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Посвещение
Според материалното виждане нашият любим духовен учител, Шри
Шримад А.Ч. Бхактиведанта Прабхупада, напусна този свят на 14 ноември 1977
г., но в действителност той все още е тук. Както той често изтъкваше, има два
начина на общуване с духовния учител: чрез неговото физическо присъствие
(вапух) и чрез неговите инструкции (вани). Понякога можем да общуваме с
духовния учител лично, чрез физическото му присъствие, понякога – не, но винаги
можем да общуваме с него чрез неговите инструкции.
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Предговор
Още от самото начало знаех, че Негова Божествена Милост А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада е най-необикновената личност, която някога бях срещал.
Първата ни среща се състоя през лятото на 1966 г., в Ню Йорк. Един приятел ме
покани да чуя лекция, която „един стар индийски свами” щял да изнася в
манхатънския Бауъри. Обхванат от любопитство към лекцията на този свами в
такава долнопробна част на града, отидох там и пипнешком се заизкачвах по едно
мръсно и черно като катран стълбище. С изкачването си нагоре почнах да чувам

все по-високо и по-ясно ритмичен звук, наподобяващ звън на звънчета. Накрая
стигнах до четвъртия етаж и отворих вратата. Там беше той.
На петдесетина фута от мястото, където стоях, на другия край на една дълга
тъмна стая, той седеше на малък подиум; малката лампа над него осветяваше
лицето му и шафранената му дреха. Той беше в напдернала възраст, помислих си,
че сигурно е на около шестдесет години, седеше с кръстосани крака, изправен и
внушителен. Главата му беше обръсната, силното му лице и червените му рогови
очила му придаваха вид на монах, който е прекарал по-голямата част от живота си
погълнат в учение. Очите му бяха затворени и той тихо повтаряше проста
санскритска молитва, свирейки на ръчен барабан. Малката аудитория се
присъединяваше периодично, пеейки като че ли в отговор на повикване. Някои от
присъстващите свиреха на ръчни цимбали, чийто звук преди бях оприличил на
звън на звънчета. Неудържимо привлечен от обстановката, аз седнах тихо отзад,
като се опитвах да се присъединя към повтарянето на мантрата и зачаках.
След няколко минути свами започна лекция на английски, като се
позоваваше на един огромен санскритски том, лежащ отворен пред него. От време
на време той цитираше от книгата, но по-често цитираше по памет. Езикът звучеше
приятно и свами следваше всеки пасаж с прецизни и подробни обяснения.
Той говореше като учен; речникът му беше богат с философски термини и
изрази. Аристократичните движения на ръцете му и оживеното изражение на
лицето му усилваха въздействието на думите. Темата беше най-важната, на която
някога бях попадал: „Аз не съм това тяло. Аз не съм индиец... Вие не сте
американци... Ние всички сме духовни души...”
След лекцията някой ми подаде брошура, печатана в Индия. Една снимка
показваше как свами подава три от книгите си на министър-председателя на Индия
Лал Бахадур Шастри. Текстът отдолу цитираше изказване на г-н Шастри, че всички
индийски държавни библиотеки трябва да си поръчат тези книги. „Негова
Божествена Милост А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада извършва велика
дейност – казваше министър-председателят в друга малка статия – и книгите му
допринасят много за освобождаването на човечеството.” Купих си екземпляри от
книгите, които разбрах, че свами е донесъл от Индия. След като прочетох
обложките на книгите, малките брошури и останалите материали, започнах да
осъзнавам, че съм срещнал един от най-почитаните духовни водачи в Индия.
Не можех обаче да разбера защо един толкова издигнат човек се е настанил
да живее и да изнася лекции в Бауъри. Несъмнено, той беше високообразован и по
всичко се виждаше, че е роден в аристократично индийско семейство. Защо живее
в такава мизерия? Какво може да го е довело тук? Един следобед няколко седмици
по-късно го посетих и разбрах причината.
За мое учудване Шрила Прабхупада (както по-късно почнах да го наричам)
не беше чак толкова зает и отдели достатъчно време да разговаря с мен. Всъщност
изглеждаше като че ли е готов да разговаря целия ден. Той се отнесе сърдечно,
приятелски с мен и ми обясни, че през 1959 г. в Индия е приел жизненото стъпало
на отречението и не му е позволено да носи или да печели пари за свои лични
нужди. Преди много години завършил учението си в Калкутския университет и
създал семейство, след което оставил него и делата в търговското си предприятие
на отговорността на по-големите си синове, както предписва вековната ведическа
култура. След като приел стъпалото на отречението, си уредил чрез приятели
безплатно пътуване до Америка с един индийски товарен кораб (от параходната

компания Джаладута). Пред септември 1965 г. той отпътувал от Бомбай за Бостън,
като носел със себе си рупии на стойност седем долара, пътнически сандък с книги
и няколко ката дрехи. Неговият духовен учител, Негова Божествена Милост
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, му поверил задачата да разпространи
индийските ведически учения сред английскоговорящия свят. И по тази причина на
шестдесет и девет годишна възраст той пристигнал в Америка. Той ми каза, че иска
да предаде на американците знание за индийската музика, готвене, езици и за
различни други изкуства. Бях леко изумен.
Забелязах, че Шрила Прабхупада използва за спане малък дюшек и че
дрехите му висят прострени на едно въже в дъното на стаята – там те съхнеха на
лятната следобедна горещина. Той си ги переше сам, а храната си готвеше на един
остроумно конструиран прибор, който собственноръчно си беше направил в Индия.
В този четириетажен апарат той готвеше четири ястия едновременно. В друг ъгъл
на стаята, около него и старата му портативна пишеща машина, бяха струпани на
купища безброй ръкописи. Той прекарваше почти всички часове от денонощието –
разбрах, че са около двадесет, – печатайки продължението на трите тома, които бях
купил. Това беше замисленият в шестдесет тома Шримад-Бхагаватам. Всъщност
това беше енциклопедията на духовния живот. Пожелах му успех в издаването и
той ме покани на лекциите по санскрит всяка събота и на вечерните лекции,
провеждани всеки понеделник, сляда и петък. Аз приех, благодарих му и си
тръгнах, удивен от забележителната му решителност.
Няколко седмици по-късно – беше юли 1966 г. – имах удоволствието да
помогна на Шрила Прабхупада да се премести на малко по-почтено място, на
Второ авеню. Аз и няколко приятели се заехме с наемането на приземния етаж на
един магазин и на един апартамент на втори етаж в дъното на малък вътрешен двор
в същата сграда. Лекциите и повтарянето на светите имена продължаваха и за две
седмици броят на посетителите в апартамента и магазина, станал вече храм, бързо
нарасна. Сега вече Шрила Прабхупада даваше задачи на последователите си да
печатат и разпространяват брошурки, а собственикът на една компания за
звукозаписи го покани да запише на дългосвиреща плоча повтарянето на Харе
Кршна. Той се отзова и имаше голям успех. На новото място той преподаваше
ведическа философия, музика, джапа медитация, изящни изкуства и готвене. Найнапред той готвеше – той винаги учеше с пример. В резултат се получаваха найпрекрасните вегетариански ястия, които някога съм опитвал. (Шрила Прабхупада
дори сам сервираше всичко!) Обикновено готвеше ориз, зеленчуково ястие, чапати
(баничка, наподобяваща мексиканска царевична питка, приготвена от черно
брашно) и дал (вкусно приготвена супа от мънг боб или разцепен грах).
Подправките, специалната мазнина – гхи (пречистено масло), – голяма презизност
при определяне на температура на готвене и другите подробности – всичко това
заедно допринасяше за постигане на вкус, напълно неизвестен за мен. Мненията на
другите за храната, наричана прасадам (милостта на Бога) , напълно съвпадаше с
моето. Един учен по китайски език, член на Корпуса на мир, се учеше от Шрила
Прабхупада да рисува в класически индийски стил. Бях удивен от високото
качество на първите му картини.
Във философските дискусии и в логиката Шрила Прабхупада беше
необорим и неуморим. Той прекъсваше работата си, за да дискутира, и това
продължаваше по осем часа. Понякога в малката идеалночиста стая, където той
работеше, ядеше и спеше, се натъпкваха по седем-осем души. Шрила Прабхупада

постоянно показваше с примера си какво означава „прост живот и висше мислене”.
Той подчертаваше, че духовният живот е наука, доказуема чрез разсъждения и
логика, а не просто сантименталност и сляпа вяра. Той започна да издава месечно
списание и през есента на 1966 г. Ню Йорк Таймс публикува една снимка и очерк
за него и последователите му. Наскоро след това пристигна телевизионен екип и
засне филмов разказ.
Шрила Прабхупада беше завладяваща личност. Дали от желание за лична
полза от йога и повтарянето на светите имена, или заради неподправеното му
обаяние, но знаех, че искам да го следвам неотклонно по пътя му. Плановете му за
разрастване бяха смели и непредсказуеми – с изключение на факта, че винаги
завършваха с величествен успех. Той беше седемдесетгодишен чужденец в
Америка, беше пристигнал почти без нищо – и въпреки това за няколко месеца
къвсем сам създава движението! Това беше потресаващо.
Една августовска сутрин в храма, намиращ се в магазина на Второ авеню,
Шрила Прабхупада ни каза: „Днес е денят на появяването на Бог Кршна.”
Трябваше да гладуваме двадесет и четири часа и да останем в храма. Вечерта ни
посетиха няколко индийци. Единият от тях – буквално потънал в сълза – описа
безкрайния си възторг да открие на другия край на света това малко късче
автентична Индия. Дори и на сън не беше си представял такова нещо. Той
произнесе възхвала и изрази дълбоката си благодарност към Шрила Прабхупада,
остави дарения и се преклони в краката му. Всички бяхме много развълнувани.
След това Шрила Прабхупада разговаря на хинди с един господин и понеже
разгворът беше неразбираем за мен, можех да наблюдавам как всеки израз и жест
на Шрила Прабхупада беше насочен към самата същност на човешката душа.
По-късно през същата година, докато бях в Сан Франциско, изпратих на
Шрила Прабхупада първия си самолетен билет, за да излети от Ню Йорк. На
летището го посрещнахме една доста голяма група хора, като повтаряхме Харе
Кршна мантрата. След това го закарахме с кола до източния край на Голдън Гейт
Парк в наскоро наетия апартамент и магазин, станал сега храм – подредба, много
подобна на тази в Ню Йорк. Ние си бяхме създали стил! Шрила Прабхупада беше
във възторг.
Няколко седмици по-късно в Сан Франциско пристигна от Индия първата
мрданга (дълъг глинен барабан, на който се удря от двете страни). Когато отидох в
апартамента на Шрила Прабхупада и му съобщих новината, очите му широко се
отвориха и той с развълнуван глас ми каза да сляза и да донеса сандъка. Взех
асансьора, слязох на приземния етаж и се запътих към предната врата, когато
изведнъж се появи Шрила Прабхупада. Той толкова силно желаеше да види
мрдангата, че слизайки по стълбите, беше изпреварил асансьора. Помоли ни да
отворим сандъка, откъсна парче плат от шафранената дреха, която носеше, и уви
мрдангата в плата, като остави открити само двете й страни. Тогава каза: „Това
никога не трябва да се сваля” – и започна да ни дава подробни инструкции как да
свирим на инструмента и как да се грижим за него.
През 1967 г., пак в Сан Франциско, Шрила Прабхупада основа Ратха-йатра,
фестивала с колесници, един от няколко фестивала, които благодарение на него
хората от целия свят сега могат да празнуват. Ратха-йатра се провежда в
Джаганнатха Пури (Индия) всяко година от две хиляди години насам, а от 1975 г.
фестивалът стана толкова известен сред жителите на Сан Франциско, че кметът
издаде официално нареждане – „Ратха-йатра ден в Сан Франциско”.

В края на 1966 г. Шрила Прабхупада започна да приема ученици. Той
винаги подчертаваше, че никой не трябва да го мисли за Бог, че той е просто слуга
на Бога, и критикуваше самозваните гуру, които позволяват на учениците си да ги
обожават като Бог. „Тези „богове” са много евтини” – често казваше той. Един ден,
след като някой беше го запитал: „Вие Бог ли сте?”, – Шрила Прабхупада му
отговори: „Не, аз не съм Бог – аз съм слуга на Бога.” След това помисли малко и
продължи: „Всъщност аз не съм слуга на Бога, аз се опитвам да бъда слуга на Бога.
Слуга на Бога не е обикновено нещо.”
На около седемдесет и пет годишна възраст, Шрила Прабхупада много
интензивно превеждаше и издаваше книги. Учени от целия свят го обсипваха с
благоприятни отзиви за книгите му и фактически всички университети и колежи в
Америка ги приеха като класически книги. Той написа общо около осемдесет тома,
които неговите ученици преведоха на двадесет и пет езика и разпространиха в
тираж петдесет и пет милиона. Той създаде сто и осем храма из целия свят и имаше
около десет хиляди посветени ученици и милиони последователи и симпатизанти.
Шрила Прабхупада пишеше и превеждаше до последния ден на осемдесет и една
годишното си прибиваване на земята.
Шрила Прабхупада не беше просто един от многото учени на Изтока, гуру,
мистици, учители по йога или по медитация. Той беше въплъщение на цяла една
култура и той въведе тази култура на Запад. За мен и за много други той беше
преди всичко този, който бе истински загрижен, който изцяло бе пожертвал
удобствата си, за да действа за доброто на хората. Той нямаше личен живот, той
живееше само за другите. Той преподаваше духовна наука, философия, здрав
разум, изкуства, езици, ведически начин на живот – хигиена, медицина, етикет,
семеен живот, обработване на земя, обществено устройство, възпитание,
икономика – и много други неща на много, много хора. За мен той беше учител,
баща и най-скъп приятел.
Много съм задължен на Шрила Прабхупада и това е дълг, който никога няма
да мога да изплатя. Но поне мога да покажа някаква благодарност, като се обединя
с другите му последователи, за да изпълним неговото най-съкровено желание –
издаването и разпространяването на неговите книги.
„Никога няма да умра – каза веднъж Шрила Прабхупада. – Ще остана да
живея завинаги чрез моите книги.” Той напусна този свят на 14 ноември 1977 г., но
със сигурност ще остане да живее завинаги.
Майкъл Грент
(Мукунда даса)

От издателите
„Кой е Шрила Прабхупада?” – питат често хората и на този въпрос винаги е
било трудно да се отговори. Защото Шрила Прабхупада винаги е излизал извън
границите на традиционните определения. Хората са го наричали и учен, и
философ, и пратеник на една култура, и плодовит писател, и религиозен водач, и
духовен учител, и социолог, и свят човек. В действителност той е всичко това и
нещо повече. Никой не може да го обърка със съвременните гуру предприемачи,
които идват на Запад с умело нагласени, подправени версии на източна духовност,
за да задоволят стремежа ни към лесно благополучие и да използват доказаната ни
наивност. Шрила Прабхупада беше истински свят човек (садху) с изострена

интелектуална и духовна чувствителност – той проявяваше искрена загриженост и
състрадание към това общество, лишено от реални духовни стойности.
За да посвещава хората, Шрила Прабхупада създаде около осемдесет тома
преводи и резюмирани очерци върху великата духовна класика на Индия и
произведенията му се издават както на английски, така и на много чужди езици.
През 1944 г. Шрила Прабхупада започна сам издаването на списанието Бек ту
Годхед (Обратно при Бога), чийто месечен тираж сега възлиза на повече от
половин милион екземпляра само на английски език. Почти всички интервюта,
лекции, есета и писма, поместени в Науката за себереализацията, най-напред се
появяват в Бек ту Годхед.
Върху тези страници Шрила Прабхупада предава същото послание, което
преди хиляди години е записал великият мъдрец Вйасадева, посланието на древна
индийска ведическа литература. Както ще видим, той често и свободно цитира
Бхагавад-гита, Шримад-Бхагаватам и други клесически ведически книги. Той
предава на съвременен английски същото вечно знание, което други велики
себереализирали се учители са произнасяли хилядолетия наред – знание, което
разкрива тайните на нашето „Аз”, тайните на природата и вселената, на
Върховното „Аз” вън и вътре във всичко. Шрила Прабхупада говори с поразителна
яснота, с един особен вид убедително и просто красноречие и доказва колко
необходима е науката за себереализацията в нашия съвременен свят и в собствения
ни живот.
Между тридесет и трите есета, специално подбрани за тази книга, ще
намерим трогателната поема на Шрила Прабхупада, написана в момента на
пристигането му в Америка, кореспонденцията му с известен кардиолог по въпроса
за „изследванията върху душата”, мислите му за прераждането, споделени в едно
от предаванията на лондонската радиокомпания Ландън Бродкастинг Къмпъни,
убедителните му коментари пред лондонския Таймс относно истинските и мнимите
гуру, диалога му с немски монах-бенедиктинец за Кршна и Христос, прозренията
му за свърхсъзнанието и закона на кармата, беседата му с известен съветски учен
за духовния комунизъм и разговорите му с неговите ученици за измамите в
съвременната наука.
Можете да четете статиите по ред, можете да започнете и с тази, която първа
привлече вниманието ви. (Речникът на края на книгата ще обясни непознатите за
вас думи и имена.) Науката за себереализацията ще ви провокира, ще ви
въодушеви и ще ви просветли.

Отзиви за произведенията на Шрила Прабхупада
„Не намирам думи, за да опиша висота на ерудицията и на предаността,
изявени във всеобхватните произведения на Шрила Прабхупада. Благодарение на
усилията на Шрила Прабхупада бъдещите поколения ще открият един свят, в който
може да се живее добре. Шрила Прабхупада се бори за братство между народите и
за духовно обединение на цялото човечество. Литературните кръгове извън Индия,
по-специално на Запад, са много задължени на Шрила Прабхупада, който научно
ги запозна с това, което е най-доброто в Кришна осъзната Индия.”
Шри Вашванат Шукла,
професор по хинди, М.У. Алигах, Индия

„Свами Бхактиведанта донесе на Запад благотворното напомняне, че нашата
твърде действена и едностранна култура е изправена пред криза, която може да
завърши със самоунищожение, защото липсва вътрешна дълбочина на
автентичното метафизично съзнание. Без тази дълбочина нашите политически и
морални изявления са само пустословие.”
Томас Мертън, теолог
„Книгите на А.Ч. Бхативеданта Свами Прабхупада са не само красиви, но
също така и практически приложими в нашето време, защото като нация ние
търсим нов модел за начин на живот.”
С.Л. Спредбъри
професор по социология,
Държавен университет Стефан Ф. Оустин
„Със своите английски преводи и коментари Свами Бхактиведанта отдаде
благословено служене на преданоотдадените на Бога. Универсалното приложение
на тези истини е обещаваща благословия в сегашното време на предизвикателства,
когато светлината разпръсква мрака. Наистина това са свещени, вдъхновени
произведения за търсещите души, които искат да научат защо, откъде и накъде е
животът!”
Джудит М. Тайберг,
основател и ръководител на
Културния център за Изтока и Запада,
Лос Анжелос, Калифорния
„Прочетох книгите на Шри Бхактиведанта Свами с голямо внимание и
дълбок интерес и установих, че те имат неизмерима стойност за всеки, който иска
да узнае за индийското духовно и културно наследство. На всяка страница авторът
разкрива поразителна ерудиция и просто и достъпно излага иначе трудни за
разбиране идеи – изключителна дарба на човек, който е бил закърмен с ученията на
ваишнава философията и се е потопил така дълбоко в тях, че имаме основание да
мислим, че той е достигнал най-високата степен на духовно просветление, която
само единици благословени души могат да достигнат.”
Х.Б. Кулкарни,
професор по английски и философия,
Утахски държавен университет, Логан, Утах
„Несъмнено дейността на Свамиджи е голяма помощ за обърканото човешко
общество в днешно време.”
Сода Л. Бхат,
професор по индийски езици,

Бостънски университет, Бостън, Масачузетс

Изучаване науката за „Аза”

Разкриване на „Аза”
Кой си ти?... Това тяло, този ум или нещо по-висше? Знаеш ли кой си или само си
мислиш, че знаеш? Но всъщност има ли някакво значение? Материалистическото
ни общество е направило табу запитването за нашето истинско, по-висше „Аз”.
Вместо това ние използваме ценното си време да поддържаме, украсяваме и
задоволяваме тялото си заради самото него. А може да има друга алтернатива...
Това изключително важно движение за Кршна съзнание е предназначено да
спаси човешкото общество от духовна смърт. Днес водачите на обществото са
слепи, защото не знаят целта на човешкия живот – себереализацията и
възстановяването на загубената ни връзка с Върховната Божествена Личност.
Именно това ни липсва. Движението за Кршна съзнание се опитва да просвети
човешкото общество по този важен въпрос.
Според ведическата цивилизация съвършенство в живота е човек да
реализира връзката си с Кршна, т.е. Бога. От Бхагавад-гита, която всички
авторитети н трансценденталната наука смятат за основа на цялото ведическо
знание, разбираме, че не само човешките същества, но и всички живи същества са
неразделно свързани с Бога частици. Частите са предназначени да служат на
цялото, както краката, ръцете, пръстите и ушите са предназначени да служат на
цялото тяло. Ние, живите същества, като неразделно свързани с Бога частици, сме
обвързани с дълга да Му служим.
Всъщност позицията ни е постоянно да служим на някого – на нашето
семейство, страна или общество. Когато няма на кого да служим, вземаме си
домашно животно – коте или куче – и му служим. Всички тези факти доказват, че
естественото ни предназначение е да служим. И все пак въпреки че служим,
отдавайки всичките си сили, не сме удовлетворени. На телесна платформа всеки е
разочарован. Причината за това е, че неправилно сме избрали обекта, на който
служим. Например ако искаме да служим на едно дърво, трябва да поливаме
корените му. Ако поливаме листата, клоните и вейките, няма да има голяма полза.
Ако служим на Върховната Божествена Личност, всички неразделно свързани с
Нея части амтоматично ще се удовлетворят. Следователно със служенето на
Върховната Божествена Личност се осъществяват едновременно и всички
благородни дейности, като служене на общество, семейство и нация.
Дълг на всяко човешко същество е то да разбере органически присъщата си
по отношение на Бога позиция и да действа в съответствие с нея. Ако направим
това, животът ни ще бъде успешен. Понякога се противопоставяме и казваме:
„Няма Бог.” Или: „Аз съм Бог.” Или дори: „Не ме интересува Богът.” Но всъщност
този дух на предизвикателство няма да ни спаси. Богът съществува и можем да Го
видим всеки миг. Ако не искаме да видим Бога в живота си, Той ще се яви пред нас

в образа на безмилостна смърт. Ако не искаме да видим един Негов аспект, ще
видим друг Негов аспект. Върховната Божествена Личност има различни аспекти,
защото е първопричината на цялото космическо проявление. С други думи,
невъзможно е да избегнем Бога.
Това движение на Кршна съзнание не е сляп религиозен фанатизъм, нито
пък е протестна вълна от наскоро появили се парвенюта. То е автентичен научен
подход към въпроса за вечната необходимост да общуваме с Абсолютната
Божествена Личност, Върховния Наслаждаващ се. Кршна съзнание се занимава с
вечната ни връзка с Бога и метода за изпълняване на задълженията ни към Него. По
този начин то ни дава възможност да достигнем най-висшето съвършенство в
живота, което е достъпно само за човешката форма на съществуване.
Винаги трябва да помним, че тази форма на живот се постига члез еволюция
от много милиони години в цикъла на превъплътяване на духовната душа. В тази
форма на живот икономическите проблеми се разрешават много по-лесно,
отколкото в по-низшите, животинските форми. Жизнените нужди на свинете,
кучетата, камилите, магаретата и т.н. са толкова важни, колкото и нашите, но те се
удовлетворяват при примитивни условия, докато по законите на природата
човешкото същество има всички възможности да живее удобно.
Защо на човека се дават по-добри условия за живот, отколкото на свинята
или другите животни? Защо на служителя с висок пост в правителството се дават
по-добри възможности за удобен живот, отколкото на обикновения чиновник? –
Отговорът е много прост. Високопоставеният служител трябва да изпълнява много
по-отговорни задължения, отколкото обикновеният чиновник. Също така и човекът
има по-висши задължения от животното, което е заето постоянно с това да пълни
гладния си стомах. Но по законите на природата животинският стандарт на
съвременната цивилизация само увеличава проблемите във връзка с пълненето на
стомаха. Когато искаме да запознаем тези лустросани животни с духовния живот,
те казват, че единственото, което желаят, е да работят за наслаждаване на стомаха
си, и нямат нужда да се интересуват от Бога. Но въпреки силното им желание
упорито да работят, те винаги са застрашени от безработица и от много други
препятствия, създавани от природните закони. Независимо от това хората
продължават да отричат необходимостта да опознаят Бога.
Тази човешка форма на живот сме получили не за да работим непосилно,
като свине и кучета, а за да достигнем съвършенство на живот. Ако не желаем това
съвършенство, ще трябва да работим без почивка, защото ще бъдем насилвани от
природните закони. В края на Кали-йуга (сегашната епоха) човек ще трябва да
работи изнурително като магаре само за залък хляб. Този процес вече е започнал и
от година на година ще се увеличава необходимостта от по-непосилна работа
срещу по-високо заплащане. Но човешките съществна не са предназначени да
работят къртовски като животни и ако човек не успее да изпълни дълга си, той ще
бъде принуден от природните закони да се прероди в по-низши биологични форми.
Бхагавад-гита много живо описва как по законите на природата духовната душа се
ражда в материалния свят и получава подходащо тяло и сетивни органи, за да се
наслаждава на природата.
В Бхагавад-гита се казва също, че тези, които поемат, но не стигат до края
на пътя за достигане на Бога – с други думи, тези, които не са успели да достигнат
пълното съвършенство в Кршна съзнание, – получават възможността да се родят в
семейства на духовнонапредналите личности или на много богати търговци. Щом

на неуспелите да завършат духовния си път се дава такава възможност за
благороден произход, какво остава на тези, които са постигнали необходимия
успех. Следователно опитът да се върнем обратно при Бога, дори и наполовина
завършен, гарантира добро раждане в следващия живот. Духовнонапредналите и
заможните семейства са подходящи за духовно развитие, защото в тях човек може
да получи възможност да продължи духовното си развитие от точката, в която е
бил спрян в предишния си живот. В духовната реализация атмосферата, създадена
от доброто семейство, благоприятства развиването на духовно знание. Бхагаватгита напомня на щастливците, родени в добри семейства, че късметът им се дължи
на преданите им дейности в миналия им живот. За нещастие, децата от такива
семейства не се обръщат за съвет към Бхагавад-гита, защото са заблудени от майа
(илюзията).
Раждането в заможно семейство решава проблема за намирането на
достатъчно храна още от началото на живота, а по-късно предоставя условия за
сравнително по-лесен и по-удобен начин на живот. В такова положение човек има
благоприятна възможност да напредне в духовната реализация, но, за нещастие,
поради влиянието на сегашната железна епоха (която е пълна с машини и
механизирани хора) синовете на богатите са заблудени от сетивното наслаждение и
забравят добрия шанс за духовно просветление, който са получили. Затова
природата, по законите си, подпалва тези прекрасни домове. Така по време на
царуването на демона Равана бил изгорен златният град Ланка. Такъв е природният
закон.
Бхагавад-гита е встъпително изучаване на трансценденталната наука за
Кршна съзнание и дълг на всеки отговорен държавен глава е да определя
икономическите си и другите си програми, като се съобразява с нея. Ние не сме
предназначени да разрешаваме икономическите проблеми в живота, пазейки
равновесие върху клатушкаща се платформа, напротив – ние сме предназначени да
разрешим най-важните му проблеми, които се пораждат от природните закони. Без
духовно движение цивилизацията е статична. Душата движи тялото, а живото тяло
движи света. Ние се грижим за тялото, но не знаем нищо за душата, която движи
тялото. Без душата тялото е неподвижно, мъртво.
Човешкото тяло е превъзходно превозно средство, чрез което можем да
постигнем вечен живот. То е единствена и много важна лодка за прекосяване
океана от незнание – материалното съществуване. В тази лодка служим на
съвършен лодкар, духовния учител. По божествена милост лодката се движи,
носена от попътен вятър. При всички тези благоприятни фактори кой не би се
възползвал от възможността да прекоси океана от незнание? Ако човек пропусне
този добър шанс, той просто извършва самоубийство.
Несъмнено комфортът в първокласния вагон на влака е голям, но ако влакът
не се движи към местоназначението си, каква е ползата от купето с климатична
инсталация? Съвременната цивилизация полага големи грижи, за да направи
материалното тяло приятно. Но никой не знае истинското предназначение на
живота – връщането обратно при Бога. Ние не трябва просто да си седим в
удобното купе. Трябва да разберем дали нашето превозно средство се движи към
истинското си местоназначение. Няма полза да създаваме удобства за тялото си с
цена на забравянето на основната необходимост в живота – да възстановим
изгубената си духовна същност. Лодката на човешкия живот е конструирана по
такъв начин, че да се движи към духовното местоназначение. За нещастие, това

тяло е закотвено към материалното съзнание с пет здрави котви: (1) привързаността
към материалното тяло поради незнание на духовните истини; (2) привързаността
към роднините поради телесните връзки; (3) привързаността към мястото, където
сме се родили, и към материални притежания, като къща, мебели, имоти, земя,
пари и т.н.; (4) привързаността към материалната наука, която винаги остава
загадка поради липса на духовна светлина и (5) привързаността към религиозни
форми и свещени ритуали, ако не познаваме Божествената Личност или Нейните
преданоотдадени, които ги правят святи. Тези привързаности, които закотвят
лодката (човешкото тяло) са обяснени подробно в петнадесета глава на Бхагавадгита.Там те са сравнени с дълбоко вкоренено баняново дърво, което се укрепва в
земята все по-здраво и по-здраво. Много трудно е да се изкорени това силно
баняново дърво, но Богът препоръчва следния метод: „Истинската форма на това
дърво не може да се види в този свят. Никой не може да разбере къде завършва и
къде започва то или къде му е основата. Но ако е решителен, човек може да отсече
това дърво с оръжието на непривързаността. След като направи това, той трябва да
потърси мястото, от което, достигнал го веднъж, никога не ще се върне, и там да се
отдаде на Върховната Божествена Личност, от която започва всичко, и в която от
незапомнени времена се намира всичко.” [Бхагавад-гита 15.3-4]
Нито учени, нито спекулиращите философи са стигнали до някакви
заключения относно космоса. Всичко, което са направили, е представяне на
различни теории за него. Някои от тях казват, че материалният свят е реален, други
казват, че той е сън, а трети казват, че съществува вечно. По този начин светските
учени поддържат различни схващания, но факт е, че никой светски учен или
спекулиращ философ не е открил началото на космоса или неговите граници.
Никой не може да каже къде започва той или как се носи в пространството. Те
предлагат теоретично някакви закони, като закона за гравитацията, но всъщност не
могат да ги приложат на практиката. Поради липса на реално знание за истината
всеки се стреми да издигне собствена теория за да спечели известност, но
действителният факт е, че този свят е пълен със страдания и никой не може да ги
преодолее само като представя някакви теории по този въпрос. Божествената
Личност, която съвършено познава всичко в творението Си, ни казва, че в наш
личен интерес е да пожелаем да излезем от това материално съществуване. Ние
трябва да се откъснем от всичко материално. За да извлечем най-добрата полза от
лошата сделка, трябва да направим материалното си съществуване сто процента
духовно. Желязото не е огън, но може да се превърне на огън чрез постоянен
контакт с огъня. По същия начин, откъсване от материалните дейности може да се
постигне чрез духовни дейности, а не чрез материално бездействие. Материалното
бездействие е отрицание на материалното действие, а духовната дейност е не само
отрицание на материалната дейност, но и активизиране на истинския ни живот.
Ние трябва силно да желаем да намерим вечен живот, т.е. духовно съществуване в
Брахман, Абсолюта. Вечното царство Брахман е описано в Бхагавад-гита като
вечната страна, от която никой не се връща. Това е царството на Бога.
Не можем да проследим началото на сегашния ни материален живот, нито
пък е необходимо да знаем как сме станали обусловени от материалното
съществуване.Трябва да сме доволни, че разбираме, че по един или друг начин този
материален живот е започнал в незапомнени времена и сега наш дълг е да се
отдадем на Върховния Бог, който е първоначалната причина на всички причини.
Предварително необходимото условие да се върнем обратно при Бога е дадено в

Бхагавад-гита [15.5]; „Този, който е освободен от илюзия, фалшив престиж и
неподходящо общуване; който разбира вечното; който е приключил с материалната
похот, свободен е от двойствеността щастие – нещастие и знае как да се отдаде на
Върховната Личност, достига това вечно царство.”
Този, който е убеден в духовната си същност и е освободен от материалното
схващане за живота; който е освободен от илюзия и се е издигнал над гуните на
материалната природа; който постоянно полага усилия да разбере духовното
знание и напълно се е откъснал от сетивното наслаждение, може да се върне при
Бога. Такъв човек се нарича амудха (за разлика от мудха, т.е. глупака и невежия),
защото е освободен от двойствеността щастие – нещастие.
А каква е природата на Божието царство? – Тя е описана в Бхагавад-гита
[15.6] така: „Това мое жилище не се осветява от слънце или луна, нито от
електричество. Този, който го достигне, никога не се връща в материалния свят.”
Макар че всяко място в творението е в царството на Бога (понеже Той е
върховният притежател на всички планети), съществува все пак и Негово лично
жилище, което напълно се различава от вселената, в която живеем сега. И това
жилище се нарича парамам, т.е. върховна обител. Дори и на земята има държави, в
които жизненият стандарт е висок, и държави, в които жизненият стандарт е нисък.
Освен тази Земя има безброй други планети, разпръснати из цялата вселена, и
някои от тях се смятат за по-висши, а други – за по-низши. При всички случаи
обаче всички планети под властта на външната енергия, материалната природа, се
нуждаят от слънчевите лъчи или от светлината на огъня, за да могат да
съществуват, защото материалната вселена е област на тъмнината. Отвъд нея се
намира духовното царство, за което се казва, че действа в съответствие с висша
природа на Бога. Това царство е описано в Упанишадите така: „Там не са нужни
слънце, луна или звезди, нито пък това жилище се осветява с електричество или
друга форма на огън. Всички материални вселени са осветени от отражението на
духовната светлина и понеже тази висша природа е винаги себеосветяваща се,
можем да видим блясък от светлина дори в най-гъстия мрак на нощта.” В Харивамша духовната природа е обяснена от самия Върховен Бог така:” Ослепителното
сияние на безличностния Брахман [личностният Абсолют] осветява всичко
съществуващо – както материално, така и духовно. Но ти, Бхарата, трябва да
знаеш, че това излъчване Брахман е сияние от Моето тяло.” В Брахма-самхита се
потвърждава същото. Не трябва да мислим, че можем да достигнем това жилище с
материални средства, такива като космическите кораби, но със сигурност трябва да
знаем, че този, който може да достигне духовното жилище на Кршна, може да се
наслаждава на вечно духовно блаженство, без прекъсване. Като живи същества,
които допускат грешки, ние имаме два стадия на съществуване. Единият се нарича
мателиално съществуване; то е испълнено със страдания на раждането, смъртта,
старостта и болестите, а другият се нарича духовно съществуване – при него има
вечен духовен живот на блаженство и знание. В материалното си съществуване ние
се ръководим от материалното схващане за тялото и ума, а в духовното
съществуване постоянно можем да се наслаждаваме на щастливо трансцендентално
общуване с Божествената Личност. В духовното съществуване ние никога не
изгубваме Бога.
Движението за Кршна съзнание се опитва да доведе до това съществуване
цялото човечество. Със сегашното си материално съзнание ние сме привързани към
сетивното, материалното схващане за живота, но то веднага може да бъде

отстранено чрез предано служене на Кршна, т.е. Кршна съзнание. Ако приемем
принципите на преданото служене, можем да се издигнем над материалните
схващания за живота и да се освободим от гуните на доброто, страстта и
невежеството, дори и погълнати от различни материални ангажименти. Всеки,
който се занимава с материални дейности, може да извлече най-голяма полза от
страниците на Връщане при Бога и други издания на движението за Кршна
съзнание. Тези книги помагат на всички хора да отсекат корените на неизтощимото
баняново дърво – материалното съществуване. Те са предназначени да ни научат да
се откажем от всичко, свързано с материално схващане за живота, и да вкусим
духовния нектар във всеки обект. Този стадий може да бъде постигнат само чрез
предано служене и по никакъв друг начин. Като отдава такова служене, човек може
веднага да постигне освобождение (мукти), дори и в настоящия си живот.
Повечето духовни стремежи са обагрени с материален оттенък, но чистото предано
служене стои над всяко материално замърсяване. Тези, които желаят да се върнат
при Бога, трябва само да приемат принципите на движението за Кршна съзнание и
просто да насочат съзнанието си към лотосовите крака на Върховния Бог,
Божествената Личност, Кршна.

Какво е Кришна съзнание?
През юли 1975 г. независимата политическа репортерка Сенди Никсън взема това
интервю в жилището на Шрила Прабхупада в Кршна центъра във Филаделфия.
Тази беседа е прекрасно въведение в Кршна съзнанието и обхваща такива важни
теми, като Харе Кршна мантрата, връзката на духовния учител с Бога,
разликата между истинския и мнимия гуру, мястото на жените в Кршна
съзнанието, индийската кастова система и връзката между съзнанието за
Христос и Кршна съзнанието.
Мис Никсън: Първият ми въпрос е основен. Какво е Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: Кршна означава Бог. Всички ние сме тясно свързани с Него,
защото Той е първоначалният ни баща. Но ние сме забравили тази връзка. Когато
почнем да питаме: „Каква е връзката ми с Бога? Каква е целта на живота?, – биваме
наричани Кршна осъзнати.
Мис Никсън: Как се развива Кршна съзнание в практикуващия?
Шрила Прабхупада: Кршна съзнанието вече съществува в сърцето на всеки. Но
поради материалното схващане за живота ние сме го забравили. Методът на
повтаряне на Харе Кршна махамантрата – Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна
Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рам, Рама Рама, Харе Харе – възстановява
Кршна съзнанието, което вече имаме. Преди няколко месеца например тези
американски и европейски момчета не знаеха за Кршна, но вчера видяхме как пееха
Харе Кршна и танцуваха в екстаз по време на цялата Ратха-йатра процесия
[годишен фестивал, организиран в големите градове по света от движението за
Кршна съзнание]. Мислите ли че беше изкуствено? – Не. Никой не може да повтаря
святите имена и да танцува по принуда часове наред. Те всъщност бяха събудили
своето Кршна съзнание, следвайки този авторитетен метод. Това е обяснено в
Чаитанйа-чаритамрта [Мадхйа 22.107];

нитйа-саддха кршна-према садхйа кабху найа
шраванади-шаддха-читте карайе удайа
Кршна съзнанието спи в сърцето на всеки и когато човек почне да общува с
преданоотдадени, то се събужда. Кршна съзнанието не се привнася. Както у
момчето, което общува с момиче, се събужда естествено влечение към него, така
когато при общуването си с преданоотдадени човек чуе за Кршна, той пробужда
заспалото си Кршна съзнание.
Мис Никсън: Каква е разликата между Кршна съзнанието и съзнанието на
Христос?
Шрила Прабхупада: Съзнанието за Христос е също кршна съзнание, но тъй като
днес хората не следват правилата и предписанията на християнството – заповедите
на Исус Христос, – те не стигат до равнището на съзнание за Бога.
Мис Никсън: Сред всички религии кое е уникалното в Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: На първо място религия означава да знаем Бога и да Го
обичаме. Това е религия. Днес поради липса на възпитание никой не знае Бога, а за
това да Го обича, и дума не може да става. Хората са доволни и само като ходят на
църква и се молят: „О, Боже, дай ни хляба наш насъщен.” В Шримад-Бхагаватам
това се нарича измамна религия, защото целта й не е да се узнае и обикне Богът, а
да се получи някаква лична изгода. С други думи, ако твърдя, че следвам някаква
религия, но не знам кой е Богът и как Го обичам, аз се занимавам с измамна
религия. Що се отнася до християнската религия, тя дава на всеки пълна
възможност да разбере Бога, но никой не се възползва от това. Например в
библията има заповед „Не убивай!”, но християните са построили най-големите
кланици в света. Как могат да осъзнаят Бога, ако не се подчиняват на заповедите на
Господ Исус Христос? И това става не само в християнската, но и във всяка друга
религия. Названието „индус”, „мюсюлманин” или „християнин” е само гумен
печат. Никой от тях не знае кой е Богът и как да бъде обичан Той.
Мис Никсън: Как човек може да различи един истински от един мним духовен
учител?
Шрила Прабхупада: Духовен учител е този, който ни учи как да опознаем Бога и
как да Го обичаме. Понякога негодници позьори заблуждават хората. „Аз съм Бог”
– твърдят те и хората, които не знаят какво е Бог, им вярват. Трябва да бъдеш
сериозен ученик, за да разбереш кой е Богът и как да Го обичаш. В противен
случай само ще си губиш времето. Така че разликата между нас и другите е, че ние
сме единствено движение, което може да научи човек как да опознае Бога и как да
Го обича. Ние представяме наука за това, как човек може да разбере Кршна,
Върховната Божествена Личност, като прилага на практика ученията на Бхагавадгита и Шримад-Бхагаватам. Те ни учат, че единственият ни дълг е да обичаме
Бога. Не е наша работа да молим Бога за жизненонеобходимото ни. Той дава
нобходимото на всеки – дори на този, който няма религия. Котките и кучета
например нямат религия и въпреки това Кршна ги снабдява с необходимото за
живот. Тогава защо да безпокоим Бога за насъщния ни хляб? Той ни го доставя.
Истинска религия означава да научим как да обичаме Бога. Шримад-Бхагаватам
[1.2.6] казва:
са ваи пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокшадже

ахаитукй апратихата
йайатма супрасидати
Първокласната религия учи човек как да обича Бога без какъвто и да било мотив.
Ако служа на Бога за някаква изгода, това е бизнес – а не любов. Истинската любов
към Бога е ахаитукй апратихата – тя не може да бъде възприпятствана от никаква
материална причина. Тя е безусловна. Ако човек наистина иска да обича Бога, за
него няма никакви препятствия. Всеки може да обича Бога, независимо дали е
беден или богат, черен или бял.
Мис Никсън: Всички пътища ли водят до една и съща цел?
Шрила Прабхупада: Не. Има четири грепи хора – карми, джнани, йоги и бхакти –
и всяка от тях постига различна цел. Кармите работят за някаква материална
изгода. В градовете например много хора работат упорито ден и нощ и целта им е
да получат пари. Следователно те работят за плодовете от труда си. Те са карми.
Джнани е човекът, който мисли: „Защо да работя толкова много? Птиците,
пчелите, слоновете и другите създания нямат професия и въпреки това ядат. Тогава
защо е нужно да работя толкова упорито? По-скоро нека се опитам да разреша
проблемите на живота – раждането, смъртта, старостта и болестите.” Джнаните се
опитват да станат безсмъртни. Те смятат, че ако се слеят със съществуването на
Бога, ще останат извън влиянието на раждането, смъртта, старостта и болестите. А
йогите се опитват да придобият мистични сили, за да показват чудеса. Един йоги
например може да стане много малък: ако го заключим в стая, той може да излезе
през някакъв малък отвор. Като демонстрира такива магии, той бива приеман за
много забележителен човек.Разбира се, съвременните йоги показват само
гимнастически упражнения – те нямат истински могъщества. Истинските йоги
притежават могъщества, но те не са духовни, а материални. Така един йоги иска
мистични сили, един джнани – освобождение от страданията на живота, а един
карми – материална изгода. Но един бхакта (преданоотдаден) не желае нищо за
себе си. Той иска само да служи на Бога, просто от любов, точно както майката
служи на дедето си. Когато майката служи на детето си, и въпрос не може да става
за изгода – тя се грижи за него от чиста привързаност и любов.
Когато стигнете до този стадий – да обичате Бога, – това е съвършенството.
Нито кармите, нито джнаните, нито йогите могат да опознаят Бога – могат да Го
опознаят само бхактите. Както Кршна казва в Бхагавад-гита [18.55]: бхактйа мам
абхиджанати – „Само чрез метода бхакти човек може да разбере Бога.” Кршна
никога не казва, че човек може да Го разбере чрез друг метод. Никога. Единствено
чрез бхакти. Ако се интересувате от това да опознаете Бога и да Го обикнете,
трябва да поемете пътя на предаността. Никой друг метод няма да ви помогне.
Мис Никсън: Каква промяна претърпява човек по пътя...
Шрила Прабхупада: Никаква промяна – първоначалното ви съзнание е Кршна
съзнанието. Сега снъзнанието ви е покрито от много боклуци. Трябва да го
изчистите – и тогава ще се появи Кршна съзнанието. Съзнанието ни е като водата.
По природа тя е чиста и прозрачна, но понякога става мътна. Ако филтрирате
водата от калта, тя възстановява първоначалното си състояние – чистота и
прозрачност.
Мис Никсън: Може ли човек да действа по-добре в обществото, след като стане
Кршна осъзнат?

Шрила Прабхупада: Да, можете да видите, че учениците ми не са пияници и
месоядци и от физиологична гледна точка са много чисти – никога не заболяват от
сериозни болести. Всъщност да се изостави яденето на месо не е въпрос на Кршна
съзнание, а на цивилизован човешки живот. Богът е дал на човешкото общество
толкова много неща за ядене – хубави плодове, зеленчуци, зърно и превъзходно
мляко. От мляко могат да се приготвят стотици питателни храни, но хората не
знаят как. Вместо това те поддържат огромни кланици и ядат месо. Те не са дори
цивилизовани. Когато човек не е цивилизован, той убива беззащитните животни и
ги яде.
Цивилизованите хора познават изкуството да приготвят питателни храни от
мляко. Например в нашата ферма Ню Врндавана в Западна Вирджиния ние
приготвяме стотици превъзходни неща от мляко. Когато идват посетители, те се
учудват, че от мляко могат да се приготвят такива хубави неща. Кръвта на кравата
е много хранителна и цивилизованите хора я използват под формата на мляко.
Млякото не е нищо друго, освен видоизменена кравешка кръв. От млякото могат да
се направят толкова много неща – кисело мляко, извара, гхи (пречистено масло) и
т.н. – и от комбинирането на тези млечни продукти със зърно, плодове и зеленчуци
могат да се направят стотици ястия. Това именно е цивилизован живот – не
директното убийство на животното и изъяждането на плътта му. Беззащитната
крава яде само трева, дадена от Бога, и доставя мляко, с което можем да се
препитаваме. Смятате ли, че да се прерязва гърлото на кравата и да се яде плътта й,
е цивилизовано?
Мис Никсън: Не, стопроцентово съгласна съм с Вас. Едно нещо ми е много чудно:
могат ли Ведите да се възприемат и символично, и дословно?
Шрила Прабхупада: Не. Те трябва да се приемат такива, каквито са, а не
символично, като притчи. Затова сме представили Бхагавад-гита такава, каквато
е.
Мис Никсън: Опитвате ли се да възстановите на Запад древната индийска кастова
система? Гита посочва кастовата система...
Шрила Прабхупада: Къде Бхагавад-гита посочва кастовата система? Кршна
казва: чатур-варнйам майа срштам гуна-карма-вибхагашах – „Аз създадох
четирите социални групи според качествата и работата на хората.” [Бхагавад-гита
4.13] В обществото например има както инженери, така и практикуващи лекари.
Казвате ли, че те принадлежат към различни касти – че едните са в инженерска
каста, а другите са в лекарската каста? – Не. Ако човек получи образование в
медицински факултет, приемаме го за доктор, а ако завърши инженерство,
приемаме го за инженер. По същия начин Бхагават-гита определя четири
социални групи хора: групата на високоинтелигентните хора, групата на
управляващите, групата на производителите и групата на обикновените работници.
Това разпределение е естествено. Едната група хора е много интелигентна. Но за да
придобият наистина качествата на първокласни хора, каквито те са описани в
Бхагавад-гита, те се нуждаят от обучение, така както интелигентното момче
трябва да бъде обучавано в колеж, за да стане квалифициран лекар. Затова в
движението за Кршна съзнание ние учим интелигентните хора как да контролират
ума си, как да контролират сетивата си, как да бъдат честни, как да бъдат чисти
външно и вътрешно, как да станат мъдри, как практически да прилагат в живота
знанието си и как да станат осъзнати за Бога. Всички тези момчета [посочва

седналите ученици] имат първокласна интелигентност и ние ги учим да я използват
правилно.
Ние не въвеждаме кастова система, при която всеки негодник, роден в
семейство на брахмана, автоматично става брахмана. Той може да има навиците на
петокласен човек, но бива приеман за първокласен, защото е роден в семейство на
брахмана. Ние не приемаме това. Ние признаваме за първокласен този, който е
обучен като брахмана. Няма никакво значение дали е индиец, европеец или
американец, дали е роден в нископоставено или високопоставено семейство. Всеки
интелигентен човек може да бъде обучен и да придобие първокласни навици.
Искаме да премахнем нелепото схващане, че налагаме на учениците си индийската
кастова система. Ние просто избираме хора с първокласна интелигентност и ги
обучаваме така, че да станат първокласни във всяко отношение.
Мис Никсън: Какво е мнението Ви за еманципацията?
Шрила Прабхупада: Така нареченото равноправие означава, че мъжете мамят
жените. Да предположим, че мъж и жена се срещат – те стават любовници, имат
сексуални отношения, жената забременява и мъжът я изоставя. Жената трябва да
поеме отговорността за отглеждането на детето и да проси от правителството
парични помощи или да убие детето, като направи аборт. Това е независимостта на
жената. В Индия, дори жената да е бедна, тя остава на грижите на съпруга си и той
поема отговорност за нея. Когато забременее, тя не е принудена да убива детето си
или да го поддържа чрез просия. Така че кое наричате истинска независимост –
жената да остане на грижите на съпруга си или да доставя наслада на всеки
срещнат?
Мис Никсън: А що се отнася до духовния живот, може ли жената да има успех в
Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: Ние не правим разлика между половете. Ние даваме Кршна
съзнание както на мъжете, така и на жените. Ние приемаме мъже, жени, бедни,
богати – всеки. В Бхагавад-гита [5.18] Кршна казва:
видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама-даршинах
„Смиреният мъдрец благодарение на истинското знание гледа еднакво на учения и
благороден брахмана, на кравата, на слона, на кучето и на кучеядеца.”
Мис Нексън: Бихте ли обяснили значението на Харе Кршна мантрата?
Шрила Прабхупада: Съвсем просто е. Харе означава „О, енергия на Бога”, а Кршна
означава „О, Бог Кршна”. Както в материалния свят има мъжки и женски
индивиди, така Богът е първоначалният мъжки индивид (пуруша), а Неговата
енергия (пракрти) – първоначалният женски индивид. И така, когато повтаряме
Харе Кршна, ние казваме: „О, Бог Кршна, о, енергия на Кршна, бъдете милостиви и
ме ангажирайте в предано служене.”
Мис Никсън: Бихте ли ми казали нещо за живота си? Как узнахте, че Вие сте
духовния учител на движението за Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: Животът ми е обикновен. Бях глава на семейство, с жена и
деца (сега имам внуци), когато моят духовен учител ми каза да отида в западните

страни и да проповядвам Кршна съзнание. Така аз напуснах всичко и сега се
опитвам да изпълня неговите инструкции и инструкциите на Кршна.
Мис Никсън: На каква възраст бяхте, когато той Ви каза да отидете на Запад?
Шрила Прабхупада: Той ми каза да проповядвам Кршна съзнание на Запад при
първата ни среща. Тогава бях на двадесет и пет години, женен, с две деца.
Направих всичко възможно да изпълня нарежданията му и през 1944 г., когато бях
все още семеен, започнах да издавам списанието Връщане при Бога. През 1959 г.,
след като се оттеглих от семейния живот, започнах да пиша книги и през 1965 г.
дойдох в Съединените щати.
Мис Никсън: Вие казахте, че не сте Бог и все пак, като страничен човек, ми се
струва, че вашите преданоотдадени се отнасят към Вас като че ли сте Бог.
Шрила Прабхупада: Да, това е техен дълг. Тъй като духовният учител изпълнява
заповед на Бога, той трябва да бъде почитан толкова, колкото и Богът, така както
държавният служител трябва да бъде почитан колкото правителството, защото
изпълнява заповед на правителството. Дори да е най-обикновен полицай, трябва да
му се окаже почит, защото той служи на правителството. Това не означава обаче,
че той е правителството. Сакшад-дхаритвена самаста-шастраир / уктас татха
бхавйата ева садбхих – „Духовният учител трябва да бъде почитан толкова,
колкото и Върховният Бог, защото той е най-довереният слуга на Бога. Това се
признава от всички резкрити писания и се следва от всички авторитети.”
Мис Никълсън: Удивявам се също така на многото прекрасни вещи, които Ви
носят преданоотдадените. Например Вие се върнахте от летището в красива
луксозна кола. Аз се чудя на това, защото...
Шрила Прабхупада: Това учи учениците да почитат духовния учител така, както
почитат Бога. Ако почитате представителя на правителството колкото самото
правителство, ще трябва да го посрещнете богато. Ако почитате духовния учител
колкото Бога, трябва да му предложите същия разкош, който бихте предложили на
Бога. Богът пътува в златна кола. Ако учениците предоставят на духовния учител
обикновена кола, това не е достатъчно, защото духовният учител трябва да бъде
посрещан, както Богът. Ако Богът дойде у дома Ви, обикновена кола ли ще му
дадете – или ще намерите златна?
Мис Никсън: Един от най-трудните за страничния човек аспекти на Кршна
съзнанието е приемането на муртито в храма – как то представя Кршна. Бихте ли
казали нещо за това?
Шрила Прабхупада: Да. Засега, тъй като не сте била обучавана да виждате
Кршна, Той милостиво се явява пред Вас и така можете да Го видите. Вие можете
да виждате дърво и камък, но не можете да виждате това, което е духовно.
Представете си, че баща Ви е в болница и умира. Вие плачете край леглото му:
„Баща ми си отива!” Но защо казвате, че той си отива? Кое е това нещо, което си
отива?
Мис Никсън: Добре, душата му си отива.
Шрила Прабхупада: А видяла ли сте тази душа?
Мис Никсън: Не
Шрила Прабхупад: И така, Вие не можете да видите душата, а Богът е Върховната
Душа. Всъщност Той е всичко – дух и материя, – но Вие не можете да Го видите в
духовната Му същност. Затова само от великодушие към Вас, от безгранична
милост, Той се явява под формата на дървено или каменно мурти – за да можете да
Го видите.

Мис Никсън: Много Ви благодаря.
Шрила Прабхупада: Харе Кршна.

Дефиниция за Бог
Съвременният човек има много и разнообразни концепции за Бога. Децата са
склонни да си Го представят като старец с бяла брада. Много от възрастните
хора смятат, че Богът е невидима сила или мисловно понятие, или е цялото
човечество, вселената, или дори самият човек. В тази лекция Шрила Прабхупада
описва подробно понятието Кршна съзнание – удивително проникновен възглед за
Бога.
Дами и господа, много съм ви благодарен, че вземате участие в Кршна
съзнание. Когато през 1966 г. в Ню Йорк беше регистрирано това общество, един
приятел предложи то да се нарече общество за Божие съзнание. Той смяташе, че
името Кршна е сектанско. В речника също пише, че Кршна е име на индуски бог.
Но ако изобщо може да се припише някакво име на Бога, то е „Кршна”.
Всъщност Богът няма специално име. Като казваме, че Богът няма име,
искаме да кажем, че никой не знае колко имена има Той. Щом Богът е безграничен,
и имената Му са безгранични. Затова не можем да изберем едно име. Например
Кршна понякога бива наричан Йашода-нандана, синът на майка Йашода; или
Деваки-нандана, синът на Деваки; или Васудева-нандана, синът на Васудева; или
Нанда-нандана, синът на Нанда. Понякога бива наричан Партха-саратхи, което
означава, че е колесничар на Арджуна, който понякога бива наричан Партха, син на
Пртха.
Богът има много взаимоотношения с многобройните Си преданоотдадени и
в зависимост от тези отношения Той бива наричан с различни имена. Тъй като Той
има безброй преданоотдадени и безброй много отношения с тях, Той има и безброй
много имена. Не можем да намерим само едно име. Но името Кршна означава
„всепривличащ”. Богът привлича всички. Това е дифиницията за Бог. Виждали сме
много картини, изобразяващи Кршна – виждаме, че Той привлича кравите,
теленцата, птиците, животните, дърветата, растенията и дори водата във
Врндавана. Той прпивлича пастирчетата, гопите, Нанда-Махараджа, Пандавите и
цялото човешко общество. Затова, ако може да бъде дадено някакво определено
име на Бога, то е „Кршна”.
Параша Муни, велик мъдрец и баща на Вйасадева, който пък е съставил
цялата ведическа литература, дава следното определение за Бога:
аишварйасйа самаграсйа
вирйасйа йашасах шрийах
джнана-ваирагйайош чаива
шаннам бхага итингана
[Вишну Пурана 6.5.47]
Парашара Муни определя Бхагаван, Върховната Божествена Личност, като този,
който притежава шестте съвършенства – който е изпълнен с цялата сила, слава,
богатство, знание, красота и отречение.

Бхагаван, Върховната Божествена Личност, е притежателят на всички
богатства. В света има много богати хора, но никой не може да претендира, че
владее цялото богатство. Нито пък някой може да твърди, че няма по-богат от него.
Но от Шримад-Бхагаватам разбираме, че когато Кршна е бил на тази земя, Той е
имал 16 108 съпруги и всяка от тях живеела в украсен със скъпоценни камъни
мраморен дворец. Стаите са били пълни с мебели от слонова кост и злато и
навсякъде е царувал разкош. Всичко това е описано много живо в ШримадБхагаватам. В историята на човешкото общество няма да открием никой, който да
е притежавал шестнадесет хиляди съпруги или шестнадесет хиляди двореца. Не е
така, че Кршна е ходел единия ден при една съпруга, а другия ден при друга. Не,
Той лично е присъствал по едно и също време във всеки дворец. Това означава, че
Самият Той се е размножавал в 16 108 форми. Това е невъзможно за обикновения
човек, но не е много трудно за Бога. Щом богът е безграничен, Той може да се
размножава в безкрайно много форми, в противен случай думата безграничен не би
имала смисъл. Богът е всемогъщ: Той може да поддържа не само шестнадесет
хиляди, а шестнадесет милиона съпруги и въпреки това да няма никакви
затруднения, в противен случай думата всемогъщ би била лишета от съдържание.
Всички тези черти са много привлекателни. От опит знаем, че ако в
материалния свят човек е богат, той привлича. В Америка например Рокфелер и
Форд са обаятелни за много хора поради богатствата си. Те привличат, въпреки че
не притежават цялото световно богатство. Тогава колко по-обаятелен е Богът,
който притежава всички богатства.
Кршна притежава също и безгранична сила. Неговата сила става видна още
от момента на ражданету Му. Когато Кршна бил едва на три месеца, вещицата
Путана се опитала да Го убие, но вместо това самата тя била убита от Кршна. Това
е Богът. Той е Бог от самото начало. Той не става Бог с помощта на медитация или
мистична сила. Кршна не е такъв вид Бог. Кршна си е бил Бог от момента на
появяването Си.
Кршна притежава и безкрайна слава. Ние, разбира се, сме преданоотдадени
на Кршна – знаем за Него и Го възхваляваме, – но освен нас, милиони хора по света
съзнават славата на Бхагавад-гита. Във всички страни, из целия свят Бхагавадгита се чете от философи, психолози и религиозни хора. Нашата Бхагавад-гита се
продава много добре – защото стоката е чисто злато. Има много издания на
Бхагавад-гита, но те не са истински. Нашето издание се купува повече, защото
представляваме Бхагавад-гита такава, каквато е. Славата на Бхагавад-гита е
славата на Кршна.
Красотата е друго съвършенство, което Кршна притежава в безкрайна
степен. Самият Той е много красив, такива са и всичките Му придружители. Тези,
които са били благочестиви в миналия си живот, в този материален свят получават
възможност да се родят в добри семейства и в добри нации. Американците са
много богати и красиви и това е резултат от благочестиви дейности. Хората от
целия свят изпитват влечение към американците, защото те са напреднали в
научното знание, в богатството, красотата и т.н. Тази планета е само една
незначителна планета във вселената и все пак на нея една страна – Америка – има
толкова много обаятелни черти. Само можем да си представяме колко много са
обаятелните черти, които притежава Богът, създателят на цялото космическо
творение. Колко красив тябва да е Той – който е създал цялата красота.

Човек привлича не само с красотата си, но и със знанието си. Ученият и
философът могат да привличат със знанието си, но кое знание е по-велико от това,
което е дадено от Кршна в Бхагавад-гита? Това знание няма равно на себе си в
света. В същото време Кршна притежава цялото торечение (ваирагйа). Толкова
неща в този материален свят действат под ръководството на Кршна, но всъщност
Кршна не е тук. Големият завод продължава да работи, макар че собственикът му
не присъства. По същия начин енергиите на Кршна действат под ръководството на
Неговите помощници, полубоговете. Така Кршна е настрана от материалния свят.
Всичко това е описано в разкритите писания.
Следователно според дейностите Си Богът има много имена, но тъй като
притежава много съвършенства и с тях привлича всеки, Той се нарича Кршна. Във
ведическата литература се казва, че Богът има много имена, но „Кршна” е
основното Му име.
Движението на Кршна съзнание има за цел да разпространява името на Бога,
величието на Бога, дейностите на Бога, красотата на Бога и любовта на Бога. В този
материален свят има много неща и всички те са в Кршна. Най-характерната черта
на материалния свят е сексът и той също е представен в Кршна. Ние обожаваме
Радха и Кршна, а между тях има привличане, но духовното привличане е различно
от материалното. У Кршна сексът е реален, а тук в материалния свят, той не е
реален. Всичко, с което се занимаваме тук, съществува и в духовния свят, но тук то
няма истинска стойност. То е само отражение. Зад витрините ние виждаме много
манекени, но никой не се интересува от тях, защото всеки знае, че не са истински
хора. Манекенът може да бъде много красив, но той е недействителен. А когато
хората видят красива жена, те са привлечени, защото мислят, че е истинска.
Всъщност т.нар. „живеещи” са също мъртви, защото тялото е само буца материя;
щом душата го напусне, никой не се интересува от т.нар. красиво женско тяло.
Истинският фактор, истинската привличаща сила е дуповната душа.
В материалния свят всичко е изградено от мъртва материя, затова той е само
имитация. Реалността на нещата съществува в духовния свят. Тези, които са чели
Бхагавад-гита, могат да разберат какво е духовния свят, защото там се описва:
парас тасмат ту бхаво’нйо
‘вйакто ‘вйактат санатанах
йах са сарвешу бхутешу
нашйатсу на винашйати
„Но има и друга природа, която е вечна и трансцендентална към тази проявена и
непроявена материя. Тя е върховна и никога не бива унищожавана. Когато всичко в
този свят се унищожава, тази природа остава същото.” [Бхагавад-гита 8.20]
Учените се опитват да изчислят дължината и ширината на материалния свят,
но не могат да започнат. Ще им трябват хиляди години да отидат дори само до найблизката звезда. А какво да говорим за духовния свят! Ние не можем да опознаем
материалния свят – как тогава можем да узнаем какво има отвъд него? Работата е
там, че трябва да узнаем това от достоверен източник.
Най-достоверният източник е Кршна, защото Той е резервоарът на цялото
знание. Никой не е по-мъдър или по-добре осведомен от Кршна. Кршна ни
информира, че отвъд материалния свят има духовно небе, изпълнено с безброй
планети. Това небе е далеч-далеч по-голямо от материалното космическо

пространство, което представлява само една четвърт от цялото творение. По същия
начин живите същества в материлания свят са само малка част от живите същества
в цялото творение. Материалният свят се сравнява със затвор и както затворниците
са само малък процент от цялото население, така и живите същества в материалния
свят съставляват само една част от всички живи същества.
Тези, които въстават срещу Бога, които са престъпници, биват поставяни в
материалния свят. Понякога престъпниците казват, че и пет пари не дават за
правителството, но въпреки това те биват арестувани и наказвани. По същия начин
живите същества, които проявяват неподчинение спрямо Бога, биват поставяни в
материалния свят.
По природа живите същества са неразделно свързани с Бога частици; те са
свързани с Него точно както синове с баща си. Християните също смятат, че Богът
е върховният баща. Те отиват на църква и се молят: „Отче наш, който си на
небето...” Схващането за Бога като за баща е дадено също и в Бхагавад-гита [14.4]:
сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита
„Трябва да е ясно, че всички биологични видове живот, о, сине на Кунти, са
получили възможността да се родят в тази материална природа и Аз съм
семедаващият баща.”
Има 8 400 000 вида живот – водни животни, растения, птици, зверове,
насекоми и човешки същества. Повечето от човешките същества са
нецивилизовани, а от малкото цивилизовани видове съвсем малко човешки
същества се заемат с религиозен живот. Повечето от т.нар. „религиозни” хора са
отъждествяват с обозначения, заявявайки: „Аз съм индус”, „Аз съм мюсюлманин”,
„Аз съм християнин” и т.н. Някои извършват филантропски дейности, други дават
помощи на бедни и отварят училища и болници. Този алтруизъм се нарича кармаканда. След милионите такива карма-канди може да има някой джнани („такъв,
който знае”). От милионите джнани може да има някой освободен, а сред
милиардите освободени души единици са способни да разберат Кршна. Такова е
положението на Кршна. Както Самият Той казва в Бхагавад-гита [7.3]:
манушйанам сахасрешу
кашчид йатати сиддхайе
йататам апи сиддханам
кашчин мам ветти таттватах
„От много хиляди хора някой може би се стреми към съвършенство, а от тези,
които са постигнали съвършенство, едни единици наистина Ме познават.”
Следователно да разберем Кршна, е много трудно. Но макар че да се разбере
Кршна, е трудно, в Бхагавад-гита Богът обяснява какво представлява Той Самият.
Той казва, че е като това и това, че материалната природа е такава, а духовната –
такава, че живите същества са такива, а Върховната Душа - такава. Така в
Бхагавад-гита всичко е описано много подробно. Макар че разбирането на Бога е
много трудно, не е трудно, когато Самият Бог ни дава собственото Си знание.

Всъщност това е единственият начин, по който можем да разберем Бога. Не е
възможно да Го разберем чрез собствените си размишления, защото Той е
неограничен, а ние сме ограничени. Както знанието ни, така и възприемането ни са
много ограничени – тогава как бихме могли да разберем неограниченото? А ако
просто приемем твърдението за неограниченото, можем да стигнем до
положението да Го разберем. Това разбиране е нашето съвършенство.
Умозрителното знание за Бога няма да ни отведе доникъде. Ако едно момче
иска да научи кой е баща му, най-простият начин да попита майка си. Майката ще
отговори: „Това е твоят баща.” Такъв е начинът за получаване на съвършено
знание. Разбира се, човек може да разсъждава за това, кой е неговият баща,
питайки се дали е този или онзи човек, и питайки, може да обиколи целия град:
„Вие ли сте моят баща? Вие ли сте моят баща?” Но знанието, получено по този
начин, винаги ще бъде несъвършено. Човек никога не би открил баща си по този
начин. Най-простият начин е човек да получи знание от авторитет – в този случай
майка си. Тя просто казва: „Това е твоят баща.” Така знанието ни е съвършено.
Трансценденталното знание е нещо подобно. Но преди говорех за духовния свят.
Този духовен свят не се подчинява на нашите размишления. Богът казва: „Има
духовен свят и той е моето жилище.” По този начин ние получаваме знание от
Кршна, най-големия авторитет. Ние може да не сме съвършени, но знанието ни е
съвършено, защото е получено от съвършен източник.
Движението за Кршна съзнание е предназначено да даде съвършено знание
на човешкото общество. С такова знание човек може да разбере кой е той, кой е
Богът, какво е материалният свят, защо сме дошли тук, защо трябва да понасяме
толкова много нещастия и страдания и защо трябва да умираме. Разбира се, никой
не иска да умира, но смъртта идва. Никой не иска да остарява, но въпреки това
старостта идва. Никой не иска да страда от болести, но болестта идва. Това са
истинските проблеми на човешкия живот и те трябва да бъдат разрешени.
Цивилизацията помага да усъвършенстваме храненето, спането, съвкупляването и
защитата, но не това са истинските ни проблеми. Човек спи и кучето спи. Човек не
става по-напреднал от това, че има хубав апартамент И в двата случая дейността е
една и съща – спане. За защитата си човек е открил атомно оръжие, но кучето има
зъби и нокти и също може да се защитава. И в двата случая имаме защита. Човек не
може да каже, че тъй като има атомната бомба, може да завладее целият свят или
цялата вселена. Това е невъзможно. Човекът може да притежава сложен метод за
защита или прекрасен начин на ядене, спане или съвкупляване, но това не го прави
напреднал. Можем да наречем неговия напредък лустросан анимализъм и това е
всичко.
Истински напредък е да опознаем Бога. Ако ни липсва знание за Бога,
всъщност не сме напреднали. Много негодници отричат съществуването на Бога,
защото ако няма Бог, ще могат да продължават греховните си дейности. На тях
може да им много добре да мислят, че няма Бог, но Богът няма да умре само
защото ние Го отричаме. Богът съществува, съществува и Неговото управление. По
Негова заповед изгрява слънцето, изгрява луната, тече водата и океанът се
подчинява с приливите и отливите си. Така по Негово нареждане функционира
всичко. След като всичко върви много добре, как може човек наистина да мисли, че
Богът е мъртв? Ако има лошо управление, можем да кажем, че няма правителство,
но ако има добро управление, как можем да казваме, че няма правителство? Само
защото не познават Бога, хората казват, че Той е мъртв, че няма Бог или че Богът

няма форма. Но ние сме твърдо убедени, че има Бог и че Той е Кршна. Затова ние
Го обожаваме. Това е методът на Кршна съзнание. Опитайте се да го разберете.
Много ви благодаря.

