
следване; общуването със светски хора и неспокойствието на ума – тези шест 

неща погубват преданото служене.

Светлина върху стиха

Атяхара се отнася до онова, което натрупваме, както и до прекомерното 
хранене. Каквото и да събирам, искам част от него за себе си. Всички сме твърде 
заети да трупаме неща за собственото си сетивно наслаждение. От каквото и да се 
нуждаем, способни сме да го превърнем в наслада за сетивата. Обикновено 
уреждаме нещата така, че да се сдобием с колкото може повече пари, срещу които си 
набавяме сетивни удоволствия. 

Взаимовръзката ни с този земен свят не бива да е за сетивна наслада; трябва 
да заработваме само колкото е нужно, за да поддържаме тялото си. Парите си нека 
влагаме не в удоволствия, а в изпълнението на задълженията си. А целта на 
задълженията ни не бива да е ново пропадане; тя би следвало да е апаварга – 
преминаване отвъд трите потребности1 в живота в търсене на една по-висша цел. 
Парите трябва да ни помагат да изпълняваме задълженията си, а задълженията ни 
следва да са така наредени, че да си задаваме въпроси за себе си и за обкръжението 
си: „Кой съм аз? Къде се намирам? Каква е моята цел в живота? Какво означава 
истинско удовлетворение?”

дживася таттва-джигяса
нартхо яш чеха кармабхих

„Човешкото същество е създадено, за да търси Абсолютната Истина. Не  
бива да има никаква друга цел в делата му.”

(„Шримад Бхагаватам” 1.2.10)

Това е единственото изискване към нас; то трябва да бъде и едничката ни цел. 
Да бъде смисълът на живота ни. Докато трупаме пари, губим истинския принцип. 
Ако не сме искрени, парите ще ни отнесат в света на експлоатацията. Пари може и 
да се събират, но за да бъдат разпределени в служене на сампрадая, в служене на 
ваишнавите. Просто трупането на пари е признак за отклонение от пътя. 

Обикновено преданоотдадените би трябвало да са заети с божиите дела, но в 
Гаудия Мат ги виждаме да боравят с пари, автомобили и тем подобни. Обаче с каква 
цел?

матала хари-джана вишая-ранге
пуджала рага-патха гаурава бханге

Това показва какво е рага-патха. Обичайно се смята, че човек трябва да 
изостави всичко и единствено със съкровената си любов да обожава Бога, с нищо 

1 Дхарма, артха и кама (религиозност, икономическо благополучие и сетивно наслаждение)



външно. Не са нужни великолепие и благоговение. Но ето, ние разполагаме 
нашироко с богатствата на този външен свят. И защо? За да покажем, че рага-патха 
е над всичко. Позицията на ония, които следват рага-патха, е много висша. Те са 
изоставили всичко и са поели по пътя на обожанието към Него в сърцата си. Цялата 
величественост, цялата почит, всичко трябва да отива в служба на тях. Пуджала 
рага-патха – всичко би намерило своето осъществяване ако бъде свързано с 
обожанието на нозете на тези, които живеят в онази равнина. Великолепие, 
страхопочитание, благоговение, богатства – всичко е предназначено единствено за 
да служи на онези нишкинчана, за които Богът на любовта и красотата е всичко в 
живота им. Нека целият свят научи това за собственото си добро; именно за да 
проповядва това в света, Гаудия Мат се занимава с всички тези неща.

Когато бях в Бомбай един бенгалец, който беше служител в монетния двор, 
ми каза: „Дошъл си да събираш пари, но ти си много богат човек.” Отвърнах му: 
„Да, ние се наричаме богати люде, но се наричаме и просяци. Нека се разберем. 
Казваш, че сме много богати. Защо? Защото леем пари като река? Само човек, който 
има много пари, би могъл да ги харчи така. Всеки нормален човек би рекъл, че това е 
разточителство; един просяк не би пилял пари за такива неща. Онзи, който 
притежава милиони, може да хвърля хиляди за луксове. Ти си мислиш, че имаме 
много пари. Но ние твърдим, че сме просяци, непритежаващи дори стотинка. 
Въпреки това харчим по такъв начин. Сега идва въпросът дали това, което сме 
похарчили е с добра или с лоша цел. Един лекар може и да не е богат, но притежава 
автомобил за да може да посещава многото си пациенти – това не е лукс. Обичайно 
хората считат, че ако някой има кола или самолет той е голям богаташ, че 
единствено тогава би могъл да поддържа подобни неща. Но той може да ги държи 
заради работата си. Един лекар би могъл да посети мнозина пациенти с автомобила 
си. Ние също използваме нещата по подобен начин. Може да смятате, че е 
разточителство да се гиздят муртите, но ние считаме, че това е смисълът на живота 
ни. Всички прекрасни неща би следвало да се използват в служене на Нараяна. 
Такава е нашата вяра. Ние сме просяци, и въпреки това леем реки от пари – за 
украси, за фестивали, за раздаване на прасадам. Просим пари и харчим 
разточително, но не за себе си. Чувстваме повика на специфичната си природа. 
Истинският въпрос е как харчим парите, а не колко сме спечелили. Ние сме бедни 
просяци; въпреки това харчим като богаташи. Един богат човек би се побоял да 
пилее по подобен начин.” Богатството намира единственото си осъществяване в 
служба на онези, които са отвъд този свят на парите. Най-великата възможна цел е 
да обожаваме Бога и да Го свържем с този свят.

Напразните усилия

В „Бхакти Расамрита Синдху” се казва, че е забранено да се строят огромни 
храмове и тем подобни.

санга-тяго видурена
бхагавад-вимукхайра джанаих

шишядй ананувандхитам
махарабхадй анудямаух

„Човек трябва да се държи настрана от онези, които ненавиждат Бога, да  
избягва да приема твърде много ученици и да не се увлича прекалено по големи 

начинания и проекти.”
(„Бхакти Расамрита Синдху” 1.2.78)



Когато нашият Гуру Махараджа изнасяше лекции върху шейсет и четирите 
вида преданост аз забелязах, че това е забранено в „Бхакти Расамрита Синдху”, а той 
правеше именно него. Извършваше мащабна пропаганда. Харчеше огромни суми 
пари, за да гради храмове и други подобни неща. Всичко онова, което беше забранил 
Рупа Госвами, нашият Гуру Махараджа го вършеше. И какво рече той, когато този 
въпрос му беше зададен? Той каза: „Всеки се простира според чергата си!” Това е 
въпрос на личен капацитет. Един може да управлява империя и пак да има много 
свободно време. Друг не може да се справи дори със собственото си семейство от 
двама или петима човека – цялото му време е вложено там и той полудява как да се 
оправи с всичко. Въпрос на лични възможности.

Бхактивинода Тхакура пише, че има два типа хора. Единият чете и трупа 
много напътствия и разбиране, но не успява да проумее самата същина на нещата. 
Другият е сараграхи, който открива същността у всичко, пренебрегвайки тоновете 
знание. Сараграхи е най-висшият клас преданоотдаден. Външно той може и да 
оглавява правителство или общество, но вътре в себе си може би е гопи във 
Вриндавана. Там той е друг. Ала изпълнява дълга си. Външно може да е цар или 
генерал и да се сражава. Понякога човек може да има подобна двойна функция. В 
бенгалския си превод на този стих от „Упадешамрита”, Бхактивинода Тхакура казва 
„вишая праяса”, което означава „за зелен хайвер” – ентусиазирана устременост към 
нещо нежелателно. Да предпочетем живот, в който да се изяждаме едни други и да 
се тормозим едни други, е нежелателно. Това е мая. 

двау бхута-саргау локе’смин
даива асура ева ча

вишну-бхактах смрито даива
асурас тад-випаряях

„Има два вида сътворени същества в този свят – набожни и демонични.  
Тези, които са се посветили на предано служене на Бога, са набожни, а онези,  

които се противопоставят на това служене, са демонични.”
(„Вишну Пурана”)

Това е от „Вишну Пурана”. А ето и от „Бхагавад Гита”:

двау бхута-саргау локе’смин
даива асура ева ча

даиво вистарашах прокта
асурам партха ме шрину

„О Партха, два типа люде се раждат в този свят – божествени и  
демонични. Описах ти божествените подробно. Сега ще ти опиша демоничните”

(„Бхагавад Гита” 16.6)

Асура означава „който се стреми все повече да се обвърже”, а дева е „който се 
е устремил във вярната посока”. Това са два вида борба – едната към позитивното, 
другата към негативното. Да се издигаш на гърба на другите е илюзорно. Всеки иска 
да стане „велик”, но това е заблуда – подобно „издигане” не е истинско издигане. 
Истинското величие е от обратната страна. Да станеш велик е лесно: „Аз съм 
големец, имам с какво да се гордея.” Но да приемем, че сме нищо пред лицето на 
Абсолюта, да приемем тази вяра в истинския й оттенък, е наистина трудно.

Един ваишнава също се бори, но стремежът му е да се завърне в хармоничния 
живот. Нека се знае това – нека всички се стремим да се завърнем в истинската 



хармония с Цялостта. Трябва искрено да се молим на Бога и съвсем скоро ще 
получим помощта Му. Сетне в самата съкровеност на сърцата си ще открием своята 
свързаност с фундаменталната равнина на любящото служене към Сладкия 
Абсолют. И тогава ще открием, че Богът на любовта е Кришна, Красивата Реалност.

Когато начинаещият се старае да овладее сетивата си, той няма как да избегне 
борбата. Развитие означава различни видове борба. Обикновено времето на 
трудностите настава на нивото мадхяма-адхикари. На по-ниската степен каништха-
адхикари човек не преценя с колко преданост се е сдобил или не е. С умиротворен 
ум той е зает с арчана и другите процеси. Но на нивото мадхяма-адхикари започва 
истинската битка в живота на предания. Как да се пренастроим – не само според 
съветите на писанията, но как да се настроим спрямо общественото си положение, 
взаимовръзката със света, с обществото, с образованието и т.н. На тази степен се 
появява и склонността да се проповядва и пропагандира. Мадхяма-адхикари иска да 
се разпростре, да премахне трудностите в обкръжението си и с тази цел се стреми да 
го промени. Животът на мадхяма-адхикари е борба, а достигне ли нивото уттама-
адхикари, той отново се умиротворява. Вижда, че навсякъде всичко е наред и се 
случва по волята на Кришна. С лекота съзира навред божествения промисъл и няма 
за какво да се сражава. Но докато живее насред тази невежа сфера на неразбирането, 
той постига хармония съзерцавайки и двете – и мая, и Ишвара. Той копнее да 
въдвори съзнанието за Бога и се стреми с всички сили да отстрани неразбирането. 
Това е период на борба. Степента на садхана-даша е изпълнена с битки. Сетне 
достигайки нивото апана-даша, той чувства умиротворение в бхава-бхакти, а по-
късно и в према-бхакти. 

Но после отново настава друга една борба, макар да е вече в лила. Там е 
съвсем различна равнина. Във Вриндавана също има съревнования и битки. Яшода 
се чуди как да се справи с палавото си момче: „Не мога! Не успявам да се оправя с 
Него!” По този начин и там присъства някакъв вид борба, но тя е сътворена от 
йогамая. Према-бхакти също е динамична по характер, не е статична. Където има 
динамика, има и битка, има съревнование. В сакхя-раса по време на играта се 
разделят на две групи и едните се стремят да победят другите. Едните скандират: 
„Кришна!”, другите: „Баларама!” Това също е борба, но от напълно различен вид – 
това е трансцедентална игра. В Мадхуря-раса също има няколко групички – групата 
на Радхарани, групата на Чандравали, толкова различни групи. А служещите на 
всяка група се борят за собствения й интерес, за интереса на господарките си. 

Този вид динамична характеристика предполага наличието на борба, но 
сладка борба. Ала тук, в тази равнина, е горчиво. Тук се налага да се борим за да 
отстраним невежеството и да призовем чистото познание. Подобна битка е мъничко 
горчива – и не само това, но и често безвкусна и болезнена. Но навлезем ли в по-
висшата сфера, борбата става по-сладка. Лила означава вид борба. 

Безсмислените разговори

Да злоупотребим с властта на своя себеконтрол и да си позволим да се 
въвличаме в разговори за щяло и не щяло – това е праджалпа. Праджалпа 
обикновено се превръща в пара-дошанусандхана – намиране на кусури на другите. 
Най-често това е предметът на празните разговори. Когато един настойник 
анализира тези недостатъци в своя любим ученик, посочвайки му ги и поправяйки го 
със състрадателен и милостив взор, самият той не би се замърсил ако е достатъчно 
чист. Когато един лекар лекува заразноболен пациент, заразата естествено може да 
се прехвърли и на него. Но ако лекарят се пази добре, той няма да се зарази, понеже 
съзнава пагубния характер на болестта и е изключително внимателен в старанието 



си да я пропъди от снагата на пациента. Шри Чайтаня Махапрабху напътства 
Рагхунатха Даса Госвами:

грамя-катха на шунибе, грамя-варта на кахибе
бхала на кхаибе ара бхала на парибе

амани манада хана кришна-нама сада ла’бе
врадже радха-кришна-сева манасе карибе

„Недей да слушаш светски брътвежи, нито се въвличай в тях. Не яж 
изобилна храна, нито се обличай красиво. Не търси почит, но поднасяй цялото си 

уважение на останалите. Винаги възпявай святото име на Кришна и в ума си  
неспирно отдавай служене на Радха и Кришна във Вриндавана.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя, 6.236-7)

Не бива да присъстваме на светски разговори, нито да участваме в такива - 
бхала на кхаибе ара бхала на парибе. Нека не търсим удовлетворение за езика и 
стомаха си, нито да се обличаме в красиви одежди за да предизвикаме възхищението 
на людете. Амани манада хана кришна-нама сада ла’бе – отдавай почит на всеки, но 
не търси почит от никого. По този начин ще можем винаги да възпяваме святото име 
на Кришна.

Помолени сме да разговаряме за Върховния Бог и посредством този процес 
всичко нежелано у нас би могло да изчезне. Говорете винаги и единствено за 
Кришна. Говорене означава препредаване. Когато казваме нещо, няма как да не сме 
внимателни. Не можем да бръщолевим глупости. Щом говорим, нека сме напълно 
съсредоточени. Трудно е да постигнем вътрешна концентрация, затова 
проповядването или говоренето ни принуждават насила да се съсредоточим към 
определен призив. Не можем да казваме безсмислици пред публика. Трябва да съм 
нащрек какво говоря. Затова именно този процес е избран като най-висшето 
средство за постигане на целта, особено в тази Кали-юга. Но говоренето трябва да се 
върши по правилен начин:

на яд вачаш читра-падам харер яшо
джагат-павитрам прагринита кархичит

тад ваясам тиртхам ушанти манаса
на ятра хамса нирамантй ушикшаях

„Поетични слова, дето не славят Хари, който едничък е способен да  
пречисти цялата вселена, биват считани от светците за поклоннически места на  

врани, където съвършените души не намират никакво удовлетворение.”
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.10)

Поетичният стил, изразността и т.н. може да са много красиви, но ако се 
гмурнете в дълбочина няма да намерите да се споменава славата божия. Тогава това 
е нещо мъртво. Отвън дрехата му може да е много изящна и привлекателна. 
Украсата може да е много красива, но ако нещо не е наред с вътрешното 
съдържание, каква е ползата от всичко това? Подобни думи ще са като отрова за нас. 
Но от друга страна външното великолепие може и да не е кой знае колко 
пленително, но ако самата същност, съкровената същина е нектарна, тогава копнеем 
за нея и се стремим към нея. Нека не обръщаме внимание на украшенията, а да 
приемем скритата същина – нека това бъде целта на живота ни.

тад ваг висарго джанатагха виплаво



ясмин пратишлокам абадаватй апи
намани анантася яшо ‘нкитани яч

шринванти гаянти гринанти садхавах

„Светците приемат, пеят и слушат онези творби, в които всеки стих е  
предназначен да развълнува сърцата на неблагочестивите люде, дори и да са  
написани несъвършено, понеже те възславят светите имена на безграничния  

Върховен Господ.”
(„Шримад Бхагаватам” 1.5.11)

Целта на говоренето трябва да бъде Абсолютът. Словото може да е недоукрасено, 
може да не е граматически издържано, може да има някакви недостатъци – но това 
няма значение. Бог пропуска всички граматически и стилови грешки. Той чете 
сърцата – езикът на сърцето е всичко за Него. Темата трябва да бъде за Абсолюта и 
ние винаги трябва да се стремим да говорим за нея. Такъв е съветът на „Шримад 
Бхагаватам” в десетте подбрани строфи, дадени от Нарада на Веда Вяса. Те са самата 
основа на „Шримад Бхагаватам”.Речта винаги трябва да касае по-висшето, да е 
възнесена нагоре. Вак означава „слова”, но словата използвани в служба на най-
висшето са познати като урдхва-вак. Тук е татастха, по-надолу е материята, а 
нагоре е сварупа-шакти, съкровената по-висша енергия на Бога. Урдхва-вак 
означава връзка с вътрешната енергия на Бога. 

Приемане и отхвърляне на правилата

Ниямаграга означава да се отделя прекомерно внимание на някое специфично 
правило. Правилата винаги са предназначени за определени нива, а след като те 
бъдат преминати същите правила вече не са приложими, а ще важат други. Точно 
както за Екадаши – може да сме твърдо решени, че ще сме на пълен пост, без да 
пийнем дори глътка вода. Но общата поръка е да поддържам тялото си годно за 
служене на Бога, затова може да приема малко вода. Не бива да съм прекомерно 
стриктен в следването на дадено правило, което би възпрепятствало изпълнението на 
общата повеля. 

Ниямаграха има двоен смисъл. Нияма-ааграха означава прекомерна 
склонност да се спазват правилата. Другото значение е нияма-аграха, когато човек 
не приема изобщо никакви правила и не желае да им се покорява. И двата аспекта са 
лоши. Трябва да следваме средния път, лекия път, а не крайностите.

юктахара-вихарася
юкта-чештася кармасу
юкта-свапнавабодхася
його бхавати духкха-ха

„Йога унищожава страданията на онзи, който е умерен в хранене и почивка,  
извършва всичките си дела по уравновесен начин и е балансиран в сън и  

будност.”(„Бхагавад Гита” 6.16-17)

Нишедха – забрана. Например забранено е да се краде, но един ананя-бхак 
преданоотдаден може да открадне цвете и да го предложи на своите мурти, макар 
това да е кражба. Тогава как трябва да се отнасяме към него? Кражбата е 
престъпление. Обществото е създало закони, според които би трябвало да го укорим: 
„Защо открадна?” А той може да отвърне: „Не съм откраднал. Всичко бездруго 
принадлежи на Кришна; аз го взех за служенето на Кришна.” Ако такова е искреното 



му виждане, тогава той не бива да бъде наказван. Ако някой краде заради Кришна, 
това не е кражба, понеже визията му е толкова дълбока, че той вижда всичко като 
принадлежащо на Кришна. Това може и да е забранено от обществения закон, а дори 
и от шрути-шастра, но ако той наистина е искрено отдаден единствено на Бога, 
никой не бива да го спира в привидните му безчинства.

Бог наблюдава от абсолютна гледна точка и относителната гледна точка не 
може да влезе в сблъсък с нея. Неговите постъпки са ниргуна (трансцедентални). Ала 
в тази сагуна (земна) равнина има постепенно развитие от тамо-гуна (невежеството) 
към раджо-гуна (страстта), а сетне към саттва-гуна (добротата). Ако те посегнат на 
правата на ниргуна, на онзи който е пряк слуга на Кришна, то тяхната относителна 
визия е погрешна. Той е в абсолютната сфера. Каквото и да прави, ако приема 
Кришна за безспорния господар на всичко, тогава той е прав, а те грешат. Това 
принадлежи на едни, а онова – на други, тази жена е на този господин – това са 
просто договорености, които правим помежду си. От абсолютна гледна точка в тях 
няма никакъв смисъл. Всичко принадлежи на Кришна и онзи, който действа в 
съзнание за Кришна, постъпва правилно.

Светското общуване

Джана-санга означава да си много достъпен за обикновените люде по 
отношение на политика, обществени прояви, изхранване на бедните и т.н. 
Навсякъде около нас има толкова много концепции и идеали; да ги преследваме или 
да се оставяме да бъдем запленени от тях е джана-санга. 

Садху-санга означава такова общуване, което ни помага да вървим към една 
по-висша цел, а онова, което ни отвежда надалеч от тази цел е джана-санга или 
асат-санга – тъкмо обратното, изкривеното отражение. Това не бива да бъде 
разбирано по погрешен начин. Всеки човек трябва да има правилна настройка. 
Трябва да жадуваме да общуваме със светци от по-висш тип. Ако вместо това се 
оставим на общуването с обикновените маси - в името на проповядване, събиране на 
дарения или каквото и да било – това би било пагубно за каузата ни.

Ние сме ограничени същества, изгубени в този свят. Чака ни дълго пътуване, 
изпълнено с множество неволи, но разочарованието и обезсърчението ни намаляват 
ако по този дълъг път вървим в добра компания. Можем да крачим, разговаряйки за 
Бога и така ще забравим умората от пътуването. 

кришна-бхакти-джанма-мула хая ‘садху-санга’
кришна-према джанме, тенхо пунар мукхя анга

„Коренната причина за предаността към Кришна е общуването с  
напреднали отдадени. Дори когато у човека се пробуди спящата му любов към 

Кришна, общуването с преданите продължава да бъде най-важно и съществено.” 
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.83)

Самият извор на предаността към Кришна бликва от общуването със садху - 
кришна-према джанме, тенхо пунар мукхя анга. И когато получим капчица 
божествена любов в сърцата си, тогава и всичко останало – надеждата, утехата, 
успокоението, здравето – всичко ще дойде от общуването с преданите. 
Преданоотдадените са всичко, всичко! От началото и до самия край! Нашите мили 
съратници могат да ни помогнат в пътуването ни към Необятния. Те също са от плът 
и кръв, съвсем като нас. Те ценят и приемат всичко - добри и лоши мисли, надежда и 
отчаяние – и така заедно можем да вървим напред. 



Инак ако сме сами ще си речем: „О, какво правя аз?! Това е гонене на вятъра.” 
Може да срещнем съпротива и да изоставим своята бхаджана, да се отклоним от 
пътя. Нашият Гуру Махараджа наблягаше много на общуването с преданите:

душта мана! туми кишера ваишнава?
пратиштхара таре, нирджанера гхаре,

тава хари-нама кевала кайтава

„О ум, що за ваишнава си ти? Сядаш на усамотено място за да си спечелиш 
фалшива слава, но твоето възпяване на святото име е просто измама.”

(„Ваишнава ке?” 1)

Искате ли да възпявате святото име на Кришна на усамотено място? Това е 
измама на мая – тя ще дойде и ще ви отведе за ухото. Няма да успеете да се борите 
дълго ако сте сами. Винаги се стремете да сте заедно с другите. Когато сте сред 
толкова много други отдадени, вие си давате сила един на друг и дългият път ще 
бъде толкова приятен. Един искрен отдаден винаги би копнял да общува с онези, 
които биха могли да му помогнат, окуражавайки го на всяка стъпка. „Хайде, съвсем 
близичко е. Да вървим – още мъничко и сигурно ще намерим някаква следа.” Така 
ще си даваме взаимно помощ.

Веднъж ми разказаха как Наполеон стигнал някъде с войниците си в сурови 
земи и останали там дълго време. Били много уморени и искали да поседнат. Не 
можели повече да стоят прави. Тогава Наполеон ги наредил в кръг и им казал да 
седнат – всеки в скута на другия. По този начин всички насядали в кръг. Това бил 
„столът на Наполеон”. Садху-санга е същото. Когато умът ми е обезсърчен, някой 
садху ще дойде и ще ми даде кураж. Така пътят нататък ще е много приятен.

Неспокойствието на ума

Лауля означава слабост на сърцето или слабост в обещанията, които сме дали 
спрямо целта на живота си. Занимаваме се с всичко, което дойде на пътя ни. Всичко 
ни привлича. Заети сме с жалки дреболии, отвличащи вниманието ни и отбягваме 
истинските въпроси в живота. Ангажираме се с несъществени неща:

мандася манда-прагяся
вайо мандаюшаш ча ваи
нидрая хрияте нактам

дива ча вяртха-кармабхих

„Ленивите люде с ниска интелигентност и кратък живот прекарват 
нощите си в сън, а дните – в безсмислени дейности”

(”Шримад Бхагаватам” 1.16.9)

Има стотици неща и ако всяко от тях привлича вниманието ни – това е лауля. 
Нека се избавим от подобна природа.

Край няма въвличането на сетивата. Всички сетива са усърдно заети. Имаме 
хиляди занимания и повечето от тях нямат нищо общо с истинските потребности на 
душата. Онзи, който не знае къде е истинският му дом, пътува в чужди земи и 
задоволява любопитството си, работейки безспир. Така е в този свят. Апашятам 
атма-таттвам – това е важно. Онзи, чието разбиране е нормално го приема, но не 
и множеството кривомислещи. То е шрота-пантха, истина-откровение. Тя би 
трябвало да идва от съвършената сфера, от самия Бог. Тук се разкрива неотложната 



нужда от шрота-пантха, метода на откровението. То непременно идва от 
съвършената сфера, от сарвагя, земята на цялото познание. Онези, които са невежи 
по отношение на собствения си истински интерес, имат хиляди ангажименти. Те са 
вечно заети, но напусто.

шротавядини раджендра
нринам шанти сахасрашах
апашятам атма-таттвам

грихешу гриха-медхинам

„О императоре, тези материалистични семейни люде, привързани към 
земните си притежания, са слепи за познанието за душата. Те постоянно са заети  

да слушат стотиците хиляди брътвежи на човешкото общество.”
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.2)

нидрая хрияте нактам
вявайена ча ва ваях

дива чартхехая раджан
кутумба-бхаранена ва

„Подобни люде прекарват нощите си в сън или съвкупление, а дните им са  
пропилени в печелене на пари за поддържане на семействата им.”

(„Шримад Бхагаватам” 2.1.3)

Какво виждаме ако се огледаме наоколо си? Две неща – нидрая, сън или 
вявайена, забавления с жени. Нощите минават по тези два начина. Денем хората се 
трепят да изкарат пари или пък са заети в служене на роднините си. Склонни сме да 
общуваме с онези, които бихме могли да експлоатираме, които могат да ни осигурят 
сетивни наслади. Заобиколили сме се с такива люде.

дехапатя-калатрадишв
атма-сайнйешу асатсв апи
тешам праматто нидханам

пашянн апи на пашяти

„Материалното тяло, съпругата, децата и всичко свързано с тях са като 
невежи войници и онези, които са прекомерно привързани към тях, макар да са  

опитни, не виждат собствената си надвиснала гибел.”
(„Шримад Бхагаватам” 2.1.4)

Напълно сме потънали в интереса на семейния живот за собственото си 
сетивно удоволствие. Дотолкова сме заети с подобни измамни задължения, че 
нямаме и миг спокойствие да се огледаме и да видим приближаването на 
собствената си смърт. Гледаме, но не виждаме. Толкова е очевидно. Виждам, че 
всички потъват в пастта на смъртта, но въпреки това не мога да прозра, не се и 
опитвам да прозра. В такова абсурдно положение се намираме. Смъртна опасност е 
надвиснала над мен, а аз дремя нехайно. Нима може да има нещо по-странно от 
това? Единствено изричното ни внимание е необходимо, за да намерим решение. И 
едничък миг е достатъчен. Толкова дървета, хълмове и планини живеят години и 
векове наред – и каква полза? Не е въпрос на дълголетие, нито на време. Онова, 
което е необходимо, е да насоча вниманието си към собствената си душа – кой съм 
аз? Вниманието ни трябва да се обърне към нашия истински интерес.



Трети стих

утсахан-нишчаяд дхайрят
тат-тат-карма-правартанат

санга-тягат сато-вриттех
шадбхир бхактих прасидхяти

Пламенност, увереност, търпение, следване на духовните практики,  
препоръчани в писанията, изоставяне на общуването с материалисти и вървене  
по стъпките на чистите светци – тези шест практики усилват предаността.

Светлина върху стиха

Нека винаги пламенно копнеем да служим на желанията на най-висшата 
равнина на кришна-бхакти. Това е нещо, което много, много рядко се среща в този 
земен свят. Нека жадуваме да доловим телеграфния език на най-висшата равнина. 
Нека се стремим да го чуем и да му се покорим. Такава трябва да е природата на 
търсенето ни и оползотворяването на нашата енергия. 

Как да развием това? В общуването си със садху и с помощта на писанията 
можем да се опитаме да засилим това вътрешно чувство, тази съкровена жажда, 
която може да бъде утолена само със съзнанието за Кришна. Източникът на 
пламенността е единствено истинският садху. Ще открием, че ни е интересно да 
слушаме за Бога от него. Това е същинското начало. Школата на бхакти е 
независима от варнашрама, гяна и т.н. Човек може да не е мъдър, нито енергичен, 
може да не притежава богатства или друго могъщество. От него се изисква само 
минимума – искрена жажда. Той трябва да има дори най-слаб вкус към Бога. Да 
намира някаква сладост, някакъв вкус в словата Му, в делата Му, когато разказите за 
тях идват от чист извор, от истински садху, истински божествен представител. Този 
вкус постепенно ще го отвежда все по и по-нататък към най-висшите владения.

Лаулям апи мулям екалам – единствената цена е искреният копнеж. 
Естественото влечение на сърцето – това е едничкият проход, няма друг. Пламенната 
искреност да го добием е единствената цена, която трябва предварително да 
заплатим. Няма друга цена освен горещото желание. Това не може да се купи с 
никакви пари, нито с каквото и да било друго, придобито с безчет формални 
практики в милиони животи. Нужна е същината, не формата. Мога да прибягна до 
формата само доколкото тя ме свързва с онова по-висше нещо. Сарва дхарман 
паритяджа – „Изостави всички аспекти на дълга, който ти се струва безусловен. На 
мига се опитай да скочиш в океана от нектар. Аз съм нектарният океан. Опитай се да 
скочиш!” Това е директното наставление. Нашите пристрастия към това или онова, 
към ванапрастха-дхарма, санняса-дхарма или грихастха-дхарма има съвсем 
нищожна стойност. Но пламенното желание – това е което трябва да придобием на 
всяка цена. То е истинската бхакти. 

татра лаулям апи мулям екалам
джанма-коти-сукритаир на лабхяте

„Единствената цена, която трябва да се плати е неистовият копнеж, 
защото това не се постига дори след милиони животи.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 8.70)



Не е заради добрите ви дела, които сте натрупали по изминатите безбройни 
пътеки – те изобщо не влизат в сметката; признава се единствено искреният стремеж 
вътре във вас. Самата същина на душата ви – това е, което искат те. Такова е 
изискването им; онази област е изградена от такъв материал. Най-искрената част от 
сърцето – това е материалът, от който е сътворена онази сфера. Тя е вечна, но се 
състои от тази същина. Обратно вкъщи, обратно в дома на твоята вечна, съкровена 
душа. Отвън безбройните изисквания на сетивата ни теглят насила насам и натам. 
Трябва да открием най-вътрешното си, съкровено съществуване. А то е да сме 
частици от Вриндавана. 

Увереността

Увереност означава ракшишяти-вишвасо (да чувстваш закрилата на Бога). 
Това е специфична степен на шаранагати. Ще съм напълно уверен, че Той ще ме 
закриля от всяка опасност. Човек може да се втурне да се защитава съзнавайки, че е 
в опасност, но през цялото време ще си мисли: „Моят закрилник ще ме спаси. За 
кого съм се загрижил? Не ме е грижа за никого. Той е моят господар, Той стои над 
главата ми и ще ме запази.” Няма нужда от каквито и да било опасения. 
Шаранагати достига такъв зенит и такива висоти, че Той не само ще ме закриля ако 
вървя по правия път, но аз ще рискувам всичко за Бога и ако трябва Той ще ми дойде 
на помощ. Появява се онази дръзка агресивност, която може да бъде открита на 
всички нива. Този специфичен манталитет го има у войниците – те имат доверие в 
генерала. „Генералът ще дойде и ще ги унищожи.” Същото се наблюдава на много 
места, на много нива в живота. Но тук тази увереност не е в пределите на този свят, 
тя е в най-висшата сфера. Увереност до степен че „не ни е грижа за никого”. Те се 
радват на такава отдаденост, на такава увереност, такава вяра имат в закрилника си, 
че нехаят за никой и нищо. Биха се хвърлили да уловят дори змия или тигър.

Джива Госвами Прабху описва, че гоптритве-варана (молитвата за Божията 
закрила) е най-важния елемент в цялото шаранагати. Това е цялата същина, 
същността – да Му се молим за подслона Му. „Ти си моят закрилник.” Това е 
основното в цялото шаранагати, всичко останало е второстепенно. Ако лелеем 
вярата, че Той ще ни спаси – Той просто не може да не го стори.

Остава въпросът дали съм се отдал напълно или не. Дали моето его ми е 
позволило да се отдам напълно в светите Му нозе или това е самозаблуда? Въпросът 
стои. Няма съмнение, че ако някой Му се отдаде всецяло, Той ще го защити – това е 
безспорно. Но остава въпросът дали съм успял напълно да Му се отдам или не. 
Нужен е себе-анализ. Това е истината. Присъщата Му природа е, че винаги Негова 
постоянна склонност е да защитава всеки, приел подслона на закрилата Му. Такава е 
една от съществените Му характеристики.  Няма как да е инак. Въпросът обаче е 
единствено дали аз съм способен да Му се отдам или не. Да му поднеса самия себе 
си. Да се предам  на грижите Му и в същото време да поддържам увереността, че 
Той несъмнено ще ме закриля. Бхактивинода Тхакура дава следния пример – 
пастирчетата се хвърлят в толкова много рискове в живота си, подкрепяни от 
увереността, че „приятелят ми е тук и Той със сигурност ще ме защити.”

ракша караби тухун нишчая джани
пана коробун хама ямуна-пани

калия-докха караби винаша
шодхоби нади-джала, бадаоби аша



„Уверен съм, че Ти ще ме защитиш, затова ще изпия водите на Ямуна. Ще 
бъде свършено с отровата на Калия. Ти ще пречистиш водите на Ямуна и  

юначният Ти подвиг ще усили вярата ни.”
(„Шаранагати” 3.6)

Змей живеел в един участък от Ямуна и отровата му била заразила всичко 
наоколо. Но пастирчетата, приятелите на Кришна, нехаели за това. В дълбините на 
сърцата си те били толкова уверени в постоянната подкрепа на Кришна, че се 
втурвали да изпият тази отрова. „О, Кришна е зад гърба ни, от какво да се боим? Не 
ни е страх от нищо!” Те отивали на Калия-гхата, отровното място на Ямуна, пиели 
водата и губели свяст, но без капчица страх. „Нашият приятел е тук. Не ни пука ни 
за отрова, ни за нищо. Той ще ни спаси. Той ще ни закриля.” Втурвали се 
предизвикателно право срещу опасността с тази увереност. „Не ни вълнуват никакви 
опасности, понеже нашият закрилник и другар е тук, пък Той има свръхестествени 
сили.” Тогава на Кришна му се налагало да иде и да ги съживи от отровата. 
Обикновено те не са в позицията да търсят закрила. Това се случва много рядко – 
както в случая с Говардхан, когато цялото население се молело за закрила от 
небесния цар Индра, когато било прекратено ежегодното му жертвоприношение. 
Индра бил вбесен и искал да накаже предводителите на тази гоштха (група) с 
пороен дъжд, градушка, ураган и гръмотевици. Тогава цялата гхошта дошла и 
приела подслон у Кришна: „Защити ни от това страшно опустошение!” И Кришна го 
сторил. Инак те винаги поддържат идеята че „Той е тук, нашият закрилник. Не ни 
интересува нищо друго. Не се боим от никаква опасност. Той е тук. Няма как да не 
ни защити.” Такова е разбирането им.

В сакхя-раса това ракшишяти-вишвасо е съвсем ясно изразено, а в същото 
време има предизвикателство по време на играта. „Ти не успя. Аз Те победих. 
Провали се!” Такава задушевна игра – Бог и слугите Му привидно изглеждат равни. 
Понякога Богът заема дори по-низша позиция. Семейство, уютно семейство; и 
отдадените от по-висш тип откриват предаността единствено ако Абсолютният бъде 
победен. Такова удивително нещо е предаността. Това е йогамая. Преданост 
означава да изоставиш всичко друго и да речеш: „Копнея единствено за преданост. 
Ако се сдобия с преданост, Абсолютът ще дойде пред вратата ми.” Такава е 
предаността – тя е всичко. Къде се е чуло и видяло слуга да победи господаря си? 
Това е предаността. По това се разбира какво значи преданост. Ахам бхакта-
парадхино хй асватантра ива двиджа – „Тогава Аз забравям за абсолютността си. 
Забравям я и понякога идвам като един от тях. Отивам при тях, за да им служа.” 
Такова дивно нещо е предаността. Тя е нещо толкова възвишено. Как ще се справят 
земните силици и познания с нея? Предаността е загадка, чудо.

Гоптритве-варана е да Го призовем за свой закрилник, а ракшишяти-
вишвасо е да вярваме, че Той несъмнено ще ни защити. Първата част е да Го 
поканим, да Го помолим: „Моля Те, пази ме. Аз съм под Твоя закрила, приеми ме!”, 
а сетне да подхранваме вярата: „Той със сигурност ще ме закриля, ще ми дойде на 
помощ при всякакви опасности.” Това са двете страни. Шаранагати е нещо 
цялостно, но ако го анализираме, ще открием тези две страни в него.

Търпението

Не бива да си мислим, че пътят ни ще е гладък. Толкова много проблеми 
могат да ни връхлетят отвън. В Индия ако излезете по улиците с киртан група, 
мнозина могат да дойдат и да ви рекат: „Ей, маймуни! Лал-бандара – червенолики 
маймуни!” Подобни неща могат да се сипят върху вас от всички страни под формата 
на препятствия и противопоставяне. Те ще ви връхлитат, опитвайки се да ви 



повлияят, да ви отклонят от този път. Обаче тарор апи сахишнуна – дава се примера 
с дървото и той е анализиран. Ако никой не го полива с вода, дървото не казва: „Ох, 
дайте ми вода!” Ако някой дойде да го тормози – къса листата му, чупи вейките – а 
дори и да иска да го отсече цялото, дървото мълчи, не се противи. По-скоро трябва 
да се стремим да виждаме, че обидите, бедността, назиданията и неблагоприятните 
отношения идват при мен, за да ме пречистят. Тези неща са необходими и така след 
минималното наказание ще бъда избавен. Намерих досег с най-висшата цел в 
живота, но каква цена съм готов да платя за това? Каква цена? Уверен съм, че ще се 
сдобия с най-висшето удовлетворение в живота, ала каква цена е достойна за него? 
Невъобразимо е! Каквото и мъничко изискване да бъде предявено към вас, трябва да 
го приемете с усмивка на лице имайки предвид най-висшата си цел. Ако наистина 
сте убедени и имате пълна вяра в най-светлото си бъдеще, тогава каквато и малка 
цена да ви иска природата посредством тези мерзавци – тя трябва да бъде приета.

Смирение и скромност – такъв е законът на Махапрабху. Тринад апи суничена 
тарор апи сахишнуна аманина манадена – тези неща трябва да се проповядват 
безспир. Тринад апи суничена означава да не съм толкова непреклонен, че да не 
служа на другите. Тарор апи сахишнуна – ако въпреки това някой е агресивен спрямо 
мен, ще се постарая да го изтърпя. И амани – никога не бива да настоявам за каквото 
и да било признание от обкръжението, но нека самият аз винаги бъда готов да 
уважавам всички. В такова настроение трябва да вървим по пътя си. Тази максима 
трябва да се разпространява нашироко. За да станем ваишнави трябва да се избавим 
от неискреността и да се сдобием с подобна дисциплинираност, идваща не от друг, а 
от самия Махапрабху. 

Разказвали са ни, че веднъж нашият Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа 
бил ходил на мадхукари-бхикша2 и се прибирал у дома. Людете не щадели дори него. 
Момчетията го замеряли с дребни камъчета, а той рекъл: „Кришна, отнасяш се 
жестоко с мен! Ще се оплача на майка Яшода от Теб.” Такова било виждането му. В 
пълна хармония! Случва се нещо, а той казва: „О Кришна, философски погледнато 
нищо не се случва без Теб. Ти си с тези деца и ме тормозиш; ще те науча аз! Знам 
как да се разправям с Теб.” По такъв начин приемал той всичко. Примерът му е като 
фар за нас, помагайки ни да нагодим привидно неблагоприятните неща. Това е 
сладостно нагаждане. 

Недейте да се противопоставяте; въпреки това ще срещнете смущаващо 
противопоставяне, но трябва да го изтърпите. Не бива да се противим на 
обкръжението. Ако срещу мен има някаква атака, някакви нежелателни неща, трябва 
да ги понеса с цялата си толерантност. Толкова мълчаливо и търпеливо. Без да 
наранявам никого.

Такова нека бъде отношението ни – каквото и да ме сполети, то е последица 
от предходната ми карма. Моята карма ми е спечелила подобно настоящо 
обкръжение и то ми е необходимо, за да се уча. Пък когато си науча урока, 
обкръжението ми ще се промени. Каквито и да са обстоятелствата, колкото и 
нежелано да е обкръжението ни, ако сме искрени трябва да го приемем с отворено 
сърце, понеже Бог ни го е изпратил. Нищо не се случва без Негово одобрение. Дори 
една сламка не може да помръдне. Поставен съм в такова неблагоприятно 
обкръжение – Той добре вижда това и веднага щом нуждата от него приключи, то ще 
бъде отстранено и аз ще се озова в друга обстановка. Не съществува грешка в 
решенията Му. Нека посрещам всички обстоятелства с такова отношение. 

тат те’нукампам су-самикшамано
бхунджана еватма-критам випакам

2 Мадхукари-бхикша – събиране на милостиня от врата на врата, както пчелата събира мед от цвят на 
цвят



хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дая-бхак

„Онзи, който живее живота си, гледайки с радост на всичко като на Твоя  
милост, дори да преживява враждебните условия, породени от предходните му  

дела, и неспирно Ти поднася почитта си с ум, тяло и слово, несъмнено ще постигне  
Твоите лотосови нозе, които са целта на цялата преданост.”

(„Шримад Бхагаватам” 10.14.8)

Нашето обкръжение са собствените ни отминали дела. Нека не се 
противопоставям на онова, което са сътворили собствените ми постъпки, а да сложа 
край на тези реакции. Те са ми необходими. Ала веднага щом нуждата от тях 
приключи, ще се отдръпнат и аз ще попадна в съвсем друго обкръжение. Трябва да 
изчакаме решението, божествената повеля. Това би била най-висшата линия на 
поведение. Тази най-свещена, желателна и подпомагаща линия е валидна навсякъде. 
Тя ще усили вярата ни във Всевишния. Върховната повеля над всички обкръжения 
може да дойде сега или в бъдеще. Подобна линия на разсъждения у предания е най-
подходяща и благотворна. Тат те’ нукампам су-самикшамано – нежеланите неща не 
са дошли внезапно да ме наказват, аз непременно съм ги предизвикал; те ще намерят 
осъществяването си, а сетне ще изчезнат и тогава ще имам нов шанс. Ако ги избягна 
обаче, те може и да приключат за момента, но после ще се върнат отново, за да 
разчистя дълговете си. С такова отношение трябва да се изправяме пред всички 
трудности; то е най-доброто за всеки развиващ се бхакта. 

Следване на духовните практики, препоръчани в писанията

Има безчет практики на предаността. В „Бхакти Расамрита Синдху” Рупа 
Госвами дава шейсет и четири. В „Шримад Бхагаватам” откриваме девет:

шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасям
сакхям атма-ниведанам

„Да слушаш за Бога, да възпяваш славата Му, да Го помниш, да служиш в  
лотосовите Му нозе, да обожаваш трансцеденталния Му облик, да възнасяш 

молитви към Него, да станеш Негов слуга, да Го считаш за свой най-добър приятел  
и да Му отдадеш всичко – тези девет процеса се приемат за чисто предано  

служене.”
(„Шримад Бхагаватам” 7.5.23)

Шри Чайтаня Махапрабху също дава пет предани практики:

садху-санга нама-киртана, бхагавата-шравана
матхура-васа шри-муртира шраддхая севана

„Най-съществените практики на предаността са общуване с чисти 
отдадени, възпяване на святото име, слушане на „Шримад Бхагаватам”, живеене  

в Матхура-дхама и обожание на муртите с вяра.”
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.128)



Сред петте Махапрабху е отредил най-висшата позиция на нама-санкиртана, 
възпяването на святото име. Нама-санкиртана се счита за най-добрата от всички 
практики и е посочена като такава от ачариите. Нашият Гуру Махараджа специално 
насърчаваше киртана според указаното в шастра. Но ако някои ачарии понякога 
изразяват предпочитание към смарана, то е в смисъл че киртана може да се 
извършва сред материалното обкръжение, докато смарана не зависи от никакви 
материални съображения. От тази гледна точка смарана може да бъде смятана за 
„по-висша”, но като цяло не се приема така. Това е особено мнение.

Ала настроението за служене, севонмукхата, трябва да присъства във всички 
видове бхакти. Инак всичко е просто подражание, а можем да продължаваме да 
подражаваме милиони животи наред без никаква полза.

асадху-сангете бхай нама нахи хая
намакшара бахирая бате нама кабху ная

„О братко! Не можеш да възпяваш святото име в компанията на  
неотдадени. Звукът на името може и да излиза от устата ти, но това няма 

наистина да е то.”
(„Према Виварта” 7.1-3)

Яди карибе кришна-нама садху-санга кара – единствено с помощта на 
преданите можем да призовем онази „електрическа връзка”, способна да ни свърже с 
по-висшето; и ако Той пожелае да се спусне и да влезе в досег с това тяло, 
единствено тогава то може да прояви бхакти. Инак всичко е просто имитация! 
Имитацията не може да ни отнесе в онази равнина. Садху-санга е нужното динамо, 
което задвижва вентилатора и кара крушката да светне. Без садху-санга не можем да 
се свържем с по-висшето ниво. 

атах шри кришна-намади
на бхавед грахям индрияих
севонмукхе хи джихвадау

сваям ева спхуратядах

„Светите имена, форма, качества и забавления на Шри Кришна са  
божествени и трансцедентални. Те не могат да бъдат усетени с материалните 
сетива. Богът се проявява спонтанно на езика на предания, който жадува да Му 

служи.”
(„Бхакти Расамрита Синдху”, 1.2.234)

Универсална нужда е да се учи и да се добие настроение за служене; успеем 
ли да приложим това към своята бхаджана, това би ни било от голяма помощ. 
Джихва означава „език”, а намади са нама, рупа, гуна и лила. Божието име ще се яви 
на езика; обликът Му в очите; качествата Му в ума; а в сърцето – Неговите 
забавления. Всички те ще се спуснат при вас и всичко във вас ще се свърже с тази 
вайкунтха-таттва. 

Въпросът не е просто в увеличаване на количеството, трябва да има и 
качество. За да бъдете истински бхакти, севонмукха и сева предполагат отдаденост; 
а всичко това предполага садху-санга. Всичко започва от общуването със садху. То 
може да дойде при нас от позитивната посока, затова трябва да сме благодарни на 
този позитивен извор. Бог съществува, но милостта Му идва чрез Неговите 
представители. Нека ги посрещнем и се отнесем с тях подобаващо. Каквото и да 



успеем да съберем посредством енергията си, нека го посветим на садху и шастра. 
Садху и шастра навсякъде са нашите двама приятели.

Отричане от материалното общуване

Ако практиката на един ученик от ваишнавската школата трябва да се сведе 
само до едно, то тогава това е асат-санга тяга – да се откаже от лошото общуване. 
Това не означава, че садху също трябва да е елиминиран ако бъде срещнат. 

асат санга тяга – ей ваишнава ачара
‘стри-санги’ – ека асадху; кришнаабхакта ара

„Ваишнавите отхвърлят светското общуване, например с тези които са  
прекалено привлечени от жени и с людете, враждебни към кришна-бхакти.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.87)

Съществуват два типа ачара (практикуващи). Единият е стри-санги или 
йошита-санги – който е привързан към сетивните наслади. Другият е 
кришнаабхакта –  който няма привличане към Кришна, а се занимава с други неща. 
Трябва да сме внимателни и да следваме предупреждението по отношение на тези 
два типа люде – любителите на удоволствията и онези, които нямат връзка с 
Кришна. Това е единствената ни практика. Те може да са учени, йоги и какви ли не, 
но ако не са отдадени на Кришна, общуването с тях трябва да се избягва.

Казва се, че за човека се съди според компанията му. Критерият е дали той 
копнее за обществото на добрите, или търси материално обкръжение. Трябва да се 
следи в каква посока се развива вкусът му. Какво му се нрави? Дали все повече и 
повече нараства привличането му към садху и шастра? Дали обкръжението 
прогресивно усилва вкуса му към това специфично нещо? Това ще ни докаже дали 
се развиваме или се покваряваме. Може да се разбере с преценяване на външното ни 
обкръжение. Стабилен ли съм? Деградирам ли? Вътрешното удовлетворение също е 
гаранция. Нека съм свидетел на самия себе си вътре в мен дали печеля или губя. 
Собственото ми разбиране ми е гарант.

бхактих парешанубхаво вирактир
анятра чаиша трика ека-калах

прападяманася ятхашнатах сюс
туштих пуштих кшуд-апайо ‘ну-гхасам

„Преданост, пряко преживяване на самия Бог и непривързаност към 
останалите неща – тези три признака се проявяват едновременно у оня, който е  

приел подслона на Бога по същия начин както насладата, засищането и  
облекчението от глада идват едновременно и нарастват с всяка хапка за този,  

който се храни.”
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.42)

В „Шримад Бхагаватам” се посочва как да измерим напредъка си. Даден е 
рутинен пример – когато сме гладни се храним, а когато се храним се проявяват 
едновременно три ефекта – кои са те? Туштих пуштих кшуд-апайо – когато сме 
гладни изпитваме безпокойство и с всяка хапка то намалява. Когато сме гладни 
чувстваме слабост, ала с всеки залък постепенно слабостта ни изчезва. И кшуд-апайо 
– когато сме гладни усещаме болка, която също се губи малко по малко с всяка 
хапка. По подобен начин ако напредваме по духовния си път към Божественото, ще 



усещаме три неща и трябва да ги измерим внимателно. Какви са те? Бхакти,  
парешанубхава и виракти. Бхакти е наклонността към служене, а привличането ни 
нараства с ускорение. Парешанубхава е един вид вярно разбиране за субективния 
свят, изместващо собствения ми субект от другата страна; отначало разбирането ни 
може да е мъгляво, но постепенно се прояснява. Виракти – отдръпваме се от 
обкръжението и се чувстваме отвратени от баналните преживявания в този свят. 
Негативната страна губи своето очарование, а позитивната ни позволява да 
надзърнем в света на свръх-субективното. Бхактих парешанубхаво вирактир – тези 
три неща трябва да присъстват по време на пътуването ни.

Следване на стъпките на светците

Стъпките на махаджаните (светците) са единствената ни надежда – 
махаджано йета гатах са пантхах. Нека разчитаме само на тях, за да намерим 
облекчение. Техните стъпки са като множество фарове, насочващи ни всред 
необятния океан. Надежда всред необята – Вайкунтха означава необят, но шраддха 
носи в себе си вяра и надежда. Шраддха означава пренаситеност с надежда насред 
безграничното. Вайкунтха е безграничността, а шраддха е единственият начин да 
привлечем вниманието на тази безграничност към себе си. Едничкото средство е 
чрез шраддха, понеже с нейна помощ можем да привлечем безкраят. Няма друго. А 
когато шраддха се сдобие с определена форма чрез бхава, тя се превръща в према, 
божествена любов. Колумб плавал с корабите си в океана и постепенно достигнал 
Америка, открил земя. По подобен начин след като прекосим тази вселена може да 
намерим духовния космос, Вайкунтха, а шраддха е светлината в мрака. Едничка 
шраддха може да ни води там. Ние сме пътници в необятния океан. В „Шримад 
Бхагаватам” са оставени стъпките на онези велики личности, които са изминали този 
път – широкият път, прокаран от стъпките на тия, които вървят към духовния свят. 
Нека единствено това бъде сигурният ни пътеводител.