Прераждане и отвъд
През август 1976 г. Шрила Прабхупада прекарва няколко седмици в имението
Бхактиведанта, петнадесет мили северно от Лондон. По това време Майк
Робинсън от Ландън Бродкастинг Къмпъни [английска радиокомпания – Б.пр.] го
интервюира в жилището му. В този разговор, който по-късно е предаден по
радиото, Шрила Прабхупада разкрива, че Кршна съзнание не е „някаква ритуална
церемония на „Аз вярвам – ти вярваш”, а дълбока философска система, която
кратко и ясно излага науката за прераждането.
Майк Робинсън: Можете ли да ми кажете в какво вярвате – каква е философията
на Харе Кршна движението?
Шрила Прабхупада: Да. Кршна съзнание не е въпрос на вяра; то е наука. Найнапред трябва да се разбере разликата между живото и мъртвото тяло. Каква е
разликата? – Разликата е, че когато някой умре, духовната душа, т.е. жизнената
сила, напуска тялото. И затова тялото се нарича „мъртво”. И така, има две неща:
първото е тялото, а второто е жизнената сила в тялото. Ние говорим за жизнената
сила в тялото. Това е разликата между науката на Кршна съзнание, която е духовна,
и обикновената материална наука. Ето защо в началото е много, много трудно
обикновеният човек да оцени нашето движение. Човек най-напред трябва да
разбере, че е душа, т.е. нещо различно от тялото си.
Майк Робинсън: А кога ще разберем това?
Шрила Прабхупада: Можете да го разберете всеки момент, но е необходимо
малко интелигентност. Например когато детето порасне, то става момче, момчето
става млад мъж, младият мъж става зрял мъж и зрелият мъж става старец. През
цялото време, макар че тялото му се изменя от детско в старческо, човек чувства,
че е една и съща личност, че е неизменна същност. Вижде: тялото се променя, но
обитателят в тялото, душата, остава един и същ. Логично е да заключим, че когато
сегашното ни тяло умре, ние ще получим друго тяло. Това се нарича преселване на
душата.
Майк Робинсън: Значи, когато човек умира, това означава, че умира физическото
му тяло, така ли?
Шрила Прабхупада: Да. Това е обяснено много подробно в Бхагават-гита [2.20]:
на джайате мрийате ва кадачин....на ханйате ханйамане шарире.
Майк Робинсън: Често ли се позовавате на цитати?
Шрила Прабхупада: Да, ние често се позоваваме на цитати. Кршна съзнание е
сериозно образование, а не обикновена религия. [Към преданоотдаден:] Намери
този стих в Бхагавад-гита.
Ученикът:
на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах

аджо нитйах шашвато ‘йам пурано
на ханйате ханйамане шарире
„За душата няма нито раждане, нито смърт. Щом вече съществува, тя никога няма
да престане да съществува. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща, неумираща
и предвечна. Тя не бива убивана, когато се убива тялото.”
Майк Робинсън: Много Ви благодаря за това, което ми прочетохте. Бихте ли ми
обяснили малко повече? Ако душата не умира, дали душите на всички хора, които
умират, отиват при Бога?
Шрила Прабхупада: Не е задължително. Ако човек има необходимите качества
(ако през този живот е станал достоен да се върне обратно вкъщи, при Бога), той
може да отиде. Ако не е станал достоен, ще получи друго материално тяло. Има
8 400 000 различни видове телесни форми. Според желанията и кармата му
природните закони дават на човек подходящо тяло. Същото е, когато човек се
зарази от някаква болест и се разболее. Трудно ли е да се разбере?
Майк Робинсън: Много трудно е да се разбере всичко това.
Шрила Прабхупада: Да предположим, че някой се е заразил от едра шарка. След
седем дни симптомите се проявяват. Как се нарича този период?
Майк Робинсън: Инкубационен?
Шрила Прабхупада: Инкубационен. И така, не можете да го избегнете. Ако сте се
заразили с някаква болест, по закона на природата тя ще се развие. По същия начин
по време на живота си вие контактувате с различни гуни на материалната природа и
този контакт определя какъв вид тяло ще вземете в следващия си живот. Това е в
точно съответствие с природните закони. Всеки е контролиран от законите на
природата – хората са напълно зависими, – но от невежество смятат, че са
свободни. Те не са свободни. Те си въобразяват, че са свободни, но са напълно
подвластни на природните закони. И така, следващото Ви раждане ще бъде
определено от дейностите Ви – греховни или благочестиви, според какъвто е
случаят.
Майк Робинсън: Ваша Милост, можое ли да се върнете на това за момент? Вие
казвате, че никой не е свободен. Това означава ли, че ако живеем по правилен
начин, в известен смисъл си осигуряваме добро бъдеще?
Шрила Прабхупада: Да.
Майк Робинсън: Значи, ние сме свободни да избираме това, кое смятаме за важно?
Религията е важна, защото ако вярваме в Бога и живеем правилно...
Шрила Прабхупада: Това не е въпрос на вяра. Не смесвайте тука вярата. Това е
закон. Например има правителство. Може да вярвате или да не вярвате, но ако
нарушите закона, ще бъдете наказан от правителството. По същия начин, дали
вярвате или не вярвате, Богът съществува. Ако не вярвате в Бога и своеволно си
правите, каквото си искате, ще бъдете наказан от природните закони.
Майк Робинсън: Разбирам. Има ли значение каква религия изповядваме? Какво
значение има дали някой е преданоотдаден на Кршна?
Шрила Прабхупада: Не става дума за религия. Става дума за наука. Вие сте
духовно същество, но понеже сте материално обусловен, сте под влиянието на
законите на материалната природа. И така, Вие можете да вярвате в християнската
религия, а аз – в индуската религия, но това не означава, че вие ще остареете, а аз
няма да остарея. Ние говорим за науката за остаряването. Това е природен закон.
Това не означава, че тъй като сте християнин, вие ще остареете, а понеже аз съм

индус, няма да остарея. Всеки ще остарее. По същия начин за всеки са валидни
всички природни закони. Няма значение дали вярвате в тази или в онази религия.
Майк Робинсън: И така, Вие казвате, че има само един Бог, който контролира
всички нас.
Шрила Прабхупада: Има само един Бог и един природен закон и всички ние сме
под влияние на този материален закон. Ние сме контролирани от Върховния. Така
че ако мислим, че сме свободни и можем да правим, каквото си искаме, това ще
бъде нашата глупост.
Майк Робинсън: Разбирам. Можете ли да ми обясните какво значение има да си
член на Харе Кршна движението?
Шрила Прабхупада: Движението за Харе Кршна е предназначено за тези, които са
сериозни в желанието си да разберат тази наука. И дума не може да става, че сме
някаква сектантска група. Не. Всеки може да се присъедини към нас. И учениците
от колежите могат да бъдат приети. Може да бъдете християнин, можете да бъдете
индус, можете да бъдете мохамеданин – няма значение. Движението за Кршна
съзнание приема всеки, който иска да разбере науката за Бога.
Майк Робинсън: А какво значение има човек да бъде обучен да стане Харе Кршна
личност?
Шрила Прабхупада: Ще започне неговото истинско образование. Първото нещо,
което трябва да разберете, е че Вие сте духовна душа. И понеже сте духовна душа,
променяте тялото си. Това е азбуката на духовното разбиране. И така, когато
тялото умре, Вие не умирате. Вие получавате друго тяло, както сменяте палтото и
ризата си. Ако утре дойдете да ме видите и сте облечен с друга риза и друго палто,
ще означава ли това, че сте друга личност? – Не. По същия начин всеки път, когато
умирате, Вие сменяте тела, но Вие, духовната душа в тялото, оставате един и същ,
непроменен. Трябва да стане ясен този пункт. След това човек може да напредва
по-нататък в науката за Кршна съзнание.
Майк Робинсън: Започвам да разбирам, но ми е трудно да проумея каква е
връзката с това, че многобройните Ви ученици раздават Харе Кршна литература по
улиците на Оксфорд.
Шрила Прабхупада: Тази литература е предназначена да убеди хората в
необходимостта от духовен живот.
Майк Робинсън: И вие всъщност не се интересувате дали те ще се присъединят
към Харе Кршна движението или не?
Шрила Прабхупада: Това не е от значение. Нашата мисия е да ги образоваме.
Хората са в незнание; те живеят в рай на глупаците, като мислят, че когато тялото
им умре, всичко свършва. Това у глупост.
Майк Робинсън: И вие всъщност сте загрижени само да им кажете, че животът
има духовно измерение?
Шрила Прабхупада: Първата ни грижа е да ви кажем, че не сте това тяло, че
тялото е ваша обвивка (вашата риза и палто) и че в тялото живеете вие.
Майк Робинсън: Да. Мисля че го схванах сега Ако можем да продължим от там –
Вие казахте, че от начина, по който живеете, зависи животът Ви след смъртта, че
има природни закони, които определят следващия Ви живот. Как става
преселването?
Шрила Прабхупада: Този процес е напълно неосезаем. Духовната душа не може
да бъде видяна от материалните ни очи. Тя е съвсем малка по размер. След
разрушаването на грубото тяло, което е съставено от сетива, кръв, кости, мазнина и

т.н., финото тяло от ум, интелект и его продължава да функционира. В момента на
смъртта това фино тяло пренася малката духовна душа в друго грубо тяло.
Процесът е както носенето на аромати по въздуха. Никой не може да разбере
откъде идва ароматът на рози, но знаем, че въздухът го носи. Ние не можем да
видим как става. Но то става. Също така и начинът на пренасянето на душата е
съвсем незабележим. В зависимост от състоянието на ума в момента на смъртта
съвсем мъничката духовна душа влиза в утробата на дадена майка посредством
семето на бащата и тогава душата развива определен вид тяло, дадено от майката.
То можеда бъде човешко, котешко, кучешко или някакво друго.
Майк Робинсън: Искате да кажете, че ние сме били нещо друго преди този живот?
Шрила Прабхупада: Да.
Майк Робинсън: И ще продължаваме да идваме като нещо друго следващия път?
Шрила Прабхупада: Да, защото сме вечни. Според дейността, която извършвате,
Вие просто си сменяте тялото. Ето защо трябва да поискате да научите как да
спрете цялата тази история, как да останете в своето първоначално духовно тяло.
Това е Кршна съзнание.
Майк Робинсън: Разбирам. Следователно ако стана Кршна осъзнат, няма да има
опасност да се върна като куче?
Шрила Прабхупада: Не. [Към един преданоотдаден:] Намери този стих: джанма
карма ча ме дивйам...
Ученикът:
джанма карма ча ме дивйам
евам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам ети со ‘рджуна
„Този, който знае трансценденталната същност на Моето появяване и дейности,
при напускане на тялото си не е принуден да се връща отново в този материален
свят, а достига жилището Ми, о, Арджуна.” [Бхагавад-гита 4.9]
Шрила Прабхупада: Богът казва: „Всеки, който Ме разбере, е освободен от
раждане и смърт.” Но човек не може да разбере Бога с материалистически
разсъждения. Това не е възможно. Човек трябва най-напред да достигне духовната
платформа. След това той получава интелигентността да разбере Бога и когато Го
разбере, той повече не получава материално тяло. Той се връща обратно вкъщи,
при Бога. Той живее вечно, няма вече смяна на тела.
Майк Робинсън: Ясно. Вие вече два пъти четохте от вашите писания. Откъде
идват тези писания? Може ли да обясните накратко?
Шрила Прабхупада: Нашите писания произлизат от ведическата литература,
която съществува от началото на творението. Когато се появи някакво ново
материално изделие – като микрофона например, – се дава и някаква брошурка, как
да го използваме. Така ли е?
Майк Робинсън: Да, точно така.
Шрила Прабхупада: И тази брошурка съпровожда появяването на микрофона.
Майк Робинсън: Да, вярно.
Шрила Прабхупада: По същия начин и ведическата литература съпровожда
космическото творение, за да обясни как да си служим с него.
Майк Робинсън: Разбирам. Тези писания са съществували от самото начало на
творението. Сега ако може да се придвижим към тема, в която вярвам, че ще бъдете

много убедителен. Каква е главната разлика между Кршна съзнание и другите
източни дисциплини, изучавани на Запад.
Шрила Прабхупада: Разликата е, че ние следваме автентична литература, а
другите си измислят своя собствена литература. Това е разликата. Когато
разглеждате духовни теми, трябва да се консултирате с автентична литература, а не
с литература, създадена от някакъв измамник.
Майк Робинсън: Какво ще кажете за повтарянето на Харе Кршна, Харе Кршна...
Шрила Прабхупада: Повтарянето на Харе Кршна е най-лесния метод, чрез който
човек се пречиства, специално в настоящата епоха, в която хората са много тъпи и
не могат толкова лесно да разберат духовното знание. Но ако човек повтаря Харе
Кршна, неговата интелигентност се пречиства и той може да започне да разбира
духовни неща.
Майк Робинсън: Може ли да ми кажете как сте напътстван в това, което правите?
Шрила Прабхупада: Ние приемаме напътствия от ведическата литература.
Майк Робинсън: От писанията, от които цитирахте?
Шрила Прабхупада: Да, в писанията има всичко. Ние ги обясняваме на английски.
Но не измисляме нищо. Ако измисляме знание, всичко ще се провали. Ведическата
литература е нещо като литературата, която обяснява как да закрепим този
микрофон. Тя казва: „Направете го така: едните гайки трябва да бъдат от тази
страна, около метала.” Не можете да направите никаква промяна, защото всичко ще
се развали. По същия начин, тъй като ние не измисляме нищо, човек трябва само да
прочете някоя от нашите книги, за да получи истинско духовно знание.
Майк Робинсън: Как може философията на Кршна съзнание до повлияе върху
начина, по който живеят хората?
Шрила Прабхупада: Тя може да освободи хората от страданията им. Хората
страдат, защото се заблуждават, че са телата. Ако смятате, че сте палтото и ризата
си, и много старателно изпирате палтото и ризата, но забравяте да ядете, нима ще
бъдете щастлив?
Майк Робинсън: Не, няма да бъда.
Шрила Прабхупада: По същия начин всеки пере само „палтото и ризата”, т.е.
тялото си, но забравя за душата вътре в тялото. Хората нямат информация за това,
какво се намира в това „палто и риза”, т.е. в тялото. Попитайте когото искате какво
е той и той ще отговори: „Аз съм англичанин”, „Аз съм индиец”. И ако кажете: „Аз
и сам виждам, че имате английско или индийско тяло, но какво сте Вие?” – това той
не може да каже.
Майк Робинсън: Ясно.
Шрила Прабхупада: Цялата съвременна цивилизация действа въз основа на
погрешното разбиране, че тялото е „Азът” (дехатма-буддхи). Това е манталитет на
котки и кучета. Да предположим, че се опитвам да вляза в Англия и на границата
ме спирате: „Аз съм англичанин – казвате Вие, – а Вие сте индиец. Защо сте дошли
тук?” И кучето лае: „Бау, бау, защо си дошъл?” Така че каква е разликата в
манталитета? Кучето мисли, че то е куче, а аз съм непознат, Вие смятате, че Вие
сте англичанин, а аз съм индиец. Няма разлика в начина на мислене. Така че ако
дължите хората в невежеството на кучета и обявявате, че сте напреднала
цивилизация, вие сте най-заблудените.
Майк Робинсън: Сега нека се прехвърлим на друга тема. Научих че движението
Харе Кршна проявява изключителен интерес към областите в света, където има
страдания.

Шрила Прабхупада: Да, ние имаме тази единствена грижа. Другите просто
избягват основните проблеми: раждане, старост, болести и смърт. Другите не
разрешават тези проблеми. Те само говорят всякакви глупости. Хората са
заблуждавани. Те са държани в невежество. Нека започнем да им даваме някаква
светлина.
Майк Робинсън: Добре, но освен че давате духовно просветление, грижите ли се
за доброто физическо състояние на хората?
Шрила Прабхупада: Доброто физическо състояние автоматично идва от доброто
духовно състояние.
Майк Робинсън: Как става това?
Шрила Прабхупада: Да предположим, че имате кола. Естествено Вие се грижите
за колата така добре, както за самия себе си. Но Вие не отъждествявате себе си с
колата. Не казвате: „Аз съм тази кола.” Това е глупост. Но това именно правят
хората. Те твърде много се грижат за телесната „кола”, смятайки, че колата е
„Азът”. Те забравят, че те не са колата, че те са духовни души и имат друга работа.
Точно както никой не може да пие бензин и да стане сит, така никой не може да
стане удовлетворен от дейностите на тялото. Човек трябва да намери подходяща
храна за душата си. Ако човек мисли: „Аз съм кола и трябва да изпия този бензин”,
– той е смятан за луд. По същия начин човек, който смята, че той е това тяло, и се
опитва да стане щастлив чрез телесните наслади, също е луд.
Майк Робинсън: Тук има един цитат, който бих искал да обясните. Тази книга ми
беше дадена от вашите хора преди да дойда и едно от нещата, които казвате тук, е
че „религията без разум и логика е само сантименталност.” Можете ли да ми
обясните това?
Шрила Прабхупада: Повечето религиозни хора казват: „Ние вярваме...” Но каква
е стойността на тази вяра? Човек може да вярва в нещо, което в действителност не
е вярно. Например някои от християните казват: „Ние вярваме, че животните нямат
душа.” Това не е вярно. Те вярват, че животните нямат душа, защото искат да ядат
животни, но в действителност животните наистина имат душа.
Майк Робинсън: Как разбирате, че животните имат душа?
Шрила Прабхупада: Вие също можете да разберете. Ето едно научно
доказателство: животното яде и Вие ядете; животното спи и Вие спите; животното
има секс и Вие имате секс; животното се защитава и Вие също се защитавате.
Тогава каква е разликата между Вас и животното? Как можете да казвате, че Вие
имате душа, а животното няма?
Майк Робинсън: Сега напълно го разбрах. Но християнските писания казват...
Шрила Прабхупада: Не споменавайте никакви писания – това е въпрос на логика.
Опитайте се да разберете. Животното яде и Вие ядете; животното спи и Вие спите;
животното се защитава и Вие се защитавате; животното има сексуален живот и Вие
имате сексуален живот; животните имат деца и Вие имате деца; животните имат
място за живеене и Вие имате място за живеене. Ако тялото на животното се
пореже, има кръв; ако Вашето тяло се пореже, има кръв. И така, тези прилики са
налице. Сега защо отхвърляте тази прилика – присъствието на душата? Не е
логично. Учили ли сте логика? В логиката има нещо, което се нарича аналогия.
Аналогия означава да се правят заключения, като се намерят много прилики. Ако
има толкова много сходни пунктове между човешките същества и животните, защо
отхвърляте една от приликите? Това не е логично. Това не е наука.
Майк Робинсън: Но ако вземете този аргумент и го използвате по друг начин...

Шрила Прабхупада: Няма друг начин. Ако Вие не правите доказателствата си въз
основа на логика, тогава Вие не сте разумен.
Майк Робинсън: Да, добре, но нека започнем от друга хипотеза. Да предположим,
че човешкото същество има душа... Тогава ще трябва да обясните разлика между
живото и мъртвото тяло.
Шрила Прабхупада:????Аз вече обясних това, още в началото. Щом живата сила,
душата напусне тялото, дори и най-красивото тяло няма стойност. Никой не се
интересува от него, то бива захвърляно. Но ако сега пипна косата Ви, ще последва
борба. Това е разликата между живото и мъртвото тяло. В живото тяло има душа, а
в мъртвото тяло няма душа. Щом душата напусне тялото, тялото няма никаква
стойност. То е безполезно. Това е много просто за разбиране, но дори и найвеликите т.нар. „учине” и „философи” са прекалено бавносхващащи и не го
разбират. Съвременното общество е в ужасно положение. Няма нито един човек с
истински разсъдък.
Майк Робинсън: Отнася ли се това за всички учени, които не са успели да
разберат духовното измерение на живота?
Шрила Прабхупада: Да. Истинска наука означава пълно знание за всичко –
материално и духовно.
Майк Робинсън: Но в светския живот Вие сте били химик, нали?
Шрила Прабхупада: Аз бях химик преди. Но не е необходима голяма
интелигентност, за да станеш химик. Всеки обикновен човек може да стане химик.
Майк Робинсън: Но вероятно Вие мислите, че материалната наука е също така
важна, независимо че съвременните учени са тъпи.
Шрила Прабхупада: Материалната наука е важна до известна степен, но не и
много важна.
Майк Робинсън: Ясно. Мога ли да се върна към въпроса, който имах преди това?
Когато не постигнахме съгласие преди няколко минути, Вие казахте: „Не
намесвайте писанията, а просто използвайте здравия разум.” Каква роля всъщност
играят писанията във Вашата религия? От какво значение са те?
Шрила Прабхупада: Нашата религия е наука. Когато казваме, че всяко момче
пораства и става мъж, това е наука. Това не е религия. Всяко момче пораства и
става мъж. Какво общо има това с религията. Всеки човек умира. Какво общо има
това с религията? И когато човек умре, тялото му става безполезно. Какво общо
има това с религията. Това е наука. Дали сте християнин, индус или мюсюлманин,
когато умрете, тялото Ви става безполезно. Това е наука. Когато Ваш роднина
умре, не можете да кажете: „Ние сме християни. Не вярваме, че той е умрял.” Не,
той е умрял. Така че когато говорим, ние говорим въз основа на това, че тялото има
значение само дотогава, докато в него е душата. Когато душата не е там, тялото е
безполезно. Тази наука е приложима за всеки и ние се опитваме да научим хората
да изхождат от това.
Майк Робинсън: Но ако Ви разбирам правилно, изглежда че вие сте хора, обучени
на чисто научна основа. Къде въобще почва да действа религия тук?
Шрила Прабхупада: Религия също означава наука. Хората погрешно са приели, че
религия означава вяра – „Аз вярвам.” [Към преданоотдаден:] Виж думата религия в
речника.
Ученикът: За религия в речника пише: „Приемане съществуването на
свръхчовешка сила или контрол и по-специално приемане подчиняване на Бога
като личност и осъществяване на това чрез подходящ начин на мислене.”

Шрила Прабхупада: Да. Религия означава да се научим как да се подчиняваме на
върховния контрольор. Така че Вие може да бъдете християнин, а аз – индус, това
няма значение. Ние и двамата трябва да се съгласим, че съществува върховен
контрольор. Всеки трябва да приеме това. Това е истинска религия. А не това: „Ние
вярваме, че животните нямат душа.” Това не е религия Това е най-ненаучното
твърдение. Религия означава научно разбиране на върховния контрольор: да
разберем върховния контрольор и да Му се подчиним – това е всичко. В държавата
за добър гражданин се смята този, който разбира правителството и се подчинява на
законите му, а за лош гражданин се смята този, който и пет пари не дава за
правителството. И така, ако станете лош гражданин, като пренебрегнете
управлението на Бога, вие сте нерелигиозен. А ако сте добър гражданин, вие сте
религиозен.
Майк Робинсън: Разбирам. Можете ли да ми кажете кое смятате за смисъл на
живота? На първо място, защо съществуваме?
Шрила Прабхупада: Смисълът на живота е да се наслаждаваме. Но сега ние не
сме на истинска платформа на живота и затова страдаме, вместо да се
наслаждаваме. Навсякъде виждаме борба за съществуване. Всеки се бори, а какво е
наслаждението накрая? Хората само страдат и умират. И така, макар че живот
означава наслаждение, в сегашния момент нашият живот не е наслаждение. Но ако
застанем на истинска платформа на живота, тогава ще се наслаждаваме.
Майк Робинсън: Накрая бихте ли ми обяснили някои от етапите, през което
преминава духовният живот. Кои са духовните етапи, през които преминава един
начинаещ преданоотдаден на Кршна?
Шрила Прабхупада: Първият етап е любознателност. Вие казвате: „И така, какво
представлява това движение за Кршна съзнание? Нека науча.” Това се нарича
шраддха, или вяра. Това е началото. След това, ако сте сериозен, вие се събирате с
тези, които усъвършенстват това знание. Опитвате се да разберете как се чувстват.
След това ще почувствате: „Защо не стана един от тях?” И когато станете един от
тях, всичките ви опасения скоро изчезват. Вие почвате да вярвате още по-силно и
след това получавате истински вкус към Кршна съзнание. Защо тези момчета не
ходят на кино? Защо не ядат месо и не ходят в нощните заведения? – Защото
техният вкус се е променил. Сега те мразят тези неща. По този начин вие
напредвате. Най-напред вяра, след това общуване с преданоотдадени, отстраняване
на всички опасения, след това твърда вяра, след това нов вкус, след това
реализиране на Бога и накрая любов към Бога, съвършенството. „Аз вярвам – ти
вярваш.” Такава религия не е религия. Тя е мошеничество. Истинската религия
означава да се развие любов към Бога. Това е съвършенството на религията.
Майк Робинсън: Благодаря Ви за разговора. Беше удоволствие да разговарям с
Вас.
Шрила Прабхупада: Харе Кршна.

Истина и красота
Шрила Прабхупада публикува това есе най-напред в Индия, в старата
малоформатна версия на тогавашното двуседмично списание Връщане при Бога
(20 ноември 1958 г.). То съдържа незабравимата история за „течната красота”,
в която Шрила Прабхупада драматично представя принципа, лежащ в основата

на човешката сексуалност. Това изложение, хвърлящо светлина върху същността
на истината и красотата, е над времето и винаги ще бъде подходящо за тези,
които търсят „вътрешното Аз”.
Понякога има спорове дали „истина” и „красота” са съвместими понятия.
Някои казват, че с удоволствие биха говорили истината, но тъй като истината не
винаги е красива – всъщност тя по-често е обезпокоителна и неприятна, – те не
могат да изразят истината и красотата едновременно.
В отговор на това ние трябва да осведомим всички, че „истина” и „красота”
са съвместими понятия. Наистина, категорично можем да заявим, че
действителната истина, която е абсолютна, винаги е хубава. Истината е толкова
красива, че привлича всеки, включително и самата себе си. Махатма Ганди, идолът
на съвременният свят, беше посветил живота си на истината и всички негови
дейности бяха насочени единствено към истината.
Но защо само Махатма Ганди? Всеки един от нас има силно желание да
търси истината, тъй като истината не само е хубава, тя е и всемогъща, всебогата,
всепрочута, всеотричаща се и всезнаеща.
За нещастие, хората не знаят нищо за действителната истина. Всъщност 99,9
процента от хората с различно обществено положение следват само неистината – в
името на истината. В действителност ние сме привлечени от красотата на истината,
но от незапомнени времена сме се приучили да обичаме лъжата, която се проявява
като истина. Затова за светския човек „истина” и „красота” са несъвместими
термини. Светската истина и красота могат да бъдат обяснени така.
Веднъж един човек, който бил много силен и добре сложен, но чийто
характер бил много съмнителен, се влюбил в едно красиво момиче. Момичето било
не само красиво по външност, но и непорочно и затова не харесало ухажванията на
този мъж. Но поради похотливите си желания мъжът бил настоятелен. Тогава
момичето го помолило да изчака само седем дни и определило часа, когато той
може да се срещне с нея. Мъжът се съгласил и с голямо нетърпение започнал да
очаква насроченото време.
За да покаже истинската красота на абсолютната истина, непорочната
девойка използвала един много поучителен метод. Тя погълнала големи дози
разхлабителни и очиститечни средства и през седемте дни чрез повръщане и
разстройство изхвърляла всичко, което изяждала. Освен това тя събирала всички
изпражнения и повърнатото в подходящи съдове. От действието на пургативните
средства красивото момиче станало мършаво и слабо като скелет, кожата му
потъмняла, а прекрасните му очи потънали в очните кухини. И така, в уреченият
час момичето с нетърпение очаквало да приеме изпълнения със силни желания
мъж.
Мъжът се появил красиво облечен и вежливо попитал грозното момиче,
което заварил да чака там, за красивото момиче, с което трябвало да се срещне.
Мъжът не можел да познае, че момичето, което вижда, е същото красиво момиче,
за което той питал. И наистина, въпреки че то многократно го уверявало в
самоличността си, поради жалкото му състояние той бил неспособен да го
разпознае.
Накрая момичето казало на силния мъж, че е отделило съдържанието
от красотата си и го е съхранило в съдове. То му казало, че той може да се
наслаждава на тези сокове от красота. Когато светският поетично настроен мъж

поискал да види тези сокове от красота, той бил заведен в хранилището с течни
изпражнения и повърнати течности, които отделяли отвратилента миризма. Така
цялата история с красотата течност му станала ясна. Поради милостта на святото
момиче този мъж с низш характер могъл да направи разлика между сянката и
същността и така възвърнал разума си.
Положението на този мъж е подобно на положението на всеки, който
е привлечен от фалшивата материална красота. Момичето, за което се говори тук,
имало красиво материално тяло, съответстващо на желания на ума му, но това
момиче било настрана от временното материално тяло и ум. То всъщност било
духовна искра, духовна искра бил и влюбеният мъж, привлечен от фалшивата му
кожа.
Светските интелектуалци и естети обаче са заблудени от външната красота
и превлекателност на относителната истина и не забелязват духовната искра, която
е едновременно истина и красота. Духовната искра е толкова красива, че когато
напусне т.нар. „красиво” тяло, което всъщност е изпълнено с изпражнения и
повърнати материи, никой не иска да докосне тялото, дори и да е облечено в найскъпи дрехи.
Всички ние следваме фалшивата относителна истина, която е
несъвместима с истинската красота. Действителната истина обаче е вечно красива,
запазваща същата красота безброй години. Тази духовна искра е неунищожима.
Красотата на външната обвивка може да бъде унищожена с доза силен пургатив
само за няколко часа, но красотата на истината е неунищожима и винаги една и
съща. За нещастие, светските художници и интелектуалци са невежи за тази
красива искра от духовност. Те са невежи и за огъня, който е източникът на тези
духовни искри, и за връзката между искрите и огъня, която приема формата на
трансцендентални забавления. Когато тези забавления се показват тук по милостта
на Всемогъщия, глупавите хора, които не могат да възприемат нищо отвъд сетивата
си, погрешно вземат тези забавления на красота и истина за проявления на течни
изпражнения и повънати материи, описани по-горе. Така, в безизходица, те питат
как истина и красота могат да се съществуват едновременно.??
Светските хора знаят, че цялото духовно същество е прекрасна личност,
която привлича всичко. Те не забелязват, че Тя е първоначалната същност,
първоначалният източник и че от Нея води началото си всичко, което съществува.
Безкрайно малките духовни искри, като неразделно свързани с целия дух, са
качествено еднакви с него по красота и вечност. Единствената разлика е, че цялото
е вечно цяло, а частиците са вечно честици. Но както цялото, така и частиците са
крайната истина, крайната красота, крайното знание, крайната енерги, крайното
отречение и крайното богатство.
Всяка литература, която описва крайната истина и красота не е нищо
друго, освен вместилище на течни изпражнения и повърнати материи от
относителна истина, дори и да е създадена от най-великия светски поет или
интелектуалец. Истинска литература е тази, която описва крайната истина и
красота на Абсолюта.

Изкуството да умираме

Въпреки че масмедиите са изпълнени с насилие и смърт, разбирането ни за
смъртта и умирането е повърхностно. Шрила Прабхупада отбелязва: „Докато
човек се намира в разцвета на силите си, той забравя голата истина за смъртта,
с която ще трябва да се срещне. Какво трябва да бъде действеното ни
отношение към собствената ни смърт? В това есе, което се появява най-напред в
старото малоформатно Връщане при Бога (20 април 1960 г.), Шрила Прабхупада
обяснява как древните учения на Шримад-Бхагаватам дават практически отговор
на този въпрос.
Докато се разхожда с баща си, малкото дете непрекъснато задава въпроси.
Той пита за ред чудновати неща и баща му трябва да намира най-подходящи
отговори. Когато по време на семейния си живот бях млад баща, бях отрупван със
стотици въпроси от втория си син, който постоянно ме придружаваше. Веднъж
сватбено шествие пресече пътя на нашия трамвай и четиригодишният ми син, както
обикновено, ме попита какво е това голямо шествие. Той получи всички възможни
отговори на хилядата и един въпроса за сватбеното тържество и накрая попита
дали и неговият собствен баща се е женил! Този въпрос предизвика силен смях у
всички по-възрастни господа, а момчето беше изненадано, че се смеем. Във всеки
случай, то беше доволно от женения си баща.
Поуката от този случай е, че тъй като човешкото същество е разумно
животно, то е родено, за да задава въпроси. Колкото по-голям е броят на въпросите,
толкова по-голям е напредъкът в знанието и науката. Цялата материална
цивилизация се основава на големия брой въпроси, поставяни от по-младите на повъзрастните. Когато по-възрастните дават правилни отговори на въпросите на помладите, стъпка по стъпка цивилизацията напредва. Но най-интелигентният човек
пита какво става след смъртта. Нискоинтелигентните задават по-малко въпроси, но
въпросите на по-интелигентните се простират все по-нагоре и по-нагоре.
Един от най-интелигентните хора е бил Махараджа Парикшит, великият цар
на целия свят, който случайно бил прокълнат от един брахмана да умре след седем
дни от ухапване на змия. Брахманът, който го проклел, бил още момче, но имал
големи сили и понеже не знаел колко велик е този цар, глупаво го проклел да умре
след седем дни. По-късно бащата на момчето, когото царят бил обидил, много
съжълявал. Когато царят научил за злополучната клетва, той веднага напуснал
двореца си и за да се подготви за близката смърт, отишъл на брега на Ганг, която
течала близо край столицата му. Тъй като цар бил велик цар, почти всички мъдреци
и образовани учени се събрали на мястото, където той постел, преди да напусне
тленното си тяло. Накрая пристигнал и Шукадева Госвами, най-младият тогавашен
светец. Той бил единодушино избран да води това събрание, макар че неговият
велик баща също присъствал там. Царят с уважение предложил на Шукадева
Госвами най-почетното място и започнал да му задава уместни въпроси относно
напускането на тленния свят, което щяло да стане седем дни по-късно. Великият
цар, като достоен потомък на Пандавите, които били велики преданоотдадени,
задал следния въпрос на великия мъдрец Шукадева: „Скъпи господарю, ти си найвеликият от всички велики трансценденталисти и затова смирено искам да запитам
за дълга си в този момент. Аз съм на прага на смъртта. Какво трябва да правя в този
критичен час? Моля те, кажи ми, мой господарю – какво трябва да слушам, какво
трябва да обожавам, кого трябва да помня сега? Велик мъдрец като теб не стои в
дома на семеен повече от необходимото и затова за мен е голямо щастие, че така

милостиво си дошъл по времето на смъртта ми. Ето защо те моля да ми дадеш
напътствията си в този критичен час.”
Великият мъдрец, запитан така хубаво от цяра, отговорил вярно на
въпросите му, защото бил велик учен трансценденталист, а също и надарен с
божествени качества, тъй като бил достоен син на Бадарайана, или Вйасадева,
първоначалния съставител на ведическата литература.
Шукадева Госвами казал: „Мой скъпи царю, въпросът ти е много уместен и
е от полза за всички хора от всички времена. Такива запитвания от най-висше
естество са уместни, защото са потвърдени от ученията на веданта-даршана,
заключението на ведическото знание, и са атмавит-самматах. С други думи,
освободените души, които имат пълно знание за духовната си същност, поставят
такива подходящи въпроси, за да хвърлят повече светлина върху знанието за
Трансцендента.”
Шримад-Бхагаватам е естественият коментар върху великите Веданта (или
Шарирака) сутри, съставени от Шрила Вйасадева. Веданта-сутрите са върхът на
ведическата литература и съдържат ядрото на основните запитвания относно
трансценденталното съдържание на духовното знание. Но дори след като съставил
тази велика монография, Шрила Вйасадева не бил удовлетворен. След това той
срещнал Шри Нарада, духовния си учител, който го посъветвал да опише
същността на Божествената Личност. Като получил този съвет, Вйасадева започнал
да медитира върху принципите на бхакти-йога, което ясно му показало какво е
Абсолютът и какво е относителността, или майа. След като постигнал съвършена
реализация на тези истини, той съставил великото повествование ШримадБхагаватам, прекрасния Бхагаватам, който започва с действителни исторически
факти, относящи се до живота на Махараджа Парикшит.
Веданта-сутра започва с възловото запитване за Трансцендента: атхато
брахма-джиджнаса – „Сега човек трябва да пита за Брахман, или Трансцендента.”
Докато човек е в разцвета на силите си, той забравя голата истина за
смъртта, с която трябва да се срещне. Затова глупавият човек не задава подходящи
въпроси, въпроси за истинските проблеми на живота. Всеки си мисли, че няма да
умре, въпреки че всеки момент вижда пред очите си доказателства за смъртта. Ето
разликата между животинското и човешкото. Животно като козата няма усещане за
предстоящата смърт. Макар че сестрата на козата е била заклана, козата, омаяна от
предложената й зелена трева, спокойно чака да бъде следващата заклана. Обратно,
ако човек види враг да убива другаря му, той или се бие, за да спаси другаря си,
или бяга, ако е възможно, за да спаси собствения си живот. Това е разликата между
човека и козата.
Интелигентният човек знае, че смъртта му се поражда заедно със
собственото му раждане. Той знае, че умира всяка секунда и че последната атака
получава, когато изтече срокът на живота му. Затова той се подготвя за следващия
си живот или за освобождение от страданието на повтарящото се раждане и смърт.
Глупавият човек обаче не знае, че тази човешка форма на живот е получена
след поредица от раждания и смърти, наложени в миналото от природните закони.
Той не знае, че живото същество е вечно същество, за което няма раждане и смърт.
Раждането, смъртта, старостта и болестите са външни аспекти, наложени на живото
същество, и се дължат на контакта му с материалната природа и на това, че е
забравило за вечната си божествена природа и качествената си еднаквост с
Абсолютното цяло.

Човешкият живот дава благоприятна възможност да се узнае този вечен
факт, тази истина. Така още от самото начало Веданта сутра съветва: тъй като
имаме тази ценна форма на човешки живот, наш дълг – сега – е да запитаме какво е
Брахман, Абсолютната Истина.
Човекът, който не е достатйчно интелигентен, не пита за този
трансцендентален живот. Вместо това той пита за множество неуместни неща,
които не се отнасят до вечното му съществуване. От самото начало на живота си
той пита майка си, баща си, учителите си, професорите си, книгите и толкова други
източници, но не получава вярна информация за истинския си живот.
Както споменах преди, Парикшит Махараджа получил предупреждение, че
след седем дни ще срещне смъртта, и веднага напуснал двореца си, за да се
подготви за следващия стадий. Царят имал на расположение само седем дни, за да
се подготви за смъртта. А що се отнася до нас самите, макар че знаем, че смъртта
ни е сигурна, ние нямаме информация за точната й дата. Аз не знам дали няма да се
срещна със смъртта в следващия миг. Дори такъв велик човек като Махатма Ганди
не е могъл да прецени, че ще се срещне със смъртта в следващите пет минути, а
придружителите му не са могли да предположат скорошната му смърт. Въпреки
това тези господа са се представяли за велики водачи на хората.
Именно незнанието за смъртта и живота отличава животното от човека.
Този, който е човек в истинския смисъл на думата пита за себе си, за това, какво
представлява той. Откъде е дошъл в този живот и къде ще отиде след смъртта?
Защо е изложен на тристранните страдания, макар че не ги желае? Още от детските
си години човек започва да пита толкова много неща, но никога не пита за
истинската същност на живота. Това е анимализъм. Няма разлика между човека и
животното в четирите принципа на животинския живот, защото всяко живо
същество, (тук нещо е пропуснато)??като яде, спи, изпитва страх и се съвкуплява.
Но само човешкият живот е предназначен за запитвания относно истините за
вечния живот и Трансцендента. Следователно той е предназначен да се проучва
вечният живот и Веданта-сутра ни съветва да проведем това проучване сега или
никога. Ако човек не успее да запита сега за тези истини в живота, по законите на
природата той със сигурност ще се върне в животинсоко царство. Следователно
дори ако глупакът изглежда напреднал в материалната наука – т.е. в яденето,
спането, изпитването на страх, съвкупляването и т.н., – той не може да се освободи
от жестоката смърт, действаща като природен закон. Природните закони действат с
три гуни – добро, страст и невежество. Тези, които живеят в условията на гуната на
доброто, се издигат до по-висше, духовно положение. Тези, които живеят в
условията на страстта, се установяват в материалния свят на същото място, където
са сега. А тези, които живеят в условията на невежество, със сигурност ще
деградират до по-низши биологични видове.
Положението в съвременната цивилизация е опасно, защото тя не предлага
образование по въпросите на същностните принципи на живота. Като животните,
хората не знаят, че според природните закони ще бъдат заколени. Като кози в
кланица те се задоволяват със снопа зелена трева, или т.нар. „хубав живот”.
Вземайки под внимание това положение в човешкия живот, ние само смирено се
опитваме да спасим човешкото същество с посланието на Връщане при Бога. Този
метод не е измислица. Ако изобщо има епоха на реалност, това послание на
Връщане при Бога е началото на тази епоха.

Според Шри Шукадева Госвами реален факт е, че един грха-медхи, т.е.
човек, който като козата, предназначена за клане, сам се обвързва с работа за
семейството, обществото, общността, нацията или цялото човечество, свързана с
проблемите и необходимостите в животинския живот – ядене, спане, изпитване на
страх и съвкупляване, – и който няма знание за Трансцендента, не е по-добър от
животно. Той може да е питал за тялото, политиката, икономиката, културата,
образованието и за други подобни теми с временно материално значение, но ако не
е питал за принципите на трансценденталния живот, трябва да бъде считан за
слепец, чиито неконтролирани сетива го влекат да падне в яма. Това е описанието
за грхамедхи.
Противоположност на грха-медхи е един грха-стха. Грхастха ашрамът, т.е.
приемането на подслон в духовния семеен живот, е също като живота на саннйаси,
приел жизненото стъпало на отречението. Независимо от това, дали човек е семеен
или се е отрекъл от живота, важният момент е задаването на уместни въпроси.
Един саннйаси е мним саннйаси, ако не се интересува от подходящи запитвания, а
един грхастха, или семеен, е истински, ако е склонен да поставя такива въпроси.
Но грхамедхи се интересува само от животинските си нужди. По законите на
природата животът на грахамедхи е изпълнен с несчастия, докато животът
нагрхастха е пълен с радост. Но в съвременната човешка цивилизация
грхамедхите позират, че са грхастхи. Затова трябва да знаем кой какъв е. Животът
на един грхамедхи е пълен с пороци, защото той не знае как да води семеен живот.
Той не знае че съществува сила извън неговия контрол, която наблюдава и
контролира дейностите му, той няма представа за бъдещия живот. Грхамедхи е
сляп за бъдещето си и няма склонност да задава уместни въпроси. Отличителната
му черта е, че той е окован с веригите на привързаността към неистинските неща, с
които е влизал в контакт при временното си съществуване.
Нощем грхамедхи губят ценното си време в спане или в удовлетворяване на
сексуалните си пориви, като ходят на кино или като посещават нощните клубове и
игрални домове, където до насите се отдават на жени и алкохол. А денем те
пропиляват времето си в трупане на пари или ако имат достатъчно пари, ги харчат,
за да осигурят удобства на членовете на семейството си. Жизненият им стандарт и
личните им нужди нарастват с увеличаването на доходите им. Така за разходите
им няма граница и те никога не се насищат. Ето защо съществува безкрайна
надпревара в сферата на икономическото развитие и в нито едно общество в
човешкия свят няма мир.
Всички са обезпокоявани от едни и същи въпроси за яденето и прекарването
на времето, но в крайна сметка човек трябва да зависи от милостта на майката
Природа. Когато има недостиг в производството или смущения, причинени от
провидението, жалкият политик, замислил много планове, отдава това на
жистоката природа, като старателно отбягва да изучи как и от кого се контролират
природните закони. Бхагавад-гита обаче обяснява, че природните закони се
контролират от Абсолютната Божествена Личност. Единственият Богът е
контрольор на природата и на природните закони. Амбициозните материалисти
понякога изследват част от природните закони, но никога не се интересуват да
узнаят кой е създателят на тези закони. Повечето от тях не вярват в съществуването
на абсолютна личност или Бог, който контролира природните закони. Напротив, те
се занимават само с принципите, чрез които си взаимодействат различните
елементи, без да правят връзка с първоначалното ръководство, което прави

възможни тези взаимоотношения. В това отношение те нямат уместни въпроси и
отговори. Втората от Веданта-сутрите обаче отговаря на съществените въпроси за
Брахман, като изтъква, че именно от Върховния Брахман, Върховния Трасцендент,
произхожда всичко. Той е Върховната Личност.
Глупавият грхамедхи е невеж не само по отношение на временната природа
на съответния вид тяло, което е получил, но е сляп и за истинската природа на това,
което се случва пред очите му в ежедневните му дейности. Той може да вижда, че
баща му умира, че майка му умира или неговият роднина или съсед умират, но не
задава уместния въпрос, дали останалите живи членове на семейството му ще
умрат или няма да умрат. Понякога той се земисля и знае, че всички членове на
семейството му ще умрат рано или късно и че и той също ще умре. Той знае, че
цялото това семейно шоу – всъщност цялото шоу на общност, общество, нация и
всичко от този род – не е нищо друго, освен ефимерен сапунен мехур във въздуха,
без никаква постоянна стойност. И въпреки това той е луд по тези временни
уреждания и изобщо не се занимава с уместни запитвания. Той не знае дори къде
ще отиде след смъртта си. Той работи много упорито за временното уреждане на
семейството си, на обществото или нация, но никога не урежда бъдещето нито за
себе си, нито за другите, които ще напуснат сегашната фаза на живот.
Във влака ние се срещаме и седим заедно с неколцина непознати и за кратко
време сме членове на едно и също превозно средство, но когато дойде
определеното време, се разделяме и никога повече не се срещаме. По същия начин
при дългото пребиваване в живота ние получаваме временен подслон като членове
на т.нар. семейство, страна или общество, но като мине времето, дори и да не
желаем, ние се разделяме един с друг, за да не се срещнем повече никога. Има
толкова въпроси относно временните неща в живота и приятелите ни в тези
временни приспособявания???, а за нещата с неизменна природа един грхамедхи
никога не пита. На различните нива на ръководство всички ние непрекъснато
правим планове, без да знаем постоянния характер на нещата – такива, каквито са.
Шрипада Шанкарачарйа, който специално се захваща да премахне това невежество
в обществото и издига култа на духовното знание във връзка с всепроникващия
Брахман, казва в отчаяние: „Децата са заети с игри, младите момчета се занимават с
любовни истории с млади момичета, а възрастните са потънали в мисли за
приспособяването си към объркания живот, изпълнен с борба. И уви никой не е
подготвен да зададе въпроси за науката за Брахман, Абсолютната истина.”
Шри Шукадева Госвами, който бил помолен от Махараджа Парикшит да му
даде наставления, отговорил на уместните запитвания на царя, като се посъветвал
по следния начин:
тасмад бхарата сарватма
бхагаван ишваро харих
шротавйах киртитавйаш ча
смартавйаш чеччхатабхайам
„О, потомъко на Бхарата, дълг на умиращия човек е да запита и да чуе за
Божествената Личност, да Я възхвалява и да медитира върху Нея, най-обаятелната
личност, пълна със съвършенство. Тя се нарича Хари, тъй като единствено Тя може
да отстрани обусловеното съществуване на живото същество. Ако изобщо искаме
да се освободим от обусловеното съществуване, трябва да зададем уместни

въпроси за Абсолютната Истина, за да може Тя да бъде удовлетворена и да ни
награди със съвършена свобода в живота.” [Шримад-Бхагаватам 2.1.5]
Шри Шукадева Госвами специално използва четири думи за Абсолютната
Божествена Личност. Тези думи разграничават Абсолютната Личност, т.е.
Парабрахман, от другите личности, които в качествено отношение са еднакви с
Нея. Тук Божествената Личност е наречена сарватма, т.е. всепроникваща, защото
никой не е извън Нея, въпреки че не всеки разбира това. Божествената Личност
чрез пълното Си представяне се намира в сърцето на всеки като Параматма,
Свръхдуша, заедно с индивидуалната душа. Следователно всяка индивидуална
душа има лична връзка с Нея. Забравянето на тази всесъществуваща лична връзка е
причина за обусловен живот от незапомнени времена. Но тъй като е Бхагаван, т.е.
Върховната Личност, Свръхдушата веднага може да отговори на зова на
преданоотдадения. Освен това, тъй като е съвършена личност, Нейната красота,
богатство, слава, сила, знание и отречение са безкраен източник на
трансцендентално блаженство за индивидуалната душа. Индивидуалната душа е
привличана от всичките тези съвършенства, когато са непълно проявени от други
обусловени души, но тя не е удовлетворена от такива несъвършени прояви и затова
постоянно търси съвършения.?? Не подлежат на сравнение нито красота, нито
знанието, нито отречението на Божествената Личност. Но преди всичко Тя е
ишвара, или върховният контрольор. Сега ние сме контролирани от полицейския
механизъм на този велик цар. Този полицейстки контрол ни е наложен поради това,
че не се подчиняваме на закона. Но тъй като Богът е Хари, Той може да предизвика
освобождението ни от обусловения живот, като ни даде пълна свобода в духовно
съществуване. Следователно дълг на всеки човек е да задава уместни въпроси за
Бога и така да се върне при Него.

Научно изследване на душата
През 1972 г. в Уиндзор, Онтарио, група известни лекари специалисти се събират и
обсъждат „проблемите във връзка с определянето точния момент на смъртта”.
В тази група експерти участват световноизвестният доктор по сърдечна
хирургия Уилфред Бигълоу, г-н Джъстис Едсън Л. Хайнс от Върховния съд в
Онтарио и Дж. Франсис Леди, лектор на Уиндзорския университет. Д-р Бигълоу
потвърждава съществуването на душата и настоява за системни проучвания с
цел установяване на това, какво е душата и откъде идва. Коментариите на д-р
Бигълоу и на останалите участници в дискусията по-късно са публикувани в
Монреал газет. Когато вестникът привлича вниманието на Шрила Прабхупада,
той пише писмо на д-р Бигълоу, като му предлага истинско ведическо знание за
науката за душата и практически метод за научното разбиране на душата.
Следват статията от вестника и отговорът на Шрила Прабхупада.
Заглавие в „Газет”:
Доктор по сърдечна хирургия иска да
узнае какво е душата

УИНДЗОР – Световноизвестнен канадски сърдечен хирург казва, че той
вярва, че в тялото има душа, която го напуска при смъртта, и теолозите трябва да се
опитат да разкрият повече факти за това.
Д-р Уилфред Г. Бигълоу, ръководител на отделението по сърдечно-съдова
хирургия в болница в Торонто, казва, че „като човек, който вярва в съществуването
на душата”, смята, че е дошло времето „да се отстрани тайната около нея и да се
открие какво представлява душата”.
Бигълоу е член на лекарската колегия, излязла пред Обществото за медикоправни въпроси в Есекс с обсъжданията на темите, свързани с опитите да се
определи точния момент на смъртта. Този въпрос стана актуален във века на
трансплантацията на сърца и други органи от неизбежно умиращи дарители.
Канадското медицинско дружество е формулирало известната дефиниция за
смъртта – това е моментът, когато човек изпада в кома, не реагира на никакви
дразнения и вълните, регистрирани от апаратите за изследване функциите на
мозъка, са хоризонтални.
Другите членове от Обществото са г-н Джъстис Едсън Л. Хайнс от
Върховния съз в Онтарио и Дж. Франсис Леди, ректор на университета в Уинздор.
Бигълоу, давайки допълнително подробности относно въпросите, които
поставя по време на дискусията, казва по-късно в интервю, че тридесет и две
годишната му практика на хирург не оставя и следа от съмнение, че съществува
душа.
„Има редица случаи, при които присъствах в момента, когато хората
преминават от живо в мъртво състояние – тогава стават тайнствени промени.
Една от най-забележителните промени е внезапното изчезване на живота,
или на блясъка в очите. Те стават непрозрачни и буквално безжизнени.
Трудно е да се документира това, което се наблюдава. Всъщност не смятам,
че може да се документира достатъчно добре.”
Бигълоу, който стана световноизвестен като първия, който въведе
хирургическата техника на „дълбоко замразяване” позната като хипотермия, и като
хирург на сърдечни клапи, казва, че теологията и сродните й дисциплини трябва да
се заеман с „проучването на душата”.
По време на тази дискусия Леди казва, че „ако има душа, тя не може да бъде
видяна. Не може да бъде открита.”
„Ако има принцип на жизненост или живот, какъв е той?” Проблемът е че
„душата не съществува специално някъде, географски. Тя е навсакъде и все пак не
е никъде в тялото.”
„Би било добре да почнем да експериментираме, но не зная как ще изясним
всички тези неща” – казва Леди. Той казва, че тази дискусия му напомня съветския
космонавт, който, след като се върнал от космоса, съобщил, че няма Бог, защото не
Го видял там.
Може и да е така – казва Бигълоу, – но в съвременната медицина когато
лекарите се натъкнат на нещо, което не може да бъде обяснено, „призъвът е да се
намери отговорът, да се пренесе изследването в лаборатория, да се направи там,
където може да се открие истината.”
Най-важният въпрос – казва Бигълоу – е „къде е душата и откъде идва.”
Шрила Прабхупада дава доказателство от Ведите

Скъпи Д-р Бигълоу,
Приемете моите поздравления. Наскоро в Газет четох статия от Рей Корели,
озаглавена „Доктор по сърдечна хирургия иска да узнае какво е душата”, и тя беше
много интересна. Вашите коментари показват голямо прозрение, затова реших да
Ви пиша по този въпрос. Може би знаете, че съм ачарйа-основател на
Международното общество за Кршна съзнание. Имам няколко храма в Канада – в
Монреал, в Торонто, във Ванкувър и Хамилтън. Това движение за Кршна съзнание
е специално предназначено да научи всяка душа за нейното първоначално духовно
положение.
Несъмнено, душата се намира в сърцето на всяко живо същество и е
източникът на всички енергии за поддържане на тялото. Енергия на душата се
разпространява из цялото тяло и това се нарича съзнание. Тъй като това съзнание
разпространява енергията на душата из цялото тяло, човек може да чувства болка и
удоволствие в която и да е част на тялото. Душата е индивидуална и преминава от
едно тяло в друго, както личността преминава от детство към юношество, от
юношество към младост, от младост към старост. После настъпва промяна,
наречена смърт, и ние преминаваме в ново тяло, точно както сменяме старата дреха
с нова. Това се нарича преселване на душата.
Когато душата иска да се наслаждава на материалния свят, като забравя своя
истински дом в духовния свят, тя приема живот на жестока борба за съществуване.
Този неестествен живот на повтарящо се раждане, смърт, болести и старост може
да бъде спрян, когато съзнанието на душата се съгласува с върховното съзнание на
Бога. Това е основният принцип в нашето Кршна движение.
Що се отнася до трансплантацията на сърца, тя изобщо не би била успешна,
ако душата не беше в сърцето. И така, трябва да се приеме съществуването на
душата. Ако при половите сношения няма душа, тогава няма оплодяване, няма и
забременяване. Противозачатъчните средства развалят утробата, така че тя вече не
е добро място за душата. Това е против наставленията на Бога. По нареждане на
Бога душата се изпраща в определена утроба, но поради противозачатъчните
средства утробата отказва да приеме душата и тя трябва да бъде поставена в друга
утроба. Това е неподчинение на Върховния. Да вземем за пример човек, който
трябва да се нанесе в определен апартамент. Ако апартаментът е негоден за
живеене, той не може да влезе в него и попада в много незавидно положение. Това
е незаконна и наказуема намеса.
Начинанието за „проучване на душата” несъмнено ще отбележи напредък в
науката. Но напредъкът в науката няма да помогне да се открие душата.
Присъствието на душата може да се установи просто чрез косвени доказателства.
Във ведическата литература ще намерите, че душата има размер една
десетохилядна част от точката. Учените-материалисти не могат да измерят
дължината и ширината на точката. Следователно за тях не е възможно да уловят
душата. Можете само да приемете съществуването на душата, позовавайки се на
авторитет. Това, което сега най-великите учени откриват, ние сме обяснили много
отдавна.
Щом човек разбере, че душата съществува, той веднага може да разбере за
съществуването на Бога. Разликата между Бога и душата е, че Богът е много голяма
душа, а живото същество е много малка душа. Но в качествено отношение те са
еднакви. Богът е всепроникващ, а живото същество е локализирано. Но природата
и качеството им са еднакви.

Вие казвате, че най-важният въпрос е къде е душата и откъде идва. Това не е
трудно да се разбере. Вече казахме, че душата се намира в сърцето на живото
същество и че се премества в друго тяло след смъртта. Първоначално душата идва
от Бога. Точно както искрата, идваща от огъня, изглежда, че е изгаснала, когато
падне, така и душата-искра идва от духовния в материалния свят. В материалния
свят тя попада в три вида условия – гуни на природата. Когато искрата от огъня
падне върху суха трева, качеството й огън продължава да съществува. Но когато
падне на земята, тя не може да прояви своите качества на огън, ако земята не
създаде благоприятни условия. А ако искрата падне върху водата, тя угасва. Така
ние откриваме три вида условия на живот. Едно живо същество напълно е
забравило своята духовна природа, друго е почти забравило, но все още има
интуиция за духовната природа, и трето живо същество изцяло се стреми към
духовно съвършенство. Има утвърден метод за постигане на духовно съвършенство
от духовната искра на душата и ако е правилно насочвана, тя много лесно се
отправя обратно към къщи, при Бога, откъдето първоначално е паднала.
Ако тази автентична информация от ведическата литература бъде
представена на съвременния свят в съответствие със съвременното научно
разбиране, това ще бъде голям принос за човешкото общество. Фактите са налице.
Само трябва да се представят според съвременните разбирания.
Искрено Ваш:
А. Ч. Бхактиведанта Свами

II.
Избиране на
духовен учител
Какво е гуру?
Като чуем думата гуру, ние сме склонни да си представяме карикатурен образ:
странно изглеждащ стар субект с дълга гъста брада и надиплена одежда,
медитиращ върху далечни екзотични истини. Или пък си представяме световен
измамник, извличащ печалби от лековерието на млади търсачи на духовното. Но
какво всъщност е гуру? Какво повече от нас знае той? Как ни просветлява? В
беседа в Англия през 1973 г. Шрила Прабхупада дава няколко еднозначни отговора.
ом аджнана-тимирандхасйа
джнананджана-шалакайа
чакшур унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намах
„Бях роден в най-тъмно невежество, но моят духовен учител ми отвори очите с
факела на знанието. Отдаваме смирените си почитания на него.”

Думата аджнана означава „невежество” и „мрак”. Ако всички светлини в
тази стая неочаквано угаснат, няма да можем да кажем къде сме ние и къде –
другите. Всичко ще се обърка. По същия начин всички сме в мрак в този свят,
който е свят на тамас. Тамас или тимира означава „мрак”. Този материален свят е
свят на мрак и за да се осветява, е необходима слънчева или лунна светлина. Но
има друг, духовен свят, който е отвъд тъмнината. Той е описан в Шри Кршна в
Бхагавад-гита [15.6]:
на тад бхасайате сурйо
на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте
тад дхама парамам мама
„Това Мое жилище не се осветява нито от слънце, нито от луна, нито от
електричество. Този, който го достигне, никога не се връща в материалния свят.”
Задължението на духовния учител е да изведе ученика си от мрака до
светлината. Сега всеки страда в резултат на невежеството, както от невежеството
човек се заразява с болест. Ако не познава хигиенните правила, човек не знае от
какво ще се зарази. Така от невежество ние се заразяваме и страдаме от болести.
Престъпникът може да каже: „Аз не знам закона”, – но няма да бъде извинен, ако
извърши престъпление. Незнанието не е извинение. По същия начин детето, което
не знае, че огънят пари, пипа огъня. Огънят не си мисли: „Това е дете и то не знае,
че ще го изгоря.” Не, няма никакъв компромис. Както има държавни закони, така
има и строги природни закони и те действат, независимо, че не ги познаваме. Ако
извършим нещо поради невежество, ще трябва да страдаме. Това е законът. Няма
значение дали той е държавен или природен – ако го нарушим, поемаме риска да
страдаме.
Задължението на гуру е да се грижи никое човешко същество от този
материален свят да не страда. Никой не може да каже, че не страда. Това е
невъзможно. В този материален свят има три вида страдания, причинявани от
материалното тяло и ум, от други същества и от природните сили. Можем да
страдаме в резултат на умствено терзание, можем да страдаме от други живи
същества – от мравки, от комари, от мухи, – можем да страдаме от някаква повисша сила. Може да настъпи суша, може да има наводнение, може да има
изключителни горещини, а може да има и изключителни студове. Толкова много
страдания се причиняват от природата. И така, в материалния свят има три вида
страдания и всяко същество страда от един, два или три от тях. Никой не може да
каже, че не изпитва никакви страдания.
Можем да запитаме защо живото същество страда. Отговорът е – от
невежество. То не мисли: „Аз правя грешки и водя греховен живот, затова
страдам”. Ето защо първото задължение на гуру е да избави ученика си от
невежеството. Ние изпращаме децата си на училище, за да ги спасим от страдания.
Страхуваме се, че ако детето ни не получи образование, в бъдеще ще страда. Гуру
вижда, че страданието се дължи на невежеството, сравнявано с мрак. Как човек
може да бъде спасен от тъмнината? – Чрез светлина. Гуру взема факела на знанието
и го издига пред живото същество, обгърнато от мрака. Това знание го
освобождава от страданията на мрака и невежеството.

Човек може да попита дали гуру е абсолютно необходим. Ведите ни
осведомяват, че е необходим:
тад-виджнанартхам са гурум евабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам
[Мундака Упанишад 1.2.12]
Ведите настойчиво ни съветват да намерим гуру. Всъщност те казват да намерим
истинския гуру, а не просто някакъв гуру. Истинският гуру е един, защото идва чрез
ученическата последователност. Това знание, което преди пет хиряди години са
дали Вйасадева и Кршна, се дава и днес. Няма разлика между двете наставления.
Въпреки че стотици и хиляди ачйрии са идвали и са си отивали, посланието си
остава същото. Истинският гуру е само един, не може да бъде втори, защото
истинският гуру не може да говори нещо различно от предшествениците си. Някои
духовни учители казват: „По мое мнение ти трябва да правиш това”, – но това не е
гуру. Такива т.нар. „гуру” са просто негодници. Истинският гуру има само едно
мнение и то е мнението, изказано от Кршна, Вйасадева, Нарада, Арджуна, Шри
Чаитанйа Махапрабху и Госвамите. Преди пет хиляди години Бог Кршна е
изговорил Бхагавад-гита и Вйасадева я е записал. Шрила Вйасадева не казва:
„Това е моето мнение.” Напротив, той пише шри-бхагаван увача, т.е. „Върховната
Божествена Личност каза”. Това, което Вйасадева е написал, е изговорено
първоначално от Върховната Божествена Личност. Шрила Вйасадева не е дал
собственото си мнение.
Следователно Шрила Вйасадева е гуру. Той не тълкува погрешно думите на
Кршна, а ги предава точно както са били изговорени от Кршна. Ако изпращаме
телеграма, човекът, който я предава, не трябва да я поправя, редактира или да
прибавя нещо ново към нея. Той просто я предава. Това е задължението на гуру.
Гуру може да бъде една или друга личност, но посланието е едно. Затова се казва,
че гуру е един.
Можем да установим, че в ученическата последователност просто се
повтаря една и съща тема. В Бхагавад-гита [9.43] Шри Кршна казва:
мам-мана бхава мад-бхакто
мад-йаджи мам намаскуру
мам еваишйаси йуктваивам
атманам мат-парайанах
„Накарай ума си винаги да мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, отдавай Ми
почитания и Ме обожавай. Ако си напълно погълнат от мисли за Мен, със
сигурност ще дойдеш при Мен.” Същите тези инструкции са били повтаряни от
всичките ачарии, като Рамануджачарйа, Мадхвачарйа и Чаитанйа Махапрабху.
Шестимата Госвами също са предавали това послание и ние просто ги следваме.
Няма никаква разлика. Ние не тълкуваме думите на Кршна, казвайки: По мое
мнение битката при Курукшетра представя човешкото тяло.” Такива
интерпретации правят само негодниците. В света има много негодници гуру, което
прокарват собственото си мнение, но ние можем да противостоим на всеки
негодник. Един негодник гуру може да каже: „Аз съм Бог.” Или: „Всички ние сме
Богове.” Да допуснем, че е така, но трябва да потърсим в речника значението на

Бог. Обикновено в речника пише, че думата Бог означава Върховното
Съществуване. Следователно можем да попитаме такъв гуру: „Ти Върховното
същество ли си?” Ако той не може да разбере това, тогава ще дадем значението на
върховен. Всеки речник ще ни информира, че върховен означава „най-висшият
авторитет”. Тогава можем да попитаме: „Ти най-висшият авторитет ли си?”
Негодникът гуру, макар и да твърди, че е Бог, не може да отговори на такъв въпрос.
Богът е Върховното Същество и най-висшият авторитет. Никой не е равен на Него,
нито по-велик от Него. Въпреки това има много гуру „богове”, много негодници,
които твърдят, че са Върховен. Такива негодници не могат де ни помогнат да се
спасим от материалното съществуване. Те не могат да осветят нашия мрак с факела
на духовното знание.
Авторитетният гуру просто ще предаде това, което казва върховният гуру,
Богът, в авторитетните писания. Един гуру не може да променя посланието на
ученическата последователност.
Трябва да разберем, че не може да правим проучвания, за да открием
Абсолютната Истина. Самият Чаитанйа Махапрабху казва: „Моят Гуру Махараджа,
моят духовен учител, ме смяташе голям глупак.” Този, който остава глупак пред
своя гуру, е самият той гуру. Но ако някой казва: „Толкова съм напреднал, че мога
да говоря по-добре от моя гуру”, – той е просто негодник. В Бхагавад-гита [4.2]
Шри Кршна казва:
евам парампара-праптам
имам раджаршайо видух
са каленеха махата
його наштах парантапа
„Тази върховна наука е получена чрез системата на ученическата последователност
и по този начин са я разбрали святите царе. Но с течение на времето веригата е
била прекъсната и науката такава, каквато е, като че ли е изчезнала.”
Приемането на гуру не е просто мода. Човек, който сериозно се е заел да
разбере духовния живот, се нуждае от гуру. Гуру е въпрос на необходимост, т.е.
човек трябва да се отнесе много сериозно към разбирането на духовния живот,
Бога, правилната дейност и връзката си с Бога. Ако гледаме сериозно на
разбирането на тези теми, ние се нуждаем от гуру. Не трябва да отиваме при гуру
само защото в момента някой гуру е на мода. Трябва да се отдадем, защото без
отдаване не можем да научим нищо. Ако отиваме при гуру само да му се
противопоставяме, няма да научим нищо. Ние трябва да приемем гуру така, както
Арджуна е приел своя гуру, Самия Шри Кршна:
карпанйа-дошопахата-свабхавах
прччхами твам дхарма-саммудха-четах
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме
шишйас те’хам шадхи мам твам прапаннам
„Сега съм объркан относно дълга си и от слабост съм загубил цялото си
самообладание. В това състояние Те моля да ми кажеш ясно какво е най-добро за
мен. Сега съм Твой учинек и душа, отдадена на Теб. Моля Те, дай ми наставления.”
[Бхагавад-гита 2.7].

Това е начинът, по който трябва да се приеме един гуру. Гуру е представител
на Кршна, представител на предишните ачарии. Кршна казва, че всичките ачарии
са Негови представители; затова човек трябва да отдава на гуру същата почит,
каквато отдава на Бога. Както Вишванатха Чакраварти Тхакура казва в молитвите
си към духовния учител: йасйа прасадад бхагават-прасадах – „Чрез милостта на
духовния учител човек получава благословията на Кршна.” Следователно ако се
отдадем на авторитетен гуру, ние се отдаваме на Бога. Богът приема нашето
отдаване на гуру.
В Бхагавад-гита [18.66] Кршна ни наставлява:
сарва-дхарман паритйаджйа
мам екам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах
„Изостави всички видове религия и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от
всички греховни реакции. Не се страхувай.” Някой може да възрази: „Къде е
Кршна – аз ще се отдам на Него.” Но методът не е такъв. Методът се състои в това,
че първо трябва да се отдадем на представител на Кршна и след това да се отдадем
на Кршна. Затова се казва: сакшад-дхаритвена самаста-шастраих – гуру е като
Бога. Когато отдаваме почит на гуру, отдаваме почит на Бога. Тъй като се стремим
да осъзнаем Бога, необходимо е да научим как да Му отдаваме почитания чрез
Негов представител. Във всички шастри се описва, че гуру е като Бога, но гуру
никога не казва: „Аз съм Бог.” Дълг на ученика е да отдава почит на гуру така,
както отдава почит на Бога, но гуру никога не мисли: „Моите ученици ми отдават
почит както на Бога, следователно аз съм Бог.” Щом почне да мисли така, той става
дог (т.е. куче), а не Бог.* (Непреводима игра на думи: на английски God – Бог, dog
– куче). Затова Вишванатха Чакраварти казва: кинту прабхор йах прийа ева тасйа.
Гуру е почитан толкова, колкото и Богът, защото той е най-довереният слуга на
Бога. Богът е винаги Бог, а гуру си е винаги гуру. Въпрос на етикет е, че Богът е
обожаваният Бог, а гуру е обожаващият Бог (севака-бхагаван). Затова гуру бива
наричан прабхупада. Думата прабху означава „господар”, а пада означава
„позиция”. Така прабхупада означава „този, който е приел позицията на Бог.” Това
е същото както сакшад-дхаритвена самаста-шастраих.
Само ако много сериозно искаме да разберем науката за Бога, само тогава
ни е необходим гуру. Не трябва да се опитваме да имаме гуру, защото това е на
мода. Този, който е приел гуру, говори разумно. Той никога не говори глупости.
Това означава да си приел истински гуру. Несъмненно трябва да отдаваме цялата си
почит на духовния учител, но трябва и да помним как да изпълняваме
инструкциите му. В Бхагавад-гита [4.34] Самият Шри Кршна ни дава начина, по
който да намерим гуру и да се обърнем към него:
тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа
упадекшйанти те джнанам
джнанинас таттва-даршинах

„Опитай се да научиш истината, като се обърнеш към духовен учител. Питай го
смирено и му служи. Себереализиралата се душа може да ти предаде знание,
защото е видяла истината.” Първото изискване е да се отдадем. Трябва да намерим
достойна личност и доброволно да и се отдадем. Шастрите ни съветват, преди да
приемем гуру, добре да го опознаем, за да разберем дали ще можем да му се
отдадем. Не трябва да приемаме гуру веднага, само от фанатизъм. Това е много
опасно. Гуру също трябва да разбере дали този, който иска да стане негов ученик, е
готов за това. Това е начинът, по който се установява връзката между гуру и
ученика. Всичко е налице, но ние трябва да се заловим с метода сериозно. Тогава
ще можем да станем истински ученици. Най-напред трябва да намерим истински
гуру, да установим връзката с него и да действаме съобразно с неговите
изисквания. Тогава животът ни ще стане успешен, защото гуру може да даде
светлина на искрения ученик, който е в тъмнината.
Всеки се е родил негодник и глупак??? Ако бяхме родени учени, щеше ли да
трябва да ходим на училище? Ако не придобиваме знание, няма да сме по-добри от
животните. Животното може да казва??, че не са нужни книги и че то е станало
гуру, но как е възможно някой да получи знание, без да е изучавал авторитетни
научни и философски книги? Негодниците гуру се опитват да избегнат тези неща.
Трябва да разберем, че всички ние сме се родили негодници и глупаци?? И е нужно
да бъдем просветени. Ако не усъвършенстваме живота си, това означава, че сме
претърпели поражение. Какво означава поражение? – Това е борбата за
съществуване. Опитваме се да постигнем по-добър живот, по-висока позиция и
затова се борим упорито. Но не знаем всъщност какво е високо положение.
Каквото и положение да сме достигнали в материалния свят, ще трябва да го
напуснем. Може да имаме добро или лошо положение, и в двата случая не можем
да останем тук. Можем да спечелим милиони долари и да си мислим: „Сега съм в
добро положение”, – но една дизентерия или холера ще отнемат положението ни.
Ако банката фалира, с положението ни е свършено. Всъщност няма добро
положение в материалния свят. Той е безсмислена комедия. Тези, които се опитват
да достигнат по-добро положение в материалния свят, накрая се провалят, защото
добро положение няма. В Бхагавад-гита [14.26] се казва, какво е добро положение:
мам ча йо’вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате
„Този, който извършва духовните дейности на чистото предано служене, веднага
излиза извън обсега на гуните на материалната природа и се издигат до духовна
позиция.”
Съществува ли наука, която да ни даде знание, с което да станем
безсмъртни? Да, ние можем да станем безсмъртни, но не в материалния смисъл на
думата. Не можем да получим това знание в т.нар. „университети”. Но същестува
знанието на ведическите писания, чрез което можем да станем безсмъртни. Това
безсмъртие е нашето по-добро положение. Няма повече раждане, няма повече
смърт, няма повече старост, няма повече болести. Следователно гуру поема много
голяма отговорност. Той трябва да напътства ученика си и да му даде възможност

да стане достоен кандидат за съвършената позиция – безсмъртието. Гуру трябва да
бъде способен да заведе ученика си обратно вкъщи при Бога.

Светци и измамници
Всеки ден броят на хората, интересуващите се от практикуване на йога и
медитация, нараства с хиляди. За нещастие, по-вероятно е човекът, който търси
подходящ ръководител, да попадне на редица фокусници измамници, „гуру” със
собствен стил и самообявили се богове. В интервю с лондонския Таймс Шрила
Прабхупада обяснява как този, който е искрен в търсенето си, може да разбере
разликата между мамещия и искрения духовен водач.
Репортьор: Ваша милост, изглежда, че днес повече хора от когато и да било се
стремят към някакъв духовен живот. Можете ли да кажете защо е така?
Шрила Прабхупада: Желанието за духовен живот е напълно естествен копнеж.
Тъй като сме духовни души, в материалната атмосфера не можем да бъдем
щастливи. Ако извадите рибата от водата, на сушата тя не може да бъде щастлива.
По същия начин, ако не сме с духовно съзнание, никога няма да сме щастливи.
Днес толкова хора се стремят към научен напредък и икономическо развитие, но не
са щастливи, защото това не е истинска цел на живота. Много млади хора
осъзнават тази истина и отхвърлят материалистическия живот, като се опитват да
намерят духовен живот. Всъщност това е правилното търсене. Кршна съзнание е
истинска цел на живота. Докато не приемем Кршна съзнание, не можем да бъдем
щастливи. Това е факт. Затова приканваме всеки да изучи и разбере това велико
движение.
Репортьор: Това, което икрено ме притеснява, е че откакто преди известно време в
Англия пристигна един индийски йоги, който беше първият „гуру”, и повечето хора
нямаха и представа какво означава това, изведнъж неизвестно откъде се появиха
много гуру. Понякога имам чувство, че не всички от тях са истински, каквито
трябва да бъдат. Правилно ли е да се предупредят хората, които смятат да се заемат
с духовен живот, че трябва да проверят дали имат истински гуру, който да ги учи?
Шрила Прабхупада: Да. Разбира се, много хубаво е човек да намери гуру. Но ако
искате евтин гуру или ако искате да бъдете измамен, тогава ще намерите много
гуру, които мамят. Ако сте искрен обаче, ще намерите искрен гуру. Хората биват
мамени, защото искат всичко много евтино. ??? Ние изискваме от учениците си да
се въздържат от извънбрачнен секс, месоядство, хазарт и интоксиканти. Хората
мислят, че всичко това е трудно – излишни безпокойства. Но ако друг им каже:
„Можеш да правиш каквито си искаш глупости, само вземи моята мантра”, –
хората го харесват. Истината е, че хората искат да бъдат мамени и затова се
появяват измамниците. Никой не иска да се подлага на каквито и да било
въздържания. Човешкият живот е предназначен за въздържание, но никой не е
готов да се подлага на въздържания. Ето защо идват измамниците и казват:
„Никакви въздържания. Можеш да правиш каквото, си искаш. Само ми плати и ще
ти дам мантра, с която за шест месеца ще станеш Бог.” Всичко това продължава.
Ако искате да бъдете мамени така, измамниците ще се появят.
Репортьор: Какво ще кажете за този, който сериозно иска да намери духовен
живот и има благоприятната възможност да приключи с неистинския гуру?

Шрила Прабхупада: Ако искате да получите дори най-обикновено образование,
трябва да посветите на това много време, труд и разбиране. По същия начин, ако
искате да започнете духовен живот, трябва да сте сериозен. Как е възможно само с
някаква удивителна мантра за шест месеца някой да стане Бог? Защо хората искат
такова нещо? Това означава, че те искат да бъдат мамени.
Репортьор: Как човек може да разбере, че неговият гуру е истински?
Шрила Прабхупада: Може ли някой от моите ученици да отговори на този
въпрос?
Ученик: Спомням си как веднъж Джон Ленън Ви попита: „Как да разбера кой е
истински гуру?” И Вие отговорихте: „Просто намери този, който е най-отдаденият
на Кршна. Той е истинският гуру.”
Шрила Прабхупада: Да. Истинският гуру е представител на Бога и той говори за
Бога и за нищо друго. Истински гуру е този, който не се интересува от
материалистичния живот. Той се интересува от Бога, единствено от Бога. Това е
един от тестове за истински гуру: брахма-ништхам. Мислите му са потопени в
Абсолютната Истина. В Мундака Упанишад се казва: шротрийам брахма-ништхам
– „Истинският гуру е много вещ в писанията и ведическото знание и е изцяло
зависим от Брахман.” Той би нлябвало да знае какво е Брахман [духът] и как да се
установи в Брахман. Тези отличителни черти са дадени във ведическата
литература. Както казах преди, истинският гуру е представител на Бога. Той
представя Върховния Бог, както вицекралят представя краля. Истинският гуру не
измисля нищо. Всичко, което казва, е в съответствие с писанията и предишните
ачарии. Той няма да ти даде мантра и да ти каже, че за шест месеца ще станеш
Бог. Това не е работата на гуру. Работата на гуру е да убеждава всеки да стане
преданоотдаден на Бога. Това е същността на задължението на един гуру.
Всъщност той няма друго задължение. Той казва на всеки, когото види: „Моля те,
стани Кршна осъзнат.” Ако той агитира по един или друг начин за Бога и се опитва
да накара всеки да стане преданоотдаден на Бога, той е истински гуру.
Репортьор: Какво ще кажете за християнските свещеници?
Шрила Прабхупада: Християнин, мюсюлманин, индус – няма значение какъв е
свещеникът. Ако просто говори в полза на Бога, той е гуру. Например Господ Исус
Христос. Той проповядва на хората, като казва: „Просто се опитайте да обикнете
Бога.” Всеки, няма значение какъв е – индус, мюсюлманин или християнин, – е
гуру, ако убеждава хората да обичат Бога. Това е тестът. Гуру никога не казва: „Аз
съм Бог” или „Аз ще те направя Бог”. Истинският гуру казва: „Аз съм слуга на Бога
и ще направя и теб слуга на Бога.” Няма значение как е облечен гуру. Както казва
Чаитанйа Махапрабху: „Този, който може да даде знание за Кршна, е духовен
учител.” Истинският духовен учител се опитва да накара хората да станат
преданоотдадени на Кршна, т.е. на Бога. Той няма друго задължение.
Репортьор: Но недобрите гуру...
Шрила Прабхупада: А какво е недобър гуру?
Репортьор: Недобрият гуру иска само пари или слава.
Шрила Прабхупада: Добре. Но ако той е недобър, как може да стане гуру? [Смях.]
Как може желязото да стане злато? Всъщност гуру не може да бъде недобър,
защото ако някой е недобър, той не може да стане гуру. Не можете да кажете
„недобър гуру”. Това е противоречие. Това, което Ви е нужно, е просто да
разберете какво е истински гуру. Дефиниция на истински гуру е, че той говори само
за Бога – това е всичко. Ако говори за някакви глупости, той не е гуру. Гуру не

може да бъде лош. И въпрос не може да става за лош гуру, за червен гуру или за бял
гуру. Гуру означава „истински гуру”. Всичко, което трябва да знаем, е че
истинският гуру говори само за Бога и се опитва да накара хората да станат
преданоотдадени на Бога. Ако прави това, той е истински.
Репортьор: Ако искам да получа посвещение във вашето общество, какво трябва
да направя?
Шрила Прабхупада: Най-напред трябва да изоставите извънбрачния сексуален
живот.
Репортьор: Това включва ли изобщо сексуалния живот? Какво означава
извънбрачен сексуален живот?
Шрила Прабхупада: Извънбрачен сексуален живот е сексуалният живот извън
брака. Животните имат сексуални отношения без ограничения, но в човешкото
общество има ограничения. Във всяка страна и във всяка религия има някаква
система за ограничаване на сексуалния живот. Ще трябва да се откажете и от
всички интоксиканти, включително чай, цигари, алкохол, марихуана – всичко,
което отравя организма.
Репортьор: А друго?
Шрила Прабхупада: Ще трябва да се откажете да ядете месо, яйца и риба. Ще
трябва да изоставите и хазарта. Ако не изоставите тези четири вида греховни
дейности, няма да може да получите посвещение.
Репортьор: Колко последователи имате по света?
Шрила Прабхупада: Последователите на нещо истинско могат да бъдат много
малко, а последователите на нещо глупаво – много. Все пак аз имам около пет
хиляди посветени ученици.
Репортьор: Движението за Кршна съзнание непрекъснато ли нараства?
Шрила Прабхупада: Да, то нараства – но бавно. Това е защото изискваме много
ограничавания. Хората не обичат ограничаванията.
Репортьор: Къде имате най-много последователи?
Шрила Прабхупада: В Съединените щати, Европа, Южна Америка и Австралия.
И, разбира се, в Индия – там има милиони, които практикуват Кршна съзнание.
Репортьор: Можете ли да кажете каква е целта на вашето движение?
Шрила Прабхупада: Целта на това движение за Кршна съзнание е да събуди
органически присъщото на хората съзнание. Сега съзнанието ни е изпълнено с
обозначения. Някой си мисли: „Аз съм англичанин”, друг си мисли: „Аз съм
американец.” Всъщност ние не сме нито едно от тези обозначения. Ние сме
частици, неразделно свързани с Бога; това е нашата истинска същност. Ако всеки
постигне това съзнание, ще бъдат разрешени вскичките проблеми на света. Тогава
ще разбираме, че ние сме едно и също – еднакви по качество духовни души.
Духовна душа с едно и също качество се намира във всеки, въпреки че сме в
различни дрехи. Това е обяснението, дадено в Бхагавад-гита.
Кршна съзнание е всъщност пречистващ метод (сарвопадхи-винирмуктам).
Целта му е да освободи хората от всички обозначения (тат-паратвена нирмалам).
Когато съзнанието ни се пречисти от обозначенията, дейностите, които
извършваме с пречистените си сетива, ще ни направят съвършени. Накрая
достигаме пълното си съвършенство на човешкия живот. Кршна съзнание е и
много лесен метод. Не е необходимо човек да става велик философ, учен или нещо
друго. Единственото, което е необходимо, е да повтаря святото име на Бога,
съзнавайки, че Неговата личност, Неговото име и Неговите качества са абсолютни.

Кршна съзнание е велика наука. За нещастие, в университетите няма
катедри по тази наука. Затова приканваме всички сериозни хора, които са
заинтересовани от благополучието на човешкото общество, да разберат същността
на това велико движение и, ако е възможно, да вземат участие в него и да ни
съдейства. Проблемите на света ще бъдат разрешени. Това е потвърдено и в
Бхагавад-гита, най-важната и авторитетната книга за духовно знание. Много от
вас са чували за Бхагавад-гита. Нашето движение се основава на нея. То е
признато от всички велики ачарии в Индия. Рамануджачарийа, Мадхвачарйа, Бог
Чаитанйа и много други. Всички вие сте представители на вестници, затова ви моля
да се опитате за доброто на цялото човешко общество да разберете колкото е
възможно по-добре същността на това движение.
Репортьор: Смятате ли, че вашето движение е единственият начин да се разбере
Богът?
Шрила Прабхупада: Да
Репортьор: На какво се основава вашата увереност?
Шрила Прабхупада: На авторитети и на Бога, Кршна. Кршна казва:
сарва-дхарман паритйаджйа
мам екам шаранам враджа
ахам твам сарва-папебхйо
мокшайишйами ма шучах
„Изостави всички видове религии и просто Ми се отдай. Аз ще те освободя от
всички греховни реакции. Не се страхувай.” [Бхагавад-гита 18.66]
Репортьор: Призъвът „отдай се” означава ли, че човек трябва да напусне
семейството си?
Шрила Прабхупада: Не.
Репортьор: Но да предположим, че искам да получа посвещение. Трябва ли да
дойда да живея в храма?
Шрила Прабхупада: Не е задължително.
Репортьор: Мога да си остана в къщи?
Шрила Прабхупада: О, да.
Репортьор: Какво ще кажете за работата ми? Трябва ли да напусна работата си?
Шрила Прабхупада: Не. Просто ще трябва да изоставите лошите си навици и да
повтаряте Харе Кршна мантра върху тази броеница – това е всичко.
Репортьор: Ще трябва ли да давам финансови помощи?
Шрила Прабхупада: Не. Това е ваше доброволно желание. Ако давате, е добре.
Ако не давате, за нас няма значение. Ние не зависим от финансовите приноси на
никого. Ние зависим от Кршна.
Репортьор: Не трябва да давам никакви пари?
Шрила Прабхупада: Не.
Репортьор: Това едно от главните неща ли е, по които се различава истинският
гуру от измамника гуру?
Шрила Прабхупада: Да. Истинският гуру не е бизнесмен. Той е представител на
Бога. Каквото казва Богът, това повтаря гуру. Той не говори друго.
Репортьор: Но може ли да очакваме да намерим истински гуру, пътуващ в Ролс
Ройс, да кажем, или в апартамент в луксозен хотел?

Шрила Прабхупада: Понякога хората ми осигуряват стая в първокласен хотел, но
обикновено аз оставам в нашите храмове. Имаме наоколо сто храма в целия свят,
така че не се нуждая от хотели.
Репортьор: Не се опитвам да отправям някаква обвинения. Само се опитвам да
обясня, че според мен вашето предупреждение е добре обосновано. Има толкова
много хора, които се интересуват от духовен живот, но в същото време има много
хора, които са заинтересовани да реализират печалби от гуру-бизнса.
Шрила Прабхупада: А смятате ли, че духовен живот означава доброволно да
приемем да живеем в бедност?
Репортьор: Не, не знам.
Шрила Прабхупада: Един бедняк може да бъде материалист, а един богат човек –
да бъде духовен. Духовният живот не зависи от богатството и от бедността.
Духовният живот е трансцендентален. Да вземем за пример Арджуна. Арджуна е от
царски род и въпреки това е чист преданоотдаден на Бога. А в Бхагавад-гита [4.2]
Шри Кршна казва: евам парампара-праптам имам раджар-шайо видух – „Това
върховно знание беше получено чрез системата на ученическата последователност
и по този начин го разбраха святите царе.” В миналото всички царе, които са били
святи, са разбрали духовната наука. Следователно духовният живот не зависи от
материалното положение на човека. Независимо в какво материално положение се
намира човек – дали е цар или просяк, – той може да разбере духовния живот.
Обикновено хората не знаят какво е духовен живот и затова ни критикуват без
нужда. Ако ви попитам какво е духовен живот, как бихте тговорили?
Репортьор: Не съм много сигурен, не знам.
Шрила Прабхупада: Макар че не знаете какво е духовен живот, казахте „той е
това” или „той е онова”. Но преди всичко трябва да знаете какво е духовен живот.
Духовният живот започва, когато разберете, че не сте това тяло. Това е истинското
начало на духовния живот. Виждайки разликата между „Аза” и тялото си, ще
започнете да разбирате, че сте духовна душа (ахам брахмасми).
Репортьор: Смятате ли, че това знание трябва да бъде част от образованието на
всеки човек?
Шрила Прабхупада: Да, човек трябва най-напред да научи какво е той. Дали е
тялото си или е нещо друго. Това е началото на образованието. Сега всеки е
обучаван да мисли, че е това тяло. И понеже някой е получил американско тяло,
той си мисли: „Аз съм американец.” Това е същото, както ако мислите: „Аз съм
червена риза”, – само защото носите червена риза. Вие не сте червена риза. Вие сте
човешко същество. По същия начин това тяло е като риза или палто върху
истинската личност – духовната душа. Ако приемеме себе си за тази телесна „риза”
или „палто”, ние нямаме никакво духовно образование.
Репортьор: Смятате ли, че това трябва да се преподава в училища?
Шрила Прабхупада: Да – в училищата, в колежите, в университетите и другите
учебни заведения. Има обширна литература на тази тема – огромен фонд на знание.
Всъщност необходимо е водачите на обществото да се поинтересуват да разберат
това движение.
Репортьор: Имате ли последователи, които преди да дойдат при вас, са били
оплетени от гуру измамник?
Шрила Прабхупада: Не, те искрено са търсили нещо духовно и това е тяхното
достойнство. Богът е в сърцето на всеки и щом човек искрено Го търси, Той му
помага да намери истински гуру.

Репортьор: Истински гуру като вас опитвали ли са се някога да отстранят такива
измамници гуру – т.е. да оказват давление върху тях, като ги изхвърлят, така да се
каже, от бизнеса?
Шрила Прабхупада: Не, това не е моя цел. Аз основах движението просто като
повтарях Харе Кршна. Повтарях святото име в Ню Йорк, в парка Томпкинс Скуеър.
Скоро след това хората започнаха да идват при мен. По този начин постепенно
движението за Кршна съзнание започна да се разраства. Много хора приеха
движението, много не го приеха. Щастливи са тези, които го приеха.
Репортьор: Не мислите ли, че хората са недоверчиви, защото са сблъсквали с гуру
измамници? Ако отидете при зъболекар шарлатанин и той ви счупи зъба, с
недоверие ще отидете при друг зъболекар...
Шрила Прабхупада: Да. Естествено, ако сте били измамван, ще станете
недоверчив. Но това не значи, че ако веднъж сте бил измамен, винаги ще бъдете
мамен. Трябва да намерите истинския гуру. Но за да стигнете до Кршна съзнание,
трябва или да имате голям късмет, или да сте добре започнат с тази наука. От
Бхагавад-гита разбираме, че тези, които искрено търсят, са много малко:
манушйанам сахасрешу кашчид йатати сиддхайе. Сред много милиони хора
единици се интересуват от духовен живот. Обикновено хората се интересуват от
ядене, спане, съвкупляване и самозащита. Така че как може да очакваме много
последователи? Не е трудно да се види, че хората са загубили духовния интерес. И
почти всички, които се интересуват, биват измамвани от т.нар. „спиритуалисти”.
Не можем да съдим за едно движение само по броя на неговите последователи. Ако
човек е искрен, движението е успешно. Не е въпрос на количество, а на качество.
Репортьор: Чудя се, колко хора смятате, че са измамени от лъжливи гуру?
Шрила Прабхупада: В действителност всеки. [Смях]. Не е нужно да се броят.
Всички.
Репортьор: Това означава хиляди хора, така ли?
Шрила Прабхупада: Милиони. Милиони са били измамени, защото са искали да
бъдат мамени. Богът е всезнаещ. Той може да разбере желанията ви. Той е сърцето
ви и ако искате да бъдете измамен, Той ви изпраща измамник.
Репортьор: За всеки ли е възможно да достигне съвършения стадий, за който
говорихте преди?
Шрила Прабхупада: В един миг. Всеки може да достигне съвършенство в един
миг – при условие, че желае. Проблемът е, че никой не желае. В Бхагавад-гита
[18.66] Кршна казва: сарва-дхарман паритйаджйа мам екам шаранам враджа –
„Просто Ми се отдай.” Но кой има намерение да се отдава на Бога? Всеки казва:
„Защо да се отдавам на Бога? Аз ще бъда независим.” Ако просто се отдадете, това
става за секунда. Това е всичко. Но никой не иска и това е препятствието.
Репортьор: Когато казвате, че много хора искат да бъдат мамени, имате пред вид ,
че много хора искат да продължават да се наслаждават на светските удоволствия и
в същото време, като повтарят мантра или държат цвете, да достигнат духовен
живот? Това ли искате да кажете с израза „искат да бъдат мамени”?
Шрила Прабхупада: Да. Това е като пациент, който си мисли: „Ще продължавам
да бъда болен и в същото време ще оздраве” Това е противоречие. Първото
изискване на човек да бъде обучен в духовен живот. Духовният живот не е нещо,
което човек може да разбере в няколкоминутен разговор. Има много философски и
теологични книги, но хората не се интересуват от тях.Това е проблемът. ШримадБхагаватам например е много голямо произведение и ако се опитате да прочетете

тази книга, ще са ви нужни много дни, за да разберете дори един ред от нея.
Бхагаватам описва Бога, Абсолютната Истина, но хората не се интересуват. А ако
случайно някой се заинтересува от духовен живот, той иска нещо бързопостижимо
и евтино. Затова бива мамен. Всъщност човешкият живот е предназначен за
въздържание и покаяние. Такъв е пътят на ведическата цивилизация. Във
ведическите времена момчетата са били обучавани за брахмачари: до двадесет и
пет годишна възраст е бил забранен всякакъв сексуален живот. Къде е
образованието сега? Брахмачари е ученик, който не води никакъв полов живот и се
подчинява на заповедите на своя гуру и гуру-кула [училище на духовен учител].
Сега в училищата и в другите учебни заведения се преподава секс от самото начало
и дванадесет-тринадесет годишни момчета и момичета водят сексуален живот. Как
могат да имат духовен живот? Духовен живот означава доброволно приемане на
някакви въздържания заради реализация на Бога. Затова на посветените ученици са
забранени извънбрачният сексуален живот, месоядството, хазартът и
интоксикантите. Без тези ограничения никоя йога медитация” или т.нар. „духовна”
дисциплина не може да бъде истинска. Тя е само въпрос на бизнес между
измамници и измамени.
Репортьор: Много Ви благодаря.
Шрила Прабхупада:Харе Кршна.

Абсолютната необходимост
от духовен учител
През 1936 г. в Бомбай, Индия, членовете на уважаваното религиозно общество
Гаудийа Матха били удивени от силните и красноречиви думи на един млад член,
който говорил с голяма почит за духовния си учител, Шрила Бхактисиддханта
Сарасвати Госвами. Три десетилетия по-късно този млад говорител ще стане
световноизвестният основател на движението за Кршна съзнание. Шрила
Прабхупада представя забележително изказване за важността на гуру в
духовиня живот.
сакшад-дхаритвена самаста-шастаир
уктас татха бхавйата ева сабдхих
кинту прабхор йах прийа ева тасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам
„В разкритите писания се казва, че духовният учител трябва да бъде почитан
толкова, колкото и Върховната Божествена Личност, и чистите преданоотдадени се
подчиняват на това наставление. Духовният учител е най-довереният слуга на Бога.
Да отдадем смирените си почитания в лотосовите крака на духовен учител.”
Господа, позволете ми от името на членовете на бомбайския филиал на
Гаудийа Матха да ви приветствам, че тази вечер така отзивчиво се присъединихте
към колективното отдаване на почит в лотосовите крака на световноизвестния
учител, Ачарйадева, който е основател на тази Гаудийа организация и ачарйапрезидент на Шри Шри Вишва-ваишнава Раджа-сабха – имам пред вид моя

духовен учител, Парамахамса Паривраджакачарйа Шри Шримад Бхактисиддханта
Сарасвати Госвами Махараджа.
Преди шестдесет и две години, в този благоприятен ден по молба на
Тхакура Бхактивинода в Шри-кшера Джаганнатха-дхама в Пури се появи
Ачарйадева.
Господа, отдаването на почит към Ачарйадева, което организирахме тази
вечер, не е сектантско мероприятие, защото когато говорим за основните качества
на един гурудева, или ачарйадева, ние говорим за нещо, което остава валидно
всякога и навсякъде. И въпрос не може да става за разграничаване на мой гуру, ваш
гуру или нечий друг гуру. Съществува само един гуру, който се явява в безкрайно
много форми, за да ни учи – мене, вас и всички други.
Гуру, или ачарйадева, както научаваме от авторитетните писания, предава
посланието от абсолютния свят, трансценденталното жилище на Абсолютната
Истина. Толкова много пъти сме слушали: махаджано йена гатах са пантхах
(„Мини по следите, които са оставили предишните ачарии.”), – но едва ли сме се
опитвали да разберем истинския смисъл на тази шлока. Ако внимателно проучим
това твърдение, ще разберем, че махаджана е един и царският път към
трансценденталния свят е също един. В Мундака Упанишад [1.2.12] се казва:
тад-виджнанартхам са гурум евабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам
„За да изучи трансценденталната наука, човек трябва да се обърне към истински
духовен учител от ученическата последователност, който е установен в
Абсолютната Истина.”
Тук се посочва, че изискването за получаване на това трансцендентално
знание е човек да се обърне към гуру. Следователно Абсолютната Истина е една, за
което, според нас, няма две мнения, и гуру е също един. Ачарйадева, заради когото
тази вечер се събрахме, за да му отдадем смирените си почитания, не е гуру от
сектантска институция или някой от различните изразители на истината. Напротив,
той е Джагад-гуру, гуру на всички нас; единствена разлика е, че някои му се
подчиняват напълно, а други не му се подчиняват пряко.
В Шримад-Бхагаватам [11.17.27] се казва:
ачарйам мам виджанийан
наваманйета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета
сарва-девамайо гурух
„Човек трябва да разбере, че духовният учител е също като Мен – казва
Благословеният Бог. – Никой не трябва да завижда на духовния учител или да
мисли, че той е обикновен човек, защото духовният учител е общият сбор от
всички полубогове.” Това означава, че ачарйа е отъждествяван със Самия Бог. Той
няма нищо общо с делата в този материален свят. Той не слиза тук, за да се намесва
в работите по преходните необходимости, а за да освободи падналите обусловени
души – душите, т.е. съществата, които са дошли в този материален свят с
намерението да се наслаждават с ума си и петте си органа за сетивно възприемане.
Той се явява пред нас, за да разкрие светлината на Ведите и да ни дари с

благословията за пълно освобождаване, към която трябва да се стреми на всяка
крачка в живота си.
Трансценденталното знание от Ведите Богът предава най-напред на Брахма,
създателя на тази вселена. Брахма предава знанието на Нарада, Нарада – на
Вйасадева, Вйасадева – на Мадхва и по този път на ученическа последователност
трансценденталното знание се предава от ученик на ученик. Така то стига до Бог
Гауранга, Шри Кршна Чайтанйа, който идва като ученик и приемник на Шри
Ишвара Пури. Сегашният Ачарйадева е десетият представител нв ученическата
последователност от Шри Рупа Госвами, първия представител на Бог Чаитанйа,
който проповядва това трансцендентално предание в неговата пълнота. Знанието,
което получаваме от нашия Гурудева, не се различава от знанието, предадено от
Самия Бог и веригата от ачарии, водеща началото си от Брахма. Ние благоговеем
пред този светъл ден Шри Вйаса-пуджа-титхи, защото Ачарйа е живият
представител на Вйасадева, божествения съставител на Ведите, Пураните,
Бхагавад-гита, Махабхарата и Шримад-Бхагаватам.
Този, който интерпретира божествения звук, шабда-брахма, чрез
несъвършеното си сетивно възприемане, не може да бъде духовен гуру, защото,
като не е преминал през подходящо изправително обучение под ръководството на
авторитетен ачарйа, интерпретаторът със сигурност ще се различава от Вйасадева
(както се различават майавадите). Шрила Вйасадева е първоначалният и найважният авторитет в разкриването на Ведите, следователно интерпретаторът не
може да бъде приеман за гуру, ачарйа, независимо, че може да познава всички
постижения на материалното знание. Както се казва в Падма Пурана:
сампрадайа-вихина йе
мантрас те нишпхала матах
„Ако не си посветен от авторитетен духовен учител от ученическата
последователност, мантрата, която си получил, е без ефект.”
От друга страна, този, който е получил трансценденталното знание чрез
слухово възприемане от авторитетен приемник в ученическата верига и искрено
почита истинския ачарйа, трябва да бъде просветлен с разкритото знание от
Ведите. Но това знание ще остава вечно недостъпно за познавателните търсения на
емпириците. Както се казва в Шветашватара Упанишад [6.23]:
йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах
„Само на тези велики души, които имат пълна вяра и в Бога, и в духовния учител,
автоматично се разкрива смисълът на ведическото знание.”
Господа, знанието ни е толкова оскъдно, сетивата ни са толкова
несъвършени и източниците ни са толкова ограничени, че не е възможно да
получим дори и най-незначително знание за абсолюта, ако не се отдадем в
лотосовите крака на Шри Вйасадева или на негов авторитетен представител. Всеки
миг сме заблуждавани от знанието, получено чрез директно възприемане. То е
измислица, творение на трепкащия ум, който постоянно мами и се променя. Ние не

можем да научим нищо за трансценденталните владения с нашия ограничен и
изопачаващ метод на наблюдение и опит. Но можем да си послужим с ушите си,
горящи от желание за слухово възприемане на трансценденталния звук, предаден
от трансценденталната сфера в нашата сфера чрез неподправено посредничество на
Гурудева или Шри Вйасадева. Ето защо, господа, днес трябва да се отдадем в
краката на представителя на Шри Вйасадева, за да се отстранят всички наши
несъгласия, подхранвани от непокорното ни отношене. Във връзка с това в Шри
Гита [4.34] си казва:
тад виддхи пранипатена
парипрашена севайа
упадекшйанти те джнанам
джнанинас таттва-даршинах
„Просто се обърни към мъдър и авторитетен духовен учител. Най-напред му се
отдай и се опитай да го разбереш чрез питане и служене. Мъдрият духовен учител
ще те просветли с трансцендентално знание, защото вече е узнал Абсолютната
Истина.”
За да получим трансцендентално знание, с ревностно служене и питане
трябва натълно да се отдадем на истински ачарйа. Същинското отдаване на
служене на Абсолюта под ръководството на ачарйа е единственото средство, чрез
което можем да възприемем трансцендентално знание. Днешната ни среща за
отдаване на смирено служене и почит в лотосовите крака на Ачарйадева ще ни даде
възможност да се облагодетелстваме със способността да възприемем
трансценденталното знание, което той така милостиво предава на всички хора без
изключение.
Господа, малко или повече ние се гордеем с нашата древна индийска
цивилизация. Но в действителност не знаем истинската същност на тази
цивилизация. Не можем да се гордеем с древната материална цивилизация, тъй
като материалната цивилизация сега е хиляди пъти по-велика, отколкото в
миналото. Казва се, че минаваме през епохата на мрака, Кали-йуга. Какъв е този
мрак? Мракът не може да се дължи на изостаналост в материалното значение,
защото сега знанието е по-напреднало, отколкото в миналото. Ако ние самите, то
поне съседите ни имат в изобилие от него. Следователно можем да заключим, че
мракът в настоящата епоха се дължи не на липса на материален напредък, а на
това, че сме изгубили ключа за духовния напредък, който е най-важната
необходимост в човешкия живот и критерий за най-висш вид човешка
цивилизация. Хвърлянето на бомби от самолетите не бележи напредък на
цивилизацията в сравнение с примитивната нецивилизована практика на хвърляне
на големи камъни върху главите на враговете от върховете на хълмовете.
Усъвършенстването на изкуството да убиваме съседите си с картечници и отровни
газове, разбира се, не е напредък в сравнение с примитивното варварство, което се
слави с изкуството да се убиват хората с лъкове и стрели. Нито пък
усъвършенстването на чувството за удовлетворено себелюбие показва нещо
повечеот интелектуалнен анимализъм. Истинската човешка цивилизация е съвсем
различна от всички тези положения и затова в Катха Упанишад [1.3.14] има
емфатичен зов:

уттиштхата джаграта
прапйа варан нибодхата
кшурасйа дхара нишита дуратйайа
дургам патхас тат кавайо ваданти
„Моля ви, събудете се и се опитайте да разберете предимството, което имате сега с
тази човешка форма на живот. Пътят на духовната реализация е много труден, той
е остър като ръба на бръснач. Това е мнението на вещите трансцендентални учени.”
Докато другите са били все още в утробата на историческото забвение,
мъдреците на Индия са развивали друг вид цивилизация, която им е давала
възможност да разберат себе си. Те са открили, че ние съвсем не сме материални
същества, а сме изцяло духовни, вечни и неунищожими слуги на Абсолюта. Но
понеже против здравия си разум сме избрали да се отъждествяваме с това сегашно
материално съществуване, страданията ни са се увеличили в съответствие с
неумолимия закон за раждането и смъртта и съпътстващите го болести и
безпокойства. Тези страдания всъщност не могат да бъдат облекчени с
обезпечаване на материално щастие, защото материята и духът са съвсем различни
неща. Това е все едно да извадиш водно животно от водата и да го оставиш на
сушата, като му осигуриш всички възможни форми на земно щастие. Не е
възможно да се облекчат непоносимите страдания на животното, докато то не бъде
измъкнато от тази чужда за него среда. Духът и материята са съвсем
противоположни неща. Всички ние сме духовни същества. Не можем да имаме
пълно щастие, което е наше рождено право, колкото и усърдно да се бърникаме в
светските работи. Пълното щастие може да бъде наше само като възстановим
естественото си състояние на духовно съществуване. Това е специалното послание
на нашата древна индийска цивилизация, това е посланието на Гита, това е
посланието на Ведите и на Пураните, това е посланието на всички истински
ачарии, включително и на сегашнния ни Ачарйадева и духовната верига от Бог
Чаитанйа.
Господа, макар че не е достатъчно, че по негова милост ни е дадена
възможността да разберем върховното послание на нашия Ачарйадева, Ом
Вишнупада Паламахамса Паривраджакачарйа Шри Шримад Бхактисиддханта
Сарасвати Госвами Махараджа, трябва да признаем, че ясно сме осъзнали, че
божественото послание от неговите святи устни е подходящо за страдащото
човечество. Всички трябва да го слушаме търпеливо. Ако слушаме
трансценденталния звук, без да се противопоставяме ненужно, той със сигурност
ще бъде милостив към нас. Мисията на Ачарйа е да ни върне в първоначалния ни
дом, обратно при Бога. Затова нека повторя, че трябва търпеливо да го слушаме, да
го следваме, докато се убедим, и да се поклоним пред лотосовите му крака за това,
че ни избавя от безпричинното ни нежелание да служим на Абсолюта и на всички
души.
От Гита научаваме, че дори след унищожаването на тялото атма, душата
не се унищожава. Тя винаги е една и съща, вечно млада и жизнена. Огънят не може
да я изгори, водата не може да я разтвори, въздухът не може да я изсуши, мечът не
може да я убие. Тя е нуевяхвяща и вечна и това е потвърдено и в ШримадБхагаватам [10.84.13];
йасйатма-буддхих кунапе три-дхатуке

сва-дхих калатрадишу бхаума иджйа-дхих
йат-тиртха-буддхих салиле на кархичидж
джанешв абхиджнешу са ева го-кхарах
„Всеки, който смята тази телесна торба, пълна с три съставки [жлъчка, слуз и
въздух] за своето „Аз”; който има влечение към близки взаимоотношения с жена си
и децата си; който смята страната си достойна за почит; който се къпе във водите
на святите места за поклонение, но никога не се възползва от личностите, които
притежават истинско знание, не е по-добър от магаре или крава.”
За нещастие, сега всички сме станали глупаци, пренебрегвайки истинското
си състояние на удовлетвореност, и отъждествяваме материалния кафез със
собственото си „Аз”. Ние сме съсредоточили всичките си енергии в безмилостното
поддържане на материалния кафез заради самия него, напълно пренебрегвайки
пленената душа, намираща се вътре. Кафезът е предназначен да се поправи???
птицата; птицата не е предназначена з благоденствието на кафеза. Нека далбоко
размислим върху това. Сега всичките ни дейности са насочени към поддържането
на кафеза и най-многото, което правим, е да се опитваме да дадем някаква храна за
ума чрез изкуството и литературата. Но ние не знаем, че този ум е също
материален, само че в по-фина форма. Това се заявява в Бххагавад-гита [7.4]:
бхумир апо ‘нало вайух
кхам мано буддхир ева ча
аханкара итийам ме
бхинна пракртир аштадха
„Земя, огън, вода, въздух, небе, интелигентност, ум и его – всички те са Мои
отделени енергии.”
Едва ли се опитваме да даваме някаква храна на душата, която се различава
от тялото и ума; следователно ние всички извършваме самоубийство в истинския
смисъл на думата. Посланието на Ачарйадева ни предупреждава да прекъснем тези
погрешни дейности. Да се поклоним пред лотосовите му крака за кристалночистата милост и обич, с която ни дари.
Господа, нито за миг не мислете, че моят Гурудева иска да сложи спирачка
на съвременната цивилизация – неосъществим подвиг. Но нека се научим от него
на изкуството да извличаме най-голяма полза от една лоша сделка и нека разберем
важността на този човешки живот, който е подходящ за най-висшето
усъвършенстване на истинското съзнание. Не трябва да забравяме най-голямата
облага от този човешки живот. Както се казва в Шримад-Бхагаватам [11.9.29]:
лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушйам артхадам анитйам апиха дхирах
турнам йатета на патед ану мртйу йаван
нихшрейасайа вишайах кхалу сарватах сйат
„Тази човешка форма на живот е получена след много, много раждания и въпреки
че не е вечна, тя може да ни предостави най-голямата облага. Затова сериозният и
интелигентен човек трябва веднага да се опита да изпълни мисията си и да извлече

най-висшата полза от живота преди да настъпи поредната смърт. Той трябва да
избягва сетивното наслаждение, което му се предлага при всички обстоятелства.”
Да не злоупотребяваме с тази човешка форма на живот, като напразно
търсим материално наслаждение, с други думи, като я използваме само за ядене,
спане, самозащита и сетивни дейности. Посланието на Ачарйадева е предадено
чрез думите на Шри Рупа Госвами [Бхакти-расамрта-синдху 1.2.255-256]
анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кршна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате
прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумукшубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате
„Казва се, че човек е напълно установен на жизненото стъпало на отречението от
живота, ако живее в съответствие с Кршна съзнание. Той не трябва да има
привързаност към сетивно наслаждение и трябва да приема само това, което е
необходимо за поддържане на тялото. Обратно, човек, който отхвърля това, което
може да се ползва за служене на Кршна, под претекст, че такива неща са
материални, не извършва пълно отречение.”
Смисълът на тези шльоки може да бъде реализиран единствено чрез пълно
развиване на разумната част от живота ни, не на животинската. Застанали пред
лотосовите крака на Ачарйадева, нека се опитаме да разберем от този
трансцендентален източник знанието за това, какво сме ние, каква е тази вселена,
какво е Богът и каква е връзката ни с Него. Това послание на Бог Чайтанйа е
послание за живите същества и живия свят. Бог Чайтанйа не си прави труд да
издига този мъртъв свят, който сполучливо е наречен Мартйалока, т.е. свят, в който
всичко е осъдено да умре.Той се явява преди около четиристотин и петдесет
години, за да ни каже нещо за трансценденталната вселена, където всичко е вечно
заето със служене на Абсолюта. Но наскоро Бог Чаитанйа беше невярно представен
от някои безсклупулни личности и най-висшата философия на Бога беше погрешно
тълкувана като вероизповедание за най-низшите от обществото. Радостни сме да
съобщим тази вечер, че нашият Ачарйадева, с прсъщата си доброта, ни спаси от
тази ужасна деградация и затова с пълно смирение се прекланяме пред лотосовите
му крака.
Господа, в днешно време мания сред културната (или некултурната)
общественост е да се приписват на Божествената Личност само безличностни черти
и да се омаловажава Тя, като се твърди, че Богът няма сетива, няма форма, не
извършва никакви дейности, няма глава, няма крака и няма наслаждение. С това се
забавляваха и съвременните учени, тъй като нямаха подходящо ръководство и
истинска интроспекция към духовното царство. Всички тези емпирици мислят по
един и същ начин: всички неща за наслаждение трябва да бъдат монопол само на
човешкото общество или само на отделна класа, а безличностният Бог трябва да
осъществява своенравните им поръчки за своеволни изяви. Щастливи сме, че сме
освободени от този ужасен вид заболяване по милостта на Негова Божествена

Милост Парамахамса Паривраджакачарйа Бхактисиддханта Сарасвати Госвами
Махараджа. Той отвори очите ни, той е нашият вечен баща, нашият вечен
наставник и нашият вечен водач. Нека в този светел ден се поклоним в неговите
лотосови крака.
Господа, макар че сме като деца невежи в знанието за Трансцендента, все
пак Негова Божествена Милост, моят Гурудева, запали малък огън в нас, за да
разпръсне непреодолимата тъмнина на емпиричното знание. Сега сме напълно в
безопасност и никакви философски аргументи от страна на емпиричната школа на
мисълта не могат да ни отклонят нито на милиметър от позицията на вечната ни
зависимост от лотосовите крака на Негова Божествена Милост. Освен това ние сме
готови да спорим с най-ерудираните учени от майавада школата и да докажем, че
Божествената Личност и Нейните трансцендентални развлечения в Голока сами за
себе си съставят крайната информация на Ведите. Това е добре обяснено в
Чхандогйа Упанишад [8.13.1]:
шйамач чхавалам прападйе
шавалач чхйамам прападйе
„За да получа милостта на Кршна, аз се отдавам на Неговата енергия (Радха), за да
получа милостта на Неговата енергия, аз се отдавам на Кршна.” Същото се казва и
в Рг Веда [1.22.20]:
тад вишнох парамам падам
сада пашйанти сурайах
дивива чакшур ататам
вишнор йат парамам падам
„Лотосовите крака на Бог Вишну са крайната цел на всички полубогове.
Лотосовите крака на Бога излъчват светлина, както слънцето в небето.”
Простата истина, толкова добре обяснена в Гита, която е главното учение
на Ведите, не може да бъде разбрана и от най-големите учени от емпиричната
школа. Те дори не предполагат нейното съществуване. Тук се открива тайната на
Шри Вйасапуджа. Когато медитираме върху трансценденталните забавления на
Абсолютния Бог, ние сме горди, чувствайки, че сме Негови вечни слуги, и почваме
да ликуваме и радостно да танцуваме. Вечна слава на моя божествен учител,
защото именно той, изливайки непрестанно милостта си, съживи в нас това
движение към вечното съществуване. Да се поклоним пред лотосовите му крака.
Господа, ако той не се беше явил пред нас да ни освободи от робството на
тази груба светска илюзия, със сигурност щяхме да си оставаме много животи и
епохи в мрака на безпомощното пленничество. Ако той не се беше явил пред нас,
нямаше да можем да разберем вечната истина на върховното учение на Бог
Чаитанйа. Ако той не се беше явил пред нас, нямаше да можем да узнаем
значението на първата шлока от Брахма-самхита:
ишварах парамах кршнах
сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам

„Кршна, който е известен като Говинда, е Върховният Бог. Той има вечно,
блажено, духовно тяло. Той е източникът на всичко. Той не произхожда от никакъв
източник и е първопричината на всички причини.”
Лично аз нямам надежда за някакво непосредствено служене през десетте
милиона раждания за временен живот, които ми предстоят, но съм убеден, че някой
ден ще бъда освободен от това блато на илюзията, в което сега съм дълбоко
затънал. Затова нека с цялата си искреност се помоля пред лотосовите крака на моя
божествен учител да ми позволи да понеса всичките страдания, които са ми
отсъдени заради миналите ми злодеяния, и нека има способността да помня, че не
съм нищо друго, освен един незначителен слуга на Всемогъщия Абсолютен Бог,
което разбрах по неизменната милост на моя божествен учител. Затова нека се
поклоня пред лотосовите му крака с цялото смирение, на което съм способен.

ІІІ.
Да намерим
корените
_______________________________________________________________________

Безсмъртният
нектар на Бхагавад-гита
Векове наред най-великите философи и спиритуалисти на Индия са оценявали
Бхагавад-гита като пречистен екстракт на вечната ведическа мъдрост. В своите
Медитации върху Бхагавад-гита, дадени по-долу в стихотворна форма,
известният философ на шести век Шанката възхвалява Гита и божествения й
автор, Шри Кршна. Макар че е всезвестен като имперсоналист, тук Шанкара
разкрива предаността си към първоначалната личностна форма на Бога, Бог Шри
Кршна. А Шрила Прабхупада разяснява тази поема.
– 1–
О, Бхагавад-гита,
с Твоите осемнадесет глави
Ти изливаш върху хората
безсмъртния нектар
на мъдростта на Абсолюта.
О, благословена Гита,
чрез Теб Самият Господ Кршна
просвети Арджуна.
По-късно древният мъдрец Вйаса
Те включи в Махабхарата.
О, любяща майко,
унищожителка на прераждането на човека
в мрака на този тленен свят,

върху Теб аз медитирам.
–

2–

Привет на теб, о, Вйаса!
Ти си с могъщ ум
и очите ти са големи
като листа
на пълно разцъфнал лотос.
Ти запали
тази лампа на мъдростта,
като я напълни с маслото
на Махабхарата.
Пояснение
От материалистична гледна точка Шрипада Шанкарачарйа е имперсоналист.
Но той не отрича духовната форма, известна като сач-чид-ананда-виграха, или
вечната всеблажена форма на знание, която съществува и преди материалното
творение. Когато говори за Върховния Брахман като безличностен, той иска да
каже, че сач-чид-ананда формата на Бога не трябва да бъде обърквана с
материалното схващане за личността. От самото начало на коментара си върху
Гита той поддържа, че Нарайана, Върховният Бог, е трансцендентален по
отношение на материалното творение. Богът е съществувал преди творението като
трансцендентална личност и няма нищо общо с материалната личност. Бог Кршна е
същата Върховна Личност и няма нищо общо с материалното тяло. Той слиза в
Своята духовна вечна форма, но глупаците погрешно приемат, че Неговото тяло е
като тяхното. Проповядването на имперсонализъм от Шанкара е специално
предназначено за глупавите хора, които смятат, че Кршна е обикновен човек,
изграден от материални елементи.
Никой не би се интересувал да чете Гита, ако тя беше произнесена от
материален човек, а и Вйасадева, разбира се, не би поел грижата да я включи в
историята на Махабхарата. Според горните стихове Махабхарата е история на
древния свят и Вйасадева е авторът на този велик епос. Бхагавад-гита е идинтична
с Кршна; тъй като Кршна е Абсолютната Върховна Личност, няма разлика между
Него и Неговите думи. Следователно Бхагавад-гита е достойна за обожание
толкова, колкото и Самият Бог Кршна, тъй като Те са абсолютни. Човек, който чуе
Бхагавад-гита „такава, каквато е”, всъщност чува думите директно от лотосовите
уста на Бога. Но нещастниците казват, че Гита е твърде старомодна за съвременния
човек, който иска да разбере Бога чрез размишления или медитация.
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Аз Те приветствам, о, Кршна,
Теб, който си убежище
За родената от океана Лакшми
И за всички, които приемат подслон
В лотосовите Ти крака.

Ти наистина си
Дървото, които изпълнява желанията
На Твоя преданоотдаден.
Едната Ти ръка държи тояга
За подкарване на крави,
А другата е вдигната –
Палецът докосва върха
На Твоя показалец –
Знак на божественото знание.
Привет на Теб, о, Върховен Бог,
Амброзията на Гита!
Пояснение
Шрипада Шанкарачарйа ясно казва: „Глупаци, просто обожавайте Говинда
и тази Бхагавад-гита, изговорена от Самия Нарайана.” И въпреки това глупавите
хора продължават с изследователските си дейности, за да разберат Нарайана.
Затова те са в ужасно положение и си пропиляват времето за нищо. Нарайана
никога не е нещастен, нито даридра. Напротив – Той е обожаван от богинята на
щастието, Лакшми, и от всички живи съществя. Шанкара обявява, че самият той е
„Брахман”, но приема, че Нарайана, или Кршна, е Върховната Личност, която е
отвъд материалното творение. Той отдава почитанията си на Кршна като на
Върховния Брахман, или Парабрахман, защото Той (Кршна) е обожаван от всекиго.
Само глупаците и враговете на Кршна, които не могат да разберат какво е
Бхагавад-гита (макар че пишат коментари върху нея), казват: „Ние трябва да се
отдадем изцяло не на личността Кршна, а на неродения и безначален Вечен, който
говори чрез Кршна.” Глупаците се захващат с неща, пред които и най-мъдрите се
колебаят. Докато Шанкара, най-големият имперсоналист, отдава дължимото
уважение на Кршна и на Неговата книга Бхагавад-гита, глупаците казват: „Не е
необходимо да се отдаваме на личността Кршна.” Тези неинтелигентни хора не
знаят, че Кршна е абсолютен и няма разлика между Неговото вътре и вън.
Разликата между вътре и вън се наблюдава в двойствения, в материалния свят. В
абсолютния свят няма такава разлика, защото в абсолюта всичко е духовно (саччид-ананда), а Нарайана, или Кршна, принадлежи на абсолютния свят. В
абсолютния свят съществува само реалната личност и няма разлика между тялото и
душата.
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Упанишадите
Са като стадо крави,
Господ Кршна, пастирският син,
Е техен дояч.
Арджуна е теленцето,
Най-висшият нектар от Гита
Е млякото,
А мъдрият човек
С пречистен разум

Пие това мляко.
Пояснение
Ако човек не разбере духовното разнообразие, няма да може да разбере
трансценденталните забавления на Бога. В Брахмасамхита се казва, че името,
формата, качествата, забавленията, придружителите и принадлежностите на Кршна
са всички ананда-чинмайа-раса – накратко, всичко трансцендентално, свързано с
Него, е от същото качество на духовно блаженство, знание и вечност. Няма край за
Неговото име, форма и т.н., за разлика от материалния свят, където всичко има
край. Както се казва в Бхагавад-гита, само глупаците Му се присмиват. А самият
Шанкара, най-големият имперсоналист, обожава Кршна, Неговите крави, Неговите
забавления като син на Вйасудева и наслаждение за Деваки.
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Ти, сине на Васудева,
Унищожител на демоните Камса и Чанура,
Ти, най-висшето блаженство на майка Деваки,
О, Ти, гуру на вселената,
Учителю на световете,
Теб, о, Кршна, аз приветствам!
Пояснение
Шанкара описва Кршна като син на Васудева и Деваки. Това означава ли, че
той обожава обикновен материален човек? Той обожава Кршна, защото знае, че
раждането и дейностите на Кршна са свърхестествени. Както се казва в Бхагавадгита [4.9], раждането и дейностите на Кршна са мистериозни и трансцендентални и
затова само преданоотдадените на Кршна могат напълно да ги разберат. Шанкара
не е такъв глупак, че да приема Кршна за обикновен човек и в същото време да Му
отдава всички почитания на преданост, познавайки Го като сина на Деваки и
Васудева. Според Бхагавад-гита само когато човек разбира трансценденталното
раждане и дейности на Кршна, той може да постигне освобождение с получаване
на духовна форма като на Кршна. Има пет различни вида освобождение. Този,
който се слее с духовното излъчване на Кршна, известно като имперсонално сияние
Брахман, не развива изцяло духовното си тяло. Но този, който напълно развие
духовното си съществуване, става придружител на Нарайана или на Кршна в
различни духовни жилища. Този, който влезе в жилището на Нарайана, развива
духовна форма точно като формата на Нарайана (четириръка), а този, който влезе в
най-висшето духовно жилище на Кршна, известно като Голока Врндавана, развива
двуръка духовна форма като формата на Кршна. Шанкара, като инкарнация на Бог
Шива, познава добре тези духовни същности, но не ги разкрива на тогавашните си
последователи будисти, защото за тях е невъзможно да знаят за духовния свят. Бог
Буда е проповядвал, че крайната цел е пустота, така че как биха могли неговите
последователи да разберат духовното разнообразие? Затова Шанкара казва: брахма
сатйам джаган митхйа, т.е. материалното разнообразие е истинско, а духовното
разнообразие е реалност. В Падма Пурана Бог Шива признава, че в Кали-йуга е

трябвяло да проповядва философията на Буда за „пустотата”. Той е трябвало да
направи това по распореждане на Бога, по определени причини. Той разкрива
истинските си мисли, като препоръчва на хората да обожават Кршна, защото никой
не може да се спаси просто чрез умствените си спекулации, съставени от
жонгльорство с думи и граматически правила. Шанкара продължава да дава
наставленията си:
бхаджа говиндам бхаджа говиндам
бхаджа говиндам мудха-мате
сампрапте саннихите кале
на хи на хи ракшати букрн-каране
„Вие, интелектуални глупаци, просто обожавайте Говинда, просто обожавайте
Говинда, просто обожавайте Говинда. Граматическите ви познания и словесното ви
жонгльорство не ще ви спасят, когато дойде смъртта.”
–
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На тази всяваща ужас река –
бойното поле при Курукшетра, –
която Пандавите победоносно прекосиха,
Бхишма и Дорона са като високи брегове,
Джайадратха – като речната вода,
царят на Гандхара – синята водна лилия,
Шалйа – акулата, Крпа – течението,
Карна – мощните вълни,
Ашваттхама и Викарна – ужасните алигатори
и Дурйодхана – самият водовъртеж –
но Ти, о, Кршна, си лодкарят!
–
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Нека безупречночистият лотос на Махабхарата,
който расте върху водата
от думите на Вйаса
и на който Бхагавад-гита
е завладяващосвежото благоухание,
а разказите за героите –
напълно разцъфтелите листа,
напълно разтворени от словата на Бог Хари;
лотосът, който унищожава греховете
на Кали-йуга
и върху който ежедневно кацат
търсещи нектар души,
като толкова много пчели,
радостно струпани –
нека това лотосово цвете Махабхарата
ни дари с най-висшето добро.

–
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Приветствия на Бог Кршна
олицетворение на най-висшето блаженство,
от чиято милост и състрадание
немият става сладкодумен,
а куцият изкачва планини –
Него аз приветствам!
Пояснение
Глупавите последователи на глупавите спекулатори не могат да разберат
значението на отправянето на приветствия към Бог Кршна, олицетворение на
блаженството. Самият Шанкара приветства Бог Кршна, за да могат някои поинтелигентните му последователи да разберат реалната истина чрез примера, който
дава великият им учител Шанкара, инкарнация на Бог Шива. Но има множество
упорити последователи на Шанкара, които отказват да отправят приветствия към
Бог Кршна и вместо това заблуждават нищо неподозиращите хора, като внасят
материализъм в Бхагавад-гита и объркват непокварените читатели с коментарите
си. Вследствие на това читателите нямат възможност да бъдат благословени,
отправяйки приветствия към Бог Кршна, причината на всички причини. Найголямото зло за човечеството е хората да бъдат държани в невежество относно
науката за Кршна, т.е. Кршна съзнание, чрез изопачаване смисъла на Гита.
–
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Приветствия на върховния сияещ
когото творецът Брахма, Варуна,
Индра, Рудра, Марут и всички божествени
същества
възхваляват с химни;
за чието величие се пее в стиховете на Ведите;
за когото пеят певците от Сама;
за чието величие Упанишадите
известяват в хор;
когото йогите виждат
с умове, погълнати
в съвършената медитация
и на когото цялото множество
богове и демони
не знае границите.
За Него, Върховния Бог, Кршна, са всички
приветствия –
Него приветстваме! Него приветстваме! Него
приветстваме!
Пояснение

Като рецитира деветия стих от своята медитация, цитирана от ШримадБхагаватам, Шанкара посочва, че Бог Кршна е достоен за обожание от всички без
исключение, включительно и от него самия. Шанкара съветва материалистите,
имперсоналистите, умствените спекулатори, философите на „пустотата” и всички
други кандидати за наказание с материални страдания просто да приветстват Бог
Кршна, който е обожаван от Брахма, Шива, Варуна, Индра и всички останали
полубогове. Той обаче не споменава името на Вишну, защото Вишну е идентичен с
Кршна. Ведите и Упанишадите са предназначени за разбиране метода, чрез който
човек може да се отдаде на Кршна. Йогите се опитват да видят Него (Кршна) в себе
си чрез медитация. С други думи, Шанкара излага учението си именно заради
полубоговете и демоните, които не знаят къде е крайната цел, и специално
наставлява демоните и глупаците да отправят приветствия към Кршна и Неговите
думи, Бхагавад-гита, като последват примера му. Само чрез такива действия
демоните ще се облагодетелстват, а не като заблуждават простодушните
последователи на умствените им спекулации и показните им медитации. Шанкара
отправя приветствия непосредствено към Кршна, като че ли за да покаже на
глупаците, които се стремят към светлина, че тука има светлина, силна като
слънцето. Но падналите демони са като бухали, които не си отварят очите поради
страх от самата светлина. Тези бухали никога няма да си отворят очите, за да видят
върховната светлина на Кршна и Неговите думи – Бхагавад-гита. Те обаче ще
тълкуват Гита със затворените си бухалски очи, за да объркват нещастните си
читатели и последователи. Но Шанкара разкрива светлината за
слабоинтелигентните си последователи и показва, че Бхагавад-гита и Кршна са
единственият източник на светлина. Всичко това е казано, за да научи искрените
търсачи на истина да отправят приветствия към Бог Кршна и така, без опасения, да
Му се отдадат. Това е най-висшето съвършенство на живота, това е и най-висшето
наставление на Шанкара, най-великият и ерудиран учен, чиито учения прогонват
извън пределите на Индия, земята на знанието, философията на Буда за
„пустотата”. Ом тат сат.
Основата на Кршна
съзнание са писанията
На 11 януари 1970 г. Лос Анжелос Таймс излиза със статия, която информира, че
представители в Калифорнийския университет в Бъркли, един от които е д-р Дж.
Ф. Стал, професор по философия и южноазиатски езици, отхвърлят молбата за
официално разрешаване на експерименталния курс по Кршна съзнание под
ръководството на Ханс Кери, водещ Харе Кршна движението в цинтъра в Бъркли.
Като мотив за отхвърлянето на този курс д-р Стал изтъква, че преданоотдадените
„отделят твърде много време на повтарянето на святите имена, за да напреднат във
философията”. Когато тази статията привлича вниманието на Шрила Прабхупада,
основателя и духовния учител на Харе Кршна движението, той повежда
необикновена кореспонденция с известния професор.
Извадки от статията в „Лос Анжелос Таймс”
„Д-р Дж. Ф. Стал, професор по философия и по южноазиатски езици,
консултант по индийска философия и преподавател в Калифорнийския

университет в Бъркли, е убеден, че Кршна сектата е автентична религия и че
последователите й са искрени. Бързото увеличаване броя на членовете на това
общество той отдава на склонността на съвременното младо поколение да отхвърля
организираното ходене на църква и същевременно да се стреми да реализира вярата
си в мистицизма.
Той посочва обаче, че хората, които се отказват от християнската,
мюсюлманската и юдейската религия, обикновено са изгубили вяра в личностния
бог в тези религии и търсят мистична религия без абсолюти.
„Чрез Кршна движението тези хора се обръщат към индуизма, но
куриозното е, че този култ е изключително персонален – казва Стал. – Те приемат
личностен бог, Кршна, но християнството също има личностен бог. Смятам, че те
са прехвърлили някои от християнските си познания в индуската секта.”
Той смята също, че те отделят твърде много време на повтарянето на
святите имена, за да напреднат във философията. Въз основа на това той и колегите
му от Университета отхвърлят молбата за официалното разрешаване на
експериментален курс по Кршна съзнание, който иначе би се водил от Ханс Кери,
управляващ храма на сектата в Бъркли.”
Писмо на Шрила Прабхупада
до вестник „Лос Анжелос Таймс”
14 януари, 1970 г.
До Редактора
На Лос Анжелос Таймс
Скъпи господине,
Относно статията Ви в Лос Анжелос Таймс, излязла на 11 януяри 1970 г.,
неделя, под заглавието „Възпяване на Кршна”, моля да отбележа, че индуската
религия е изцяло основана на личностното схващане за Бога, Вишну.
Безличностното схващане за Бога е странично – то е един от трите аспекта на Бога.
Абсолютната Истина в основата си е Върховната Божествена Личност, схващането
Параматма е локализираният аспект на Нейното присъствие навсякъде, а
безличностното схващане е аспектът на Нейното величие и вечност. Но всичко
това, взето заедно, съставлява Пълното Цяло.
Твърдението на д-р Дж. Ф. Стал, че Кршна култът е комбинация от
християнска и индуска религия, сякаш той е нещо измислено, не е вярно. Много
добре, ако християнската, мюсюлманската или будистката религия са личностни.
Но Кршна религията е била личностна много, много преди християнската,
мюсюлманската и будистката религия да се появят. Според ведическото схващане
религията всъщност е създадена от личностния Бог като Негови закони. Религията
не може да бъде измислена от човек или от някой друг, освен от Бога, който е повисш от човека. Религията е само закон на Бога.
За нещастие, всички свами, които са идвали в тази страна преди мен, са
наблягали върху личностния аспект на Бога, без достатъчно познание върху
личностния аспект на Бога. Затова в Бхагавад-гита се казва, че само
слабоинтелигентните хора мислят, че Богът первоначално е безличностен и приема

форма, когато инкарнира. Но Кршна философията, основана на авторитета на
Ведите, е че първоначално Абсолютната Истина е Върховната Божествена
Личност. Плната Й експанзия се намира в сърцето на всеки в локализирания Си
аспект, а безличностното сияние на Брахман е трансценденталната светлина и
топлина, проникваща навсякъде.
В Бхагавад-гита ясно се казва, че целта на ведическия начин за търсене на
Абсолютната Истина е да се намери личностният Бог. Този, който се задоволява
само с останалите аспекти на Абсолютната Истина, а именно аспекта Параматма
или аспекта Брахман, притежава оскъдни знания. Наскоро публикувахме нашия
Шри Йшопанишад, ведическо произведение, и в тази малка книжка подробно сме
обсъдили този въпрос.
Що се отнася до индуската религия, в Индия има милиони храмове на
Кршна и няма нито един индус, който да не обожава Кршна. Следователно това
движение за Кршна съзнание не е измислена идея. Ние приканваме всички учени,
философи, религиозни и нерилигиозни хора да го разберат, като критично го
проучат. И ако сериозно се заеме с това, човек ще разбере възвишената позиция на
това велико движение.
Методът на повтаряне на святите имена е също автентичен. Чувството на
отвращение, с което професор Стал изпитва към постоянно повтаряне на святото
име на Кршна, е ясно доказателство за оскъдните му познания относно това
обосновано от авторитети движение за Кршна съзнание. Вместо да отхвърлят
молбата за провеждането на курса от Кери, професор Стал и останалите видни
професори от Калифорнийския университет в Бъркли трябваше търпеливо да чуят
истината за това потвърдено движение, толкова необходимо на сегашното
безбожно общество. [Разрешение за курса беше дадено по-късно.] Това е
единственото движение, което може да спаси обърканото младо поколение. Аз ще
поканя всички отговорни попечители в тази страна да разберат това
трансцендентално движение и да ни предоставят всички благоприятни условия за
разпространяването му за доброто на всеки.
А.Ч. Бхактиведанта Свами,
духовен учител на
движението Харе Кршна.
Кореспонденция между Шрила Прабхупада и д-р Стал
23 януари1 1970 г.
Свами А.Ч. Бхактиведанта
Скъпи Свамиджи,
Много съм Ви благодарен, че ми изпратихте копие от писмото си до Лос
Анжелос Таймс, което сега е публикувано и в Дейли Калифорниан. Смятам, ще се
съгласите с мене, че извън публичността, ползата от дискутиранете на религиозни
и философски теми чрез интервюта и писма до пресата е малка. Но позволете ми да
направя две малки забележки.
Първо, аз зная, че предаността към Кршна е древна (макар и не толкова
древна, колкото Ведите) и никога не ебила повлиявана от християнството,

ислямството или юдеизма (а будизма никогане съм включвал в това число).
Разликата между личностен аспект и безличностен аспект е доста неясна, но като
приемам това различие (за да опростя нещата), се учудвам, че виждам хора, които
са възпитавани в културата на Запада, изключително персонална, да се заемат с
индийски култ, в който се набляга на същото. По-малко бих се учудил, ако хората,
неудовлетворени от западния монотеизъм, се посветят на индийската философия,
застъпваща безличностния абсолют.
Второ, никога не съм изразявал, нито изпитвал отвращение към повтарянето
на святото име на Кршна. Не само че не се дразня (както някои хора), но по-скоро
дори го харесвам. Безспорен факт е обаче, че Бхагавад-гита (да не посочвам и
Ведите) не изисква такова постоянно повтаряне на святото име. Гита се занимава
със съвсем различни теми, които до известна степен застъпвам в курса си по
философия на Индия.
Благодаря Ви,
Ваш искрен
Дж. Ф. Стал,
професор по философия
и по южноазиатски езици
30 януари 1970 г.
Дж. Ф. Стал,
професор по философия
и по южноазиатски езици,
Калифорнийски университет,
Бъркли, Калифорния
Скъпи професор Стал,
Много Ви благодаря за любезното писмо от 23 януари 1970 г. В последния
параграф от писмото си Вие споменавате, че не се дрлазните от повтарянето на
Харе Кршщна мантрата (както други хора), а по-скоро дори го харесвате. Това
много ме удовлетвори и Ви изпращам копие от нашето списание Обратно при Бога,
брой 28, в което ще намерите как студентите [на програма в Държавния
университет в Охайо] харесаха това повтаряне на Харе Кршна мантрата, макар че
всички те бяха начинаещи в този култ на повтаряне на святите имена. Всъщност
това пвтаряне е много приятно за сърцето и е най-доброто средство за пробуждане
на духовното съзнание, т.е. Кршна съзнание, в сърцата на хората.
Това е най-лесният метод за духовна реализация и той се препоръчва във
Ведите. В Брхан-нарадийа Пурана ясно се казва, че единствено чрез повтаряне на
святото име на Хари [Кршна], хората могат да се спасят от проблемите на
материалното съществуване и няма друг избор, няма друг избор, няма друг избор в
тази епоха на Кали.
Западната култура е монотеистична, но западните хора са заблуждавани от
импесоналистични индийски спекулации. Младите хора на Запад са разочаровани,
защото не са учени съвестно на моннотеизъм. Те не са удовлетворени от този метод
на обучение и разбиране. Кршна съзнание е благодат за тях, защото те всъщност се
учат да разбират западния монотеизъм под ръководството на авторитетната

ведическа система. Ние не говорим само на теория, по-скоро ние се учим чрез
предписания метод на ведическите наставления.
Но се учудих, като прочетох изказването Ви в последния параграф на
Вашето писмо: „Безспорен факт е обаче, че Бхагавад-гита (да не посочвам Ведите)
не изисква такова постоянно повтаряне на святото име.” Мисля, че сте пропуснали
следния стих от Бхагавад-гита, а и много други подобни стихове:
сататам киртайанто мам
йатанташ ча дрдха-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа
нитйа-йукта упасате
[Бхагавад-гита 9.14]
Тук е описано с какво се занимават великите души, освободени от заблуди и
съвършени в реализацията на Бога: саттам киртайанто мам – те винаги (саттам)
повтарят (киртайантах) Моето величие и – нитйа-йукта упасате – винаги Ме
(Кршна) обожават.
Така ме не мога да разбера защо казвате „неоспорим”. А ако искате
отпратки към Ведите, мога да Ви дам много. Във Ведите исновната
трансцендентална вибрация омкара е също Кршна. Пранава омкара е божествената
същност на Ведите. Да се следват Ведите, означава да се повтарят ведическите
мантри, а никоя ведическа мантра не е пълна без омкара. В Мандукйа Упанишад се
казва, че омкара е най-благоприятно звуково представяне на Върховния Бог. Това
се потвърждава отново и в Атхарва Веда. Омкара е звуково представяне на
Върховния Бог и основната дума във Ведите. Във връзка с това Върховният Бог
Кршна, казва: пранавах сарва-ведешу – „Аз съм сричката ом във всички ведически
мантри.” [Бхагавад-гита 7.8]
По-нататък, в Бхагавад-гита, петнадесета глава, петнадесети стих, Кршна
казва: „Аз се намирам в сърцето на всеки. Именно Аз трябва да бъда узнат чрез
Ведите. Аз съм съставителят на Веданта и Аз зная Ведите такива, каквито са.”
Върховният Бог, намиращ се в сърцето на всеки, е описан в Мундака, и в
Шветашватара Упанишад така: два супарна сайуджа сакхайа... Върховният Бог и
индивидуалната душа стоят в тялото както две птици приятели, кацнали на едно
дърво. Едната птица кълве плодовете на дървото, т.е. реакциите от материалните
дейности, а другата птица, Свръхдушата, е свидетел.
Следователно целта на изучаването на Ведите е да бъде узнат Върховният
Бог Кршна. Това е подчертане в Бхагавад-гита, осма глава, тринадесети стих,
където се казва, че чрез мистичната йога система, накрая като вибрира свещената
сричка ом, човек достига върховната духовна планета. Във Веданта-сутра, която
сигурно сте чели, в четвърта глава, четвърта адхикарана, двадесет и втора сутра,
категорично се казва: анаврттих шабдат – „Чрез звуковата вибрация човек се
освобождава.” Чрез предано служене, като разбере Върховната Божествена
Личност, човек може да достигне жилището Й и никога да не се върне в тези
материални условия. Как е възможно това? Отговорът е – само като постоянно се
повтаря Нейното свято име.
Това се приема от идеалния ученик Арджуна, който съвършено е изучил
духовната наука от йогешвара, учителя по мистично знание, Кршна. Като приема,
че Кршна е Върховният Брахман, Арджуна се обръща към Него: стхане

хршикеша... – „Светът става радостен, като слуша Твоето име, и по този начин
всички се привързват към Теб.” [Бхагавад-гита 11.36] Методът на повтарянето на
святите имена е представен тук от авторитетен източник като пряк метод за
влизане в контакт с Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност. Просто
чрез повтаряне на святото име на Кршна душата се привлича към Върховната
Личност, Кршна, за да се върне обратно вкъщи, при Бога.
В Нарада-панчаратра се казва, че всички ведически ритуали, мантри и
разбирания са сбито представени в осем думи: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна
Кршна, Харе Харе. Също така и в Кали-сантарана Упанишад се казва, че тези
шестнадесет думи, Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, са специално предназначени да
противодействат на деградиращото и замърсяващо влияние на тази материална
епоха на Кали.
Всички тези въпроси са подробно представени в моята книга Ученията на
Бог Чаитанйа.
Следователно методът на повтаряне на святото име е не само най-висшият
метод за практическо съвършенство в живота, но и автентичен ведически принцип,
въведен от най-великия ведически учен и преданоотдаден, Бог Чаитанйа (когото
смятаме за инкарнация на Кршна). Ние само следваме авторитетния му пример.
Обсегът на движението за Кршна съзнание е всемирен. Методът, с който
човек възстановява органически присъщото си духовно състояние на вечен живот,
изпълнен с блаженство и знание, не е абстрактно, сухо теоретизиране. Духовният
живот не е описан във Ведите като теоретичен, сух и безличностен. Ведите целят
единствено да вдъхнат чиста любов към Бога и този хармоничен извод практически
се реализира чрез движението за Кршна съзнание, т.е. чрез повтарявнето на Харе
Кршна мантрата. Тъй като целта на духовната реализация е една – любов към Бога,
– Ведите се явяван единно изчерпателно цяло по въпросите на трансцендентално
разбиране. Само несъвършенните възгледи на различните групировки извън
авторитетната ведическа приемственост на обучение нарушават хармонията в
Бхагавад-гита. Обединяващият фактор, който отстранява всички на пръв поглед
различия в твърденията на Ведите, е същността на Ведите, т.е. Кршна съзнание
(любовта към Бога).
Отново Ви благодаря,
Ваш искрен
А.Ч. Бхактиведанта Свами
8 февруари, 1970 г.
Свами А.Ч. Бхактиведанта
Скъпи Свамиджи,
Много съм Ви благодарен за любезността да ми изпратите това дълго и
интересно писмо от 30 януари 1970 г. заедно с послединя брой на Обратно при
Бога. Досега съм имал няколко беседи с членове на вашето общество тук, но те не
бяха напълно удовлетворяващи за мен. Сега обаче с Вашето много по-авторитетно
писмо дискусията се издига на по-високо ниво.

Но въпреки това се страхувам, че не ме убедихте, че всички писания, които
цитирате, предписват само повтаряне на името на Кршна. Позволете ми да се
позова на най-важните от тях.
В Бхагавад-гита [9.14] киртайантах не означава непременно повтаряне на
името на Кршна. То може да означава и прославяне, възпяване, рецитиране,
говорене и се отнася до песни, химни, описания и разговори. Коментаторите
приемат думата по този начин. Шанкара в своя коментар просто повтаря думата, но
Анандагири в своите вйакхйа определя думата киртана като веданта-шраванам
пранава-джапаш ча – „слушане на Веданта и произнасяне на ом”. (Това, че
ведическото ом е Кршна, се казва в Бхагавад-гита, в която Кршна е отъждествяван
и с много други неща, и която е смрти, а не във Ведите, които са шрути.) Друг
коментатор, Хануман, в своя Паишачабхашйа казва, че киртайантах означава само
бхашаманах – „говорене [за]”.
По-важно от точното значение на тази дума обаче е, че целия стих не
изисква от всеки постоянно да бъде ангажиран в киртана, а просто казва, че това
правят само някои велики души. Това става очевидно в следващия стих, който
казва: анйе – „други ангажирани в джнана-йаджнена...йаджанто мам – Ме
обожават...с обожаване на знанието.” Бхагавад-гита е многоаспектна и допуска
различни религиозни схващания, макар че тя също подчертава един аспект над
всички останали (а именно сарва-пхала-тйага (Сарва-пхала-тйага означава
„самоотричането на човека от всички резултати на дейността му”)
И накрая, в последната сутра на Веданта-сутра, анаврттих, шабдат..., шабда
се отнася до писанията или до разкриването на Ведите, което става ясно от
контекста и от коментаторите. Шанкара цитира много стихове (завършващи с итй
ади-шабдебхйах – „според тези шабди”), за да подкрепи това, т.е. за да подкрепи
твърдението, че „според писанията няма връщане”. Той също се позовава на шабда
в тази сутра, като казва мантрартха-вадади... – „мантри, описани и т.н.”. Вачаспати
Мишра в Бхамати подкрепя това и го изяснява по-нататък
като добавя, че
противоположното схващане е шрути-смрти-виродхах – „в противоречие със смрти
и шрути”.
Благодаря Ви отново за вниманието, което ми оказвате.
Ваш много искрен
Дж. Ф. Стал
15 февруари, 1970 г.
Дж. Ф. Стал,
професор по философия
и по южноазиатски езици
Скъпи д-р Стал,
Много съм щастлив, че получих писмото Ви от неделя, 8 февруари, 1970 г.
Бях много удовлетворен, когато се запознах със съдържанието му.
За да Ви убедя, че всички писания предписват повтарянето на името на
Кршна, мога просто да Ви представя авторитета на Бог Чаитанйа. Бог Чаитанйа
препоръчва киртанийах сада харих. [Хари, Кршна, трябва постоянно да бъде

възхваляван.” (Шикшаштака 3)] Също така и Мадхвачарйа цитира: веде рамайане
чаива харих сарватра гийате. [„За Хари се пее навсякъде във Ведите и Рамайана.”]
Също и в Бхагавад-гита Богът казва: ведаиш ча саваир ахам ева ведйах.[„Чрез
всички Веди Аз трябва да бъда узнат.”]
Така откриваме, че целта на всички писания е Върховната Личност. В Рг
Веда [1.22.20] мантрата е ом тад вишнох парамам падам сада пашйанти сурайах.
[„Полубоговете винаги се надяват да достигнат върховното жилище на Вишну.”]
Следователно целият ведически метод е да се разбере Бог Вишну и всяко писание
пряко или косвено повтаря за величието на Върховния Бог, Вишну.
Що се отнася до четвърти стих, девета глава на Бхагавад-гита, киртайантах
несъмнено означава възхваляване, възпяване, рецитиране и говорене, както казвате
Вие; но възхваляване,възпяване или рецитиране на какво? Разбира се, на Кршна.
Думата, използвана в тази връзка, е мам [„Мен”]. Следователно ние не сме против
личността, която възхвалява Кршна като Шукадева в Шримад-Бхагаватам. Това
също е киртана. Най-висшата от всички ведически книги е подходящото място за
възхваляване на Върховния Бог, Кршна, и това трябва да се разбере от стиха:
нигама-калпатарор галитам пхалам
шука-мукхад амрта-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахо расика бхуви бхавуках
„О, знаещи и мъдри хора, насладете се на Шримад-Бхагаватам, зрелия плод на
дървото на желанията – ведическата литература. Той е излязъл от устните на Шри
Шукадева Госвами. От това този плод е станал дори още по-вкусен, включително и
на освободените души.” [Шримад-Бхагаватам 1.1.3]
Казва се, че Махараджа Парикшит постигнал спасение само като слушал, а
Шукадева Госвами постигнал спасение само като възпявал. В нашето предано
служене има девет начина за постигане на същата цел – любов към Бога – и
първият начин е слушане. Този метод на слушане се нарича шрути. Следващият
начин е да се повтаря святото име. Методът на повтаряне се нарича смрти. Ние
приемаме едновременно и щрути, и смрти. Смятаме шрути за майката, а смрти – за
сестрата, защото дедето слуша майката, а след това се учи от сестрата чрез
описване.
Шрути и смрти са успоредни. Затова Шрила Рупа Госвами казва:
шрути-смрти-пуранадипанчарата-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатайаива калпате
[Бхакти-расамрта-синдху 1.2.101]
Това означава, че ако не се приемат шрути, смрти, Пураните и Панчаратрите,
никога не може да се постигне истинско чисто предано служене. Следователно
този, който показва екстазна преданост, без връзка с шастрите [ведически писания],
само създава безпокойства. От друга страна, ако се привържем само към шрути,
тогава ставаме веда-вада-ратах* ([БГ 2.42] „Голо произнасяне на думи от

писанията, без те да се разбират и прилагат на практика.”), които не са високо
ценени в Бхагавад-гита.
Затова Бхагавад-гита, макар че е смрти, е същността на всички ведически
писания, сарвопанишадо гавах.** (Вж. четвъртата медитация на Шанкарачарйа,
стр.96 в тази книга). Тя е като крава, която дава млякото, т.е. есенцията на всички
Веди и Упанишади, и всички ачарии, включително Шанкарачарйа, приемат
Бхагавад-гита като такава. Затова не може да отричате авторитета на Бхагавад-гита,
понеже е смрти; това схващане е шрути-смрти-виродхах – „в противоречие със
смрти и шрути”, – както правилно сте отбелязали.
Що се отнася до цитата от Анандагири, че киртана означава веданташраванам пранава-джапаш ча [„слушане на Веданта и произнасяне на ом”],
знаещият Веданта е Кршна, Той е и съставителят на Веданта. Той е дева-вит и
веданта-крт. Така че къде може да има по-голяма възможност за веданта-шравана
от слушането от Кршна?
Що се отнася до следващия стих, в който се споменава джнанайаджнена...йаджанто мам, обектът на обожание е Кршна, както се посочва от мам
[„Мен”]. Методът е описан в Йшопанишад, мантра 11:
видйам чавидйам ча йас
тад вадобхайам саха
авидйайа мртйум тиртва
видйайамртам ашнуте
„Само този, който може да изучи както незнанието, така и трансценденталното
знание, може да превъзмогне влиянието на повтарящото се раждане и смърт и
изцяло да се наслади на блаженството от безсмъртието.”
Развиването на видйа, т.е. на трансценденталното знание, е най-важното
нещо за човешко същество. В противен случай авидйа, т.е. незнанието, го
привързва към обусловеното съществуване на материална платформа. Материално
съществуване означава преследване и получаване на сетивно наслаждение, а
знанието с цел сетивно наслаждение (авидйа) означава напредване в повтарящото
се раждане и смърт. Тези, които са погълнато от това знание, не могат да си
извлекат никаква поука от природните закони и извършват повторно същите
дейности, омаяни от красотата на илюзорните неща. От друга страна, видйа, т.е.
истинско знание, означава изцяло да се познават невежите дейности и
същевременно да се развива трансцендентално знание и така неотклонно да се
следва пътят на освобождението.
Освобождение означава наслаждаване на пълното блаженство на
безсмъртието. На това безсмъртие можем да се наслаждаваме във вечното царство
на Бога (самбхутй-амртам ашнуте), селенията на Върховната Божествена Личност.
То е резултат, постиган чрез обожаване на Бърховния Бог, причината на всички
причини, самбхават. И така, истинско знание, видйа, означава да се обожава
Върховната Божествена Личност, Кршна; това е джнана-йаджнена, обожаване със
знание.
Това джнана-йаджнена...йаджанто мам е съвършенството на знанието, както
се казва в Бхагавад-гита [7.19]:
бахунам джанманам анте

джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах
„След много раждания и смърти този, който наистина е в знание, се отдава на Мен
[Кршна], знаейки, че Аз съм причината на всички причини и на всичко, което
съществува. Такава велика душа се среща много рядко.”
Ако човек още не е стигнал до това заключение на знанието и се отдава
само на сухи размишления, в които отсъства Кршна, упоритият му умозрителен
труд е като удряне по празна оризова шушулка. Празната шушулка много прилича
на неолющен ориз. Този, което знае как да извади зърното от неолющения ориз, е
мъдър, а този, който удря по празната шушулка, очаквайки да получи някакъв
резултат, напразно пропилява труда си. Също така ако човек учи Ведите, без да
намери целта на Ведите, Кршна, той само губи времето.
Така че за да се развие знание за обожаване на Кршна, е необходимо да се
натрупат много, много раждания и смърти, докато човек наистина стане мъдър.
Когато човек стане мадар по този начин, той се отдава на Кршна, признавайки
накрая,
че Той е причината на всички причини и на всичко, което
съществува. Такава велика душа се среща много рядко. Тези, които се отдават на
Кршна с цялата си душа, са рядко срещани судурлабха махатми. Те не са
обикновени махатми.
По милостта на Бог Чаитанйа това най-висше съвършенство на живота се
раздава много щедро. Ефектът също е много окуражаващ – иначе как биха могли
момчета и момичета без никакви познания върху ведическата култура така бързо да
заемат позицията на рядко срещани махатми, само като произнасят този
трансцендентален звук, Харе Кршна? И само въз основана това повтаряне на
святото име по-голямата част от тях (тези, които не са много искрени) са устойчиви
в преданото служене и никога не се поддават на четирите принципа на греховен
материален живот: (1) месоядство; (2) извънбрачни сексуални отношения; (3)
приемане на интоксиканти, включително кафе, чай и цигари; (4) хазарт. И това е
последната сутра на Веданта-сутра, т.е. анаврттих шабдат. [„Човек се освобождава
чрез звукова вибрация.”]
Човек трябва да се учи от резултата (пхалена паричийате). Ние учим
учениците си да действат така и те не се провалят. Фактът, че остават на
платформата на чист духовен живот, без да се стремят да развият горепосочените
принципи на авидйа, сетивното наслаждение, е най-добрият тест за това, че
правилно са разбрали Ведите. Те не се връщат към материалната платформа,
защото вкусват нектарния плод на любовта към Бога.
Сарва-пхала-тйага [„отказването от резултатите от труда”] се обяднява в
Бхагавад-гита от Самия Бог с думите сарва-дхарман паритйаджйа мам екам
шаранам враджа – „Изостави всичко и просто се отдай на Мен [Кршна].” Харе
Кршна мантрата означава „О, Върховната Енергия на Кршна, о, Бог Кршна, моля
ви, ангажирайте ме във вечно служене на вас.” Ето така, ние сме изоставили всичко
и просто се отдаваме на предано служене на Бога. Единственото ни задължение е
това, което Кршна ни нареди да правим. Ние сме изоставили всички плодоносни
дейности, като карма, джнана и йога; и това е стадият на чисто предано служене,
бхактир уттама.

Искрено Ваш
А.Ч. Бхактиведанта Свами
Свами А.Ч. Бхактиведанта,
ачарйа-основател
на Международното общество за Кршна съзнание
Скъпи Свамиджи,
Много съм Ви благодарен за Вашето интересно писмо от 15 февруари, 1970
г. с приложението.
Страхувам се, че където Вие цитирате пасаж, целящ да покаже, че
единственото, което ни е необходимо, е повтарянето на името на Кршна, аз мога да
цитирам друг, който изисква нещо друго, допълнително, йади шлоко ‘пи праманам,
айам апи шлоках праманам бхавитум архати – „Ако обикновените стихове са
авторитетни, този стих къщо трябва да бъде смутан за авторитетен.” И така можем
да продължаваме, без да има край в близко бъдеще, или, както казва и Патанджали,
махан хи шабдасйа прайога-вишайах – „Неизчерпаеми са възможности за
използване на думите.”
Искрено Ваш
Дж.Ф. Стал
3764 Уотсика Авеню
Лос Анжелос, Калифорния 90034
24 април, 1970 г.
Скъпи Д-р Стал,
Искам да изразя голямата си благодарност за любезното Ви писмо от 25
февруари, 1970 г. Съжалявам, че не можах да Ви отговоря по-рано, защото бях зает
със закупуването на нова земя за храм на горепосочения адрес. Осигурихме си
много хубаво място за отделен храм, с помещение за лекции, помещение, където
живея аз и помещение, където ще живеят преданоотдадените, и всичко това е
снабдено с всички съвременни удобства.
Бих искал да посетите това място, когато намерите за добре, и ако бъдете
така любезен да ми съобщите един ден по-рано, учениците ме с радост ще Ви
посрещнат, както подобава.
Що се отнася до нашата кореспонденция, всъщност цитирането на стихове и
противопоставянето с други цетерани стихове не може да разреши проблема. В
съда двама компетентни адвокати цитират от една и съща законодателна книга, но
това не решава изхода на делото. Окончателната присъда се произнася от
председателстващия съдия. Така че аргументите няма да ни доведат до никакъв
извод.
Цитатите от писанията понякога са противоречиви и всеки философ има
собствено мнение, защото ако не представи различна теза, никой не може да стане
прочут философ. Затова е трудно да стигнем до правилния извод. Изходът е, както
посочих по-горе, да приемем решението на авторитет. Ние следваме авторитета на
Бог Чаитанйа Махапрабху, който е Кршна, и Негово твърдение според ведическите

писания е, че в този век това повтаряне на святото име е единственото разрешение
на всички проблеми в живота. А това всъщност беше показано на практика.
Неотдавна моите ученици организираха шествие в Бъркли в деня на
появяването на Бог Чаитанйа и публиката отбеляза следното: „Тези хора не са като
други, които се събират да чупят прозорци и да създават безредици.” Това се
потвърди и от местните власти със следните думи: „Членове на движението за
Кршна съзнание съдействаха на полицията и усилията им за мирното провеждане
на шествието бяха успешни, като намесата на полицията беше минимална.”
В Детройт имаше голям поход за мир и тълпата наричаше нашите хора
„ангели”. Следователно движението за Кршжна съзнание наистина е необходимо
сега като панацея за всички проблеми на човешкото общество.
Други цитати засега не биха имали особено стойност. В аптеката има много
лекарства и всичките могат да бъдат добри, но е необходимо опитен лекар да
предпише лекарство за конкретния пациент. Не можем да кажем в този случай:
„Това също е лекарство и онова също е лекарство.” Не. Лекарството, което е
ефикасно за даден човек, е лекарство за него – пхалена паричийате.
Най-искрено Ваш
А.Ч. Бхактиведанта Свами
Последни бележки от Шрила Прабхупада
В съда двама адвокати представят аргументи, взети от авторитетни
законодателни книги, за да се реши дадено дело, но съдъята е този, който решава
изхода на делото в полза на една от страните. Когато адвокатите на противните
страни представят аргументите си, и двамата се позовават на закона и на
авторитети, но присъдата се отсъжда в зависимост от това, кой аргумент е
приложим в дадения случай.
Основавайки се на авторитета на шастрите, Бог Чаитанйа отсъжда, че
повтарянето на святото име на Бога е единственото средство човек да се издигне до
трансцендентална платформа. И ние всъщност можем да видим, че това дава
резултати. Всеки един от моите ученици, който сериозно се е заел с този метод,
може да бъде проучен индивидуално и всеки безпристрастен съдия лесно ще
установи, че учениците ми са напреднали в трансценденталната реализация много
повече от който и да е философ, теист, йоги, карми и т.н.
Трябва да приемаме това, което е благоприятно при дадените обстоятелства.
Отхвърлянето на другите методи в дадените обстоятелства не означава, че
отхвърлените методи не заслужават доверие. Но в момента, като се взема под
внимание епохата, времето и обектът, те се отхвърлят, дори и да са автентични.
Трябва да оценяваме всичко по практическите му резултати. Чрез такъв тест се
установи без никакво съмнение, че постоянното повтаряне на Харе Кршна махамантрата е много резултатно.