Всичко останало може да бъде пренебрегнато, понеже пресмятанията може да 
са погрешни, а цялото одобрение идва от Абсолютния Необят. Одобрение под 
всякаква форма може да дойде отвсякъде и по всяко време. Ние плаваме с лодка из 
безграничния океан. Какво ли не може да ни дойде на помощ или да ни попречи. 
Единствена оптимистичната ни вяра може да бъде наш водач.

нри-дехам адям сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карна-дхарам

маянукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атма-ха

„Човешкото тяло може да донесе цялата благодат в живота и се добива  
автоматично по закона на природата, макар да е много рядка придобивка. Това 
човешко тяло може да бъде сравнено със съвършено конструирана лодка, чийто 
капитан е гуру, а божествените напътствия са попътните ветрове, тласкащи я  

по пътя й. Предвид всички тези предимства, онзи който не оползотворява живота 
си, за да прекоси океана на материалното съществуване, трябва да бъде считан за  

убиец на собствената си душа.”
(„Шримад Бхагаватам” 11.20.17)

Гуру-карна-дхарам – гуру е водачът. Качил съм се на своята мъничка лодчица 
сред безкрайния океан, а посоката е несигурна и невъобразима за мен. Но тя е 
обозрима за моя гурудева – с тази искрена и съкровена вяра продължавам напред. 



сваям самуттиря судуштарам дюман
бхаварнавам бхимам адабхра-саухридах

бхават-падамбхоруха-навам атра те
нидхая ятах сад-ануграхо бхаван

„О Сияйни! Милостта ти към Твоите предани е безкрайна! По Твоята 
милост те се прислоняват в лодката на лотосовите Ти нозе и прекосяват океана 
на материалното съществуване, тъй трудно преодолим. Тези предани на свой ред  

са толкова добри към обусловените души, че оставят лодката на Твоите лотосови  
нозе в този материален свят, за тяхно избавление.”

(„Шримад Бхагаватам” 10.2.31)

Това е страховит океан с безчет вълни, с безброй акули, тимингила, китове и 
какво ли не – цял изпълнен с опасности. Бхават-падамбхоруха-навам атра те – 
техните стъпки са единствената ни надежда. Нека разчитаме на тях. Единствено за 
наше облекчение стъпките на светците сияят като множество фарове сред необятния 
океан, за да ни насочват в правилната посока. 

Напътствията на махаджаните са винаги правдиви, но поведението им не 
винаги може да е от полза за начинаещите. Инструкциите им винаги са благотворни, 
но не и практиките им. Някой махаджана може да върши нещо, което не ми помага 
на моето ниво. Той има такава огромна духовна мощ, че някой мъничък недостатък 
не би го опетнил ни най-малко в практиката му. Един интелигентен човек би приел 
само онези практики, които са подкрепени с думите му. 

ишваранам вачах сатям
татхайвачаритам квачит
тешам ят сва-вачо юктам

буддхимамс тат самачарет

„Словата на великите личности са винаги верни, а делата им са за пример,  
когато съответстват на думите им. Затова онзи, който е интелигентен, би  

последвал напътствията им.” 
(„Шримад Бхагаватам” 10.33.31)

Ишваранам вачах сатям – каквото и да кажат водачите от най-висш разред, 
то е истина – вачах сатям. Но понякога поведението им не е непременно еднозначно 
- татхайвачаритам квачит. Винаги се стремете да следвате съветите им, но недейте 
да имитирате постъпките им – чаритам квачит. Интелигентният би приел 
единствено онова поведение, което съответства на словата им - буддхимамс тат 
самачарет. След като е осъзнал по-висшето ниво, той може вече да не е склонен да 
съблюдава поведението, касаещо по-низшото. Но когато дойде да ме съветва, той ще 
ми говори за онова, което ми е необходимо в моята позиция, макар сам да не приема 
същата мярка за поведение. Той е над това. Той е завършил този клас и вече чете в 
по-горен клас, а дойде ли ученик от по-долния клас, наставлява го според нивото му, 
ишваранам вачах сатям. Понеже съзнава, че дава напътствие на една определена 
група, съветът му винаги ще бъде подобаващ - татхайвачаритам квачит. Но 
личната му практика не задължително е същата като съвета му. Самият той може да 
достигне по-висше ниво. Не се налага да се прилагат тези практики. Интелигентният 
човек винаги би последвал онова поведение, което съответства на съвета.

Не бива да подражаваме, по-скоро трябва да следваме. Не анукарана 
(имитация), а анушарана. Анушарана значи да следваш стъпките. Нека разберем 



разликата. Анушарана означава с искреност, а анукарана е единствено заради 
пратиштха – липсва вътрешна чистота, просто външно се следват нещата с цел да 
се добие славата на садху. Анушарана е искреност от дъното на сърцето. Анукарана е 
нещо изкуствено. 

Веднъж един прочут драматург, Гириш Чандра Гхош, написал драма за 
Чайтанядева и искал Бхактивинода Тхакура да я открие, понеже Бхактивинода 
Тхакура се славел с добро име с предаността си към Кришна. Но Бхактивинода 
Тхакура ожесточено го пропъдил: „Няма да имам нищо общо с подобно фалшиво 
нещо!” Бхактивинода Тхакура отхвърлил тази нелепа имитация: „Не искам да 
влизам в досег с това.” Наместо да се опита да следва стъпките на Бхактивинода 
Тхакура, той искал да покаже колко му е близък. Било подражателство, затова 
Бхактивинода Тхакура го отхвърлил. Една проститутка, Винодини, била избрана да 
играе ролята на Чайтанядева. Рамакришна бил повикан на мястото на Бхактивинода 
Тхакура и той отишъл да гледа театъра. Тази Винодини заплакала и запроливала 
сълзи докато произнасяла името на Кришна и Рамакришна бил толкова впечатлен от 
това, че не идната заран отишъл да я посети и казал на проститутката: „Ти си 
толкова щастлива! Произнасяш името на Кришна и лееш сълзи! Ти ми въздейства 
толкова силно! Чувствам се щастлив, затова дойдох отново да те видя.” Тя много се 
смутила: „Не, не, не!” А Рамакришна й рекъл: „Който може да събуди преданост в 
сърцата на мнозина като лее сълзи докато играе ролята на Чайтанядева е 
необикновена личност.” Така я възхвалявал Рамакришна. Но ние не сме на същото 
мнение и не признаваме това. Гаудия Мат, преданоотдадените на Прабхупада, не 
могат да приемат подобен отзив и подобно фалшиво представяне. Всичко това е 
подражание, преструвка, то не е истинско. И не би ни помогнало в реалното ни 
развитие.

В един театър някой може да играе ролята на Нарада Госвами, да пее: 
„Харибол! Харибол!” и сълзи да текат от очите му, но всичко това е изкуствено. 
Може на сто процента симптомите да се проявяват в тялото и в ума. Човек може да 
изучи това изкуство без дори да се е докоснал до божествеността. Възможно е. 
Някои хора по натура имат такъв темперамент; те с лекота леят сълзи, нравът им е 
такъв. А има и такива, които могат да се научат на изкуството да го правят. Тези два 
типа люде са способни дори без най-мъничък досег с божествеността да покажат на 
публиката какви ли не възвишени чувства. Без даже бегло да са се докоснали до 
шуддха-саттва, те на воля проявяват всичко това, за да мамят хората. Преданост не 
означава само да проливаш сълзи, да трепериш, да носиш тилак и туласи, да 
танцуваш и пееш – всичко това са външни номера. Не бива да се заблуждаваме от 
тези аспекти на подражанието, от тази престорена преданост. Трябва да се стремим 
да предпазим обикновените люде от фалшивата показност на възвишения 
ваишнавски нрав.

Четвърти стих

дадати пратигрихнати
гухям акхяти приччхати

бхункте бходжаяте чаива
шад-видхам прити-лакшанам

Поднасяне на подаръци и приемане на подаръци, съкровено разкриване на ума и  
поверително запитване, приемане на прасад и предлагане на прасад – това са  

шестте признака на любовта, която бхактите споделят.



Светлина върху стиха

Такива са шестте вида общуване със садху. По-висшият тип общуване е 
възможен единствено чрез настроение на служене, инак няма санга. По-низшето 
общуване означава експлоатация и наслаждение, но по-висшето се постига само чрез 
служене. При подходящо общуване качеството на вашето служене ще се увеличава. 
Садху-санга и садху-сева са от изключителна значимост. Гаудия Мат подчертава 
значимостта на садху-сева – служенето към садху. Каквото и да правите по заръка на 
по-старши преданоотдаден, чрез него то несъмнено ще ви свърже с едно по-висше 
разбиране за Абсолюта. Каквото и да вършите, вършете го посредством този 
представител свише и изпълнявайте повелята му.

Поднасяне на подаръци и приемане на подаръци

Дадати пратигрихнати – трябва да поднасяме нови неща на светците и да се 
стремим да живеем с остатъците, използвани от тях. Да даряваме нещо в служене на 
садху и да приемаме неговия прасадам – каквото и да ни даде той, да го приемем. По 
такъв начин можем да усилим привличането и обичта си към някой човек, 
поднасяйки му нови неща и приемайки неговия прасадам. Даваме на него да 
оползотвори предметите и каквото ни е необходимо запазваме след това за нас. Не 
бих се осмелил да приема нищо ново, а единствено онова, което е захвърлил някой 
ваишнава или гуру, било то гирлянд, одежди, различни украшения или какво да е 
друго. Нека се стремим да живеем с онова, което е останало от ваишнавите. Нека 
предоставяме новите неща на светците и да се стремим да живеем с остатъците – 
тена тяктена бхунджитха. Даване и приемане. Давайте и приемайте винаги – 
вътрешно и външно, каквато и да е позицията ви. Приемайки, ние получаваме от 
садху нещо по-висше. Предоставяме суровините и получаваме остатъците. По такъв 
начин можем да подобрим позицията си. Ако приемаме енергията на светските 
люде, постепенно умът ни ще се замърси. А ако умът е нечист, тогава помненето на 
Кришна няма как да е особено чисто.

вишайира анна кхаиле малина хая мана
малина мая хаиле нахе кришнера смарана

„Ако човек приема храна от някой материалист, умът му се замърсява.  
Когато умът се замърси, той не може да си спомня за Кришна.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Антя, 6.278)

Когато приемам енергия на някой материалист, отровата на неговия ум 
преминава през енергията му, през парите му, през всички тези неща. Енергията 
носи със себе си мисловността на своя притежател. Да я приемем означава да я 
погълнем. Но онзи, който е способен да я погълне, може да я оползотвори. Вишася 
вишам-аушадхам – отровата е лекарство за отровата. Отровата също може да бъде 
използвана като лекарство. Божественият представител е способен да превърне 
отровата в нектар, инак тя би погубила оня, който приема енергията на 
материалиста. 

Единствено мадхукари-бхикша, приемането на подаяния от даден човек, ще 
отнеме неговите грехове или добродетели. Всичко, което идва с енергията му, се 
препредава. Ние се храним от него, експлоатираме го, и тази експлоатация би 
следвало да доведе след себе си резултат. Мадхукара – точно както пчелите събират 



мед от тук и от там. Те не се вглеждат прекалено, не ги е грижа дали ще получат 
нещо в замяна – дори да е съвсем дребно, няма значение. Ако и ние събираме 
храната си по такъв начин, тогава няма как да дойдат реакции. Мадхукари-бхикша се 
препоръчва за тягите. Но ние, хората от Гаудия Мат, събираме енергията на хората 
толкова, доколкото е възможно. Нашето намерение е малко по-различно – стремим 
се да им помогнем, а не просим за своя лична цел. То е за общото служене на Бог и 
Неговите предани. Ние им помагаме по един основен, взаимнозависим начин. Ще 
използваме енергията от нечистите източници и по всякакви начини ще я вложим в 
грандиозното огнено жертвоприношение, възпламенено за удовлетворение на 
Кришна и Неговата мисия. Каква е тази мисия? Възпяването на името Му в широк 
мащаб. Санкиртана-ягя – приели сме да вложим огромно, жертвоготовно, цялостно 
усилие и ни е нужно да съберем неща за него. И понеже аз също влагам някакво 
служене, в награда може и да получа нещо. За целите на служенето трябва да 
поддържам здравето си, затова ще приемам единствено онова, което ми е нужно. 
Това е юкта-вайрагя. Ние не приемаме нищо за свое лично ползване, затова и не 
поемаме никакво замърсяване. Човек би страдал ако поеме нечия чужда енергия за 
собствените си егоистични цели. Но ако той е способен да оползотвори енергията на 
някого в служба на Кришна, в съвместното възпяване на името Му, което да 
пречисти целия свят, тогава няма страх от замърсяване в съприкосновението с тази 
енергия.

Каквото и да получаваме, нека си мислим, че то е от нашия гуру. Ям 
остатъците от храната на своя Гурудева. Извършвам някакво служене и като слуга 
имам право да приема остатъците. Тена тяктена бхунджитха ма гридхах кася свид 
дханам – не ламтим за никакви чужди притежания, но всичко се оползотворява за 
тяхно собствено благо в санкиртана-ягя. И като слуга, аз имам да изпълнявам 
задължения, следователно трябва да поддържам тялото си пригодно и по тази 
причина приемам авашеша (остатъци).

твайопабхукта-сраг-гандха-
васо-‘ланкара-чарчитах

уччхишта-бходжино дасас
тава маям джайема хи

„Гиздейки се с гирляндите, ароматите, одеждите и накитите, на които Ти  
вече си се радвал, и ядейки остатъците от Твоята храна, ние, слугите Ти,  

несъмнено ще победим Твоята илюзорна енергия.”
(„Шримад Бхагаватам”, 11.6.46)

Уддхава казва, че има начини да се измъкнем от това маическо оплитане. 
„Единствено почитайки остатъците от храната Ти, можем да надвием мая. 
Благодарен съм на Теб и никому другиму в този свят. Аз съм твой слуга и трябва да 
живея от онова, което е останало след като Ти си се нахранил. Така с това простичко 
усилие можем да победим целия свят. Този свят повече не ни привлича с обаянието 
си .” Такава е природата на стремежа на организираното проповядване в Гаудия Мат. 
Може дори да приемеш царство, но не за себе си, а за Бог. А онзи, от когото е взето, 
ще бъде облагодетелстван. От подобен ъгъл на виждане, ние ще сме индивидуално 
отговорни за обмена с хората отвън.

Когато нещо е посветено в служба на Кришна, то е съзнателна единица. Нима 
някой мъж би позволил на жена си да служи на друг? Нима тя би позволила? Всичко 
е предназначено за Кришна съзнание и за ничие друго съзнание. Единствено за Него. 
Всичко тук е предназначено само за Кришна и за никакъв друг бог. Ние не сме 
материалисти. Всичко е съзнателно и чисто.  Недопустимо е никакво друго 



настроение освен пълната посветеност на Бога. Така е. Всяко цвете, което се ражда 
тук, е единствено за радост на Кришна. Радхарани ще ни прокълне ако се опитаме да 
го използваме в служба на другите. Те всички са предназначени за това. Инак ще 
бъдем прокълнати. Тук в храма също – нарушителите може да берат цветя и да ги 
използват за медицински цели, но на мен сърцето ми се къса. Цветята до едно са за 
служене на Кришна. За медицински цели някои хора взимат корените на дадено 
цвете. Аз ги моля: „Идете при Махапрабху, поискайте разрешението Му, пък след 
това ги взимайте.” Ако е необходимо и няма как да се избегне, казвам им: „Вървете 
да получите най-напред разрешението Му.”

Веднъж чух, че в Йогапитха, рожденото място на Махапрабху, имало едно 
кадамбово дърво. По това време Прабхупада тъкмо излизал навън на път за Калкута 
и един преданоотдаден рекъл: „На кадамбовото дърво е излязло ново цветче, което 
не е било поднесено на Прабхупада.”

Той откъснал цветчето и се втурнал към колата на Прабхупада. Прабхупада 
запитал: „Какво е това?” 

„Едно ново цветче от дръвчето при храма Йогапитха.”
„Ново цветче?!”
„Дойдох да ти го покажа, Прабхупада, и ще го дам на Махапрабху.”
„Тогава върви и го покажи на Махапрабху, вземи разрешението Му и тогава 

ми го донеси. Сега заминавам. Да бях останал тук, можеше да го сложиш в ръката 
ми, пък аз щях да Му го покажа. Но понеже заминавам, иди ти да Му го покажеш и 
после ми го донеси. Трябва да получиш разрешението Му.” 

Това е прасад. Ануграха – посветено. Да Му го покажем означава да Му го 
посветим. А след това можем да приемем прасада. Той е нашият подслон. Това е 
ключът към живота ни – тена тяктена. След като Му го поднесем, едва тогава 
можем да го ползваме.

ягя шишташинах санто
мучянте сарва-килбишаих

бхунджате те тв агхам папа
йе пачантй атма-каранат

„Светите люде се освобождават от всякакви грехове, приемайки  
остатъците от храната, която е била предложена като жертва. Но онези, които 

готвят само за себе си, ядат единствено грях.”
(„Бхагавад Гита” 3.13)

Винаги когато  посвещаваш нещо на самия себе си, вършиш грях. Създаваш 
дисхармония в обкръжението. Но ако го предложиш на Центъра, на Ягя – на Вишну 
– а го използваш едва след това, хармонията се запазва. Всичко е сътворено, за да 
служи на Кришна – всичко! Трябва да посвещавате всичко, каквото и да е то, на 
Него, пък след това можете да приемете остатъците като прасад.  Ишавасям идам 
сарвам – всичко, всичко принадлежи на Върховното Същество, всичко е Негово. Не 
бива да има нарушения в този закон и повеля. Законът и повелята на Цялостта 
трябва да се пазят непокътнати. Вие живеете тук като верни поданици. До един 
живеете като лоялни граждани, не като престъпници – физически или дори в ума си. 
С мисъл, с думи и с дела трябва да сте верни поданици на царството на Бога. Това е, 
което се иска от нас. Тогава има мир и хармония и няма последици. Инак последици 
ще има и ще се наложи да ги изстрадате.

Разкриване на ума и поверително запитване



Гухям акхяти – нека разкрия най-съкровените си чувства пред садху. „Вътре в 
себе си, в дълбините на сърцето си, чувствам тези най-различни неща. Добри или 
лоши са подобни чувства? И ако са лоши – какъв е лекът?” Нека поднесем 
съкровеността на сърцето си пред него, за да може той да го разгледа и да действа 
подобаващо. Каквото и да е най-съкровеното ни чувство, то трябва да бъде изказано 
пред садху. Трябва да му разкрия всичко, което изпълва сърцето ми, а също да чуя 
какво отвръща неговото сърце. Интимните неща в сърцето ми трябва да бъдат 
разбулени и да науча интимните неща в сърцето му. Трябва да го запитвам за 
скритите съкровища в сърцето му. Приччхати – запитване. Нека търсим съвета му и 
нека поставяме необходимите за нивото си въпроси. „Каква е тайната на твоя свят 
живот? Моля те, кажи ми, а аз ще се стремя да следвам този пример, за да се избавя 
от настоящите обстоятелства. Самият ти как успя да намериш облекчение?” Нека се 
опитаме да научим тайните на успеха в живота от садху. 

тад виддхи пранипатена
парипрашнена севая

упадекшянти те гянам
гянинас таттва-даршинаха

„Такова знание трябва да се добие чрез послушание, запитване и служене  
към ония, които са мъдри и са видели Върховната Истина”

(„Бхагавад Гита” 4.34)

Парипрашна. Искреното, честно запитване винаги е позволено, но не и с 
уклон към тарка, спор. Не с намерение да спорим – нека всичките ни усилия бъдат 
насочени към това да разберем в позитивен смисъл, без да оставаме в състояние на 
съмнение или подозрение. Трябва да се стремите да разберете с цялото си внимание, 
понеже това идва от един по-висш източник, за който нямате познание.

Парипрашна ще дойде в следствие на отдаването. „Безпомощен съм, не мога 
да разпозная истината; намирам се в крайна нужда, но съм неспособен да си 
помогна.” Изпълнен с такъв копнеж и без надежда за изцеление, аз трябва с най-
голямото си смирение и скромност да започна да задавам въпроси. Трябва да се 
опитам да разбера: „Какво е това? Какво е онова? Какво е значението им?” 
Настроението не бива да бъде „Ще науча как стоят нещата и край.” Подобно 
отношение не би ни позволило да навлезем в истинската равнина. Нито пък бива да 
разпитваме просто от любопитство, нито за да покажем философските си умения, 
или за нещо подобно. Единствената му необходимост е удовлетворението на Бога. 
Реалността е сама по себе си и за себе си. Тя трябва да е за Него. Това прашна 
(запитване) е в негов интерес. Запитванията трябва да се правят единствено, за да 
удовлетворят Кришна и преданите на Кришна – за Неговата кауза, не заради моята, в 
случай че тя е различна от Неговото удовлетворение.

Другото най-важно нещо е също запитването да бъде необходимо за 
служенето. Служенето е единственото значимо нещо. „Какво е нужно? Какво би 
било необходимо за правилното отдаване на служене?” – изисква се такъв род 
парипрашна. Неотложна нужда за служене, за изпълнение на дълга ми. Искам да 
служа на каузата, не да властвам над нея. Ако вътрешното настроение е да се 
разпореждам, всичко ще бъде отровено. Това не е нещо, над което можем да 
господстваме. Не е нещо, което можем да използваме според прищевките си. Ние се 
хвърляме в огъня – онова което съм аз ще изчезне, а отвътре ще се прояви моята по-
висша, божествена същност. Това, което представлявам в момента, е нещо 
отвратително, но което е в мен е дивно и благородно. С тази надежда нека вървим 
напред.



Даване и приемане на прасадам

Бхункте – да нахраним садху и да му осигурим каквото е необходимо за да 
поддържа живота си; и бходжаяте – да приемаме прасадам от него. Какво е 
прасадам? Прасадам е благодатта на Кришна, волята на Кришна. Каквото и да идва 
от Необятния, трябва да бъде приемано като благодат. А каквото и да правим ние, 
трябва да го вършим в дух на служене, а не като търговия – на са бхритях са ваи 
ваник. Нека правим всяко едно нещо с цел да служим на Безграничния. С чисти 
длани нека вършим Неговите дела. С чисти длани – незамърсени от каквито и да 
било последици. Служенето и прасада си съответстват. Каквото и да идва от 
необятното обкръжение, то е прасада, милост. 

Веднъж професор Шанял, който написа на английски книгата „Шри Кришна 
Чайтаня”, бил предизвикан от по-малкия си брат, който бил студент. Той му казал: 
„Какво правите вие във вашия матх? Същото, каквото и ние.”

„Не, не, не правим същото.”
„Да не би да не ядете?”
„Не, не ядем.”
„Виждал съм със собствените си очи, че ядете.”
„Не, ние не ядем като вас – не поглъщаме плътни храни, натъпквайки ги в 

стомаха си. Не вършим това. Ние сервираме маха-прасадам. Отвъд разбирането ти е 
това, което правим. Ние не се храним като вас. Не консумираме нищо. Ние почитаме 
остатъците от храната на Бога. Това е, което правим.” Подобна ще бъде разликата 
между дейностите на всеки истински ваишнава и на светския човек. Само и само да 
оцелеем, създаваме хаос в обкръжението. Експлоатация. Първият принцип на 
експлоатацията е самосъхранението. Това означава ядене. Успеем ли да разрешим 
този проблем, разрешили сме почти всичко.

прасада сева, карите хая
сакала прапаньча джая

„Почитайки Божия прасадам, аз побеждавам всички земни илюзии.”
(„Шаранагати” 3.5)

Бхактивинода Тхакура казва, че ключът към решението в този светски живот 
е прасадът. Ключът е в отношението, с което боравим с обкръжението – в най-
примитивните нужди, които няма как да избегнем, поддържайки тялото и душата си 
заедно. Такава е първичната необходимост в живота. И ако аз съм способен да 
разреша този проблем, намерил съм цялостното решение. Прасада карите хая 
сакала прапаньча джая – най-важната задача е да се научим как трябва да приемаме 
прасадам, как да поддържаме себе си. Животът ни зависи основно от прапаньча 
джая (победата над светската илюзия). Ние не можем да не консумираме, не можем 
да не опустошаваме обкръжението, поглъщайки какво ли не, било то растение, трева 
или семчица – всичко. Погубваме дори микроскопични червеи. Как бихме могли да 
се отървем от тези кармични реакции?

ягяртхат кармано ятра
локо ‘ям карма бандханах

„Всички дейности са предназначени да бъдат жертвани за Вишну. Всяко  
друго дело обвързва човека с този материален свят.”

(„Бхагавад Гита” 3.9)



Трябва да успеем благополучно да свържем делата си с удовлетворението на 
Всевишния, за когото е предназначено всичко. Цялото битие служи, за да Го прави 
щастлив и ако човек постъпва така, животът му ще намери своето осъществяване. 
Ако ще Му предлагам нещо, значи наистина трябва да си го набавя за Негово 
удовлетворение, да го сготвя и да Му го поднеса. Тази трябва да бъде истинската ми 
цел. А сетне, понеже трябва да Му служа, налага се да приема нещичко от това. 
Основното ще бъде да съберем продукти, да ги сготвим и да Му ги предложим в 
съответствие с писанията, в които Той е изразил волята си. Това е процесът. Чак 
след това можем да взимаме. Когато Той приема, отровата на реакциите отива при 
Него, и досущ като Махадева, Той е способен да я погълне всичката. И не само това, 
ами каквото е влязло в досег с Него, се издига. Няма химса (насилие). Химса вече не 
е химса, понеже онова, към което съм се отнесъл с насилие, се е извисило чрез моето 
действие. Аз също се сдобивам с награда за това. Какво ще приема тогава? Не нещо 
от този свят, а от моя Господар, от волната Му милост към мен.