Кршна-съзнание – индуски култ
или божествена култура?

Когато се опитват да поставят движението за Кршна съзнание в културноисторически контекст, много хора го отъждествяват с индуизма. Но това не е
вярно. Шрила Прабхупада отхвърля връзката му с патеизма, политеизма и
кастовото съзнание, от коите е проникнат съвременният индуизъм. Макар че
Кршна съзнание и съвременният индуизъм имат една и съща историческа основа –
индийската древна ведическа култура, – индуизъм заедна с други „велики религии”
е станал сектантска институция, докато Кршна съзнание е универсално и излиза
извън обсуга на относителните сектантски обозначения.
Съществува погрешно схващане, че движението за Кршна съзнание е
индуска религия. Кршна съзнание в никакъв случай не е нито вяра, нито религия,
която се опитва да вземе надмощие нед другите вери и религии. Всъщност това е
едно крайнонеобходимо за цялото човешко общество културно движение, което не
се основава на никаква сектантска вяра. Това културно движение е специално
предназначено да научи хората как могат да обичат Бога.
Понякога индийците, както в Индия, така и извън страната, смятат, че
проповядваме индуска религия, но всъщност това не е вярна. Думата хинду не
може да бъде открита в Бхагавад-гита. Всъщност в цялата ведическа литература
няма такава дума, хинду. Тази дума е била въведена в мюсюлманските провинции
на Индия. Понеже мюсюлманите не могат да произнесат правилно думата Синдху,
те наричат реката Хинду, а жителите на тази земя – хиндуси. В Индия, според
ведическия език, европейци биват наричани млеччха или йавани. По същия начин
хинду е име, дадено от мюсюлманите.
Истинската култура на Индия е описана в Бхагавад-гита, където се казва, че
според различните качества (гуни) на природата съществуват и различни видове
хора, които обикновено се класифицират в четири социални и четири духовни
подразделения. Тази система на социални и духовни подразделение се нарича
варнашрама-дхарма. Четири варни, или социални подразделения, са брахмана,
кшатрийа, ваишйа и шудра. Четирите ашрама, духовни подразделения, са
брахмачарйа, грхастха, ванапрастха и саннйаса. Системата варнашрама е описана
във ведическите писания, известни като Пурани. Целта на тази институция на
ведическата култура е да обучи всеки човек да напредне взнанието за Кршна, Бога.
Това е цялата ведическа програма.
Когато Бог Чаитанйа разговарял с велики преданоотдаден Рамананда Райа,
Той го попитал кой е основният принцип на човешкия живот. Рамананда Райа
отговорил, че човешката цивилизация започва тогава, когато се приеме
варнашрама-дхарма. Преди да се стигне до нивото на варнашрама-дхарма, и въпрос
не може да става за човешка цивилизация. Затова движението за Кршна съзнание
се опитва да възстанови тази правилна форма на човешка цивилизация, известна
като Кршна съзнание или даива-варнашрама – божествена култура.
В Индия системата варнашрама днес се приема по изопачен начин и затова
човекът, роден в семейството на брахмана (най-висшето обществено стъпало), има
претенции да бъде брахмана. Но това не се приема в шастрите (писанията).
Прадядото на някой човек може да е бил бпахмана, според готра, т.е. като семейно
наследство, но истинската варнашрама-дхарма се основава на реалните качества,
без да се взема под внимание произходът или наследствата. Следователно ние не
проповядваме днешната система на индусите, особено пък на тези, които са под

влияние на Шанкарачарйа – защото Шанкарачарйа учи, че отрича съществуването
на Бога.
Шанкарачарйа има специална мисия; той се явява за да възстанови
влиянието на Ведите след установяването на будизма. Тъй като преди двадесет и
шест века будистката религия е била покровителствата от император Ашока, тя се е
разпространила из цяла Индия. Според ведическата литература Буда е инкарнация
на Кршна, която има специална власт и се явява със специална цел. Неговата
система на мислене, или вяра, бива приета от много последователи, но Буда
отхвърля авторитета на Ведите. Докато се разпространява будизмът, ведическата
култура замира както в Индия, така и в другите страни. Тъй като единствената цел
на Шанкарачарйа е била да измести будистката философска система, той въвежда
системата, наречена майавада.
Всъщност, майавада философията е атеизъм, защото тя е метод, в който
човек си представя, че има Бог. Тази майавада философска система съществува от
незапомнени времена. Днешната индийска религия или култура е основана на
майавада философията на Шанкарачарйа, която е един компромис с будистката
философия. Според майавада философията в действителност няма Бог или ако
съществува Бог, Той е безличностен и всепроникващ и затова човек може да си Го
представя във всякакви форми. Този извод не е в съответствие с ведическата
литература. Тази литература дава имената на много полубогове, обожавани с
различни цели, но във всички случаи Върховният Бог, Божествената Личност,
Вишну, е приеман за върховен контрольор. Това е истинската ведимеска култура.
Философията на Кршна съзнание не отрича съществуването на Бога и
полубоговете, а майавада философията ги отрича. Тя твърди, че не съществуват
нито Богът, нито полубоговете. За майавадите в крайна сметка всичко е нищо. Те
казват, че човек може да си представя който и да е като контрольор – все едно дали
Вишну, Дурга, Бог Шива или бога на Слънцето (защото това са полубоговете,
които обикновено са обожавани в обществото). Но майавада философията
всъщност не приема съществуването на никой от тях. Майавадите казват, че
понеже човек не може да концентрира ума си върху безличностният Брахман, той
може да си представи която и да е от тези форми. Това е нова система, наречена
панчопасана. Тя е въведена от Шанкарачарйа, но Бхагавад-гита не съдържа такива
доктрини и затова те не са автентични.
Бхагавад-гита приема съществуването на полубоговете. Полубоговете са
описани във Ведите и човек не може да отрича съществуването им, но те не трябва
да бъдат разбирани и обожавани по начина, прероръчван от Шанкарачарйа.
Обожаването на полубоговете не се препоръчва в Бхагавад-гита. Гита [7.20] ясно
казва:
камаис таис таир хрта-джнанах
прападйанте ‘нйа-деватах
там там нийамам астхайа
пракртйа нийатах свайа
„Тези, чийто ум е деформиран от материални желания, се отдават на полубогове и
следват специфични правила и предписания на обожание в съответствие със
собствената си природа.” Освен това в Бхагавад-гита [2.44] Кршна заявява:

бхагаишварйа-прасактанам
тайапахрта-четасам
вйасайатмика беддхих
самадху на видхийате
„В ума на тези, които са твърде привързани към сетивното наслаждение и
материалното богатство и са объркани от такива неща, не се стига до твърдата
решителност за предано служене.” Хората, които следват различни полубогове, са
описани като хрта-джнанах, което означава „тези, които са изгубили разума си”.
Това е обяснено по-нататък в Бхагавад-гита [7.23]:
антават ту пхалам тешам
тад бхаватй алпа-медхасам
деван дева-йаджо йанти
мад-бхакта йанти мам апи
„Хората с малка интелигентност обожават полубоговене и резултатите, които
постигат са ограничени и временни. Тези, които обожават полубоговете, отиват на
планените на полубоговете, а Моите преданоотдадени достигат Моето върховно
жилище.” Възнагражденията, давани от полубоговете, са временни, защото всяка
материална придобивка действа във връзка с временното тяло. Каквите и
материални удобства да получи човек, независимо дали чрез съвременни научни
методи или от благословия на полубогове, те ще изчезнат с тялото. А духовният
напредък никога няма да прекъсне.
Хората не трябва да мислят, че проповядваме сектантска религия. Не. Ние
просто учим как да бъде обичан Богът. Има много теолии за съществуването на
Бога. Атеистите например никога не ще повярват в Бога. Атеистите като професор
Жак Моно, който спечели Нобеловата награда, заявяват, че всичко е случайност
(теория, която е прпедставена много преди това от философите атеисти на Индия,
като Чарвака). Другите философи, като карма-мимамса, приемат, че ако човек
просто продължава да изпълнява съвършено задълженията си, резултатът ще дойде
автоматично, без да има човек да се отдава на Бога. За доказателство защитниците
на тази теория привеждат аргумента, че ако човек е заболял в следствие на
инфекция и вземе лекарство, за да противодейства на болестта, тойъ ще оздравее.
Но нашият аргумент във връзка с това е, че на болния може да се даде и найдоброто лекарство и въпреки това той да умре. Резултатите не винаги могат да се
предвидят. Следователно има по-висш авторитет, баива-нетрена, върховен
управник. В противен случай как става така, че синът на заможен и добродетелен
човек става хипи по улиците или че човек, който работи без отдих и накрая
забогатява, получава лекарска забрана: „Сега не трябва да ядеш никаква друга
храна, освен ечемичена отвара”?
Теорията карма-мимамса поддържа мнението, че светът си съществува и без
върховното ръководство на Бога. Тези философии твърдят, че всичко става от
похотта (кама-хаитукам). Похотта влече мъжа към жената, по случайност те имат
сексуални отношения и жената забременява. Всъщност няма никакъв план жената
да забременее, а като естествена последица, когато се събират мъж и жена, се стига
до определен резултат. Атеистичната теория, описана в Бхагавад-гита като асурска,
т.е. демонична, е че всичко става и продължава да става по този начин по

случайност и като резултат от естествено привличане. Тази демонична теория
подкрепя идеята, че ако човек иска да избегне раждането на деца, може да използва
противозачатъчни средства.
В действителност има велик план за всичко – ведическият план.
Ведическата литература дава наставления как мъжът и жената да съжителстват, как
да зачеват деца и каква е целта на сексуалния живот. В Бхагавад-гита Кршна казва,
че сексуалният живот, одобрен от Ведите, т.е сексуалният жинот, съгласуван с
ведическите правила и предписания, е регулиран от авторитетен източник и Той го
приема. А безразборният сексуален живот Той не приема. Ако човек случайно
изпита желание за секс и после се родят деца, те биват наричани варна-санкара,
нежелано поколение. Пож този начин действат низшите животни, но това не е
приемливо за хората. За хората има план. Не можем да приемем тиорията, че няма
план за човешкия живот или че всичко се ражда случайно и поради материална
необходимост.
Теорията на Шанкарачарйа, че няма Бог и че човек може да продължава да
изпълнява задълженията си и да си представя Бога в някаква форма само за да се
поддържа мир и спокойствие в обществото, е малко или много основана на тази
идея за случайността и необходимостта. Нашият път обаче е съвсем различен и се
основава на авторитети. Именно тази божествена варнашрама-дхарма е
препоръчана от Кршна, а не кастовата система, такава, каквато се възприема тя
днес. Съвременната кастова система днес се отхвърля дори и в Индия и тя трябва
да бъде отхвърлена, защото класификацията на хората според произхода им не е
ведическата или божествената кастова система.
В обществото има различни групи хора – някои са инженери, други са
лекари, трети са химици,търговци, бизнесмени и т.н. Това разнообразие сред
хората се определя не порождение, а според качествата им. Ведическата литература
изобщо не одобрява такова нещо като кастовата система според произхода, нито
пък ние я приемаме. Ние нямаме нищо общо с кастовата система, която сега се
отхвърля от обществото в Индия. По-скоро ние даваме възможност на всеки да
стане брахмана и така да достигне най-висшия статус на живота.
Тъй като в настоящия момент има недостиг от брахмани (духовни водачи) и
кшатрии (управници) и тъй като целият свят е управляван от шудри, т.е. хора от
класата на физическите работници, в обществото съществуват много противоречия.
Именно за да премахнем тези противоречия, ние се посветихме на движението за
Кршна съзнание. Ако класата на брахманите наистина бъде вазстановена,
автоматично ще последва ред в общшественото благосъстояние, точно както ако
мозъкът е в съвършена изправност, останалите части на тялото – ръце, стомах и
крака – всички функционират много добре.
Крайната цел на това движение е да научи хората как да обичат Бога.
Чаитанйа Махапрабху утвърждава, че най-висшето съвършенство на човешкия
живот е да се научим да обичаме Бога. Движението за Кршна съзнание няма нищо
общо с индуската религия или с каквато и да било религиознта система. Никой
порядъчен християнин не би променил вярата си от християнска в индеска. Също
така и никой порядъчен индус не би променил вярата си в християнска. Такива
промени подхождат на човек, който няма определен социален статус. Но всеки ще
се заинтересува да разбере философията и науката за Бога и да я приеме сериозно.
Човек трябва ясно да разбере, че движението за Кршна съзнание не е проповядване

на индеска религия. То дава духовна култура, която може да разреши проблемите
на живота, и затова се приема по целия свят.
ІV.

Да разберем
Кршна и Христос
_______________________________________________________________________
Кршна, Христос, Кристос
През 1974 г. близо до центъра на ИСКОН във Франкфурт на Майн, Западна
Германия, Шрила Прабхупада и няколко от неговите ученици излизат на
сутрешна разходка с отец Емануел Юнгклаусен, монах бенедиктинец от
Нидералтайхския манастир. Като забелязва, че Шрила Прабхупада носи
медитационна броеница, подобна на молитвената броеница, отец Емануел
обяснява, че той постоянно повтаря молитвата „Господи Исусе Христе,
помилуй”. Следва дадения по-долу разговор.
Шрила Прабхупада: Какво е значението на думата Христос?
Отец Емануел: Христос произхожда от гръцката дума Кристос, което означава
„миропомазан”.
Шрила Прабхупада: Кристос е гръцкият превод на думата Кршна.
Отец Емануел: Това е интересно.
Шрила Прабхупада: Когато индиецът се обръща към Кршна, той често казва
„Кршта”. Кршта е санскритска дума, означаваща „привличане”. Така че когато
наричаме Бога „Христос”, „Кршта” или „Кршна”, ние се обръщаме към все същата
Върховна Божествена Личност. Когато Исус казва: „Отче наш, Ти, който си в
небесата, да бъде свято името Ти” – това име на Бога е „Кршта” или „Кршна”.
Съгласен ли сте?
Отец Емануел: Смятам, че Исус като син на Бога, е разкрил истинското име на
Бога: Христос. Ние можем да наричаме Бога „Отец”, но ако искаме да се обърнем
към Него с истинското Му име, трябва да кажем „Христос”.
Шрила Прабхупада: Да. „Христос” е друг начин на произнасяне на Кршта, а
„Кршта” е друг начин на произнасяне на Кршна, името на Бога. Исус казва, че
човек трябва да прославя името на Бога, но вчера чух един теолог да казва, че
Богът нямал име – трябвало да Го наричаме само „Отец”. Синът може да нарича
баща си „татко”, но баща му си има специфично име. Също така „Бог” е
общоприето име за Върховната Божествена Личност, която има точно определено
име – Кршна. Следователно дали ще наречете Бога „Христос”, „Кршта” или
„Кршна”, в крайна сметка вие се обръщате към една и съща Върховна Божествена
Личност.
Отец Емануел: Да, ако говорим за истинското име на Бога, трябва да казваме
„Христос”. В нашата религия имаме Светата троица: Отец, Син и Светият Дух.
Вярваме, че можем да узнаем името на Бога само посредством откровение на Сина

на Бога. Исус Христос ни откри името на бащата и затова ние приехме името
„Христос” като име на Бога, получено чрез откровение.
Шрила Прабхупада: Всъщност няма значение, Кршна или Христос, името е едно
и също. Важното е да следваме наставленията на ведическите писания, които
препоръчват в тази епоха да се повтаря името на Бога. Най лестният начин е да се
повтаря маха-мантрата: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе
Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Рама и Кршна са имената на Бога, а Харе е
енергия на Бога. Така че когато повтаряме маха-мантрата, ние се обръщаме към
Бога и Неговата енергия. Тази енергия е два вида – духовна и материална. Сега сме
пленници на материалната енергия. Затова се молим на Кршна да бъде милостив да
ни освободи от служенето на материалната енергия и да ни приеме да служим на
духовната енергия. Това е цялата философия. Харе Кршна означава „О, енергия на
Бога, о, Боже [Кршна], моля Те, ангажирай ме да Ти служа.” В природата ни е да
служим. По един или друг начин сме почнали да служим на материалните неща, но
когато това служене се превърне в служене на духовната енергия, животът ни ще
стане съвършен. Да практикуваме бхакти-йога [Любовно служене на Бога],
означава да се освободим от обозначения като „индус”, „Мюсюлманин”,
„християнин”, това или онова, и просто да служим на Бога. Ние сме създали
християнска, индуска и мюсюлманска религия, но когато приемем религия без
обозначения, в която не мислим че сме индуси, или християни, или мюсюлмани,
можем да говорим за чиста религия, т.е. бхакти.
Отец Емануел: Мукти?
Шрила Прабхупада: Не, бхакти. Когато говорим за бхакти, в това се включва и
мукти [освобождение от материалните страдания]. Без бхакти няма мукти, а ако
действаме на платформата на бхакти, в това се включва и мукти. Това научаваме от
Бхагавад-гита [14.26]:
мам ча йо ‘вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунан саматитйаитан
брахма-бхуйайа калпате
„Този, който изцяло се е отдал на предано служене, който не пада при никакви
обстоятелства, той веднага се издига над обсега на гуните на материалната природа
и така стига до платформата Брахман.”
Отец Емануел: Брахман Кршна ли е?
Шрила Прабхупада: Кршна е Парабрахман. Брахман може да бъде реализиран в
три аспекта: като безличностен Брахман, като локализиран Параматма и като
личностен Брахман. Кршна е личност, Той е Върховен Брахман, защото Богът в
крайна сметка е личност. Това се потвърждава и в Шримад-Бхагаватам [1.2.11]:
ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате
„Вещите трансценденталисти, които познават Абсолютната Истина, наричат тази
недуалистична субстанция Брахман, Параматма или Бхагаван.” Постигането на

аспекта Върховна Личност е крайната степен в осъзнаването на Бога. Той
притежава всичките шест съвършенства в тяхната цялост: Той е най-силният, найбогатият, най-красивият, най-прославеният, най-мъдрият и най-себеотреченият.
Отец Емануел: Да, съгласен съм.
Шрила Прабхупада: Тъй като Богът е абсолютен, еговото име, Неговата форма и
Неговите качества също са абсолютни и не се различават от Него Самия.
Следователно когато повтаряме святото име на Бога, ние общуваме непосредствено
с Него. Когато човек общува с Бога, той придобива божествени качества, а когато
напълно се пречисти, той става придружител на Върховния Бог.
Отец Емануел: Но нашето разбиране за имета на Бога е ограничено.
Шрила Прабхупада: Да, ние сме ограничени, но Богът е неограничен. И понеже е
неограничен, т.е. асолютен, Той има безброй имена, всяко от които е Бог. Ние
можем да разберем Неговото име дотолкова, доколкото е развито духовното ни
възприятие.
Отец Емануел: Мога ли да задам един въпрос? Ние, християните, също
проповядваме любов към Бога, опитваме се да обичаме Бога и да Му служим от
цялото си сърце и душа. Каква е разликата между вашето движение и нашето?
Защо изпращате учениците си в западните страни да проповядват любов към Бога,
след като учението на Исус Христос излага същото послание?
Шрила Прабхупада: Проблемът е в това, че християните не следват заповедите на
Бога. Съгласен ли сте с това?
Отец Емануел: Да, до голяма степен сте прав.
Шрила Прабхупада: Тогава какъв е смисълът на любовта на християнина към
Бога? Ако не следвате заповедите на Бога, къде е любовта ви? Затова ние идваме,
за да учим хората какво означава любов към Бога: ако обичате, не може да не се
подчинявате на заповедите Му. А ако не се подчинявате, любовта ви не е истинска.
Из целия смят хората обичат не Бога, а кучетата си. Ето затова движението
за Кршна съзнание е необходимо – за да учи хората как да събудат потъналата в
забрава любов към Бога. Не само християните, също и индусите, мюсюлманите и
всички останали са виновни. Те сами са си сложили клеймо „християнин”, „индус”
или „мюсюлманин”, а не се подчиняват на Бога. В това е проблемът.
Посетител: Можете ли да обясните в какъв смисъл християните не се подчиняват?
Шрила Прабхупада: Да. Преди всичко, те нарушават заповедта „Не убивай!”, като
поддържат кланици. Съгласни ли сте, че тази заповед се нарушава?
Отец Емануел: Лично аз съм съгласен.
Шрила Прабхупада: Добре. Ако християните искат да обичат Бога, трябва да
престанат да убиват животни.
Отец Емануел: Но най-важният момент не е ли...
Шрила Прабхупада: Ако пропуснете дори една запятайка, цялото ви изчисление
ще бъде грушно. Независимо какво ще извадите или ще прибавите после, грешката
вече е налице и всичко, което ще последва, къщо ще бъде грешно. Не може да
приемаме само тази част от писанията, които ни харесват, и да отхвърляме онази,
която не ни харесва. Кокошката например снася яйца със задната си част, а яде с
човката си. И фермерът може да реши: „Предната част на кокошката ми излиза
много скъпо, защото трябва да я храня. По добре да я отрежа.” Но ако гравата я
няма, и яйца няма да има, защото тялото е мъртво. По аналогичен начин, ако
отхвърлим трядната част от писанията и се подчиним само на това, което ни
харесва, такава интерпретация няма да ни помогне. Трябва да приемем всички

наставления на писанията така, както са дадени, а не само тези, които ни допадат.
Ако не следвате първата заповед, „Не убивай!”, къде е любовта ви към Бога?
Посетител: Християните приемат, че в тази заповед става дума за хора, а не за
животни.
Шрила Прабхупада: Това означава, че Христос не е бил достатъчно интелигентен,
за да използва правилната дума: убийство на хора. Съществуват две думи:
„убийство” и „убийство на хора”* (Представеното по долу разсъждение е
построено на разликата в употребата на английските думи kill и murder. Kill се
отнася до убийство изобщо, а murder – до убийство само на хора. Бяхме принудени
да преведем условно първата дума като „убийство”, а втората – като „убийство на
хора”, тъй като в българския език не съществуват две отделни думи за назоваване
на тези понятия. Езикът на Библията обаче прави разлика между двете понятия и в
Стария завет е употребена думата lotirzah, която има много широк смисъл и се
отнася до „всякакъв вид убийство”, а не само до убийство на хора.) [ Б. пр.] За хора
се отнася „убийство на хора”. Мислите ли, че Исус не е бил достатъчно
интелигентен, за да използва правилната дума – „убийство на хора”, – вместо
думата „убийство”. „Убийство” означава всякакъв вид унищожаване на живот, и
по-специално унищожаване на животни. Ако Христос е мислил само за
унищожаване на хора, той щеше за използва думата „убийство на хора”.
Отец Емануел: Но в Стария завет заповедта „Не убивай!” наистина се отнася до
убийство на хора. И когато Исус казва: „Не убивай!”, – той разширява тази заповед
до смисъла, че човешкото същество не само не трябва да убива друго човешко
същество, но и трябва да се отнася с любов към него. Той никога не говори за
взаимоотношенията на човека с други живи същества, а само за
взаимоотношенията му с други човешки същества. Когато казва „Не убивай!”, –
той иска да каже както в интелектуален, така и в емоционален смисъл – не трябва
да обиждаш или нараняваш другите, да се отнасяш лошо с тях и т.н.
Шрила Прабхупада: Ние не се занимаваме с един или друг завет, а с думите,
използвани в д(заповедите. Аксо искате да интерпретирате тези думи, това е нещо
друго. Но ние разбираме прякото значение. „Не убивай!” означава „Християните не
трябва да убиват.” Вие можете да ги тълкувате, както ви е изгодно, за да
продължавате да действате както досега, но ние разбираме много добре, че не е
необходимо никакво тълкуване. Тълкуване е необходимо, когато нещата не са
ясни. Но тук значението е ясно. „Не убивай!” е ясна инструкция. Защо трябва да я
тълкуваме?
Отец Емануел: Яденето на растения не е ли също убийство?
Шрила Прабхупада: Ваишнава философията учи, че не трябва да убиваме
ненужно дори растения. В Бхагавад-гита Кршна казва:
патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
ашнами прайататманах
„Ако някой Ми предложи с любов и преданост листо, цвете, плод или малко вода,
Аз ще приема.” Ние предлагаме на Кршна само храна, която Той иска, и след това
ядем остатъците. Ако предлагането на вегитарианска храна на Кршнта е греховно,
това ще бъде грях на Кршна, не наш грях. Но Богът е апапа-виддха – греховните

реакции не могат да го досегнат. Той е като слънцето, което е толковао могъщо, че
може да пречисти дори урина – нещо, което ние не можем да направим. Кршна е
като Цар, който може да заповяда убиецът да бъде обесен, но самият той е
неподвластен ва викакво наказание, защото е много могъщ. Яденето на храна,
преди това предложена на Бога, е нещо като убийствата, извършвани от войника по
време на война. Във военно време, когато главнокомандващият заповяда атака,
войникът, който се подчинява и убива врага, получава медал. Но ако същият
войник убива на своя глава, той ще бъде наказан. По същия начин, когато ядем
само прасада [остатъци от храната, предложена на Кршна], не извършваме никакъв
грях. Това е потвърдено в Бхагавад-гита [3.13]:
йаджна-шишташинах санто
мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа
йе пачантй атма-каранат
„Преданоотдадените на Бога са освободени от всички грехове, защото ядат храна,
която е пренесена в жертва. Другите, които приготвят храната, за да
удсовлетворяват сетивата си, в действителност ядат само грях.”
Отец Емануел: Кршна не може ли да даде разрешение да се ядат животни?
Шрила Прабхупада: Може – в животинското царство. Но на цивилизования човек,
религиозния човек, не му прилича да убива и яде животни. Ако престанете да
убивате животни и повтаряте святото име на Христос, ще постигнете
съвършенство. Не съм дошъл да ви уча, а само да ви помоля да повтаряте името на
Бога. Библията също изисква това от вас. Така че нека се съюзим и да повтаряме
святото име. И ако имате предразсъдъци срещу повтарянето на името на Кршна,
тогава повтаряйте „Христос” или „Кршта” – няма разлика. Шри Чаитанйа казва:
намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактих. „Богът има милиони и милиони имена
и понеже няма разлика между имената Му и Самия Него, всяко едно от тези имена
има същото могъщество като Бога.” Следователно дори и да приемете обозначения
като „индус”, „християнин” или „мюсюлманин”, ако просто повтаряте името на
Бога, което е във вашите писания, ще постигнете духовната платформа. Човешкият
живот ни е даден, за да се себереализираме – да се учим как да обичаме Бога. Това
е истинската красота у човека. Дали ще изпълняваш този дълг като индус,
християнин или мюсюлманин, няма никакво значение – но изпълнявай го!
Отец Емануел: Съгласен съм.
Шрила Прабхупада: [Показвайки броеница от 108 медитационни зърна.] Ние
винаги носим тази броеница, както вие имате вашата молитвена броеница. Вие
повтаряте молитвата,у но защо другите християни не я повтарят? Защо трябва да
пропускат тази благоприятна възмогност на човешко съществуване? Котките и
кучетата не могат да повтарят, но ние можем, защото имаме човешки узик. Ако
повтаряме светите имена на Бога, няма да загубим нищо; напротив – печелим
много. Моите ученици непрекъснато повтарят Харе Кршщна. Те биха могли да
ходят на кино и да вършат много други неща. Но те са изоставили всичко това. Те
не ядат нито риба, нито месо, нито яйца; те не приемат интоксиканти, не пият, не
пушат, не участват в хазарт, не спекулират и не водят извънбрачен сексуален
живот. Но те повтарят святото име на Бога. Ако искате да се съюзите с нас, тогава

отидете в църквите и повтаряйте „Христос”, „Кршта” или „Кршна”. Имате ли
някакво възражение?
Отец Емануел: Нямам. От моя страна, бих бил радостен да се присъединя към вас.
Шрила Прабхупада: Не, ние разговаряме с Вас като с представител на
християнската църква. Вместо да държите църквите затворени, защо не ни ги
дадете? Ние ще повтаряме святото име на Бога там свадесет и четири часа в
денонощие. На много места закупихме църкви, които на практика бяха затворени,
защото никой не ги посещаваше. В Лондон видях стотици църкви, които бяха
затворени или използвани за светски цели. В Лос Анжелос купихме една такава
църква. Продадоха ни я, защото никой не ходеше в нея. Но ако сега посетите тази
църква, ще видите хиляди хора. Всеки интелигентен човек за пет минути може да
разбере какво е Бог; не са нужни пет часа.
Отец Емануел: Разбирам.
Шрила Прабхупада: Но хората не разбират. Тяхната беда е в това, че не искат да
разберат.
Отец Емануел: Аз мисля, че да се разбере Бога, не е въпрос на интелигентност, а
на смирение.
Шрила Прабхупада: Смирението означава интелигентност. Смирените и
покорните имат царството на Бога. Това е казано в Библията, нали? Но
философията на негодниците е, че всеки човек е Бог, и днес тази идея е станала
много популярна. Затова никой не е смирен и покорен. Ако всеки смята себе си за
Бог, откъде ще се вземат у него смирение и покорство? Затова аз уча учениците си
да станат счирени и покорни. Те винаги отдават смирените си почитания в храма и
на духовния си учител и по този начин напредват. Качествата смирение и
покорство водят много бързо до духовна реализация. Във ведическите писания се
казва: „На тези, които имат твърда вяра в Бога и в духовния учител, който е Негов
представител, се разкрива смисълът на ведическите писания.”
Отец Емануел: Но не би ли трябвало това смирение да се отдава и на други?
Шрила Прабхупада: Да, но има два вида почет: специална и обикновена. Шри
Кршна Чаитанйа учи, че не трябва да очакваме почит за себе си, но трябва да
отдаваме почит на всеки друг; дори ако той не ни почита. Специална почит обаче
трябва да бъде отдавана на Бога и Неговия чист преданоотдаден.
Отец Емануел: Да, съгласен съм.
Шрила Прабхупада: Смятам, че християнските свещеници трябва да се съюзят с
движението за Кршна съзнание. Те трябва да повтарят името Христос или Кристос
и да престанат да намират извинение за клането на животни. Тази програма е в
унисон с ученията на Библията; това не е моя философия. Моля ви, действайте по
такъв начин и ще видите как положението в света ще се промени.
Отец Емануел: Много Ви благодаря.
Шрила Прабхупада: Харе Кршна.

Исус Христос е бил гуру
В това есе духовният учител на Харе Кршна движението казва, че Господ Исус
Христос е „син на Бога, представител на Бога,...наш гуру,...наш духовен учител”,
но в същото време остро критикува тези, които сега претендират, че са
последователи на Христос...

Шпимад-Бхагаватам твърди, че всеки истински проповедник на Божието
съзнание трябва да има качествата титикша (търпение) и каруна (състрадание). В
характера на Исус Христос откриваме и двете качества. Той проявявал такава
търпимост, че дори когато бил разпъван на кръста, ни осъждав ликого. И бил
толкова състрадателен, че се молел на Бога да прости на хората, които са опитвали
да го убият. (Разбира се, те не са можели да го убият. Но са мислели, че той може
да бъде убит, и така са извършили велико оскърбление.) Докато Христос бил
разпъван на кръста, той се молел: „Отче, прости им. Те не знаят какво правят.”
Проповядващият Божие съзнание е приятел на всички живи същества.
Господ Исус Христос е дал пример за това с учението си „Не убивай!”. Но
християните обичат да тълкуват погрешно тази инструкция. Те смятат, че
животните нямат душа, и затова могат спокойно да убиват милиарди невинни
животни в кланиците. Затова, макар да има много хора, които претендират, че са
християни, много трудно ще бъде да намерим дори един, който стриктно следва
инструкциите на Господ Исус Христос.
Един ваишнава е нещастен, като гледа страданията на другите. Затова
Господ Исус Христос се съгласил да бъде разпънат на кръст – за да освободи
другите от страданията им. Но неговите последователи са му толкова предани, че
да решили: „Нека Христос страда заради нас, а ние ще продължаваме да вършим
грехове.” Те толкова силно обичат Христос, че мислят: „Скъпи Исусе Христе, ние
сме толкова слаби. Не можем да се откажем от греховните си дейности. Затова те
молим, изстрадай всичко вместо нас.”
Исус Христос учи: „Не убивай!” Но последователите му сега са решили:
„Няма значение, нека убиваме!” – и отварят огромни съвременни,
научнообезпечени кланици. „Ако в това има някакъв грях, Хрлистос ще го изстрада
заради нас.” Това е най-отвратителното заключение.
Христос може да приеме страданията за предишните грехове на своите
предани. Но преди всичко те трябва да се опомнят; „Защо трябва да карам Исус
Христос да страда заради моите грехове? Нека прекратя греховните си дейности.”
Да допуснем, че човек, любим син на своя баща, е извършил убийство. И да
допуснем, че мисли: „Ако ми наложат някакво наказание, баща ми ще го изстрада
вместо мен.” Законът ще позволи ли това? Когато убиецът бъде арестуван и каже:
„Не, не. Освободете ме и арестувайте баща ми – аз съм любимият му син!”, –
мислите ли, че служителите на властта ще изпълнят молбата на този глупак? Той е
извършил убийството. Но смята, че баща му трябва да понесе наказанието! Това
разумно предложение ли е? – Не. Ти си извършил убийството – ти трябва да бъдеш
обесен. По аналогичен начин, когато извършваш греховни дейности, ти трябва да
страдаш – не Исус Христос. Такъв е законът на Бога.
Исус Христос е бил велика личност – син на Бога, представител на Бога. Той
не е имал вина и все пак е бил разпънат на кръст. Той е искал да раздава съзнание
за Бога, а в замяна на това те са го разпънали на кръст – такава е човешката
благодарност! Хората не са могли да оценят това, което той е проповядвал. Но ние
високо го ценим и му отдаваме цялата си почет като на представител на Бога.
Разбира се, посланието, което Христос проповядва, е съобразено със
съответното време, място, държава и е подходящо за определена група хора. Но,
разбира се, той е представител на Бога. Затова се прекланяме пред Господ Исус
Христос и му отдаваме почитанията си.

Веднъж в Мелбърн ме посети група свещеници християни. Те попитаха:
:Какво мислите за Исус Христос?” Аз им отговорих: „Той е наш гуру. Той
проповядва съзнание за Бога, следователно е наш духовен учител.” Свещениците
оцениха това много високо.
Всъщност всеки, който проповядва величието на Бога, трябва да бъде
приеман за гуру. Исус Христос е един от тези велики личности. В писанията се
казва, че всеки, който смята духовния учител за обикновен човек, има сатанински
манталитет. Ако Исус Христос беше обикновен човек, нямаше да може да раздава
на хората съзнание за Бога.
„Не убивай!” или „Не убивай хора!”?
В една монашеска обител близо до Париж, пред юли 1973 г. Шрила Прабхупада
разговаря с кардинал Жан Даниело: „... Библията не казва: „Не убивай хора!” Тя
казва в по-широк смисъл: „Не убивай!” ...Защо тълкувате това така, както ви е
изгодно?”
Шрила Прабхупада: Исус Христос казва: „Не убивай!” Тогава защо християните
убиват животни?
Кардинал Даниело: Несъмнено в християнството убимането е забранено, но ние
вярваме, че между живота на човека и на животните има разлика. Животът на
човека е свещен, защото човек е направен по подобие на Бога. Затова се забранява
да се убиват хора.
Шрила Прабхупада: Но библията не казва: „Не убивай хора!” Тя каза в широк
смисъл: „Не убивай!”
Кардинал Даниело: На човека му е необходимо да убива животни, за да има какво
да яде.
Шрила Прабхупада: Не. Човек може да яде зърнени храни, зеленчуци, плодове и
мляко.
Кардинал Даниело: А месо не?
Шрила Прабхупада: Не. За човешките същества е предназначена вегетарианската
храна. Тигърът не идва да яде плодовете ви. Предписаната за него плана е
животинска плът. А храната за човека са зеленчуците, продовете, зърнените храни
и млечните продукти. Тогава как може да казвате, че убийството на животните не е
грях?
Кардинал Даниело: Вярвам, че това е въпрос на мотивиране. Ако убиването на
животно служи, за да се нахрани гладният, то е оправдано.
Шрила Прабхупада: Но да вземем например кравата: ние пием млякото й,
следователно тя е нашата майка. Съгласен ли сте?
Кардинал Даниело: Да, вярно е.
Шрила Прабхупада: Така. Ако кравата е ваша майка, как може да насърчавате
убиването й? Вие вземате мляко от нея, а когато тя остарее и не може да дава
повече мляко, прерязвате гърлото й. Нима това е хуманно? В Индия месоядците са
съветвани да убиват някои низши животни, като кози, прасета и дори биволи. Но
убийството на крава е най-големият грях. Когато проповядваме Кршна съзнание,
ние молим хората изобщо да не ядат месо и моите ученици стриктно следват този
принцип. Но ако при някои обстоятелства се налага хората да ядат месо, те трябва
да ядат месо от по-низши животни. Не убивайте кравите. Това е най-големият грях.

А когато човек е грешен, не може да разбере Бога. Най-важната задача на човека е
да разбере Бога и да Го обича. Но ако си останете грешен, никога няма да бъдете
способен да разберете Бога – а и дума не може да става да Го обичате.
Кардинал Даниело: Според мен това не е най-важната точка. Най-важното нещо е
да обичаме Бога. Практическите заповеди могат да варират в различни религии.
Шрила Прабхупада:Добре, в Библията практическата заповед на Бога е, че не
може да убиваме. Следователно убиването на крави е грях за вас.
Кардинал Даниело: Бог казва на индийците, че убийството не е добро нещо, а на
евреите казва, че...
Шрила Прабхупада: Не, не. Исус Христос учи: „Не убивай!” Защо тълкувате това,
както ви е изгодно?
Кардинал Даниело: Но Исус позволява пасхално жертвоприношение на агне.
Шрила Прабхупада: Но той никога не е поддържал кланица.
Кардинал Даниело: [Смее се.] Не, но той все пак е ядял месо.
Шрила Прабхупада: Когато няма друга храна, човек може да яде месо, за да не
гладува. Това е друго нещо. Но най-греховно е постоянно поддържане кланици
само за да удовлетворявате езика си. Всъщност не можете да имате човешка
цивилизация, ако не спрете тази жестока практика да поддържате кланици. И
макар че ибеването на животни понякога може да се налага, за да преживее човек,
поне животното майка, кравата, не трябва да се убива. Това еу обикновено човешко
приличие. В движението за Кршна съзнание ние не позволяваме убиването на
никакви животни. Кршна казва: патрам пушпам пхалам тойам йо ме бхактйа
прайаччхати – „На Мен трябва да Ми се поднасят с преданост зеленчуци, плодове,
мляко и зърно.” [Бхагавад-гита 9.26] Ние приемаме остатъците от храната на
Кршна (прасадам). Дърветата ни дават различни плодове, но дърветата не биват
унищожавани. Разбира се, едно живо същество е храна на друго живо същество,
нож това не означава, че можеш да убиеш майка си, за да се нахраниш. Кравите са
беззащитни. Те ни дават мляко. Вие вземате млякото им – и след това ги убивате в
кланицата. Това е греховно.
Ученик: Шрила Прабхупада, разрешаването на месоядството в християнството е
основано на възгледа, че по-низшите видове живот нямат душа както човешките
същества.
Шрила Прабхупада: Това е глупост. Преди всичко трябва да разберем кое
свидетелства за присъствието на душа в тялото. Тогава ке можем да разберем дали
човешкото същество има душа, а кравата няма. Какви са характерните черти на
кравата и на човека? Ако намерим разлика в отличителните им черти, ще можем да
кажем, че в животното няма душа. Но ако разберем, че животното и човешкото
същество имат еднакви черти, как бихме могли да кажем, че животното няма душа?
Основните характеристики са, че животното яде и вие ядете, животното спи и вие
спите, животното се съвкуплява и вие се съвкуплявате, животното се самозащитава
и вие се самозащитавате. Къде е разликата?
Кардинал Даниело: Ние допускаме, че животното може и да има същото
биологично съществуване, както човека, но в животното няма душа. Ние вярваме,
че душата е човешка душа.
Шрила Прабхупада: Нашата Бхагавадв-гита казва: сарва йонишу – „Душата
съществува във всички биологични видове живот.” Тялото е като костюм. Вие
носите черни дрехи, аз съм облечен в шафранена дреха. Но под дрехата ви се
намира човешко същество и оз също съм човешко същество. Телата на различните

биологични видове живот са точно като разните видове дрехи. Има 8 400 000
биологични вида, или дрехи, но във всеки от тях има духовна душа, неразделно
свързана с Бога частица. Да предположим, че баща има двама сина, които не са
еднакво достойни. Единият може да бъде върховен съдия, а другият – общ
работник, но бащата смята и двамата за свои синове. Той не прави разлика между
тях, смятайки, че синът съдия, е по-важен от сина работник. И ако синът съдия
каже: „Скъпи татко, другият ти син е безполезев. Нека да го заколя и да го изям”, –
бащата би ли позволил това?
Кардинал Даниело: Не, разбира се. Но е трудно да приемем идеята, че всеки
живот е част от живота на Бога. Има огромна разлика между живота на човека и
животното.
Шрила Прабхупада: Тази разлика състои в степента на развитие на съзнанието. В
човешкото тяло има развито съзнание. Дори дървото има душа, но съзнанието на
дървото не е много развито. Когато отсечете дърво, то не се съпротивлява.
Всъщност то се съпротивлява, но в много малка степен. Един учен на име
Джагадиш Чандра Бос е изобретил апарат, който показва, че дърветата и
растенията чувстват болка, когато ги отсичат. Ние и сами можем да видим това –
когато убиват животното, то се съпротивлява, плаче, издава ужасни звуци. Така че
това е въпрос на степен на развитие на съзнанието. Но душата се намира вътре във
всички живи същества.
Кардинал Даниело: Но от метафизична гледна точка животът на човека е свещен.
Човешките същества мислят на по-висша платформа, отколкото животните.
Шрила Прабхупада: Какво е тази по-висша платформа? Животното яде, за да
поддържа тялото си, и вие ядете, за да поддържате тялото си. Кравата яде трева на
полето, а човешкото същество яде месо от огромните кланици, обзаведени със
съвременна техника. Но това, че имате големи машини и ужасни зрелища, а
животното просто си пасе трева, не означава, че само във вашите тела има душа, а в
тялото на животните няма.
Кардинал Даниело: Но само в човешките същества наистина откриваме
метафизични търсения на смисъла на живота.
Шрила Прабхупада: Да. Сега така метафизично открийте защо вярвате, че
животното няма душа – това е метафизика. Ако мислите метафизично, това е много
добре. Но ако мислите като животно, тогава каква полза има от метафизичните ви
проучвания? Метафизично означава „над физичното”, с други думи, „духовно”. В
Бхагавад-гита Кршна казва: сарва йонишу каунтейа – „Във всяко живо същество
има душа.” Това е метафизично разбиране. Сега вие трябва да приемете за
метафизични или ученията на Кршна, или третокласното мнение на някой глупак.
Кое приемате?
Кардинал Даниело: Но защо Бог е създал животни, които да ядат други животни?
Както изглежда, в творението има нещо грешно.
Шрила Прабхупада: Това не е грушка. Богът е много милостив. Ако искате да
ядете животни, Той ще ви даде пълна възможност за това. Ще ви даде тяло на
тигър в следващия ви живот, така че ще можете да ядете месо съвсем
безпрепятствено. „Защо е нужно да поддържате кланици? Аз ще ви дам зъби и
нокти на хищник. Яжте сега!” Така че месоядците ги очаква такова наказание.
Месоядците в следващия си живот стават тигри, вълци, котки и кучета – за да
получат по-добри възможности.

V.
Практикуване
на йога в
съвременната
епоха
Свръхсъзнание
Целите, които си поставят ентусиастите от съвременната западна йога, са нищожни
в сравнение с постиженията на древните индийски йоги, които според исторически
разкази, са можели да стават по-малки от атомите и по-леки от въздуха и да
пътуват навсякъде във вселената без помощта на каквоно и да било. Но дори тези
свръхпостижения, казва Шрила Прабхупада, са „само едно по-високо стъпало”. В
следната беседа, изнесена през 1976 г., Шрила Прабхупада разкрива как – тук и
сега – може да се достигне истинският апогей на човешкото съзнание,
свръхсъзнанието.
Кршна съзнание е най-висшата йога, която се изпълнява от обучени йоги
преданоотдадени. Йога системата, каквато е посочена в общоизвестната формула за
йога практика, дадена от Бог Кршна в Бхагавад-гита, и каквато е препоръчана в
йога дисциплината на Патанджали, се различава от практикуваната днес хатхайога, както тя обикновено се възприема в западните страни.
Истинска йога практика означава да се контролират сетивата и след като се
постигне такъв контрол, умът да се концентрира върху формата на Нарайана на
Върховната Божествена Личност, Шри Кршна. Бог Кршна е първоначалната
Абсолютна Личност, Бога, а всички останали Вишну форми – с четири ръце,
украсени с раковина, лотос, боздуган и диск – са пълни експанзии на Кршна.
Бхагавад-гита ни съветва да медитирами върху формата на Бога. За да
концентрира ума си, човек трябва да седне на усамотено място със свята атмосфера
и да спазва правилата и предписанията за брахмачарйа – да води живот на строго
въздържание и без никакви сексуални отношения. Никой не може да практикува
йога в пренаселените градове – водейки екстравагантен живот, включващ
неограничени сексуални отношения и липса на контрол върху езика.
Вече казахме, че йога практиката означава кантролиране на сетивата, а
контролирането на сетивата започва с контролирането на езика. Не може да
позволявате на езика се да опитва всякакъв вид храни и питиета и в същото време
да се усъвършенствате в практикуването на йога. За голямо съжаление, сега на
Запад има много случайни, неупълномощени т. нар. „йоги”, които се възползват от
склонността на хората към йога. Тези неупълномощени йоги дори се осмеляват да
заявяват публично, че човек може да се отдава на пиянство и в същото време да
практикува медитация.
Преди пет хиляди години, в диалога на Бхагавад-гита Бог Кршна
препоръчва на Своя ученик Арджуна йога практика, но Арджуна категорично

заявява, че не е способен да следва строгите правила и предписания на йога. Човек
трябва да бъде практичен във всяка сфера на дейност. Той не трябва да губи
ценното се време в изпълняване на някакви изключително сложни гимнастики под
името на йога. Истинската йога е човек да открие четириръката форма на
Свръхдушата в сърцето си и постоянно да я вижда в медитация. Това непрекъснато
медитиране се нарича самадхи. Ако обаче човек иска да медитира върху нещо
пусто или безличностно, ще му е нужно много време, за да постигне нещо в йога
практиката. Не можем да концентрираме ума си върху нещо пусто и безличностно.
Истинска йога практика е умът да се концентрира върху личността на четириръкия
Нарайана, който се намира в сърцето на всеки.
Понякога се казва, че чрез медитация човек ще разбере, че Богът се намира
винаги в сърцето на човека, дори ако той не знае това. Богът се намира в сърцето на
всеки. Той се намира не само в сърцето на човешкото същество, а и в сърцата на
котките и кучетата. Бхагавад-гита потвърждава това с изявлението, че Ишвара,
върховният контрольор на света, се намира в сърцето на всеки. Той се намира не
само в сърцето на всеки, но също и във всеки атом. Няма празно място, няма място,
в което да не присъства Богът.
Аспектът на Бога, чрез който Той присъства навсякъде, се нарича
Параматма. Атма означава индивидуалната душа, а Параматма – индивидуалната
Свръхдуша. Както атма, така и Параматма са индивидуални личности. Разликата
между тях е, че атма, душата, се нмира на определено място, а Параматма
присъства навсякъде.
Във връзка с това е много подходящ примерът със слънцето. Човек може да
се намира на определено място, но слънцето, независимо че е отделно
индивидуално същество, се намира над главата на всеки един човек. Това е много
хубаво обяснено в Бхагавад-гита. Следователно независимо че качествата на
всички същества, включително и на Бога, са еднакви, Свръхдушата се различава от
индивидуалната душа по количеството на експанзиите. Богът, или Свръхдушата,
може да се размножава в милиони различни форми, а индивидуалната душа не
може.
Свръхдушата, намираща се в сърцето на всеки, може да наблюдава
дейностите на всеки – минали, настоящи и бъдещи. В Упанишадите се казва, че
Свръхдушата седи с индивидуалната душа като приятел и свидетел. Като приятел
Тя винаги силно желае да върне индивидуалната душа обратно вкъщи, при Бога.
Като свидетел Тя дарява всички благословии, които са резултат от дейностите на
човека. Свръхдушата дава на индивидуалната душа всички улеснения за постигане
на всичко, което тя пожелава. Но Тя напътства приятеля си така, че накрая той да
изостави всички други дейности и просто да се отдаде на Бога за безкрайно
блаженство и вечен живот, пълен със знание. Това е последната инструкция на
Бхагавад-гита – най-четената и най-авторитетната книга за всички форми на йога.
Последната дума на Бхагавад-гита, както се посочи по-горе, е последната
дума по отношение усъвършенстването на йога системата. В Бхагавад-гита се казва
още, че човек, който е винаги потопен в Кршна съзнание, е най-висшият йоги.
Какво е това Кршна съзнание?
Като индивидуалната душа чрез съзнанието си присъства из цялото
тяло, така и Свръхдушата, Параматма, чрез Свръхсъзнанието Си се появява в
цялото творение. Свръхсъзнанието не може да бъде имитирано от индивидуалната
душа, която има ограничено съзнаване: аз мога да разбера катво става в границите

на моето тяло, но не мога да чувствам какво става в тялото на някой друг. Аз
присъствам в цялото си тяло чрез съзнанието си, но не присъствам чрез моето
съзнание в тялото на никой друг. А Свръхдушата, Параматма, присъстваща във
всекиго, намираща се навсякъде, съзнава всяко съществуване. Теорията, че душата
и Свръхдушата са едно, не може да се приеме, защото съзнанието на
индивидуалната душа не може да действа като свръхсъзнание. Това съзнание може
да бъде достигнато само когато индивидуалното съзнание се съгласува със
свръхсъзнанието. И този метод на съгласуване се нарича отдаване, т.е. Кршна
съзнание.
От ученията на Бхагавад-гита разбираме много ясно, че Арджуна
отначало не иска да се сражава с роднините си, но след като разбира Бхагвад-гита,
когато съгласува своето съзнание със свръхсъзнанието на Кршна, съзнанието му
става Кршна съзнание. Личността в пълно Кршна съзнание действа по нареждане
на Кршна – затова Арджуна се съгласява да се сражава в битката при Курукшетра.
В самото начало на Кршна съзнание заповедта на Бога се получава чрез
просветляващото посредничество на духовния учител. Когато човек е достаточно
обучен и действа със смирена вяра и любов към Кршна под ръководството на
авторитетен духовен учител, съгласуването става по-устойчиво и по-прецизно. В
този стадий Кршна наставлява отвътре. Отвън преданоотдаденият е подпомаган от
духовния учител, авторитетния представител на Кршна, а отвътре – от Бога, който
се намира в сърцето на всеки като чаитйа-гуру.
Само разбирането, че Богът е в сърцето на всеки, не е достатъчно. Човек
трябва да опознае Бога отвътре и отвън и така да действа в Кршна съзнание. Това е
най-висшият стадий на съвършенство в човешката форма на живот и най-висшето
стъпало на всички йога системи.
За съвършения йоги има осем вида свръхпостижения:
1. Да може да става по-малък от атом.
2. Да може да става по-голям от планина.
3. Да може да става по-лек от въздуха.
4. Да може да става по-тежът от който и да е метал.
5. Да може да постига каквито пожелае материални неща. (Да създава
планети, например.)
6. Да може да контролира други хора, както това прави Богът.
7. Да може свободно да пътува навсякъде във (или отвъд) вселената.
8. Да може да избира мястото и времето за смъртта си и да се роди отново
там, където пожелае.
Но когато човек се издигне до съвършения стадий да получава заповеди от
Бога, той е над стадия на материалните съвършенства, посочени по-горе.
Дихателните упражнения на йога системата, която обикновено се
практикува, са само началото. Медитацията върху Свръхдушата е само по-горно
стъпало. Постигането на удивителни материални съвършенства е пак само едно повисоко стъпало. Да се достигне пряк контакт със Свръхдушата и да се получават
заповеди от Нея, е най-висшият стадий.
Дихателните упражнения и медитационните практики в йога са много
трудни за изпълнение в тази епоха. Те са били трудни дори преди пет хиляди
години, иначе Арджуна не би отхвърлил предложението на Кршна. Тази епоха на
Кали се нарича епоха на деградацията. В днешно време хората като цяло имат
кратък живот и не се интересуват твърде от разбиране на себереализацията, или

духовен живот. В повечето случаи те са нещастни и затова ако някой се
заинтересува чалко от себереализация, той бива заблуждаван от толкова мвого
измамници. Единственият възможен начин за реализиране на съвършения стадий
на йога, е да се следват принципите на Бхагавад-гита, както са били практикувани
от Бог Чаитанйа Махапрабху. Това е най-простото и най-висшето съвършенство на
йога практиката.
Бог Чаитанйа показва на практика Кршна съзнание йога просто като повтаря
святите имена на Кршна, както са посочени във Веданта, Шримад-Бхагаватам и в
редица важни Пурани. Голям брой индийци следват тази йога практика, тя се
развива също и в много градове на Съединените щати и другите страни. Тя е много
лесна и приложима в тази епоха, особено за ония, които са се заели сериозно с
йога. В тази епоха не може да бъде успешен никой друг метод.
В Златната епоха, Сатйа-йуга, медитационният метод наистина е бил
възможен, защото по това време хората са живеели средно по сто хиляди години.
В сегашната епоха обаче, ако човек иска да има успех в практикуването на
йога, трябва да се заема да повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и сам ще почевства как
напредва. Човек трябва сам да усеща как напредва в йога практиката.
В Бхагавад-гита това практикуване на Кршна съзнание е описано като
раджа-видйа – цар на цялата образованост; раджа-гухйам – най-поверителния
метод за духовна реализация; павит-рам – най-чистото от всичко чисто; сусукхам –
изпълнявано с голяма радост, а авйайам – неизчерпаемо.
Ония, които са се заели с тази най-висша бхакти-йога система,
практикуването на предано служене в трансцендентална любов към Кршна,
свидетелстват за това, как се наслаждават на щастливо и просто осъществяване.
Йога означава контролиране на сетивата, а бхакти-йога означава пречистване на
сетивата. Когато сетивата са пречистени, те същевременно стават и контролирани.
Не можем по изкуствен начин да спрем дейностите на сетивата, но ако пречистим
сетивата, те не само че се оттеглят от глупавите занимания, но и се ангажират
позитивно в трансцендентално служене на Бога.
Кршна съзнание не е нещо, което сме измислили в резултат на умствени
разсъждения. То е предписано в Бхагавад-гита, която казва, че когато мислим за
Кршна, повтаряме за Кршна, живеем за Кршна, ядем за Кршна, разговаряме за
Кршна, вярваме в Кршна и разчитаме на Кршна, ние, без съмнение, се връщаме при
Кршна. И това е същността на Кршна съзнание.

Появяването на Бог Чаитанйа
Само преди петстотин години Бог Чаитанйа Махапрабху, велик светец и мистик,
предсказва, че Харе Кршна мантрата ще се разпространи из всеки град и село по
света. По времето, когато човекът от Запада насочва творческия си дух към
околосветски пътувания и изучаване на материалната вселена, в Индия Шри
Чаитанйа започва и осъществява революцията, насочена навътре в нас. Неговото
движение се разпространява в субконтинента, печели милиони последователи и
оказва дълбоко влияние на бъдещата религиозна и философска мисъл както на
Индия, така и на Запада. В следната беседа, изнесена пред септември 1969 г. в

лондонския Конуей Хол, Шрила Прабхупада описва божественото появяване на
Шри Чаитанйа.
Шри Чаитанйа Махапрабху, златната аватара, се появява в Индия преди
около петстотин години. В Индия има обичай когато се роди дете, да се покани
астролог. Когато преди пет хиляди години се появил Бог Кршна, Върховната
Божествена Личност, баща му повикал Гаргамуни, който казал: „Детето преди това
е инкарнирало с три цвята на кожата – червен и златен, – а сега се явява с възчерен
цвят.” Оттенъкът на кожата на Кршна е описан в писанията като възчер, точно като
цвета на облак. Бог Чаитанйа е Кршна, явяващ се със слатен цвят на кожата.
Във ведическата литература има много доказателства, че Чаитанйа
Махапрабху е инкарнация на Кршна и това е потвърдено от учени и
преданоотдадени. В Шримад-Бхагаватам се потвърждава, че в сегашната епоха
(Кали-йуга) инкарнацията на Кршна, Бога, ще бъде постоянно заета с описване на
Кршна. Той е Кршна, но като преданоотдаден на Кршна описва Себе си. И в тази
епоха цветът на кожата Му няма да бъде възчер. Това означава, че може да бъде
бял, червен или жълт – защото тези четири цвята (бял, червен, жълт и черен) са
цветове, приемани от инкарнациите в различните епохи. Тъй като червеният,
белият и възчерният цвят са били приемани от другите инкарнации, Чаитанйа
Махапрабху приема другия цвят, златния. Цветът на кожата Му не е възчер, но Той
е Кршна.
Друга характерна черта на тази аватара е, че тя винаги е съпровождана от
придружителите си. На картините, изобразяващи Чаитанйа Махапрабху, винаги
виждаме, че Той е следван от много преданоотдадени, повтарящи святото име на
Бога. Когато Богът инкарнира, Той има две мисии, както се казва в Бхагавад-Гита.
Там Кршна казва: „Винаги, когато се появявам, мисията ми е да освободя
благочестивите прпеданоотдадени и да унищожа демоните.” Когато Кршна се е
явявал, Той е трябвало да убива многодемони. Ако разгледаме изображение на
Вишну, ще видим, че Той държи раковина, лотосово цвете, боздуган и диск.
Последните два атрибута са предназначени за унищожаване на демоните. В този
свят има два вида хора – демони и преданоотдадени. Преданоотдадените са
наричани полубогове; те са почти като Бога, защото имат божествени качества.
Тези, които не са преданоотдадени, атеистите, са наричани демони. Така Кршна,
Богът, идва с две мисии: да защити преданоотдадените и да унищожи непреданите,
демоните. В тази епоха мисията на Бог Чаитанйа също е такава – да освободи
преданоотдадените и да унищожи демоните. Но Той има друго оръжие. Това
оръжие не е нито боздуган, нито диск, нито някакво друго смъртоносно оръжие.
Неговото оръжие е санкиртана движението. Той унищожава демоничния
манталитет на хората, като слага начало на санкиртана движението. Това е
специфичното значение на Бог Чаитанйа. В тази епоха хората вече сами се убиват.
Те са открили атомни оръжия, с които да се убиват, така че не е нужно Богът да ги
убива. Но Той се явява, за да унищожи демоничния им манталитет. Това става чрез
движението за Кршщна съзнание.
Затова в Шримад-Бхагаватам се казва, че това е инкарнацията на Бога за
тази епоха. А кой я обожава? Методът е много прост. Вземете една картина на Бог
Чаитанйа с придружителите Му. Бог Чаитанй е в средата, от двете Му страни са
главните Му придружители – Нитйананда, Адваита, Гададхара и Шриваса. Човек
просто трябва да постави някъде тази картина. Може да я постави навсякъде. Не е

необходимо да идва при нас, за да гледа картината. Всеки може да има тази
картина у дома си, да повтаря Харе Кршна мантрата и да обожава Бог Чаитанйа.
Това е прост метод. Но кой би се заловил с него? – Тези, тоито все още имат здрав
разсъдък. Без много безпокойства, ако човек просто постави в къщата си картина
на Шри Чаитанйа Махапрабху и повтаря Харе Кршна, той ще разбере Бога. Всеки
може да последва този прост метод. Няма никакви разноски, няма такса, нито пък е
необходимо да се строи голяма църква или храм. Човек може да седне където и да е
– на пътя или под дърво, – да повтаря Харе Кршна мантрата и да обожава Бога.
Следователно това е прекрасен шанс. В бизнеса или в политиката например човек
понякога открива големи възможности. Добрите политици се възползват от
първата добра възможност. По същия начин в сегашната епоха тези, които имат
достатъчно разум, се присъединяват към санкиртана движението и напредват
много бързо.
Бог Чаитанйа е наричан „златната аватара”. Аватара означава „идване,
слизане”. Точно както човек може да слезе от петия или от стотния етаж на сграда,
така и аватара слиза от духовните планети, от духовното небе. Небето, което
виждаме с невъоръжено око или с телескоп, е само материалното небе. Но отвъд
него има и друго небе, което не е възможно да видим с очите си или с оптични
апарати. Сведения за него са дадени в Бхагавад-гита, той не е плод на въображение.
Кршна казва, че отвъд материалното небе има друго небе, духовно небе.
Ние трябва да приемем думите на Кршна такива, каквито са. Например ние
учим децата, че отвъд Англия има и други места, наречени Германия, Индия и т.н.,
и детето трябва да научи за тях от твърденията на учителя, защото те са отвъд
обсега на възприятието му. По същия начин отвъд тов материално небе съществува
друго небе. Човек не може да се опитва да го открие, експериментирайки, както
едно дете не може да се опитва да открие Германия или Индия. Това е невъзможно.
Ако искаме да получим цнание, трябва да приемем авторитет. Също така ако
искаме да узнаем какво има отвъд този материален свят, ще трябва да приемем
авторитета на Ведите, в противен случай е невъзможно да узнаем. Това е отвъд
материалното знание. Човек не може да достигне дори далечните планети на тази
вселена, а и въпрос не може да става да излезе извън нея. Изчислено е, че ако човек
еска да отиде на най-висшата планета в тази вселена с помощта на съвременната
техника, ще трябва да пътува около тридесет хиляди светлинни години. Така че ние
не можем да пътуваме дори в това материално небе. Продължителността на живота
не е средствата за пътуване са толкова ограничени, че не можем да имаме истинско
знание дори за този материален свят.
Когато в Бхагавад-гита Арджуна пита Кршна: „Можеш ли да обясниш
обсега, в който действат Твоите енергии?”, – Върховният Бог Му дава много
примери и накрая в заключение казва: „Скъпи Арджуна, какво да обяснявам за
енергиите Си? Всъщност невъзможно е те да разбереш. Ти можеш само да си
представиш обхвата на енергиите Ми: този материален свят, който е съставен от
милиони вселени, представлява само една четвърт от Моето творение.” Ние не
можем да определим положението дори на една вселена, а вселените са милиони. А
отвъд тяхсе намира духовният свят и там има милиони духовни планети. Цялата
тази информация може да се получи от ведическата литература. Ако приемем
ведическата литература, можем да получим това знание. Ако не я приемем, няма
начин да го получим. Това е алтернативата. Според ведическата цивилизация,
винаги когато един ачарйа говори, той се позовава на ведическата литература. И

тогава другите се съгласяват: „Да, това е правилно.” В съда адвокатът се позовава
на минали решения на съда и ако случаят е подобен, съдията приема доводите му.
По същия начин, ако човек се позовава на Ведите, трябва да е ясно, че позицията
му е правилна.
Аватарата за тази епоха, Бог Чаитанйа, е описана във ведическата
литература. Не можем да приемем някого за аватара, ако качествата му не са
описани в писанията. Ние не приемаме Бог Чаитанйа като аватара по собствена
прищявка, въз основа на гласуване. Днес е на мода някой да дойде и да каже, че той
е Бог или инкарнация на Бога, а някои глупаци и негодници да го признаят: „О, той
е Бог.” Ние не приемаме една аватара по този начин. Ние вземаме доказателства от
Ведите. Само тогава я приемаме. Във Ведите има описание за всяка аватара: тя ще
се появи на това и това място, под такава и такава форма и ще действа по такъв и
такъв начин. Това е характерът на ведическото доказателство.
В Шримад-Бхагаватам са изброени аватарите и там е посочено и името на
Бог Буда. Шримад-Бхагаватам е написан преди пет хиляди години и в него се
посочват различни имена за бъдещите времена. Там се казва, че в бъдеще Богът ще
се яви като Бог Буда, името на майка му ще бъде Анджана и той ще се яви в Гайа.
Така преди двадесет и шест века се явява Буда и Шримад-Бхагаватам, който е
написан преди пет хиляди години, посочва, че в бъдеще той ще се появи. Там се
говори също и за Бог Чаитанйа, описва се и последната аватара на тази Кали-йуга.
Посочве се, че последната инкарнация за тази епоха е Калки. Той ще се появи като
син на брахмана, чието име ще бъде Вишнуйаша, в място, наречено шамбхала. В
Индия има място с такова име и може би то е мястото, където ще се появи Богът.
Следователно аватарата трябва да отговаря на описанията на Упанишадите,
Шримад-Бхагаватам, Махабхарата и на другите ведически книги. Така въз основа
на авторитета на ведическите книги и на коментарите на велики предани госвами
като Джива Госвами, който е бил най-големият учен и фхилософ в света, ние
можем да приемем, че Бог Чаитанйа е инкарнация на Кршна.
Защо се появил Бог Чаитанйа? В бхагавад-гита Бог Кршна казва: „Изостави
всички други дейности и просто се заеми да Ми служиш. Аз ще те защитя от
последиците на всечки греховни дейности.” В този материален свят, в обусловения
живот, ние просто създаваме греховни реакции. Това е всичко. И поради греховни
реакции сме получили това тяло. Ако греховните ни реакции бъдат унищожени,
няма да получим материално тяло; ще получим духовно тяло.
Какво е духовно тяло? – Духовното тяло, което е освободено от смърт,
раждане, болести и старост. То е вечно тяло, пълно със знание и блаженство.
Различните тела са създадени вследствие на различните желания. Докато имаме
желания за различни наслаждения, ще трябва да приемаме различни видове
материални тела. Кршна, Богът, е толкова милостив, че ни дарява с това, което
искаме. Ако искаме тяло на тигър със сила на тигър със зъби, с които да хващаме
животни и да смучим прясна кръв, Кршна ще ни даде тази възможност. А ако
искаме тяло на свят човек, преданоотдаден, ангажиран само в служене на Бога, Той
ще ни даде такова тяло. Това се потвърждава в Бхагавад-гита.
Ако човек, занимаващ се с йога, метода за себереализация, по една или
друга причина не успее да завърши процеса, той получава друга възможност:
ражда се в семейство на чист брахмана или на богат човек. Ако човек има късмет
да се роди в такова семейство, той получава всички улеснения да разбере
важността на себереализацията. Нашите Кршна осъзнати деца още от самото

начало на живота си получават благоприятната възможност да се научат как да
повтарят святото име и да танцуват и когато пораснат, те няма да се променят,
обратно – те автоматично ще напредват. Те имат много голям късмет. Независимо
дали е родена в Америка или в Европа, детето ще напредне, ако баща му и майка
му са преданоотдадени. То получава тази благоприятна възможност. Ако едно дете
се е родило в семейството на преданоотдадени, това означава, че в предишния си
живот то не е могло да завърши процеса. Затова му се дава още една възможност за
поргрес, под грижите на добри баща и майка – за да може да продължи да
напредва. Щом завърши развиването на своето съзнание за Бога, то повече не е
принудено да се ражда в този материален свят и се връща в духовния свят.
В Бхагавад-гита Кршна казва: „Скъпи Арджуна, ако някой разбере Моето
появяване, напускане и дейности, само заради това си разбиране той получава
възможност да се роди в духовния свят, след като напусне това тяло.” Човек ще
трябва да напусне това тяло – днес, утре или вдругиден. Човек ще умре. Но този,
който е разбрал Кршна, не е принуден да взима друго материално тяло. Той отива
направо в духовния свят и се ражда на една от духовните планети. Затова Кршна
казва, че щом човек получи това тяло - - нямма значение дали то е от Индия, от
луната или от слънцето, от Брахмалока или откъдето и да било в този материален
свят, – той трябва да знае, че това се дължи на неговите си дейности. Следователно
истинският ни проблем е не как да ядем, да спим, да се съвкупляваме и да се
защитаваме. Истинският ни проблем е как да получим тяло, което не е материално,
а духовно. Това е основното разрешение на всички проблеми. Кршна гарантира, че
ако някой Му се отдаде, ако стане напълно Кршна осъзнат, Той ще го защити от
всички последици от греховния му живот.
Това уверение е дадено от Кршна в Бхагавад-гита, но има много глупаци,
които не могат да разберат Кршна. В Бхагавад-гита те се наричат мудхи. Мудха
означава „негодник” и Кршна казва в Гита: „Те не знаят всъщност какво съм Аз.”
Толкова много хора погрешно разбират Кршна. Макар че Кршна ни е дал
посланието на Бхагавад-гита, за да можем да Го разберем, много хора пропускат
тази възможност. Затова от състрадание Кршна идва отново като преданоотдаден, и
ни показва как да се отдадем на Кршна. Самият Кршна идва да ни научи как да Му
се отдадем. Неговата последна инструкция в Бхагавад-гита е да Му се отдадем, но
хората – чудхи, негодници – казват: „Защо трябва да се отдавам?” Затова, макар че
Бог Чаитанйа Махапрабху е Самият Кршна, този път Той ни учи на практика как да
изпълним мисията на Бхагавад-гита. Това е всичко. Чаитанйа Махапрабху не ни
учи на нищо изключително, на нищо извън метода на отдаване на Върховната
Божествена Личност, който вече е даден от Бхагавад-гита. Няма друго учение –
просто едно и също учение е представено по различни начини, така че да могат да
го приемат различни видове хора, да се възползват от нуго и да достигнат Бога.
Чаитанйа Махапрабху ни дава възможност да стигнем Бога директно.
Когато Рупа Госвами, гланвият след учениците на Бог Чаитанйа, видял Чаитанйа
Махапрабху за първи път, той бил министър в бенгалското правителство, нож
поискал да се присъедини към движението на Чаитанйа Махапрабху. Той напуснал
поста министър, присъединил се към движението и когато се отдал, отплавил
прекрасна молитва към Бог Чаитанйа. В нея се казва:
намо маха-ваданйайа
кршна-према-прадайа те

кршнайа кршна-чаитанйа
намне гаоура-твише намах
„Мой скъпи Господи, Ти си най-щедрата инкарнация.” Защо? – Кршна-премапарадйа те – „Ти направо даваш любовта към Бога. Ти нямаш никаква друга цел.
Твоят метод е толкова хубав, чо човек веднага може да се научи да обича Бога.
Затова Ти си най-щедрата инкарнация. И не е възможно друга личност, освен
Самия Кршна, да даде тази благословия. Затова казвам, че Ти си Кршна.” Кршнайа
кршна-чаитанйа-намне – „Ти си Кршна, но си приел името на Кршна Чаитанйа. Аз
Ти се отдавам.”
Това е методът. Чаитанйа Махапрабху е Самият Кршна и учи как лесно да
развием любов към Бога. Той казва просто да повтаряме Харе Кршна.
харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти ева настй ева
насти ева гатир анйатха
„В тази епоха просто повтаряйте Харе Кршна мантрата. Няма друг избор.” Хората
са объркани от многото методи за себереализация. Те не могат да се заемат с
истинските ритуални методи на медитацията или йогата; това е невъзможно. Затова
Бог Чаитанйа казва, че ако някой усвои метода на повтаряне на святото име, той
веднага може да достигне платформата на разбирането.
Методът на повтаряне на святото име, предложен от Бог Чаитанйа за
достигане любов към Бога, се нарича санкиртана. Санкиртана е санскритска дума.
Сам означава самйак – „пълен”. А киртана изначава „възхваляване” или
„описание”. Пълно описание означава пълно възхваляване на Върховния, или
Върховното Съвършено Цяло. Това не означава, че човек може да описва каквото и
да е или да възхвалява каквото и да е и това да бъде киртана. От граматична гледна
точка това може да бъде киртана, но според ведическата система киртана означава
описание на върховния авторитет, Абсолютната Истина, Върховната Божествена
Личност. Това се нарича киртана.
Преданото служене започва с метода шравана. Шравана означава
„слушане”, а киртана означава „описване”. Един човек трябва да описва, а друг –
да слуша. Или един и същ човек едновременно да описва и да слуша. Той не се
нуждае от ничия помощ. Когато повтаряме Харе Кршна, ние повтаряме и слушаме.
Това е съвършенство. Това е съвършен метод. Но какво повтаряне и слушане поточно? Човек трябва да повтаря и слуша за Вишну, Кршна и за нищо друго.
Шраванам киртанам вишнох: човек може да разбере Вишну, всепроникващата
Абсолютна Истина, Върховната Божествена Личност, чрез метода на слушането.
Ние трябва да слушаме. Ако човек просто слуша, това е началото. Човек не
се нуждае от специално образование или развиване на материално знание. Точно
като дете: щом чуе, веднага може да отговаря и да танцува. По природа Богът ни е
дал тези хубави инструменти – ушите, – за да можем да слушаме.Но трябва да
слушаме от правилен източник. Това се казва в Шримад-Бхагаватам. Човек трябва
да слуша от тези, които са преданоотдадени на Върховната Божествена Личност. Те
са наричани сатам. Ако човек слуша от верен източник, от реализирала се душа,
тогава чутото ще действа. И тези думи за Бога, или Кршна, ще доставят огромна

наслада. Ако човек е достаточно интелигентен, той ще слуша това, което говори
реализиралата се душа. Тогава много скоро ще се освободи от материалните
оплитания.
Човешкият живот е предназначен за напредване по пътя на освобождението.
Това се нарича апаварга, освобождение от оплитането. Всички ние сме заплетени.
Приемането на материално тяло означава, че вече сме заплетени. Но не трябва да
продължаваме да се заплитаме. Процесът на заплитане се нарича карма. Докато
умът е погълнат от кармата, ще трябва да приемаме материално тяло. По време на
смъртта умът ни мисли: „О, не мога да завърша тази работа. О, аз умирам! Трябва
да направя това. Трябва да направя онова.” Това означава, че Кршна ще ни даде
друга възможност,за да направим това или онова и затова ще трябва да приемем
друго тяло. Той ще ни даде тази възможност: „Добре. Ти не можа да направиш
това. Сега го направи.. Вземи това тяло.” Затова Шримад-Бхагаватам казва: „Тези
негодници са полудели от опиянение. Поради това те правят неща, които не трябва
да правят.” Какво правят те? – Махараджа Дхртараштра е много подходящ пример.
Махараджа Дхртараштра създава коварни планове, за да унищожи Пандавите и да
може да облагодетелства собствените си синове. Кршна изпраща Своя чичо Акрура
да го посъветва да не прави така. Дхртараштра разбира наставленията на Акрура,
но казва: „Скъпи Акрура, това, което казваш, е напълно вярно, но то не докосва
сърцето ми, затова не мога да променя политиката си. Трябва да следвам тази
политика и нека стане това, което трябва да стане.”
Когато хората искат да задоволят сетивата си, те полудяват. И в тази лудост
те биха направили всичко. В материалния живот има много примери за това, как
човек се побърква по нещо и извършва престъпление като убийството. Човек
просто не може да се възпре. По същия начин сме привикнали към сетивното
наслаждение. Ние сме полудели и затова умът ни е погълнат от кармата. Това е
голямо нещастие, защото тялото ни, макар и временно, е резервоар на всички
нещастия и страдания; то винаги ни носи безпокойства. Тези въпроси трябва да
бъдат проучени. Не трябва да полудяваме. Човешкият живот не е предназначен за
това. Недостатъкът на съвременната цивилизация е, че хората са полудели за
сетивно наслаждение. Това е всичко. Те не знаят истинската стойност на живота и
затова пренебрегват най-ценната му форма, човешката форма.
Няма никаква гаранция какъв биологичен вид ще бъде следващото тяло,
след като това тяло умре. Да предположим,че в следващия си живот получа тяло на
дърво. С хиляди години ще трябва да стоя изправен. Но хората не са твърде
сериозни. Те казват дори: „Какво от това? Дори да трябва да стоя така, аз ще
забравя.” Низшите форми на живот се намират в забрава. Ако дървото нямаше
способността да забравя, то не би могло да живее. Да предположим, че ни кажат:
„Трябва да стоиш прав три дни!” Понеже не забравяме, ние ще полудеем. Така че
по закона на природата всички низши форми на живот имат способността да
забравят. Съзнанието им не е развито. Дървото има живот, но дори ако човек го
отсече, то не се съпротивлява, понеже съзнанието му не е развито. Затова трябва
много да внимаваме да използваме тази форма по правилен начин. Това движение
за Кршна съзнание е предназначено да се постигне съвършенство в живота. То не е
измама или експлоатация, но, за нещастие, хората са привикнали да бъдат мамени.
Има стих от един индийски поет: „Ако човек говори хубави неща, хората се карат с
него: „О, какви глупости говориш!” Но ако той ги мами, те са много доволни.” Така
че ако един измамник кажи: „Направи само това, плати ми и след шест месеца ще

станеш Бог”, – те се съгласяват. „Добре, вземи тази такса и след шест месеца ще
стана Бог.” Не. Тези методи за заблуда няма да решат проблема ни. Ако човек
наистина иска да разреши проблемите на живота в тази епоха, трябва да
приемеметода на киртана. Той е препоръчаният метод.
харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау насти ева насти ева
настй ева гатир анйатха
В тази епоха, Кали-йуга, човек не може да следва никой процес за себереализация
или усъвършенстване на живота, освен киртана. Киртана е най-важното за тази
епоха.
Във всички ведически книги се потвърждава, че човек трябва да медитира
върху Върховната Абсолютна Истина, Вишну, а не върху нещо друго. Но има
различни начини за медитация, препоръчани за различните епохи. Методът на
мистичната йога медитация е бил приложим в Сатйа-йуга, когато хората са
живеели по много хиляди години. Сега хората не биха повярвали, но в предишната
епоха е имало хора, които са живеели по сто хиляди години. Тази епоха се нарича
Сатйа-йуга и по това времемедитацията на мистичната йога е била достъпна за
изпълнение. В тази епоха великият йоги Валмики Муни е медитирал шестдесет
хиляди години. Така че този метод изисква дълъг период от време, което не е
възможно в сегашната епоха. Ако човек иска да прави комедийно шоу, това е друга
работа. Но ако наистина иска да пректикува такава медитация, ще му бъде
необходимо изключително дълго време, за да постигне съвършенство. В
следващата епоха, Третйа-йуга, метод за реализация е било извършването на
ритуалните жертвоприношения, препоръчани от Ведите. В следващата епоха
Двапара-йуга, метод е било храмовото обожание. Сега същият резултат може да
бъде постигнат чрез метода на хари-киртана, възхваляване на Хари, Върховната
Божествена Личност.
Не се препоръчва никакъв друг киртана. Началото на хари-киртана е боли
сложено преди петстотин години в Бенгал от Бог Чаитанйа. В Бенгал има
съперничество между ваишнави ишакти. Шактите са въвели един вид киртана,
наречен кали-киртана. Но във ведическите писания не се препоръчва кали-киртана.
Киртана означама хари-киртана. Човек не може да каже: „Ти си ваишнава, ти
можеш да извършваш хари-киртана, а аз ще правя шива-киртана, или девикиртана, или ганеша-киртана.” Не. Ведическата литература не авторизира никой
друг киртана, освен хари-киртана. Киртана означава хари-киртана, възхваляване на
Кршна.
Методът на хари-киртана е много прост: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна
Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Всъщност тук
има само три думи: Харе, Кршна и Рама. Но те са подретени толкова хулбаво за
повтаряне, и всеки може да вземе мантрата и да повтаря Харе Кршна, Харе Кршна,
Кршна Кршна, Харе Харе. Откакто започнахме движението в западните страни, и
европейци, и американци, и африканци, и египтяни, и японци – всички повтарят
святото име. Няма нищо трудно. Те повтарят с голяма радост и постигат
резултатите. Какво трудно има? Ние разпространяваме това повтаряне на святото
име безплатно и то е много просто. Само ако повтаря святото име, човек може да

постигне себереализация, реализация на Бога, а в реализацията на Бога се включнва
и реализация на природата. Например, ако човек научи числата едно, две, три,
четири, пет, шест, седем, осем, девет и нула, той е изучил математиката в нейната
цялост, защото математиката е просто променяне местата на тези десет елемента.
Това е всичко. По същия начин, ако човек просто изучава Кршна, цялото му знание
е съвършено. А Кршна бива лесно разбиран просто като се повтаря тази мантра
Харе Кршна. Защо тогава не се възползваме от тази възможност?
Възползвайте се от тази възможност, която предоставена на човешкото
общество. Тя е древна и научна. Не е вярно, че тя е измислоца, която би действала
само три или четоро години. Не. В Бхагавад-гита Самият Кршна казва: „Тази
философия е неизчерпаема и неунищожима. Тя никога не изчезва и никога не се
погубва.” Може да бъде покрита за известно време, но е неунищожима. Затова се
нарича авйайам. Вйайа означава „изчерпаемост.” Например човек може да има
хиляди долари, но ако те се харчат един след друг, скоро ще станат нула. Това е
вйайа, „изчерпаемост”. Но Кршна съзнанието няма такава природа. Ако развивате
знанието на Кршна съзнанието, то постоянно ще нараства. Това е потвърдено от
Бог Чаитанйа Махапрабху. Анандамбудхи-вардханам. Ананда означава
„удоволствие”, „трансцендентално блаженство”, а амбудхи означава „океан”. В
материалния свят виждаме, че океанът не се увеличава. Но ако човек развива
Кршна съзнание, трансценденталното му блаженство просто нараства.
Анандамбудхи-вардханам. И винаги ще напомням на всеки, че методът е много
лесен. Всеки може да повтаря святото име навсякъде, без данъци или загуба, а
печалбата е много голяма.
Шри Чаитанйа Махапрабху е обяснил това киртана движение в Своята
Шикшаштака- Шекша означава „инструкция”, а аштака означава „осем”. Той ни е
оставил осем стиха, за да ни помогне да разберем движението за Кршна съзнание и
аз ще обясня първата от тези инструкции. Богът казва: чето-дарпана-марджанам –
човек трябва да пречисти сърцето си. Аз обяснявах това вече няколко пъти, но то
не е досадно. Това е като повтарянето на Харе Кршна – то не става отегчително.
Нашите ученици могат да повтарят Харе Кршна мантрата двадесет и четири часа в
денонощие и никога да не им омръзне. Те просто продължават да танцуват и да
повтарят святото име. Всеки може да опита да повтаря Харе Кршна. Тъй като това
не е материално, човек никога не може да се отегчи от него. Ако в материалния
свят човек повтаря нещо, някакво любиво име, три, четири или десет пъти, ще му
омръзне. Това е факт. Но тъй като Харе Кршна не е материална, ако човек повтаря
тазимантра, той никога няма да се отегчи. Колкото повече човек повтаря святото
име, толкова повече сърцето му се пречиства от материалното замърсяване и
материалните му проблеми се разрешават.
Какъв е проблемът на живота ни? Това не знаем. Съвременното образование
никога не просвещава за истинските проблеми на живота. Това е посочено в
Бхагавад-гита. Тези, които са образовани и напреднали в знанието, би трябвало да
знаят какъв е проблемът на живота. Той е изложен в Бхагавад-гита: човек винаги
трябва да среща безпокойството на раждането, смъртта, старостта и болестите. За
нещастие, никой не обръща внимание на тези проблеми. Когато човек е болен, той
мисли: „Ще отида на лекар, той ще ми даде някакво лекарство и ще оздравея.” Но
той не гледа много сериозно на болестта си: „Не съм искал тази болест. Защо тя
идва? Възможно ли е да се освободя от болестите?” Той никога не мисли така,
защото интелигентността му е много ниска степен на интелигентност, както при

животните. Животните страдат, но те няма разум. Ако едно животно бъде заведено
в кланица и види, че животното преди него е било заклано, то си стои спокойно,
със задоволство пасейки трева. Това е животът на животното. То не знае, че редът
му е наближил. Аз съм виждал това. В един храм в Кали съм наблюдавал коза,
която чакаше да бъде принесена в жертва, а друга коза щастливо си пасеше
трувата.
Махараджа Йудхиштхира бил запитан веднъж от Йамараджа: „Какво е найудивителното нещо на този свят? Можеш ли да ми обясниш?” Тогава Махараджа
Йудхиштхира отговорил: „Да. Най-удивителното е това, че всеки момент човек
вижда как умират негови приятели, родители и роднини, но мисли: „Аз ще живея
вечно.” Той никога не мисли, че ще умре, точно както животното никога не мисли,
че в следващия момент ще бъде заколено. То е доволно от тревата и това е всичко.
Той е задоволен от сетивното наслаждение. Той не знае, че също ще трябва да
умре.
Баща ми умря, майка ми умря, той умря, тя умря. Следователно аз също ще
умра. А какво има след смъртта? – Не знам. Това е проблемът. Хората не приемат
сериозно този проблем, но Бхагавад-гита посочва, че това е истинското
образование. Истинско образование е да питаме защо, макар че не искаме да
умрем, умираме. Това е истински въпрос. Ние не искаме да остаряваме. Защо
старостта идва? Ние имаме много проблеми, но този е същността на всички тях.
За да разреши този проблем, Бог Чаитанйа Махапрабху препоръчва
повтарянето на Харе Кршна. Щом сърцето ни се пречисти чрез повтарянето на
Харе Кршна мантра, бушуващият огън на изпълненото ни с проблеми материално
съществуване угасва. Как угасва? – Когато пречистим сърцето си, ниеразбираме, че
не принадлежим към този материален свят. Тъй като хората се идентифицират с
материалния свят, те мислят: „Аз съм индиец, аз съм англичанин, аз съм това, аз
съм онова.” Но ако човек повтаря Харе Кршна мантрата, той ще осъзнае, че не е
това материално тяло. „Аз не съм това материално тяло и не принадлежа на този
материален свят. Аз съм духовна душа, частица, неразделно свързана с Върховния.
Аз съм вечно свързан с Него и нямам нищо общо с материалния свят.” Това се
нарича освобождение, знание. Ако имам нещо общо с този материален свят, аз съм
освободен. И това знание се нарича брахма-бхута.
Човек, който е постигнал това разбиране, няма повече никакви дългове. Тъй
като сега отъждествяваме съществуването си с материалния свят, имаме толкова
много обвързаности. Шримад-Бхагаватам казва, че докато не се себереализираме,
ще имаме много задължения и дългове. Ние сме задължени на полубоговете.
Полубоговете не са някаква фикция. Те са реално съществуващи. Има полубогове,
контролиращи слънцето, луната и въздуха. Точно както в правителството има
управляващи министерства, така за топлинния отдел има слънчев бог, за въздуха
отговаря Варуна, ими и други полубогове, отговарящи за определени ведомство.
Във Ведите те са описани като контролиращи божества, следователно не можем да
ги пренебрегваме. Също така има и велики мъдреци и философи, които са ни дали
знание, и ние сме им задължени. Щом се родим, ставаме длъжни на толкова много
живи същества, че не е възможно да ликвидираме всичките си дългове. Затова
ведическата литература препоръчва човек да се подслони в лотосовите крака на
Кршна. И Кршна казва: „Ако човек приеме подслон при Мен, не е нужно да търси
покровителството на никой друг.”

Затова осъзнатите за Кршна преданоотдадени приемат подслон при Кршна и
началото на това е слушането и повтарянето на святото име. Шраванам киртанам
вишнох. Нашата гореща, смирена молба към всеки е да благоволи да приеме това
повтаряне на святото име. Движението за Кршна съзнание е започнато от Бог
Чаитанйа преди петстотин години в Бенгал и днес из цяла Индия, и по-специално в
Бенгал, има милиони последователи на Чаитанйа Махапрабху. Сега това движение
запхочва и в западните страни, затова бъдете сериозни да го разберете. Ниое не
критикуваме никоя друга религия. Не мислете така. Ние изобщо не възнамеряваме
да критикуваме другите религиозни процеси. Кршна съзнание дава на хората найчистата религия – любовта към Бога. Това е всичко. Ние се учим да обичаме
Бога.Всеки вече обича, но тази любов е неправилно насочена. Ние обичаме това
момче или момиче, или тази страна, или това общество, или дори котки и кучета,
но не сме удовлетворени. Затова трябва да насочим любовта си към Бога. Ако
човек насочи любовта си към Бога, ще бъде щастлив.
Не мислете, че движението за Кршна съзнание е някакъв нов вид религия.
Има ли религия, която да не признава Бога? Човек може да нарича Бога „Аллах”
или „Кршна”, или нещо друго, но има ли религия, която да не признава Бога? Ние
учим, че човек просто трябва да обича Бога. Вие сте привличани от толкова много
неща, но ако насочите любовта си към Бога, ще бъдете щастливи. Не е нужно да се
учите да обичате нищо друго – мсичко друго се включва автоматично. Само се
опитайте да обикнете Бога. Не се опитвайте да обичате само дървета, или растения,
или насекоми. Това никога няма да ве удовлетвори. Научете се да обичате Бога.
Това е мисията на Чаитанйа Махапрабху, това е и нашата мисия.

Повтарянето на
Харе Кршна мантрата
Макар че „Харе Кршна” е израз, който вече широко се употребява, малко хора
знаят какво всъщност означава той. Дали това е многократно повтаряно
заклинание, предназначено да хипнотизира произнасящите го? Форма на бягство от
живота ли е това? Или е истинска медитация, която може да развие по-висше
съзнание? В това кратко есе, записано на неговата първа дългосвиреща плоча през
1966 г., Шрила Прабхупада разяснява истинския смисъл на Харе Кршна мантрата.
Трансценденталната вибрация, създавана при повтарянето на Харе Кршна,
Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе
Харе, е висшият метод за възстановяване на трансценденталното ни съзнание. Като
живи духовни души, ние всички сме Кршна осъзнати същества, но поради
общуването ни с материята от незапомнени времена, нашето съзнание сега е
замърсено от материалната атмосфера. Материалната атмосфера, в която сега
живеем, се нарича майа, или илюзия. Майа означава „това, което не е”. А какво е
илюзия? – Илюзия е това, че всички ние се опитваме да господстваме над
материалната природа, докато всъщност сме под влиянието на строгите й закони.
Когато един слуга се опитва да подражава на всемогъщия си господар, казва се, че
той е в илюзия. Ние се опитваме да използваме ресурсите на материалната природа,
но всъщност ставаме все повече и повече оплетени в нейната сложност. Макар че

правим тежки усилия да победим природата, ние ставаме все по-зависими от нея.
Тази илюзорна борба срещу материалната природа може да бъде прекратена
веднага чрез възстановяване на вечното ни Кршна съзнание.
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе е трансцендентален
метод за събуждане на това първоначално чисто съзнание. Чрез повтарянето на
тази трансцендентална вибрация можем да изчистим от сърцето си всички
страхове. Основният принцип на тези страхове е невярната представа,
че ние сме господарите на всичко, което виждаме.
Кршна съзнание не е изкуствена енергия на живото същество. Когато чуем
трансценденталната вибрация, това съзнание се възстановява. Този най-прост
начин на медитация се препоръчва за сегашната епоха. Можем да разберем и от
проктически опит, че чрез повтарянето на тази маха-мантрата, т.е. великата мантра
за освобождение, човек изпотва трансцендентален екстаз, идващ от духовната
платформа. Когато имаме материално схващане за живота, ние сме заети с
въпросите за сетивното наслаждение, като че ли сме в низшия животински стадий.
Когато човек се издигне малко над това състояние на сетивно наслаждение, той се
отдава на умствени разсъждения, с цел да се измъкне от оковите на материята.
Когато се издигне над размишляването и стане достатъчно интелигентен, той се
опитва да намери причината на всички причини – отвътре и отвън. А когато човек
застане на позицията на духовното разбиране, излизащо извън обсега на сетивата,
ума и интелигентността, той се намира на трансцендентална платформа. Това
повтаряне на Харе Кршна мантра се задвижва от духовната платформа и така тази
звукова вибрация минава отвъд обсега на низшите нива на съзнанието – сетивното,
умственото и интелектуалното. Следователно не е необходимо нито да разбираме
езика на мантрата, нито да разсъждаваме, нито пък да приспособяваме интелекта си
към повтарянето й. Тази маха-мантра идва автоматично, от духовната платформа, и
всеки може да вземе участие в повтарянето й, без да има предварителна
подготовка. В по-напредналия стадий обаче, не трябва този, който повтаря
мантрата, да извършва грешки, уповавайки се на това, че има духовно разбиране.
В началото може да не се проявят всичките видове трансцендентален екстаз,
осем на брой. Те са: 1) онемяване; 2) изпотяване; 3) настръхване на космите по
тялото; 4) разстройване на гласа; 5) треперене; 6) побледняване на тялото; 7) сълзи
от екстаз; 8) транс. Но след като повтаря дори и за кратко време святото име, човек
веднага може да се издигне на духовна платформа и да прояви първите симптоми,
като почне спонтанно да танцува, повтаряйки мантрата. Ние сме виждали това на
практика. Дори дете може да вземе участие в повтарянето на мантрата и в
танцуването. Разбира се, на този, който е силно впримчен в материалния живот, му
е необходимо повече време, за да стигне до определено положение, но дори и такъв
погълнат от материята човек много бързо се издига до духовната платформа.
Когато мантрата се повтаря с любов от чист преданоотдаден на Бога, тя има
изключително голям ефект върху тези, които я слушат. За да постигне незабавни
резултати, човек трябва да слуша повтарянето на святото име от устата на чист
преданоотдаден на Бога. Колкото е възможно, той трябва да избягва да слуша
повтарянето на святите имена от устата на непреданоотдаден. Млякото, докоснато
от змийски език, става отровно.
Думата Харе е форма на обръщение към енергията на Бога, а думите Кршна
са форма на обръщение към Самия Бог. Кршна и Рама означават „върховното
наслаждение”, а Хара е върховната наслаждаваща енергия на Бога, променено в

Харе в звателен падеж. Върховната наслаждаваща енергия на Бога ни помага да
достигнем Бога.
Материалната енергия
наречена майа, е също една от многобройните
енергии на Бога. Ние, живите същества, също сме енергия, междинна енергия на
Бога. Живите същества са описани като по-висши от материалната енергия. Когато
по-висшата енергия контактува с по-низшата енергия, възниква противоречива
ситуация. Но когато по-висшата, междинна енергия, е в контакт с висшата енергия
(Хара), живото същество се намира в своето щастливо, естествено положение.
Тези три думи – Харе, Кршна и Рама – са трансценденталните семена на
маха-мантрата. Повтарянето на святото име е духовен зов към Бога и Неговата
енергия да покровителстват обусловената душа. Това повтаряне е точно като
искрения плач на дете, страдащо от отсъствието на майка си. Майка Хара помага на
преданоотдадения да достигне милостта на Бога баща и Богът се разкрива на
преданоотдадения, който повтаря тази мантра с искреност.
В тази епоха на раздори и лицемерие няма по-ефективен метод за
себереализация от повтарянето на маха-мантрата: Харе Кршна, Харе Кршна,
Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

Кршна съзнание –
йога за съвременната епоха
Днес се изучава в безброй курсове и се рекламира в книгите на масовия пазар като
средство за постигане на здраве или за отслабване, като начин да се научим да
влияем чрез мисълта си на другите, като средство успешно да печелим пари или да
увеличим сексуалните си възможност.Но истинската йога е нещо съвсем друго. Тук
Шрила Прабхупада ни въвежда в някои древни тайни по отношение на истинската
същност на йога.
чето-дарпана-марджанам
бхава-махадавагни-нирвапанам
шрейах-махадавагни-нирвапанам
видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам пратипадам
пурнамртасваданам
сарватма-снапанам-парам виджайате
шри-кршна-санкиртанам
Вечна слава на санкиртана движението. Парам виджайате шри-кршнасанкиртанам. Преди петстотин години, когато Бог Чаитанйа Махапрабху бил само
на шестнадесет години, в Навадвипа, Индия
той въвел санкиртана
движението. Това не означава, че е създал някаква нова религиозна система, както
днес се създават много религиозни системи. Всъщност религия не може да бъде
измислена. Дхармам ту сакшад бхагавад-пранитам. Религия означава закони на
Бога, Божии закони, това е всичко. Несъмнено, не можем да живеем, без да се
подчиняваме на законите на държавата; по същия начин, не можем да живеем без
да се подчиняваме на законите на Бога. И в Бхагавад-гита [4.7] Богът казва, че

когато се появят несъответствия в изпълнението на религиозните дейности (йада
йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата) и нерилигиозните дейности вземат връх
(абхйут-тханам адхармасйа), тогава Той се явява (тадатманам срджамй ахам). И в
материалния свят действа същия принцип – когато има нарушение на законите на
държавата, се явява упълномощен държавен служител или полицай, за да „въдвори
ред”.
Бог Чаитанйа Махапрабху е обожаван от Госвамите. Има щестима Госвами:
Рупа Госвами, Санатана Госвами, Рагхунатха Бхатта Госвами, Джива Госвами,
Гопала Бхатта Госвами и Шри Рагхунатха даса Госвами. Го има три значения. Го
означава „зема”, „крава” и „сетива”. А свами означава „господар”. Така че госвами
означава „господар на сетивата”. Когато човек стане господар на сетивата си, т.е.
госвами, той може да напредва в духовния живот. Това е истинското значение на
свами. Свами означава, че човек не е слуга на сетивата, а техен господар.
Един от тези шестима Госвами, Рупа Госвами, е бил най-главен и е съчинил
хубав стих в чест на Бог Чаитанйа Махапрабху. Той казва:
анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-шрийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хрдайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах
[Чаитанйа-чаритамрта, Ади 1.4]
Калау означава тази епоха, тази епоха на Кали, Желязната епоха, която е силно
замърсена, епоха на раздори и разногласия. Рупа Госвами казва: „В тази епоха на
Кали, в която всичко е несъгласие и кавги, Ти слезе да дадеш най-висшата любов
към Бога.” Самарпайитум уннатоджджвала-расам – и тя е не само най-висшата, но
е и възхитителна раса, т.е. трансцендентално отношение. Пурата-сундара-дйути –
„Цветът на тялото Ти е като злато, като блясък на злато. Ти си толкова милостив,
че аз благославям всеки [Госвамите могат да благославят, защото са господари на
сетивата си.] тази форма на Бога, Бог Чаитанйа Махапрабху, винаги да танцува в
сърцето му.”
Когато в Прайага Рупа Госвами срещнал за пръв път Бог Чаитанйа
Махапрабху, Бог Чаитанйа повтарял святото име и танцувал на улицата: „Харе
Кршна, Харе Кршна.” Тогава Рупа Госвами отправил една молитва: намо махаваданйайа кршна-према-прадайа те – „О, Ти си най-щедрата от всички инкарнации,
защото раздаваш любов към Бога.” Кршна-према-прадайа те / кршнайа кршначаитанйа-намне гаура-твише намах – „Те си Самият Кршна, защото ако не беше
Самият Кршна, нямаше да можеш да раздаваш кршна-према, любовта към Бога –
защото любовта към Кршна не се постига толкова лесно. Но Ти щедро раздаваш на
всеки тази любов.”
По този начин в Бенгал, Индия, в Навадвипа било започнато санкиртана
движението. В този смисъл бенгалците са много щастливи, че Бог Чаитанйа е
започнал това движение в тяхната страна. Бог Чаитанйа е предсказал:
пртхивите ачхе йата нагаради грама
сарватра прачара хаибе мора нама

„Това санкиртана движение ще бъде проповядвано навсякъде – във всички села и
градове из целия свят.” Такова е предсказанието Му.
По милостта на Бог Чаитанйа това движение вече започна и в западните
страни, най-напред в Ню Йорк. Нашето санкиртана движение беше започнато найнапред в Ню Йорк, през 1966 г. По това време пристигнах в този град и започнах да
повтарям Харе Кршна мантра в парка Томпкинс Скуеър. Повтарях святото име три
часа в съпровод на малка мрданга (барабан) и тези американски момчета се
събраха, постепенно се присъединиха и така движението започна да се разраства.
То тръгна от един нюйорски магазин на Второ авеню 26. След това се появиха
разклонения в Сан Франциско, Монреал, Бостън, Лос Анжелос, Бъфало, Калъмбъс.
Сега [1970 г.] имаме двадесет и четоро клона, включително един в Лондон и един в
Хамбург. В Лондон са само американски момчета и момичета и те проповядват. Те
не са саннйаси, не са ведантисти, нито индуси, нито индийци, но се заеха с това
движение много отговорно. В лондонския Таймс дори излезе статия, озаглавена
„Повтарянето на Кршна изненада Лондон”. Сега вече имаме много последователи.
Всички мои ученици, поне в тази страна, са американци и европейци. Теповтарят
святото име, танцуват и разпространяват списанието Обратно при Бога. Сега имаме
издадени много книги – Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита такава, каквато е,
Ученията на Бог Чаитанйа и Йопанишад. Не е вярно, че това движение е
сантиментално движение. Не мислете, че тези момчета танцуват някаква
религиозна сентименталност или от фанатизъм. Не. Ние имаме най-висша
философска и теологична основа.
За да илюстрираме това, ще се позовем на Чаитанйа Махапрабху.
Проповядвайки , Той отишъл в Бенарес, седалището на майавади саннйасите.
Голяма част от последователите на Шанкарачарйа се намира в Бенарес. Когато
Чаитанйа Махапрабху отишъл там, Той повтарял святото име и танцувал. Накои
хора много харесали това и Той скоро станал известен. Пракашананда Сарасвати,
прочут саннйаси, който стоял начело на много хиляди майавади саннйаси, бил
информиран: „От Бенгал е пристигнал един млад саннйаси. Той много хубаво
повтаря святото име и танцува.” Пракашананда Сарасвати бил велик ведантист и
тези прояви не му харесали. Той казал: „А, той е псевдо саннйаси. Той повтаря
святото име и танцува, а това не е работа на саннйаси. Един саннйаси трябва
непрекъснато да изучава философията на Веданта.”
Тогава един преданоотдаден, който не харесал забележките на
Пракашананда Сарасвати, се върнал и казал на Бог Чаитанйа, че Той е бил
критикуван. Преданоотдаденият организирал среща на всички саннйаси и между
Пракашананда Сарасвати и Бог Чаитанйа Махапрабху се състояла философска
дискусия върху Веданта. Тези обяснения и философски дискусии са дадени в
Ученията на Бог Чаитанйа. Удивително е, че самият Пракашананда и всичките му
ученици станали ваишнави.
Чаитанйа Махапрабху имал голям диспут със Сарвабхаума Бхаттачарйа,
най-големия логик по онова време, който също бил майавади, имперсоналист, но
също станал ваишнава. Така че движението на Чаитанйа Махапрабху, не е
сентиментализъм. Ако човек иска да го разбере чрез философия и логика, има
огромен материал. Човек има богати възможности, защото това движение е
научнообосновано и се опира на авторитета на Ведите. Но то е съвсем просто. В
това е красотата му. Независимо дали човек е голям учен, философ или дете, той
може да участва в движението без никакви затруднения. Другите системи за

себереализация, джнана методът или йога методът също са признати, но не е
възможно да се практикуват в тази епоха. Това се потвърждава от Ведите:
крте йад дхйайато вишнум
третайам йаджато макхаих
двапаре паричарйайам
калау тад дхари-киртанат
[Шримад-Бхагаватам 12.3.52]
М Сатйа-йуга, Златната епоха, човек е можел да практикува медитация.
Валмики Муни например е медитирал шестдесет хиляди години, за да постигне
съвършенство. Но на каква възраст остаряваме ние? Освен това, за медитационната
практика, както е описано в Бхагавад-гита, човек трябва да избере усамотено
място, да медитира сам, да заеме неподвижна поза, да води живот без никакви
сексуални отношения и т.н. Има много правила и предписания. Така че е
невъзможно да се изпълнява аштанга-йога медитацията. Ако човек иска само да
имитира медитация, това е друго нещо, но ако иска съвършенство, ще трябва да
премине през всичките осем стъпала на аштанга-йога. Ако не може да направи
това, той просто си губи времето.
Каква е крайната цел на йога методът или на медитацията? Връзката с
Върховния, Свръхдушата, Върховният Бог, е целта и обектът на всички йоги
техники. Целта на философските изследвания, джнана метода, също е да се разбере
Върховният Брахман. Това, разбира се, са признати методи, но според
авторитетните описания те не са приложими в тази желязна епоха на Кали. Затова
човек трябва да се заеме с метода на хари-киртана. Всеки може да практикува, без
каквато и да било предварително придобита квалификация. Не е нужно човек да
изучава философия или Веданта. Това е смисълът от срещата на Бог Чаитанйа с
Пракашананда Сарасвати.
След като Бог Чаитанйа и Пракашананда Сарасвати подробно обсъдили
Веданта философията, Пракашананда Сарасвати попитал Чаитанйа Махапрабху:
„Виждам, че преди си бил много добър учен. [Бог Чаитанйа наистина е бил много
голям учен. Името Му било Нимаи Пандита и на шестнадесетгодишна възраст Той
оборил един много известен учен от Кашмир, Кешава Кашмири.] Виждам, че си
голям ерудит в санскритски език, а и в логиката си много компетентен. Ти си
роден в семейство на брахмана, а сега си саннйаси. Защо не четеш Веданта,а само
повтаряш святото име и танцуваш?” Това бил първият въпрос, който
Пракашананда Сарасвати задал. Бог Чаитанйа отговорил: „Причината е, че когато
получих посвещение от моя духовен учител, той ми каза, че съм най-големият
глупак. „Не обсъждав Веданта – ми каза той. – Само ще си пропилееш
времето.Просто се заеми да повтаряш Харе Кршна и ще имаш успех.” Това бил
неговият отговор. Разбира се, Чаитанйа Махапрабху не е бил глупак, нито пък
Веданта е за глупаци. Необходимо е човек да придобие достатъчно образованост и
да достигне определено равнище, за да може да разбере Веданта. Всяка една дума
има томове значения, а има и много коментари от Шанкарачарйа и
Рамануджачарйа, огромни томове на санскритски. Но как бихме могли да разберем
Веданта? Невъзможно е. Един или двама вероятно биха могли да разберат, но за
масата от хора не е възможно. Нито пък е възможно да се практикува йога.
Следователно ако човек се заеме с метода на Чаитанйа Махапрабху, повтарянето на

Харе Кршна, първата част от печалбата ще бъде чето-дарпана-марджанам: само
чрез повтарянето от сърцето ще бъдат изчистени всички мръсни неща. Повтаряне
на святото име. Няма никакво разноски, нито загуба. Ако човек повтаря святото
име само една седмица, ще види колко много ще напредне в духовното знание.
Ние сме привлекли много хора само чрез повтарянето на святото име и те
разбират цялата философия и се пречиства. Движението на това общество се
зароди преди четири години, през 1966 г., и вече имаме много разклонения.
Американските момчета и момичета го приеха много сериозно и са щастливи.
Попитайте който и да е от тях. Чето-дарпана-марджанам. Те изчистват мръсотията
от сърцата си просто като повтарят Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе
Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Следващата точка е бхава-махадавагни-нирвапанам: щом сърцето се
изчисти от цялата мръсотия, се разрешават всички проблеми на материалното
съществуване. Този свят е сравняван с давагни, което означава бушуващ горски
пожар. В материалния свят никой не иска нещастие, но то въпреки това идва. Това
е закон на материалната природа. Никой не иска пожар, но в градовете пожарните
команди са винаги в действие. Винаги има пожари. По същия начин има много
неща, които човек не иска. Никой не иска смърт – но тя съществува. Никой не иска
болести – но те съществуват. Никой не иска старост – но тя съществува. Те
съществуват против волята ни, против желанията ни.
Следователно трябва да имаме пред вид какво представлява материалното
съществуване. Тази ценна човешка форма на живот е предназначена да проумее
нещата, а не да се провали в резултат на животински начин на живот – чрез ядене,
спане, съвкупляване и защита. Това не е напредък на цивилизацията. Бхагаватам
казва, че това тяло не е предназначено да работи непосилно единствено заради
сетивно наслаждение.
найам дехо деха-бхаджам нр-локе
каштан каман архате вид-бхуджам йе
[Бхагаватам 5.5.1]
Да работят къртовски и да се удовлетворяват чрез сетивно наслаждение е
занимание за свине, а не за човешки същества. Човешкото същество трябва да се
научи на тапасйа. Специално в Индия толкова много велики мъдреци, толкова
много велики царе, толкова много брахмачари и саннйаси са прекарали живота си в
голяма тапасйа, за да не продължават повече съня си. Бог Буда е бил принц, който е
изоставил всичко и се е отдал на тапасйа. Това е живот. Когато цар Бхарата, по
чието име Индия била наречена Бхарата-варша, станал на двадесет и четири
години, той изоставил царството, младата си жена и малките си деца и се отдал на
тапасйа. Когато Бог Чаитанйа Махапрабху бил едва на двадесет и четири години,
Той напуснал младата Си жена, майка Си, всичко. Има много, много примери.
Индия е страната на тапасйа. Но ние забравяме това. Сега сме я направили
техническа страна. Удивително е, че днес Индия не разпространява повече тази
тапасйа, макар че е страната на дхарма: дхарма-кшетре куру-кшетре.
Но не само в Индия е така. Навсякъде в тази желязна епоха всичко е
деградирало, деградирало в този смисъл: прайеналпа-йушах сабхйа калав асмин
йуге джанах. [Бхагаватам 1.1.10] В тази епоха на Кали продължителността на
живота е скъсена и хората нямат стимул да разберат себереализацията, а ако имат,

постоянно са мамени от водачи измамници. Векът е много покварен. Затова
методът на Чаитанйа Махапрабху да се повтаря Харе Кршна е най-добрият и найпростият метод.
харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй ева настй ева
настй ева гатир анйатха
„В тази епоха на Кали няма друга религия, освен възхваляването на Бога чрез
произнасяне на Неговото свято име и това е инструкция на всички разкрити
писания. Няума друг метод, няма друг метод, няма друг метод.” Този стих се
появява в Брхан-нарадийа Пурана. Харер нама парер нама харер намаива кевалам.
Просто повтаряйте Харе Кршна. Няма друг избор. Калау насти ева насти ева насти
ева гатир анйатха. В тази епоха на Кали няма друга възможност за себереализация.
Затова трябва да приемем.
В Шримад-Бхагаватам има подобен стих. В Дванадесета песен, трета глава,
Шукадева Госвами описва на Парикшит Махараджа недостатъците на епохата на
Кали и сега са налице всичките признаци на тази епоха. В заключителната част
обаче Шукадева Госвами казва: калер доша-нидхе раджанн асти хй еко махан гунах
– „Скъпи царю, тази епоха, Кали, е пълна с недостатъци,но има и една добра
възможност.” Коя е тя? – Киртанад ева кршнасйа мукта-сангах парам враджет –
„Просто като повтаря тази Харе Кршна мантра, човек може да се освободи и да се
върне обратно при Бога.”
Това е резултатно и потвърдено и човек сам може да провери колко е
напреднал, като е повтарял святото име. Това движение за Кршна съзнание не е
нещо нова, нещо, което самите ние сме въвели или измислили. То е потвърдено от
ведическите принципи и авторизирано от ачарии като Чаитанйа Махапрабху и
други. И методът е много прост. Няма загуба. Ние не вземаме никаква такса, не
искаме възнаграждение, за да дадем на хората някаква поверителна мантра,
обещавайки им, че след шест месеца ще станат Бог. Не. То е общодостъпно за
всеки – деца, жени, момичета, момчета, старци – всеки може да повтаря святото
име и да види резултата.
За да улесним постигането на тази цел, ние създадохме не само Ню
Врндавана, нашия проект за ферма в Западна Вирджиния, но и други духовни
общество, като Ню Навадвипа и Ню Джаганнатха Пури. Вече започнахме проекта
Ню Джаганнатха Пури в Сан Франциско и там редовно се чества фестивалът Ратхайатра. Таза година ще има голяма Ратха-йатра и в Лондон. Ще има три колесници:
за Джаганнатха, Субхадра и Баларама – те ще бъдат карани до Темза. Америка има
вече Ню Ингланд и Ню Йорк, защо да няма Ню Врндавана? Ние специално ще
създадем Ню Врндавана, защото Бог Маитанйа е препоръчал: арадхйо бхагаван
враджеша-танайас тад-дхама врндаванам – „Кршна синът на Нанда Махараджа във
Врндавана-дхама на Враджабхуми, е най-висшето достойно за обожание Божество
и Неговото място Врндавана също е достойно за обожание.” Западните момчета и
момичета са приели Кршна съзнание и трябва да имат място като Врндавана.Свами
Киртананда, който преди две години дойде с мен във Врндавана, знае какво
представлява Врндавана, затова му наредих да построи поне седем храма. Във
Врндавана има пет хиляди храма, издигнати от Госвамите. Програмата ни е да
живеем в Ню Врндавана, градейки икономиката си на земеделие и отглеждане на

крави, и спокойно да практикуваме Кршна съзнание, да повтаряме Харе Кршна –
това е начинът на живот във Врндавана. Йуктахара-вихарасйа...його бхавати
духкха-ха. [Бхагавад-гита 6.17] Тази човешка форма на живот не е предназначена
да увеличаваме неестествените си нужди. Ние трябва да се задоволяваме с толкова,
колкото да поддържаме душата и тялото заедно, а в останалото време трябва да
развиваме нашето Кршна съзнание, за да не приемем друго материално тяло след
като напуснем това тяло, а да се върнем обратно вкъщи, при Бога. Това трябва да
бъде вотото на човешкия живот.
Материален живот означава ядене, спане, съвкупляване и защита, а
духовният живот е нещо повече от това. Това е също така и разликата между
животинския и човешкия живот. При животните обичайната формула е ядене,
спане, съвкупляване и защита. Кучето яде, човек също яде. Човекът спи и кучето
спи. Човекът има сексуален живот и кучето има сексуален живот. Кучето се
защитава по свой специфичен начин, човекът също се защитава по собствен начин,
може би с атомни оръжия. Тези метири принципа са общи за човешките същества и
животните и напредъкът в тези четири принципа не е човешка, а животинска
цивилизация. Човешката цивилизация означава атхато брахма-джиджнаса. Във
Веданта-сутра първата сентенция е атхато брахма-джиджнаса – „Сега е време да
питаме за Брахман.” Това е човешки живот. Докато човек не стане любознателен за
духовното, джиджнасух шрейа уттамам, той е животно, защото живее според тези
четири принципа и това е всичко. Той трябва да иска да узнае какво е той и защо е
поставен сред тези страдания на раждане, смърт, старост и болести. Има ли някакъв
лек? Тези въпроси трябва да се задават. Това е човешки живот, а материален живот
означава животински начин на живот. Това е всичко. Трябва да регулираме живота
си според препоръките на Бхагавад-гита. Йуктахара-вихарасйа. Ако искам да стана
духовен, това не означава, че трябва да престана да приемам храна. По-скоро,
трябва да се храня според предписанията. Бхагавад-гита описва кой вид храни са
първокласни, в доброто, кой вид храни са в страстта и кой вид храни са
третокласни, в невежеството. Ние трябва да се издигнам до сатвично ниво
(доброта) на човешката цивилизация и след това да пробудим трансценденталното
си съзнание, т.е. Кршна съзнание. Всичко се намира в шастрите. За нещастие, ние
не се допитваме до тях.
евам прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогинах
бхагават-таттва-виджнанам
мукта-сангасйа джайате
[Бхагаватам 1.2.20]
Ако човек не се освободи от ноктите на тези три гуни на материалната природа,
той не може да разбере Бога. Прасанна-манасах. Човек трябва да бъде душа,
реализирала Брахман. Брахма-бхутах прасаннатма на шочати на канкшати.
[Бхагавад-гита 18.45] Тези инструкции се намират в шастрите, затова човек трябва
да се възползва от тях и да проповядва. Това е отговорността на разумния.
Повечето хора знаят, че Богът е велик, но не знаят всъщност колко велик е Той.
Това ще открием във ведическата литература. Това е дългът ни в тази желязна
епоха. Това е хари-киртана, парам виджайате шри-кршна-санкиртанам –
възхвалявена на Върховния.

Медитацията и
вътрешното „Аз”
Може ли медитацията да разреши ежедневните ни проблеми? Има ли живот след
смъртта? Могат ли наркотиците да ни помогнат да постигнем себереализация? По
време на визитата си в Южна Африка през 1976 г. Шрила Прабхупада отговаря не
тези и на други въпроси, зададени от водещия интервюто Бил Фейл от дърбанския
Нейтал Мъркюри.
Шрила Прабхупада: Кршна е име на Бога, което означава „всепривличащ”. Ако
той не е всепривличащ, не може да бъде Бог. Следователно Кршна съзнание значи
съзнание за Бога. Всички ние сме частици от Бога, по качество еднакви с Него.
Положението ни на живи същества е подобно на положението на малката частица
злато, съпоставена с огромно количество злато.
Г-н Фейл: Не сме ли нещо като искри от огъня?
Шрила Прабхупада: Да. Както огънят, така и искриците са огън, но единият е
голям, а другият е много малък. Но за разлика от връзката между искрицата и
огъня, нашата връзка с Бога е вечна, макар че в сегашния момент сме забравили
поради контакта ни с материалната енергия. Ние се сблъскваме с толкова много
проблеми само поради това забравяне. Ако можем да възстановим първоначалното
си Кршна съзнание, ще станем щастливи. Това е същността на Кршна съзнанието.
Това е най-добрият метод, чрез който можем да възстановем първоначалното си
Кршна съзнание. Има различни методи за себереализация, но в сегашната епоха на
Кали хората са много паднали и се нуждаят от простия метод на Кршна съзнание.
Сега те смятат, че т.нар. „материален напредък” е разрешение на проблемите им,
но това не е вярно. Истинското разрешение е да излязат от материалната
обусловеност, като станат Кршна осъзнати. Тъй като Богът е вечен, ние също сме
вечни, но в материалните условия мислим, че сме нашето тяло, и затова сме
принудени постоянно да сменяме едно тяло с друго.Това се дължи на невежество.
Всъщност ние не сме нашето тяло, а духовни искрици, неразделно свързани с Бога
частици.
Г-н Фейл: Това означава ли, че тялото е само като превозно средство за душата?
Шрила Прабхупада: Да. То е точно като автомобил. Както отивате с кола от едно
място на друго, така поради измислиците на ума в този обусловен материален
живот ние преминаваме от едно положение в друго, опитвайки се да станем
щастливи. Но нищо няма да ни направи щастливи, докато не възстановим
истинската си позиция на неразделно свързани с Бога частици, чийто истински
дълг е да общуват с Бога и да помогнат на всички живи същества, като се
съгласуват с Него. Цивилизованият човешки живот се постига след продължителна
еволюция през 8 400 000 биологични вида. Следователно ако не се възползваме от
него, за да разберем кой е Богът, кои сме ние и каква е връзката ни с Него, а просто
пропиляваме времето си като кучета и котки, ходейки насам-натам да търсим
сетивно наслаждение, ще пропуснем тази исключително благоприятна възможност.
Движението за Кршна съзнание е предназначено да обучава хората как изцяло да се
възползват от човешката си форма на живот, като се опитат да разберат Бога и
връзката и с Него.

Г-н Фейл: Ако не направим най-важното в този живот, получаваме ли друга
възможност, в следващия живот?
Шрила Прабхупада: Да. Ние получаваме друго тяло според желанията си по
време на смъртта. Няма гаранция обаче, че тялото ще бъде човешко. Както вече
обясних, има 8 400 000 различни форми на живот. Ние можем да влезем в която е
да е от тях в зависимост от състоянието на ума ни по време на смъртта. Нашите
действия по време на живота ни определят за какво ще мислим в мига на смъртта.
Докато сме с материално съзнание, дейностите ни са под контрола на материалната
природа, която е направлявана от три гуни: добро, страст и невежество. Тези гуни
са като трите основни цвята: жълт, червен и син. Както човек може да смесва
червено, жълто и синьо и да получава милиони цветове, така и гуните на природата
се смесват, за да дадат разнообразието на формите на живот. За да спрем
повтарянето на раждането и смъртта в различните форми на живот, ние трябва да
излезем извън покритието на материалната природа и да стигнум до платформата
на чистото съзнание. Но ако не изучим трансценденталната наука на Кршна
съзнание, по време на смъртта ще трябва да се пренесем в друго тяло, по-добро или
по-лошо от сегашното ни. Ако развием гуната на страстта, ще останем на
сегашното си ниво. Но ако поради невежество извършваме греховни дейности и
нарушаваме законите на природата, ще деградираме до животни или растения.
Тогава отново ще трябва да еволюираме до човешка форма, процес, който може да
продължи милиони години. Затова човешкото същество трябва да бъде отговорно.
То трябва да се възползва от рядката възможност на човеушкия живот, като разбере
връзката си с Бога и действа в съответствие с нея. Тогава ще може да излезе от
цикъла на раждане и смърт в различни форми на живот и да се върне обратно в
къщи, при Бога.
Г-н Фейл: Смятате ли, че трансценденталната медитация ще помогне на хората?
Шрила Прабхупада: Те не знаят какво е истинска медитация. Тяхната медитация е
само фарс – още един начин за измама от т.нар. „свами” и „йоги”. Питате ме дали
медитацията помага на хората, но знаете ли, какво означава медитация?
Г-н Фейл: Уравновесяване на ума – опит да го съсредоточим в един център, без да
се отклонява.
Шрила Прабхупада: А какво е центърът?
Г-н Фейл: Не зная.
Шрила Прабхупада: Така всеки говори за медитация, но никой не знае какво е
всъщност медитацията. Тези измамници използват думата „медитация”, но не знаят
истинския обект на медитацията. Тяхната пропаганда е просто измама.
Г-н Фейл: Медитацията не е ли полезна с това, че кара хората да мислят правилно?
Шрила Прабхупада: Не. Истинска медитация означава достигане на положение, в
което умът е изпълнен със съзнание за Бога. Но ако не знаете какво е Богът, как
можете да медитирате? Освен това в тази епоха умът на хората е толкова възбуден,
че те не могат да се концентрират. Виждал съм такава т. нар. „медитация” – те
просто спят и хъркат. За нещастие, в името на „съзнание за Бога” или
„себереализация” много измамници представят нестандартни методи за медитация,
без да се позовават на автентичните книги на ведическото знание. Те просто
прилагат друг вид експлоатация.
Г-н Фейл: Какво ще кажете за другите учители като Успенски и Гурджиев? В
миналото те донесоха на Запад послание, подобно на Вашето...

Шрила Прабхупада: Би трябвало да проучим подробно ученията им, за да узнаем
дали отговарят на ведическите критерии. Съзнанието за Бога е наука, както
медицинската или която е да е друга наука. Тази наука не може да бъде различна
поради това, че се произнася от различни хора. Две плюс две прави винаги четири,
а не пет или три. Това е науката.
Г-н Фейл: Смятате ли, че и други може би са предавали истинския метод на Кршна
съзнание?
Шрила Прабхупада: Докато не проуча ученията им в подробности, много мъчно
бих могъл да кажа нещо. Има толкова много измамници.
Г-н Фейл: И те правят това само за пари?
Шрила Прабхупада: Това е истината. Те не следват нормативизиран метод. Затова
ние сме представили Бхагавад-гита такава, каквато е, без лични интерпретации.
Това е норма.
Г-н Фейл: Да, ако започнем да разкрасяване на нещата, неизбежно ще ги
променим.
Шрила Прабхупада: Кршна съзнание не е нов метод. Той е много, много стар – и
нормативизиран. Той не може да бъде променян. Щом започнете да го променяте,
силата му се загубва. Тази сила е като електричеството. Ако искаме да произведем
електричество, трябва да следваме стандартните инструкции, като правилно
нагласим всички отрицателни и положителни полюси. Не можем да конструираме
генератор по свои приумици и да произведем електричество. По същия начин
съществува стандартен метод за усвояване философията на Кршна съзнание от
подходящи авторитети. Ако следваме инструкциите им, методът ще има ефект. За
нещастие, едно от опасните заболявания на съвременния човек е, че иска да
действа по свой собствен начин. Никой не иска да следва стандартен път. Затова
всеки се проваля – както духовно, така и материално.
Г-н Фейл: Нараства ли движението за Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: О, да, нараства много. Може би ще се удивите, ако узнаете,
че продаваме десетки хиляди книги. Имаме около петдесет заглавия и много
библиотекари и професори от университетите им дават висока оценка, защото
преди тяхното публикуване не е съществувала подобна литература. Това е принос
за света.
Г-н Фейл: Кршна съзнание като че ли включва обръсване на главата и носене на
шафранени дрехи. Как може един обикновен човек, обвързан със симейство, да
практикува Кршна съзнание?
Шрила Прабхупада: Шафранените друхи и бръснатата глава не са съществуни,
макар че създават добро настроение на ума, точно както ако военният е облечен с
военни друхи, получава енергия – чувства се като военен. Не означава ли това, че
ако не е в униформа, не може да се сражава? – Не. По същия начин, съзнанието за
Бога не може да бъде спряно – то може да се възстанови при всякакви условия. Но
някои условия помагат. Затова препоръчваме на учениците си да живеят по
определен начин, да се обличат по определен начин, да се хранят по определен
начин и т.н. Тези неща помагат за практикуването на Кршна съзнание, но не са
съществени.
Г-н Фейл: Следователно човек може да бъде ученик в Кршна съзнание и да
продължава да води нормалния си ежедневен живот?
Шрила Прабхупада: Да.

Г-н Фейл: Какво ще кажете за наркотиците? Могат ли да помогнат в метода за
реализация на Бога?
Шрила Прабхупада: Ако наркотиците можеха да помогнат в реализацията на
Бога, те биха били по-могъщи от Бога. Как можем да приемем това! Наркотиците
са химически вещества, които са материални. Как може нещо материално да
помогне на човек да реализира Бога, който е изцяло духовен? Това е невъзможно.
Това, което човек изпитва при приемането на наркотици, е само вид възбуждане
или халюцинация; то не е реализация на Бога.
Г-н Фейл: Смятате ли, че великите мистици през вековете наистина са виждали
духовната искра, за която говорихте преди?
Шрила Прабхупада: Какво разбирате под „мистик”?
Г-н Фейл: Това просто е име, дадено на хората, които имат познание от друго ниво
на реалността.
Шрила Прабхупада: Ние не употребяваме думата мистик. Нашата реалност е
реализацията на Бога, осъществявана при достигането на духовната платформа.
Докато имаме телесно схващане за живота, разбирането ни е сетивно наслаждение,
защото тялото ни е създадено от сетива. Когато се издигнем над телесната
платформа и видим, че умът е център на дейностите на сетивата, приемаме ума
като крайна цел на реализацията. Това е умствена платформа. От умствената
платформа можем да се издигнем до интелектуална платформа и от
интелектуалната платформа да се издигнем на трансцендентална платформа.
Накрая можем да се издигнем дори над трансценденталната платформа и да
стигнем зрялата, духовната платформа. Това са степените в реализацията на Бога.
Но за тази епоха, тъй като хората са много паднали, шестрите [писанията]
специално препоръчват на хората да се издигнат директно до духовната платформа
чрез повтарянето на святите имена на Бога: Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна
Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Ако развиваме
тази практика на духовна платформа, ще можем да реализираме духовната си
същност. Тогава методът на реализацията на Бога много бързо води до успех.
Г-н Фейл: Днес много хора казват, че за да намерим истината, трябва по-скоро да
се вглъбяваме в себе си, отколкото да изследваме света на сетивата.
Шрила Прабхупада: Вглъбяване в себе си означава да разберем, че сме духовни
души. Докато не осъзнаем, че не сме това тяло, а духовна душа, и дума не може да
става за вглъбяване в себе си.
Най-напред трябва да научим това тяло ли сме или сме нещо вътре в това
тяло. За нещастие, този въпрос не се разглежда в нито едно училище, институт или
университет. Всеки си мисли: „Аз съм това тяло.” Например навсякъде в тази
страна хората си мислят: „Аз съм южноафриканец, те са индийци, ония са гърци” и
т.н. Всъщност всеки, в целия свят, има телесно схващане за живота. Кршна
съзнание започва, когато човек се издигне над това телесно схващане.
Г-н Фейл: Така че познаването на духовна искра е най-напред?
Шрила Прабхупада: Да. Познанието за съществуването на духовната искра вътре
в тялото е първата крачка. Докато човек не разбере този прост факт, и въпрос не
може да става за духовен напредък.
Г-н Фейл: Това не означава ли осъзнаване само на интелектуално ниво?
Шрила Прабхупада: Да, в началото. Има два вида знание: теоретично и
практическо.Най-напред човек трябва да изучи духовното знание теоретично, след

това, като действа на тази духовна платформа, човек идва до точката на
практическата реализация.
За нещастие, днес всеки е в невежество под влияние на телесното си
схващане за живота. Затова това движение е много важно – защото може да
освободи цивилизованите хора от мрака. Докато са с телесно схващане за живота,
те не са по-добри от животни. „Аз съм куче”, „Аз сам котка”, „Аз съм крава”.
Животните разсъждават по този начин. Щом някой мине, кучето започва да го лае,
като си мисли: „Аз съм куче. Аз съм назначено тук куче пазач.” По същия начин,
ако приема манталитета на куче и проявявам неприязън към чужденците: „Защо
дойдохте в тази страна? Защо навлязохте в моята територия?”, – каква е разликата
между кучето и мен?
Г-н Фейл: Няма разлика. Да променим малко темата. Необходимо ли е за
практикуването на духовен живот да следваме някакви навици, свързани с
храненето.
Шрила Прабхупада: Да. Целият метод е предназначен да ни пречисти и храненето
е част от процеса на пречистване. Мисля, че при вас често се употребява една фраза
9 „Ние сме това, което ядем” – и това е истина. Състоянието на тялото и ума ни са
определени от това, как и какво ядем. Затова шастрите препоръчват на този, който
иска да стане Кршна осъзнат, да яде остатъци от храната, оставена от Кршна. Ако
туберкулозноболният яде някаква храна и ние ядем остатъците от нея, ще се
заразим от туберкулоза. Също така, ако ядем кршна-прасадам, ще се заразим с
Кршна съзнание. Затова методът ни е никога да не предлагаме храна
непосредствено след приготвянето й. Най-напред предлагаме храната на Кршна и
след това я приемаме. Това ни помага да напреднем в Кршна съзнание.
Г-н Фейл: Всички вие вегетарианци ли сте?
Шрила Прабхупада: Да, защото Кршна е вегетарианец. Кршна може да яде
всичко, защото Той е Бог, но в Бхагавад-гита Той казва: „Ако някой Ми предложи с
любов и преданост листо, цвете, плод или вода, Аз ще приема.” Той никога не
казва: „Дайте Ми месо и вино.”
Г-н Фейл: А какво ще кажете за тютюнопушенето?
Шрила Прабхупада: Цигарите също са опиати. Ние вече сме упоени от телесното
схващане за живота и ако усилваме упойването, сме загубени.
Г-н Фейл: Искате да кажете, че неща като месото, алкохола и цигарите само
подсилват телесното схващане?
Шрила Прабхупада: Да. Да предположим, че имате заболяване и желаете да
бъдете излекуват. Ще трябва да следвате предписанията на лекаря. Ако той ви
каже: „Не яжте това, яжте само това”, – ще трябва да следвате това предписание.
Ние също имаме предписание, за да се излекувате от телесното си схващане:
повтаряне на Харе Кршна, слушане за дейностите за Кршна и ядене на кршнапрасадам. Това лечение е метод на Кршна съзнание.

VІ.
Духовно разрешение на
материалните проблеми
Престъпността – защо я
има и какво да се прави

Всеки ден светът изразходва все повече пари за предотвратяване и контрол на
престъпността. Въпреки тези усилия престъпността нараства, особено в
държавните училища в Америка, където е достигнала почти неконтролируемо
ниво. В тази дискусия с лейтенант Дейвид Моз, агент на полицията в Чикаго,
Шрила Прабхупада предлага удивително просто и все пак практично разрешение
на трудния проблем с престъпността.
Лейтенант Моз: Разбрах, че имате идеи, с които може да ни помогнете в усилията
ни да предотвратим престъпността. Много ми е интересно да ги чуя.
Шрила Прабхупада: Разликата между един благочестив човек и един престъпник
е тази, че единият е с чисто сърце, а другият е замърсен. Това замърсяване е като
болест под формата на необуздана похот и алчност в сърцето на престъпника. Днес
хората са в такова болестно състояние и затова престъпността е широко
разпространена. Когато те се пречистят от тези замърсяващи неща, престъпността
ще изчезне. Най-простият метод за пречистване е груповото събиране за повтаряне
на святите имена на Бога. Това се нарича санкиртана и е основата на нашето
движение за Кршна съзнание. Затова ако искате да премахнете престъпността,
трябва да събирате колкото е възможно повече хора за масов санкиртан. Това
групово повтаряне на святото име на Бога ще изчисти всички замърсявания от
сърцето на всеки. Тогава вече няма да има престъпност.
Лейтенант Моз: Правите ли някаква разлика между престъпността тук, в
Съединените щати, и престъпността във Вашата страна – Индия?
Шрила Прабхупада: Каква е дифиницията ви за престъпление?
Лейтенант Моз: Потъпкване правата на един човек от друг.
Шрила Прабхупада: Да. Нашата дефиниция е същата. В Упанишадите се казва:
йшавасйам идам сарвам – „Всичко принадлежи на Бога.” Следователно всеки има
правото да използва това, което Бог е определил за него, и не трябва да посяга на
чужда собственост. Ако прави това, той е престъпник. Всъщност първото
престъпление е, че вие, американците, смятате Америка за ваша земя. Макар че
преди двеста години тя не е била ваша, вие сте пристигнали тук от други места на
света и сте я обявили за ваша. В действителност тя е зема на Бога и затова
принадлежи на всеки, тъй като всеки е дете на Бога. Но повечето хора нямат
никаква представа за Бога. Всъщноствсеки е безбожник. Затова хората трябва да
бъдат обучени в любов към Бога. В Америка превителството ви има девиза „Да се
уповаваме на Бога”. Вярно ли е?
Лейтенант Моз: Да.
Шрила Прабхупада: Но къде дават образование за Бога? Да се уповаваш, е много
добре, но това не е устойчиво, ако не е подкрепено от научно знание за Бога. Човек
може да знаае, че има баща, но докато разбере кой е баща му,знанието му е
несъвършено. И такова обучение в науката за Бога липсва.
Лейтенант Моз: Смятате ли, че липсва само тук, в Съединените щати?
Шрила Прабхупада: Не. Липсва навсякъде. Епохата, в която живеем, се нарича
Кали-йуга,епоха на забравянето на Бога. Тя е епоха на неразбирателство и раздори
и сърцата на хората са много замърсени. Но Богът е толкова могъщ, че ако
повтаряме святото Му име, ще се пречистим, както и моите ученици се пречистиха
от лошите си навици. Движението ни се основава на този принцип на повтарянето

на святото име на Бога. Ние даваме на всеки без разлика, благоприятната
възможност. Те идват в храма ни, повтарят мантрата Харе Кршна, приемат малко
прасадам (храна, най-напред предложена на Върховния Бог) като почерпка и
постепенно се пречистват. Така че ако органите на властта ни подкрепят, ще можем
масово да организираме санкиртана. Тогава, без съмнение, цялото човечество ще се
промени.
Лейтенант Моз: Ако правилно съм Ви разбрал, господине, вие искате да кажете,
че трябва да подкрепим възстановяването на религиозните принципи.
Шрила Прабхупада: Разбира се. Без религиозните принципи каква е разликата
между кучето и човека? Човекът може да разбере религията, а кучето не може.
Това е разликата. И ако човешкото общество си остане на нивото на кучетата и
котките, как можем да очакваме мир? Ако доведете дузина кучета и ги затворите
заедно в една стая, ще можете ли да поддържате спокойствие между тях? Ако
човешкото общество е пълно с хора, чийто манталитет е на нивото на кучетата, как
може да очаквате да има мир?
Лейтенант Моз: Ако някои от моите въпроси звучат не много почтително, то е,
защото разбирам напълно религиозните Ви убеждения. Не мислете, че тая каквато
и да било непочтителност.
Шрила Прабхупада: Не. Това не е въпрос на мои религиозни убеждения. Аз
просто посочвам разликата между живота на човека и на животното. Животните не
могат да разберат нищо за Бога, а човешките същества могат. Ако на човешките
същества обаче не се даде възможността да научат за Бога, те остават на нивото на
котки и кучета. Не може да има мер в общество от кучета и котки. Следователно
дълг на органите на властта е да се погрижат хората да научат как да станат
осъзнати за Бога. В противен случай ще има безпокойства, защото без съзнание за
Бога няма разликата между кучето и човека: кучето яде и ние ядем; кучето спи и
ние спим; кучето има секс и ние имаме секс; кучето се опитва да се защитава и ние
се опитваме да се защитаваме. Това са общите фактори. Единствената разлика е, че
кучето не може да бъде информирано за връзката му с Бога, а човекът може.
Лейтенант Моз: Мирът не може ли да бъде предшественик на възвръщането към
религията? Не трябва ли най-напред да постигнем мир?
Шрила Прабхупада: Не, не, точно това е затруднението. Сега никой не знае какво
означава религия. Религия означава човек да се подчинява на законите на Бога,
както добър гражданин означава човек да се подчинява на законите на
правителството. Тъй като никой няма каквото и да било разбиране за Бога, никой
не знае законите на Бога или значението на религията.Това е положението на
днешното общество. Хората са забравили религия, смятайки, че тя е вид вяра.
Вярата може да бъде сляпа. Вярата не е истинската същност на религията.
Религията означава закони, дадени от Бога, и всеки, който спазва тези закони, е
религиозен, независимо дали е християнин, индус или мюсюлманин.
Лейтенант Моз: Моите уважения, но не е ли истина, че в Индия, където векове
наред са били следвани религиозните традиции, сега наблюдаваме не връщане към
духовния живот, а отдаличаване от него?
Шрила Прабхупада: Да. Но това се дължи единствено на лошото управление.
Иначе по-голямата част от индийците са напълно осъзнати за Бога и се опитват да
следват законите на Бога. Тук, на Запад, дори големи университетски професори не
вярват в Бога или в живота след смъртта. А в Индия дори и най-бедният човек
вярва в Бога и в следващия живот. Той знае, че ако извърши престъпление, ще

страда, а ако действа благочестиво, ще се наслаждава. И до днес, ако има
неразбирателство между двама съседи, те отиват в храма, за да го разрешат, защото
всеки знае, че противната страна не би говорила лъжи пред Божеството. Така че
Индия все пак остава осемдесет процента религиозна. Затова е особена привилегия
човек да бъде роден в Индия, но също и особена отговорност. Шри Чаитанйа
Махапрабху казва:
бхарата-бхумите хаила манушйа-джнма йара
джанм сартхака кари’ кара пара-упакара
[Чаитанйа-чаритамрта, Ади 9.41]
Всеки, който се е родил в Индия, трябва да направи живота си съвършен, като
стане Кршна осъзнат. След това той трябва да разпространява Кршна съзнание из
целия свят.
Лейтенант Моз: Господине, има християнска притча, която гласи, че по-лесно е
камила да мине да мине през иглено ухо, отколкото богат човек да се яви пред
Бога. Сматяте ли, че богатството в Съединените щати и другите западни страни е
препятствие за духовната вяра?
Шрила Прабхупада: Да. Твърде голямото богатство е препятствие. В Бхагавадгита Кршна казва:
бхогаишварйа-прасактанам
тайапахрта-четасам
вйавасайатмика буддхих
самадху на видхйате
Ако човек е много богат матриално, той забравя Бога. Следователно твърде
голямото богатство е пречка за разбирането на Бога. Макар че няма категоричен
закон, че само бедният може да разбере Бога, обикновено ако човек е
изключително богат, единственият му стремеж е да печели пари и за него е трудно
да разбере духовните учения.
Лейтенант Моз: В Америка последователите на християнската вяра също казват
това. Невиждам никаква особена разлика между убежденията на различните
религиозни групи.
Шрила Прабхупада: Действително,същността на всички религии е еднаква. Ние
предлагаме на всеки човек, независимо каква религиозна система следва, да се
опита да разбере Бога и да Го обича. Ако някой е християнин, ние не казваме:
„Това не е добро. Ти трябва да станеш като нас.” Ние предлагаме без оглед на това,
какъв е човек – християнин, мюсюлманин или индус, – той просто да се опита да
разбере Бога и да Го обича.
Лейтенант Моз: Ако се върна към първоначалния си въпрос – целта на моето
идване: мога ли да Ви помоля да ми дадете съвет как да намалим престъпността?
Разбрах, че първият и най-ваоен начин е хората да се обърнат към Бога, както
казвате – в това няма съмнение. Но има ли нещо, което можем веднага да
направим, за да намалим разпространяването на настроението на престъпност?
Шрила Прабхупада: Да. Още в началото на разговора ни го подчертах – трябва да
ни дадете възможност да повтаряме святото име на Бога и да разпространяваме
прасада. От това у хората ще настъпи огромна промяна. Аз дойдох от Индия сам, а

сега имам много последователи. Какво правех? – Аз ги молех да сядат и да
повтарят Харе Кршна мантрата, след което раздавах малко прасадам. Ако това се
извършвва в масов мащаб, цялото общество ще стане много добро. Това е факт.
Лейтенант Моз: Къде бихте предпочели да разгърнете програмата си – в богати
или бедни области?
Шрила Прабхупада: Ние не правим такива разграничения. Всяко място, което е
достъпно за всякакъв вид хора, ще бъде много подходящо за санкиртана. Няма
ограничение, че само бедните хора се нуждаят от благодеянието, а богатите – не.
Всеки има нужда да се пречисти. Смятате ли, че престъпността е разпространена
само сред по-бедните прослойки на обществото?
Лейтенант Моз: Не. Само че искам да запитам дали ще има по-благотворно
влияние, за по-голямо укрепване на обществото, ако програмата ви се разгърне в
по-бедни области, а не в богати.
Шрила Прабхупада: Нашето лечение е за духовно заболелите хора. Когато се
заразиш от някаква болест, няма разлика дали си богат или беден. И бедният, и
богатият отиват в болница. Както болницата се строи там, където могат лесно да
отидат както бедният, така и богатият, така и мястото за санкиртана трябва да бъде
леснодостъпно за всекиго. Тъй като всеки е материално замърсен, всеки би
трябвало да може да се възползва.
Затруднението е, че богатият се смята за съвършено здрав, макар че е найболният от всички. Но като полицай вие добре знаете, че престъпност има както
сред богатите, така и сред бедните. Затова нашият метод на повтаряне на святото
име е за всекиго, защото той пречиства сърцето, независимо дали е на богат или на
беден. Единственният начин да се промени склонността към престъпност, е да се
промени сърцето на престъпника. Както добре ви е известно, много престъпници
биват арестувани и затваряни безброй пъти. Макар и да знаят, че като извършат
кражба, ще отидав в затвора, нечистото им сърце ги подтиква да крадат.
Следователно без да пречистите сърцето на престъпника, престъпността няма да
спре само чрез прокарване на по-строги закони. Крадецът и убиецът знаят закона и
въпреки това извършват жестоки престъпления поради нечистото си сърце. И така,
нашият метод е да пречистим сърцата. Тогава всички безредици в материалния свят
ще бъдат разрешени.
Лейтенант Моз: Това е много трудна задама, господине.
Шрила Прабхупада: Не е трудно. Просто каним всеки: „Елате да повтаряте Харе
Кршна, танцувайте и приемете великолепен прасадам.” Какво трудно има тук? Ние
правим това в нашите центрове и хората идват. Но тъй като имаме много малко
пари, можем да поддържаме санкиртана в ограничен мащаб. Ние каним всеки и
постепенно хората идват в центровете ни и стават преданоотдадени. Ако
правителството обаче ни даде възможности, движението много би се разраснало. А
проблемът е от голямо значение, защо иначе статиите в националните вестници
биха питали какво трябва да се направи? Никоя държава не иска тази престъпност.
Това е факт. Но водачите не знаят как да я спрат. Ако ни слушат, бихме им дали
отговор. Защо има престъпност? – Защото хората са безбожни. И какво да се
прави? – Да се повтаря Харе Кршна и да се приема прасадам. Ако ви харесва,
можете да приемете този метод на санкиртана. Иначе ще продължаваме да го
провеждаме в ограничен мащаб. Ние сме като беден лекар с малка частна практика,
който би отворил голяма болница, ако му се даде тази възможност. Правителството

е изпълнителят. Ако то се вслуша в съвета ни и приеме метода на санкиртана,
проблемът с престъпността ще бъде разрешен.
Лейтенант Моз: В Съединените щати има много християнски организации, които
дават свято причастие. Защо това няма ефект? Защо то не пречиства сърцата?
Шрила Прабхупада: Честно казано, трудно ми е да намеря дори един истински
християнин. Така наричаните „християни” не спазват законите на Библията. Една
от десетте божии заповеди в Библията е „Не убивай!”. Но има ли християнин,
който да не убива, ядейки месо от крава? Методът на повтарянето на святото име
на Бога и разпространяване на прасадам ще бъде ефективен, ако се изпълнява от
хора, които наистина практикуват религия. Моите ученици са обучени да следват
стриктно религиозните принципи и затова повтарянето на святото име на Бога от
учениците ми се различава от повтарянето на другите. Тяхната позиция не е само
фасада. Те са реализирали пречистващата сила на святото име чрез практика.
Лейтенант Моз: Господине, не прадставлява ли трудност това, че макар и малък
кръг от свещеници и преданоотдадени да следват религиозните принципи, тези,
които са навърха, могат да правят отклонения и да причиняват безпокойства?
Например да признаем, че Харе Кршна движението се разрасне до колосални
размери, както християнството. Бихте ли имали проблем с хората, които са на
върха на движението; които заявяват, че са последователи, но всъщност не са?
Шрила Прабхупада: Тази възможност съществува винаги, но това, което казвам, е
че ако не си истински християнин, проповядването ти няма да бъде ефективно. А
понеже ние стриктно спазваме религиозните принципи, проповядването ни при
разпространяването на съзнание за Бога ще бъде ефективно и ще помогне да се
разреши проблемът с престъпността.
Лейтенант Моз: Господине, позволете да Ви благодаря за времето, което Ви отнех.
Ще предам този запис на моите началници. Да се надяваме, че ще бъде резултатно,
както и вие сте резултатни.
Шрила Прабхупада: Много Ви благодаря.