Думата прасада означава ануграха, „добрина” или „милост”. Каквото и 
служене да върша, аз не очаквам нищо в замяна. Ако нещичко получа, то е Неговата 
милост – това е свободен обмен. Приемайки прасада, аз ще се измъкна от цялото 
оплитане, макар да съм насред него. С всяка своя постъпка безпокоя обкръжението, 
но това е заради Него. Тогава, не само че няма реакция, но настъпва и 
противоположната реакция, която избавя и другите. Чрез мен подобни вълни се 
разливат навън. Тези вълни ще помогнат и на други да бъдат пречистени. Всеки един 
трябва да бъде пречистващ посредник чрез светостта, стаена в сърцето си. Бог седи 
на трона в сърцето и ще излъчи оттам един фин лъч, който ще пречисти 
обстановката.

Себеотдаване на Първопричината

Шад-видхам прити-лакшанам – това са шестте пътя, посредством които 
обикновено постигаме общуване със садху. Следваме ли тези препоръки, ще можем 
да се доближим повече до даден човек. Ако се отнасяме по такъв начин с някой лош 
човек, сами ще станем лоши; а с добрия човек ще станем добри. Има два вида вода – 
филтрирана и мръсна. Мръсната вода може да се пречисти. Възвишените светци 
могат да отнемат злите мисли на другите без сами да се замърсят. В сърцата им 
живее Говинда. Говинда е необятен и е способен да погълне каквито и да било 
количества нечисти неща, затова сърцата им не могат да бъдат замърсени.
Ако получим общуване с истински садху дори само за миг, това би могло да 
преобърне посоката на живота ни. Садху е като изключително скъпоценен камък. 
Онова, което той може да дари, е много по-ценно от каквото и да било в този свят. 
Някой може да притежава скъпоценности, диаманти, пари или царство, но те не са 
ценни за всички. Всичко това е тленно, макар вероятно да е ценно за хора с 
определена  мисловна нагласа. Съществуват толкова много неща в битието, които 
нямат стойност за садху. Но анандам, сладостта, е ценна за всеки. Дори дърветата, 
растенията и камъните се нуждаят от нея.  В каквато и позиция да се намира 
търсещият, той ще намери върховно удовлетворение. Ясмин прапти сарвам идам 
праптам бхавати – ако се сдобием дори само с една капка от това, ще си речем: 
„Нищо друго не би ме удовлетворило. Именно за това съм жадувал толкова много 
животи наред. Най-сетне намерих каквото търсех.” 
Можем да се докоснем до по-висшите неща само посредством служенето. Ако 
копнеем да общуваме с неща от по-висш порядък, тогава трябва да предложим себе 
си в служене на тях. Нека винаги да пазим тази съществена мисъл в ума си. Не бива 
да употребявам нещо сякаш то ми служи. Но трябва да отдам себе си като Негов 



слуга ако наистина жадувам за общуването Му.  Единствено чрез служенето бих 
могъл да се свържа с Него. Ще действам в Негов интерес. Неговият интерес ще е по-
важен за мен от моя собствен.

дживера сварупа хая кришнера нитя даса
кришнера татастха-шакти бхедабхеда пракаша

„Органически присъщата позиция на живото същество е вечен слуга на  
Кришна, Понеже произхожда от междинната Му енергия, неговото проявление е  

едновременно еднакво и различно от Бога.”
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 20.108)

Щастливци сме, че органически присъщата ни позиция е тази на роби на 
Кришна. Робство. Онези, които са свободни, биха се стъписали от думата „робство”. 
Гаудия Мат пропагандира робство! Мисията Рамакришна и други проповядват 
срещу Гаудия Мат: „Те пропагандират робството! Хората от Гаудия Мат насаждат 
робски манталитет – че аз съм Кришна даса, слуга на слугата на слугата на Бога. 
Това означава, че те поощряват робския манталитет. А ние проповядваме со-хам – 
ние сме великият Брахман. Няма по-големи от нас! Ние сме най-великите. Вместо 
това людете от Гаудия Мат ви казват, че сте роби на Кришна. Гаудия Мат създават 
лошо впечатление в обществото, обезсърчават хората.” Прабхупада казваше: 
„Гаудия Мат отстоява достойнството на човешкия род! Целият човешки род жадува 
за безсмъртие. Гаудия Мат отстоява най-достойната позиция. Робство, отдаденост – 
отдаденост на какво? На Абсолютния Бог, на Абсолютния Център. Да станеш роб на 
Кришна не е шега. Тази невъзможна мисъл, че „аз съм Брахман” , всъщност е най-
голямата болест. Мисълта „аз съм най-великият и искам да властвам над всичко, 
докъдето погледа ми стига” означава „аз съм най-чудовищният експлоататор”. Всеки 
се стреми да получи висок пост, всеки се стреми към служба в управлението, но да 
получиш назначение в най-висшето ръководство на Върховния Бог – това е най-
достойното нещо. Гаудия Мат защитава достойнството на човешката раса! Какво са 
хората? Те са като мъглата, като дървесата, като бръшляна и червеите – плячка на 
смъртта. Дори царят безпомощен ще трябва да умре; и великият генерал, и 
политикът – до един ще се наложи да се изправят пред лицето на смъртта во веки 
веков. Но Гаудия Мат отстоява вечната достойна позиция – приятелско  служене на 
Върховното Същество. Гаудия Мат проповядва пълно себеотрицание, себеотдаване 
на Първопричината. Да се дарява е божествено, а стремежът „да получа” е дяволски. 
„Искам да господствам над всичко” – това е дяволска нагласа. Но Кришна е такъв, че 
да Му служим за нас е най-висшето постижение, което може да ни свърже с Него. И 
то никак не е лесно за достигане.

Пети стих

кришнети яся гири там манасадрийета
дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам

шушрушая бхаджана-вигям ананям аня-
ниндади-шуня-хридам ипсита-санга-лабдхя

Нека човек отдава в ума си почитания на този, който възпява святото име на  
Кришна. Нека се покланя пред предания, който е приел посвещение и се е заел да  

обожава Бога. Нека копнее да общува с онези чисти отдадени, които са  



напреднали в бхаджана и в чиито сърца няма и следа от укор към останалите,  
и нека с вяра им отдава служене.

Светлина върху стиха

Веднъж людете от Кулинграма отишли при Махапрабху и го запитали: „Кого 
трябва да считаме за ваишнава?” Тогава Той отвърнал: „Когото и да чуете да изрича 
дори само едничко свято име на Кришна с устните си, трябва да го приемате за човек 
на Кришна.” По-късно задали същия въпрос на Махапрабху и Той казал: „Ако 
намерите човек, който неспирно мълви святото име на Кришна, знайте че той е 
истински преданоотдаден и се стремете да му служите.” И трети път им рекъл: 
„Срещнете ли преданоотдаден на Кришна, от чийто поглед у вас се поражда желание 
да възпявате святото име, знайте, че той е преданоотдаден от най-висш тип.” Така 
Той определя тези три класи. Но святото име трябва да бъде изричано без 
оскърбления – нито намабхаша, нито намапарадха. Чуете ли и едничко чисто свято 
име от устните на някой джентълмен, можете да го считате за преданоотдаден на 
Кришна – той е каништха-адхикари. Следващата степен е средното ниво, мадхяма-
адхикари. Когато и да срещнете някой, който винаги се стреми да възпява святото 
име на Кришна, старайте се да му служите и ще бъдете облагодетелствани. А ако 
имате щастието да откриете ваишнава, когото всеки път когато го видите изпитвате 
вътрешен импулс да възпявате святото име на Кришна, тогава вложете най-доброто 
от себе си да изпълните всичко, което ви казва. Той е уттама-адхикари. Тези три 
класи в предаността откриваме и в „Шримад Бхагаватам”:

арчаям ева харайе
пуджам ях шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу

са бхактах пракритах смритах

„Преданият, който с вяра обожава муртите, но не зачита подобаващо 
ваишнавите, и въобще хората като цяло, се нарича преданоотдаден-материалист 

и се смята, че се намира на най-ниското стъпало в преданото служене.”
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.47)

ишваре тад-адхинеу
балишешу двишатсу ча

према-майтри-крипопекша
ях кароти са мадхямах

„Преданият на средното ниво в преданото служене се нарича мадхяма-
адхикари. Той обича Всевишния, искрен приятел е на всички преданоотдадени на  

Бога, милостив е към наивните и презира завистниците.”
(„Шримад Бхагаватам” 11.2.46)

сарва бхушешу ях пашйед
бхагавад бхавам атманах

бхутани бхагаватй атманй
еша бхагаватоттамах

„Първокласният преданоотдаден вижда Кришна във всичко и всичко в  
Кришна.”

(„Шримад Бхагаватам” 11.2.45)



Махапрабху дал общата идея на Рупа Госвами, а Рупа Госвами ни е оставил 
тази шлока на санскрит в своята „Упадешамрита”. Бхактивинода Тхакура добавя към 
нея тълкувание, което е особено важно:

санга-доша-шуня, дикшитадикшита
джади тава нама гая

манасе адара, карибо тахаре
джани’ ниджа-джана тая

„В ума си ще почитам и ще приема за най-скъп онзи, който избягва  
недостатъкът на лошото общуване и възпява святото име, бил той посветен или  

не.”
(„Шаранагати” 5.1)

Ако човек приеме святото име на Кришна и не общува с лоша компания, ние 
ще го почитаме в ума си, макар и не физически. Ако той няма лошо общуване, 
можем да проявим известно зачитане и симпатия. Ако е свързан с лоша компания 
обаче, за която знаем, че се занимава с разни нарушения, тогава няма значение, че 
повтаря свято име. Ако пряко общува с порочна компания, това че е приел святото 
име има тъкмо обратен характер. Точно както групата Нитай-Гоура Радхе-Шям. 
Разбира се, на имената всичко им е наред, но групата на този Рама Даса Бабаджи 
твърди, че Нитай е Радха, а Гоура – Шяма; и те използват святото име с тази идея. 
Така че в тази група има голямо неразбиране. Чуем ли имената на Нитай-Гоура от 
тях, ние не им обръщаме внимание. Трябва да се стремим да ги избягваме. 
Възпяването на святото име не би могло да принесе никакви плодове докато не се 
приключи с подобен род общуване. Те не могат да бъдат боготворени. Човек може и 
да няма същински достъп до школата чрез истински посредник, но скоро може да 
достигне това стъпало. Дори и да чуете святото име от някой, който не е бил 
подобаващо посветен, можете да го оцените. На това специално обръща внимание 
Бхактивинода Тхакура.

Отдаване на физически почитания на ваишнавите

Кришнети яся гири – гири означава ако някой произнася много думи и вие 
разберете, че той възпява святото име на Кришна, тогава можете да го почитате. Ще 
му се покланяте единствено ако е дикшита – когато някой представител на Бога го е 
приел, когато е получил святото име в ушите и в сърцето си. Святото име му е било 
дадено. Дикша означава връзка със сад-гуру. Кришна го е приел за Свой 
преданоотдаден посредством Своя истински представител. Това е приемане от 
групата на преданите на Кришна. Тогава ще му се покланяме, понеже семенцето е 
било засадено в сърцето му. Кришна е дошъл да заплени сърцето му, спуснал се е в 
храма на сърцето му. Тогава ще изразим физически почитанията си към него – не 
само в ума си, но и физически. Дикшасти чет пранатибхиш – ако е свързан с по-
висш ваишнава, ние ще преклоним глава пред него; в противен случай не.

Шушрушая бхаджана-вигям ананям – ако по своята щастлива съдба успеем 
да намерим човек, дълбоко вглъбен в Кришна съзнание, който е насочил потока на 
целия си живот единствено към предаността, тогава винаги ще се стремим да 
общуваме с него. Открием ли преданоотдаден, който постоянно служи на своя 
Господ в неспирно настроение на преданост, чиято връзка с Божеството е несекваща 
- нека му служим. Нека се стараем да вършим всичко за него, каквото и да е то, ако 
сме разбрали, че той изцяло се е посветил и се е потопил във вкуса на сладостта на 



святото Божие име и Неговата лила. Искреното възпяване на святото име на Кришна 
от такъв човек не е имитация, не е нито намапарадха, нито намабхаша. На устните 
му е само истинското име.

Десетте вида оскърбления към святото име

Святото име не е толкова плитко, та да се изговаря само с устните като 
обикновен физически звук. То има много по-велик, много по-висш аспект; то е 
изцяло духовно. То би трябвало да има връзка с Вайкунтха. Кунтха значи предел, а 
вай-кунтха означава безпределно. Звукът изначално произхожда отвъд сферата на 
ограниченото – от равнината, намираща се над всички ограничения. Тази безмерна 
сила е призована във формата на звук, за да сложи край на всичко изопачено в този 
земен свят. Намираме се в равнината на маргиналното съществуване; затова се 
нуждаем от по-висша връзка. Тогава тази вълна ще се устреми от една по-висша 
сфера и ще се спусне долу при нас.

В звука също има класификации. Звукът от истинската равнина ще има ефект, 
но не и някакво негово подражание. Подражание означава намапарадха и 
намабхаша. Съществуват десет вида намапарадха. Апарадха означава да 
обезобразиш – да не се отнасяш с нещо както трябва, а грубо. Чрез подобна грубост 
не можем да постигнем желаните резултати. Нужно е с всичко да се отнасяме по 
подобаващ начин. Ако един учен прави експеримент в лаборатория, опитът ще бъде 
успешен само ако с всичко се борави правилно. Инак може да последва експлозия и 
ученият да загине.

Първият вид намапарадха е сатам-нидха. Не бива да оскърбяваме 
ваишнавите – онези, които са посредници на Бога, дошли да избавят пропадналите 
души. Оскърбите ли ги, святото име ще се разсърди. Единствено преданоотдадените 
на Кришна са истински светци, понеже търсят вечния живот. Светец означава 
ваишнава. Онези хора, които почитат полубоговете за временни печалби, не могат да 
бъдат считани за светци. Пренебрегваме ги, понеже не са преданоотдадени и се 
стремим да ги избягваме. Светец е този, който няма друг стремеж в живота си, освен 
да влезе в досег с изпълненото с обич служене към Върховния Бог. Единствено 
онези, които са представители на вечната истина, на абсолютното добро, трябва да 
бъдат приемани за свети. Не бива да обиждаме подобни непорочни люде. 

Второто оскърбление е да не обиждаме ненужно другите полубогове, нито да 
ги считаме за равни или по-велики от Вишну или Кришна. Всички те се намират по-
ниско от Него и са Негови подчинени. Никога не са равни или по-висши от Кришна. 
Когато е необходимо да се направи сравнение, за да се утвърди превъзходството на 
Вишну, тогава можем безпристрастно да изразим това, но не и в настроение на 
оскърбление към останалите полубогове.

Третото оскърбление е да нямаме правилно разбиране за Гурудева. Ако 
искрено се стремим към Бога, Той също се приближава към нас и пресечната точка е 
гуру, Неговият представител. Гурудева винаги трябва да бъде виждан като 
представител на Бога, не като обикновено човешко същество. Макар да разбираме, 
че и той спи, храни се или страда от някаква болест, то е досущ като река Ганг – 
външно може да изглежда мръсна, но при все това може да пречисти всичко. 
Пречистващата способност на Ганг не се губи от привидната нечистота. Затова на 
гуру и ваишнава не бива да гледаме с материални очи – съществува друго виждане, 
духовен взор, посредством който да ги ценим.

Четвъртото оскърбление е шастра-нинда – да се обиждат онези разкрити 
писания, които ни отвеждат до святото име на Бога. Писанията ни дават напътствия 
и ако ги оскърбим, святото име няма да е доволно.



Петото оскърбление е, че не бива да се съветваме с речници за да открием 
значението на святото име. Всяка дума, всяко значение, ако бъдат приети в своя най-
висш смисъл, водят до Центъра. Речници, граматики и всевъзможни учебници по 
светско знание не могат да обемат, нито да окачествят святото име.

Шестото оскърбление е да се счита славата на святото име за въображаема. 
Седмото оскърбление е намно-балад яся хи папа-буддхир. Човек може да си 

мисли: „ако произнеса дори едничко име, всичките ми грехове ще се пречистят; така 
че мога да продължавам да прегрешавам, щом мантрувам.” Ако се опитваме да 
употребяваме святото име с подобно отношение, това е оскърбление. То е 
злоупотреба със святото име, което трябва да обожаваме и да му служим. Не бива да 
го караме то да ни служи, пречиствайки замърсяванията ни.

Осмото оскърбление е да си мислим, че святото име е една от множеството 
пречистващи благочестиви дейности. Можем да служим на страната си, да четем 
свещените писания, да посещаваме светите места – но да смятаме святото име за 
една от тези набожни дейности е незачитане. Святото име е над всичко.

Деветото оскърбление е ашраддхадхане вимукхе’пй ашринвати. Това касае 
някой, който не заслужава, на когото липсва достатъчно вяра. Ако с някаква 
вероломна цел предоставим святото име на такъв човек, ние извършваме 
оскърбление срещу святото име. 

Десетото оскърбление е да имаме специфично привличане към каквото и да 
било светско нещо – подобно привличане трябва да бъде изкоренено. Трябва да 
стана непредубеден и да се избавя от всякакъв вид светска привързаност. С 
приемането на святото име в менталната система започва трансформация, затова 
нека се стремим да сме безпристрастни. Святото име ще ни отведе от това земно 
съзнание към Кришна съзнание с усещането, че „не съм принуден да отивам на 
някакво безумно място. Аз си отивам у дома. Толкова е сладостно. Сега се скитам из 
чужди и враждебни земи, но наистина се прибирам вкъщи, в светите нозе на Бога. 
Всичките ми доброжелатели са там.” С такова настроение трябва да мълвим името.

Четирите вида намабхаша

Съществуват също и четири вида намабхаша, или „сенки” на святото име, 
способни да дарят мукти. Те могат да ни изведат от абсцисата на негативната 
страна, но не могат да дадат никакво позитивно постижение. Там липсва тенденция 
както за експлоатация, така и за служене – това е маргинална позиция. Четирите 
вида намабхаша са санкета, парихаса, стобха и хела.

санкетям парихасям ва
стобхам хеланам ева ча

ваикунтха-нама-граханам
ашешагха-харам видух

„Онзи, който възпява святото име на Бога, на часа се освобождава от 
последиците на безбройните грехове, дори ако мантрува индиректно (санкета),  

шеговито (парихаса), за музикално забавление (стобха), или даже 
пренебрежително (хелана). Всички учени познавачи на писанията приемат това.”

(„Шримад Бхагаватам” 6.2.14)

Санкета е когато външно казваме нещо, но в ума ни се появява друго, 
свързано с това. Точно както в историята с Аджамила в „Шримад Бхагаватам”. 
Аджамила се уплашил от страховития вид на ямадхутите. В безсъзнанието си успял 
да си спомни, че малкият му син Нараяна играел наблизо и със слабите остатъци от 



паметта си понечил да го повика. Но тогава в ума му настъпила промяна и той си 
рекъл: „Какво ли може да стори малкият Нараяна срещу тези ужасяващи слуги на 
Ямараджа?” Тогава дошло името на Бог Нараяна. Най-напред се появило като името 
на детето му, но сетне се превърнало в името на Бога. На мига от Вайкунтха се 
спуснали четирима посланици и започнал сериозен спор между вишнудхутите и 
ямадхутите. Ямадхутите си тръгнали сразени, а Аджамила получил освобождение. 
Цялата му дотогавашна привързаност към семейството изчезнала, той се събудил, 
скочил от леглото и тръгнал право към Харидвар. Там започнал да възпява святото 
име на Нараяна и след известно време постигнал Вайкунтха. Това е санкета. 

Парихаса означава да повтаряш святото име на шега или за да се подиграеш 
на някого. Един възпява святото име, а друг отбелязва: „Изведнъж стана велик 
преданоотдаден! Мантруваш Харе Кришна Харе Кришна!” Той просто се шегува с 
приятеля си. Ако някой се подиграва на бхактите на улицата и каже „Харе Кришна”, 
това може да бъде намабхаша, стига да е свързано с негови предишни благочестиви 
заслуги.

Друга форма на намабхаша е стобха – да използваш святото име с някаква 
друга цел. Понякога тези думи, Нараяна или Кришна, може да се употребяват в 
някакъв технически смисъл или като кодови названия. Джива Говами се е възползва 
от това в своя учебник по санскритска граматика „Харинамамрита Вякарана”. Когато 
някой свири на мриданга, използвайки имената „Гоура-Нитай, Гоура-Нитай” за да 
представи различните ритми, това би могло да е намабхаша. 

Хела означава без каквото и да било внимание, просто по небрежен навик. Да 
речем, ставате от леглото и прозявайки се, казвате „Харе Кришна” – в това няма 
преданост, нито грижа. То е автоматично и без внимание – това е хела. 

Помолени сме да избягваме както намапарадха, така и намабхаша. Трябва да 
избягваме и двете в искреното си усилие да постигнем служене към Бога, както и 
към слугите Му. Копнежът по това позитивно нещо трябва да бъде нашият стремеж. 
С тази идея колкото повече е възможно нека продължаваме да възпяваме святото 
име и това ще бъде шуддха-нама. Всичко друго трябва да бъде елиминирано, за да 
бъде прието истинското име, което не се различава от Бога. Но истинското име 
трябва да се получи от истински садху. 

Да намериш садху-санга е рядкост

Един уттама-адхикари ваишнава без усилие се оттегля от този материален 
свят; той няма връзка с него. Мадхяма-адхикари може да има някакво съзнание за 
земната природа, но пред взора на един парамахамса няма нищо освен кришна-
бхаджана. Ако имате щастието да намерите такъв изключителен светец, постарайте 
се да направите всичко за него. Ала той е судурлабха – рядко срещан. Да достигнеш 
ясна степен на разбиране за собствената си най-дълбока нужда – това не се среща 
къде да е. Малцина са душите, осъзнали наистина съкровената си жажда: „Искам 
Кришна. Копнея за Вриндавана.” Такива искрени души не се намират често.

манушянам сахасрешу
кашчид яяти сиддхайе

ятатмам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттватах

„Сред хиляди люде, един може да се опита да постигне съвършенство. Сред  
тези рядко срещани люде, стремящи се към съвършенство, един може би наистина  

Ме познава.”
(„Бхагавад Гита”7.3)



Благодатта от общуването с подобни свети хора се среща много, много рядко 
тук. По силата на това нашият Гуру Махараджа приканваше всички да се 
присъединят към мисията му, за да получат тази тъй рядка скъпоценност – сат-
санга-сева, прякото общуване и служене на садху. Това не се намира под път и над 
път. Без него няма как да се напредне към позитивната страна. Изоставете всичко и 
се възползвайте от този шанс. Нека сърцето ви бъде достатъчно смело за да приеме 
тази възможност. Не бива да губим времето си. Енергията ни се пилее в издържане 
на деца, жена, роднини и какво ли още не, но трябва да се отдадем изцяло на Кришна 
под напътствието на преданоотдаден. Не пропилявайте този шанс заради име и 
слава, и заради удобен живот. Нима бива да пропуснем такава невероятна 
възможност да се доближим към Кришна? Ако като дете, което се учи да прохожда, 
паднем веднъж или дваж, не бива да се боим от това. Какъвто и напредък да имаме, 
той е безценен. Умри за да живееш. Научи се да умираш, ако живееш истински 
живот. Не мога да запазя позицията си в бъдещето, защото така губя настоящия миг. 
Нека се избавя от цялата си боязън за несигурното бъдеще. В момента съм зает да си 
губя времето с какво ли не – общество, съпруга, деца и толкова много неща. Защо да 
пропилявам силите си? Затова Гуру Махарадж откри толкова много центрове. 
Садху-санга се среща рядко и той се погрижи за тази неотложна нужда. Това бе 
революционно. Когато хората не могат да добият свободата на страната си по 
конституционен път, те прибягват до революционния начин – готови са на загуби, 
готови са на риск. Въпреки това вървят напред към заветната си цел – свободата. 
Каквото и да правим, всичко трябва да бъде вложено в служене на Кришна под 
водачеството на истински садху. Каквото и да вършим, то трябва да бъде 
преобразено; тогава ще проумеем стойността на всичко, намирайки се под 
напътствията му.

садху-санга садху-санга сарва-шастре кая
лава матра садху-санге сарва сиддхи хая

 
„Всички писания заявяват, че дори в мигновено общуване със садху човек  

може да постигне цялото съвършенство.”
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 22.54)

На толкова много места се подчертава значимостта на садху-санга. Скитаме 
се безпризорни от незапомнени времена и да получим и най-лекия досег с чист 
светец е най-безценното нещо, колкото и да е малко. Това общуване ще се разрасне; 
то постепенно ще се развива и насила ще ме тласка напред. Чрез садху ще вляза във 
връзка с писанията и тогава със сигурност ще поема към позитивната страна. Най-
важното нещо в живота е да получим общуване с някой ваишнава – да влезем в досег 
с истински божествен представител. С негова помощ ще водим духовен живот.

ким праматася бахубхих
парокшайр хаянаир иха

варам мухуртам видхитам
гхатате шреясе ятах

„Множество години преминават неусетно за онези, които са опиянени от 
временните наслади на този преходен свят. Би било по-добре те да преживеят 

едничък миг на чисто съзнание, в който да осъзнаят, че пропиляват безценното си  
време и да закопнеят да постигнат върховното си благо.”

(„Шримад Бхагаватам” 2.1.12)



Шукадева Госвами казва: „И един миг е достатъчен за постигане на най-
висшето, стига да е оползотворен правилно.” Варам мухуртам видхитам – ако един 
миг може да бъде използван подобаващо, тогава няма нужда от дълъг-предълъг 
живот. Един-едничък миг стига за да бъдат разрешени всички проблеми на живота 
ви, ако е правилно оползотворен в садху-санга. Истинският капитал е садху-санга, 
ала нужен е и вашият принос. На всяка цена се стремете да следвате, да общувате, да 
оползотворите това. Едничък миг е достатъчен. Ким праматася бахубхих парокшайр 
хаянаир иха – каква полза от години и години живот, ако не осъзнаваме собствения 
си интерес? Ако го използваме правилно, и един мига стига да разрешим целия 
проблем на живота си, заради който се скитаме от векове. Трябва да сме будни за 
своя интерес, не бива да бъдем небрежни. Махапрабху дойде да ни каже кой е 
истинският ни съкровен интерес: „Вие не искате да познаете своето сърце. Не знаете, 
че сте чужди на собственото си сърце и на неговите нужди. В сърцето ви има 
съкровище. Стремете се да го откриете.” Това е напътствието на Махапрабху. „То е 
във вас и трябва да елиминирате всички привнесени неща от сърцето си, тогава ще 
откриете вътре съкровения храм на Кришна. Ако изследвате собственото си сърце, 
ще намерите там Кришна с помощта на верния водач. Той не ви е чужд. Той си е 
там. Всяко сърце е храм на Бога. То е вашият дом.”