Човешко или
животинско общество?
През 1976 г. в интервю с индийското списание Бхаван Шрила Прабхупада казва:
„Може ли да има щастие или мир в животинско общество? Те искат хората да
продължават да бъдат като животни, а създават Обединени неции...просто едно
кучешко съревнование. Кучето бяга на четири крака, а вие бягате на четири гуми –
това е всичко. И смятате, че препускането на четири гуми е напредък на
цивилизацията!”
Интервюер: Пърнияг въпрос е следният: намалява ли влиянието на религията? И
ако е така, това обяснява ли нарастването на корупцията и широко
разпространеното израждане на моралните устои?
Шрила Прабхупада: Да, влиянието на религията намалява. Това е предсказано в
Шримад-Бхагаватам [12.2.1]
таташ чанудинам дхармах

сатйам шаучам кшама дайа
калена балина раджан
нанкшйатй айур балам смртих
„В Кали-йуга [сегашната епоха на раздори и лицемерие] ще намалеят следните
неща: религия, честност, чистота, милост, продължителност на живота, телесна
сила и памет.”
Това са ценните човешки качества, които правят човешкото същество
различно от животните. Но тези качества ще западат. Няма да има милост, няма да
има честност, паметта ще се скъсява, продължигелността на живота ще намалява.
Религията също ще изчезне. Това означава, че постепенно ще стигнем до
равнището на животни.
Интервюер: Религията ще изчезне? Ние ще станем животни?
Шрила Прабхупада: Специално когато отсъства религията, хората живеят като
животни. Всеки обикновен човек може да види, че кучето не знае какво е религия.
Кучето също е живо същество, но то не се интересува да разбере Бхагавад-гита или
Шримад-Бхагаватам. То не се интересува. Това е разликата между човека и кучето:
животното не се интересува.
Следователно когато човешките същества не се интересуват от религиозни
неща, те са животни. А може ли да има щастие или мир в животинското общество?
Те искат хората да продължават да бъдат като животни, а създават Обединени
нации. Как е възможно това? Обединени животни, общество от обединени
животни? Такива неща стават.
Интервюер: Виждате ли някаква надежда?
Шрила Прабхупада: Те поне са установили упадък на религията. Това е добре.
„Упадък” означава, че те постепенно става животни. В логиката се твърди, че
човекът е разумно животни. Когато липсва разумността, той е само животно, а не
човешко същество. Няма значение дали в човешкото общество ще бъдеш
християнин, мюсюлманин, индус или будист. Трябва да има някаква религиозна
система. Човешкото същество без религия е животинско общество. Това е
безспорен факт. Защо хората са толкова нещастни днес? – Защото няма никаква
религия. Те пренебрегват религията.
Един господин ми беше писал, че Толстой веднъж казал: „Докато не се
постави динамит под църквата, не може да има мир.” Дори днес съветското
правителство е твърдо насочено срещу Божието съзнание, защото смята, че
религията е развалила цялата социална система.
Интервюер: Като че ли има някаква истина в това.
Шрила Прабхупада: С религиозната система може би се е злоупотребявало, но
това не означава, че тя трябва да бъде отбягвана. Трябва да се приеме истинска
религия. Не означава, че щом религията е била неправилно изпълнявана от т. нар.
„свещеници”, тя трябва да бъде отхвърлена. Ако окото ми дава смущения поради
катаракта, това не означава, че трябва да бъде извадено. Катарактът трябва да бъде
отстранен. Това е Кршна съзнание.
Интервюер: Мисл, че историята показва, че много хора са злоупотребявали с
религията. Истина ли е?
Шрила Прабхупада: Тези хора нямат представа за Бога, а проповядват религия.
Какво е религия? Дхармам ту сакшад бхагават-пранитам – „Пътят на религията е
директно даден от Върховния Бог.” Те нямат никаква представа за Бога – те не

знаят какво е Бог, – а изповядват някаква религия. Колко време може да
продължава това? Разбира се, че ще се изроди.
До това положение сме стигнали сега. Те нямат представа за Бога – тогава
как биха могли да знаят каква е заповедта на Бога? Религия означава закон на Бога.
Например закон означава наредба на държавата. Ако няма държава, къде е законът?
Ние имаме ясна представа за Бога – Кршна. Той дава заповедта Си и ние я
приемаме. Това е чиста религия. Ако няма Бог, няма представа за Бога, няма Божия
заповед, тогава къде е религията? Ако няма правителство, къде е законът?
Интервюер: Да, не би имало никакъв закон. Това ще бъде незаконно общество.
Шрила Прабхупада: Незаконно. Всеки е незаконен, създавайки своя собствена,
измислена религиозна система. И това продължава.
Само попитайте, в която и да е религиозна система, какво е тяхното
схващане за Бога. Може ли някой да каже ясно? Никой не може да каже. Но ние
веднага ще отговорим:
венум кванантам аравинда-далайатакшам
бархаватамсам аситамбуда-сундалангам
кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, който изкусно свири на флейтата Си; чиито
прекрасни очи са като лотосови листенца; чиято глава е украсена с пауново перо;
чиято прелесна фигура има цвета на син облак и чийто неповторим чар омайва
милиони купидони.” [Брахма-самхита 5.30] Веднага можем да дадем описание на
Бога. Ако няма представа за Бога, каква религия ще бъде това?
Интервюер: Не зная.
Шрила Прабхупада: Това е мнима религия. Хората нямат представа за Бога и
затова нямат разбиране за религията. Това е упадък на религията и понеже
религията запада, човешките същества заприличват все повече и повече на
животни.
„Животно” означава, че съществото няма памут. Кучето идва, когато има
нещо за ядене. Казвам му: „Чиба!” – и то си отива. Но то идва отново – то няма
памет. Когато споменът за Бога избледнее, това означава, че човешките ни качества
са отслабнали. Това означава, че хората са станали като кучета и котки.
Интервюер: Ето и вторият въпрос. Традиционното обвинение срещу ведическата
култура е, че тя е фаталистична, че прави хората роби, вярващи в
предопределението на съдбата, и това спира напредъка. До каква степен е вярно
това твърдение?
Шрила Прабхупада: Какво е това напредък? Напредък ли са скоковете на кучето?
Това напредък ли е? Кучето бяга насам-натам на четири крака и вие също бягате
насам-натам на четири автомобилни гуми. Това ли е напредък? Това не е
ведическата система. Според ведическата система човешкото същество има
известно количество енергия и тъй като има по-добро съзнание, отколкото
животните, енергията му е по-ценна от енергията на животните.
Интервюер: Вероятно никой няма да спори, че човешкото същество има по-голяма
свобода и, предполагам, по-голяма отговорност, отколкото животните.
Шрила Прабхупада: Затова духовната енергия би трябвало да се използва за
духовен напредък, а не за надпревара с кучето. Святата личност не е заета като

кучето. Днес хората смятат, че „кучещината” е животът, но истински живот е
духовният напредък. Затова ведическата литература казва:
тасйаива хетох прайатета ковидо
на лабхйате йад бхраматам упарй адхах
тал лабхйате бухкхавад анйатах сукхам
калена сарватра габхира-рамхаса
„Хората, които са интелигентни и философски настроени, трябва да се стремят
единствено към разумна цел, която не се постига дори чрез странстване от найвисшата плането [Брахмалока] до най-низшата планета [Патала]. Що се отнася до
щастието, изпитвано от сетивното наслаждение, то може да бъде постигнато
автоматично с течение на времето, точно както с течение на времето идват и
нещастияга, макар че не ги желаем.” [Шримад-бхагаватам 1.5.18]
Интервюер: Може ли да обясните това малко повече?
Шрила Прабхупада: Човешкото същество трябва да влага енергията си в това,
което не е постигнало в продължение на много, много животи. През много, много
животи душата е била във форми на кучета или полубогове, на котки, птици,
зверове и т.н. Има 8 400 000 различни вида тела. Така това преселване на душата
продължава. При всички случаи въпросът се свежда до сетивно наслаждение.
Интервюер: Което означава?
Шрила Прабхупада: Например кучето е заето със сетивно наслаждение: къде да
намери храна, къде да намери подслон, къде да намери кучка, къде да намери
защита. И човекът прави същото, на по друг начин. Тази дейност продължава,
живот след живот. Дори и малкото насекомо търси същото. Птици, зверове, риби –
навсякъде се води една и съща борба. Къде има храна, къде има секс, къде има
подслон и как да се защитяваме. Във ведическата литература се казва, че тези неща
сме вършили много, много животи и че ако не излезем от тази борба за
съществуване, ще трябва отново да ги вършим още много, много животи.
Интервюер: Започвам да разбирам.
Шрила Прабхупада: И така, това трябва да се прекрати. Затова Прахлада
Махараджа прави следното изявление:
сукхам аиндрийакам даитйа
деха-йогена дехинам
сарватра лабхйате даивад
йатха духкхам айатнатах
„Скъпи приятели, родени в демонични семейства, щастието, изпитвано от контакта
на тялото със сетивните обекти, може да се получи във всяка форма на живот, в
зависимост от миналите плодоносни дейности на човека. Това щастие се постига
автоматично, без никакви усилия, точно както получаваме и страданията.”
[Бхагаватам 7.6.3]
Кучето има тяло и аз имам тяло. Така че няма разлика между моето сексуално
удоволствие и сексуалното удоволствие на кучето. Удоволствието, изпитвано от
сексуалните отношения, е едно и също. Кучето не се срамува да има сексуални
отношения на улицата пред очите на всички, а ние ги крием. Това е всичко. Хората
смятат, че като се наслаждават на секса в хубави апартаменти, са напреднали. Но

това не е напредък. И те създават кучешка раса поради този т.нар. „напредък”.
Хората не знаят, че в зависимост от вида на тялото, което са получили,
удоволствието вече е складирано.
Интервюер: Какво искате да кажете с израза „вече е складирано”?
Шрила Прабхупада: Това се нарича съдба. Прасето получава определен вид тяло
и се храни с изпражнения. Не може да промените това. Прасето няма да иска да яде
халвах [десерт, направен от подсладени и печени с масло зърна]. Не е възможно.
Тъй като има определен вид тяло, ще трябва да яде и определени неща. Може ли
някой учен да подобри жизнения стандарт на прасето?
Интервюер: Съмнявам се.
Шрила Прабхупада: Затова Прахлада Махараджа казва, че това е вече складирано.
Удоволствието е в основата си едно и също, но се различава малко в зависимост от
тялото. Нецивилизованият човек в джунглата изпитва същото удоволствие.
Днес хората смятат, че цивилизацията означава строег на небостъргачи. Но
според ведическата цивилизация това не е напредък. Истински напредък в
човешкия живот е себереализцията – до каква степен хората са реализирали своето
себе, а не дали са построили небостъргачи.
Интервюер: Но това,което казвате, може ли да се разбере от повечето хора?
Шрила Прабхупада: Понякога хората го разбират погрешно. Във върховния съд
съдията седи спокойно и като че ли не прави нищо, а получава висока заплата.
Човек може да си помисли: „Работя толкова много в същия този съд, поставяйки
печати – и не получавам и една десета от заплатата на съдията.” Човек си мисли:
„Толкова съм зает, толкова много работя, а не получавам такава висока заплата,
като този, който само си седи на стола.” Положението е такова: ведическата
цивилизация е предназначена за себереализация, а не за кучешка надпревара.
Интервюер: Не е ли естествено да приемаме, че човек, който работи упорито, бори
се и съответно се издига в живота, е достоен за почит?
Шрила Прабхупада: В Бхагавад-гита кармите, тези, които работят за плодовете от
труда си, са описани като мудхи, магарета. Защо са сравнявани с магарета? –
Защото магарето работи непосилно с товар на гърба си и срещу това получава от
господаря си стиска трева. То стои пред влатата на перача и яде трева, докато
перачът слага товар на гърба му. То няма разум да си помисли: „Ако напусна
къщата на перача, ще мога да намеря трева навсякъде. Защо трябва да нося толкова
много?”
Интервюер: Това ми напомня за някои хора, които познавам.
Шрила Прабхупада: Този, който работи за плодовете от труда си, прилича на тях.
Той е твърде зает в службата си и ако искате да се видите с него, казва: „Много съм
зает.” И така, какъв е резултатът от това, че е толкова зает? Взема си две филии
хляб и чаша чай. И само заради това е толкова зает? Той не знае защо е зает. В
счетоводната книга вижда, че балансът му е бил един милион долара, а сега вече е
два милиона. Той е доволен от това, но продължава да яде само две препечени
филийки и чаша чай и да работи все така усилено. Това е същността на кармите.
Магарета – работат като магарета, без никаква цел в живота.
А ведическата цивилизация е нещо друго. Обвинението не е правилно –
хората във ведическата цивилизация ни най-малко не са мързеливи. Те просто се
занимават с по-висши неща. Прахлада Махараджа подчертава, че тези занимания са
толкова важни, че трябва да започнат от самото детство на човека. Каумара ачарет
праджнах – човек не трябва да пропилява дори секунда. Това е ведическата

цивилизация. Магаретата виждат: „Тези хора смятат, че бягаме от
действителността. Да, ние озбягваме безплодните ви усилия. Ведическата
цивилизация е предназначена за себереализация.
Интервюер: Може ли да ни дадете повече иформация за това, какво е ведическа
цивилизация?
Шрила Прабхупада: Ведическата система започва от системата варнашрама,
която е организирана по следния начин: брахмани [интелектуалци, съветници],
кшатрии [управници], ваиши [търговци, фермери], шудри [работници], брахмачари
[ученици, неводещи никакъв сексуален живот], грхастри [семейни], ванапрастхи
[семейни, оттеглили се от семейния живот] и саннйаси [отрекли се монаси].
Крайната цел е да се обожава Кршна, Върховният Бог. Ако обожавате
Кршна, ще изпълните всичките си професионални задължения – независимо дали
са на брахмана, кшатрийа, ваишйа, шудра, брахмачари. Заловете се с това веднага –
заемете се с Кршна съзнание. Това е толкова важно.
Интервюер: Ако хората наистина знаеха за този начин на живот, който е поестествен, по-задоволителен, какъв би бил проблемът? Те наистина, както казвате,
биха приели Кршна съзнание.
Шрила Прабхупада: Но те не знаят и затова няма религия, а просто едно кучешко
съревнование. Кучето бяга на четири крака, а вие бягате на четири автомобилни
гуми – това е всичко. И смятате, че препускането на четири автомобилни гуми е
напредък на цивилизацията.
Затова се казва, че всъщност съвременната цивилизация не прави нищо.
Това, което трябва да достигнеш по съдба, ще го достигнеш, където и да си. Подобре се заемете с Кршна съзнание. Прахлада Махараджа дава за пример фактът, че
вие не искате нищо неприятно, но въпреки това то идва. По същия начин, и да не
искате предопределеното ви щастие, то ще дойде. Не трябва да пропилявате
енергията си в търсене на материално щастие. Не можете да получите повече
щастие, отколкото ви е пресопределено.
Интервюер: Как можете да бъдете толкова сигурен в това?
Шрила Прабхупада: Как вярвам в това? – Защото попадате в бедствено
положение, макар че не го искате. Например президентът Кенеди беше убит от
ръката на свой съотечественик. Кой искаше това да се случи и защо то се случи?
Той беше велик човек, беше силно охраняван и въпреки това предопределено беше
да го убият. Кой може да те предпази?
Ако ми е предопределено нещастие, то ще дойде, а след него ще дойде и
противоположното – щастиего. Защо да пропилявам времето си, мъчейки се да
променя това? Нека използвам енергията си за Кршна съзнание. Това е
интелигентно. Не можеш да предотвратиш съдбата си. Всеки ще изпита
определеното му количество щастие и определеното му количество нещастие.
Никой не се наслаждава на непрекъснато щастие. Това е невъзможно.
Както не можеш да предотвратиш нещастията, така не можеш да
предотвратиш и щастието. Те идват сами. Затова не си губете времето с тези неща.
По-добре би било да използвате времето си за напредване в Кршна съзнание.
Интервюер: Кршна осъзнатата личност не би ли се опитвала да подобри живота
си?
Шрила Прабхупада: Ако безуспешно се опитваш да подобряваш живота си, какъв
смисъл има това? Ако е вярно, че не можеш да предотвратиш съдбата си, каква е

ползата да се опитваш? Ние сме доволни от количеството щастие и нещастие,
които са ни предопределени.
Ведическата цивилизация е предназначена за реализиране на Бога. Това е
тлавното. Все още по време на големите фестивали в Индия можете да видите
милиони хора, които отиват да секъпят в Ганг, защото искат да се освободят. Те не
са мързеливи. Те преминават хиляди мили, две хиляди мили, за да се окъпят в Ганг.
Те не са мързеливи – те просто не вземат участие в кучешкото съревнование. Поточно, те са заети от самото си детство в опита да се себереализират. Каумара
ачарет праджно дхарман бхагаватан иха. Те са толкова заети, че искат да започнат
дейностите си от самото детство. Затова е грешно мнението, че те са мързеливи.
Интервюер: Тогава може да възникне въпросът: ако съдбата не може да бъде
предотвратена, защо не оставим всяко новородено дете просто да си тича като
животно и всичко, което трябва да му се случи, ще му се случи.
Шрила Прабхупада: Не, преимуществото е, че можете да го обучите духовно.
Затова се казва: тасйаива хетоп прайатета ковидах – трябва да ангажираш
енергията си в себереализация. Ахаитукй апратихата – преданото служене, Кршна
съзнание, не можеда бъде спряно. Както материалната съдба не може да бъде
предотвратена, така не може да бъде спрян напредъкът ни в духовния живот, ако се
стремим към него.
Всъщност Кршна променя съдбата – но само на Своя преданоотдаден. Той
казва: ахам твам сарва-папебхйо мокшайишйами – ще те защити от всички реакции
на греховните ти дeйности.” [Бхагавад-гита 18.66]
Например ако по съдебния закон е решено някой да бъде обесен, никой не
може да отмени това. Дори същия съдия, който е издал тази присъда, не може да я
отмени. Но ако подсъдимият помоли царя, който е над всички закони, да го
помилва, царят може да отмени присъдата.
Следователно дългът ни е да се отдадем на Кршна. Невъзможно е да станем
по-щастливи изкуствено, като подобрявамеблагосъстоянието си. Много хора
работят къртовски, но означава ли това, че ще станат Хенри Форд или Рокфелер?
Всеки влага всичките си усилия. Съдбата на господин Форд е да бъде богат, но
означава ли това, че всеки, който работи упорито като Форд, ще стане богат като
Форд? – Не. Това е истината: не можете да промените съдбата си просто с
непосилен труд, като магаре или куче. Не можете да оползотворите енергията си да
усъвършенствате вашето Кршна съзнание.
Интервюер: Какво точно означава Кршна съзнание? Можете ли да ни кажете още
нещо?
Шрила Прабхупада: Любов към Бога – това е Кршна съзнание. Ако не сте се
научили да обичате Бога, какъв смисъл от религията ви? Когато наистина се
намираме на платформата на любов към Бога, разбираме връзката си с Бога – „Аз
съм частица, неразделно свързана с Бога.” След това почвате да разпростирате тази
любов и върху животните. Ако наистина обичате Бога, тази любов включва любов
дори към насекомите. Разбирате: това насекомо има тяло, различно от моето, но то
е частица, неразделно свързана с моя баща, следователно то е мой брат. Тогава не
бихте отваряли кланици. Ако поддържате кланици и не се подчинявате на
заповедите на Христос „Не убивай!”, но твърдите, че сте християни или индуси,
това не е религия. Това е само губене на време – защото не разбирате Бога. Нямате
любов към Бога, но сте слижеле етикет за принадлежност към някаква секта, без да
има истинска религия. Това се наблюдава в целия свят.

Интервюер: Как можем да поправим това положение?
Шрила Прабхупада: Кршна е Върховната Божествена Личност. Ако не приемате,
че Кршна е върховното същество, тогава се опитайте да разберете. Това е
образование: има един, който е върховен. Кршна не е индиец – Той е Богът.
Слънцето изгрява най-напред в Индия, но това не означава, че то е индийско. По
същия начин, макар че Кршна се появява в Индия, сега чрез движението за Кршна
съзнание Той е дошъл в западните страни.

Алтруизъм –
временен и вечен
През 1972 г. щатът Андхра Прадеш, Южна Индия, е поразен от голяма суша, от
която пострадват милиони хора. Надявайки се да получи помощ от
Международното общество за Кршна съзнание, секретарят на комитета за
подпомагане на пострадалите в Андхра Прадеш, Т. Л. Катидиа, пише до Шрила
Прабхупада. Шрила Прабхупада отговаря с това забележително и поучително
писмо.
Почитаеми Свамиджи,
Жителите на двата града-близнака ще бъдат щастливи, ако имат възможност
да видят Вас и Вашите почитани последователи. Може би знаете, че поради
недостатъчните валежи през последните две години и отсъствието на валежи през
тази година повече от половината щат [Андхра Прадеш, щат в Южна Индия] е
застрашен от голямата суша. За подпомагане на правителството в борбата му с това
природно бедствие беше създадена централна организация от доброволци,
представители на различни социални групи. Членовете на тази организация
разгледаха областите, засегнати от суша. Положението е покъртително. Питейна
вода не може да се намери дори на мири от някои села. Поради недостиг на фураж
хората продават добитъка си на нищожни цени. Голяма част от безстопанствения
добитък загива поради недостиг на фураж и вода. Проблемът с храната е също
много важен. Поради високата цена на зърнените храни на свободния пазар
бедните селяни не могат да закупуват зърнени храни на пазарна цена и най-малко
пет-шест милиона хора едва ли се хранят и веднъж дневно. Много хора са
застрашени от гладна смърт. Положението е много тежко.
Затова Ви молим почтително да кажете как вашето общество би могло да
помогне на тези милиони души, които са в невъобразимо бедствено положение.
Комитетът би искал да предложи членовете на вашето общество да призоват
бхактите [преданоотдадените], посещаващи лекциите Ви, да дадат милостиня на
фонда за пострадалите в Андхра Прадеш.
Комитет е готов да изпрати някои от представителите си заедно с членове от
вашето общество там, където искате да раздавате прасада на милионите гладуващи
в щата.
Тъй като манава-сева е мадхава-сева [„Служенето на хора е служенето на
Бога.”], комитетът е убеден, че дори и малкото усилие от страна на вашето
състрадателно общество ще допринесе много за облекчаване страданията на
стотици хиляди хора.

Вечно с вас в служенето на Бога
Т.Л. Катидия, Секретар
на Комитета за събиране на фондове
за пострадалите в Андхра Прадеш,
Хайдерабад, Индия
Скъпи господин Катидиа,
Моля, проемете моите поздрави. Във връзка с писмото Ви и личната ни
среща искам да Ви осведомя, че ако не удовлетворява Върховната Божествена
Личност, никой човек не може да бъде щастлив. За нещастие, хората не знаят кой е
Богът и как да Го направят щастлив. Затова нашето движение за Кршна съзнание е
предназначено директно да представи на хората Върховната Божествена Личност.
Както се казва в Шримад-Бхагаватам, Седма песен, шеста глава: туште ча татра
ким алабхйам ананта адйел ким таир гуна-вйатикарад иха йе сва-сиддхах.
Смисълът, вложен в този стих, е че чрез удовлетворяване на Върховната
Божествена Личност ние удовлетворяваме всички и тогава няма недоимък и глад.
Тъй като хората не знаят тази тайна на успеха, те пряват свои независими планове
за щастие. Но по този начин не може да се постигне щастие. От бланката на
писмото Ви установих, че в тази страна има много хора, които искат да облекчат
страданията на другите, но те със сигурност трябва да знаят, че ако не
удовлетворят най-напред Върховната Божествена Личност, всичките им опити ще
бъдат безуспешни. Един болен човек не може да оживее само в резултат на
високата квалификация на лекаря и на приемането на най-добри лекарства. Ако
това беше така, никой богат човек нямаше да умира. Човек трябва да бъде
покровителстван от Кршна, Върховната Божествена Личност.
Затова смятам, че ако искате да извършите благотворителна дейност, като
само събирате средства, няма да имате успех. Трябва да удовлетворите върховния
авторитет и това е пътят към успеха. Например поради изпълняване на санкиртана
тук почнаха да валят дъждове след две години суша. Последният път, когато
организирахме Харе Кршна фестивала в Делхи, имаше непосредствена опасност
Пакистан да обяви война на Индия и когато един представител на пресата ме
попита за мнението ми, аз казах, че сигурно ще има сражения, защото
противниковата страна е много агресивна. Но поради нашето санкиртана движение
Индия победи. Също така когато организирахме фестивал в Калкута, Наксалите
[комунистическото движение] спря. Това са фактите. Чрез санкиртана движението
можем да получим не само всички благоприятни условия за живот, но и в края на
живота си можем да се върнем обратно вкъщи, при Бога. Тези, които имат
демонична природа, не могат да разберат това, но то е факт.
Затова Ви моля, като водещ на обществото, присъединете се към това
движение. Няма никаква загуба за човека, ако той повтаря Харе Кршна мантрата, а
ползата е много голяма. Според Бхагавад-гита [3.21] това, което приемат водачите,
се приема и от обикновените хора:
йад йад ачарати шрештхас
тат тад еветаро джанах
са йат праманам куруте
локас тад анувартате

„Каквото прави великият човек, обикновените хора следва. И какъв пример дава
чрез дейностите си, целият свят следва.”
Санкиртана движението е много важно. Затова чрез вад бих искал да
апелирам към всички водачи на Индия да приямат това движение много сериозно и
да ни предоставят всички благоприятни условия да го разпространим из целия свят.
Тогава хората не само в Индия, а и в целия свят ще живеят в щастие.
Надявам се, че писмото ми ще Ви завари в добро здраве.
Ваш вечен доброжелател
А. Ч. Бхактиведанта Свами

Обявяване
зависимостта ни от Бога
За много хора 200-годишнината от създаването на Америка беше повод за големи
празненства. През 1976 г. в Майапур, Индия, редакторите на Бек ту Годхен
(Обратно при Бога) вземат интервю от Шрила Прабхупада, който с неодобрение
гледа американските лозунги, като „Всички хора са родени равни”, „Уповаваме се
на Бога” и „Единна нация, подчинена на Бога”.
Бек ту Годхед (Би Ти Джи): Томас Джеферсън представи основната философия на
Американската революция в Декларацията на Независичостта. Най-важните хора
на деня, които подписаха документ, се съгласиха, че има някои съвсем очевидни и
безспорни истини, първата от които е, че всички хора са родени равни. С това те
искаха да изтъкнат, че всички хора са равни пред закона и имат еднакви права да
бъдат покровителствани от закона.
Шрила Прабхупада: Да, в този смисъл хората, както казвате, са равни.
Би Ти Джи: Друга точка в декларацията на Независимостта е, че всички хора да
надарени от Бога с определени естествени права, които не могат да им бъдат
отнети. Те са правото на живот, правото на свобода и...
Шрила Прабхупада: Но животните също имат правото на живот. Защо животните
да нямат правото да живеят? Зайците например живеят по свой собствен начин в
гората. Защо правителството позволява на ловците да ги убиват?
Би Ти Джи: Те говорят само за човешки същества.
Шрила Прабхупада: Тогава нте нямат истинска философия. Убеждението, че
моето семейство и братята ми са добри и аз мога да убивам всички останали, е
престъпление. Да предположим, че заради моето семейство убия баща ти. Това
философия ли е? Истинска философия е сухдрам сарва-бхутанам – приятелското
отношение към всички живи същества. Несъмнено, това се отнася до човешките
същества, но ако ненужно убиете едно животно, аз веднага ще протестирам: „Каква
глупост правите?”
Би Ти Джи: Създателите на Америка казват, че друго естествено право на свобода
– свобода в смисъл, че правителството няма право да определя какъв вид работа
трябва да вършиш.

Шрила Прабхупада: Ако правителството не е съвършено, не трябва да му се
позволява да казва на хората какво да вършат. Но ако правителството е съвършено,
то може да казва.
Би Ти Джи: Третото естествено право, което посочват, е че всяко живо същество
има право да търси щастие.
Шрила Прабхупада: Добре, но Вашият критерий за щастие може да бъде различен
от моя. Вое може да обичате да ядете месо. А аз не обичам. Как може вашият
критерий за щастие да бъде еднакъв с моя?
Би Ти Джи: Трябва ли всеки да бъде свободен да се опитва да постигне това, което
е щастие според неговия критерий?
Шрила Прабхупада: Не, критерият за щастие трябва да бъде определян според
качествата на човека. Цялото общество трябва да бъде разделено на четири групи:
хора с качества на брахмана, хора с качества на кшатрийа, хора с качества на
ваишйа и хора с качества на шудра. (брахмани са образованите и благочестиви
учени и духовните водачи на обществото; кшатрии са военните и управниците;
ваишии са фермерите и търговците и шудри са работниците.) На всеки трябва да се
осигурят добри условия за работа според естествените му качества.
Не може да използвате вол вместо кон, нито пък кон вместо бик. Днес
фактически всеки има образование. Но какво се учи в колежите? Преди всичко
техническо знание, което е образование за шудри. Истинското образование от повисока степен означава изучаване на ведическата мъдрост. То е предназначено за
брахмани. Ако има образование само за шудри, ще се стигне до хаос. Всеки трябва
да премине тест, за да се разбере за какво образование е подходящ. На някои шудри
може да се даде техническо образование, но повечето от тях трябва да работят във
фермите. Тъй като всеки отива в градовете, за да получи образование, като си
мисли, че ще може да получава повече пари, селското стопанство запада. Сега няма
недостиг, защото никой не се ангажира в произвеждането на добри хранителни
продукти. Всички тези аномалии се дължат на лошото управление. Дълг на
правителството е да се грижи всеки да бъде зает според природните си качества.
Тогава хората ще бъдат щастливи.
Би Ти Джи: Тоест ако правителството изкуствено постави всички хора в една
класа, не може да има щастие.
Шрила Прабхупада: Не, това не е естествено и ще доведе до хаос.
Би Ти Джи: Родоначалниците – създателите на Америка – не обичат класите,
защото имат неприятни спомени от тях. Преди революцията американците са били
управлявани от монарси, които винаги са ставали тиранични и несправедливи.
Шрила Прабхупада: Защото не са били обучени да бъдат святи монарси. Във
ведическата цивилизация момчетата още от началото на живоота си биват
обучавани като първокласни брахмачари [ученици, неводещи никакъв сексуален
живот]. Те ходят на гурукула, училището на духовния учител, и се научават на
себеконтрол, чистота, честност и много други святи качества. Най-добрите от тях
по-късно стават подходящи да управляват страната.
Американската революция няма особено значение. Важното е, че когато
хората станат нещастни, те пряват революция. Това стана в Америка, това стана
във Франция, това стана и в Русия.
Би Ти Джи: Американските революционери казват, че ако правителството не
успява да ръководи хората правилно, хората имат право да го свалят.

Шрила Прабхупада: Да. Както е случаят с Никсън: свалиха го. Но ако заменят
Никсън с друг Никсън, какъв смисъл има това? Те трябва да знаят как да заменят
Никсън със свят водач. Тъй като хората нямат правилно обучение и култура, ще
продължават да избират един Никсън след друг и никога няма да бъдат щастливи.
Хората могат да бъдат щастливи. Формулата за щастие се намира в Бхагавад-гита.
Първото нещо, което трябва да знаят, че земята принадлежи на Бога. Защо
американците твърдят, че тази земя принадлежи на тях? Когато първите заселници
пристигнали в Америка, те казали: „Тази земя принадлежи на Бога, следователно
ние имаме право да живеем тук.” Защо сега не позволяват други да се заселват на
тази земя? Каква е тяхната философия? Има толкова много пренаселени страни.
Американското правителство трябва да позволи на хората от такива страни да се
заселват в Америка и да им дават възможност за обработват земята и да отглеждат
зърнени храни. Защо правителството не прави това? То насила присвоява чуждата
собственост и насила препятства другите да отиват там. Каква философия стои зад
всичко това?
Би Ти Джи: Няма философия.
Шрила Прабхупада: Измамничеството е тяхната философия. Те взимат
собствеността насила и след това издават закон, че никой не може да присвоява
насила чужда собственост. Следователно те са крадци. Те не могат да ограничават
синовете на Бога да живеят в собствеността на Бога. Америка и другите страни в
Обединените нации трябва да се съгласят където има достатъчно земя, тя да бъде
оползътворявана от човешкото общество за произвеждане на хранителни продукти.
Правителството би трябвало да каже: „Добре, вие сте пренаселени. Вашите хора
могат да дойдат тук. Ще им дадем земя и те ще могат да произвеждат хранителни
продукти.” Бихме видели удивителни резултати. Но ще направят ли това? – Не.
Тогава каква е тяхната философия? – Измамничество. „Аз ще взема земята насила и
след това няма да позволявам на други да идват тук.”
Би Ти Джи: Един от девизите на американците е „Единна нация, подчинени на
Бога”.
Шрила Прабхупада: Да, това е Кршна съзнание. Трябва да има единна нация,
подчинена на Бога, а също и единно световно правителство, което също да е
подчинено на Бога. Всичко принадлежи на Бога и всички ние сме Негови синове.
Тази философия липсва.
Би Ти Джи: Но в Америка хората много се страхуват от централизирано
управление, защото смятат, че когато управлението е силно, то става тиранично.
Шрила Прабхупада: Ако водачите са обучени правилно, не може да има тирания.
Би Ти Джи: Но една от аксиомите на американския начин управление е, че ако
някой правителствен лидер получи твърде голява власт, той неизбежно ще стане
корумпиран.
Шрила Прабхупада: Ще трябва да го обучите по такъв начин, че да не стане!
Би Ти Джи: Какъв е методът на обучение?
Шрила Прабхупада: Обучението е варнашрама-дхарма (Системата на разделяне
на обществото на четири социални и четири духовни групи според вродените
качества на хората). Разделете обществото според качествата на хората и ги
обучете в принципа на всичко принадлежи на Бога и трябва да се използва в
служене на Бога. Тогава наистина може да има „единна нация, подчинена на Бога.”
Би Ти Джи: Но ако обществото бъде разделено на различни групи, няма ли да
възникне завист?

Шрила Прабхупада: Не, не. Както в тялото ми има различни части, които действат
заедно, така и обществото може да бъде съставено от различни части, действащи за
една и съща цел. Ръката ми се различава от крака ми. Но когато кажа на ръката:
„Донеси чаша вода”, – краката ще помогнат. И краката са необходими, и ръцете са
необходими.
Би Ти Джи: Но в западните страни имаме работническа класа и капиталистическа
класа и между тях винаги съществува борба.
Шрила Прабхупада: Да. Капиталистическата класа е необходима, и
работническата класа също е необходима.
Би Ти Джи: Но те се борят помежду си.
Шрила Прабхупада: Защото не са преминали през обучение: нямат обща кауза.
Ръцете и краката действат различно, но общата кауза е да се поддържа тялото.
Така че ако намерита обща кауза за капиталистите и работниците, няма да има
борба. Но ако не знаете общата кауза, винаги ще има борба.
Би Ти Джи: Революция?
Шрила Прабхупада: Да.
Би Ти Джи: Тогава най-важното нещо е да се намери общата кауза, в името на
която хората могат да се обединят?
Шрила Прабхупада: Да. Точно както в нашето общество за Крштна съзнание вие
идвате да се консултирате с мен за всяка дейност, защото мога да ви дам общата
кауза. В противен случай ще има борба. Правителството ще трябва много добре да
знае целта на живота – общата кауза – и ще трябва да обучи хората да работят за
общата кауза. Тогава те ще живеят щастливо и в мир. Но ако хората просто избират
негодници като Никсън, никога няма да открият общата кауза. Всеки негодник
може по някакъв начин да осигури необходимите гласове и да застане начело на
правителството. Кандидатите подкупват, мамят, правят пропаганда, за да спечелят
гласове. По един или друг начин те получават гласове и превземат най-важния
пост. Тази система е лоша.
Би Ти Джи: Ако не избираме водачите си чрез гласуване, как ще може да бъде
упрвлявано обществото?
Шрила Прабхупада: Вие се нуждаета от брахмани, кшатрии, ваишии и шудри.
Точно както ако искате да построите къща, ще са ви нужни инженери. Не са ви
нужни метачи. Не е ли така? Какво може да направи метачът? – Не, необходими са
инженери. Ако следвате разделението варнашрама, само на кшатриите ще бъде
позволено да управляват. А за законодателния орган – сенаторите – само
квалифицирани брахмани. Сега касапинът е законодателното тяло. Какво може да
знае той за създаването на закони? Той е касапин, но спечелил гласове и станал
сенатор. В настоящия момент чрез принципа vox populi (глас народен) в
законодателното тяло влиза касапинът. Така че всичко зависи от обучението. В
нашето общество за Кршна съзнание ние всъщност правим това, но в случая с
политиката те го забравят. Те не могат да бъдат една-единствена класа. Това е
глупост, защото трябва да ангажираме различни групи от хора в различни
дейности. Ако не знаем начина, по който става това, ще се провалим, защото ако
няма разделение на труда, ще има разруха. В Шримад-Бхагаватам сме разгледали
всички отговорности на царя. Различните класи в обществото трябда да се
кооперират точно както различните части на тялото. Макар че всяка част има
различно предназначение, всички те действат за една и съща цел: да поддържат
тялото в добро състояние.

Би Ти Джи: Какъв е истинският дълг на правителството?
Шрила Прабхупада: Да разбере какво иска Богът и да се погрижи обществото да
действа за тази цел. Тогава хората ще станат щастливи. Но ако хората действат в
погрешна посока, как биха могли да бъдат щастливи? Дълг на правителството е да
се погрижи хората да действат в правилна посока. Правилната посока е да се узнае
Богът и да се действа според Неговите инструкции. Но ако самитеа водачи не
вярват във върховенството на Бога и не знаят какво Той иска да прави или какво
иска ние да правим, как би могло да има добро управление? Водачите се
заблуждават и заблуждават и другите. Това е хаосът в света днес.
Би Ти Джи: В Съединените щати по традиция църквата е отделена от държавата.
Шрила Прабхупада: Не говоря за църквата. Църква или не – не в това е въпросът.
Важното е водачите да приемат, че има върховен контрольор. Как могат да отричат
това? Всичко в природата става под контрола на Върховния Бог. Водачите не могат
да контролират природата – защо тогава не приемат наличието на върховен
контрольор? Това е недостатъкът на обществото. Във всяко отношение водачите
чувстват, че трябва да има върховен контрольор, и въпреки това продължават да го
отричат.
Би Ти Джи: Но да предположим, че правителството е атеистично...
Шрила Прабхупада: Тогава не може да има добро управление. Американците
казват, че се уповават на Бога. Но без науката за Бога тази вяра е привидна. Найнапред приемете сериозно науката за Бога и сред това Му се уповавайте. Те не
знаят какво е Богът, но ние знаем. Ние наистина се доверяваме на Бога.
Те са си измислили собствен начин на управление. И в това е недостатъкът
им. Те никога няма да имат успех. Те са несъвършени и ако продължават да си
измислят собствени начини и средства, ще си останат несъвършени. Винаги ще
има революции – една след друга. Няма да има мир.
Би Ти Джи: Кой определя регулиращите принципи в религията, която хората
трябва да следват?
Шрила Прабхупада: Богът. Богът е съвършен. Той прави това. Според
ведическите текстове Богът е водач на всички живи същества (нитйо нитйанам
четанаш четананам). Ние се различаваме от Него по това, че Той е всесъвършен, а
ние не сме. Ние сме много мънички. Ние имаме качества Му, но в много малко
количество. Затова имаме толкова малко знание – това е всичко. С малко знание
може да измислите самолет 747, но не можете да създадете комар. Бог е създал
тялото на комара, което е също „самолет”. И това е разликата между Него и нас:
ние имаме знание, но то не е съвършено като знанието на Бога. Така че водачите в
правителството трябва да се съветват с Бога; тогава те ще управляват съвършено.
Би Ти Джи: Бог създал ли е най-съвършеното правителство?
Шрила Прабхупада: О, да. Във ведическите времена управлението са ръководели
кшатриите. Когато е имало война, царят е трябвало да се сражава пръв. Както
вашият Джордж Вашингтон: той се е бил във войната. Но какъв е президентът,
който управлява сега? Когато има война, той си осигурява пълна безопасност и
дава нарежданията си по телефона. Той не е подходящ за президент. Когато има
война, президентът е длъжен да излезе начело и да води битката.
Би Ти Джи: Но ако човек е малък и несъвършен, как ще може да изпълнява
съвършените заповеди на Бога за съвършено управление?

Шрила Прабхупада: Макар и да си несъвършен, щом изпълняваш заповедта ми,
ти ставаш съвършен. Вие сте ме приели за водач, а аз съм приел Бога за мой водач.
По този начин обществото може да бъде управлявано по съвършен начин.
Би Ти Джи: Значи добро правителство означава, че преди всичко трябва да се
приеме Върховното Същество като истинсия управляващ правителството, така ли?
Шрила Прабхупада: Вие не можете да приемете непосредствено Върховното
Същество. Трябва да приемете като ваши водачи слугите на Върховното Същество
– брахманите или ваишнавите [преданоотдадените на Бога]. Управниците са
кшатриите – втора класа. Кшатриите трябва да приемат съвети от брахманите или
ваишнавите и да издават съответните закони. Ваишиите трябва да изпълняват
нарежданията на кшатриите. А шудрите трябва да действат по нарежданията на
трите групи. Тогава обществото ще бъде съвършено.

Формулата за мир
По време на антивоенните демонстрации в края на 1966 г., в малкия храм в
магазина на Второ авеню Шрила Прабхупада издава циклостилен памфлет (една от
първите му публикации в Америка). Последователите и симпатизантите на Шрила
Прабхупада раздават хиляди екземпляри от него по улиците на Ню Йорк, а покъсно и в Сан Франциско, Монреал и други градове. Неговата „Формула за мир” е
съвсем нов подход към антивоенния проблем и дава съвършеното му решение за
хиляди американци.
Голямата грешка на съвременната цивилизация е, че тя присвоява чужда
собственост, като че ли е нейна лична, и с това ненужно нарушава природните
закони. Тези закони са много строги. Никое живо същество не може да ги
нарушава. Само този, който е Кршна осъзнат, може лесно да преодолее силатаими
и да постигне щастие и мир в този свят.
Както държавата е защитавана от Министерството на правосъдието и
вътрешните работи, така и държавата на Вселената, от която Земята е само
незначителна частица, се покровителства от природните закони. Тази материална
енергия е една от различните енергии на Бога, който е крайният собственик на
всичко съществуващо. Тази земя следователбно е собственост на Бога. Но ние,
живите същества, особено т.нар. „цивилизовани” човешки същества, под влиянието
и на индивидуалното, и на колективното погрешно схващане твърдим, че
собствеността на Бога е наша собственост. Ако искаме да има мир, трябва да
изгоним това погрешно схващане от умовете си и от света. Това неоснователно
претендиране на човешката раса за собственост е причината или част от причината
за всички смущения на мира на земята.
Глупавите и т.нар. „цивилизовани” хора претендират, че имат право на
собственост върху собствеността на Бога, защото са станали безбожници. В
безбожното общество няма щастие и мир. В Бхагавад-гита Бог Кршна казва, че Той
е истинският наслаждаващ се на всички дейности на живите същества, че Той е
Върховният Господар на всички вселени и доброжелателният приятел на всички
същества. Само когато хората по света научават тази формула за мир, само тогава
ще настъпи мир.

Следователно ако изобщо искате мир, трябва да промените съзнанието си и
да станете Кршна осъзнати, както индивидуално, така и колективно, чрез простия
метод на повтаряне на святото име на Бога. Затова на всеки препоръчваме да стане
Кршна осъзнат, като повтаря Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе
/ Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Това е практично, просто и възвишено. Преди четиристотин и осемдесет
години тази формула за мир беше въведена в Индия от Бог Чаитанйа, а сега тя е
достъпна и във вашата страна. Приемете този метод на повтаряне на святото име,
както беше посочено по-горе, реализирайте истинското си положение, като четете
Бхагавад-гита такава, каквато е, и възстановете изгубената си връзка с Кршна, Бога.
И непосредственият резултат ще бъде мир и благоденствие в целия свят.

Духовен комунизъм
През 1971 г.,по време на историческото си посещение в Съветския съюз, Шрила
Прабхупада се запознава с проф. Григорий Котовски, завеждащ секцията по
индийска философия към Академията на науките на СССР и декан на Факултета по
идеология в Московския университет. По време на неофициалната си среща в
кабинета на проф. Котовски духовният водач и ученият-комунист оживено
дискутират теми, засягащи и двете страни, и Шрила Прабхупада предлага
радикална реформа на съвременния комунизъм.
Шрила Прабхупада: Оня ден четох вестник Московские новости. На състоялия се
конгрес на Комунистическата партия Генералният секретар обявява: „За да се
усъвършенстваме, сме готови да приемаме опита на другите страни.” Смятам, че
ведическото схващане за социализма или комунизма ще допринесе много за
усъвършенстването на идеята за комунизма. Например идея на социалистическата
държава е никой да не гладува; всеки трябва да има достатъчно храна. По подобен
начин и ведическото схващане за грхастха [семейния живот] препоръчва семейният
да се грижи дори гущерът или змията, които може да са в къщата му, да не
гладуват. Щом на такива низши създания трябва да се дава храна, естествено е, че
трябва да се осигури храна и на всички човешки същества. Препоръчва се преди
грхастха да приеме храна, да излезе на улицата и да извика: „Ако някой е гладен,
нека дойде! Храната е готова!” Ако няма отговор, собственикът на дома може да
почне да се храни. Съвременното общество приема, че хората като цяло са
собственикът на дадена страна, но ведическото схващане е ишавасйам идам сарвам
– всичко е притежание на иша, върховния контрольор. Тена тйактена бхунджитхах
– можеш да се наслаждаваш на това, което Богът е отредил за теб. Ма грдхах касйа
свид дханам – но не присвоявай чуждата собственост. Това е Йшопанишад – Веда.
Същата концепция се обяснява в различните Пурани. Във ведическата литература
има много хубави идеи за комунизъм. Ето защо смятам, че те трябва да се
разпространят сред най-разумните хора. Затова имам толкова силно желание да
говоря.
Проф. Котовски: Интересно е, че сега в нашата страна хората проявяват голям
интерес към историята на най-древната мисъл. Поради това нашият институт
превежда и издава на руски много литературни произведения на великата индийска

култура. Може би ще ви бъде интересно да узнаете, че публикувахме някои от
Пураните и части от Рамайана. Махабхарата е излязла на руски език в няколко
това, а сега имаме и второ издание, превод на цялата Махабхарата. Публикувахме
също и пълния превод на Ману-смрти със санкритски коментари. Интересът към
тези публикации беше толкова голям, че се изкупиха за седмица. Сега те са
напълно изчерпани. Месец след публикуването им беше вече невъзможно да се
намерят на пазара. В Москва и в СССР читателите проявяват голям интерес към
древната ведическа култура и затова ние публикуваме много такива книги.
Шрила Прабхупада: Сред тези Пурани Шримад-Бхагаватам е наречен МахаПурана.
Проф. Котовски:Маха Пурана
Шрила Прабхупада: Да. Аз преведох цялата книга – най-напред представям
оригиналния санскритски текст, после неговата транслитерация, после английското
съответствие на всяка една дума, след това превода и накрая пояснението, или
обяснението на стиха. По този начин са представени осемнадесетте хиляди стиха
на Шримад-Бхагаватам. Аз превеждам всичко буквално. Сам можете да видите.
Всеки един стих от цялата Бхагавата Пурана е направен по този начин. Мнението
на ачариите, великите святи мъдреци, които проповядват Бхагавата философията е:
нигама-калпатарор галитам пхалам – това е зрелият плод от ведическото дърво на
желанията. [Шримад-Бхагаватам 1.1.3] Това е признато от всички индийски учени
и Бог Чаитанйа специално проповядва този Бхагаватам. Така ние имаме преведен
на английски целия Бхагаватам. Ако искате да го видите, ще ви го покажа.
Проф. Котовски: Според мен в московските и ленинградските библиотеки ние
имаме почти всички главни текстове на древната индийска култура, като се започне
с Ведите, първоначалните санскритски текстове. Например в ленинградския
филиал на нашия институт има шест или осем издания на Ману-смрти. Този
институт е открит в Ленинград още в имперска Русия, затова сега там имаме
филиал на нашия институт, който се занимава главно с историята на азиатската
култура. Тук ще намерите описание на всичко, което е преведено и изследвано във
връзка с историята на индийската религия, а също и на състоянието на индийската
религия, индуизмъ, в индуска Индия днес.
Шрила Прабхупада: Индуизмът е много сложна тема.
Проф. Котовски: О, да. [Смеят се]. Наистина, по мое разбиране, това не е религия.
От европейска гледна точка това е начинът на живот – религия, философия, начин
на живот, каквото поискате.
Шрила Прабхупада: Думата хинду не е санскритска. Тя идва от мохамеданите.
Знаете, че има река Инд, която на санскритски се нарича Синдху. Мохамеданите
произнасят с като х. Вместо Синдху те произнасят Хинду. Така че Хинду е дума,
която я няма в санскритския речник, но вече се употребява. А истинската културна
институция се нарича варнашрама. Има четири варни (социални групи): брахмана,
кшатрийа, ваишйа и шудра – и четири ашрама (духовни стъпала): брахмачарйа,
грхастха, ванапрастха и саннйаса. Според ведическото схващане за живота, ако
хората не приемат тази система (институция) на четири варни и ашрама, те
всъщност не стават цивилизовани човешки същества. Човек трябва да приеме тази
система на четири социални и четири духовни разделения; това се нарича
варнашрама. Индийската култура се основава на тази вековна ведическа система.
Проф. Котовски: Варнашрама.

Шрила Прабхупада: Варнашрама. И в Бхагавад-гита – навярно сте чели Бхагавадгита.
Проф. Котовски: Да.
Шрила Прабхупада: Там, в Бхагавад-гита [4.13], е изложено твърдението: чатурварнйам майа срштам – тази система е създадена от Вишну [Бога]. Щом
варнашрама е създадена от Върховния, та не може да бъде изменяна. Тя е
навсякъде. Тя е като слънцето. Сланцето е създадено от Върховния. Слънчевата
светлина се намира в Америка, в Русия, в Индия – навсякъде. По същия начин и
тази варнашрама система е разпространена навсякъде под една или друга форма.
Да вземем например брахманите, най-интелигентната класа хора. Те са мозъкът на
обществото. Кшатриите са управляваща класа. След това ваишите са
произвеждащата класа, а шудрите – работническата класа. Тези четири класи хора
ще намерим под различни имена навсякъде. Тъй като тази система е създадена от
първоначалния творец, тя е разпространена навсякъде, варнашрама-дхарма.
Проф. Котовски: Интересно е, че по мнението на някои европейски учени и учени
от стара Лусия тази система варнашрама е създадена по-късно, а ако прочетете
старите текстове от ведическата литература, ще намерите много по-просто
земеделско общество. Мнението на тези учени е, че системата варнашрама е била
въведена в индийското общество в края на ведическата ера, а не в началото. И ако
анализирате старите текстове, ще установите, че в стара класическа Индия тя не е
била толкова разпространена.
Шрила Прабхупада: Що се отнася до нас, то е казано в Бхагавад-гита. Чатурварнйам майа срштам. Бхагавад-гита е била изговорена преди пет хиляди години и
в нея се казва: „Тази система, описана в Бхагавад-гита, я бях предал на бога на
Слънцето.” Ако изчислите този период, ще излезе, че това е преди четиридесет
милиона години. Могат ли европейските учени да проследат историята от преди
пет хиляди години? Могат ли да се върнат още по-назад, преди четиридесет
милиона години? Имаме доказателство, че тази система варнашрама е прилагана
поне пет хиляди години. Системата варнашрама е посочена и във Вишну Пурана
[3.8.9]. Варнашрамачара-вата пурушена парах пуман. Това е посочено във Вишну
Пурана. Варнашрама-дхарма не е феномен на исторически период от съвременната
епоха. Тя е естествена. В Шримад-Бхагаватам е направено сравнение, че както в
тялото има четири разделения – мозък, ръце, корем и крака, – така тези четири
разделения съществуват по естествен начин в социалното тяло. Има групи хора,
които са смятани за мозъка, група хора, които са ръцете на държавата, класа от
хора, наречена производителна класа и т.н. Не е нужно да проследяваме историята
– системата съществува по естествен начин от началото на творението.
Проф. Котовски: Казахте, че всяко общество има четири подразделения, но не е
така лесно те да бъдат различени. Не е трудно например да разпределим
различните социални класи и професионални групи на всяко общество в четири
подразделения. Единственото затруднение е, че в социалистическото общество – в
нашата страна и в другите социалистически страни – не бихме могли да
разграничите производителите от работниците.
Шрила Прабхупада: Ние например принадлежим към групата на
интелектуалците. Това е подразделение.
Проф. Котовски: Интелигентната класа, брахманите. И можете да съберете цялата
интелигенция в тази група?
Шрила Прабхупада: Да.

Проф. Котовски: След това е управляващата класа.
Шрила Прабхупада: Да.
Проф. Котовски: Но кои са ваишиите и шудрите? Това е трудното. Тъй като
всички останали са работници – работници във фабрики и заводи, колхозни
работници и т.н. Така че от тази гледна точка, по мое мнение, има огромна разлика
между социалистическото общество и всички предшестващи социализма общества.
Защото в съвременното западно общество можете да групирате всички социални и
професионални класи в тези специфични подразделения: брахмани, кшатрии,
ваишии и шудри – интелектуалци, произвеждаща класа, собственици на
производствени системи (собственици на фабрики и заводи например) и физически
работници. Но при нас няма ваишии, защото във фабриките и заводите има
административен персонал, който може да бъде наречен кшатрии, след тях са
шудрите, самите работници, но няма класа между тях.
Шрила Прабхупада: Заявено е: калау шудра-самбхавах. В тази епоха всъщност
всички хора са шудри. Но ако има само шудри, общественият ред ще се разпадне.
Въпреки че държавата е от шудри, има и брахмани, и това е необходимо. Ако не
разделите обществото по този начин, ще настанат безредици. Това е научната
преценка на Ведите. Може да принадлежите към класата на шудрите, но за да
поддържате социалния ред, ще трябва да обучите някои шудри да станат брахмани.
Обществото не може да се крепи само на шудри. Нито пък може да се крепи само
на брахмани. За да може тялото да има всичко необходимо, трябва да има мозък,
ръце, стомах и крака. Необходимо е краката, мозъкът и ръцете да се кооперират, за
да се осъществи призванието на цялото тяло. Може да видите, че ако в
общедството няма тези четири разделения, настъпва хаос. Обществото не може да
функционира правилно. То е майа и има безредици. Трябва да има мозък, но сега се
забелязва липса на мозъци. Не говоря само за вашата или за моята страна, а за света
като цяло. В миналото управлението на Индия е било монархическо. Махараджа
Парикшит например е бил кшатрийа цар. Преди да умре, той се отрекъл от царския
сан. Отишъл в гората, за да слуша за себереализацията. Ако искате да поддържате
мира и благоденствието в цялото световно общество, ще трябва да създадете
високоинтелигентна класа от хора; класа от хора, експерти в управлението; класа
от хора, експерти в производството, и класа от работници. Това е необходимо, не
можете да го избегнете. Това е ведическото схващане, мукха-бахуру-пада-джах
[Шримад-Бхагаватам 11.17.13]. Мукха означава „лицето”, баху означава „ръцете”,
уру означава „кръстът” и пада – „краката”. Независимо дали ще вземете тази или
някоя друга страна, ако няма плавно, систематично разполагане на тези четири
житейски подразделения, работите в държавата или обществото няма да вървят
гладко.
Проф. Котовски: Струва ми се, че цялата тази система варнашрама до известна
степен е предизвикала естественото разделение на труда в древното общество. Но
днес разделението на труда на хората в което и да е общество е много по-сложно и
софистично. Затова е много объркващо да групираме хората в четири класи.
Шрила Прабхупада: Объркването в Индия се поражда, че в днешно време синът
на брахмана претендира, че е брахмана, без да има брамински качества. А другите
от суеверие или по традиция го приемат за брахмана. Затова социалният ред в
Индия е разстроен. Но в нашето движение за Кршна съзнание навсякъде се
обучават брахмани, защото светът се нуждае от мозъка на брахманите. Макар че
Махараджа Парикшит е бил монарх, той е имал съвет от брахмани и учени

мъдреци, с които се консултирал, съвещателно тяло. Не е вярно, че монарсите са
независими. От историята можем да видим, че ако монарх не ръководи правилно,
браминското съвещателно тяло го детронира. Въпреки че брахманите не вземат
участие в политиката, те обикновено съветват монарха как да изпълнява царските
си задължения. И това не е било много отдавна. Кога е управлявал Ашока?
Проф. Котовски: Това се пада в древна или средновековна Индия, по нашата
терминология.
Шрила Прабхупада: Да.
Проф. Котовски: В древна и феодална Индия, Вие сте прав, е било много
свободно и по-голямата част от висшата администрация в законодателното тяло е
била брахмани. Дори по времето на Магулите е имало брахмани, които са давали
съвети на мюсюлманските императори и управници.
Шрила Прабхупада: Това е факт. Брахманите са били признати. Те са съставяли
съвещателната комисия на царя. Например Чандрагупта, индуският цар, е бил на
една възраст с Александър Велики. Точно преди Чандрагупта Александър Велики
заминал от Гърция за Индия и завладял една част от нея. Когато Чавдрагупта
станал император, той назначил Чанакйа за свой пръв министър. Навярно сте
чували това име – Чанакйа?
Проф. Котовски: Да.
Шрила Прабхупада: Да, той бил велик брахмана политик и по негово име
кварталът в Ню Делхи, където са всички чуждестранни посолства, се нарича
Чанакйа Пури. Чанакйа Пандида бил велик политик и брахмана. Той бил много
образован. Неговите морални инструкции и до днес имат голяма стойност. В Индия
децата се обучават в инструкциите на Чанакйа Пандида. Макар че бил пръв
министър, Чанакйа Пандида поддържал своя дух на брахмана – той не приемал
никаква заплата. Ако един брахмана приема заплата, трябва да е ясно, че той е
станал куче. Това се казва в Шримад-Бхагаватам. Той може да дава съвети, но не
трябва да се съгласява да бъде нает на служба. Затова Чанакйа Пандида живеел в
колиба, а всъщност е бил пръв министър. Тази браминска култура и браминските
умствени способности са критерий за ведическа цивилизация. Ману-смрти е
пример за класическа браминска култура. Не чожем да проследим от историята
кога е била написана Мане-смрти, но тя е призната за толкова съвършена, че е
приета за индуска законодателна книга. Не е необходимо законодателното тялода
издава всеки ден закони, за да поддържа социалния ред. Законите, дадени от Ману,
са толкова съвършени, че са приложими за всички времена. На санскритски се
казва, че са три-каладау, което означава „добри за миналото, настоящето и
бъдъщето.”
Проф. Котовски: Извинете ме, че ви прекъсвам, но, доколкото знам, цялото
индийско общество през втората половина на осемнадесети век по нареждане на
английската администрация се е подчинявало на закони, отклоняващи се от
индуското право. Има много промени. Истинското индуско право, използвано от
индусите, напълно се различава от първоначалната Ману-смрти.
Шрила Прабхупада: Измененията са направени сега. Дори и починалият Пандит
Джавахарлал Неру въведе собствен индуски кодекс. Той въведе право на развод,
което липсва в Ману-самхита. Има толкова много неща, които са се променили. Но
преди сегашната епоха цялото човешко общество е било ръководено от Манусмрти. По-точно казано, съвременните индуси не следват стриктно индуските
писания.

Ние обаче не се опитваме да възвърнем старата индуска обществена
система. Това е невъзможно. Намерението ни е да вземем най-добрите идеи от
първоначалната идея. Например в Шримад-Бхагаватам ива описание на
комунистическата идея. То е дадено на Махараджа Йудхиштхира. Ако има нещо
хубаво, изпитано, защо да не го приемем? Това е схващането ни. Освен това
съвременната цивилизация изпуска най-важния момент – целта на човешкия живот.
Научно, целта на човешкия живот е себереализацията, атма-таттва. Казано е, че ако
членовете на човешкото общество не постигнат себереализация, ще се провалят във
всичко, което правят. Всъщност точно това става в съвременното общество,
въпреки целия икономически и друг вид напредък: вместо да поддържат мира и
спокойствието, те се борят – индивиди, общества, политически партии и нации.
Ако разсъждаваме за това трезво, ще разберем, че въпреки усъвършенстването в
много клонове на знанието, ние си запазваме същия манталитет, който е присъщ на
низшето животинско общество. Изводът, според Шримад-Бхагаватам, е че това
човешко тяло не е предназначено за работа за сетивно наслаждение. Но хората не
знаят нищо отвъд това. Те не знаят за следващия живот. Няма научна катедра по
изследване на въпроса, какво става след смъртта на тялото. Това е голям клон на
науката.
В Бхагавад-гита [2.13] се казва: дехино ‘смин йатха дехе. Деха означава
„това тяло”. Дехинах означава „този, който е собственик на това тяло”. Дехино
‘смин йатха дехе каумарам йауванам джара. Дехи, собственикът на тялото, е вътре,
а тялото се променя от една форма в друга. Детето има определен тип тяло, което
се променя в друг тип, когато остарее. Но собственикът на тялото продължава да
съществува през цялото време. По същия начин, когато това тяло съвсем се
промени, ние приемаме друго тяло. Хората не разбират това. Ние приемаме
различни тела дори в този живот: от детство в юношество, от юношество в зряла
възраст. Това е факт, всеки го знае. Аз съм бил дете, но детското тяло вече го няма.
Сега имам друго тяло. Какво трудно има да серазбере, че когато ттова тяло
престане да съществува, ще трябва да приемем друго тяло? Това е велика наука.
Проф. Котовски: Както знаете има два напълно различни подхода към този
проблем. Има малки разлики в подхода на различните религии, но всяка религия
признава и проучва смяната на локацията на преживяванията, или преселването на
душата. В християнската религия, в юдейската, в...
Шрила Прабхупада: Не говоря за религии. Говоря за наука и философия. Една
религия може да приема нещата по определен свой начин, което не ни интересува.
Това, с което се занимаваме, е че щом собственикът на тялото е неизменяем,
независимо от промените в тялото, след крайното изменение на тялото
собственикът на тялото ще има друго тяло.
Проф. Котовски: Другият възглед е, че няма различие. Няма два отделни
феномена – тялото и собственикът на тялото са едно и също.
Шрила Прабхупада: [категорично] Не.
Проф. Котовски: Когато тялото умре, собственикът също умира.
Шрила Прабхупада: Не, не. Но защо няма катедра в университета да изследва
този факт научно? Това е предложението ми – това е необходимо. Може да бъде,
както вие казвате, а може да е и както аз казвам, но трябва да има научен отдел за
проучвания по този въпрос. Наскоро един кардиолог от Торонто, доктор на
науките, прие, че има душа. Поддържах кореспонденция с него и той е напълно
уверен, че душа съществува. Следователно има и друга гледна точка. Но нашият

метод е да приемем знание от авторитет. По този въпрос имаме твърдението на
Кршна, а Той е авторитет. Кршна е признат за авторитет от всички ачарии.
Бхагавад-гита е призната от всички философски и научни кръгове в целия свят.
Кршна казва:
дехино ‘смин йатха дехе
каумарам йауванам джара
татха дехантара-праптир
дхирас татра на мухйати
„Както душата преминава от детското тяло в юношеското, а след това в
младежкото, по същия начин тя напуска това тяло и приема друго.” [Бхагавад-гита
2.13] Това твърдение е дадено от Кршна, най-великият авторитет според нашата
научна традиция. Ние приемаме това твърдение без никакви аргументи. Това е
начинът за разбиране на Ведите.
Проф. Котовски: Трудното в нашия подход е, че ние не вярваме в нищо, което не е
аргументирано. Но ние можем да вярваме само в това, за което има доказателства.
Шрила Прабхупада: Да, това е разрешено. То е потвърдено от Бхагавад-гита
[4.34]. Тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа. Парипрашена,
аргументацията, е позволена – но не в дух на предизвикателство, а в дух на
желание да разберем. Ние не отхвърляме аргументите. Но що се отнася до
ведическите твърдения, те са непогрешими и учените на Ведите ги приемат по този
начин. Например кравешкият тор е животинско изпражнение. Ведическо твърдение
е, чещом докоснем изпражнение на каквото и да е животно – дори собственото си
изпражнение, – се замърсяваме и трябва да се пречистим, като се изкъпем. Според
индуската система след изпразване на червата трябва да се изкъпем.
Проф. Котовски: Това е напълно разбираемо хигиенично значение.
Шрила Прабхупада: Да.
Проф. Котовски:Да, това е вярно.
Шрила Прабхупада: Но на друго място се казва, че кравешкият тор, макар че е
животинско изпражнение, е чист. Дори ако го поставите върху нечисто място, това
място става чисто. На пръв поглед това е противоречие. На едно място е казано, че
животинското изпражнение е нечисто и ако човек го докосне, трябва да се
пречисти, а на друго място се казва, че кравешкият тор е чист. Според знанието ни
това е противоречие – но въпреки това то се възпроема от последователите на
Ведите. В действителност, ако анализираме кравешкия тор, ще установим, че той
притежава всички антисептични свойства.
Проф. Котовски: Това не зная.
Шрила Прабхупада: Да, един професор от медицински институт анализира
кравешкия тор и установи, че той има всички антисептични средства. Ако бъде
анализирано прецизно, ведическото твърдение, макар и да изглежда
противоречиво, ще излезе вярно. Може да има изключения. Но те се приемат, а
когато се анализират и изследват научно, се установява, че са правилни.
Проф. Котовски: Да, ако изследвате от научна гледна точка, това е вярно.
Шрила Прабхупада: Има и други примери – например раковината. Раковината е
животинска кост, а според ведическата инструкция ако човек докосне животинска
кост, той се замърсява и трябва да се изкъпе. Но раковината се държи в едно
помещение с муртите, защото Ведите я приемат за чиста. Искам да кажа, че ние

приемаме ведическите закони, без да търсим доказателства. Този принцип се
следва и от учените. Ако можете да подкрепите изказванията си с цитат от Ведите,
те се приемат. Не е нужно да ги потвърждавате по друг начин. Има различни
видове прамани, т.е. доказателства. Доказателството чрез цитиране на Ведите се
нарича шрути-прамана. Както в съда – ако можете да дадете доказателства от
законодателната книга, твърдението ви се приема. Така и всички твърдение, които
давате, ако са подкрепени от шрути-прамани, се приемат от учените. Смятам,
знаете, че Ведите са шрути.
Проф. Котовски: Да.
Шрила Прабхупада:
шрути-смрти-пуранадипанчаратра-виддхим вина
аикантики харер бхактир
утпатайаива калпате
[Брахма-йамала]
Всяка система, която приемаме, трябва да е подкрепена от доказателствата на
шрути, смрти, Пураните и Панчаратра. Всичко, което не е доказано чрез тези
прамани, причинява объркване.
Проф. Котовски: Мога ли да кажа нещо? Това, което е казано във Ведите, може ли
да бъде доказано и по научен начин? Да предположим, че има научна лаборатория.
Това, което потвърждава тази лаборатория, е вярно. Вие приемате, че то е вярно,
без да навлизате навътре в правилността. Да предположим, че имате научна секция
или институт. Ако тази секция или институт каже: „Това не е правилно”, – хората
ще го приемат за дадено: „Да. Научната катедра казва това, значи то е точно така.”
Шрила Прабхупада: По същия начин и ачариите [великите учители] приемат
автентичните ведически твърдения. Индия е ръководена от ачарии –
Рамануджачарйа, Мадхвачарйа, Шанкарачарйа. Те приемат Ведите, а
последователите им приемат тях. Ползата е, че не си губят времето да изследват
дали кравешкият тор е чист или не е чист; по-точно тъй като във Ведите е казано,
че той е чист, те го приемат. Спестяват си времето, като приемат шрути-прамана.
По този начин във Ведите можем да намерим много твърдения в областта на
социологията, политиката и редица други области, защото веда означава „знание”.
сарвасйа чахам хрди саннивишто
маттах смртир джнанам апоханам ча
ведаиш ча сарваир ахам ема медйо
веданта-крд веда-вид ева чахам
[Бхагавад-гита 15.15]
Проф. Котовски: Мога ли да ви задам един въпрос? Има ли много филиали на
вашето общество в света?
Шрила Прабхупада: да.
Проф. Котовски: Къде е главният ви център и къде са филиалите на Кршна
съзнание?
Шрила Прабхупада: Имаме около шестдесет и пет филиала.
Проф. Котовски: Шестдесет и пет филиала.

Шрила Прабхупада: Да. Главният ни център е в Лос Анджелос. А в момента
създаваме важен център в Майапур, родното място на Бог Чаитанйа. Били ли сте в
Индия?
Проф. Котовски: Шест или седем пъти. Сега положението в Калкута е много
трудно поради прииждането на бежанци от Бангладеш.
Шрила Прабхупада: Да- Но ние десет дни провеждаме там санкиртана и беше
прекрасно. Всеки ден се събираха не по-малко от тридесет хиляди души. Те с голям
интерес слушаха лекциите ни, защото лекциите бяха върху Шримад-Бхагаватам и
Бхагавад-гита. Отзовават се хората от целия свят и по-специално американските
момчета и момичета. Те проявяват голям интерес, но също така и Англия,
Германия, Франция. От тук смятам да отпътувам за Париж. Как се наричаше това
място?
Проф. Котовски: В Париж? О, Фонтне-о-Роз?
Шрила Прабхупада: Да, те наеха цяла къща, хубава къща. Нашата техника е
много проста. Ние молим учениците си да спазват четири принципа: никакъв
извънбрачен сексуален живот, никакво ядене на месо, риба или яйца, никакъв
хазарт и никакви интоксиканти, включително цигари, чай и кафе. Човек трябва да
съблюдава теци четири принципа и да повтаря Харе Кршна махамантра. Ще
установите, че тези момчета и момичета много бързо напредват единствено
благодарение на този метод. Методът е много прост. Освен това имаме и книги,
томове книги – Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гита. За всичките тези години
напосах около десетина книги от по четиристотин страници – Кршна, Върховната
Божествена Личност в два тома, Шримад-Бхагаватам в шест тома, Ученията на Бог
Чаитанйа, Нектарът на предаността... Така ние се стремим да разпространим
Кршна съзнание. Кршна е историческа личност, както и Ленин. Както вие се
опитвате да разберете неговата философия, така ние се опитваме да разберем
философията на Кршна.
Проф. Котовски: Имате ли много последователите в шестдесет и петте филиала?
Шрила Прабхупада: О, да, повече от хиляда посветени, а извън храмовете има
много. Хиляди ученици са приели четирите принципа. Както тези момчета. [Шрила
Прабхупада посочва двамата си секретари.]
Проф. Котовски: Означава ли това, че тези ученици са въздържат да посещават
обикновените западноевропейски университети? Например може ли обикновен
студент от който и да е университет да посещава лекциите по въведената там
програма и същевременно да получи посвещение и да бъде допуснат в обществото
ви?
Шрила Прабхупада: Ако желаете да живеете в обществото ни и да бъдете
посветен, ще ви приветстваме с добре дошъл. Ако не искате, идвайте, за да
разберете философията ни, четете книги ни – има толкова много книги, списания,
въпроси, отговори. Опитайте се да разберете философията. Това не означава, че
веднага щом ученикът дойде, той получава посвещение. Най-напред той идва,
общува с нас и се опитва да разбере. Ние не агитираме. Той доброволно казва, че
иска да стане ученик.
Проф. Котовски: Какво ще стане, ако например интересуващият се не е студент, а
млад работник или млад син на фермер? Би ли се отрекъл от целия си живот, за да
се присъедини към обществото в даден център? Как би се издържал, за да
удовлетворява ежедневните си нужди, в материалния си живот?

Шрила Прабхупада: Както Ви казах, тази пропаганда е предназначена да създаде
брахмани из целия свят, понеже брахмана елементът липсва. Този, който идва при
нас с цялата си сериозност, трябва да стане брахмана; следователно трябва да
приемепредписания дълг на брахманите и да изостави професионалните
задължения на кшатриите и шудрите. Но ако някой иска да продължи да упражнява
професията си и в същото време да разбере нашето движение, това също е
позволено. Много професори следват движението ни. Например Хоуърд Хуилър,
професор от държавния университет в Охайо. Той е мой ученик. Той продължава
да работи като професор, но почти всички пари, които получава дава за Кршна
съзнание. Грхастхите, тези, които живеят като семейни извън храма, дават петдесет
процента от приходите си за обществото ни, запазват двадесет и пет процента за
семейството си и двадесет и пет процента зе непредвидени лични нужди. Но Бог
Чаитанйа Махапрабху ни учи, че няма значение дали някой е грхастха (семеен) или
е в жизненото стъпало на отречението, дали е брахмана или шудра. Бог Чаитанйа
казва: „Всеки, който разбира науката за Кршна, става Мой духовен учител.” На
бенгалски изразът е киба випра киба нйаси, шудра кене найа. Разбирате ли малко
бенгалски?
Проф. Котовски: Малко.
Шрила Прабхупада: Да, като вибрация. Йеи кршна-таттваветта – сеи гуру хайа.
„Всеки, който разбира науката за Кршна, може да стане духовен учител.”
[Чаитанйа-чаритамлта, Мадхйа 8.128]
Проф. Котовски: Но като създавате брахмани от различни социални групи, вие
отричате древните предписания на индуските писания.
Шрила Прабхупада: Не. Аз ги въвеждам.
Проф. Котовски: Според всички писания – Пураните и т.н. – всеки член на една от
тези четири варна групи трябва да бъде роден в същата група.
Шрила Прабхупада: Не, не, не, не.
Проф. Котовски: Основата на всички варни...
Шрила Прабхупада: Не, съжалявам, не е така.
Проф. Котовски: Основата на всички варни...
Шрила Прабхупада: Грешите. С цялото уважение към Вас Ви моля да разберете,
че грешите. В Бхагавад-гита [4.13] се казва: чатур-варнйам майа срштам гунакарма-вибхагашах – „Тези четири разделения – брахмани, кшатрии, ваишии и
шудри – са създадени от Мен според качествата и работата на хората.” Произходът
не се споменава.
Проф. Котовски: Съгласен съм с вас, че това е добавка, например по-късно от
брахманите, които се опитват да увековечат тези качества.
Шрила Прабхупада: Това провали индийската култура. Иначе нямаше нужда част
от Индия да се отделя от Пакистан. Не само това, но и от историческа гледна точка
цялата тази планета се е наричала Бхарата-варша и е била под единен флаг до
времето на Махараджа Парикшит. След това тя постепенно се е разделила. Това е
история. По-късно от нея са откъснали Пакистан. Така днес Бхарата-варша е
разделена на малки парчета земя. Но според ведическите писания цялата тази
планета е била наричана Бхарата-варша. Преди това е била наричана Илавртаварша. Но тъй като планетата управлявал император Бхарата, тя била наречена
Бхарата-варша. Така че тази култура, Кршна съзнание, винаги е съществувала. Да
вземем за пример която и да е религия – християнството, мюсюлманството,
юдеизмът. Те са най-много на две-три хиляди години. А историята на това

ведическо писание не може да се проследи. Затова то се нарича санатана, вечно.
Тази култура е за цялото човешко общество. Това не е религиозна вяра. Човек
може да промени религиозната си вяра, но истинската си дхарма не може да
промени. Опитайте да разберете Кршна. В Бхагавад-гита [18.66] Той казва: сарвадхарман паритйаджйа мам екам шаранам враджа – „Изостави всички видове
религии и просто Ми се отдай.” Това е истинско знание – да се отдадеш на
Върховния. Ти или аз, всеки се отдава на някого. Това е факт. Животът ни е
основан на отдаване, не е ли така? Това е факт. Съгласен ли сте с това твърдение?
Проф. Котовски: До известна степен ние се отдаваме.
Шрила Прабхупада: Да, в пълна степен.
Проф. Котовски: Ние трябва да се отдаваме на обществото например. На всички
хора.
Шрила Прабхупада: Да, на всички хора, или на държавата, или на царя, или на
правителството, или на каквото щете. Трябва да има отдаване.
Проф. Котовски: Единственото затруднение е, че не можем да се отдадем
наполовина на правителството и наполовина на царя. Основното разногласие е, че
се отдаваме или на цяра, на някоя отделна личност, или на обществото.
Шрила Прабхупада: Не, това е само промяна на цвета. Но принципът на отдаване
съществува във всяка дейност. Дали се отдавате на монархия, на демокрация, на
аристокрация или на диктатура, вие винаги трябва да се отдавате. Това е истината.
Без отдване няма живот. Не е възможно. А ние учим хората да се отдават на
Върховния, от когото получават пълно покровителство, точно както Кршна казва
(сарва-дхарман паритйаджйа мам екам шаранам враджа). Никой не може да каже:
„Не, не се отдавам на никого.” Нито един човек. Разликата е в това, на кого се
отдава той. Крайният обект на отдаване е Кршна. Затова в Бхагавад-гита [7.19]
Кршна казва: бахунам джанманам анте джнанаван мам прападйате – „След като се
е отдавал на толкова много неща раждане след раждане, когато човек наистина
стане мъдър, той се отдава на Мен.” Васудевах сарвам ити са махатма судурлабхах
– „Такъв махатма се среща много рядко.”
Проф. Котовски: Но ми се струва, че отдаването трябва да се придружи от
протест. Историята свидетелства, че човечеството се е развило само чрез въставане
срещу някакъв вид отдаване. В Средновековието избухна Френската революция. Тя
е протест срещу отдаването. Но самата революция отдава почит на ефрейторите и
редниците. Съгласен ли сте с това?
Шрила Прабхупада: Да.
Проф. Котовски: Така че не е достатъчно всичко да спре напълно. Отдаването
означава отхвърляне служенето на едни хораи отдаване на други.
Шрила Прабхупада: Но отдаването ще свърши, когато се отдадем на Кршна.
Проф. Котовски: Аха.
Шрила Прабхупада: Това е пълно спиране – никакво отдаване повече. Промяната
на всяко едно отдаване е свързана с революция. Но когато човек стигне до Кршна,
това ще бъде достатъчно. Той е удовлетворен. Ще ви дам пример. Детето плаче и
различни хора го взимат в скута си, но то не спира. Но щом майката вземе детето в
скута си...
Проф. Котовски: То спира.
Шрила Прабхупада: Да, напълно удовлетворено. Така че това отдаване, тези
промени ще преминават в различни категории. Но общият смисъл на това отдаване
е отдаване на майа. Затова в общия смисъл на това отдаване е отдаване на майа.

Затова в Бхагавад-гита се казва, че това отдаване, при което се пренебрегва Кршна,
е изцяло на майа. Човек се отдава на това или на онова, но крайното отдаване е
отдаване на Кршна; тогава човек ще бъде щастлив. И тук съществува отдаване, но
отдаването на Кршна дава на човек пълно удовлетворение, трансцендентално.
Проф. Котовски: Сблъсквали ли сте се с враждебно отношение към ученията Ви
от страна на консервативните индуси или брахмани в Индия?
Шрила Прабхупада: Ние ги побеждаваме в споровете.
Проф. Котовски: Аха.
Шрила Прабхупада: Всеки консервативен индус може да дойде и да предизвика
спор. Но ние имаме оръжие – ведическите книги. Така че никой не идва. Дори
християнските свещеници ме обичат. Те казват: „Тези момчета са американци,
християни, евреи, а сега толкова много се стремят към Бога. Ние не можахме да ги
спасим.” Те признават това. Родителите идват при мен, отдават почитанията си и
казват: „Свамиджи, голямо щастие е за нас, че дойдохте тук да преподавате
Божието съзнание.” Както виждате, случи се точно обратното – бях приветстван. В
Индия също, тъй като Вие питате за Индия, много други секти признават, че преди
мен много други свами са ходили в западните страни, но не са могли да накарат
нито един човек да приеме Кршна съзнание. Те признават това. Що се отнася до
мен, аз нямам никаква заслуга, но съм уверен, че понеже представям ведическото
знание такова, каквото е, без никакво изменение, то е ефективно. В това е
увереността ми. Ако имате подходящо лекарство и го дадете на пациента, ще
бъдете уверен, че ще го излекува.
Проф. Котовски: Колко от хилядата Ви ученици са в самата Индия? Колко
общества имате в Индия?
Шрила Прабхупада: В Индия?
Проф. Котовски: Да.
Шрила Прабхупада: В Индия има много Кршна осъзнати личности – стотици,
хиляди, милиони. За Индия и въпрос вне може да става. Няма нито един индус,
който да не е Кршна осъзнат.
Проф. Котовски: Да, разбирам.
Шрила Прабхупада: Ваишнави. Това се нарича ваишнава култ. Били сте в Индия.
Всеизвестно е, че там има много милиони ваишнави. Например този господин
[присъстващ там индийски господин] e началник на индийските въздушни линии.
Той не е мой ученик, но той е ваишнава, Кршна осъзнат. По същия начин в Индия
има милиони Кршна осъзнати хора. Има дори мохамедани, които са Кршна
осъзнати. В Горакхпурския университет има един мохамеданин професор, който е
велик преданоотдаден на Бог Кршна. Така че това е естествено. В Чаитанйачаритамрта се казва, че Кршна съзнание е навсякъде, в сърцето на всеки. То просто
трябва да се пробуди чрез този метод. Това е всичко. То е и във Вашето сърце. То
не ви е чуждо. В сърцето на всеки се намира Кршна съзнанието. Чрез този метод то
трябва да се пробуди. Това е също като изгряването на слънцето. Не е така, че
слънцето изведнъж се появява от никъде. То си съществува, но изгрява сутрин. По
същия начин Кршна съзнание се намира навсякъде, но по един или друг начин е
покрито. Чрез този метод, чрез общуването, то се събужда и възстановява.
Проф. Котовски: Вие пристигнахте вчера в Москва. Разгледахте ли нещо в
Москва?
Шрила Прабхупада: Не, не се интересувам много от забележителности.

Проф. Котовски: Но във всеки случай да се седи в старомоден хотел, не е много
интересно – не виждаш кой знае колко хора. И си заминавате вдруги ден?
Шрила Прабхупада: Такъв е планът ми.
Проф. Котовски: Заминавате за Съединените щати или за Европа?
Шрила Прабхупада: Да, за Европа. За Париж. Освен това имаме две много големи
церемонии в Лондон и Сан Франциско. Там подготвям фестивал с колесници
Ратха-йатра. Този фестивал с колесници е традиция в Джаганнатха Пури. Били ли
сте в Джаганнатха Пури?
Проф. Котовски: Да, фестивала с колесници се празнува от незапомнени времена.
Много стара традиция. Огромни колесници.
Шрила Прабхупада: Да. Сега започва и в западните страни – в Лондон и Сан
Франциско – и постепенно може би ще го въведем и в другите страни.
Проф. Котовски: В Лондон има голяма индийска общност?
Шрила Прабхупада: Не, не. Това се организира от англичани и американци.
Индийските общности в Лондон и Сан Франциско се опитват станат – знаете ли
думата? – Сахиб?
Проф. Котовски: [Смее се.] Западняци. [И двамата се смеят.] Един велик социолог
антрополог в университета е написал нещо много интересно. Той казва, че има два
процеса – процесът на озападняването сред брахчаните, най-вече висшата класа, и
процесът, наречен санскритизиране, който е процесът на приемане на брахмана
ритуали и т.н. от по-низшите класи, дори от недокосваемите. Точно сега в Индия
това е много интересен процес. Но положението в Индия за нещастие, е
проблематично.
Шрила Прабхупада: Затрудненията са в това, че Индия сега не е никъде. Те се
опитват да имитират западния живот, но от материална или техническа гледна
точка са със сто години назад.
Проф. Котовски: Да, това е вярно. Но какво може да се направи за Индия?
Шрила Прабхупада: Има едно нещо, което знам от опит. Ако се разпространят
индийските духовни ценности, това ще увеличи почитта към Индия. Защото където
и да отида, хората все още благоговеят пред индийската култура. Ако тази
съкровищница на индийското духовно знание се разпространява правилно, хората
извън Индия ще разберат, че получават нещо от Индия.
Проф. Котовски: Разбира се, прав сте. Индийското културно наследство трябва да
бъде разпространено навсякъде. Но същевременно какво ще донесе това на самия
индийски народ? Те си остават в Индия и няма да имат никаква полза от това, че
индийското културно наслидство се разпространява из целия свят.Индийските села
трябва да имат изкуствени торове, трактори и т.н.
Шрила Прабхупада: Да, ние не сме против това.
Проф. Котовски: Не смятам, че бихте възразявали. Но в същото време нещо
трябва да бъде направено в Индия. Човек може да го нарече внасяне на западна
култура, но това въвеждане на индустриално-технологическа революция е
необходимо във всички области на живота в Индия – селското стопанство,
индустрията и т.н.
Шрила Прабхупада: Преди да разбере Бхагавад-гита, Арджуна е бил воин, и след
като я е разбрал, си е останал воин. Ние не искаме да променяме позицията си.
Например Вие сте уважаван професор, преподавател. Не Ви казваме да променяте
положението си. Ние идваме при Вас само да Ви убедим в нашата философия. Това
е всичко. Арджуна отказал да се сражава. „Кршна, не искам да убивам роднините

си. Не искам това царство.” Но той бил обучен на Бхагавад-гита и в края, когато
Кршна запитал: „Какво е решението ти сега?”, – той отговорил: каришйе вачанам
тава – „Да, ще действам така, както Ти казваш.” [Бхагавад-гита 18.72] Това
означава, че съзнанието му се е променило. Той е бил воин и си останал воин, но е
променил съзнанието си. Ние искаме точно това. Не искаме да променяме
сегашното обществено положение. Не сме против техниката. Ние само се опитваме
да накараме човек да разбере това Кршна съзнание. Това е програмата ни.
Проф. Котовски: Разбира се, същевременно крайната цел на всяко съзнание е да
промени обществото – да го направи по-добро общество.
Шрила Прабхупада: Това става автоматично.
Проф. Котовски: В действителност не съм толкова щастлив, че крайната цел е не
да се смущава обществото, защото в съвременното общество има много неща,
които трябва да бъдат променени чрез съзнанието.
Шрила Прабхупада: Подготовка на промяната е следването на правилата и
предписанията за въздържание. Например не приемайте интоксиканти.
Проф. Котовски: Да не приемаме интоксиканти – простота и т.н.
Шрила Прабхупада: Ако човек приеме този начин...
Проф. Котовски: Тогава другите неща ще дойдат автоматично.
Шрила Прабхупада: Целият живот на човека ще се промени, защото тези четири
неща – извънбрачният сексуален живот,интоксикантите, месоядството и хазартът –
са големи препятствия за усъвършенстването на обществото.
Проф. Котовски: Това автоматично ще направи живота по-прост, защото този,
който не се занимава с извънбрачен секс, интоксиканти и други подобни неща, би
трябвало да живее сравнително прост живот.
Шрила Прабхупада: Оня ден говорих с Бомбай с един почитан господин. Казах
му, че Кршна казва:
мам хи партха вйапашритйа
йе ‘пи сйух папа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас
те ‘пи йанти парам гатим
„Дори и тези, които са нискородени [папа-йонайах] – стрии, ваиши и шудри, –
биват включени, като Мен приемат. Като примет подслон при Мен, те също ще се
издигат до трансцендентална позиция.” [Бхагавад-гита 9.32] Защо днес по-висшите
класи в индуското общество пренебрегват тази инструкция на Бхагавад-гита? Да
предположим, че човек е папа-йонайах, нискороден. Кршна казва, че такъв човек
може да се издигне до трансцендентална позиция, ако Го приеме. Защо по-висщата
класа не разпространява това послание, за да могат т.нар. „нискородени” да се
издигат? Защо го отхвърля? Резултатът е, че вместо да приемат мюсюлманите,
индийците са ги отблъснали и сега те са откъснати. Те са станали вечни връгове на
Индия. Ние първи се опитваме да издигнем личностите до висшата позиция на
Кршна съзнание, дори ако са нискородени. Понеже душата е чиста. Във Ведите се
казва, че душата не може да бъде докосната от никакво материално замърсяване. Тя
е само временно покрита. Това покритие трябва да се отстрани. Тогава човек става
чист. Това е мисията на човешкия живот – да отхвърлим материалното
обкръжение, да стигнем до духовно разбиране и да се отдадем на Кршна. Тогава
животът е съвършен.

Мъничкият свят на
съвременната наука
През април 1973 г., по време на продължителна утринна разходка край Венис Бийч
в Лос Анжелис, Шрила Прабхупада разглежда темата за съвременната наука и
съвременните учени. С философска прицизност, проницателна мисъл и
обезоръжаваща искреност той разкрива тестогръдието и нелогичността на
общоизвестните научти теории за произхода на живота. Сред присъстващите
ученици е и д-р Тадам Сингх, химик, занимаващ се с органична химия, който прави
запис на разговора.
Шрила Прабхупада: Целият научен и технически свят продължава да поддържа
невярно твърдение, че животът е породен от материята. Не можем да позволим
тази глупава теория да не бъде опровергана. Животът не произлиза от материята.
Материята произхожда от живота. Това не е теория, това е факт. Науката се
основава на неправилна теория, следователно всички изчисления и изводи са
погрешни и хората страдат от това. Когато всички съвременни научни теории
бъдат коригирани, хората ще бъдат щастливи. В противен случай те погрешно ще
водят цялото общество.
Материята се променя в шест фази: раждане, растеж, поддържане, даване на
поколение, западане и смърт. Но животът в материята, духовната душа, тя е вечна.
Духовната душа не преминава през тези промени. Животът изглежда като че ли се
радвива и изчезва, но всъщност тоъ просто преминава през всяка от тези шест фази,
докато материалното тяло не може повече да бъде поддържано. Тогава старото
тяло загива и душата влиза в ново тяло. Когато дрехата ни остарее и се износи, ние
я сменяваме. По същия начин, когато един ден тялото ни остарее и стане
безполезно, ние ще преминем в друго тяло.
Както Кршна казва в Бхагавад-гита [2.13]: дехино ‘смин йатха дехе
каумарам йауванам джара / таттха дехантара-праптих – „Както въплътената душа
постепенно преминава в това тяло от детство към юношество, от юношество към
младост от младост към старост, така тя преминава в друго тяло по време на
смъртта.” И малко по-нататък [2.18]: антаванта име деха натйасйоктах шариринах.
Това означава, че само материалното тяло на неразрушимото и вечно същество е
подвласно на унищожението. Материалното тяло е унищожимо, но животът в
тялото е нитйа, вечен.
Според Ведите вушата в тялото се измерва с една десетохилядна част от
върха на косъма. Това е много малко. Всъщност тя е като атом. Въпреки това
благодарение на тази мъничка духовна енергия функционира тялото ми. Много ли
е трудно да бъде разбрано това? Да предположим, че някой се смята за здрав и
силен. Защо е здрав и силен? – Само защото в тялото му се намира мъничка
духовна душа. Но веднага щом духовната искра напусне тялото, то умира и силата
и енергията му изчезват. Ако учените казват, че материята е причината и
източникът на живота, тогава нека върнат живота поне на един мъртъв човек, като
му инжектират химикали. Но това те не могат да направят.

Д-р Сингх:Тъй като учените не могат да видят духовната душа, те поставят под
въпрос съществуването й.
Шрила Прабхупада: Как да я видят? Тя е твърде малка.
Д-р Сингх: Въпреси това те искат да я почувстват по някакъв начин.
Шрила Прабхупада: Ако инжектирате само едно зрънце отрова в някого, той
ведната ще умре. Никой не може да види отровата, нито пък начина, по който тя
действа. Но въпреки това отровата действа. И Ведите казват, че тъй като мъничката
частица, наречена душа, е в тялото, цялото тяло функционира много добре. Ако се
ощипя, веднага усещам, защото съм осъзнат за цялата си кожа. Но щом душата
отсъства, а това става, когатотялото умре, можете да вземете същата кожа, да я
режете, да я кълцате и никой няма да се съпротивлява. Защо толкова трудно
разбираме това просто нещо? Това не е ли доказателство за душа?
Д-р Сингх: Това е душата. Но какво ще кажете за Бога?
Шрила Прабхупада: Преди всичко нека разберем душата. Душата е малък Бог.
Ако разберете примера, ще разберете и цялото. Сега ето я материята. [Шрила
Прабхупада посочва с бастуна си едно мъртво дърво.] Преди по това дърво са
растяли листа и клонки. Защо те не растат сега? Могат ли учените да отговорят на
този въпрос?
Карандхара даса: Те биха казали, че се е променил химическият състав.
Шрила Прабхупада: Добре. Тогава щом толкова са напреднали в знанията си в
областта на химията, те трябва да доставят необходимите химикали, така че отново
да растат листа и клони.
Брахмананда Свами: Знание означава човек да може на практика да докаже
теорията си. Те трябва да могат да покажат в лабораториите си, че животът
произхожда от комбинация от химикали.
Шрила Прабхупада: Да, научен метод означава първо наблюдение, после
хипотеза и след това демонстриране. Но тези учени не могат да демонстрират
хипотезите си. Те просто наблюдават и след това почват да говорят глупости.
Учените казват, че химикалите са причина за живота. Но всички химикали,
които са присъствали в дървото преди то да умре, присъстват в него и сега. И
жизнената енергия също е в него. Има хиляди микроби в дървото и всички те са
живи същества. Никой не може да твърди, че в тялото на това дърво отсъства
жизнена енергия.
Д-р Сингх: Но какво ще кажете за жизнената енергия на самото дърво?
Шрила Прабхупада: Да, това е разликата. Жизнената сила е индивидуална и
специфичното индивидуално живо същество, което е било дървото, е напуснало
дървото. Това е положението, тъй като всички химикали, които са необходими за
поддържането на живота, са все още там, но въпреки това дървото е мъртво.
Ето още един пример. Да предположим, че живея в апартамент и го напусна.
Аз съм си отишъл, но в него остават много живи същества – мравки, паяци и т.н.
Не е вярно твърдението, че щом съм напуснал апартамента, той повече не може да
дава живот. Там все още живеят други живи същества. Просто аз –
индивиду,алното живо същество – съм напуснал апартамента. Химиалите в
дървото са като апартамента – те са само обкръжение на индивидуалната жива
сила, душата, в което тя действа. Така че учените никога няма да могат да създадат
живот в химическа лаборатория.
Така наричаните „учени” казват, че този живот се създава от химикали. Но
истинският въпрос е откъде са дошли химикалите. Химикалите произлизат от

живота и това означава, че животът има мистична сила. Портокаловото дърво
например има много портокали и всеки портокал съдържа химикали – лимонена
киселина и т.н. Откъде са дошли тези химикали? Очевидно те са дошли от живота в
дървото. Учените не са открили произхода на химикалите. Те са започнали
откритията си от химикалите, но не могат да идентифицират източника им.
Химикалите идват от върховния живот – Бога. Точно както живото тяло на човека
произвежда много химикали, върховният живот (Върховният Бог) произвежда
всички химикали, намиращи се в атмосферата, във водата, в човешките същества, в
животните и в земята. И това се нарича мистична сила. Докато не се
признаемистичната сила на Върховния Бог, няма да бъде разрешен проблемът с
произхода на живота.
Д-р Сингх: Учените ще отговорят, че не могат да вярват в мистична сила.
Шрила Прабхупада: Но те са длъжни да обяснят произхода на химикалите. Всеки
може да види, че обикновеното дърво произвежда химикали – те не могат да
отрекат това. Но как то ги произвежда? Тъй като не мога да отговорят на това, те
трябва да приемат, че живото същество има мистична сила. Не мога да обясня как
нокътят расте от пръста ми, умът ми няма способността да разбере това. С други
думи, той расте чрез невъобразима енергия, или ачинтйа-шакти. Така че щом
ачинтйа-шакти съществува в обикновеното същество, представете си колко много
ачинтйа-шакти притежава Богът.
Разликата между мене и Бога е, че въпреки че аз имам същите енергии като
Него, аз мога да произведа съвсем малко количество химикали, докато Той може
да създаде огромни количества. Аз мога да създам малко количество вода под
формата на пот, а Богът може да създаде морета. Анализът на една капка морска
вода ни дава качествения анализ на морето, без никакво изменение. По същия
начин обикновеното живо същество е неразделно свързана с Бога частица, така че
като анализираме живите същества, можем да започнем да разбираме Бога. У Бога
има голяма мистична сила. Мистичната сила на Бога действа бързо, точно като
електрическа машина. Машините са задвижват от някаква енергия и са така фино
конструирани, че цялата дейност се извършва просто с натискането на един бутон.
По същия начин Богът казва: „Да бъде творение” – и творението бива създадено.
Като разсъждаваме по този начин, не е толкова трудно да разберем как действа
природата. Богът има такива удивителни енергии, че просто чрез нареждането Му
творението се създава.
Брахмананда Свами: Учените не приемат нито Бога, нито ачинтйа-шакти.
Шрила Прабхупада: Това е защото са негодници. Богът съществува. Съществува
и Неговата ачинтйа-шакти.
Карандхара даса: Учените казват, че животът е създаден по биологичен път.
Шрила Прабхупада: И аз им казвам: „Защо вие не създадете живот? Биологията и
химията са много напреднали – тогава защо не създадете живот?”
Карандхара даса: Те казват, че ще създадат живот в бъдеще.
Шрила Прабхупада: Кога в бъдеще? Ако знаят начина за сътворяване, защо не
могат да създадат живот сега? Ако животът има биохимичен произход и биолозите
и химиците са толкова напреднали, защо не могат да създадат живот в
лабораториите си? Когато се стигне до този критичен момент, те казват: „Ще
направим това в бъдеще.” Защо в бъдеще? Това е глупост. Не разчитайте на
бъдещето, колкото и светло да ви изглежда то. Какъв е смисълът на напредъка им?
Те говорят глупости.

Карандхара даса: Те казват, че са на прага на създаването на живот.
Шрила Прабхупада: Но това също е бъдъще, от друга гледна точка. Трябва да
признаят, че все още не знаят истината за произхода на живота. Тъй като очакват,
че ще могат да създадат живот в бъдеще, сега знанието им би трябвало да е
несъвършено. Тяхното предположение е нещо като да дадеш на някого чек с покъсна дата. Да предположим, че Ви дължа десет хиляди долара и казвам: „Добре,
ще Ви платя цялата сума с този чек с по-късна дата. Добре ли е така?” Ако сте
разумен, ще отговорите: „Засега ми дайте поне пет долара на ръка, за да видя нещо
реално.” По същия начин, учените не могат да създадат дори и стръкче трева по
биохимичен начин и въпреки това твърдят, че животът произхожда от материята.
Каква е тази глупост? Нима никой не поставя това под въпрос? Ние можем да
докажем, че животът се създава от живота. Ето доказателство: когато бащата
създаде дете, бащата продължава да живее, и детето живее. А къде е
доказателството на учените, че животът се създава от материята? Можем да
докажем, че животът произхожда от живота, можем да докажем също, че
първоначалният живот е Кршна. Но има ли доказателство, че от мъртв камък се е
родило дете? Учените не могат да докажат, че животът произлиза от материята. Те
остават това за бъдещето.
Карандхара даса: Основата на това, което учените наричат „научна пълнота”, е че
те говорят само за това, което могат да проверят със сетивата си.
Шрила Прабхупада: Следователно те страдат от това, което наричаме
„философията на учената жаба”. Живяла едно време една жаба, която била
прекарала целия си живот в един кладенец. Един ден тя била посетена от една
приятелка, която й казала, че има Атлантически океан.
– О, какво е това Атлантически океан? – попитала жабата
от кладенеца.
– Това е огромен воден басейн – отговорила приятелката й.
– Колко голям? Двойно по-голям ли е от този кладенец?
– О, не, много по-голям – отговорила приятелката й.
– Колко по-голям е от кладенеца? Десет пъти ли е по-голям?
И така жабата продължила да пресмята. Но как би могла да разбере колко
дълбок е и докъде стига великият океан? Нашето умение, опит и възможности за
разсъждаване са ограничени. Жабата пресмята винаги от гледна точка на своя
кладенец. Тя не може да разсъждава по друг начин. По същия начин учените
измерват Абсолютната Истина, причината на всички причини, с несъвършените си
сетива и затова са обречени да се объркват. Основната им грешка е, че са приели
метода на индукцията. Например ако учените искат да определят чрез метода на
индукцията дали човек е смъртен или не, те ще трябва да изследват всички хора, за
да се опитат да открият дали някой или някои не са безсмъртни. Ученият казва: „Не
мога да приема твърдението, че всички хора са смъртни. Може да има някои хора,
които са безсмъртни. Още не съм видял всеки човек. Тогава как бих могъл да
приема, че човек е смъртен?” Това е методът на индукцията. А дедуктивният метод
означава, че щом твоят баща, твоят учител или твоят гуру казват, че човек е
смъртен, ти приемаш.
Д-р Сингх: Това означава, че има възходящ метод за получаване на знание.
Шрила Прабхупада: Да. Възходящият метод никога няма да доведе до успех,
защото се основава на информация, получена чрез сетивата, а сетивата са
несъвършени. Затова приемаме низходящ метод.

Богът не може да бъде узнат чрез метода на индукцията. Затова той се
нарича адокшаджа, което означава „този, който не може да бъде узнат чрез
непосредствено възприемане”. Учените казват, че няма Бог, защото се опитват да
разберат това с директно възприемане. Но Той е адокшаджа. Следователно учените
са невежи за Бога, защото им липсва методът, чрез който биха могли да Го узнаят.
За да разбере трансценденталната наука, човек трябва да се обърне към
авторитетен духовен учител, да го слуша смирено и да му отдава служене. Бог
Кршна обяснява това в Бхагавад-гита [4.34]: тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа.
Д-р Сингх: Има едно научно списание, наречено Природа. То се занимава с
природни продукти ато растенията и животните, но не споменава Бога, а само
природата.
Шрила Прабхупада: Правилно можем да забележим, че растенията произлизат от
природата, но трябва да попитаме кое е създало природата. Да се зададе този
въпрос интелигентно.
Д-р Сингх: Учените не мислят така.
Шрила Прабхупада: Щом заговорим за природата, следващият въпрос трябва да
бъде чия природа. Например аз говоря за моята природа, а вие говорите за вашата
природа. Следотателно щом се споменава за природа, следващият въпрос трябва да
бъде чия природа.
Д-р Сингх: Искате да кажете, че науката започва от междинна, а не от
първоначална точка?
Шрила Прабхупада: Да, точно така. Те не знаят произхода на нещата. Учените
започват от една точка – но откъде започва тази точка? – Това те не знаят,
независимо от задълбочените си проучвания. Човек трябва да преме, че
първоначалният източник е Богът, който е пълен с цялата мистична сила и от
когото произлиза всичко. Самият Той казва в Бхагавад-гита [10.8]: ахам сарвасйа
прабхаво маттах сарвам правартате – „Аз към източникът на всички материални и
духовни светове. Всичко произхожда от Мен.” Нашите изводи не се основават на
сляпа вяра, те са изцяло научни. Материята произлиза от живота. В живота – в
източника – се намират безброй материални ресурси. Това е голяма мистерия на
творението.
Съвременните научни изследвания са точно като санкхйа философията,
която анализира материалните елементи. Санкхйа означава „изчислявам”. И ние
сме санкхйа философи до известна степен, защото изброяваме и анализираме
материалните елементи: това е земя, това е вода, това е въздух, това е слънчева
светлина, това е огън. Освен тях мога да прибавя ума си, интелигентността си и
егото си. Отвър егото си обаче не мога да смятам. Но Кршна казва, че съществува и
нещо отвъд егото и това съществуване е живата сила, духовната душа. Това
учените не знаят. Те смятат, че животът е просто комбинация от материални
елементи, но Кршна отрича това в Бхагавад-гита [7.5]. Апарейам итас тв анйам
пракртим виддхи ме парам – „Отвъд тази по-низша природа съществува Моята повисша енергия.” Низшата енергия са материалните елементи, а висшата енергия са
живите същества.
бхумир апо ‘нало вайух
кхам мано буддхир ева ча
аханкара итийам ме

бхинна пракртир аштадха
„Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, интелигентност и лъжливо его – всички тези
осем съставляват Моите отделени материални енергии.” [Бхагавад-гита 7.4] Кршна
обяснява тук, че вайу (газовете) идва то Него, но по-фин от газовете е кхам
(етерът). По-фин от етера е умът, по-фина от ума е интелигентността, а по-фина от
интелигентността е душата. Но учените не знаят това. Те мога да възприемат само
грубите неща. Те споменават вайу, но откъде идва вайу? Откъде идват газовете?
Д-р Сингх: Те не могат да отговорят.
Шрила Прабхупада: Но ние можем да отговорим. Ние знаем, че газовете
произхождат от кхам, етера, а етерът произхожда от ума, умът произхожда от
интелигентността, а интелигентността идва от висшата енергия на Кршна,
духовната душа.
Д-р Сингх: В санкхйа философията изучени ли са и двете енергии – низшата и
висшата?
Шрила Прабхупада: Не. Санкхйа философите не знаят за висшата енергия. Те
анализират само материалните елементи, точно както правят учените. Нито
учените, нито санкхйа философите знаят нещо за духовната душа. Те само
анализират материалната енергия на Кршна.
Д-р Сингх: Те анализират творящите материални елементи, така ли?
Шрила Прабхупада: Материалните елементи не са творящи! Душата е творяща.
Никой не може да създаде живот само от материата и материята не може да създаде
сама себе си. Ти, живото същество, можеш да смесиш въглерод и кислород, за да
създадаеш вода. Но самата материя няма творческа енергия. Ако поставите бутилка
водород близо до бутилка кислород, ще се смесят ли автоматично без твоя помощ?
Д-р Сингх: Не- Те трябва да бъдат смесени.
Шрила Прабхупада: Да, необходима е висшата енергия, живото същество.
Кислородът и водородът са низша енергия, но когато висшата енергия ги смеси, те
могат да станат на вода.
Низшата енергия няма сила, ако не се включи висшата енергия. Това море
[посочва Тихия океан] е техо и спокойно. Но когато висшата сила – въздухът – го
тласка, се създават високи вълни. Морето няма никаква мощ без висша сила. По
същия начин има по-висша сила от въздуха, после друга, и друга, и друга, докато
накрая стигнем до Кршна, най-висшата сила. Това е истинско изследване. Да
предположим, че влакът в момента потегля. Локомотивът бута един вагон, който
бута втори вагон и т.н., докато влакът се задвижи. А цялото движение се причинява
от машиниста, живото същество. По същия начин в космическото творение Кршна
дава първия тласък и след това чрез много такива успешни импулси започва
съществуването си цялото космическо проявление. Това е обяснено в Бхагавад-гита
[9.10]: майадхйакшена пракртих суйате са-чарачарам. „Тази материална природа
дейъства под Мое ръководство, о, сине на Кунти, и сътворява всички подвижни и
неподвижни същества.” И малко по-късно:
сарва-йонишу каунтейа
муртайах самбхаванти йах
тасам брахма махад йонир
ахам биджа-прадах пита

„Всички видове живот се появяват, като се раждат в материалната природа, и Аз
съм семедаващият баща.” [Бхагавад-гита 14.4]Ако например посеем семе от
баняново дърво, след това пораства огромно дърво, което създава милиони нови
семена. Всяко от тези семена от своя страна създава друго дърво с милиони нови
семена и т.н. Така Кршна е пълвоначалният семедаващ баща.
За нещастие, учените наблюдават само непосредствената причина: те не
виждат далечната причина. Има две причини – непосредствена и отдалечена.
Кршна е описан във Ведите като сарва-карана-каранам, причината на всички
причини. Ако разбереш причината на всички причини, ще разбереш всичко.
Йасмин виджнате сарвам евам виджнатам бхавати – „Ако знаеш първоначалната
причина, следващите, подчинени причини, узнаваш автоматично.” Макар че
учените търсят първоначалната причина, когато Ведите, които съдържат
съвършеното знание, посочат правилната причина, те не искат да приемат. Те се
придържат към своето частично, несъвършено знание.
Д-р Сингх: Учените са разтревожени за енергийните източници и сега работят
върху проблема да използват слънчевата енергия за готвене, осветление и за
различни други цели. Те се надяват, че когато изчерпят всички други енергии, ще
имат възможността да използват слънчевата енергия.
Шрила Прабхупада: Това не е нова теория. Всеки знае, че тъй като корените на
дървото складират слънчевата енергия, от него може да се получи огън. Тези
мънички творенийца, но са ужасно горди??? Не ги признаваме, защото те просто
заявяват това, което всеки знае. Не можете да получите огън от дървото веднага
след като сте го отсекли. То трябва да изсъхне на слънце. Когато извлече енергията
от слънцето, дървото може да бъде използвано за огън. Всъщност всичко се
поддържа от слънчевата енергия, но учените не знаятоткъде изва слънчевата
енергия. В Бхагавад-гита Кршна казва:
йад адитйа-гатам теджо
джагад бхасайате ‘кхилам
йач чандрамаси йач чагнау
тат теджо виддхи мамакам
„Блясъкът на слънцето, който разпръсква темнината в целия свят, идва от Мен.
Блясъкът на луната и блясъкът на огъня също са от Мен.”
Отново Кршна казва: джйотишам равир амшуман – „От светлините Аз съм
сияйното слънце.” [Бхагавад-гита 10.21] Освен това в единадесета глава на
Бхагавад-гита Арджуна казва на Кршна: шаши-сурйа-нетрам – „Слънцето и луната
са две от безбройните Ти очи.” Това знание се намира в Бхагавад-гита, но учените
не могат да го постигнат с разсъждения. Нали?
Д-р Сингх: Не могат.
Шрила Прабхупада: А какво е знанието им? Писанията казват, че дори да
преброите всички зърна пясък на земята, пак няма да можете да разберете Бога.
Такова материално преброяване не означава, че имате способността да разберете
безкрайното. Но дори преброяването на материални неща не е по силите им. Защо
тогава учените са толкова горди с енергията и възможностите си? Те не знаят дори
за материалните неща, а за духовните изобщо не можем да говори. Знанието на
учените и другите живи същества е ограничено. Но това не се отнася за Кршна.

Ако получаваме знание от Кршна, това знание е съвършено. От писанията
научаваме, че има деветстотин хиляди биологични вида, живеещи в океана.
Информацията, дадена в писанията, е точна, защото идва от Кршна, и както Самият
Той казва: „Като Върховна Божествена Личност, Аз знам всичко, което се е
случило в миналото, всичко, което се случва сега, и всичко, което тепърва ще се
случи.” [Бхагавад-гита 7.26]
Д-р Сингх: Трябва да получаваме знание от върховния знаещ.
Шрила Прабхупада: За съвършено знание трябва да се обърнем към висша
личност, гуру. Човек може да изучи различни предмети, като чете учебници вкъщи,
но може да се научи много по-добре, ако отиде в университета и се обърне към
професор. Затова и ние трябва да се обърнем към гуру. Разбира се, ако попаднем на
гуру измамник, знанието ни няма да бъде истинско. Но ако нашият гуру е
съвършен, знанието ни е съвършено. Ние приемаме Кршна като наш гуру. Ако той
е съвършен в знанието, и нашето знание е съвършено. Не е нужно самите ние да
сме съвършени – ако получаваме знание от съвършения, и нашето знание ще е
съвършено. Не можем да кажем, че разбираме, че има деветстотин хиляди
биологични вида в океана, в резултат на това, че сме изучили цялия океан. Ние
казваме, че сме научили това от писанията, и това е съвършено. Такъв е
ведическият метод.
Учените могат да извършват голяма изследователска работа, но колкото и
велик да еедин учен, сетивата са му несъвършени. Следователно той не може да
има съвършено знание.Каква стойност имат очите ни? Ние не можем да виждаме
без слънчева светлина, нито пък без микроскоп можем да виждаме малки неща.
Очите ни не са съвършени, а и апаратите, които учените са изобретили, също са
несъвършени. Как тогава можем да получим съвършено знание? Понеже живото
същество е ограничено, и знанието му е ограничено. Едно дете може да знае, че две
и две е равно на четири, но ако говори за висша математика, не го приемаме
сериозно. Сетивата, чрез които ученият придобива знание, са ограничени и
несъвършени, затова знанието му е ограничено и несъвършено. В невежеството си
той може да твърди всичко, но това е просто глупост.
Един слепец може да води друг слепец, но каква е ползата от това, когато и
двамата паднат в ямата? Природните закони са ни вързали ръцете и краката и
въпреки това ние смятаме, че сме свободни да разсъждаваме. Това е илюзия. Макар
и да са обусловени от толкова много природни закони, негодниците мислят, че са
свободни. Но когато има облак, те не могат да видят слънцето. Каква е
способността ни да виждаму? Наистина ние можем да експериментираме при
известни условия, но ако условията не са благоприятни, опитът ни се проваля.
Защо тогава са толкова горди с експерименталното знание?
Защо трябва да експериментираме? Нещата вече си съществуват.
Съществува слънчева светлина, дадена ни от Бога, за да я използваме. Какво друго
трябва да знаем? Толкова много ябълки падат от дървото. Защо е необходимо
допълнително да обявяваме закона за гравитацията? Всъщност на учените не им
достига здрав разум. Те се интересуват само от „научни обяснения”. Те казват, че
законът за гравитацията действа само при известни условия, но кой е създал тези
условия? Когато Кршна се е появил като Бог Рамачандра, Той е хвърлил камъни
във водата и камъните са плавали. В този случай законът за травитацията не е
действал. Той действа единствено под ръководството на Бърховния Бог. Законът
сам по себе си не е окончателен. Царят може да издава закони, но той може и

незабавно да ги променя. Крайният законодател е Кршна и защконът ще действа
само по Негова воля.Учените се опитват да обяснят волята на Бога по много
начини, но понеже са обусловени от майа, илюзията, те само дрънкат,като че ли са
обособени от духове. Кажете ми какво е научното тълкуване, което обяснява
цялото разнообразие от дървета?
Д-р Сингх: Те казват, че природата мутира и създава това разнообразие.
Шрила Прабхупада: Тогава това трлябва да е желание на природата. А какво е
това желание? Земята ли има някакво желание?
Карандхара даса: Да, това положение е твърде неясно.
Шрила Прабхупада: Това означава, че нямат съвършено знание. Те не знаят, че
зад природата стои волята на Кршна.
Д-р Сингх: Те казват, че съставът на тези различни растения е различен.
Шрила Прабхупада: Много добре, но кой създава този химичен състав? Щом
кажете „химичен състав”, веднага става необходимо да се позовем на Бога.
Карандхара даса: Те казват, че не е необходим Бог, защото ако смесим два
химически елемента...
Шрила Прабхупада: Бог или не, все пак трябва да има някаква воля. Трябва да
има някакво съзнание. Два химически елемента се съединяват и се получава това и
това. Кой ги смесва? – Съзнанието. А това съзнание е Кршна. Навсякъде има
съзнание и щом признаеш това съзнание, трябва да го приемеш като личност.
Затова говорим за Кршна съзнание. В Бхагавад-гита се казва, че съзнанието е
всепроникващо. Вие имате съзнание и аз имам съзнание, но има и друго съзнание,
което е всепроникващо. Моето съзнание е ограничено в рамките на моето тяло,
твоето съзнание е органичено в рамките на твоето тяло, но съществува друго
съзнание, което е в теб, в мен и във всеки. Това е Кршна съзнание.
Всичко в свето е относително. Това е научен факт. Телата ни, животът ни,
интелигентността ни и всичко останало е относително. Животът на мравката може
да ни изглежда съвсем кратък, но за мравката нейният живот е с продължителност
приблизително сто години. Тези сто години са относителни за тялото. Също така и
Брахма, който живее невъобразимо дълго от наша гледна точка, живее само сто
години от негова гледна точка. Това е относителност.
Карандхара даса: Следователно относителността се основава на индивидуалното
ни положение.
Шрила Прабхупада: Да. Затова се казва, че това, което е храна за едни, е отрова за
други. Хората мислят, че щом те не могат да живеят на луната, никое друго
същество не може да живее там. Всеки мисли относително, по свой собствен начин.
Това е смисълът на „жабешката философия”. Жабата приема всички неща, като ги
съпоставя със своя кладенец. Тя няма способността да възприеме Атлантическия
океан, защото през живота си е познавала само своя кладенец. Богът е велик, но
ние мислим за величието Му от наша гледна точка, от гледна точка на
относителното величие. Някои насекоми се раждат през нощта, растат през нощта,
имат деца през нощта и умират през нощта. Те никога не виждат слънцето. Затова
те заключават, че няма такова нещо като ден. Ако попитате насекомото за утрото,
то ще каже: „Не може да съществува утро.” По същия начин, когато хората чуят
от писанията за голямата продължителност на живота на Брахма, те не вярват на
това. Те казват: „Как може някой да живее толкова дълго?” В Бхагавад-гита Кршна
казва:

сахасра-йуга-парйантам
ахар йад брахмано видух
ратрим йуга-сахасрантам
те ‘хо-ратра-видо джанах
„По изчисления на хората хиляда епохи, взети заедно, представляват
продължителността на един ден на Брахма. Такава е продължителността и на
нощта му.”
Следователно по тези изчисления Брахма живее много милиони години. Не
можем да повярваме на това, макар че в писанията то е доказано. С други думи, ние
заключаваме, че Кршна говори безсмислици, а ние говорим като авторитети. Дори
велики учени казват, че тези твърдения на писанията са измишльотини. Макар че
тези хора са негодници, те биват приемани за почитани учени. Като се опитват да
отхвърлят твърденията на Бога в разкритите писания, те поставят себе си над Него.
По този начин много глупаци с титла на учени и философи заблуждава целия свят.
Д-р Сингх: Разбира се, толкова много е писано за Дарвиновата теория. Във всяка
библиотека има стотици книги във връзка с нея.
Шрила Прабхупада: Приемат ли я или отхвърлят?
Д-р Сингх: Обикновено я приемат, но има и такива, които се произнасят много
критично за нея.
Шрила Прабхупада: Дарвин говори за еволюцията на видовете живот, но той няма
истинска информация за духовната еволюция. Той не знае нищо за напредъка на
духовната душа от по-низши към по-висши форми на живот. Той твърди, че човек е
произлязъл от маймуната, но можем да видим, че маймуната не е изчезнала като
биологичен вид. Ако маймуната е непосредственият прадядо на човека, защо
продължава да съществува?
Д-р Сингх: Дарвин казва, че биологичните видове не са създадени независими
един от друг, а произхождат един от друг.
Шрила Прабхупада: Щом не може да става дума за независимост, как може да
започва с някакъв определен биологичен вид? Той трябва да обясни как са
започнали да съществуват първоначалните биологични видове.
Карандхара даса: Учените твърдят, че земята е била създадена по биохимичен път
и отказват да приемат, че Богът е създал земята, защото смятат, че всечки ще ги
вземат за глупаци.
Шрила Прабхупада: Ако биологията и химията им са толкова напреднали, защо
не създадат нещо? Те твърдят, че ще създадат живот в бъдеще, но защо в бъдеще?
Животът вече е създаден. На бъдещето ли се основава науката? Не трябва да се
уповаваме на бъдещето, колкото и светло да ни изглежда то. Всеки смята, че
бъдещето ще бъде много светло, но какво е доказателството им за това? Те трябда
да приемат, че не знаят каква всъщност е истината. Те не могат да създадат дори
стръкче трева чрез биологичните и химичните си експерименти. Въпреки това те
твърдят, че сътворяването става по химичен или биологичен метод. Защо никой не
постави под въпрос всички тези глупости?
Д-р Сингх: В крайните си анализи върху произхода на живота те казват, че всичко
произхожда от материята. С други думи, живата материя е произлязла от неживата
материя.
Шрила Прабхупада: А откъде произлиза сега живата материя? Да не би в
миналото да е произлязла от неживата материя, а сега вече да не произлиза от нея?

Как се появява мравката? От калта ли се материализира? Дори мравката не
произлиза от безжизнената материя. Какво е доказателството им за тази теория?
Дарвин твърди, че в далечното минало не е съществувал интелигентният човек,
човекът просто е произлязъл от маймуната.Ако в миналото не е имало
интелигентен мозък, как тогава преди хиляди и хиляди години са били написани
тези ведически писания? Как обясняват един мъдрец като Вйасадева?
Д-р Сингх: Те нямат никакво обяснение Те просто казват, че това са неизвестни
мъдреци, живеещи в гората.
Шрила Прабхупада: Вйасадева може да не им е известен, но независимо от това
той е бил там. Как е получил такъв мозък?Той може де не е известен на теб или на
мен, но независимо от това резултатът от мозъка му е налице, неговата философия
е налице, неговият език, лингвистика, поетично представяне и сила на словото.
Може да не познаваш личността, но можеш да разбереш ума.
Д-р Сингх: От самото начало ли сществували всичките разновидности животни?
Шрила Прабхупада: Да. Едновременното им създаване е потвърдено в Бхагавадгита. Всички разновидности животни и хора, както и полубогове, са съществували
още от самото начало. Живото същество иска накакъв вид тяло и Кршна му го дава.
Тъй като то желае нещата по определен начин, то влиза в контакт с определени
качества на природата в материята. В зависимост от контакта си то получава
определен вид тяло. Психологическите възможности, умът, мисленето, чувстването
и желанието определят конкретния вид обстановка и тяло, които живото същество
ще получи. Съществува еволюционен процес, но това не е еволюция на боилогични
форми на живот. Това не означава, че един вид живот се развива от друг вид живот,
защото, както Кршна казва:
авйактад вйактайах сарвах
прабхавантй ахар-агаме
ратри-агаме пралийанте
татраивавйакта-самджнаке
„Когато започва денят на Брахма, това множество от живи същества започва да
съществува, и когато настъпи нощта на Брахма, всички те биват унищожавани.”
[Бхагавад-гита 8.18]
Еволюцията е духовна еволюция на индивидуалното същество през
различните форми на живот. Ако някой влезе в тялото на риба, той ще трябва да
премине постепенно еволюционния процес. Ако е на върха на стълбата и по
някакъв начин падне, той отново ще трябва постепенно да се изкачва по
еволюционната стълба. Разбира се, учените са толкова заети с изследвания, че не
могат да разберат това. Ако им кажете, че в следващия си живот ще станат дървета,
те ще мислят, че говорите глупости. В края на краищата какво можем да научим с
изследвания? Когато се узнае причината на всички причини, се узнава всичко,
достъпно за познанието, и не остава нищо неизвестно. Както казват Ведите: йасмин
виджнате сарвам евам виджнатам бхавати. Ако познаваме Абсолютната Истина,
знаем и всички останали истини, но ако не познаваме Абсолютната Истина, ние
сме в невежество. Човек може да не е титулован учен или професор, но той може
да оспори всяко твърдение и да говори уверено, ако знае едно нещо – Кршна.
Съвременната цивилизация е много горда със своята независимост, а всъщност е
толкова зависима от петрола. Ако се изчерпят петролните залежи, какво ще правят

тези негодници, учените? Няма да могат да направят нищо. Нека се опитат да
произведат петрол в епруветките си, достатъчно петрол, за да продължава
съществуването на цивилизацията им. В Индия сега има недостиг на вода. Какво
могат да направят учените за това? Те могат да знаят химическия състав на водата,
но не могат да я произведат, когато се случида има недостиг на вода. Те се нуждаят
от помощта на облаците и на всичко, което е управлявано от Бога. Всъщност те не
могат да направят нищо. Те отидоха до луната и срещу всичките си усилия взеха
малко прах и камъни. Негодниците от правителството събират данъци и напразно
харчат парите. Толкова е тяхната интелигентност. Това е държава от магарета, това
е всичко. Политиците не испитват нито съчувствие, нито състрадание. Те не
мислят, че трудно изкараните пари идват от народа, и ги харчат за да изстрелват
ракети до други планети. Единственото, което обещават, е че ще донесат от там
повече прах. В началото те могат да донесат само една шепа прах, но обещават покъсно да могат да донесат тонове. Какъв смисъл има всичко това?
Карандхара даса: Те вярват, че на Марс има живот.
Шрила Прабхупада: Това означава, че харчат пари за детинското си любопитство.
Те могат да изхарчват толкова много, за да задоволят любопитството си, а когато
толкова бедни страни ги молят за помощ, казват, че нямат пари. Те са много горди,
че са посетили луната, но защо не се поинтересуват как да отидат до Голока
Врндавана на Кршна? Ако отидат там, ще бъде удовлетворено цялото им
любопитство. Ще научат, че отвъд тази низша енергия в действителност
съществува по-висша, духовна енергия. Тази материална енергия не може да
действа независимо. Трябва да се присъедини духовната енергия. Материалните
елементи не са творчески сами по себе си. Душата е тази, която твори. Ние можем
да се опитваме да правим нещо с материята, но сама материята не твори.
Водородът и кислородът ще влязат в контакт само когато бъдат приведени в
движение от по-висша енергия. Само глупаците могат да очакват, че цялото
космическо проявление, което е само материя, ще започне да съществува от само
себе си. Можем да имаме хубава кола, но ако няма шофьор, каква е ползата от нея?
Докато човек не научи как да приведе в движение машината, докато не натисне
бутона, машината няма да започне да работи. По същия начин, без по-висша
енергия материалната енергия не може да действа. Зад това удивително
космическо проявление се намира весшата ръководеща енергия. Цялата тази
информация се намира в писанята, но въпреки това хората не вярват.
Всъщност всичко е собственост на Бога, но хората твърдят, че тази
собственост е тяхна или на тяхната страна. Сега се говори за проблема за
свръхнаселението, но истината е, че Бог ни е снабдил достатъчно с всичко.
Всъщност има достатъчно земя и достатъчно храта – но ако те се използват
правилно. Хората изкуствено си създават проблеми и учените им помагат, като им
дават толкова много средства за унищожение. Те просто окуражават негодниците и
измамниците, които се опитват да изконсумират собствеността на Бога. Ако
помагате на убиеца или на крадеца, вие също ставате престъпник. Не е ли така? В
света има толкова много проблеми поради това, че учените помагат на всички
крадци и измамници. Този, който не признава собствеността на Върховния Бог, е
крадец.
Нашата мисия е да вразумим тези негодници. Сега трябва да открием
начините, с които да постигнем това. Негодниците страдат, но понеже са синове на
Бога, те не трябва да страдат. Те не знаят, че има Бог или че има щастие. Те не

знаят нищо за блаженството или за вечния живот. Те са ангажирани в много
изследователски дейности и живеят по петдесет, шестдесет или седемдесет години.
След това не знаят какво ще се случи. Те не знаят, че животът е вечен. Всъщност
положението им е като положението на животно. Животното не знае какво ще се
случи след смъртта, нито пък в действителност очаква смъртта. То не знае защо е
тук, нито пък знае стойността на живота. Под влиянието на майа то просто яде,
спи, защитава се, съвкуплява се и умира. Това е всичко. Хората правят големи
усилия, но с каква цел? Те казват, че се борят така упорито, за да осигурят
бъдещето на следващото поколение, но за какво е това обезпечаване? Те не могат
да отговорят. Това движение за Кршна съзнание е предназначено да даде
истинската цел на живота, като постави в центъра на всичко Кршна, Бога.
Следователно в интерес на учените е да разберат голямото значение на това
движение.

VІІ.
Търсене на
духовната граница
Шрила Прабхупада
пристига в Америка
Няколко години след като Шрила Прабхупада пристига за пръв път в Америка,
негов ученик намира дневника, който той е водел по време на пътуването си от
Индия за Америка на борза на парахода Джаладута. В него има една поема,
написана на ръка на бенгалски. Тази поема Шрила Прабхупада пише на борда на
кораба веднага след пристигането му на пристанището в Бостън. Поемата много
добре предава първите впечатления на Шрила Прабхупада от западната
цивилизация и разкрива искрената му решителност да промени съзнанието на
Америка.
1
Мой скъпи Боже Кршна, Ти си толкова милостив към тази безполезна душа, но не
знам защо ме доведе тук. Сега можеш да правиш с мен всичко, каквото поискаш.
2
Но предполагам, че имаш някаква работа тук, в противен случай би ли ме
захвърлил в това ужасно място?
3

По-голямата част от хората тук са покрити от материалните гуни на невежеството и
страстта. Погълнати от материалния живот, те се смятат за много щастливи и
доволни и затова нямат никакъв всус към трансценденталното послание на
Васудева. Не знам как ще могат да го разберат.
4
Но знам, че без причинната Ти милост може да направи всяко нещо възможно,
защото Ти си най-съвършеният мистик.
5
Как ще разберат те сладостта на преданото служене? О, Господи, аз просто се моля
за милостта Ти, за да мога да ги убедя в Твоето послание.
6
По твоя воля всички живи същества са под контрола на илюзорната енергия и
затова, ако Ти пожелаеш, по Твое желание те могат да се освободят от ноктите на
илюзията.
7
Аз искам Ти да ги освободиш. Само ако желаеш тяхното освобождение, те ще
могат да разберат Твоето послание.
8
Думите на Шримад-Бхагаватам са Твоя инкарнация и ако един здравомислещ човек
ги слуша многократно със смирение, ще може да разбере Твоето послание.
9
В Шримад-Бхагаватам [1.2.17-21] се казва: „Шри Кршна, Божествената Личност,
който е Параматма [Свръхдушата] в сърцето на всеки и благодетелят на искрения
преданоотдаден, изчиства желанието за материално наслаждение от сърцето на
преданоотдадения, който изпитва удоволствие от посланията Му, които само по
себе си са благодетелни, ако правилно се слушат и повтарят. Чрез редовно слушане
на Бхагаватам и отдаване служене на чист преданоотдаден всичко, което
обезпокоява сърцето, практически се унищожава и човек безвъзвратно започва да
отдава любовно служене на величествения Бог, който е възхваляван с
трансцендентални песни. Когато в сърцето се установява любовното служене, от
него изчезват гуните на страстта [раджас], невежеството [тамас] и похотта и
желанието [кама]. Тогава преданоотдаденият се установява в гуната на доброто,
обновен от любовното служене на Бога, човек се освобождава от материалното
общуване [мукти] и достига научното знание за Божествената Личност. Така се
разсичат възелът в сърцето и всички опасения. Веригата от плодоносни дейности
[карма] се прекъсва, когато човек разбира, че господарят е душата.”

10
Той ще се освободи от влиянието на гуната на невежеството и страстта, и всички
неблагоприятни неща, натрупани дълбоко в сърцето, ще изчезнат.
11
Как ще ги накарам да разберат това послание на Кршна съзнание? Аз съм много
нещастен, недостоен и най-падналият. Ето защо искам благословията Ти, за да ги
убедя – защото съм безсилен да направя това сам.
12
По един или друг начин, о, Господи, Ти си ме довел тук, за да говоря за Теб. Сега,
мой Господи, от Теб зависи дали ще успея или ще се проваля – както Ти желаеш.
13
О, духовни учителю на всички светова! Аз мога само да повторя посланието Ти.
Затова, ако желаеш, можеш да направиш способността ми да говоря подходяща за
това да ме разберат.
14
Само по Твоята безпричинна милост думите ми могат да стната чисти. Сигурен
съм, че когато това трансцендентално послание проникне в сърцата им, те ще се
почувстват щастливи и ще се освободят от всички причиняващи страдания условия
на живот.
15
О, Господи, аз съм като кукла в ръцете Ти. Ако си ме довел тук, за да танцувам,
тогава накарай ме да танцувам, накарай ме да танцувам.
16
Нямам никаква преданост, никакво знание, но имам силната вяра в святото име на
Кршна. Дадоха ми титлата Бхактиведанта и сега, ако искаш, Ти можеш да я
изпълниш с истински смисъл.
Най-нещастният и незначителен просяк
А. Ч. Бхактиведанта Свами,
на борда на кораба Джаладута, Федерация Пиер
Бостън, Масачузетс, САЩ
18 септември 1965 г.

Изградете нацията
си на духовна платформа
Помолен през септември 1972 г. да говори в Университета в Найроби, Шрила
Прабхупада излиза през огромно множество студенти и служители в двора на
Тейфла Хол. На тази лекциятоъ съветва поданиците на развиващата се нация на
Кения: „Моля ви, развивайте духовно, защото духовното развитие е нормалното
развитие. Не имитирайте американците и европейците, които живеят като котки и
кучета. Вече съществува атомната бомба и щом избухне следващата война,
всичките им небостъргачи и всичко останало ще свърши...”
Дами и господа, много съм ви благодарен, че дойдохте тук да вземете
участие в срещата за разпространение на Кршна съзнание. Движението за Кршна
съзнание се опитва да доведе човешкото общество до точката, където животът на
всеки може да стане успешен. Днешната тема е истинският смисъл на човешкия
живот. Ние се опитваме да информираме целия свят за този смисъл.
Човешки живот се постига след много, много милиони години на
еволюцията. Трябва да помним, че има 8 400 000 биологични форми на живот,
според Падма Пурана. Животът започва с водните животни, защото в началото на
създаването цялата планета е била заляна от вода, както можем да научим от
ведическата литература. Този мматериален свят е съставен от пет груби елемента:
земя, вода, огън, въздух и етер. Освен тях има три фини елемента: ум,
интелигентност и его. Зад тях се намира духовната душа, която е покрита с тези
осем елемента. Тази инхормация е дадена в Бхагавад-гита.
Човешките същества не са единствените живи същества, които имат
духовна душа. Всички ние сме духовни души – зверовете, птиците, влечугите,
насекомите, дърветата, растенията, водните животни и т.н. Духовната душа е
просто покрита от различни дрехи, точно както някои от вас се обличат в бели
друхи, други- в зелени, трети в червени и т.н. Но ние не се занимаваме с дрехите:
ние се интересуваме от вас, защото сте духовни души. Това е казано в Бхагавадгита [5.18]:
видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама-даршинах
„Смиреният мъдрец въз основа на истинско знание приема еднакво учения и
благороден брахмана, кравата, слона, кучето и кучеядеца.”
Мъдрецът не прави никаква разлика въз основа на цмета, интелигентността
или биологичната форма на живот. Той вижда всяко живо същество като малка
частичка, духовна душа. Казано е:
кешагра-шата-бхагасйа
шатамшах садршатмаках
дживах сукшма-сварупо ‘йам
санкхйатито хи чит-канах

„Има безброй частици духовни атоми с размер на една десетохилядна част от върха
на косъма.” Понеже няма уреди, с които да определим размерите на духовната
душа, тя се измерва по този начин. С други думи, душата е толкова малка, че е помалка дори от атома. Тази малка частица е в теб, в мен, в слона, в гигантсике
животни, във всички хора, в мравката, в дървото – навсякъде. Но научното
познание не може да определи размерите на душата, нито докторът може да
установи на кое място в тялото е тя. Затова учените-материалисти заключават, че
няма душа. Но това не е истина. Душа има. Присъствието на душата определя
разликата между живото и мъртвото тяло. Щом душата напусне тялото, тялото
умира. То става безполезно и трябва да се изхвърли. Трябва да опитаме да разберем
това: значение има душата, а не тялото. Фактът, че душата се преселва, е обяснен в
Бхагава-гита [2.22]:
васамси джирнани йатха вахайа
навани грхнати наро ‘парани
татха шарирани вихайа джирнанй
анйани самйати навани дехи
„Както човек облича нови дрехи, захвърляйки старите, по същия начин душата
получава нови материални тела, изоставяйки старите и безполезни.”
Когато друхата остарее, ние я захвърляме и си слагаме нова дреха§ по
същия начин душата променя дрехите си според желанието. Тъй като неразделно
свързана с Бога частица, тя има божествени качества. Богът е върховната воля,
върховната власт, върховният независим, а ние, като неразделно свързани с Него
частици, притежаваме всички тези качества в малко количество. Ние мислим,
чувстваме и желаем. Във Ведите се казва, че Богът е върховната жива сила сред
всички други живи сили (четанаш четананам). Той снабдява всички живи същества
с необходимото за живот.
Ние, живите същества, сме безброй много. Броят ни няма граница. Но Богът
е един. Той също е жив, както сме и ние, но ние сме съвсем малки частички от тази
жизнена сила. Частицата злато например е същата по качество, както и златото в
мината. Ако направим химичен анализ на малката капка вода, ще установим, че тя
има същия състав като състава на обширния океан. Също така и ние сме еднакви с
Бога, защото сме неразделно свързани с Него частици. Тази божествена частичка,
душата, или жизнената сила, преминава от водните животни в дърветата и
растенията, след това от дърветата и растенията в насекомите, после във влечугите,
след това в тялото на птици и зверове. Дарвиновата теория за еволюциятя у сяма
чястечна обяснение на превъплътяването на душата. Дарвин просто е взел
информация от ведическата литература, без да схваща душата. Разликата е, че
душата преминава от биологичните форми на водните животни в в растения и
дървета, след това в тялото в насекомо, след това в птица, след това в животно. В
човешката форма тя преминава от нецивилизован живот в цивилизован и т.н.
Цивилизованият живот на човешкото същество е кулминацията на еволюцията.
Това е кръстопътят – оттук ние можем отново да влезем в цикличния процес на
еволюцията или да се издигнем до божествен живот. Изборът зависи от нас. Това
се казва в Бхагавад-гита.

Човешката форма на живот всъщност означава развито съзнание, затова не
трябва да пропиляваме живота си като котки, кучета и свине. Това е
предписаниято. Макар че това тяло е унищожимо както тялото на котката и кучето,
то се различава от тях по това, че в него човек може да постигне най-висшето
съвършенство на живота. Ние сме неразделно свързани с Бога частици, но по един
или друг начин сме паднали в това материално съществуване. Сега ще трябва да се
развиваме по такъв начин, че да можем да се върнем обратно вкъщи, при Бога.
Това е най-висшето съвършенство.
В действителност има друг свят, духовен свят. Както се казва в Бхагавадгита [8.20]:
парас тасмат ту бхаво ’нйо
’вйакто ’вйактат ’санатанах
йах са сарвешу бхугешу
нашйатсу на винашйати
„Но има и друга природа, която е вечна и трансцендентална по отношение на тази
проявена и непроявена материя. Тя е върховна и никога не бива унищожавана.
Когато целият този свят бива унищожаван, тази част остава такава, каквато е.”
В тази материална природа всичко се създава, продължава да съществува
известно време, дава някакво потомство, отслабва и накрая изчезва. Нашите тела са
създадени в даден момент чрез полово сношение. Спермата на бащата емулгира и
приема форма на грахово зърно, а живото същество, душата, се подслонява в тази
форма и като се приютява там, развива ръце, крака, очи и т.н. Това развитие
завършва в седмия месец и през деветия месец човешкото същество излиза от
утробата на майката. Детето се развива именно поради присъствието на душата.
Ако душата отсъства, няма развитие и детето се ражда мъртво. Ние можем да
вземем това тяло и да го запазим химически, но то няма да се развие. Развиване
означава промяна на тялото. Всички ние сме имали бебешки тела, но тези тела вече
не съществуват. Тялото на бебето се развива в тяло на дете, а тялото на детето – в
тяло на юноша, после в тяло на зрял човек и накрая в старческо тяло. Накрая
тялото изчезва напълно. Цялото космическо проявление, гигантска форма на този
материален свят, също се движи по този начин. То се създавна в даден момент,
развива се, поддържа се известно време и на определен етап изчезва. Това е
природата на мателриалния свят. Той се проявява през известни интервали и
отново изчезва (бхутва бхутва пралийате).
Думата бхава означава „природа”. Има друга природа, която никога не
изчезва, която е вечна. Като дживи, духовни души, ние също сме вечни. Това се
потвърждава в Бхагавад-гита [2.20]:
на джайате мрийате ва кадачин
найам бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашвато ’йам пурано
на ханйате ханйамане шарире
„За душата няма нито раждане, нито смърт. Нито пък, вече съществуваща, тя
пристава да съществува. Тя е неродена, вечна, винаги съществуваща, неумираща и
предвечна. Тя не умира, когато тялото умира.”

Както Богът няма раждане и смърт, така и ние, духовните души, не можем
да имаме нито раждане, нито смърт, но понеже мислим: „Аз съм това тяло”, –
смятаме, че се раждаме и умираме. Такова разсъждение се нарича майа, илюзия, и
щом се освободим от тази илюзия да отъждествяваме душата с тялото, ние
достигаме платформата, наречена брахма-бхута. Когато човек разбере: ахам
брахмасми – „Аз не съм това тяло. Аз съм духовна душа, неразделно свързана с
Върховния Брахман частица”, – той постига това, което се нарича реализация на
Брахман. Щом реализира Брахман, човек става щастлив.
Не е ли така? Ако разберете, че за вас няма раждане и смърт, че сте вечни,
нямали да станете щастливи? Да, разбира се. Така че когато човек е реализирал
Брахман, реализирал духа, той няма повече нищо общо с никакви стремежи и
оплаквания. Целият свят просто жадува и скърби. Сега вие африканците, се
стремите да станете като европейците и американците, а европейците загубиха
империята си и сега я оплакват. Така една група хора се стреи, а друга скърби. По
същия начин и материалният живот е просто комбинация от стремежи и
опраквания. Ние се стремим към нещата, които не притежаваме, и скърбим за
нещата, които сме изгубили. Това е материалната ни действителност. Но ако
реализираме, че сме частици, неразделно свързани с Върховната Божествена
Личност (Парабрахман), и че сме Брахман, ще превъзмогнем стремежите и
оплакванията.
Така нареченото световно блатство, което се опитват да постигнат
Обединените нации, ще стане възможно само ако стигнете до духовната
платформа, реализацията на Брахман. Тя е целта на човешкия живот. Хората не
бива да работят като котки, кучета и свине. Свинята е винаги много заета, ден и
нощ, в търсене на изпражнения. Когато ги намери, тя ги изяжда, възбужда
сесексуално и влиза в сношение без всякакъв подбор. Тя може да има сношение с
майка си или със сестрата си, или с който и да е друг, и това е свинският живот. Но
писанията посочват, че човешката форма на живот не е предназначена за упорит
труд за сетивно наслаждение както при котките, кучетата и свинете. Тя е
предназначена да се разбере: „Аз не принадлежа към този материален свят. Аз съм
духовна душа и съм вечен, но по един или друг начин съм паднал в този обусловен
живот на раждане, старост, болести и смърт. Това е целта на човешкия живот.
Просто се опитайте да разберете, че човешкият живот не е предназначен да
работим без отдих като свине, да наслаждаваме сетивата си и накрая изведнъж да
умрем.
Хората, които не вярват в душата, са в най-нещастно положение. Те не знаят
откъде идват и къде отиват. Знанието за душата е най-важното знание, но то не се
изучава в никой университет. Какъв е съставът на това тяло? Каква е разликата
между мъртвото и живото тяло? Защо тялото живее? Какво е положението на
тялото и каква е ползата от него? Днес никой не изучава тези въпроси, но чрез това
движение за Кршна съзнание ние се опитваме да научим хората, че те не ска тези
тела, а духовни души. Задълженията на човека са различни от задълженията на
котките и кучетата. Това е нашето послание.
Що се отнася до душата, еволюционният процес продължава. Ние се борим,
за да съществуваме, борим се да стигнем до позицията на вечен живот. Вечният
живот е възможен. Ако в тази човешка форма на живот направите всичко найдобро, на което сте способни, в следващия си живот ще получите духовно тяло.
Вашето духовно тяло си е във вас и щом се освободите от замърсяването на това

чатериално съществуване, то ще се развие. Това е целта на човешкия живот.
Хората не знаят какъв е истинският им интерес. Той е човек да реализира „Аза” си,
да разбере: „Аз съм неразделно свързана с Бога частица и трябва да се върна в
царството на Бога, да се присъединя към Бога.”
Както ние тук имаме обществен живот, така и в духовното ццарство Богът
също има обществен живот. Там можете да се присъедините към Него. Не е вярно,
че след като тялото умре, настава пустота. Не. Това е невярно схващане. В
Бхагавад-гита [2.12], на бойното поле Курукшетра Кршна казва на Арджуна:
на тв евахам джату насам
на твам неме джанадхипах
на чаива на бхавишйамах
серве вайам атах парам
„Никога не е имало време, когато Аз да не съм същшествувал, нито ти, нито всички
тези царе, нито в бъдеще някой от нас ще престане да съществува.”
Методът за постигане на вечен живот е много лесен и същевременно труден.
Той е труден, защото хората отначало не вярват в превъплатяването на душата. Но
ако просто приемем знанието от авторитетите, методът става много лесен. Методът
за Кршна съзнание е да получаваме знание от Кршна – не обикновено същество,
обусловено от законите на материалната природа, а най-съвършеното същество.
Знание, получено от обусловено същество, със сигурност е несъвършено.
Какви са недостатъците на обусловената душа? – Тя със сигурност допуска
грешки, със сигурност е в илюзия, със сигурност мами другите и със сигурност има
несъвършени сетива. Ние не можем да придобием знание по съвършен начин,
защото искаме да мамим другите и сетивата ни са несъвършени. Въпреки че
сетивата ни са несъвършени, ние много се гордеем с очите си и искаме да видим
всичко. Затова някои казват: „Можете ли да ми покажете Бога?” Всъщност
отговорът е – да. Защото не можете да виждате Бога всеки момент? Кршна казва:
расо ‘хам апсу каунтейа – „Аз съм вкусът на водата.” Всеки пие вода и тя има вкус.
Ако мислим за този вкус, че той е Богът, ние започваме метода за реализация на
Бога. Кршна казва също: прабхасми шаши сурйайох – „Аз съм слънчевата и
лунната светлина.” Всеки ден ние виждаме слънчевата и лунната светлина и ако
мислим за това, как слънцето и луната излъчват светлина, в крайна сметка ще
стигнем до Бога. Има толкова много подобни примери. Ако искате да станете
осъзнати за Бога и да реализирате Бога, не е много трудно. Просто трябва да
следвате предписаните методи. Както се казва в Бхагавад-гита [18.55]: тато мам
таттвато джнатва. Просто трябва да разберем Бога, да се опитаме да разберем
появяването Му, напускането Му и функциите Му.След като напусне това тяло,
човекът, който е разбрал Бога, или Кршна, не се връща повече, зада приема друго
материално тяло. Кршна казва: мам ети – „Той идва при Мен.” Това е нашата цел.
Затова не трябва да пропиляваме времето си, живеейки като котки и кучета.
Би трябвало да живеем удобно, но в същото време трябва да бъдем и Кршна
осъзнати, т.е. осъзнати за Бога. Това ще ни помогне да станем щастливи. Без да
разберем Бога и без да имаме съзнание за Бога, няма никаква възможност за мир и
щастие. Начинът за постигане на мир и щастие е даден в Бхагавад-гита.
Ако наистина искате да разберете Бога, ще Го разберете много лесно. Богът
е собственикът на всичко. Йшавасйам идам сарвам. За нещастие, ние си мислим, че

ние сме собствениците. Във вашата страна напримчер някога англичаните
твърдяха, че са собственици, сега вие твърдите, че сте собственици – така че кой
може да каже какво ще се случи в бъдеще? Всъщност нисой не знае кой е
истинският собственик. Земята е собственост на Бога, а ние само си мислим: „Аз
съм собственикът. Аз притежавам това, аз притежавам онова.” Америка всъщност е
съществувала и преди европейците да се заселят там, но сега американците си
мислят: „Ние сме собствениците.” По същия начин преди тях червенокожите
индианци са мислели: „Ние сме собствениците.” Истината е, че никой човек не е
собственикът, собственикът е Богът.
ишвасйам идам сарвам
йат ким ча джагатйам джагат
тена тйактена бхунджитха
ма грдхах касйа свид дханам
„Всичко одушевено и неодушевено, което съществува във вселената, е собственост
на Бога и е под Неговия контрол. Затова човек трябва да приема само тези неща,
които са му необходими, които са отредени като негов дял, и не трябва да приема
нищ друго, знаейки добре на кого принадлежи то.” [Йшопанишад 1]
Това е реализацията, която искаме да постигнем. Кршна има правото на
собственост върху всички форми – американските форми, африканските форми,
котешките форми, кучешките форми, формите на дърветата и т.н., – защото в
действителност Той е собственикът на върховният баща.Ако разберем дори само
това, ние постигаме реализация на Бога. Всъщност ако реализираме Бога, както е
препоръчано в автентичните книги и ведическата литература, ще установим, че
няма да има повече раздори между тези или онези партии. Всичко ще бъде
спокойно.
Всеки има право да ползва собствеността на Бога, точно както синът има
правото да живее за сметка на баща си. В писанията се казва, че дори и на малкото
животно в нашия дом трябва да даваме храна. Това е духовен комунизъм. Никой не
трябва да остава гладен, дори змията. Ние се страхуваме от змии, но ако открием
змия в къщата си, наш дълг е да се погрижим тя да бъде нахранена. Това е
съзнанието за Бога, или Кршна съзнанието:самах сарвешу бхутешу. Този, който е
трансцендентален, е еднакво предразположен към всяко живо същество. Бхагавадгита посочва, че когато човек приема всички по еднакъв начин, като неразделно
свързани с Върховния Бог частици, той всъщност започва живота си на преданост.
Движението за Кршна съзнание се опитва по потвърден начин да накара всеки да
разбере какво е той и каква е целта на живота му. Този метод за пречистване на
сърцето се следва много лесно. Човек просто трябва да повтаря маха-мантрата –
Харе Кршна, Харе Кршна, Кршна Кршна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама
Рама, Харе Харе. Можете да видите, че в това движение има момчета и момичета
от различни страни и различни религии, но никой не се занимава с никакви
отделни секти, страни или религиозни тела. Ние просто се занимаваме с това да
узнаем себе си и нашата връзка с Бога.
Богът е върховният собственик и всички ние сме Негови синове, слуги.
Затова нека служим на Бога, както се препоръчва в Бхагавад-гита. Щом разберем,
че Богът е собственикът на всичко, ще бъдат разрешени всички беди и затруднения
в света. Това ще изисква известно време.Не очакваме всеки да разбере тази висша

философия, но ако интелигентните хора във всяка страна се опитаот да я разберат,
това ще бъде достатъчно. В Бхагавад-гита се казва:
йад йад ачарати шрештхас
тат тад еветаро джанах
са йат праманам куруте
локас тад анувартате
„Каквото върши една ведика личност, обикновените хора следват. И какъв пример
дава с действията си, целият свят следва.”
Затова приканваме най-интелигентните хора в света да разберат
философията на Кршна съзнание и се опитваме да я разпространим из целия свят.
Сега сме дошли в африканските страни иканим всички интелигентни африканци да
разберат тази философия и да я разпространяват. Вие се опитвате да се развиете,
датова ви моля, развивайте се духовно, защото духовното развитие е нормалното
развитие. Не имитирайте американците и европейците, които живеят като котки и
кучета. Такава цивилизация, основана на съзнанието за сетивно наслаждение, не
може да се задържи дълго. Вече съществува атомната бомба и щом избухне
следващата война, всичките им небостъргачи и всичко останало ще свърши.
Опитайте се да разберете това от гледна точка на човешкия живот, от духовна
гледна точка. А това е същността на движението за Кршна съзнание. Затова ви
моля да се опитате да разберете тази философия. Много ви благодаря.

Състраданието на светец
Всяка религия има своите светци, но всички светци споделят едно и също
трансцендентално духовно качество: състрадание. Шрила Прабхупада обяснява...
Днес ще говоря за възхваляването на святото име на Бога. Това е темата,
която се обсъжда между Махараджа Харикшит и Шукадева Госвами във връзка с
един брахмана, който бил много паднал и се отдавал на всякакъв вид греховни
дейности, но бил спасен само чрез повтарянето на святото име. За това се разказва
в Шеста песен на Шримад-Бхагаватам.
В Пета песен на Шримад-Бхагаватам са обяснени много добре планетарните
системи във вселената. Във вселената има планети, които на санирачи адски.
Всъщност не само Шримад-Бхагаватам – всечки останали религиозни писания
също съдържат описания на ада и рая. В Шримад-Бхагаватам ще намерите къде са
разположени адските планети, на какво разстояние са от земната планета, точно
както получавате информация от съвременната астрономия. Астрономите са
изчислили разстоянието между Земята и Луната и между Земята и Слънцето; по
същия начин и Бхагаватам съдържа описание на адските планети.
Ние наблюдаваме различни атмосферни условия дори на тази планета. В
западните страни близо до Северния полюс климатът се различава от климата на
Индия, която е близо до екватора. Както има различни в атмосферата и условията
на живот на тази планета, така съществуват и много планети с различни атмосфери
и различни условия на живот.