Затова Махапрабху казва: „Продължавайте със санкиртана.” Но нека бъде 
кришна-санкиртана и никакъв друг! Затова е необходима садху-санга. Това не може 
да се получи чрез емпиричен опит, а по силата на нещо по-висше, което се спуска за 
да ни помогне тук. Трябва да се сдобием с тази връзка – тя е най-важното.

Шести стих

дриштаих свабхава-джанатаир вапушаш ча дошаир
на пракритатвам иха бхакта джанася пашйет
гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагачхати нира-дхармаих

На преданоотдадените в този свят не бива да се гледа от материална 
перспектива. Каквито и несъвършенства да се откриват в натурата или 

външността им, те трябва да бъдат пренебрегвани, понеже са като пяната 
или тинята по водите на Ганг. Тези неща се явяват, защото такава е  

природата на водата, ала божествената природа на Ганг никога не изчезва.

Светлина върху стиха

Рупа Госвами казва, че не бива да се втурваме да намираме недостатъци у 
чистите бхакти. Водите на Ганг умеят да пречистват дори и по тях да плуват мехури 
или тиня. Калните мехури не пречат на пречистването. Единственото 
предназначение на преданоотдадения е да донесе благодат на вселената. Самият 
преданоотдаден, чистата душа или атма, е пречистващ фактор – най-чистият и най-
нормалният фактор в света. Но ние може да виждаме в него някаква „кал” или 
„мехури” – един ваишнава може понякога да ни се струва малко алчен, малко 
гневен; или пък физически може да е сляп, глух или сакат – ала светият характер на 
ваишнавата е недокоснат от тези умствени или физически характеристики. Подобни 
качества не засягат неговия статус във ваишнавския свят. Припишем ли тези 



недостатъци на съкровената му същност, губещите сме самите ние, понеже 
извършваме оскърбление.

В Курма Кшетра, Южна Индия имало един брамин на име Васудева. Бил 
преданоотдаден, болен от изключително тежка форма на проказа. От раните му по 
земята се сипели червеи, но той ги вдигал и ги поставял обратно, за да не умрат. Той 
усетил вътре в себе си, че „Бог ще дойде тук и аз ще имам шанс да получа Неговия 
даршан.” Копнеел да получи даршана на Махапрабху, но Махапрабху си заминал и 
той паднал в несвяст на земята. „Защо стана така? Не успях дори да зърна Бога. Той 
дойде и си отиде, а аз не можах да вляза в досег с Него, не получих Неговия 
даршан.” Махапрабху се бил отдалечил вече на миля, когато усетил силно 
притегляне да се върне. Втурнал се назад, намерил човека да лежи на пътя и го 
прегърнал. Проказата изчезнала от тялото му и снагата му станала прекрасна.

Каквото и да се проявява външно в характера на някой ваишнава, то е като 
тинята и мехурите пяна върху водата на Ганг. Пречистващата способност на Ганг е 
нещо отделно и не й пречи никаква пяна или мръсотия, примесени с нея. Духовните 
качества не зависят по никакъв начин от привидните материални качества.

Веднъж Санатана Госвами получил гнойни язви по цялото си тяло, понеже 
пил замърсена вода в джунглата докато се връщал от Вриндавана в Пури. 
Махапрабху имал обичая да го посреща с прегръдка, ала Санатана се опитал да се 
отдръпне, възразявайки: „Не ме докосвай! Това е тяло на грешник!” От раните 
течала гной и се излъчвало зловоние, но Махапрабху го прегърнал насила. Санатана 
бил решил: „Или ще си ида оттук, или ще се самоубия, хвърляйки се под колелата на 
колесницата на Джаганнатх.” Но понеже Бог е в сърцето на всеки, Махапрабху знаел 
какво е намислил Санатана. Той го нахокал и го прегърнал насила. Всички рани 
изчезнали и тялото на Санатана заблестяло като златно.

Махапрабху казал: „Санатана Госвами е преданоотдаден от най-чист вид. 
Виждам, че по тялото му има някакви рани, леещи гной. Виждам това с очите си. Но 
понеже познавам шастрите, няма да проявя отвращение. Тялото на един 
преданоотдаден е сат-чит-ананда. Ако го считам за земно, това би било 
оскърбление към Кришна.”

гхрина кари алингана на кариттама ябе
кришна-тхани апарадха данда паитама табе

„Ако се бях отвратил и откажех да прегърна Санатана, трябваше да бъда  
наказан за оскърбление към Кришна.”

(„Чайтаня Чаритамрита” Антя, 4.196)

Тялото на преданоотдадения е сат-чит-ананда; няма нищо земно в него, 
колкото и да ме лъжат материалните ми очи. Шастричното ми познание ми казва, 
че там не може да присъства нищо земно. Ако река: „Не, има гной и рани и това е 
земно,” ще извърша оскърбление срещу шастра и срещу Кришна. 

Ваишнава концепцията е атма-дхарма, функцията на душата. В нея липсва 
каквото и да било телесно замърсяване. „Шримад Бхагаватам” заклеймява подобна 
телесна концепция с най-силни думи:

ясятма-буддхих кунапе три-дхатуке
сва-дхих калатрадишу бхаума иджя-дхих
ят-тиртха-буддхих салиле на кархичидж

джанешв абхиджнешу са ева гокхарах



„Онзи, който смята, че истинският аз е това подобно на мъртъв труп 
тяло, пълно със слуз, жлъчка и въздух; който вярва, че семейството му му 

принадлежи; който си мисли, че родината му е достойна за обожание; който 
счита светите места за обикновени водохранилища и който никога не търси  

общуване с мъдреците, не се различава от магаре.”
(„Шримад Бхагаватам” 10.84.13)

Онзи, който смята това тяло за аза е гокхара – не просто магаре, а напълно 
безполезно магаре, което може да се използва единствено да носи фураж за добитъка 
и е неспособно да служи по никакъв друг начин на човешкото общество. Човек, 
който приема материалните си връзки за всичко, е глупец. Трябва да се махнем от 
нивото, на което идентифицираме духовното с материалното. Онова, което е нужно, 
е духовното, а не материалното и е наложително да разберем истинското положение 
на нещата.

Кукла, танцуваща в дланите на Необятния

Намирането на недостатъци не е много добро качество. Трябва да търсим 
добрите качества, доброто във вселената и да проповядваме, че най-висшето добро е 
в съзнанието за Кришна. Позитивното трябва да ни привлича изцяло – нашата 
позиция не е да обвиняваме, а да донасяме свише положителното. Нека това бъде 
основната цел в живота ни. Ако се опитвате да намирате кусури у когото и да било, 
ако критикувате в името на собствения си интерес, същият недостатък ще се пренесе 
върху вас, особено ако това се случва в групата на бхактите. Влизайки в досег с 
отровата в тялото на някой друг, същата отрова поразява и вас. Чрез тази връзка 
заразата преминава и във вас самите. Но ако потърсите помощ свише за пречистване, 
а не от завист, тогава ще бъдете пречистени. Инак може да се окажете още 
следващия миг в същото положение. Онова, което заклеймявам като толкова лошо, в 
следващия момент мога да се намеря в същата окаяна позиция. Аз не познавам 
пътеките на безграничното обкръжение. Уязвим съм. Аз съм просто кукла, 
танцуваща в дланите на Необятния. Още в следващия миг от човешкото си раждане 
може да се окажа в тяло на куче, котка или насекомо. 

Нека се стремим да избягваме това. Опитвайте се да намирате само доброто у 
другите. Това ще ви помогне. По времето на Гуру Махарадж, в нашия матх имаше 
система. Гуру Махарадж казваше на един ваишнава да възхвалява друг ваишнава, 
особено някой, когото не харесва. Това означава, че той бе принуден да открие нещо 
добро у онзи, когото не харесва. Трябваше да се постарае да намери доброто в него. 
Пренебрегвайки лошите страни във виждането си за този преданоотдаден, той ще 
потърси нещичко добро и по този начин ще бъде облагодетелстван. Нямаше 
културата да се намира нищо лошо никъде, особено у бхактите, понеже Кришна е 
поел грижата за тези отдадени души. Какво е добро и какво лошо е Негова 
отговорност. Лошите страни могат да изчезнат от предания всеки миг, или пък 
Кришна е позволил да останат в името на някаква цел. Тези преданоотдадени са под 
преките грижи на Кришна. Те са ананя-бхак, установени в предаността. 

Веднъж Бхактивинода Тхакура сънувал, че се рее в небето, пеейки святото 
име. Стигнал до двореца на Ямараджа, където седял самият Ямараджа заедно с 
Брахма, Нарада и други, обсъждайки въпрос от един стих в „Бхагавад Гита”:

апи чет судурачаро
бхаджате мам ананя-бхак

садхур ева са мантавях
самяг вявасито хи сах



„Ако дори и най-грешният човек Ме обожава с неотклонна 
преданост, той трябва да бъде считан за свят, понеже непоколебимостта 

му е съвършена.”
(„Бхагавад Гита” 9.30)

Обичайно приеманият смисъл на този стих е: „Дори някой да извърши най-
отвратителната постъпка, ако е ананя-бхак преданоотдаден, който обожава само Мен 
в предано служене, свободно от карма и гяна, той трябва да бъде считан за свят, 
понеже усилията му са насочени единствено в Моя полза и непоколебимостта му е 
установена.” Тук Кришна казва: „Каквото и да е направил, ако е изключително 
посветен на Мен, той трябва да бъде считан за Мой преданоотдаден - самяг 
вявасито хи сах. Каквото и да върши той е сто процента правилно.” Но сетне в 
следващия пасаж се казва, кшипрам бхавати дхарматма – „Съвсем скоро той ще 
стане праведен човек, ще стане дхарматма – отговорен, предан, верен.” 

Докато Ямараджа, Брахма и Нарада обсъждали тези думи, възникнал въпрос: 
Кришна казва, бхаджате мам ананя-бхак – „Онзи, който е изключително 
преданоотдаден на Мен.” Възниква въпросът какво е изключителна преданост, 
ананя-бхаджана? Кришна казва: „Изостави всички други религиозни концепции и се 
отдай единствено на Мен” – сарва-дхарман паритяджа, мам екам шаранам враджа. 
Това е изключителна преданост. Но ако някой практикува изключителна преданост, 
той вече е дхарматма, бездруго вече е праведен. Как така непосредствено в 
следващия стих Кришна казва: „Скоро той става дхарматма?” Как да съвместим 
това? Кришна казва: 

кшипрам бхавати дхарматма
шашвач-чхантим нигачхати

каунтея пратиджанихи
на ме бхактах пранашяти

„Той бързо отново става праведен и постига трайно умиротворение. О 
Каунтея, върви да заявиш, че Мой преданоотдаден никога не погива.”

(„Бхагавад Гита” 9.31)

Това е обичайното тълкувание на този стих. Кришна казва на Арджуна: 
„Скоро той става дхарматма. Мой преданоотдаден никога не пропада. Върви и кажи 
това на всички.” Кришна казва, че след като преданият стане ананя-бхак – т.е. 
изостави всички видове задължения и се отдаде напълно – после отново ще стане 
отговорен човек. Докато Брахма, Нарада и Ямараджа обсъждали този въпрос, те 
зърнали Бхактивинода Тхакура да върви по небето и да мълви святото име. Тогава 
един от тях предложил: „Ето един чист преданоотдаден. Той би трябвало да може да 
разтълкува правилното значение.” Тогава Бхактивинода Тхакура бил поканен сред 
тях и запитан: „Как да съвместим тези неясноти? Кришна е казал, че този човек е 
изключително преданоотдаден, че се е отрекъл от всички видове задължения и се е 
отдал на Кришна. При все това съвсем скоро ще се види, че той ще стане праведен. 
Как да разбираме това?”

Бхактивинода Тхакура обяснил, че „той бързо става праведен” не се отнася до 
изключително преданоотдадения, а до онзи, който счита изключителния 
преданоотдаден за чист при всякакви обстоятелства. „Дори да извърши някаква 
отвратителна постъпка, той наистина е садху, светец” – онзи, който е способен да 
гледа на изключително преданоотдадения по такъв начин, скоро ще стане 
дхарматма. Такова било озарението на Бхактивинода Тхакура.



Обаче просто да заявиш: „Аз съм ананя-бхак!” не става. Един истински 
ананя-бхак преданоотдаден не би казал: „Аз съм ананя-бхак.” Неговото вътрешно 
усещане е: „Невъзможно е да съм ананя-бхак. Това не е нещо дребно. Не съм 
постигнал това ниво. То е много трудно постижимо. Аз по-вероятно се отдалечавам 
от това.” Такова ще е чувството му. Появява се подобна противоположна тенденция. 
В този стих от „Гита” Кришна казва: ”Истината е, че онзи който е приел 
изключително и само Мен, няма вкус към нищо друго, така че той няма как да е 
дурачара (порочен). Вътре в себе си той е винаги свързан с Мен и е безразличен към 
външния живот. Който Ми се е отдал, Аз съм го приел като Свой.” 

Това означава че онези, които са били приети от Него, постепенно ще бъдат 
пречистени. Обаче ние сме се разбързали да изтъкваме недостатъците им. Много 
лесно съдим за другите: „Защо пък той да получава безпричинна милост? Та той е 
пълен с дефекти!” Това е изключително недостойно отношение, което ни 
дисквалифицира. „Защо пък той да бъде приет и въобще да му се дава какъвто и да 
било шанс?” Но за себе си искаме милост: „Недей да ме съдиш, защото тогава за мен 
няма никаква надежда, Господи! Моля те, дари ми милостта си, за да имам надежда. 
Моля те, бъди снизходителен и не обръщай внимание на недостатъците ми.”

Но на същия дъх казваме: „Защо този човек? Та той няма никакви качества! 
Защо да получава каквато и да било благодат? Защо за него да има милост или 
обич?” Това е лицемерие, водещо до големи вътрешни трудности. То е 
самоубийствено и възможно най-опасно за нашето развитие. Що се отнася до самия 
мен, аз искам нещо висше, но по отношение на другите не мога да понеса същото 
поведение от страна на Бога. Най-общо това е основата на ваишнава-апарадха.

Той е бил приет от Бога и постепенно Кришна ще го пречисти, но ние 
продължаваме да обръщаме внимание и на най-малкия недостатък, който все още е 
останал у него. Резултатът е, че тези недостатъци ще се пренесат върху нас. Такива 
са реалностите на преживяното в тази линия. Ако отбелязваме недостатъците на 
някой преданоотдаден, те ще преминат в нас. Така се случва. Знаем това от 
собствения си опит, а също и от шастра.

Най-големият враг в нашето развитие е ваишнава-апарадха, особено за 
начинаещ по пътя към онова царство. Апа-арадхана; арадхана означава да 
обожаваш, да боготвориш, да служиш; а апа е това, което не отговаря на стандарта. 
Казва се, че ваишнава-апарадха е най-опасното нещо. Ако някой ваишнава служи на 
Кришна, а ние му намираме кусури, собственото ни ниво на чистота ще се понижи. 
Обикновено един ваишнава винаги си мисли: „Аз не умея да служа съвършено. В 
служенето ми има толкова много дефекти.” Даже Радхарани казва: „Аз не мога да 
служа на Кришна правилно,” а тя Му служи в най-висша степен. Ако на по-низшето 
ниво има някакъв сблъсък, това е ваишнава-апарадх. Това е по-страшно от всяко 
друго оскърбление, което бих могъл да нанеса пряко на Кришна, понеже някой 
ваишнава Му служи подобаващо с цялата си искреност, а аз го обиждам. Това е все 
едно да извърша самоубийство. Да се изправиш срещу някой ваишнава е равносилно 
на това да застанеш срещу собствения си жизненоважен интерес. Вишванатха 
Чакраварти Тхакура казва, че маха-бхагаватите нехаят за никое оскърбление 
извършено срещу тях. Ала прахта от лотосовите нозе на тези маха-бхагавати не 
може да понесе незачитането на господарите си.

Лекарю, излекувай самия себе си!

Най-общо казано човек трябва много да внимава да не прави никакви 
забележки относно практиките и постъпките на друг ваишнава. Това е допустимо 
единствено ако е упълномощен от Върховния, какъвто е случаят с гуру и ученици. За 



да поправи учениците си, съчувственият закрилник може да посочва грешките им и 
да им помага да ги отстранят.

Недейте да критикувате. Не търсете жадно кусурите на другите. Но ако някой 
открие недостатък у вас, можете да се посъветвате с по-висш авторитет, с по-старши 
ваишнава: „Има оплаквания срещу мен. Не зная валидни ли са или не. Моля те, би 
ли ми помогнал да разбера къде са дефектите ми?” В подобно запитване липсва 
завист, липсва дух на съревнование, че аз съм добрият, а той лошият; то е лишено от 
злонамерени скрити мотиви. В него трябва да има единствено парипрашнена – 
искрено запитване. Инак ще трябва да страдам.

„Лекарю, излекувай сам себе си” преди да се опитваш да лекуваш другите. 
Това е първото ти задължение; едва сетне ще си способен да предложиш на другите 
панацея. В заключение, моят съвет е да се стремите да сте хрисими с 
преданоотдадените ваишнави. Смирението към тях ще подпомогне духовните ви 
заслуги. Също така трябва да се молим на Върховния Бог за такова отношение: „О 
Господи, лошият ми темперамент застава на пътя на моето общуване с 
преданоотдадените – моля те, премахни го.” Общуването с преданоотдадените на 
Бога е първостепенна необходимост. Връзката ни с Върховния извънредно много ще 
се подобри, ако непрестанно оставаме в молитва: „О мой Боже, този мой лош нрав, 
тези неделикатни мисли и чувства – отношението ми касаещо външния свят – 
смущава общуването ми с по-висшите преданоотдадени ваишнави.” Трябва да се 
стремим да откриваме доброто у другите. Това ще ни помогне. Инак попадаме в 
голяма беда. Това не е теория – всичко това са практически неща.

Седми стих

сят кришна-нама-чаритади-ситапй авидя-
питтопатапта-расанася на рочика ну

кинтв адарад анудинам кхалу саива джушта
свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри

Дори името, облика, качествата и забавленията на Кришна, които са  
като сладък захарен бонбон, са безвкусни за онзи, чийто език е поразен от 

жълтеницата на невежеството. Ала когато някой неспирно и с вяра възпява  
светите имена на Кришна и се вглъбява в Неговите божествени атрибути, те  

постепенно започват да му стават сладки и невежеството му бива унищожено  
из корен.

Светлина върху стиха

Нужно е ухо от такъв тип, че да е способно да долови нектара, сладостта на 
божествения звук. Онова което е сладко за един, може да е горчиво за друг в 
зависимост от вкуса. В този стих Рупа Госвами казва: „Когато вътрешният ни език е 
поразен от невежество, святото име на Бога ни се струва много горчиво на вкус.” 
Ако тялото е болно от жълтеница, езикът е засегнат и сладките неща му се струват 
горчиви – авидя-питтопатапта. При пристъп на жълтеница захарният бонбон 
горчи, но когато болестта се излекува, той става сладък на вкус. Святото име, 
кришна-катха, сега ни се струва горчиво и неприятно, но самото то е лекарството, 
премахващо този дефект от вътрешния ни език. Отначало захарният бонбон е 



горчив, но колкото повече го смучем, болестта си отива и вкусът на бонбона ще 
става все по-сладък. Ако прилагаме неприятното лекарство известно време, 
жълтеницата ще си иде и ще открием, че то е много, много сладко. Расо ваи сах. 
Постепенно ще ни се струва сладко, все по-сладко, най-сладостно. С Кришна-нама е 
така. За невежия то е много горчиво и отблъскващо, но това е лекарството да се 
отстрани невежеството и постепенно дивната му сладост ще се прояви и ще заплени 
цялото ни съществуване.

С помощта на гуру, писанията и опитните люде, които са минали по този път, 
нека се опитам да издържа изпитанието: „Да, тъй като жълтеницата е толкова силна, 
всичко ми се струва горчиво. Но този процес ще я излекува. Ще трябва да изчакам 
известно време и когато жълтеницата си иде, ще усетя сладостта на захарния 
бонбон.” Мая сантушта манасах сарвах сукха-мая дишах – „За онзи, който е 
щастлив с Мен, всичките четири посоки ще донасят единствено добри вести.” 
Всички вълни ще носят благодат на оня, който е доволен само с Бога и с нищо друго. 
„Искам Бог и Неговите интереси са мои интереси. Той е любящият баща, закрилник 
и приятел на всички.”

Когато приемем святото име в началото смятаме, че по задължение трябва да 
отброяваме толкова много кръгове. Понякога е болезнено. Но когато добием вкус 
към святото име, тогава вътрешната наклонност ни вдъхновява все повече и повече 
да го възпяваме – не като задължение, не просто за да приключим шестнадесетте 
кръга. Дойде ли при нас тази вътрешна сладост, тогава можем да продължим с 
истинската бхаджана. Това е стъпалото на служенето. То става автоматично, 
спонтанно. Когато святото име ни стане сладко, едва тогава започва естественото 
служене. То достига стадия на бхаджана и разкрива рупа, а сетне парикара-
вайшишта лила. По такъв начин се изкачва все по-нагоре.

Има толкова много стъпала, през които да преминем, за да се гмурнем 
надълбоко в реалността. Развитието ни и скоростта, с която се движим ще бъдат 
такива, че да преминем през всички тези покрития, за да навлезем в истинския свят. 
Инак ще останем в областта на въображаемото, и следователно няма да се сдобием с 
никаква вътрешна сила. Най-напред нашият духовен път започва със шраддха, за да 
потърсим вечния живот. След това садху-санга – общуване с познавачите на онази 
божествена равнина. Следващата степен е бхаджана-крия, когато трябва стриктно 
да спазваме онова, което е било препоръчано за нас от светците, за да достигнем 
съседната степен. Следва анартха-нивритти – когато тъмните нужди на нашата 
повърхностна природа ще изчезнат. Ништха е по-нататъшната степен, 
характеризираща се с неспирно помнене в Кришна съзнание. То е досущ като да 
лееш масло в неспирен поток, не капка по капка, а безспир. По същия начин 
съзнанието за Кришна ще пребивава постоянно в ума ни под една или друга форма. 
След ништха негативната страна е елиминирана. Ништха продължава да прераства 
в ручи. Понякога можем да се окажем погълнати от някакъв друг стремеж; това не е 
истинският ручи. Ако от време на време у нас се появява някакъв вкус, това не е 
истинският ручи. Истинският ручи може да се постигне след ништха. Ништха 
означава неспирно общуване с Кришна – по двадесет и четири часа да живееш в 
относителността на Кришна съзнание. Появата на ручи е възможна едва след 
продължителен досег с Кришна, не преди това. Когато ручи дойде след ништха, на 
него може да се разчита. Това е истинският вкус. Тогава винаги ще присъства 
смирение до краен предел. Човек винаги ще си мисли: „На мен ми липсва ручи.” 
Понеже незначителното влиза в досег с безграничното, ние никога не можем да сме 
удовлетворени с мисълта: „Аз имам нещо.” Мислим ли, че имаме ручи към Кришна, 
че изпитваме любов и влечение към Него, ще извършим множество оскърбления и 
ще бъдем отхвърлени надолу. Трябва да сме много внимателни. След ручи 
следващата степен е асакти, когато не можем да търпим никаква раздяла с Кришна. 



Сетне идва нивото на бхава, когато влизаме в истинска връзка с Вриндавана. Бхава е 
като най-ранната фаза на цветето, пъпчицата. Когато тази пъпчица разцъфне, тя се 
превръща в према. На стъпалото когато ручи и бхава се появят в нас, святото име ще 
бъде много, много сладко. Сладостният вкус ще започне да изгрява. Това е зората на 
любовта, према. Единствено тя е раса, а всички останали неща са вираса – 
безвкусни.

Един език не е достатъчен

В своята „Брихад Бхагаватамрита” Санатана Госвами пише:

джаяти джаяти намананда рупам мурарер
вирамита-ниджа-дхарма-дхяна-пуджади-ятнам

катхам апи сакрид аттам мукти-дам пранинам ят
парамам амритам екам дживанам бхушанам ме

„Вечна слава, вечна слава на най-блаженото свято име на Мурари, което 
кара преданоотдадения да изостави всички религиозни задължения, медитации и  
обожания. Ако живото същество по някакъв начин дори само веднъж произнесе  

святото име, ще постигне освобождение. Святото име е най-висшият нектар, то  
е самият ми живот и едничкото ми съкровище.”

(„Брихад Бхагаватамрита” 1.9)

Джаяти джаяти намананда рупам мурарер – нека екстазът в служене на 
святото име винаги да е победоносен. Вирамита-ниджа-дхарма-дхяна-пуджади-
ятнам – докоснем ли се по някакъв начин до този божествен звук, всички останали 
дейности секват. Ако някой усети и мъничко вкус към този род дивно блаженство, 
привличането му към всички религиозни дейности изчезва. Те стават ненужни. Най-
напред дхарма – чувството ни за дълг се парализира. Дхарма означава варнашрама-
дхарма – делата и ангажиментите на кармите в този земен свят. Има толкова много 
най-различни задължения, но от тях няма никаква нужда ако постигнем служенето 
към святото име. Дхяна, медитацията, означава да се оттеглим от този физически 
свят и да медитираме вътре в себе си, стремейки се да разкрием своя съкровен свят. 
Това също се прекратява когато служим на святото име. Пуджа – това се отнася до 
Рамануджа сампрадая. Те много наблягат на арчана. Когато някой получи 
благодатта на святото име, той става безразличен към всяко друго служене, дори към 
арчана. Няма необходимост. Получите ли истинската милост на святото име, ще 
трябва да се оттеглите от всички различни фази на обожание – дхарма, дхяна и 
пуджа. Святото име ще ви отведе до разбирането за Голока и ще трябва напълно да 
се отдръпнете от всички тези фази на живота си. Всяка дейност – дори и да е за 
Кришна – може да бъде прекратена от святото име. Ще сте неспособни да отдадете 
вниманието си на нищо друго. Такава сладост ще намирате във възпяване на името. 
Когато най-сетне влезете в досег със звуковия аспект на Абсолюта, всичките ви 
останали ентусиазирани стремежи ще секнат. 

чакше дхара дехе гхарма, пулакита саба чарма
виварна хаила калевара

мурчхита хаила мана, пралайера агамана
бхаве сарва-деха джара джара

кари ета упадрава, читте варше судха-драва
море даре премера сагаре

кичху на буджхите дила, море та’ батула каила



мора читта-витта саба харе

„Сълзи бликат от очите ми, избива ме пот, бледнея, умът ми губи 
уравновесеността си, чувствам се опустошен и снагата ми цяла застива в екстаза  

на чувствата. Насред цялата тази неволя, съзнанието ми се къпе в нектарните 
порои на Святото Име, давещи ме в океан от божествена любов. То не ми 

позволява да се постарая да разбера нищичко; напротив – превръща ме в лунатик,  
отнасяйки ума и решимостта ми.” 

(Шаранагати, „Шри Нама Махатмя”4)

Всички други функции спират. Не можете да им отделите внимание. 
Единствено възпявате святото име. Сетне отново, когато това име ви позволи да 
вършите и друго служене, можете да го вършите. Името притежава такава висша 
степен на могъщество, че прекратява всички останали видове служене и ви пленява. 
Ще откриете толкова много сладост във възпяването на святото име. Когато 
наистина влезете в досег със звуковия аспект на Абсолютния, всичките ви други 
ентусиазирани опити секват. Всичките ви останали функции спират. Можете да 
повтаряте единствено святото име. Само когато святото име ви позволи да 
извършвате друго служене, ще бъдете способни да го правите. Толкова могъщо е 
святото име. То ще прекрати всяко друго служене и ще ви омае. Каква дивна песен! 
Простото свято име на Кришна – а какъв вътрешен волтаж! Кой би могъл да го 
проумее?! Според дълбината на реализацията ни, то ще ни действа отвътре. В своята 
„Видагдха Мадхава” Рупа Госвами пише:

тунде тандавини ратим витануте тундавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини гхатаяте карнарбудебхях сприхам
четах-прангана-сангини виджаяте сарвендриянам критим

но джане джанита киядбхир амритайх кришнети варна-двайи

„Не зная колко нектар се лее от двете срички „Криш-на”. Когато пеем 
святото име, то сякаш танцува в устата. Тогава копнеем да имаме много, много  
усти. Когато това име проникне в ушите, жадуваме за милиони, милиони уши. А  
когато святото име танцува в двореца на сърцето, то завладява дейностите на  

ума и всички сетива замират.”
(„Видагдха Мадхава”1.15)

Тунде тандавини – когато се спусне и овладее езика, то мощно контролира 
устните, карайки ги да изричат святото име. Езикът и устните полудяват когато тази 
сила се спусне в тях. Ратим витануте тундавали – тогава се появява чувството, че 
един език и една уста не стигат. Нужни са хиляди усти. Една уста не е достатъчна да 
мълви святото име. Карна крода кадамбини – когато този поток навлезе в ушите и ги 
заплени с огромната си сила, човек си мисли, че само две уши не стигат. Жадувам за 
милиони уши, за да мога да слушам този сладък порой, който се лее в ушите ми. 
Какво са само две уши!? Нищо! Много е несправедливо от страна на Създателя. 
Милиони уши са необходими ако можем да слушаме сладкото име на Кришна; 
тогава сърцата ни ще бъдат поне мъничко удовлетворени. Изпитваме ненаситната 
жажда за милиони и милиони уши, за да долавяме сладостното име на Кришна. То е 
като наводнение, напиращо в ушите. Толкова сладко, толкова сладко! Четах-
прангана-сангини виджаяте сарвендриянам – докато то превзема сърцето, центърът 
на всички сетива, всичко се вцепенява. Каквото и да докосне този сладостен 
нашественик, то цялото бива овладяно с такава интензивност, че всичко друго остава 
пренебрегнато. Но джане джанита киядбхир амритайх кришнети варна-двайи – не 



зная, не мога да кажа, не успявам да изразя колко много и какво качество нектар се 
съдържа в святото име на Кришна – само в тези две срички. Тези две срички са 
пълни с толкова много и с такава висококачествена сладост, че тя танцува където и 
да иде. Такава е природата й. Толкова агресивна е тази сладост. Където и да отиде, 
тя го завладява цялото и не остава нищичко.

Давейки се в океан от сладост

Същото се преживява и с флейтата на Кришна – звукът на флейтата Му 
владее такава мистична мощ, че омагьосва цялата дхама. Казвано ни е, че течението 
на Ямуна спира щом чуе този звук. Той привлича дървета, птици и зверове – всички 
са поразени от смайване, влизайки в досег със сладката вибрация, лееща се от 
флейтата. Рупа Госвами казва:

рундханн амбу-бхриташ чаматкрити-парам
курван мухус тумбурум

дхянад антараян санандана-мукхан
висмапаян ведхасам

аутсукявалибхир балим чатулаян
бхогиндрам агхурнаян

бхинданн анда-катаха-бхиттим абхито
бабхрама вамши-дхваних

„Звукът от флейтата на Кришна спрял движението на дъждовните 
облаци, поразил царя на гандхарвите от удивление и смутил медитацията на  

великите светци начело със Санандана. Брахма се смаял, умът на Бали се озадачил,  
а Ананта започнал да се върти, докато звукът  прониквал през слоевете на  

вселената.”
(„Видагдха Мадхава” 1.15)

Когато Кришна засвирил на своята флейта какъв бил ефектът? Ведхасам
аутсукявалибхир балим чатулаян – Рупа Госвами е използвал този израз. Брахма се 
оглеждал насам-натам: „Кой издава този звук?” Творецът на този свят бил смаян: 
„Откъде излиза този дивен звук?” Въртял се на една страна, после на друга. И 
бхогиндрам агхурнаян – Анантадева, който би трябвало да носи целият този свят 
върху главата си – главата му се замаяла. Той е поддръжникът на цялото материално 
творение, а започнал да върти глава: „Откъде се чува тази вибрация? Толкова е 
сладостна, толкова завладяваща.”

По този начин Рупа Госвами казва, че когато дойде сладкият звук от флейтата 
на Кришна, природата му е такава, че сладостта му ни подлудява. Толкова е 
сладостен, но ние не можем да го приспособим, не можем да го уловим, не можем да 
го използваме за собствени цели. Той надхвърля всичките ни усещания за вкус, за 
преценка, за добро и лошо, за болка и наслада – всичко се вцепенява. Той надхвърля 
всичко! Толкова е сладък, че ни подлудява. Забравяме всичко. Не знаем къде сме, но 
потъваме в океан от радост. Колко сладост, екстаз, наслада и удовлетворение можем 
да поемем? Каква е способността ни да ги вкусим? Нашите възможности са съвсем 
ограничени. Те може да са скрити, ала звукът от флейтата на Кришна ни удавя в 
океан от сладост.

Въвеждането на Санкиртана



Звуковата вибрация може да прави чудеса. Звукът има най-силната 
завладяваща мощ и въздействие. Звукът може да твори и да разрушава; той може 
всичко. Звукът има такава истинска способност когато е абсолютна сладост и 
доброта. Той е всеобхватен и идва от най-финия възможен план. Такова всеобхватно 
качество е изключително завладяващо! Ние сме просто като стръкчета трева, а 
пороят на този сладостен звук ни люлее. Неспособни сме да проследим собствената 
си идентичност, възможно е да изгубим себе си в него, ала не загиваме, душата е 
вечна. Спасени сме, но се гмуркаме, надолу и нагоре, носени от течението на този 
сладък звук. Този звук е толкова величествен, толкова сладостен; той може да си 
играе с нас както пожелае.

Нама-санкиртана е идентичен с абсолютната доброта и сладост. Не можем и 
да си представим каква сила може да има в това. Махапрабху казва: „Не 
пренебрегвайте този прииждащ звук, той не е различен от Кришна. Сладостта и 
добротата – всичко ви е поднесено по съвсем достъпен начин. Не се изисква нищо – 
нито пари, нито физическа енергия – нищо не е необходимо, единствено искрени 
души. Приемете този звук искрено и ще бъдете толкова обогатени, че никой няма да 
повярва как е възможно да съществува толкова благодат. Може да получите това 
съвсем евтино, ала трябва да го приемете с искреността на цялото си сърце.”

Махапрабху е поставил ударение върху санкиртана, понеже джапа е нещо 
вътрешно, а там могат да ни атакуват притеснения. Мога да започна джапа, а умът 
ни да скита тук и там, и къде ли не. Ако обаче съм зает със киртан, няма как да бъда 
другаде. Освен това другите не се облагодетелстват от моето мантруване на джапа. 
Махапрабху е пионерът на санкиртана, не на джапа. 

кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам

яджнайх санкиртана-праяир
яджанти хи су-медхасах

„В Кали Юга онези, които са изключително интелигентни, ще извършват 
съвместно възпяване и ще обожават инкарнацията на Бога, който непрестанно  
възпява святото име на Кришна. Макар снагата Му да не е тъмна, Той е самият 
Кришна и е придружен от Своите спътници, слуги, оръжия и близки съратници.”

(„Шримад Бхагаватам” 11.5.32)

Махапрабху дойде като Радха-Говинда в едно и въведе санкиртана. Неговият 
съвет е толкова скъпоценен и толкова необходим за нас. В такъв дух нека дойдем и 
се включим в санкиртана, който е най-пречистващ и все-удовлетворяващ. 
Позитивното постижение е да изгубим себе си в океана от невъобразима сладост на 
святото име. Това е благословията на Махапрабху. Парам виджаяте шри кришна 
санкиртанам.

Осми стих

тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджя

тиштхан врадже тад-анураги джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам



Живеейки във Враджа под напътствията на обитателите на Враджа-
дхама, човек трябва да прекарва цялото си време, ангажирайки ума и езика си  

във възпяване на святото име и в помнене на облика, качествата и  
забавленията на Бога. Това е есенцията на всички наставления.

Светлина върху стиха

Има пет стъпала за садхака. Най-напред е стадият на слушането – шравана-
даша. Втората степен е варана-даша – приемане от гуру и от ученик. Следва 
садхана-даша – започва опитът за реализация. Този етап е изпълнен с борби; до 
нивото садхана-даша включително е малко болезнено. След това е апана-даша – 
нивото на реализацията. То е много сладостно и човек се чувства умиротворен в 
бхава-бхакти. Каквато и болка да се наблюдава там, тя е само привидна. И най-сетне 
е прапана-даша – достигането, степента на пълната отдаденост и раздаване на 
другите. Човек най-сетне се откъсва от относителността и влиза в тази божествена 
връзка. От аналитична гледна точка това са петте степени в садхана-бхакти. 

Понякога може да се заблудим, мислейки си че няма нужда да изучаваме 
книгите и да анализираме нещата: „За какво е необходимо това познание? Гяна е 
противното на предаността. Каква е нуждата да се знае кое какво е? Ще 
продължавам да мантрувам святото име, пък когато и да има лекция върху „Шримад 
Бхагаватам” или „Чайтаня Чаритамрита”, ще се стремя да я избягвам. Това е само 
някакво си знание – гяне праясам удапася, наманта ева!” Може да продължаваме да 
повтаряме името, а когато има някакви разяснения върху предаността, да се 
опитваме да ги избягваме. Това обаче не е хубаво, понеже ако слушаме от верния 
източник ще се сдобием с такъв вид познание, което ще ни даде импулс да 
продължим в своята садхана.

Когато някое озарение или откровение се разкрива чрез истински божествен 
представител, който е по-висш от нас, трябва да бъдем жадни да го чуем. То ще 
укрепи позицията ни и ще ни помогне да продължим със своята садхана. Такова 
нещо не бива да бъде отхвърляно като „само някакво си знание”. То е сиддханта. 
Кой е Кришна, как така Той е Сваям Бхагаван, кой е Нараяна, какви са двадесет и 
четирите слоеве заблуда, какво е Вайкунтха и Голока, кой е Баладева, кои са 
различните раси – ако се обясняват всички тези неща, а аз кажа: „О не, всичко това е 
гяна, ще го пренебрегна и ще повтарям името,” то това е глупост. Подобни мисли 
трябва да бъдат считани за леност. Това познание ще даде тласък на вярата ни да се 
задълбочи и такива беседи трябва да бъдат по естествен начин желани.

Двадесет и четири часово служене

Един господин от Запада веднъж каза, че съществуват множество религиозни 
концепции в различни части на света, но не можем да открием концепция за религия, 
в която двадесет и четири часа на ден да са посветени в служба на Върховния Бог. 
Не само в неделя, не само по два или три пъти на ден, но всеки час и всяка секунда 
да са отдадени на служене на Бога без да остава нищо друго. Това не се среща 
никъде другаде освен в Гаудия Ваишнавизма. Подобен род служене е възможен 
единствено в киртания сада харих и в ашта-калия-лила към самия Шри 
Кришначандра в мадхуря-раса.

Мадхуря-раса е тоталната раса, най-интензивната от всички раси. Тя е 
всепоглъщаща. Двадесет и четири часова заетост в служене на Кришна е възможна 
единствено в мадхуря-раса. Във всички останали раси може да има умора, дори във 
ватсаля-раса. Понякога бащата или майката може да си рекат: „Твърде съм уморен. 



Ще подготвя нещата малко по-късно.” Ала в мадхуря-раса е невъзможна подобна 
реакция. Разбира се всички тези неща са изключително висши.

Вишванатха Чакраварти Тхакура, както и Кавираджа Госвами в своята 
„Говинда Лиламрита”, посочват осемте прахари – двадесет и четири часовото 
служене. Една прахара е една четвърта част от деня или нощта. Двадесет и четирите 
часа се делят на осем прахари, познати като ашта-калия. Вишванатха Чакраварти е 
писал за това в своята „Шри Кришна Бхаванамрита”. Там той разкрива ашта-калия-
лила в радха-дасям – как приятелките и прислужничките на Радхарани извършват 
своите двадесет и четири часови задължения в лагера на Радхика, в служене на Нея. 
Радхарани е вече бездруго всецяло отдадена на Кришна, въпросът за това изобщо не 
стои, и Тяхната двадесет и четири часова програма е обяснена подробно от 
Вишванатха Чакраварти Тхакура. Обаче „Шри Кришна Бхаванамрита” е само за най-
издигнатите ученици. 

Бхактивинода Тхакура също обяснява тези неща в „Джайва Дхарма”, но с 
голямо внимание. Прочели сме творбите на Бхактивинода Тхакура, но не сме 
пропуснали предупреждението му. Трябва да сме практични в своите усилия, защото 
тези неща не са въображаеми. Някои люде от Запада считат, че източната философия 
е нещо като измислица, затова преминават през нея набързо, без да отделят 
внимание на множеството стъпки. Това означава, че те се самозалъгват. Онзи, който 
искрено жадува за истински напредък, не би пропуснал нито едно стъпало. 
Шраддха, садху-санга, бхаджана-крия, анартха-нивритти, ништха, ручи, асакти, 
след това бхава. Човек трябва да е откровен пред самия себе си дали е следвал всяка 
една от тези стъпки. Същинската рага-марга започва от бхава-бхакти. До 
пробуждането на истинската бхава човек трябва да следва вайди-бхакти и анартха-
нивритти, за да е сигурен, че привличането към всичко пленително в този свят си е 
отишло. Но онези, които се самозалъгват, искат да постигнат това много евтино. 
Искат да си купят храна на безценица без да са платили нужната цена.

Дхира означава господар на собствените си сетива. Единствено такъв 
преданоотдаден има качествата да се опита да влезе в онази сладост, не и тези, които 
не са овладели сетивата си.

наитат самачаредж джату
манасапи хй анишварах

винашятй ачаран маудхяд
ятха’рудро ‘бдхи-джам вишам

„Онзи, който не е велик владетел, никога не бива да имитира поведението на 
властимащите, нито дори начина им на мислене. Ако от глупост обикновен човек  
подражава на подобно поведение, той просто ще се самоунищожи, точно като 
онзи, който не е Рудра, би се погубил ако се опита да изпие океан от отрова.”

(„Шримад Бхагаватам” 10.33.30)

Ако поради невежество някой се опита да влезе в онова царство дори в 
мислите си, тогава винашяти – той е обречен. Ако не е Шива, а изпие отрова, със 
сигурност ще умре. Шива изпил отровата, но тя се превърнала в украшение на шията 
му. Ала изпие ли отрова някой, който не е Шива, той неминуемо ще загине. Този, 
който не е дхира и няма контрол над сетивата си, дръзне ли да навлезе в онази 
област, със сигурност ще се погуби. Такова предупреждение дава Шукадева Госвами 
в „Шримад Бхагаватам”. Това е нектар, но при все това трябва да се пие по 
подобаващия начин. Съществува вероятност да го объркате със собственото си 
непохватно наслаждение и тогава сте обречени завинаги.



Възвишената литература за извисените осъзнати души не бива да се 
пропагандира нашироко. Тези творби са предназначение за малцината избрани, 
които са достигнали до там да могат да разговарят, да мислят и да работят в тази 
възвишена посока.

Но основното изискване е шраддха в Махапрабху и шраддха в Кришна 
съзнание. Мадхуря-раса е специфична, и особено паракия – тези две степени могат 
да бъдат недоразбрани от обикновените люде. Отвъд разбирането им е как така 
бихме могли да имаме отношения с Бога като съпруга или любовница. Като съпруга 
може би, но като любовница?! Немислимо! Несъвместимо и невъобразимо е за 
обикновения интелект разбирането за Бога с разбирането за Неговата любовница.

Кой би поел такъв риск?

Нашият Гуру Махарадж веднъж ни разказа, че имало един учен от 
университета в Дака, който преподавал санскритска литература на студентите със 
следдипломна квалификация и имало една девойка, негова ученичка в този курс. 
Господинът бил добър учен и имал обичая да преподава от книгите на Рупа Госвами 
– „Уджвала Ниламани” и други. Прабхупада възразил срещу това: „Какво преподава 
той? Тази тема не е за студенти. Единствено най-възвишените религиозни 
проповедници имат достъп до тези сфера, а той го говори просто ей тъй!” По-късно 
станало така, че този господин се оженил за младата девойка. Тогава нашият Гуру 
Махараджа обясни, че това се случило понеже този човек не разбирал достойнството 
на Рупа Госвами. Подобни висши теми не бива да се поднасят на обикновената 
аудитория. Те се пазят единствено за избрани, за такива, които са постигнали нивото 
на Уддхава:

асам ахо чарана-рену-джушам ахам сям
вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам

я душтяджам сва-джанам аря-патхам ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимригям

„Копнея да стана стрък трева или бръшлян, растящ в горите на Враджа.  
Така ще мога да получа прахта от нозете на онези велики личности, които 

обожават лотосовите нозе на Мукунда, Даряващият освобождение. Дори Ведите  
търсят прахта от нозете на тези велики личности. Отказвайки се от 

привързаността към собствените си близки и роднини, която обикновено е  
невъзможно да бъде изоставена, гопите от Враджа пожертваха всичко за  

удовлетворение на Шри Кришна.” 
(„Шримад Бхагаватам” 10.47.61)

Сва-джанам аря-патхам ча – трябва да сме готови да пожертваме 
свързаността си с онези, които считаме за свои роднини, със собствените си близки 
приятели. Аря-патха – онези, които са ни препоръчани от лидерите на стадното 
общество трябва да бъдат оставени. Какъв голям риск! Кой е готов да поеме такъв 
риск? Най-близките и най-скъпите ни ще ни заклеймят с лоши имена и ще ни 
откажат и най-малката помощ. Нека елиминираме всичко, поемайки пълния риск да 
се хвърлим пред Някого, който е деспот – ала прекрасен! Подобна степен на 
саможертва се счита за най-висша дори от Уддхава, най-великият сред 
преданоотдадените, когото сам Кришна описва със собствените си думи:

на татха ме приятама



атмайонир на шанкарах
на ча санкаршано на шрир
найватма ча ятха бхаван

„Нито Брахма, нито Шива, нито Санкаршана от Вайкунтха, нито 
богинята на щастието Лакшми Деви, нито дори самият Аз са Ми толкова скъпи,  

колкото си Ми скъп ти. Ти си ми любимият, Уддхава.”
(„Шримад Бхагаватам” 11.14.15)

А Уддхава говори с такова преклонение за гопите. Подобни неща не бива да 
бъдат изнасяни пред обикновения интелект на обществената публика. Това е 
шрутибхир вимригям – дори Ведите само показват посоката, защото са неспособни 
напълно да го изразят. Това е най-висшата степен на откровение. Те могат 
единствено да посочат отдалеч, че кришна-лила е най-възвишената лила. Ние не 
можем да я изразим – такова е отношението на разкритите писания от най-висш 
порядък. Не бива да дръзваме да въвличаме всичко това в този земен свят. Трябва да 
го пазим високо над главите си.

Пуджала рага-патха гаурава-бханге – това беше самата същина на 
проповядването на нашия Гуру Махараджа. Той почиташе патха, пътя на рага – 
най-висшата любов. Не се опитваше да я свали тук долу. Дръжте го над главата си – 
рага-патха, пътят на любовта, по който да Го достигнете! Преминете всички 
възможни стъпки на обучение с почтително отношение към Върховния. Винаги 
пазете най-висшата форма на любовни взаимоотношения над главата си. Инак ако си 
мислите, че сте я постигнали, загубени сте! Обречени сте! Не е толкова евтино! Не 
се опитвайте да го направите евтино. То е толкова труднодостижимо.

Смарана и киртана

Някои ачарии са на мнение, че смарана е по-значима от киртана, понеже 
смарана е изключително свързана със съзнанието и касае по-фината част от 
съществуването ни. Според тях смарана е най-ефективната форма на садхана. Ала 
нашият Гуру Махараджа, Джива Госвами, а също и Кавираджа Госвами Прабху 
поставят ударението върху киртана – особено за начинаещите. Нашият Гуру 
Махараджа ясно е казвал, че смарана, когато си в по-низша позиция, е вредна. 
Трябва да се заемем със санкиртана. 

киртана-прабхаве, смарана хаибе
се кале бхаджана-нирджана самбхава

„Смарана може да се появи единствено по силата на киртана, и само 
тогава е възможна уединената бхаджана.” 

(„Ваишнава ке?” – 19)

Когато човек е изключително отдаден и не забелязва обкръжението, тогава 
той може да продължи със смарана вътре в себе си. Но това изобщо не е възможно 
за начинаещите. Джива Госвами Прабху казва: ядяпи аня бхактих калау картавя 
тада киртанакхй-бхакти-самйоджаненайва – всички други форми на садхана 
трябва да са подчинени на киртана. Такова е проповядването на Махапрабху, 
понеже в Кали Юга киртана има свои собствени характеристики. Ако някой ачария 
някъде е подчертал смарана, това означава единствено, че киртанът е свързан с 
материалното обкръжение, докато смарана е независима от каквито и да било 



материални съображения. Може би с тази мисъл те са препоръчали смарана като по-
висша. Но това не може да се приема на общо основание.

Сахаджиите повече харесват смарана от киртана. Те са последователи на 
уединения живот, практикувайки смарана вътре в ума си. Събират информация за 
своята възраст, за идентификацията си като точно определена сакхи и за мястото й 
на служене в точно определена лила под напътствието на точно определена сакхи на 
точно определено място във Вриндавана – всички тези неща. От тях се иска да 
продължават да медитират над тези неща с тъй наречената си преданост. Такъв е 
процесът на сахаджиите. Но ние не обръщаме внимание на подобни практики – 
всичко това са въображения. Те не подобават на онази равнина. Липсва им каквото и 
да било истинско познание (самбандха-гяна) за връзката им с Кришна. Просто 
продължават по навик да повтарят определена умствена спекулация. Те не приемат 
степента анартха-нивритти и основаващия се на нея процес. 

Онова, което смятат че са достигнали, е просто измислица. .Не осъзнават 
действителните факти. Всичко е една самоизмама, а те го считат за смарана. Гаура 
Кишора Даса Бабаджи Махарадж е дал пример. Той живеел в съвсем малка къщичка 
на брега на Ганг. Един друг господин, който му подражавал, си построил подобна 
къщичка недалеч и продължил да имитира Бабаджи Махарадж – извършвал 
мадхукари, седял и медитирал, носел дрехите си по същия начин, хранел се или не се 
хранел, къпел се или не се къпел досущ като него. Тогава един ден Бабаджи 
Махарадж отбелязал: „Ако просто влезе в родилното отделение, една девойка не 
може да роди дете. Много неща са необходими преди това.”

С други думи, просто чрез подражание на някой парамахамса не може да се 
практикува бхаджана. Сахаджиите полагат какви ли не усилия външно да 
произведат някакъв плод, но нашият Гуру Махараджа казва, че това никак не е 
лесно.

муктанам апи сиддханам
нараяна параянах

су-дурлабхах прашантатма
котишвапи махамуне

„О велики светецо, сред милиони освободени души, усъвършенствани в  
познанието за избавлението, един може би наистина  е преданоотдаден на  

Нараяна. Такива преданоотдадени, които са изключително умиротворени, се  
срещат много рядко.”

(„Шримад Бхагаватам” 6.14.5)

на утхия врикшопари, танатани пхала дхари
душта-пхала кариле арджана

„Ако искаш да събереш плодове като разтърсваш дървото, вместо да се  
изкачиш по клоните му, ще получиш единствено лошите плодове.”

(„Каляна Калпатару” 1.18)

Подражанието не е успех

Бхактивинода Тхакура казва, че ако някой иска плодове без да си направи 
труда да се качи на дървото, какви плодове ще получи? Трябва да се изкачите на 
дървото, тогава ще достигнете плодовете. Инак всичко е просто вашето 



въображение. Шуддха-саттва, равнината на чистото добро означава, че човек 
трябва да има досег с истинската равнина, а има толкова много различни равнини.

упаджия баде лата брахманда бхеди джая
вираджа брахмалока бхеди паравйома пая
табе джая тадупари голока-вриндавана

кришна-чарана-калпа-врикше каре арохана

„Цветето на предаността покълва и започва да расте, докато проникне  
през покривалото на вселената, прекоси реката Вираджа, премине през  

Брахмалока, докато най-сетне достигне духовното небе. Там продължава да  
расте, достигайки Голока Вриндавана, където се обвива около дървото на 

желанията на лотосовите нозе на Кришна.”
(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 19.154)

Махапрабху казва, че когато цветето на бхакти се издига към Голока, то 
трябва да прекоси тези равнини – най-напред Бхур, Бхувах, Свах, Маха, Джана, 
Тапа, Сатялока и Брахмалока. Обаче сахаджиите не искат и да знаят какво е 
Вираджа, какво е Брахмалока и какво Брахманда. Те просто отиват при някой гуру, 
получават мантра и сядат да медитират. Ала на това ниво, ако медитират над лилата 
на Радха-Говинда, тогава вместо в Радха-Говинда лила ще се окажат запленени от 
жените и мъжете в този свят. Ще се оплетат в царството на похотта и ще трябва да 
идат в ада, вместо на Голока. Подражанието не е успех – подражанието е пропадане. 
Умът е нещо различно. Умът не е шраддха, понеже шраддха е свързана с душата, а 
умът е свързан с материята. Умът е материален. Така че умът не може да породи 
шраддха. Шраддха е нещо изначално, фундаментално. Когато шраддха се пробуди, 
умът изчезва. Мракът не може да роди светлина – дойде ли светлината, мракът 
изчезва. Съществува фино и грубо – бхумир апо’нало ваюх кхам мано буддхир ева ча. 
Земя, вода, огън и въздух са грубото, а ум, интелект и фалшиво его са финото. Умът 
е продукт на материалната енергия, апара-шакти, а джива е рожба на духовната 
енергия, пара-шакти – изначалната енергия. Мано-дхарма, умствената спекулация, 
няма нищо общо с истината. Мано-дхарма е извлечена от материалния свят, светът 
на заблудата. Аван-манаса гочара – умът не може да достигне до степента, в която 
вярно да възприема истината. Той е свързан единствено със светски неща. Умът 
произлиза от фалшивото его и е съставен от експлоатираща енергия. Нуждаем се от 
облекчение от това. Заобиколени сме от толкова отровни мисли.

данам сва-дхармо ниямо ямаш ча
шрутам ча кармани ча сад-вратани

сарве мано-ниграха-лакшанантах
паро хи йогоманасах самадхих

„Раздаване на милостиня, изпълнение на предписаните задължения, следване  
на правила и забрани, слушане на писанията, набожни дейности и спазване на  

свещени обети – всичко това е с цел да се покори ума. Наистина, концентрацията 
на ума се счита за най-великият тип йога.”

(„Шримад Бхагаватам” 11.23.45)

Всички видове садхана изискват умът да бъде унищожен – мано-ниграха-
лакшанантах. Може да съществуват различни по форма и вид садхани, но всички до 
една са в съгласие по този въпрос – с умът трябва да се приключи. 



Девети стих

ваикунтхадж джанито вара мадху-пури татрапи расотсавад
вриндаваням удара-пани-раманат татрапи говардханах
радха-кундам ихапи гокула-патех премамритаплаванат

куряд ася вираджато гири-тате севам вивеки на ках

Тъй като Шри Кришна се появил там, Матхура се счита за духовно по-
висша от Вайкунтха. По-велика от Матхура е гората на Вриндавана, защото в  
нея се състояли раса-лила забавленията на Бога. Хълмът Говардхана се смята 
за по-висш от Вриндавана, защото на него Кришна проявил чудни забавления и  

го повдигнал с едната си ръка. При все това, Радха-кунда превъзхожда 
Говардхана, понеже е преизпълнена с нектара на божествената любов към Бога  
на Гокула. Кой интелигентен човек не би служил на прекрасната Радха-кунда,  

разположена в подножието на Говардхана?

Светлина върху стиха

В своята „Упадешамрита“ с една решителна крачка Рупа Госвами прекосява 
дистанцията от Вайкунтха до Матхура, където всичко е представено по много ясен и 
същностен начин. С една крачка той достига до концепцията за Бога като Кришна. 
Но в „Брихат Бхагаватамрита“ Санатана Госвами е запълнил това разстояние за нас. 
В „Брихат Бхагаватамрита“ Гопа-кумара започва от най-низшите степени на 
отдадеността и постепенно напредва през различните нива, достигайки накрая до 
концепцията за Кришна. Според състоянието на съзнанието в неговото развитие от 
частно към универсално, можем да се озовем на много различни планети или нива на 
съществуване.

Бхулока е където сме сега - светът на нашия опит, на нашите сетивни 
възприятия. Това е особено място, на което имаме свободен избор. Други места са 
предназначени единствено, за да се насладим или да изстрадаме последиците от 
своите добри или лоши дела. Но в тази човешка форма, на Бхулока, ние можем да 
направим независима стъпка. Другаде повече или по-малко нямаме независимост. 
Бхуваха е менталната сфера. Ефектът от натрупаното в ума ни води до сегашната ни 
позиция в света на опита. Не е случайно, че сме в този свят. Придобили сме такава 
позиция поради предишната си карма, а полето на предишната ни карма се нарича 
Бхуваха. Тази физическа сфера е просто продукт на онази ментална сфера. 
Сегашният свят на опита е следствие на предишните ни умствени импулси.

Сваха означава нивото на вземане на решения. Какво да правя? Какво да не 
правя? Какво харесвам; какво не харесвам. Това се нарича санкалпа-викалпа. Това 
харесвам; онова не харесвам – то е самата почва в менталния свят на приемане и 
отхвърляне.

По този начин в този материален свят има различни нива на съществуване – 
Бху, Бхуваха, Сваха, Махар, Джана, Тапа и Сатялока. Негативната страна включва 
тези седем нива на съществуване от Бхулока до Сатялока, където живее създателят, 
Господ Брахма. Господарят на целия свят на опита откъм негативната страна живее 
на Сатялока. Негативната страна, състояща се от комбинациите на трите гуни на 
материалната природа, които пораждат този свят, завършва със Сатялока. Оттам 
започва Вираджа, граничната линия на негативната страна – последната граница на 
материалното съзнание и най-висшата позиция, към която се стремят будистите. А 



граничната линия на позитивната страна е Брахмалока, началото на „Земята на 
служенето“ – безличностната граница на позитивния свят, към която се стремят 
последователите на Шанкарачария.

Следващото стъпало е Шивалока. От тази страна е Сада-Шива и Той е 
господар на мая. Ваишнаванам ятха шамбху – там, на Шивалока, Шива е 
преданоотдаден на Нараяна, представяйки се като символ на служенето на 
Вайкунтха. Това е позицията на Сада-Шива на Шивалока. Сада-Шива и Маха-Вишну 
са почти едно и също. От онази страна Сада-Шива е преданоотдаден, а от тази е 
Рудра. Пределната позиция между света на служенето и света на сетивното 
наслаждение е Шива. Аспектът, насочен към страната на наслаждението е Рудра, а 
насоченият към страната на служенето е Сада-Шива. Истинската позиция на Шива е 
много трудна за разбиране. Тя е гранична, съчетани са два аспекта– основно тяга, 
понякога бхога и понякога служене. Шива-таттва означава предел. Шива-таттва, 
гуру-таттва, дхама-таттва и Шри-виграха-таттва – тези четири неща са много 
трудни за разбиране.

След Шивалока намираме Вайкунтха, земята която светът познава 
благодарение на Шри Рамануджачария. В тази част на паравьома (духовното небе) 
има много планети вайкунтхи в много различни етапи от забавленията на Господ 
Нараяна, който обитава центъра. По нататък е Айодхя, с Рамачандра. Лакшми-
Нараяна са на Вайкунтха, нивото на обожание с величественост и разкош, но Айодхя 
е по-добра от Вайкунтха. Защо? На Айодхя за първи път се появява ватсаля-раса. 
Разнообразната природа на ананда не се открива на Вайкунтха. На Вайкунтха нито 
Нараяна, нито Лакшми Деви имат баща или майка. Но ватсаля-раса, сакхя-раса и 
мадхуря-раса в истинския смисъл не могат да бъдат открити на Айодхя. Там 
мадхуря-раса не е разпространена. Присъства единствено Сита, любящата жена на 
Рамачандра. Самият Рамачандра е под натиска на нити, моралните закони.

Дварака е между Айодхя и Матхура. Там Кришна е обожаван в различни 
раси. Кришна има много кралици и бхактите Му служат по различни начини. За 
разлика от Рамачандра, Той е свободен, не е контролиран от законите на този свят, в 
който трябва да пожертва сърцето Си и истината заради погрешното мнение на 
Своите поданици. Той е свободен в Дварака и възможностите за Неговата лила са 
разнообразни. Мадхуря-раса също я има в Дварака, но не е представена в цялост. 
Кришна е син на Васудева и Деваки, ала копнее по сладките времена на игрите във 
Вриндавана. Кришна в Дварака помни Своята лила във Вриндавана, обаче не може 
да отиде там, поради самоналожени задължения и ангажименти. В сърцето си 
чувства: „В младостта си бях много щастлив, докато играех във Вриндавана, но сега 
задълженията не ми оставят време за това.“

От Дварака достигаме до Матхура-мандала. Там откриваме Кришна по-
цялостен, по-волен, автократ, освободен от примесите на величие и политика. 
Церемонията по раждането на Кришна е в Матхура, не във Вайкунтха или Дварака. 
Матхура е по-висша, тъй като там се открива служене от по-висш тип. Според 
измеренията на раса, Матхура има по-висша позиция, тъй като расата там е по-
разнообразна.  Критерият за висше и низше е според раса – действителният екстаз, 
който може да бъде изпитан от тези, които служат.

Има различни концепции за Кришна: Дварака-Кришна, Матхура-Кришна, но 
най-висша е концепцията за Кришна във Вриндавана. Вриндавана-Кришна не се 
интересува от Матхура или Дварака. Вриндавана е над Дварака и Матхура. В 
Дварака и Матхура Кришна е политик. Кришна в Матхура е различен от Кришна във 
Вриндавана. Трябва винаги да помним това. Във Вриндавана любовта и вярата са 
волни. Там Кришна е в игриво настроение, свободно се забавлява на едно простичко 
място, където Неговите приятели имат подобна природа. Не показва никакъв 
бляскав, царски стил. Всички тези Кришна са едновременно еднакви и различни – 



това е ачинтя-бхедабхеда, различие и не-различие. Разликата е в предназначението и 
настроението. В концепцията за Кришна откриваме толкова разнообразие в 
зависимост от Неговия темперамент и степен на удовлетворение. Невъобразимо е. 
Единната и разнообразна природа на реалността е невъобразима; тайната й е в 
ръцете на Върховната сила. Не зависи от нашия каприз. Все пак, разнообразните 
проявления на Абсолюта ще изглеждат различно в зависимост от субективната 
връзка, която имаме с Него.

малланам ашанир нринам нара-варах стринам смаро муртиман
гопанам сва-джано ‘сатам кшити-бхуджам шаста сва-питрох шишух

мритюр бходжа-патер вирад авидушам таттвам парам йогинам
вришнинам пара-деватети видито рангам гатах саграджах

„Когато Шри Кришна излезе на арената със своя брат Баларам, зрителите 
Го съзряха по различни начини. Борците на арената Го видяха като светкавица.  

Мъжете – като най-добрия сред тях. За дамите Той бе самият Бог на любовта. За  
пастирите бе родственик. За васалите – строг владетел. Родителите Му гледаха 
на Него като на най-любимото си дете. Камса, кралят на династията Бходжа, го  
възприе като олицетворението на смъртта. Глупците го видяха като Вселенската  
форма. На йогите им изглеждаше, че е неизменно присъстващата Свръхдуша. За  

членовете на династията Вришни, Той бе техният обичан господар.“
(„Шримад Бхагаватам” 10.43.17)

Когато Кришна излизал на арената, за да срещне Камса, различните хора го 
видели по различен начин. Кришна бил един и същ, а различните категории люде Го 
виждали различно. Но всичко е все същия Кришна. Това е напълно възможно. 
Според своята адхикара те го виждали различно. Някои го виждали като враг, други 
– като приятел, трети – като техен син, четвърти – като политик, пети – като цар. 
Имало люде от различни категории, които Го виждали различно, всеки според 
собствената си позиция. Кришна удовлетворява всички. Дори животните във 
Вриндавана постигат екстаз, когато влязат в досег с Кришна.

бархапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам
бибхрад васах канака-капишам вайджаянтим ча малам

рандхран венор адхара-судхаяпураян гопа-вриндаир
вриндараням сва-пада-раманам правишад-гита-киртих

„С глава украсена с перо от паун, сини цветя карникара край ушите,  
пременен в жълти дрехи, сияйни като злато и с гирлянда Вайджаянти около  
шията, този най-добър сред танцьорите, Шри Кришна, навлезе в гората на  

Вриндавана и я украси с отпечатъците на лотосовите Си стъпала. Той изпълни 
отворите на Своята флейта с нектара на устните Си, докато пастирчетата 

възпяваха славата Му.“
(„Шримад Бхагаватам” 10.21.5)

Кришна във Вриндавана се различава от Кришна в Говардхана. Във 
Вриндавана Кришна свободно общува с всички групи на гопите. Това е всеобща 
раса-лила. На Говардхан са само избрани групи – двата лагера на Радхарани и 
Чандравали. Но ние се нуждаем от една-едничка група – тази на Радхарани.

Радха-кунда е само за избраната група на Радхарани и за никоя друга. Рупа 
Госвами казва това. Радха-кунда е на най-висшата позиция, където единствено 
Радхарани и Нейната собствена доверена група могат да служат на Кришна; и 



Кришна, в пълната цялост на своята любов, Й съдейства за Нейното служене. Най-
висшата концепция за Кришна е на Радха-кунда.

Вайкунтха трябва да бъде елиминирана

Земята на отдадеността започва от Вайкунтха и свършва във Вриндавана. Във 
Вайкунтха настроението е разсъдливо, а във Вриндавана - спонтанно и неустоимо. 
Рагунатха Даса Госвами казва, че ако сме твърде много привлечени от законите на 
вайдхи-бхакти и правилата на шастра, ще бъдем захвърлени надолу в паравьома, на 
Вайкунтха. Няма да сме в състояние да запазим своята позиция във Вриндавана, 
където всичко е спонтанно. Няма да ни бъде разрешено да заемем позицията си в 
земята на свободата, където спонтанната любов е кралица и властва над всичко. Тя 
ще ни захвърли долу на Вайкунтха – „Отивай там! Върши задълженията си според 
писанията, според разсъжденията, диктувани от великолепието, страхопочитанието 
и преклонението. Върви там! Само простото, спонтанно, сърдечно служене на Бога 
царува тук във Вриндавана и ние сме винаги заети с него. Не се интересуваме от 
нищо, единствено от Този, когото обичаме. Това ни води, то е нашата шастра, то е 
всичко за нас. Не знаем и не искаме да знаем нищо повече.“

Във Вриндавана не са необходими напътствията на писанията. Моят стремеж 
е Кришна – какъв закон би застанал между нас? Законът би казал: „О, ти си направил 
само толкова, затова не върви по този път.“ Какво е това? Трябва да отдам сърцето 
доколкото е по силите ми на своя Господар и на тези, които бързат да Му служат в 
това обкръжение. Там не важат нито закона, нито писанията, нито добрата воля на 
средата, обществото и така наречените роднини, нито правилата и забраните на 
шастра: „Прави това, не прави онова.“ Те може да са валидни за светските дела, но 
не и в отношенията ни с Кришна, които са спонтанни, от само себе си.

Затова Вайкунтха трябва да бъде елиминирана, и дори Айодхя и Дварака. 
Елиминирането на най-висшето трябва да се извършва внимателно и с преклонение: 
„Какво мога да направя? Съдбата ми е свързана с Вриндавана. Вътрешният ми 
копнеж е за този тип служене – простете ми.“ Рагхунатха Даса Госвами казва, че 
когато усети вътрешно привличане към мадхуря-раса, той се колебае да встъпи там.

сакхяя те мама намо ‘сту намо ‘сту нитям
дасяя те мама расо ‘сту расо ‘сту сатям

„Постоянно отдавам своите почитания на Твоето доверено служене.  
Моята искрена склонност е към по-низше служене.“

(„Вилапа Кусуманджали” 16)

Не съм подходящ за привличането от най-висш тип. Такова трябва да е 
нашето усещане. Ще направя всичко възможно да се придържам към приятелския 
кръг, сакхя-раса. Страхувам се, че другото може да ме заблуди. Нямам чак такъв 
късмет. Без амбиция! Дори в този свят – нямайте амбиция! Аз съм слуга на слугата 
на слугата на слугата. Това не е преувеличение. То е нещо истинско. Трябва да 
открием тази същина в себе си и тогава сме в безопасност. В добра позиция сме. Не 
бива да считаме себе си за толкова извисени, че вече да сме постигнали спонтанния 
поток. В нашата позиция трябва да опитаме да отдаваме почитания – пуджала рага-
патха гаурава-бханге. Винаги трябва да държим това над главите си. Ние все още 
блуждаем из сферите на шастра; но нашите гуру, нашите наставници, нашият 
стремеж трябва винаги да бъдат пазени над главите ни. Аз не съм в толкова висша 
позиция, затова трябва да зачитам шастра и т.н. В противен случай, ако мислим, че 
каквото и да правим в името на Кришна е правилно, ще идем в ада.



Пуджала рага-патха гаурава-бханге – трябва да запазим своята свързаност с 
обществото на шастра толкова, колкото е възможно и винаги да отдаваме уважение, 
преклонение и любов на онази по-висша област. Ние може и да не приложим 
спонтанността на практика, но нашето преклонение трябва винаги да е насочено към 
онова, което е над закона. Кришна е над закона. Кришна и отдаденият на Кришна са 
над закона, но ние все още не сме в тази категория. Това трябва да е нашето основно 
отношение. Пуджала рага-патха гаурава-бханге.

По този начин ни бе разкрита градацията в теистичната област и ние сме 
много големи щастливци, че можем да оценим тези неща в своето постепенно 
навлизане в темата, така както е разяснена от Махапрабху, „Шримад Бхагаватам” и 
шастрите, написани от Госвамите.

Десети стих

кармибхях парито харех приятая
вяктим яюр джнанинас

тебхйо джнана-вимукта-бхакти-парамах
премаика-ништхас татах

тебхяс тах пашу-пала-панкаджа-дришас
тебхйо ‘пи сах радхика

прештха тадвад иям тадия-сараси
там нашрайет ках крити

Гяните са постигнали разликата да са по-скъпи на Бог Хари от онези,  
които следват пътя на карма. Още по-скъпи на Бога са тези, които са се  

отказали от пътя на знанието, разбирайки че пътят на бхакти е по-висш. Ала  
по-издигнати дори от тях са постигналите любов към Кришна. Гопите са най-

възвишени от всички, а сред тях Шри Радхика несъмнено е най-скъпата на  
Кришна. А Радха-кунда Му е толкова скъпа, колкото самата Тя. Затова коя ли  

щастлива душа не би приела подслона на Радха-кунда?

Светлина върху стиха

Когато Шри Чайтаня Махапрабху обикалял хълма Говардхана във Враджа-
мандала, Той интуитивно открил Радха-кунда скрита в едно оризище. Махапрабху 
търсел Радха-кунда, но никой не можел да каже къде е. Тогава внезапно Той излязъл 
от транса си, нагазил сред оризовото поле, където имало някакъв водоем, взел вода 
върху главата си и започнал да пее стотрата на Радха-кунда, спомената в „Падма 
Пурана”: 

ятха радха прия вишнос
тасях кундам приям татха

сарва-гопишу саиваика
вишнор-атянта валлабха

„Както Шримати Радхика е много скъпа на Шри Кришна, така и Нейното 
божествено езеро, Радха-кунда, също е скъпо на Бога. Сред всички гопи Шримати 

Радхика е най-любимата спътница на Бог Кришна.”
(„Падма Пурана”)



Оттогава насетне това място е познато като Радха-кунда. По-късно Рагунатха 
даса Госвами обновил езерото и живял там без каквато и да било грижа в света.

Един ден докато вървял из Вриндавана, Санатана Госвами видял Рагунатха 
Даса да седи под някакво дърво на брега на Радха-кунда, мълвейки кришна-нама. Не 
щеш ли, дошъл един тигър, пийнал вода и си тръгнал. Рагунатха не го и забелязал, 
вглъбен дълбоко във възпяването на святото име. Санатана се приближил и му казал: 
„Виж какво, един тигър дойде да пие вода, а ти не беше скрит от нищо тук под 
дървото. Молбата ми е да си построиш една тръстикова колиба.” Рагунатха успял да 
вдигне една малка колибка, в която останал до края на живота си. В последните си 
дни понякога той пийвал по малко суроватка в чашка от листо и неспирно възпявал 
святото име. Мантрувал по една лакха от святото име на ден и поднасял поклоните 
си хиляда пъти на различни ваишнави. Когато станал около осемдесетгодишен, той 
пълзял по бреговете на Радха-кунда и повтарял: „Джая Радхе! Джая Радхе! Джая 
Радхе!” По такъв начин прекарвал дните си. На брега на Радха-кунда той четял 
творбите на Рупа Госвами и вдъхновен от тази божествена литература, също 
започнал да пише. Рагунатха съчинил няколко стиха, които ни дават ясна идея за 
радха-дасям. Макар да я откриваме в творбите на Шри Рупа, тя е още по-ясна в 
написаното от Рагунатха Даса. Той сякаш предизвиква Кришна: „Ако не открием 
Радхарани с Теб, за какво си ни Ти?! Ние искаме Радха-Кришна заедно и ако Радха 
не е с Кришна, не ни трябва да се доближаваме до такъв Кришна. По-добре да 
служим само на Радхарани.” Това е съвсем ясно изразено в творбите му и се счита за 
най-висшата точка в Гаудия Ваишнавската теология.

аша-бхараир амрита-синдху-маяих катханчит
кало маятигамитах кила сампратам хи

твам чет крипам майи видхасяси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринапи

„О Варору (Радха), преживявам дните си в мъка, жадувайки за океан от 
нектар. Не ми ли дадеш Своята милост, тогава за какво ми е животът, земята на  

Враджа и Шри Кришна, врагът на Бака?”
(„Вилапа Кусуманджали” 102)

Тази шлока ни дарява разбирането за нашето най-висше постижение в 
школата на Шри Чайтаня Махапрабху. Даса Госвами се обръща към Радхарани: „О 
моя Богиньо! О Кралице на Вриндавана! Ашабхараир – от толкова отдавна, от 
толкова отдавна чаках така търпеливо да получа милостта Ти. Амрита-синдху-маяих 
– и това е толкова сладко за мен, че не мога да избягам. То разтапя сърцето ми, 
привлича го, милва го. Докосва ме така дълбоко, че не мога да избягам от 
свързаността с Твоето служене. Кало маяти гамитах – някак съм успял да дойда 
след толкова дълго време. Нетърпелив човек съм – моля Те, бъди милостива! Твам 
чет крипам майи видхасяси наива – ако не се смилиш и не си милостива към мен, аз 
оставам без надежда в сърцето си. Достигнах предела на настоящия си живот. 
Свършено е с всичко тук. Ким ме пранаир – каква е изобщо ползата от живота ми? 
Безсмислен е. Ще го приключа. Няма полза. Враджена – какво да правя в тази 
Вриндавана? Вриндавана е ненужна за мен. Тя не ми помага в живота ми. Не мога да 
обичам Вриндавана, която е свързана с тази лила. Бакаринапи – какво да говорим за 
това, та аз не мога да се зарадвам дори на присъствието на Кришна без Теб. Без Теб 
даже Кришна не значи нищо за мен. Не мога да понасям живота си, нито съм 
способен да се наслаждавам на това обкръжението. И дори самият Кришна да дойде 
да ми даде милостта си, не мога да се зарадвам на това без Твоя досег. Затова моля 



Те, бъди милостива към мен. Ти си всичко, всичко за мен. Да постигна Кришна 
съзнание без Теб не е никакво Кришна съзнание. Такава е Твоята позиция. Толкова 
велика, толкова прекрасна! Ти си центърът на лилата на Кришна. Отдавам Ти се 
заради милостта Ти, моя Върховна Богиньо.”

Понякога нашият Гуру Махараджа обясняваше тази шлока сред избрани 
ученици и се преизпълваше с чувства. Лицето му се зачервяваше и понякога в очите 
му избликваха сълзи. Когато тълкуваше тази шлока ние успявахме да видим, че той 
си е съвсем у дома – че е достигнал до собствената си равнина, достигнал е до 
вкъщи.

Ние не сме ваишнави – ние сме шуддха-шактаси

Веднъж диванът на щата Бхаратпура дойде на Радха-кунда със семейството 
си; те обикаляха езерото като се простираха на земята и напредваха малко по-малко, 
измервайки дължината на всеки последователен поклон. Парамананда Брахмачари 
дойде при Прабхупада и му каза пламенно: „Колко високо ценят те Радхарани!” 
Тогава Прабхупада излезе от вътрешното си вглъбение и отвърна: „Да, но тяхното 
отношение към Радхарани е съвсем различно от нашето. Те идват при Радхарани, 
понеже Тя е любимата на Кришна; ала нашата позиция е тъкмо обратната. Ние 
обожаваме Кришна защото Той е любимият на Радхарани. Нашият интерес е в 
Радхарани, а Кришна е Нейният любим; и единствено понеже Тя иска Кришна, ние 
имаме каквато и да било връзка с него.

Гаудия Ваишнавите знаят единствено Радхарани, понеже Тя може напълно да 
привлече Кришна. И наградата за онези, които служат на Радхарани е, че те 
получават най-висшето качество раса от Кришна. Такава раса не може да се открие 
по никакъв друг канал. Каквото идва чрез Радхарани е с най-висше качество. Затова 
служенето към Радхарани е най-голямото благо в живота ни. 

Прабхупада веднъж ни каза, че ние не сме ваишнави; ние всъщност сме 
шактаси, поклонници на енергията. Но не шактаси, почитащи светската енергия, а 
шуддха-шактаси. Истинската, изначална енергия, отдадената Половина на Кришна, 
е във Враджа. И пряката, и индиректната връзка с Кришна идват чрез Нея. Ние 
имаме нещо общо с Кришна единствено защото нашата Богиня Радхарани е свързана 
с Него, по никаква друга причина. Такава е позицията на Радха. Същото е и 
заключението на Бхактивинода Тхакура:

радха-бхаджане джади мати нахи бхела
кришна-бхаджана таба акарана гела

атапа рахита сурая нахи джани
радха-вирахита мадхава нахи мани

„Не искаш ли да обожаваш Радха, обожанието на Кришна бързо ще те  
напусне. Зная, че слънцето никога не е без топлина и светлина; зная също и че  

Мадхава никога не е без Шри Радха.”
(„Гитавали” 10.8.1-2)

ума рама сатя шачи чандра рукмини
радха-аватара сабе – амная вани

„Ведите заявяват, че Ума, Рама, Сатябхама, Шачи, Чандравали и Рукмини  
до една са въплъщения на Радхарани. Бхактивинода се моли да остане в нозете на  

онези преданоотдадени, чието единствено богатство е обожанието на Шри 
Радха.”



(„Гитавали” 10.8.7-8)

Бхактивинода Тхакура казва, че ако умът ви не може да служи на Радхарани, 
тогава всичките ви усилия да служите на Кришна са безполезни. Акарана гела – ако 
не добиете искрен стремеж да служите на Шри Радхика, цялото ви служене към 
Кришна ще иде по дяволите! Атапа рахита сурая нахи джани – не можем да 
отделим слънцето от топлината му; по същия начин е невъзможно да съществува 
разбиране за Мадхава без Шри Радхика. На езика на Прабхупада Тя е Доминираната 
Половина, а Кришна е Доминиращата Половина. Другата половина е напълно 
представена чрез Нея. Посветеността като цяло е изразена от Шри Радхика. Ума 
рама сатя шачи чандра рукмини – има множество примери за добродетелни жени в 
Пураните. Ума е съпругата на Шива; Рама е Лакшми Деви; Сатя е Сатябхама, 
кралицата на Кришна; Шачи е вярната жена на Индра; Чандравали е съперницата на 
Радхарани; Рукмини е главната царица на Дварака-Кришна – всички те са различни 
частици от Радхарани. Те до една произтичат от основната енергия, позната като 
Радха. Арадхана – която умее да служи, която умее да обожава, която умее да 
уважава, която наистина обича Кришна и може да Му отдава любовно служене. 
Радха-аватара сабе амная вани – ако изучаваме писанията ще открием, че изворът 
на всички тези богини е Шри Радхика. Хено радха-паричаря джанкара дхана – 
искам да падна в нозете на онези, които притежават съкровището на служенето към 
Шри Радхика, и да взема прахта от техните лотосови стъпала. Не копнея за нищо 
друго. Този висш идеал прави човека велик, а не нещо материално. Онзи, който 
притежава този възвишен идеал е истински богат – по-малко ценните неща са 
пренебрегнати и съсредоточеността ни е на вярното място. Избавени сме от гоненето 
на вятъра. Махапрабху дойде, за да ни посочи този път – това е, което откриваме 
когато прочетем за живота и ученията Му.

Ние не сме достойни да живеем на Радха-кунда

Според наставленията на Рупа Госвами, Радха-кунда е най-доброто място във 
Вриндавана и той ни съветва да останем там. Но нашият Гуру Махараджа ни заръча 
да построим къщичка в Говардхана и го чух да казва: „Трябва да служим на нашите 
гуру-варга, затова ще ни се налага да отиваме във възвишената Радха-кунда. Ала 
няма да оставаме там. Ние не сме достойни да живеем на Радха-кунда. Трябва да сме 
някъде наблизо, на по-незначително място – Говардхана. Ще отиваме на Радха-кунда 
само за да служим на своите гуру, а сетне ще се връщаме в Говардхана и ще живеем 
там. Нашите възвишени гуру Гоура Кишора Даса Бабаджи, Бхактивинода Тхакура и 
други – те ще живеят и ще служат на Радха-кунда. Но ние не сме в такава издигната 
позиция.” Такова трябва да е гледището ни – да отдаваме почит на най-възвишената 
позиция на своите гуру. Трябва винаги да поддържаме тази разлика между ученик и 
учител. Учителят заема най-висшата позиция. В най-възвишеното място на лила ние 
също ще присъстваме, за да отдадем най-висшата форма на служене; ала ще 
оставаме мъничко по в ниското. Трябва да живеем много близичко, но все пак 
настрани. Ще идваме да им служим, а сетне отново ще си отиваме; понеже трябва да 
чуем заръките им, трябва да сме на учтива дистанция. Ще се установим в Говардхана 
и винаги ще се вслушваме в повика, който всеки миг би могъл да долети откъм 
Радха-кунда, за да можем да помогнем във всеки вид служене. Всичките ни учители 
играят там, а ние можем да наблюдаваме това от известно разстояние – тогава е 
нещо постоянно.

В Джаганнатха Пури нашият Гуру Махараджа живееше в бунгало на Чатака 
Парвата, която се считаше за хълма Говардхана. Махапрабху е казал: Говардхане на 
чадиха декхите гопала – не се изкачвайте по хълма Говардхана дори за да получите 



даршана на Гопала.” А Гуру Махараджа построи бунгалото си на самия връх на 
Чатака Парвата. Когато строежът приключи, в стаята, съседна на неговата, бяха 
поставени мурти на Вяса и Мадхвачария. Бе ми заръчано да обожавам муртите преди 
Прабхупада да влезе там. Отвърнах: „Не зная с какви мантри да почитам Вяса и 
Мадхвачария.” Той ми каза: „Каквото знаеш за тях, мисли си за него и им поднеси 
цветя, наиведям и гирлянд с уважение.” Сторих каквото ми заръча той и поднесох 
приношения с мантрите ом мадхвая намаха и ом вясая намаха, обожавайки двете 
мурти. Когато свърших, Гуру Махараджа влезе в своята стая. Той ползваше бунгало, 
издигнато на върха на Чатака Парвата, която се считаше за разширение на хълма 
Говардхана във Вриндавана, изкачването върху който бе забранил сам Махапрабху – 
как да съвместим всичко това?!

Аз си обясних нещата така: Вяса живееше в Хималаите и Мадхва също се бе 
срещал с него. В своята връзка с тях Прабхупада живееше там, за да им служи и да 
ги удовлетвори, макар привидно да бе прекрачил забраната на Махапрабху, но това 
бе заради Вяса и Мадхва. Това разбиране му позволяваше да остане там. За да 
служим на гуру, ние може да се качим дори на леглото му. Понякога се налага да 
стъпиш върху симхасана, за да сложиш короната на муртите. Казано ни е, че 
симхасана е разширение на Баладева и Нитянанда. В името на служенето можем да 
стъпваме къде ли не – обаче не и за да осъществим свои собствени цели.

Когато е необходимо да изпълним по-висши заръки на своя гуру, понякога 
трябва да навлезем в по-висши области на сиддханта с Радхарани, сакхите,  
манджарите и и.н. Но това е единствено с целите на служенето и не бива да 
оставаме там дълго време. Трябва да се върнем, оставайки в собствената си 
подобаваща позиция. Инак ще изгубим уважението си към тях и те ще изчезнат 
завинаги от ума ни. Ще се окажем сред нищото и ако те се оттеглят, ще се превърнем 
в неверници. Ще бъдем захвърлени безпомощни в равнината на атеизма. Трябва да 
боравим с тези неща с изключително внимание и единствено при необходимостта да 
служим на своя гуру.

Нека сме много внимателни винаги да избираме позицията си според по-
низшия стандарт – не на същото ниво със своите висшестоящи, гуру и ваишнавите. 
Това е ключът към успеха. Не се опитвайте да направите подобни висши неща обект 
на своя опит.

Възпяване на името на Радхарани

Дори когато възпяваме святото име на Радхарани, ние отдаваме пранама: „О 
моля Те, прости ми, нямам качествата да произнасям Твоето свято име, нямам 
качествата. Опитвам се да кажа толкова много. С мъничкия се език се стремя да 
издумам Твоето свято име. Прости ми, прости ми, че имам дързостта да изричам 
името Ти.” Тя е толкова възвишена, толкова велика, толкова благородна, че ние не 
можем да се считаме за достойни да мълвим святото Й име. Шукадева Госвами не е 
произнесъл пряко името на Радхарани в целия „Шримад Бхагаватам”, и при все това 
е разкрил истинското усещане за божествената любов.

Нашият Гуру Махараджа разказваше толкова много неща, но много рядко 
произнасяше името на Радхарани. Толкова голяма почит изпитваше към Нея. 
Веднъж един голям земевладелец дойде при Гуру Махараджа и отвори темата, че 
красотата на Парвати била по-голяма от тази на гопите. Прабхупада не можеше да 
понесе подобна идея и започна да описва красотата на Радхарани с невероятен 
ентусиазъм и емоция, но някаква сила го възпираше. Красотата на Радхарани бе 
поставена под съмнение от някого, така че му се налагаше да говори, ала 
същевременно той не бе подготвен да опише тази красота на всеослушание – тя не 
биваше да бъде разкривана публично. Такива люде са неспособни да оценят дори 



една мъничка част от нея. Две противопоставящи се сили се бореха в него и той 
падна от стола си, изгубил свяст.

Прабхупада не бе готов да чуе дори най-малкото неуважително нещо по 
отношение на Радхарани. Веднъж той помоли един господин да изпее песента на 
Бхактивинода Тхакура „Ами та свананда-сукханда-васи”. Там се споменава: 

радхикара-кунджа андхара кари
лаите чахе се радхара хари

„Чандравали иска да отмъкне Радхиния Хари и да накара Радхината горичка  
на любовта да потъне в мрака на тъгата.” 

(„Шаранагати” 5.4.5)

„Аз съм от групата на Радхарани и не мога да понеса да зърна сакхите от 
противниковия лагер, лагера на Чандравали, Шайбя и другите, защото като ги видя 
се сещам как те искат да вземат Кришна от лагера на Радхарани, оставяйки 
горичката потънала в мрак за всички нас.” Видях как Прабхупада седи в брезентовия 
си стол и търпеливо слуша песента на Бхактивинода Тхакура. Тя бе изпята два пъти. 
Когато дойде ред на стиха, в който се казва: радхикара-кунджа андхара кари – „те 
искат да отмъкнат Кришна, оставяйки кунджата на Радхарани да тъне в мрак,” 
Прабхупада бе потресен. Снагата му потръпна, забелязах това. Когато отново 
повториха песента и се стигна до същия ред, той бе разтърсен сякаш стрела го улучи 
в гърба. Не можеше да понесе това. Не бе способен да изтърпи никаква обида срещу 
лагера на Радхарани. Непоносимо бе, че кунджата на Радхарани е тъмна, а Кришна 
си бе тръгнал за да донесе радост на друга. Такова нещо бе невъобразимо за 
Прабхупада. Макар Бхактивинода Тхакура да бе написал това като безпристрастно 
наблюдение, от своята относителна позиция Прабхупада не можеше да понесе това. 
Такива са чувствата на истинския преданоотдаден на Шри Радхика.

Трябва винаги да пазим подобни теми на почтително разстояние над главите 
си – пуджала рага-патха гаурава-бханге. Това е много щастлив израз, много 
сладостен и много благоприятен. Пуджала рага-патха гаурава-бханге – в него се 
съдържа цялата есенция на Гуру Махараджа и самата природа на неговото служене. 
Този идеал не касае само него, но той развя това знаме за всички. 

Единадесети стих

кришнасйочаих праная-васатих преясибхйо ‘пи радха
кундам чася мунибхир абхитас тадриг ева вябхайи

ят пресштхаир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам
тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти

Великите светци казват, че сред всички гопи във Враджа, Шри Радха е  
най-лелеяната любима на Кришна. Също толкова скъпа Му е и Нейната кунда.  

Онзи, който дори само веднъж се окъпе във водите на Радха-кунда постига  
любов към Кришна, каквато е труднодостижима дори за великите 

преданоотдадени, какво да говорим за обикновените.

Светлина върху стиха



Общото напътствие е, че ако някой се изкъпе в Радха-кунда, преданите му 
качества ще се развият. Но трябва да се отнесем към това с нужното внимание и 
преданост, инак ще извършим оскърбление. Нашият Гуру Махараджа съветваше: 
„Не се гмуркайте, недейте да се възползвате от водата. Не! Поставете капчица-две 
върху главата си.” Той също така коментираше, че да се „окъпеш” не означава да се 
гмуркаш в Радха-кунда с това физическо тяло. Душата трябва да се потопи там. 
Физически е редно да изразите почитта си. Виждали сме мнозина да се гмуркат 
надълбоко в Радха-кунда, други понякога плуват, плискат се и т.н. Ала нашият Гуру 
Махараджа не ни позволяваше да постъпваме така. Ние правехме каквото той 
правеше – взимаше малко вода и напръскваше главата си, без дори да докосва Радха-
кунда с крак. Такъв пример сме го виждали да дава. Той не харесваше когато някой 
се къпе и гмурка в Радха-кунда. Радха-кунда не бива да се възприема от гледна точка 
на физическата полза. Радха-кунда трябва да бъде боготворена. Радха-кунда е 
Радхарани в течен облик, затова на това езеро трябва да се отдава голямо уважение.

Нежната почит е изкючително ценна. Тя не се среща тук и там. Не е толкова 
евтина. Тя е най-ценното съкровище на душата ни, способно да привлече Кришна 
към нас. Не е толкова евтино, та да си помислим: „Готово – мога да се изкъпя 
нехайно и ще се сдобия с огромна преданост.” Не дръзвайте! Най-напред постарайте 
се да разберете какво е рага, а сдобиете ли се с рага, може да си играете на воля там. 
Но трябва да сте сто процента сигурни, че имате правилното отношение към 
божествеността на Радха-Говинда. Инак ще си мислите, че всичко това е светско.

Сахаджиите смятат, че вече са достигнали онази висша равнина и че са в 
позицията да плуват и да си играят в Радха-кунда. Но това погубва истинското 
качество на всичко, затова те са напаст за обществото на Гаудия Ваишнавите. Не е 
толкова евтино. Затова Гуру Махарадж категорично не окуражаваше външната, 
показна практика, касаеща тези висши неща. Рага-бхакти е високо, високо над това. 
Тя не е нещо обикновено, та да се продава на пазара. Ние презираме онези, които 
твърдят че имат рага-бхакти. Те са врагове на сампрадаята на Махапрабху. Нима 
рага е толкова евтина? Той е пълен с признаци на обикновен човек, мирише на звяр, 
пък бил постигнал рага-бхакти!? Гаудия Матх се появи, за да унищожи всички тези 
подражатели на рага-бхакти. 

Някои от учениците на Свами Махараджа преминаха в техния лагер. Мислят 
си, че могат лесно да постигнат онова, което е най-висшето постижение в целия 
теологичен свят. Тези заблудени души тръгнаха срещу собствения си гуру и станаха 
яростни противници на нашия Гуру Махараджа, който ни предупреждаваше срещу 
подобни фалшификации – любовта към Бога не е толкова евтина! Самият 
Махапрабху казва: 

на према-гандхо ‘сти дарапи ме харау
крандами саубхагя-бхарам пракашитум

вамши-виласянана-локанам вина
бибхарми ят прана-патангакан вритха

„Няма и най-бегла отсянка на божествена любов в сърцето ми. Когато ме 
зърнете да плача в раздялата, аз просто играя фалшив театър на преданост.  
Доказателството, че ми липсва любов към Кришна е фактът, че макар да не  

виждам прекрасния Му лик докато свири на Своята флейта, аз продължавам да  
влача жалкото си съществуване на буболечка.”

(„Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 2.45)

„На према гандхо ‘сти – какво да говорим за истинска према, аз нямам дори 
най-малкия намек за преданост. Не мога да забележа и най-далечния аромат на 



божествена любов вътре в себе си. В мен липсва и капчица рагануга-бхакти, която е 
необятна като океана. Всичките ми напъни са преструвка, всичко е изкуствено.” 
Махапрабху сам се укорява по такъв начин. Ала всъщност рагануга-бхакти Го 
изпълва целия, владее Го напълно. 

Не бива да сме прекалено самоуверени от предишните си постижения. 
„Постигнал съм толкова много. Осъществил съм такъв напредък.” Не бива да се 
удовлетворявам от собственоръчно издаден сертификат. Самият Махапрабху казва: 
„Възпявам святото име на Кришна и проливам толкова сълзи, докато го мълвя. 
Защо? Всичко това е лъжа, представление. Риданията ми са само театър, за да 
заблудя другите какъв велик преданоотдаден съм.” Не бива да сме толкова 
самоуверени та да си мислим, че сме станали преданоотдадени. Нека сме много, 
много внимателни.

Котишв апи махамуне – Кришна Даса Кавираджа Госвами и Нароттама Даса 
Тхакура си мислели: „Целият свят е избавен от грях, а аз съм пропуснат, изоставен 
съм като едничкото изключение. Толкова съм злочест и пропаднал, че съм отхвърлен 
от тази най-милостива и великодушна лила. Единствен аз съм отпъден. Не мога да 
получа благодатта на тази необятна вълна на щастието.” Такава трябва да е 
истинската тенденция на искрения ваишнава, който действително е влязъл в досег с 
Безграничното. Когато и незначителното да се докосне до необятното, 
чувствителността му няма как да е различна. Настроението ни трябва да бъде: 
„Празен съм. Нямам нищичко. Усещам в себе си пустота. Неспособен съм да 
постигна целта. Животът ми е провал. Нямам нито капчица милост от Бога, нито 
света, който изоставих. Нямам никаква алтернатива, Господи. Не ме ли приемеш, с 
мен е свършено. Умолявам те, стори ме слуга на слугата на Своя слуга. Дари ми и 
най-далечната връзка с Тебе. Не ме изоставяй, Боже мой. Нетърпим е този копнеж по 
Теб.”

Такава прочувствена, сърцераздирателна молитва трябва да се изтръгне от 
преданоотдадения на Бога. От самата дълбина на сърцето си той е пренебрегнал 
цялото очарование на външния свят и съвсем скоро то ще се изпълни с нектара на 
милостта на Кришна.

Аударя и Мадхуря

Радха-кунда и Шяма-кунда представят двете страни – Доминираната 
Половина и Доминиращата Половина. И макар езерата да са две, съществува 
подземен канал, който показва, че те всъщност са едно цяло. Привидно са две, но в 
действителност са едно. Когато Доминиращата Половина и Доминираната Половина 
станат едно, това е Махапрабху Шри Чайтанядева. Във Вриндавана те са разделени 
на две, обаче има връзка, която ги съединява. Сварупа Дамодара ни е дал следната 
шлока: 

радха-кришна-праная-викритир хладини-шактир асмад
екатманав апи бхуви пура деха-бхедам чаикйам аптам

чаитанякхям пракатам адхуна тад-дваям чайкям аптам
радха-бхава-дюти-сувалитам науми кришна-сварупам

Любовта на Радха и Кришна е божествено проявление на хладини-шакти.  
Макар изначално да са едно, Те са вечно разделени. И отново стават едно като 

Шри Чайтаня. Поднасям почитанията си на този Бог, който е самият Кришна, с  
чувствата и цвета на Радхарани.” 

(„Чайтаня Чаритамрита”, Ади, 1.5)



Кой е Махапрабху? Точно както Радхарани има Своята най-близка приятелка 
Лалита, която познава наистина сърцето Й, така и тук аватар на Лалита е Сварупа 
Дамодара и той напълно знае кой е Махапрабху наистина. Той дава това 
онтологично представяне на Махапрабху. Не можем да кажем дали зимата 
предшества лятото, дали дъждовният сезон е преди есента – те се редуват по 
цикличен начин. Така и лилата на Кришна, и лилата на Махапрабху са вечни. В 
Кали Юга Той идва като Махапрабху Шри Чайтанядева, а в Двапара Юга идва като 
Кришна – но времето е вечен фактор в нитя-лила. Най-общо ние приемаме, че Сатя 
Юга е първа, след това Трета Юга, след това Двапара Юга и след това Кали Юга. И 
отново след Кали Юга идва Сатя Юга, Трета, Двапара и Кали – в циклична 
последователност. Така че не може да стои въпросът дали Махапрабху е пръв или 
Кришна е пръв. Всичко се върти в кръг.

В този стих Сварупа Дамодара казва, че най-напред Радха-Говинда са 
обединени, а ние виждаме, че в Двапара Юга Те са разделени заради Своята лила. 
Разделили са се в древни времена за целта на лила. Ала Те са едно – екатманам. 
Понякога са съединени заради лила, а понякога са разделени заради лила. Цялото е 
обединено в едно в Махапрабху, а по-късно откриваме Цялото разделено във 
вриндавана-лила като Радха-Говинда. И вриндавана-лила и навадвипа-лила са вечни. 
В най-висшата вечна онтологична фаза намираме лила и от двата типа. На една 
страна е Вриндавана, където виждаме, че Радха-Говинда имат Своите забавления и 
там Те са разделени. В гоура-лила виждаме Радха-Говинда в едно, като и двамата се 
стремят да раздадат себе си на останалите. Онова, което в кришна-лила е ограничено 
до Техния собствен кръг, в гоура-лила откриваме същата раса да се раздава на 
всички останали. Аударя и мадхуря – две специфични характеристики на две лила и 
на двама аватари. И двамата са аватари – източници на всички инкарнации. Това е 
най-висшата концепция за онтологичния аспект на Абсолюта, но в две фази. В 
едната Те вкусват собствената си сладост в Своята лила, а в другата се стремят да 
раздадат тази сладост на другите души. Това е разликата.

Радха-бхава-дюти-сувалитам науми кришна-сварупам – плътната прегръдка 
на енергията и на притежателя на енергията. Доминиращата и доминираната 
наклонности се смесват, ала присъства чувството на необикновен екстаз. Кришна е 
победен от енергията си и самият Той търси нещо – кришнася атманусандхана. 
Такова е въздействието на Радхарани над Кришна: Той се превръща в 
преданоотдаден и търси самия себе си. Сладостта вкусва себе си и обезумява; и тази 
сладост е жива, а не мъртва. Тя блика от живот.

Махапрабху е най-висшият извор. Кое е доказателството? Атматрипти – Той 
вкусва Своето собствено щастие, екстаз и красота, и танцува до полуда. И 
посредством киртана Той раздава този екстаз на другите. Вкусва сам себе си и това 
Го кара да танцува. Абсолютният би трябвало да притежава този признак. 

атма-сиддха-савалила-пурна-саукхя-лакшанам
сванубхава-матта-нритя-киртанатма-вантанам
адваяика-лакшя-пурна-таттва-тат-паратпарам

према-дхама-девам-ева науми гоура-сундарам

„Той е изворът на очевидното съвършено блаженство, бликащ от 
естествени любовни забавления. Танцът Му се поражда от опиянението на  

преливащото духовно щастие, а Неговото възпяване на святото име и слава на  
Бога идва от стремежа Му да се радва и да раздава това духовно щастие. Тези две  

характеристики са естествените и фундаментални същностни симптоми на  
съвършения абсолютен принцип. Затова Той е асамордхва – никой не може да се  

сравнява с Него, нито да Го надмине, понеже е чистата Върховна Истина. О,  



възпявайте с радост безграничната слава на моя прекрасен златен Бог  
Гоурасундара, обителта на чистата любов.”

(„Шри Према-дхама Дева Стотра” 66)

В моята „Према-дхама Дева Стотра” аз съм написал, че Той е Върховната 
Реалност, Защо? Две неща са представени у Него – едното е, че танцува в екстазна 
радост, чувствайки екстаз вътре в себе си, а второто е, че го раздава на останалите. 
Това е Гоура. Най-висшият принцип на екстатичната енергия няма как да не бъде 
такъв. Той танцува, и танцът му изразява тази съкровена склонност към екстатична 
радост. Сат-чит-ананда – Той танцува в екстазна радост. А киртана означава 
раздаването на тази радост на обкръжението; тя е преливаща. Екстатичната радост е 
агресивна, властна, налагаща се. Тя се само-налага и само-разпространява. Той 
раздава екстатичната радост. Такъв е Гоура.

На най-висшето ниво на онтологична концепция има две фази на лила: едната 
затворена вътре в самия Него, другата – привличаща всички и раздаваща всичко на 
всеки и всички. За нас гоура-лила е по-благодатна, понеже надеждата ни е в нея. 
Единствено чрез Махапрабху можем да получим достъп до другия аспект на 
Неговата лила когато Той ни го даде.  Ако се обърнем към Него, със сигурност ще 
бъдем допуснати в онази лила.

ятха ятха гоура-падаравинде
виндета бхактим крита-пуня-расих

татха татхосарпати хридй акасмад
радха-падамбходжа-судхамбу раших

„Онзи, който е изключително щастлив, може да получи милостта на Шри 
Гоуранга. Доколкото се отдаваме в лотосовите нозе на Шри Гоуранга, до същата 
степен ще сме способни автоматично да вкусваме нектарно служене в лотосовите 

нозе на Шримати Радхарани във Вриндавана. Колкото повече човек се заема със  
служене към Бог Гоуранга, толкова повече се оказва във Вриндавана, вкусвайки  

нектара на служенето към Шри Радха.”
(„Чайтаня Чандрамрита” 88)

Това е стих от Прабходананда Сарасвати. Ятха ятха гоура-падаравинде
виндета бхактим крита-пуня-расих – онези, които имат големи сукрити ще 
инвестират в Гоуранга. Прабходананда Сарасвати казва: ще откриете, че всичко е 
било поднесено в лотосовите нозе на Радхарани. Тя ще ни приеме в Своето 
поверително служене и ще ни ангажира: „Имате добри препоръки от Навадвипа. Да, 
веднага ще ви доверя това служене.” Ако вложите парите си в Американската Банка, 
те ще идат в Америка. По същия начин вашите инвестиции в Навадвипа автоматично 
ще ви пренесат във Вриндавана. За вас може да остане загадка по какъв начин 
компанията ви е пренесла там, но автоматично ще се окажете всред онази раса. 
Такъв е аранжиментът. Доколкото сме способни да се свържем с гоура-лила, 
ненадейно ще открием, че без каквато и да било трудност вече се намираме в 
кришна-лила в лагера на Радхарани, че сме благословени, че сме пренесени в лагера 
на Радхарани във Вриндавана.
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