След като чува описанието на адските планети от Шукадева Госвами,
Парикшит Махараджа казва:
адхунеха маха-бхага
йатхаива наракан нарах
наногра-йатанан нейат
тан ме вйакхйатум архаси
„Господарю, чух от теб за адските планети. Там биват изпращани хора, които са
много грешни.” [Шримад-Бхагаватам 6.1.6] Парикшит Махараджа е ваишнава
преданоотдаден , а един ваишнава винаги изпитва състрадание към тези, които
страдат. Той страда много от нещастията на другите. Когато Господ Исус Христос
се появил например, той много страдал заради окаяното положение на хората.
Независимо от товя, къде са се родили или към коя секта принадлежат, всички
ваишнави, преданоотдадени, т.е. всички хора, които са осъзнати за Бога (Кршна
осъзнати), са състрадателни. Затова да се хули ваишнава, проповедник на
величието на Бога, е голям грях.
Кршна, Богът, никога не търпи обидите, извършени в лотосовите крака на
ваишнава. Крпамбудхи – един ваишнава е океан от милост. Ванчха-калпа-тару –
всеки има желания, но един ваишнава може да изпълни всички желания. Калпатару означава „дърво на желанията”. В духовния свят има дърво, наречено дърво на
желанията. В материалния свят всяко дърво дава определен вид плод, но на
Кршналока, както и на Ваикунтха планетите, дърветата са духовни и ще
изпълняват всичките ви желания. Това се описва в Брахма-самхита – чаитаманипракара-садмасу калпа-вркша.
Ваишнавите биват назовавани маха-бхага, което означава „щастливци”.
Този, който стане ваишнава и е осъзнат за Бога, е много щастлив.
Чаитанйа Махапрабху обяснява, че живото същество преминава през
различни биологични форми на живот, в различни планетарни системи из цялата
вселена. То може да отиде навсякъде – в ада или рая, – според това, какво иска и за
какво се е подготвил. Има много райски планети, много адски планети и много
видове живот. Има 8 400 000 форми на живот. Живото същество обикаля,
странства през тези форми и си създава тела според манталитета си в настоящия
живот. Каквото посееш, това ще пожънеш.
Чаитанйа Махапрабху казва, че от всички тези безброй живи същества,
които пътуват из материалния свят, щастливо е едно, не всяко. Ако всяко беше
щастливо, всички биха се заели с Кршна съзнание. Крщна съзнание се
разпространява свободно навсякъде. А защо хората не го приемат? – Защото са
нещастни. Затова Чаитанйа Махапрабху казва, че само тези, които са щастливи, се
посвещават на Кршна съзнание и получават благонадежден живот, приятен живот,
блажен живот, живот на знание.
Дълг на ваишнавите е да ходят от врата на врата, за да правят нещастните
хора щастливи. Ваишнавите мислят: „Каокс могат да се освободят тези хора от
адския си живот?” Това е въпросът и на Махараджа Парикшит. „Господарю – казва
той, – ти обясни, че според греховните си дейности човек бива поставен в адски
условия на живот, отива на адските планетарни система. Кажи ми сега кои са
начините, с които може да се противодейства, така че тези хора да бъдат
освободени?” Това е въпросът.Когата идва ваишнава, когато идва Самият Бог, син

на Бога или Негов много доверен преданоотдаден, единствената им мисия е да
спасят грешните, които страдат. Те знаят как да направят това.
Когато Прахлада Махараджа посреща Нрсимхадева, той казва:
наиводвидже пара буратйайа ваитаранйас
твад-вилйа-гайана-махамрта-магна-читтах
шоче тато вимукха-четаса индрийартхамайа-сукхайа бхарам удвахато вимудхан
„Мой Господи – казва Прахлада, – не съм загрижен много за собственото си
освобождение.” [Бхагаватам 7.9.43] Майавади философите много се страхуват да
не се провали личното им спасение. Те си мислят: „Ако отида да проповядвам, като
общувам С ДРУГИ ХОРА, МОГА ДА ПАДНА И С МОЯТА РЕАЛИЗАЦИЯ ЩЕ
БЪДЕ СВЪРШЕНО.” Затова те не отиват. Само ваишнавите отиват, с риска да
паднат – но те не падат. Те могат да отидат дори в ада, за да освободят
обусловените души. Тази мисия на Прахлада Махараджа. Той казва: наиводвидже –
„Не съм много обезпокоен от това, че живея в този материален свят.”
Прахлада Махараджа продължава: „Не съм загрижен за самия себе си,
защото по един или друг начин съм проучен да бъда винаги Кршна осъзнат.” Тъй
като е Кршна осъзнат, той е уверен, че в следващия си живот ще отиде при Кршна.
В Бхагавад-гита се казва, че ако човек стриктно следва регулиращите принципи на
Кршна съзнане, сигурно е, че в следващия си живот ще достигне върховното
местоназначение.
Прахлада Махаладжа продължава: „Аз се безпокоя само от едно.” Само
вижде, макар че той не се безпокои за самия себе си, все пак той е загрижен. Той
казва: шоче тато вамукха-четасах – „Тревожа се за тези, които не са Кршна
осъзнати. Те са моята тревога. Не се безпокоя за себе си, но мисля за тези, които не
са Кршна осъзнати.” Защо те не са Кршна осъзнати? – Майа-сукхайа бхарам
удвахато вимудхан. Тези измамници са създали една фалшива цивилизация за
временно щастие.
Майа-сукхайа. Всъщност това е истината. Ние имаме фалшива цивилизация.
Всяка година се произвеждат толкова много автомобили и за тях трябва да се
изкопаят и подготвят толкова много шосета. Това създава проблем след проблем.
Затова то е майа-сукхайа, илюзорно щастие. Но въпреки всичко ние се опитваме да
станем щастливи по този начин. Опитваме се да измислим някакъв начин, за да
станем щастливи, но това само ни създава нови и нови проблеми.
Вашата страна има най-големия брой коли, но това не е решило нито един
проблем. Произвеждате коли, за да разрешите проблемите на живота си, но от опит
знам, че това просто създава повече проблеми. Когато ученикът ми Дайананда
поиска да ме заведе на лекар в Лос Анжелос, трябваше да пътувам цели тридесет
мили, за да мога изобщо да се консултирам с доктор. Щом веднъж сте произвели
коли, ще трябва да пътувате тридесет и четиридесет мили, за да се видите с
приятелите си.
За един час можете да прелетите от Ню Йорк до Бостън, но ще ви е
необходимо повече време да отидете до самото летище. Това положение се нарича
майа-сукхайа. Майа означава „фаршиво”, „илюзорно”. Опитваме се да си създадем
благоприятни условия, но с това си навличаме други, неприятни условия. Това е
начинът, по който върви материалният свят. Ако не сме удовлетворени от

естествения комфорт, даден ни от Бога и природата, и искаме да си създаваме
изкуствен комфорт, ще трябва даси създадем и неприятности. Повечето хора не
знаят това. Те смятат, че си създават много комфортни условия, но всъщност
пътуват петдесет мили до работната си, за да си изкарат прехраната, и тридесет
мили, за да се върнат. Във връзка с тези условия Прахлада Махараджа казва, че
тези вимудхани – материалистите, негдниците – си създават ненужно бреме само за
да изпитат временно щастие. Вимудхан, майа-сукхайа бхарам удвахто. Затова във
ведическата цивилизация се препоръчва човек да се освободи от материалния
живот, да приеме саннйаса стъпалото на отречението от живота, ида води духовен
живот без никакви безпокойства.
Ако човек може да се занимава с Кршна съзнание, водейки семеен живот,
това е много добре. Бхактивинода Тхакура е бил семеен, съдия, и въпреки това е
отдавал предано служете толкова хубаво. Дхрува Махараджа и Прахлада
Махараджа са били грхастхи, семейни, но са се били обучили по такъв начин, че
независимо от семейния им живот служене не е преставало. Затова Прахлада
Махараджа казва: „Научих изкуството винаги да оставам в Кршна съзнание.” Какво
е това изкуство? – Твад-вирйа-гайана-махамрта-магна-читтах. Възхваляване на
дейностите и забавленията на Бога. Вирйа означава „много героичен”.
Дейностите на Кршна са много героични. Можете да прочетете за тях от
Кршна, Върховната Божествена Личност. Името на Кршна, Неговата слава,
Неговите дейности, Неговите придружители и всички останали неща, свързани с
Него, са героични. Прахлада Махараджа казва във връзка с това: „Сигурен съм, че
където и да отида, мога да възхвалявам Твоите героични дейности и да бъда
спасен. Невъзможно е да падна. Но аз се тревожа за тези хора, които са си създали
цивилизация, в която винаги са заети с изнурителен труд. За тях мисля.”
Прахлада казва по-нататък:
прайена дева мунайах сва-вимукти-кама
маунам чаранти виджане на парартха-ништхах
наитан вихайа крпанан вимумукша еко
нанйам твад асйа шаранам бхрамато ‘нупашйе
Мой Господи, има много святи личности и мъдреци, които са много загрижени за
собственото си освобождение.” [Бхагаватам 7.9.44] Мунайах означава „святи
личности” или „философи”. Прайена дева мунайах сва-вимукти-камах – те са
твърде загрижени за собственото си освобождение. Те се опитват да живеят на
усамотени места като Хималаите. Не говорят с никого и винаги се страхуват да
контактуват с обикновени хора от градовете, за да не бъдат обезпокоени или да
стане така, че да паднат. Те си мислят: „По-добре да спася себе си.”
Прахлада Махараджа съжалява, че тези велики святи личности не идват в
градовете, където хората са създали цивилизация, основаваща се на изнурителен
труд ден и нощ. Такива светци не са много състрадателни. Той казва: „Тревожа се
за хората, които работят непосилно без всякаква нужда, само заради сетивно
наслаждение.”
Дори и да има някакъв смисъл от такава упорита работа, тези пора не го
знаят. Единственото, което знаят, е сексът. Те или отиват да танцуват голи, или
отиват в заведение със стриптийз, или ходят насам-натам. Прахлада Махараджа
казва: наитан вихайа крпанан вимумукша еках – „Мой Господи, не се нуждая от

освобождение за самия себе си. Докато не взема всички тези глупаци с мене, аз
няма да си отида.” Той отказва да отиде в царството на Бога, без да вземе всички
тези паднали души със себе си. Това е ваишнава. Нанйам твад асйа шаранам
бхрамато ‘нупашйе – „Аз само искам да ги науча как да се отдадат на Теб. Това е
всичко. Това е целта ми.”
Един ваишнава знае, че щом човек се отдаде, ътят му е разчистен.
Наиводвидже пара дуратйайа-ваитаранйас твад-вирйа-гйана-махамрта-магначиттах – „Нека по някакъв начин се преклонят пред Кршна.” Това е прост метод.
Всичко, което трябва да направите, е да се преклоните пред Кршна с вяраи и да
кажете: „Мой Боже, Кршна, толкова много животи, от толкова отдавна съм Те
забравил. Сега идвам в съзнание – моля Те, приеми ме.” Това е всичко. Ако човек
просто овладее тази техника и искрена се отдаде на Бога, пътят пред него
незабавно се открива. Това са философските мисли на ваешнава. Един ваишнава
винаги мисли за това, как могат да бъдат освободени обусловените души. Той
винаги прави плановете си по този начин, точно като Госвамите. Какво е било
задължението на шестимата Госвами от Врндавана, преките ученици на Бог
Чаитанйа? На това отговаря Шриниваса Ачарйа:
нана-шастра-вичаранаика-нипунау сад-дхапма-самстхапакау
локанам хита-каринау трибхуване манйау шаранйакарау
радха-кршна-падаравинда-бхаджананандена матталикау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау
„Шестимата Госвами – Шри Санатана Госвами, Шри Рупа Госвами, Шри
Рагхунатха Батта Госвами, Шри Рагхунатха даса Госвами, Шри Джива Госвами и
Шри Гопала Бхатта Госвами – са съвършени в задълбоченото изучаване на
разкритите писания с цел да установят вечните религиозни принципи за благото на
всички човешки същества. Те винаги са потопени в същото емоционално
състояние, което изпитват гопите, и са ангажирани в трансцендентално любовно
служене на Радха и Кршна.” [Шадгосвами-аштака 2]
С подобно състрадание на ваишнава Парикшит Махараджа казва на
Шукадева Госвами: „Ти описа различните видове адски условия на живот. Кажи ми
сега как тези, които страдат, могат да бъдат освободени. Бъди така милостив,
обясни ми това.”
адхунеха маха-бхага
йатхаива наракан нарах
наногра-йатанан нейат
тан ме вйакхйатум архаси
Нара означава човешки същества, тези, които са паднали. Наракан нарах /
наногра-йатанан нейат тан ме – „Как те могат да бъдат освободени от жестоките си
страдания и ужасните болки?” Такова е сърцето на един ваишнава. Махараджа
Парикшит казва: „По един или друг начин те са стигнали до този адски живот. Но
това не означава, че трябва да останат в това положение. Трябва да има някакви
начини, чрез които да могат да бъдат освободени. Бъди милостив, обясни ми това.”
Шукадева Госвами отговаря:

на чед ихаивапачитим йатхамхасах
кртасйа курйан мана-укта-панибхих
дхрувам са ваи претйа наракан упаити
йе киртита ме бхаватас тигма-йатанах
„Да. Вече описах различните видове адски условия и много тежкия, изпълнен със
страдания живот. Но човек трябва да се противопостави.” [Бхагаватам 6.1.7]
Как може да стане това? Греховни дейности се извършват по различни
начини. Можем да извършим греховна дейност или просто да си мислим: „Ще убия
този човек.” И едното, и другото е греховно. Когато умът мисли, чувства и желае,
има действие.
Оня ден в една книга прочетох, че ако нечие куче те лае, когато минаваш по
пътя, според закона това се смята за нарушение от страна на собственика на кучето.
Не трябва да се позволява кучето да плаши хората с лаенето си, затова всеки трябва
да се погрижи за собственото си куче. Прочетох това. Това е закон за вашата
страна. Кучето просто си лае, но това е грешно. Кучето не носи отговорност,
защото то е животно, но понеже собственикът му го е направило свой най-добър
приятел, той отговаря пред закона. Ако куче отвън влезе в дома ви, то може да не
бъде убито, но собствениците му могат да бъдат дадени под съд.
Точно както лаенето на кучето е незаконно, така и когато оскърбяваме
другите, това е греховно. То е точно като лаенето. Следователно греховни дейности
могат да се извършат по много начини. Дали мислим за греховна дейност, говорим
за нещо греховно или извършваме греховна дейност, всичко това бива смятано за
греховна дейност. Дхрувам са ваи претйа наракан упаиати. Човек трябва да изтъпи
наказание за тези греховни дейности.
Хората не вярват в следващия живот, защото искат да избегнат това
безпокойство. Но не можем да го избегнем. Трябва да действами според закона. В
противен случай ще бъдем наказани. Аз не мога да избегна закона на Бога. Това не
е възможно. Мога да измамя другите, да извърша кражба и да се скрия, като по
този начин се спася от по-висшия закон, закона на природата. Има толкова много
свидетели. Дневната светлина е свидетел, лунната светлина е свидетел, а Кршна е
върховният свидетел. Не можеш да кажеш: „Аз извършвам този грях, но никой не
ме вижда.”
Кршна е върховният свидетел, намиращ се в сърцето ти. Той си отбелязва
какво мислиш и какво правиш. Той дава също и улесненията за това. Ако искаш да
направиш нещо, за да удовлетвориш сетивата си, Кршна дава улеснения за това
действие. Това се потвърждава в Бхагавад-гита. Сарвасйа чахам хрди саннивиштах
– „Аз съм в сърцето на всеки.” Маттах смртир джнанам апоханам ча – „От Мен
идват паметта, зтнанието и забравата.”
По този начин Кршна ни дава шанс. Ако искате Кршна, Той ще ви даде
възможност да Го имате, а ако не искате Кршна, Той ще ви даде възможността да
Го забравите. Ако искате да се наслаждавате, забравяйки Кршна, забравяйки Бога,
Кршна ще ви даде всички благоприятни условия, за да забравите, а ако искате да се
наслаждавате на живот в Кршна съзнание, Той ще ви даде възможност да
напреднете в Кршна съзнание. Това зависи от вас.
Щом смятате че можете да бъдете щастливи без Кршна съзнание, Кршна не
се противопоставя на това. Йатхеччхаси татха куру. След това дава съветите Си на
Арджуна, Той просто казва: „Вече всичко съм ти обяснил. Сега можеш да

направиш това, което поискаш.” Арджуна веднага отговаря: каришйе вачанам тово
– „Сега ще изпълня нареждането Ти.” Това е Кршна съзнание.
Богът не се намесва в малката ви независимост. Ако искате да действате
според нареждането Му, Той ще ви помогне. Дори и да падате понякога, ако сте
искрени – „Отсега нататък ще бъда Кршна осъзнат и ще изпълнявам Неговите
заповеди”,– Кршна ще ви помогне. Във всички случаи,дори и да паднете, Той ще
ви извини и ще ви даде по-голяма интелигентност. Тази интелигентност ще казва:
„Не прави това. Продължавай да изпълняваш дълга си.” Но ако искате да забравите
Кршна, ако искате да сте щастливи без Кршна, Той ще ви даде толкова много
възможности, че ще забравяе Кршна живот след живот.
Тук Парикшит Махараджа казва: „Не е вярно, че ако кажа, че нява Бог, няма
да има Бог, или че няма да бъда отговорен за това, което правя.” Това е атеистична
теория. Атеистите не искат Бога, защото винаги са грешни. Ако мислеха: „Има
Бог”,– щяха да бъдат принудени да треперят при мисълта за наказание. Затова те
отричат съществуването на Бога. Това е методът им. Те смятат, че ако не приемат
Бога, няма да има наказание и могат да си вършат каквото им се харесва.
Когато заекът бива нападан от по-големи животни, той си затваря очите и си
мисли: „Няма да бъда убит.” Но все едно той бива убит. Така и ние можем да
отричаме съществуването на Бога и законите на Бога, но независимо от това Богът
и Неговите закони съществуват. Можете да кажете пред висшия съд: „Не ни
интересува законът на държавата!”,– но ще бъдете принудени да приемете този
закон дори насила. Ако отричате държавния закон, ще ви вкарат в затвора и ще ви
накарат да страдате. Също така глупаво може да отричате съществуването на Бога
– „Няма Бог.” Или „Аз съм Бог.” Но независимо от това, вие сте отговорни за
всичките си дейности, както добри, така и лоши.
Има два вида дейности – добри и лоши. Ако действате добре и вършите
благочестиви дейности, ще имате добра съдба, а ако действате греховно, ще трябва
да страдате. Затова Шукадева Госвами казва:
тасмат пураивашв иха папа-нишкртау
йатета мртйор авипадйататмана
дошасйа дрштва гуру-лагхавам йатха
бхошак чикитсета раджам нидана-вит
[Бхагаватам 6.1.8]
Има различни видове изкупления. Ако извършите някакъв грях и му
противодействате с нещо друго, това е изкупление. Примери за това има в
християнската Библия. Шукадева Госвами казва: „Трябва да знаете, че носите
отговорност, и според сериозността на греховете си ще трябва да преминетепред
някакъв вид изкупление, както е описано в шастрите, писанията.”
Както когато човек е болен, той отива на лекар и му плаща за това като един
вид изкупление, така и според ведическия начин на живот има класа брахманите,
при които човек трябва да отиде, за да му бъде предписано изкупление според
греховете, които е извършил.
Шукадева Госвами казва, че човек трябва да следва предписанието му
според сериозността на греховния му живот изкупление. Той продължава с
примера: дошасйа дрштва гуру-лагхавам йатха бхишак чикитсета руджам ниданавит. Когато човек отиде на лекар, лекарът му предписва евтино или скъпо

лекарство, според сериозността на заболяването. Ако човек има само главоболие,
лекарят може да му предпише само аспирин, но ако заболяването му е много
тежко, той предписва операция, която струва хиляди долара. Така и греховният
живот е болестно състояние и за да оздравее, човек трябва да следва предписаното
лечение.
Приемането на цикъла от раждане и смърт е болестно състояние за душата.
За душата няма нито раждане, нито смърт, нито болести, защото тя е духовна.
Кршна казва в Бхагавад-гита [2.20]: на джайате – за душата няма раждане и –
мрийате – няма смърт. Нитйах шашвато ‘йам пурано / на ханйате ханйамане
шарире. Душата е вечна и винаги съществуваща. Тя не загива със смъртта на
тялото. На ханйате ханйамане шарире. На ханйате означава, че тя не може да бъде
убита, нито унищожена, дори след унищожаването на това тяло.
В съвременната цивилизация липсва образование, което да учи хората какво
става след смъртта. Следователно образованието ни е много несъвършено, защото
без знанието, какво става след смъртта, човек умира като животно. Животното не
знае, че ще получи друго тяло. То няма такова знание.
Човешкият живот не е предназначен човек да бъде животно. Човек трябва да
се интересува не само от ядене, спане, сексуален живот и защита. Може да си
устроите яденето много добре, може да имате много сгради за спане, може много
добре да си нагласите сексуалния живот или да имате много добра система за
защита, но това не означава, че сте човешко същество. Този вид цивилизация е
живот на животни. Животните също се онтересуват от ядене, спане, сексуален
живот и се защитават по свой си начин. Къде тогава е разликата между живота на
човека и на животното, ако вие, хората, се ангажиране само в тези четири
принципа, свързани с тялото?
Разлика има, когато човешкото същество е любознателно: „Защо съм
поставен в това нещастно положение? Има ли някакво средство срещу това? Има
ли вечен, непрекъснат живот? Не искам да умирам. Искам да живея много
щастливо и в мир. Има ли възможност за това? Какъв е начинът? Каква е тази
наука?” Когато възникнат такива запитвания и човек се опита да намери отговор на
тези въпроси – това е човешка цивилизация. В противен случай тя е кучешка
цивилизация, животинска цивилизация.
Животните са доволни, ако могат да ядат, да сптят, да имат секс и някаква
защита. А всъщност защита няма, защото никой не може да се придпази от ръцете
на жестоката смърт. Хиранйа-кашипу например искал да живее вечно и затова се
подложил на сурови въздържания. Така наричаните „учени” сега казват, че ще
спрат смъртта с научни средства. Това е друго налудничаво изказване. Това е
невъзможно. Можете да напреднете много в научното знание, но няма да стигнете
до научно решение на тези четири проблема – раждане, смърт, старост и болести.
Този, който е интелигентен, силно ще желае да разреши тези четири
основни проблема. Никой не иска да умира. Но няма никакво средство против това.
Аз трябва да умра. Всеки иска да спре нарастването броя на населението, като
използва противозачатъчни средства, но въпреки това раждането продължава.
Раждането не може да бъде спряно. Може да създадете най-съвременните
лекарствени средства чрез научните си методи, но не можете да спрете болестите.
Не е възможно да оздравеете само с гълтането на таблетки.
В Бхагавад-гита се казва: джанма-мртйу-джара-вйадхидухкхадошанударшанам – човек може да смята, че е разрешил всички проблеми на живота

си, но къде е решението на тези четири проблема: раждане, смърт, старост и
болести? Разрешение на тези проблеми е Кршна съзнанието.
В същата книга Кршна казва още:
джанма карма ча ме дивйам
евам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам ети со ‘рджуна
[Бхагавад-гита 4.9]
Всеки от нас изоставя тялото си всеки миг. Последната фаза на изоставянето се
нарича смърт. Но Кршна казва: „Ако човек разбере Моето появяване и напускане и
Моите дейности – не повърхностно, а наистина, – след като напусне тялото си,
никога повече няма да получи материално тяло.”
Какво става с този човек? Мам ети – той се връща при Кршна. Ако трябва да
отидете при Кршна, трябва да подготвите духовното си тяло. Това е Кршна
съзнание. Ако оставате в Кршна съзнание, постепенно подготвяте следващото си
тяло, духовното тяло, коети ще ви отведе на Кршналока, жилището на Кршна, и
там ще бъдете щастлив. Там ще живеете вечно и в блаженство.

Как да се предпазим
от илюзията
През 1973 г. Шрила Прабхупада получава необикновено писмо от една жена от
Калифорния, която се била срещнала с двама негови ученици. Тя се оплаква, че те
имали „много негативно отношение” към хората, които срещали. Трогнат от
искреното й безпокойство, Шрила Прабхупада жертва време от претрупаната си
програма и й пише това сериозно писмо.
Ваша Светлост,
Моля приемете това писмо с Любов...К-Март; Сан Фернандо. Разговаряхме
с две от вашите момчета по различно време. И двете имаха много негативно
отношение към хората, които срещаха.
Не вярвам, че това трябва да бъде така.
Тези момчета представят Бога. Това идва отвъртре. Тяхното отношение
трябва да бъде милост. Нои разбираме това; затова грижливо подбирате тези малки
частички от рая, за да ги поставяте сред хората. В противен случай вашата цел ще
се провали.
Любов има. Нека бъде такава, каквато е; с Любов или въобще без Любов.
Молитвите ми са с Вас...и моля да ме благословите с Вашите.
Ваша с Бога, бъдете
благословен,
Лине Лудвиг
Моя скъпа Лине Лудвиг,

Моля, приемете благословиите ми. Искам да потвърдя, че получих писмото
Ви от Калифорния и внимателно се дапознах със съдържанието му, но поради
продължително пътуване и проповядване в обиколка из Индия нямах възможност
да ви отговоря досега. Изказвате неодобрение от това, че сте срещнали двама от
моите нови ученици в Каллифовния и външно изглеждало, като че ли те са имали
„твърде негативно отношение” към хората, които са срещнали. Разбира се, не знам
какъв е бил случаят и какви са били обстоятелства, но бъдете така любезна да
простите на любимите ми ученици за неучтивостта или невниманието, проявено от
тях. Преди всичко, не е толкова лесно човек изцяло да отдаде живота си за служене
на Бога, а майа, илюзорната енергия, материалната енергия, се опитва много
настоятелно отново да впримчи тези, които са престанали да й служат, за да станат
преданоотдадени. Затова, за да се противопоставят на атака на майа и да останат
силни срещу всякакви съблазни, младите, неопитните преданоотдадени в стадия на
неофити в преданото служене понякога проявяват специално отношение спрямо
тези неща или хора, които биха могли да наранят или да заплашат тяхното крехко
растение на предаността. Те могат дори да прекалят с тези чувства, само и само да
се защитят, и затова на някои непредани, които самите са твърде омаяни от
материалната енергия, може да им се струва, че тези преданоотдадени сса
негативно или песимистично настроени.
Всъщност инсината е, че този материален свят е окаяно, лошо място,
пълно с опасности на всяка крачка. То е духкхалайам ашашватам, временно
жилище, в което има смърт, раждане, болести и старост; дом, изпълнен само със
страдания и болки. Да се разберат тези неща такива, каквито са, не е много просто,
и затова хората, които стигат до платформата на това разбиране, са описани като
„велики души”.
мам упетйа пунар джанма
духкхалайам ашашватам
напнуванти махатманах
самсиддхим парамам гатах
Това означава, че тези, които са разбрали, че материалните светове са място на
нещастия и са временни (духкхалайам ашашватам), никога не се връщат отново
тук. Понеже те са махатманах, велики души, Кршна ги задържа при Себе си –
защото са се научили да избягват това отвратително място, ставайки Негови чисти
преданоотдадени. Този стих е произнесен в Бхагавад-гита [8.15] от Кршна, Самия
Бог. Кой може да бъде по-голям авторитет? Въпросът е в това, че за да може човек
да напредне в духовния живот, трябва да тледа на всичко материално с песимизъм,
ако то не може да бъде използвано за служене и удовлетворяване на Кршна. Не се
надяваме, че в това царство на груба материя можем да получим някакво постоянно
наслаждение или удовлетворение на нашите най-дълбоки непреодолими желания.
Няколко пъти в писмото си Вие споменавате думата „любов”, но истината е,
че в този материален свят няма любов. Това е лъжлива пропаганда. Това, което те
наричат любов, е просто похот, желание за лично сетивно наслаждение.
кама еша кродха еша
раджо-гуна-самудбхавах
махашано маха-папма
виддхи енам иха ваиринам

Кршна казва на Арджуна, на Своя ученик, че „единствено похотта е...
всепоглъщащият греховен враг в този свят.” [Бхагавад-гита 3.37] Във ведическия
език няма духа за материална „любов”, както я наричаме в днешно време. Думата
кама означава похот или материално желание, а не любов; а думата, която се
употребява във Ведите за истинска любов, е према и тя означава любовта на човека
единствено към Бога. По-точно, има само похотливо желание. В тази атмосфера на
материя цялата поредица от човешки дейности – и не само човешките дейности, но
и дейностите на всички живи същества – се основава, стимулира и замърсява от
сексуалното желание, от привличането между мъжкия и женския пол. Сексуалният
живот кара цялата вселена да се движи – и да страда! Това е голата истина. Така
наречената тук „любов” означава „ти удовлетворяваш моите сетива, аз ще
удовлетворя твоите”. И щом това наслаждаване престане, веднага следва развод,
раздяла, кавги, омраза. Толкова много неща са под влиянието на това невярно
схващане за любовта. Истинската любов означава любов към Бога, Кршна.
Всеки иска да вложи склонността се да обича в някакъв обект, който според
мнението му, е достоен за обич. Но това е само въпрос на невежество, защото
хората имат беден запас от знания за това, къде да намерят този най-висш обект на
обич, който наистина е достоен да приеме и отговори на тяхната любов. Хората
просто не знаят. Нямат правилна информация. Ако имате някаква привързаност
към нещо материално, то ще Ви удря право в лицето, ще се разваля и ще Ви
разочарова. Ще Ви осигурява неудовлетворение и разочарование. Това е истината.
А тези момчета в страната Ви и из целия свят приемат: „Да, това е истината” – и
получават вярна информация от Кршна:
бахунам джанманам анте
джнанаван мам прападйате
васудевах сарвам ити
са махатма судурлабхах
„След много раждания и смърти този, който е наистина медер, се отдава на Мен,
знаейки, че Аз съм причината на всички причини и на всичко, което съществува.
Такава велика душа се среща много рядко.” [Бхагавад-гита 7.19] Кршна отново
използва думата махатма, велика душа. Следователно преданоотдадените, които
сте срещнали, не са обикновени момчета и момичета. Не. Те трябва да бъдат
считани за мъдреци, велики души, защото пред многото си раждания са преживели
непоносимата болест на материалния живот и са се отвратили. И когато намерят
Кршна и Му се отдадат, те стават махатми, които наистина са установени в знание.
Този материален свят е като затвор. Това е място за наказание, предназначено да ни
доведе до положението да се отвратим и накрая да се отдадем на Кршна и да
възвърнем първоначалната си природа на вечен живот в блаженство и съвършено
знание. Следователно заслуга на тези преданоотдадени е, че са направили това,
което е наричано судурлабхах – твърде рядко срещащо се в човешкото общество.
Като се отдаде на Кршна, човек ще намери крайния обект, в който да вложи
любовта си: Бога. Любовта към Бога се намира у всеки, точно кат(кто огънят в
незапалена кибритена клечка. Но тя е покрита. Ако обаче по един или друг начин
човек развие заспалата си любов към Бога и Кршна стане негов върховен обожаем
обект, върховен приятел, върховен господар или върховен любим, той няма повече

да бъде разочарован или нещастен.По-скоро, тъй като склонността му да обича е
правилно насочена,
мач-читта мад-гата-прана
бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам
тушйанти ча раманти ча
тушйанти ча раманти ча
[Бхагавад-гита 10.9]
Преданоотдаденият, чийто живот е отдаден на Кршна, винаги се наслаждава на
„велико удоволствие и блаженство”, винаги е пълен със знания и винаги е
позитивно настроен, а не отрицателно, както казвате Вие. Напредналият
преданоотдаден е приятел на всеки. Йога йукто вишуддхатма, пречистената душа,
отдаваща любовно предано служене на Кршна, е сарва-бхутатма-бхутатма, скъпа
на всеки, и всеки й е скъп. На друго място Кршна твърди, че Неговият
преданоотдаден, който Му е много скъп (йо мад-бхактах са ме прийах), не е
завистлив, а е състрадателен приятел на всички живи същества (адвешта сарвабхутанам маитрах каруна ева ча). Освен това преданоотдаденият би трябвало да се
отнася еднакво към всеки (пандитах сама-даршинах).Той никога не прави разлика,
никога не казва: „Този е добър, този не е добър.” Не.
Това е описанието на по-напредналите стадии на Кршна съзнание, които
преданоотдадените достигат чрез развиване на зряло знание. Сега много от
учениците ми са млади момчета. Те постепенно се обучават и методът е толкова
ефективен, сигурен и автентичен, че ако се придържат към него, те ще стигнат до
истинската точка, както казвате, на проява на любов. Но тази любов не е
материална, затова за нея не трябва да се съди, като се изхожда от фалшивата,
сантименталната платформа на обикновените светски отношения. Това е нашето
обяснение. Затова да се казва, че те не проявяват любов, от гледна точка на
материалиста може и да е вярно. Те са изоставили привързаността си към
семейство, приятели, жена, страна, раса и т.н., основана изцяло на телесна
концепция за живота и на трепкащото сетивно наслаждение. Те са се откъснали
малко то любовта на майа, т.е.похотта, и искат любовта на Кршна, или
безкрайната, изцяло възнаграждаваща любов, но всеоще не са се развили до това
положение. Това е всичко. Не можем да очакваме, че съотечествениците Ви, които
са се отдавали на толкова много лоши навици, изведнъж ще изоставят
месоядството, интоксикантите, незаконния сексуален живот и толкова много други
отвратителни неща и изведнъж ще станат велики себереализирали се души. Това е
невъзможно. Това е утопия. Но самото посвещаване като преданоотдаден на Кршна
поставя човека в най-висшата категория на човешкото общество. Са беддхиман
манушйешу са йуктах кртсна-карма-крт – „Той е интелигентният в човешкото
общество. Той е в трансцендентална позиция, макар и да се знимава с всякакъв вид
дейности.” И въпреки че такъв преданоотдаден може да не се е издигналоще до
най-високото ниво на духовно разбиране, все пак той трябва да бъде смятан за найиздигнатата личност, независимо от временните му недостатъци.
апи чет судурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак

садхур ева са мантавйах
самйаг вйавасито хи сах
„Дори ако преданоотдаденият извършва най-отвратителни неща, той трябва да
бъде считан за свят, защото е правилно установен.” [Бхагавад-гита 9.30] Както се
казва: „Човешко е да се греши.” Така че в началния стадий винаги може да
очакваме някакви несъответствия. Бъдете така любезна да видите нещата в тази
светлина и да простите малките им грешки. Голямото нещо е, че те са отдали
всичко, дори живота си, на Кршна – а това никога не е грешка.
Ваш вечен доброжелател
А. Ч. Бхактиведанта Свами

Осъзнаване на това, което е
най-добро и най-прекрасно
През май 1974 г. известният ирландски поет Десмънд Джеймс Бърнард О’Грейди
посещава Шрила Прабхупада в квартирата му в Рим и между двамата се провежда
дълъг и оживен разговор. Наред с всичко останало духовният водач и поетът
обсъждат личностната същност и индивидуалния дълг, как да се постави край на
войните, съвременното образование и проблемите, свързани с него, живота отвъд и
истинската природа на любовта.
Г-н О’Грейди: Вашето издание на Бхагавад-гита е много добро.
Шрила Прабхупада: Това е петото издание за две години.
Г-н О’Грейди: В коя страна Харе Кршна движението има най-голям успех?
Шрила Прабхупада: Навсякъде. В Африка, в Америка, в Канада, в Япония, в
Китай. Но всъщност най-голям успех има в Америка. Много Американци се
посветиха на Кршна съзнание.
Г-н О’Грейди: Какво ще кажете за Рим? Тук имале ли сте проблеми с полицията?
Шрила Прабхупада: Имаме проблеми навсякъде. Понякога полицията идва да ни
безпокои, но обикновено им омръзва и в края на краищата не правят нищо. [Смях.]
Г-н О’Грейди: Системата се предава? Това е удивително. На мен самия тя ми е
омръзнала. Нещо не е в ред в сегашното положение на нещата. Може би ще ми
дадете някакъв съвет как да победим властта?
Шрила Прабхупада: На вас, ирландците, никога не ви омръзва да се борите.
Г-н О’Грейди: Не. [Смях.] Това си е в самите нас.
Шрила Прабхупада: Всъщност борбата продължава вечно.
Г-н О’Грейди: Добре, какво ще ни предложите да направим? Искам да кажа,
правилно ли е от морална гледна точка да стоя тук...
Шрила Прабхупада: Докато сме в илюзията на телесното схващане за живота,
мислейки, че ние сме тези тела – един мисли: „Аз съм ирландец”, – друг мисли: „Аз
съм италианец”, – трети: „...американец, ...индиец” и т.н., – докато това продължава
борбата ще продължава. Не можете да спрете борбата между котките и кучетата.
Защо се борят? Ами кучето просто си мисли: „Аз съм голямо куче.” А котката си
мисли: „Аз съм голяма котка.” По същия начин, ако си мислим: „Аз съм ирландец”

или „Аз съм англичанин”, – няма да сме по-добри от котките и кучетата. Докато
хората останат с телесно схващане за живота, ще има борба.
Г-н О’Грейди: За какво се бореше Махатма Ганди в Камарата на общините?
Шрила Прабхупада: Това е един друг куче-изъм. Няма разлика. Кучето си мисли:
„Аз съм куче”, – защото има тяло на куче. Ако си мисля, че съм индиец, защото
тялото ми е родено на индийска земя, по какво се различавам от кучето? Телесното
схващане за живота е само един анимаризъм. Когато разберем, че не сме тези тела,
а сме духовни души, ще има мир. В противен случай няма да има мир. Са ева гокхарах. Ведическата литература казва, че човек с телесно схващане за живота е
точно като крава или магаре. Хората трябва да надрастнат това по-низше схващане
за „Аза”. Как става това?
мам ча йо ’вйабхичарена
бхакти-йогена севате
са гунансаматитйаитан
брахма-бхуйайа калпите
„Този, което се заеме с духовните дейности на чистото предано служене, веднага
излиза извън обсега на гуните на материалната природа и се издига на духовна
платформа.” [Бхагавад-гита 14.25]
В нашето общество има много мексиканци, канадци, индийци, евреи и
мюсюлмани, но те вече не се смятат за мюсюлмани, християни, евреи или каквото
и да е друго. Всички те са слуги на Кршна. Това е реализация на Брахман.
Г-н О’Грейди: Това също е даване на име.
Шрила Прабхупада: Да, име трябва да има. Но въпреки че името Ви е различно от
името на другите ирландци, вие всички се чувствате като ирландци. Името на
човека може да бъде различно, това няма значение. Качеството трябва да бъде
еднакво. Това е изискването. Когато придобиете качеството на Кршна, тогава,
независимо от различните имена, ще има мир. Това се нарича со ‘хам. Имената на
различните хора от една нация са различни, но хората се чувстват от една
националност. Различия може да има, но ако качеството е едно и също, това вече е
единство, брахма-бхута.
брахма-бхутах прасаннатма
на шочати на канкшати
самах сарвешу бхутешу
мад-бхактим лабхате парам
„Оня, който е така трансцендентално установен, веднага реализира Върховния
Брахман. Той никога не се оплаква, нито пък желае да има нещо. Той има еднакво
отношение към всички живи същества. В това състояние той постига чисто
предано служене на Мен. [Бхагавад-гита 18.54]
За заразените с материализъм хора този свят е пълен със страдания, но за
преданоотдадения целия свят е като Ваикунтха. За имперсоналиста крайната цел е
да постигне стадия Брахман, като стане едно с Абсолюта.
Г-н О’Грейди: Абсолютът външен ли е или вътрешен?
Шрила Прабхупада: Няма външен или вътрешен. Абсолютът е без двойствености.
Г-н О’Грейди: Добре, но на индивидуално ниво...

Шрила Прабхупада: Ние не сме абсолютни. Когато се установим на абсолютна
платформа, ще бъдем абсолютни. Но сега сме в относителен свят. Тук също има
Абсолютна Истина, но сетивата ни не са достатъчно извисени, за да разберат тази
Абсолютна Истина. Докато сме подвластни на времето, и дума не може да става, че
сме абсолютни.
Г-н О’Грейди: Значи „абсолютен” означава живот отвъд времето?
Шрила Прабхупада: Това се казва в Бхагавад-гита [4.9]:
джанма карма ча ме дивйам
евам йо ветти таттватах
тйактва дехам пунар джанма
наити мам ети со ‘рджуна
„Този, който знае трансценденталната природа на Моето появяване и дейности,
при напускането на тялото си не приема отново раждане в този материален свят, а
достига вечното Ми жилище, о, Арджуна.”
Това е абсолютно – да се върнеш обратно вкъщи, при Бога. Докато човек е в
материалния свят и се отъждествява с тялото си, той се преселва от едно тяло в
друго. Това не е абсолютно. Тук ясно се казва. Човек постига абсолютна позиция,
когато се върне в духовния свят.
Г-н О’Грейди: Добре, но моя въпрос е достойно ли е да седим тук – Вие да седите
там, двамата с Вас да седим като приятели, – ангажирани в благородното изкуство
на беседването, докато отвъд океана...
Шрила Прабхупада: Вие не вземате пред вид, че макар и да седите на едно място,
а аз да седя на друго място, така разликата не засяга истинското ни съществуване.
Ние и двамата сме човешки същества. Това схващане за „ирландец”, „англичанин”,
„протестантин”, „католик” и т.н. са само различни облекла. Човек трябва да се
освободи от тези обозначения. Когато се освободи от тях, той се пречиства.
сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хршикена хршикешасеванам бхактир учйате
[Бхакти-расамрта-синдху 1.1.12]
Когато пречистите сетивата си и ангажирате тези пречистени сетива в служене на
господаря на сетивата, Кршна, Вие сте направили живота си съвършен. Това не е
двойственост, това е абсолютно.
Г-н О’Грейди: Но системата изисква да смятаме себе си за американци, индийци,
африканци или за каквото и да е длруго.
Шрила Прабхупада: Да. Материалистическото общество означава двойственост.
Г-н О’Грейди: Но това е неизбежно. Как може да се избегве материалното
съществуване?
Шрила Прабхупада: Това е възможно в Кршна съзнание. Лотосът живее във
водата, но никога не докосва водата.
Г-н О’Грейди: Не мисля, че можете да обяснявате неща от една област с метафори
от друга. Как можете да обсъждате политически проблеми от гледната точка на
неясни духовни понятия? Тяхната природа е напълно различна.

Шрила Прабхупада: Понякога разнообразието от примери ни помага по-добре да
разберем и оценим проблемите. Във вазата има различни цветя и това разнообразие
ни помага по-добре да възприемем идеята за цветятя. От каквото и да е гледна
точка, Кршна може да реши всички проблеми. Защо точно проблемите на
ирландците и англичаните? – Всички проблеми. Това се нарича единство в
различието. Учениците ни идват от различни среди, но понеже всички са в Кршна
съзнание, те са единни.
Г-н О’Грейди: Много добре. Да, приемам това. Бих искал да узная все пак дали
когато казвате „Кршна съзнание”, съществува разлика между това съзнание и
съзнанието за Христос?
Шрила Прабхупада: Не, няма разлика. Христос идва да ни предаде посланието на
Бога. Ако наистина станете осъзнат за Христос, ставате Кршна осъзнат.
Г-н О’Грейди: А този, който е станал Кршна осъзнат, или осъзнат за Бога,
означава ли, че е станал себеосъзнат, т.е. осъзнат за това кой е той всъщност?
Шрила Прабхупада: Да, съзнанието за Бога включва съзнание за „Аза”, но
съзнанието за „Аза” не включва непременно съзнание за Бога.
Г-н О’Грейди: Но може би включва?
Шрила Прабхупада: Не.
Г-н О’Грейди: Човек може да достигне съзнание за Бога, който е вътре в него.
Шрила Прабхупада: Това означава, че той е осъзнат за Бога. Сега вие сте в
слънчевата светлина и съзнанието за слънцето включва способността да виждате
себе си. В тъмнината вие не можете да виждате себе си. През нощта не можете да
виждате дори собствените си ръце и крака. Но ако застанете пред слънчева
светлина, без съзнание за Бога съзнанието за „Аза” е несъвършено. А съзнанието за
Бога спомага ясно да разберем и осъзнаем „Аза”.
Г-н О’Грейди: В професията си на учител се срещам с много млади хора, но не се
опитвам да ги уча на някакво поучително избавление. Наистина, опитвам се да ги
насоча към осъзнаване на това, което е най-доброто и най-красивото и което найдуховно подхранва света около тях – доколкото системата ми позволява. Много
често учениците не са достатъчно неутрални, за да бъдат на духовна платформа. В
повечето случаи те се намират на емоционална платформа. Най-много се сблъсквам
с основния въпрос „кой съм аз?” или „Защо е всичко това?”
Шрила Прабхупада: Да.
Г-н О’Грейди: Или пък задават въпроса: „Защо съм тук?”
Шрила Прабхупада: Да, много добре.
Г-н О’Грейди: Задават ми въпроса: „Защо трябва да съм тук? Кой сте Вие,
учителю, и кое Ви дава правото да ни казвате какво да мислим, какво да бъде и
какво да не бъде? Защо трябва да чета Шекспир? Защо трябва да слушам Моцарт?
Предпочитам Боб Дилън.” Този вид въпроси изглежда произлизат от твърде
голямото разочарование в умау от несигурността, от неувереността и липсата на
правдоподобност в цялата структура на нещата такива, каквито са. Често се налага
да отговарям пряко, аз съм принуден да давам косвени отговори, като се
съобразявам на първо място с това, което подтиква да се опитвам да отговарям попряко?
Шрила Прабхупада: Ние говорим за проблема за...
Г-н О’Грейди: Съвременното образование.
Шрила Прабхупада: Да. Има толкова много въпроси, но чрез съвременното
образование на тях не им се дава отговор. „Защо съм дошъл тук? Каква е целта?” –

на тези въпроси тряблва да се отговаря съвършено. Затова Ведите препоръчват:
тад-виджна-тартхам са гурум евабхигаччхет. За да намери отговор на всички тези
въпроси, човек трябва да се обърне към авторитетен духовен учител.
Г-н О’Грейди: Какво да прави човек, ако няма духовен учител? Какво да прави
човек, ако му е казано, че господин Никсън е авторитетен духовен учител? Какво
да правим?
Шрила Прабхупада: Не, не. [Смях.] Има критерии за авторитетен духовен учител.
Вие чухте само един ред от стиха. Кой е духовен учител? Това е следващият ред:
шротрийам брахма ништхам. Думата шротрийам се отнася до този, който е чул от
друг авторитетен източник. Духовен учител е този, който е приел посланието от
друг квалифициран духовен учител. Това е като лекар, който е получил знание
върху медицинската наука от бекар. По същия начин и духовният учител трябва да
идва по линията на приемственост от духовни учители. Първоначалният духовен
учител е Богът.
Г-н О’Грейди: Да приемем това за вярно.
Шрила Прабхупада: Този, който е чул от Бога, обяснява същото послание на
учениците си. Ако ученикът не променя посланието, той е авторитетен духовен
учител. Това е методът ни. Ние получаваме уроци, като слушаме от Кршна, Бога, и
от него разбираме кой е съвършен. Или пък слушаме от Негов представител, който
не противоречи на Кршна и е реализирал Неговото послание. Не е вярно, че
говорим едно, а вършим всякакви глупости. Този, който прави така, не е духовен
учител.
Г-н О’Грейди: Ето например моя нещастен баща. Живее в западната част на
Ирландия. Обикновен старец, на седемдесет и осем години от Вашето поколение.
На тази си възраст той е достигнал да положението да казва: „Те, свещениците, ми
казват, че в края на краищата Бог е този, който знае. Но аз искам да знам кой казва
на Бога?” Тогава той се приближава към мен и ме пита: „Ти ходиш на училище и
четеш книги. Кажи ми, кой е казал на Бога?” И аз нямам отговор. Това е разликата
между седемдесет и осем годишните и тридесет и девет годишните.
Шрила Прабхупада: Не, това не е разлика от възрастта. Разликата е знанието. В
Бхахма-сутра се повдига въпросът кой е Богът. Най-напред се задава този въпрос.
Г-н О’Грейди: Кой е учил Бога?
Шрила Прабхупада: Не. Най-напред въпросът е кой е Богът. Тогава ще зададем
въпроса, кой учи Бога. Веданта-сутра казва: атхато брахма-диджнаса – сега ще
запитаме кой е Богът. Докато не знаем кой е Богът, как можем да задаваме въпроса,
кой е инструктирал Бога? Ако не знаете Бога, не може да въдникне въпросът, кой е
инструктирал Бога. Не е ли така?
Г-н О’Грейди: Да.
Шрила Прабхупада: Кой е Богът, е обяснено в Брахма-сутра. Джанмадй асйа
йатах – Богът е този, от когото произлиза всичко. Това е Богът – Върховното
Същество, от което произхожда всичко. А каква е природата на това Съвършено
същество? Дали то е мъртъв камък или живо същество? Това също е обяснено.
Джанмадй асйа йато ‘нвайад итараташ чартхешв абхиджнах сварат [ЩримадБхагаватам 1.1.1] – Върховното Същество съвършено знае всичко, пряко или
косвено. Ако не е напълно осведомено за всичко, То не може да бъде Бог. След
това идва и въпросът, който поставяте: „Кой учи Бога?” И на него също е
отговорено. Сварат – Той е напълно независим. Не е необходимо да взема уроци от
никого. Това е Богъ. Ако някой се нуждае да взема уроци от други, той не е Бог.

Кршна е произнесъл Бхагавад-гита и не е било нужно да я научава от когото и да
било. Аз трябваше да я науча от моя духовен учител, но Кршна не е трябвало да
научава от някого. Този, който не се нуждае да взима уроци от други, е Бог.
Г-н О’Грейди: Откъде идва човешката любов?
Шрила Прабхупада: Всичко идва от Бога. Като неразделно свързани с Бога
частици, ние проявяваме частична любов, защото първоначалната любов е в Него.
Нищо не мчоже да съществува, ако не е в Бога; следователно любовта се намира в
Бога.
Г-н О’Грейди: И проявите на любов са прояви на Бога?
Шрила Прабхупада: Ако склонността да обичаме не беше в Бога, как бихме могле
да я проявим? Синът, роден от даден баща, има качествата на бащата. Тъй като
склонността да се обича се намира в Бога, ние имаме същата склонност.
Г-н О’Грейди: Може би любовта се поражда в нас по необходимост?
Шрила Прабхупада: Не, и дума не може да става за „може би”. Ние определяме
Бога от абсолютна гледна точка. Джанмадй асйа йатах – Богът е този, от когото е
произлязло всичко. Склонността да се борим, също произлиза от Бога, но Негоната
борба и Неговата любов са абсолютни. В материалния свят знает от опит, че да
обичаме и да се борим, са две противоположни неща. Но в Бога склонността да се
бори и склонността да обича да едно и също. Това е значението на „абсолютен”. От
ведическите пиксания научаваме, че когато Богът убива т. нар. Си „врагове”, те
постигат освобождение.
Г-н О’Грейди: Възможно ли е да достигнем до това разбиране сами?
Шрила Прабхупада: Не. Затова цитираме този стих: тад-виджнанартхам са гурум
евабхигаччхет. Думата абхигаччхет означава „трябва”. Не е възможно сам. В
санскритската граматика това се нарича видхилин форма на глагола. Тазиформа се
използва, когато трябва да се подчертае, че няма друг избор. Думата абхигаччхет
означава, че човек трябва да се обърне към гуру. Това е ведическото твърдение.
Затова в Бхагавад-гита ще установите, че Арджуна говори на Кршна, но когато
вижда, че нещата не се решават, той се отдава на Кршна и Го приема за свой гуру.
карпанйа-дошопахата-свабхавах
прччхами твам дхарма-саммудха-четах
йач чхрейах сйан нишчитам брухи тан ме
шишйас те ‘хам шадхи мам твам прапаннам
„Сега съм объркан относно дълга си и от слабост съм загубил цялото си
самообладание. М това състояние Те моля да ми кажеш ясно кое е най-добре за
мен. Сега съм Твой ученик и душа, отдала се на Теб. Моля Те, инструктирай ме.”
[Бхагавад-гита 2.7] Тук можем да видим, че Арджуна е объркан относно дълга си.
Г-н О’Грейди: Това дълг към собственото „Аз” ли е, към другите ли е или към
държавата?
Шрила Прабхупада: Дългът на войника е да се сражава с врага. Арджуна е бил
воин и Кршна го е съветвал: „Противниковата страна е твой враг, а ти си воин.
Защо се опитваш да проявяваш ненасилие? Това не е добре.” Тогава Арджуна
отговаря: „В действителност оз съм объркан. В тази обърканост не мога да взема
правилно решение. Затова Те приемам за мой духовен учител. Моля Те, дай ми
правилно наставление.” В хаоса, в състояние на обърканост в живота човек трябва
да се обърне към друг, който има рълно знание по този въпрос. Отивате при

адвокат, за да разреши правните Ви проблеми, отивате при лекар, за да реши
проблемите, свързани със здравето Ви. Всеки в материалния свят е объркан
относно духовната си същност. Следователно наш дълг е да се обърнем към
авторитетен духовен учител, който може да ни даде истинско знание.
Г-н О’Грейди: Аз съм много объркан.
Шрила Прабхупада: Затова ще трябва да приемете духовен учител.
Г-н О’Грейди: И той ще реши как да ми помогне, за да преодолея таз обърканост?
Шрила Прабхупада: Да, духовният учител е този, тойто отстранява всички
обърквания. Ако духовният учител не може да спаси ученика си от объркването,
той не е духовен учител. Това е тестът.
самсара-даванала-лидха-локатранайа карунйа-гхнагханатвам
праптасйа калйана-гунарнавасйа
ванде гурох шри-чаранаравиндам
Целят този объркан свят е като бушуващ горски пожар. В горския пожар всички
животни са объркани. Те не знаят къде да отидат, за да спасят живота си. В
бушуващия огън на материалния свят всеки и объркан. Как може да бъде угасен
този бушуващ горски пожар? Не можете да използвате пожарогасителна команда
от хора, нито пък можете просто да изливате кофи вода. Решението идва, когато
върху горския пожар се излее дъжд от облаците. Само тогава огънят може да бъде
изгасен. Тази способност не е в ръцете ви, тя зависи от милостта на Бога.
Човешкото общество е объркано и не може да открие решението. Духовният
учител е този, който е получил милостта от Бога и може да даде решение на
объркания човек. Този, който у получил милостта на Бога, може да стане духовен
учител и да даде тази милост на другите.
Г-н О’Грейди: Проблемът е да се намери този духовен учител.
Шрила Прабхупада: Това не е проблем. Проблемът е дали сте искрен. Вие имате
проблеми, но Богът е в сърцето Ви. Ишварах сарва-бхутанам. Богът не е много
далеч. Ако сте искрен, Той ви изпраща духовен учител. Затова Богът е наричан още
и чаитйа-гуру, духовен учител в сърцето. Богът помага отвътре и отвън. Всичко е
описано в Бхагавад-гита. Това материално тяло е като машина, но в сърцето е
душата, а с душата е Свръхдушата, Кршна, който дава наставления. Богът казва:
„Искаше да направиш това – ето го сега шатнсът. Отивай и го прави.” Ако сте
искрен, казвате: „Сета, Боже, аз искам Теб.” Тогава Той ще ви даде наставления:
„добре, сега ела и Ме приеми така.” Това е Неговата милост. Но ако искаме нещо
друго – добре. Можем да го имаме. Богът е много милостив. Когато искам нещо,
Той е в сърцето ми и ме направлява, казва ми как да го получа. Тогава защо да не
даде наставления как да имаме духовен учител? Преди всичко трябва отново силно
да пожелаем да събудим съзнанието си за Бога. Тогава Богът ще ни даде духовен
учител.
Г-н О’Грейди: Много Ви благодаря.
Шрила Прабхупада: Много Ви благодаря. Молбата ми към Вас е следната. Вие
сте поет. Просто опишете Бога. Вие сте опитен в описването и затова любезно Ви
моля да описвате Бога, като Ваше професионално задължение. Тогава животът Ви
ще бъде успешен. И ако човек ви чуе, неговият живот също ще стане успешен.
Такава е заповедта:

идам хи пумсас тарасах шрутасйа ва
свиштасйа суктасйа ча буддхи-даттайох
авичйуто ‘ртхах кавибхир нирупита
йад уттамашлока-гунануварнанам
[Шримад-Бхагаватам 1.5.22]
Има много водачи в обществото, които са поети, учени, теисти, философи,
политици и т.н. На тях се дава следното наставление: далгат ви е да
усъвършенствате професията си, като описвате величието на Върховното
Същество.
Г-н О’Грейди: От опит знам, че поради някаква удивителна причина определен
човек е избран да изпълнява определено нещо.
Шрила Прабхупада: Тази причина е посочена тук. Авичйутах. Непогрешимият
избор е този: „Нека описват величието на Бога.”
Г-н О’Грейди: Но Вие казахте, че духовният учител е избран. Духовният учител,
поетът, свещеникът са избрани от Бога. Този човек е избран да пише поеми, или да
рисува картини, или да създава музика.
Шрила Прабхупада: Така ме когато композирате музика, композирайте музика за
Бога. Това е съвършенството Ви.
Г-н О’Грейди: Когато човек действа за Бога в професията си, тогава професията
му става негово съвършенство?
Шрила Прабхупада: Да.
Г-н О’Грейди: Много Ви благодаря.

VІІІ.
Постигане
на съвършенство
Да знаем целта на живота
Всяко разумно човешко същество задава основния въпрос, каква е целта на живота.
За нещастие, затруднението ни при намиране на крайния смисъл се утежнава от
факта, че зе нас се борят хиляди противоречащи си философии, религии и
идеологии и техните привърженици. Тук Шрила Прабхупада представя едно
просто и просвещаващо напътствие.
Днешната тема на разговор е връзка ни с Бога. Това е себереализацията.
Санкиртана движението е най-лесният метод за себереализация, защото пречиства
сърцето. Погрешното ни разбиране за нашата същност се дължи на праха,
покриващ огледалото на ума ни. В прашно огледало човек може да се огледа.
Медитацията е методъ за пречистване на сърцето. Медитация означава да се
опитваме да разберем връзката си с Върховния.
С всяко нещо, с което влизаме в контакт, имаме взаимоотношения. Понеже сега
стоя на тази възглавница, взаимоотношението ми с нея е, че аз седя, а тя ме

подпира. Вие имате взаимоотношения. Вие сте англичани или индийци,
следователно имате взаимоотношения с вашето общество, с вашето семейство, с
приятелите си. И така, какво е нашето взаимоотношение с Бога?
Ако питате наред, много малко хора биха могли да обяснят връзката си с Бога. Те
казват: „Какво е Богът? Богът е мъртъв. Не вярвам в Бога, а какво да говоря за
връзка с Него.” Тъй като такива замърсяващи неща покриват сърцето им, те не
могат да виждат. Ние имаме връзка с всичко – защо не се опитаме да разберем
връзката си с Бога? Нима това е интелигентно? – Не. Това е невежество. Всички
създания в материалния свят са покрити от трите гуни на материалната природа.
Затова те не могат да видят Бога. Те не могат да разберат Бота, нито пък се опитват
да Го разберат. Но Богът съществува. В Англия сутрин има мъгла, затова човек не
може да види слънцето. Но означава ли това, че няма слънце? Не можете да то
видите, защото очите ви са покрити. Но ако изпратите телеграма до друга част на
света, ще ви кажат: „Да, тук има слънце. Ние можем да го видим. То е много
ослепително, изпълнено със светлина.” Така че когато отричате съществуването на
Бога или не можете да откриете връзката си с Бога, това означава, че ви липсва
знание. Не е вярно, че Богът не съществува. По-скоро на нас нещо не ни достига.
Слънцето не е покрито. Слънцето не може да бъде покрита. Мъглата и облаците
нямат силата да покрият слънцето. Колко е голямо слънцето? То е много, много поголямо от земя. А облаците могат да покрият най-много десет, двадесет, сто мили.
Как тогава облаците биха могли да покрият слънцето? Не. Облаците не могат да
покрият слънцето. Те покриват очите ни. Когато дойде враг и заекът не може да се
защитава, той си затваря очите и си мисли: „Връгат вече си отиде.” По същия
начин ние сме покрити от външната енергия на Бога и си мислим: „Богът е
мъртъв.”
Богът има три вида енергии. Във Вишну Пурана има описания на енергиите на
Върховния Бог. Описания на енергиите на Върховния Бог има също и във Ведите, в
Упанишадите. Парасйа шактир вивидхаива шруйате. [Шветашватара Упанишад
6.8] Шакти означава „енергия”. Богът има много енергии. Ведите казват: „Богът
няма никакво задължение.” Ние трябва да работим, защото няма друг начин да
съществуваме – трябва да ядем, искаме да се наслаждаваме на това и онова. Но
защо е необходимо Богът да работи? Той не е длъжен да работи. – Тогава как може
да казваме, че Богът е създал тази вселена? – Неговите многобройни енергии са
толкова силни, че действат по естествен начин; те са пълни със знание. Можем да
видим как цветето разцъфтява, расте и последователно разкрива различни цветове:
от едната страна малко петънце, от другата малко петънце, бял цвят от едната
страна, по-бял от другата. Пеперудата също показва такава изящна симетрия.
Всичко това е било боядисано, но по толкова съвършен начин и толкова бързо, че
не можем да видим как. Не можем да разберем как е било направено, но това е
било направено от енергията на Бога.
Поради липса на знание хората казват, че Богът е мъртъв, че няма Бог и че нямаме
връзка с Бога. Тези мисли могат да се сръвнят с мислите на човек, обсебен от
дух.Както обсебеният от дух човек говори всякакви глупости, така и ние, когато
сме покрити от илюзорната енергия на Бога, казваме, че Той е мъртъв. Но това не е
истина. Затова се нуждаем от метода на повтаряне на Харе Кршна мантрата. В
семейния си живот, в клуба, у дома си, на път – навсякъде – повтаряйте Харе
Кршна и мракът, покрил сърцето ви, забулил истинската ви позиция, ще бъде

отстранен. Тогава ще разберете истинското си, ортаничеси присъщото ви
положение.
Бог Чаитанйа Махапрабху препоръчва: чето-дарпана-марджанам. Марджанам
означава „изчиствам”, а дарпанам означава „огледало”. Сърцето е огледало. То е
като кинокамера. Както камерата прави всякакви снимки – и денем, и нощем, –
така сърцето прави снимки и ги пази в неосъзнато състояние. Психолозите знаят
това. Сърцето заснема толкова много картини. И така се покрива. Не знаевм кога е
започнало това, но факт е, че поради наличието на материален контакт истинската
ни същност е покрита. Затова – чето-дарпана-марджанам – човек трябва да изчисти
сърцето си. Има различни методи за изчистване на сърцето – джнана методът, йога
методът, медитационната техника, благочестивите дейности. Кармата също
изчиства сърцето. Ако човек действа благочестиво, сърцето му постепенно ще се
изчисти. Въпреки че тези методи се препоръчват за изчистването на сърцето, в тази
епоха всички те са трудни. За да следва пътя на философското знание, човек трябва
да стане вещ учен, да изчете много книги, да ходи при ерудирани професори и
учени и да разсъждава. Той трябва да намери личност, която е видяла светлината.
Това са всички философски методи. Медитацията също е препоръчван метод.
Човек трябва да попита: „Какво съм аз?” Само помислете: това тяло ли съм? – Не.
Този пръст ли съм? – Не, това е моят пръст. Ако размишлявате върху крака си, ще
разберете: „Това е моят крак.” По същия начин ще установите, че всичко е „мое”. А
къде е това „Аз”? Всичко е „мое”, но къде е това „Аз”? Когато човек търси това
„Аз”, това е медитация. Истинската медитация означава концентриране на всички
сетива по този начин. Но медитационниям метод е много труден. Човек трябва да
контролира сетивата си. Сегивата туглят човека навън, а той трябва да ги насочва
навътре, за вътрешно себевглъбяване. За тази цел в йога системата има осем
техники. Първата е контролирането на сетивата чрез регулиращи принципи. След
това са седящите пози – това помага да концентрираме ума си. Ако човек седи
прегърбен, това не е правилно – трябва да седи изправен. След това е
контролирането на дишането, после медитацията и накрая самадхи. Но днес това са
много, много тредни техники. Никой не може да започне да ги изпълнява веднага.
Така наричаните „йога техники” са частични - практикуват се камо накои от
седящите пози и от дихателните упражнения. Това обаче не може да доведе човек
до съвършения стадий. Истинската йога техника, макар и да е препоръчан
ведически метод, е много трудна за тази епоха. Също така човек може да се опита
да придобие знание чрез метода на философското разсъждение: „Това е Брахман,
онова не е Брахман; следователно какво е Брахман? Какво е духовната душа?” Тези
емпирични философски разсъждения също се препоръчват, но в тази епоха те са
безполезни.
Затова Чаитанйа Махапрабху – и не само Чаитанйа Махапрабху, а и ведическата
литература, – казва:
харер нямя харер нама
харер намаива кевалам
калау настй ева настй ева
Калау означава „в тази епоха”. Настй ева, настй ева, настй ева – три пъти настй ева.
Ева означава „със сигерност”, а насти означава „не”. Със сигурност не, със
сигурност не, със сигурност не.” Какво е това „със сигурност не”? Човек не може

да разбере себе си чрез карма. Това е първото „със сигурност не”. Човек не може да
разбере себе си чрез джнана. Това е второто „със сигурност не”. Човек не може да
разбере себе си чрез йога. Със сигурност не. Калау. Калау означава „в тази епоха”.
Калау настй ева стнй ева гатир анйатха. В тази епоха човек не може да постигне
успех чрез нито един от тези три метода. Тогава какъв е препоръчителният метод?
– Харер нама, харер нама харер наваима кевалам. Просто повтаряйте Харе Кршна
мантрата. Това е най-лесният и най-висшият метод. Той е препоръчан, практичен и
потвърден. Затова приемете го. Приемете го при каквито и жизнени обстоятелства
да се намирате. Повтаряйте святото име. Няма никакви разноски, няма загуба. Ние
не повтаряме нещо тайно. Не. То е свободно и достъпно. И както повтаряте святото
име, ще пречистите сърцето си.
В този материален свят никй не иска страдания, но те идват. Неочаквано,
като горски пожар, който избухва,без никой да го е запалил. Никой не иска войни,
но войни има. Никой не иска глад, но глад има. Никой не иска епидемии, но те
идват. Никой не иска борби, но борби има. Никой не иска неразбиране, но то
съществува. Защо? – Това е като бушуващият горски пожар. И той не може да бъде
изгасен с пожарникарски коли. Този бушуващ огън от проблеми не може да бъде
изгасен от нашия т. нар. „напредък в знанието”. Не. Това не е възможно. Както
човек не може да изгаси горсия пожар, като изпрати пожарникарски коли или като
носи вода, така и проблемите на живота ни не могат да бъдат разрешени с
материални средстава.
Има много примери. Прахлада Махараджа казва: „Мой Господи, бащата и
майката всъщност не са истинските покровители на децата.” Бащата и майката се
грижат за децата си – това е техен дълг. Но те не са крайните покровители. Когато
законът на природата изиска детето, бащата и майката не могат да го избавят.
Затова, че обикновено се смята за факт, че бащата и майката са защитници на
детето, всъщност това не е истина. Ако някой пътува с плавателен съд в океана и си
мисли, че е на много сигурно място, това ще го запази ли? – Не. Въпреки че мисли
така, той може да се удави. Хубав самолет лети в небето, всеки е на безопасно
място, но изведнъж той се разбива. Нищо материално не може да ни защити. Да
предположим, че някой е болен. Той може да си осигури добър лекар, който да му
дава подходящи лекарства, но това не гарантира, че той ще живее. Тогава каква е
крайната гаранция? Прахлада Махараджа казва: „Мой Господи, ако ти изоставиш
някого, никой не може да го защити.”
Такъв е практическият ни опит. Можем да изобретим много методи, за да
разрешим проблемите, поставени от законите на материалната природа, но те няма
да бъдат достатъчни. Те никога няма да разрешат всички проблеми. Нито пък ще
ни дадат истинско облегчение. Това е истината. Затова Кршна казва в Бхагавадгита: „Майя, тази външна енергия, е много, много силна. Никой не може да я
превъзмогне. Това е почти невъзможно.” Тогава как може човек да се одвободи от
материалната природа? Кршна казва: „Просто като се отдадете на Мен, човек може
да се освободи от яростната атака на материалната природа.” Това е истината.
Затова, за да научим каква е връзката ни с Бога,трябва да изчистим сърцето си.
В Катха Упанишад се казва: нитйо нитйанам четанаш четананам.
Върховната Абсолютна Божествена Личност, или Абсолютната Истина, е вечна.
Богът е вечен, ное също сме вечни. Но Ведите посочват, че Той е върховното живо
същество. Той не е мъртъв. Ако не беше жив, как щеше да функционира този свят?
В Бхагавад-гита Кршна казва: „Под Моето ръководство се осъществяват нещата.”

В Библията също се казва: „И сътвори Бог.” Това е истината. А не че в дадено
време имало къс земя и се случило това, после онова. Не. Ведите казват
действителните факти, но трябва да си отворим очите и да видим. Чето-дарпанамарджанам. Това е методът за пречистване на сърцето ни. Когато пречистим
сърцето си, ще можем да разберем какво казват Кршна и Ведите. Трябва да се
пречистим. Ако човек страда от жълтеница и му дадем захарни бонбони, той ще
каже, че са много горчиви. Но захарните бонбони горчиви ли са? Не, те са много
сладки. А лекарството срещу жълтеницата е захарта. Съвременните учени
предписват това, то е предписано и във ведическата литература. Така че ако
приемаме големи количества от тези захарни бонбони, ще се излекуваме от
жълтеницата. А когато оздравее, човек казва: „О, този бонбон бил много сладък!”
Жълтеницата на съвременната безбожна цивилизация може да се излекува с това
повтаряне на Харе Кршна. В началото то може да ни се струва горчиво, но когато
напреднем, ще разберем колко е приятно.
Щом човек разбере своята същност, своято връзка с Бога, той става щастлив.
Ние сме изпълнени със страдания, защото се отъждествяваме с материалния свят.
Затова сме нещастни. Безпокойствата и страхът се дължат на погрешното ни
идентифициране с материалния свят. Оня ден обяснявах, че този, който се
идентифицира с тази торба кокали и кожа, е като животно. С повтарянето на Харе
Кршна това погрешно разбиране ще се изчисти. Пречистване на сърцето означава
човек да разбере, че не принадлежи към този свят. Ахам брахмасми – „Аз съм
духовно душа.” Докато човек отъждествява себе си с Англия, с Индия или с
Америка, това е невежество. Днес си англичанин, защото си роден в Англия, но в
следващия си живот може да не се родиш в Англия, можеда се родиш в Китай или
в Русия, или в някоя друга страна. А може и да не получиш човешка форма на
живот. Днес си патриот, силно обичаш страната си, но ако утре останеш в страната
си, може да си крава, водена към кланицата.
Затова трябва напълно да проумеем същността си.- Чаитанйа Махапрабху
казва, че истинската същност на живото същество е това, че то е вечен слуга на
Бога. Ако човек мисли така: „Аз не съм слуга на никого, моят дълг е да служа на
Бога”, – тогава той е освободен. Неговото сърце веднага се пречества и той е
освободен. И след като човек постигне това, всички негови грижи и безпокойства в
този свят превършват, защото той знае: „Аз съм слуга на Бога. Богът ще ми даде
покровителство. Не трябва да се тревожа за каквото и да било.” Точно като детето.
Детето знае, че майка му и баща му ще се погрижат за него. То е свободно. Ако
иска да докосне огъня, майка му ще го предпази: „Не докосвай огъня!” Майката
винаги се грижи за него. Защо тогава не се доверим на Бога? Всъщност така или
иначе ние сме под покровителството Му.
Хората отиват на църква и казват: „Боже, дай ни хляба наш насъщен.”
Всъщност ако Той не ни го даваше, ние не бихме могли да живеем. Това е
истината. Ведите също казват, че единствено Върховната Личност снабдява всяко
живо същество с всички необходими неща. Богът снабдява с храна всеки. Ние,
човешките същества, имаме икономически проблеми, но какъв икономически
проблем може да съществува в обществата, които не са човешки? Птичето
общество няма икономически проблеми. Зверовете нямат икономически проблеми.
Съществуват 8 400 000 вида живот и от тях обществото на хората е много, много
малка част. Хората сами си създават проблеми: какво да ядат, къде да спят, как да
се съвкупляват, как да се защитават. Това са проблеми за нас, но по-голямата част

от създанията – водни животни, риби, растения, насекоми, птици, зверове и
милиони милиони други живи същества – нямат такива проблеми. Те също са живи
същества. Не смятайте че се различават от нас. Не е вярно, че ние, човешките
същества, сме единствените живи създания, а всички останали са мъртви. Не. А кой
ги снабдява с храна и пидслон? – Богът. Растенията и животните не ходят на
работа. Те не ходят в университет да получат техническо образование, за да
печелят пари. Как се хранят те? – Богът ги снабдява. Слоновете изяждат стотици
килограми храна. Кой им я дава? Уреждате ли нещо за слоновете? Същестувват
милиони слонове. Кой ги снабдява?
Така че методът на приемането, че Богът снабдява, е по-добър от мисленето:
„Бог е мъртъв. Защо трябва да ходим на църква и да Му се молим за хляб?” В
Бхагавад-гита се казва: „Четири вида хора идват при Кршна: разочарованите, тези,
които се нуждаят от пари, мъдрите и любопитните.” Този, който пита, този, който е
мъдър, този, който е разочарован, и този, който се нуждае от пари – тези четири
вида хора се обръщат към Бога. „Мой Боже, много съм гладен. Дай ми днес
насъщния хляб.” Това е хубаво. Тези, които се обръщат към Бога по този начин, са
препоръчани като сукртинах. Сукрти означава „благочестив”. Те са благочестиви.
Макар че молят за пари, за храна, те биват смятани за благочестиви, защото се
обръщат към Бога. А другите съвсем противоположни на тях. Те са душкртинах,
неблагочестиви. Крти означава „заслужаващ голяма похвала”, но думата душкрти
означава, че погрешно използват енергията си – за разрушение. Точно като този,
който е изобретил атомното оръжие. Той има мозък, но го е използвал неправилно.
Той е създал нещо, което е ужасно. Създайте нещо, което ще осигури на човека да
не умира повече. Каква е ползата от създаването на нещо, което ще донесе
незабавна смърт на милиони хора? Те така или иначе ще умрат – днес или утре, или
след сто години. Какво са направили учените? Да бяха създали нещо, така че човек
да не умира, да няма повече болести, да няма старост. Тогава наистина щяха да са
направили нещо. Но душкртините никога не отиват при Бога. Затова енергията им е
неправилно насочена.
Грубите материалисти, които пренебрегват връзката си с Бога, са описани в
Бхагавад-гита като мудхиш. Мудха означава „магаре”. Тези, които работят много,
много упорит, за да печелят пари, са сравнени с магарета. Те всеки ден ще си ядат
все същите четири чапати [хлебни банички от черно брашно], но безсмислено
работят, за да спечелят хиляди долари. А останалите са описани като нарадхама.
Нарадхама означава „най-низшите от човечеството”. Човешката форма на живот е
предназначена да се осъзнае Богът. Право на човека е да разбере Бога. Брахмани са
тези, които са разбрали Брахман, Бога, а не някои други. Това е дългът ни в
човешката форма на живот. Във всяко човешко общество има някаква система,
която се нарича „религия” и чрез която човек може да се опита да разбере Бога.
Няма значение дали тя е християнска, мюсюлманска или индуска религия. Няма
значение. Тази система цели да разберем Бога и връзката ни с Него. Това е всичко.
Това е дълг на човешките същества и ако в човешката общество този дълг бъде
пренебрегнат, , това общество е животинско. Животните нямат способността да
разберат какво е Богът и каква е връзката им с Него. Единственият им интерес е
яденето, спането, съвкупляването и защитата. Ако ни интересува само това, какво
сме тогава? – Ние сме животни. Затова Бхагавад-гита казва, че тези, които
пренебрегнат тази възможност, са „най-низшите сред човечеството”. Те получават
тази човешка форма на живот след еволюция през 8 400 000 раждания и въпреки

това не я използват за реализация на Бога, а за реализация на животинските си
наклонности. Затова те са нарадхама, най-низшите от човечеството. А има и други,
които са много горди със знанието си. Но какво е това знание? – „Няма Бог. Аз съм
Бог.” Истинското им знание е отнето от майа. Ако те са Бог, как тогава са станали
кучета? (Непреводима игра на думи: на английски Бог е „God”, а куче – “dog”).
Срещу тях има толкова много аргументи, не те просто не зачитат Бога. Атеизъм.
Тъй като са приели метода на атеизма, истинското им знание им е отнето. Истинско
знание изначава хората да знаят какво е Богът и каква е връзката им с Него. Ако
човек не знае това, знанието му е откраднато от майа.
Така че ако се опитаме да разберем нашата връзка с Бога, ще имаме средства
и начини. Има книги, има знание – защо не се възползваме от тях? Всекие трябва
да се възползва от това знание. Опитайте се да разберете Бхагавад-гита и другите
ведически книги. Навсякъде се казва, че Богът е велик, а ние сме съвсем малки.
Океанът и малката капка вода имат еднакви качества, но количеството сол в капка
вода е различно от количеството сол в океана. Те са еднакви качествено, но са
различни количествено. По същия начин Богът е всесилен – и ние имаме някаква
сила. Богът създава всичко – ние създаваме малки машини за летене, като малките
машинки, с които играят децата. Но Богът може да създаде милиони планети,
плаващи във въздуха. Това е качеството на Бога. Вие не можете да създадете
никакви планети. Дори да създадете планета, каква полза ще има от това? Има
милиони планети, създадени от Бога. Но и вие имате способност да създавате.
Богът има сила – вие също имате. Но Неговата сила е толкова голяма, че не може
да се сравни с вашата. Ако кажете: „Аз съм Бог”, – това е глупост. Можете да
твърдите, че сте Бог, но какви изключителни дела сте извършили, за да
претендирате, че сте Бог? Това е невежество. Знанието на този, който се мисли за
Бог, е отнето от магията на майа. Така че нашата връзка с Бога е, че Той е велик, а
ние сме съвсем малки. В Бхагавад-гита Кршна ясно казва: „Всички живи същества
са неразделно свързани с Мен частици. Те са еднакви по качество с Мен, но се
различават в количествено отношение.” Така ние едновременно сме еднакви с Бога
и се различаваме от Него. Такава е нашата връзка. Ние сме едно с Бога, защото
имаме същите качества като Него. Но ако изучим себе си внимателно, ще
установим, че макар и да имаме някои изключителни качества, Богът ги има
всичките в по-голямо количество.
Не можем да имаме каквото и да било, което да не е в Бога. Това е
невъзможно. Затова във Веданта сутра се казва, че всичко, които имаме, се намира
и в Бога. Всичко води началото си от Бога. Такава е връзката ни с Него: понеже сме
съвсем мънички, ние сме Негови вечни слуги. Ежедневните отношения в
материалния свят също ни показват как човек служи на друг човек, защото другият
е по-високопоставен от него и може да му даде добра заплата. Естествено се налага
изводът, че ако сме малки, наш дълг е да служим на Бога. Нямаме друг дълг.
Всички ние сме различни неразделно свързани с първоначалното същество
частички.
Винтът, който е свързан с машината, е ценен, защото работи с цялата
машина. Ако е изваден от машината или ако е дефектен, той няма никаква
стойност. Пръстът ми струва вилиони долари, докато е свързан с тялото ми и му
служи. Но ако се отреже от тялото, каква стойност ще има тоъ? – Никаква. По
същия начин връзката ни с Бога е, че сме съвсем малки частици от Него.
Следователно наш дълг е да съгласуваме енергиите си с Него и да Му съдействаме.

Такщава е нашата връзка. В противен случай ние сме без стойност. Ние сме
отрязани. Когато пръстът ни стане безполезен, докторът казва: „О, ампутирайте
този пръст. Иначе тялото ще се инфектира.” По същия начин, когато станем
безбожни, ние се откъсваме от Бога и страдаме в материалния свят. Ако се опитаме
да се съединим с Върховния Бог, връзката ни ще се възстанови.

Най-висшата любов
ЛЮБОВ. Певците пеят за нея, поетите й се възхищават, писателите измислят за нея
заплетени истории. Киното и телевизията са изпълнени с нея. Но реална ли е тя? В
това много просто и ясно есе Шрила Прабхупада твърди, че любовта, която
изпитваме в този материален свят, се основава на илюзията, и както всичко друго
тук, тя е временна. Но има по-висша любов – такава, каквато светските романтици
не могат дори да си представят.
Ако човек грижливо пази нежното растение на преданото служене,
постепенно то ще даде плодове на кристалночиста любов към Бога. Чистата любов
към Бога не съдържа никакви примес от желание за материална изгода, за чисто
философско разбиране или пък придобивките на плодоносните дейности. Чиста
любов е да знаем: „Богът е велик, аз съм неразделно свързана с Него частица,
затова Той е върховният обект на моята любов.” Това съзнание е най-висшето
съвършенство на човешкия живот и крайната цел на всички методи за
себереализация. Ако човек достигне тази позиция – Богът е моят единствен любим,
Кршна е единственият обект на любовта, – животът му е съвършен.И когато вкуси
тази трансцендентална връзка с Кршна, човек изпитва истинско щастие. Тогава
растението на предаността е така сигурно защитено, че само като се хване за него,
човек може да достигне върховното местоназначение. Ако неотклонно се
изкачваме по едно дърво, стигаме до самия му връх. По същия начин, ако можем да
постигнем любов към Бога, като се държим за растението на предаността, сигурно
е, че ще достигнем трансценденталното жилище на Кршна и ще общуваме с Него
лично, както тук общуваме лице в лице.
Богът не е измислен и не е въображаем. Той е реален, колкото сме и ние.
(Всъщност ние сме под влиянието на илюзията – живеем, сякаш това тяло е нашето
истинско „Аз”, макар че то изобщо не е реалност, а само временно проявление.)
Ние се осмеляваме да предполагаме, че няма Бог или че Той няма форма. Тази
умствена спекулация се дължи на оскъдни знания. Бог Кршна и Неговото жилище
съществуват и човек може да отиде там, да Го достигне, да общува с Него. Това е
истина. Духовен живот означава, да общуваш с Върховния Бог и да съществуваш
вечно в блаженство и знание. Това вечно общуване означава да играеш с Кршна, да
танцуваш с Кршна, да обичаш Кршна. Или пък Кршна да стане твое дете – това,
което ти поискаш.
Има пет основни връзки с Кршна: на пасивен преданоотдаден, на слуга, на
приятел, на родител и на любим. Кравите в жилището на Кршна са също
освободени души. Те се наричат сурабхи. Съществуват много популярни картини,
които показват как Кршна обича кравите, как ги прегръща и целува. Тази пасивна

връзка с Кршна се нарича шанта. Тези, които са в такава връзка с Кршна, изпитват
съвършено щастие, когато Кршна отиде при тях и просто ги докосне.
Останалите преданоотдадени са склонни да отдават служене. Те си мислят:
„Кршна иска да седне. Ще Му приготвя място. Кршна иска да яде. Ще Му
предложа хубава храна.” И те наистина уреждат всичко. Други преданоотдадени
играят с Кршна като Негови приятели, като равни. Те не знаят, че Кршна е Бог. За
тях Той е техният любим приятел и те не могат да Го забравят дори за миг. Ден и
нощ те мислят за Кршна. Ношем, когато спят, те мислят: „О, сутринта ще отида
при Кршна и ще играя с Него.” И сутринта те отиват в дома на Кршна и стоят край
Него, докато майка Му Му слага украшения, преди Той да излезе на полето да
играе с приятелите си. В Кршналока (жилището на Кршна) няма други дейности.
Там няма индустрия, няма бързане за работа и други такива глупости. Има
достатъчно мляко и масло и всеки яде, колкото иска. Кршна много обича
приятелите Си и понякога се забавлява, като краде масло за тях. Човек наистина
може да живее по този начин и това е съвършенството на съществуването. Трябва
да се стремим към този съвършен живот. Кршна съзнание е методът, чрез който
можем да го постигнем.
Но докато човек има дори и най-малката привързаност към този материален
свят, той ще трябва да остава тук. Кршна е много стриктен. Той не позволява на
никой, у когото има и най-малката отсянка от материално схващане за живота, да
почне да общува с Него. Бхакти означава човек да е освободен от материално
замърсяване. Не си мислете: „Аз съм много голям учен. Ще разсъждавам и така ще
открия какво е Абсолютната Истина.” Това е глупост. Човек може да продължава
да разсъждава и никога да не открие източника на всички източници. В Брахмасамхита се казва: „Човек може да разсъждава за Абсолютната Истина милиони и
милиони години и въпреки това Тя да не му се разкрие.” Човек може да си гние
такъв, какъвто е, в този материален свят и да продължава да си разсъждава, но това
не е правилният метод. Правилният метод е бхакти-йога.
Бог Чаитанйа казва, че да се отдава предано служене на Кршна, е найвисшият, съвършен стадий на живота и сравнени с него, другите неща, към които
хората в материалния свят се стремят, са като мехурчето в океана. Обикновено
хората искат отплата и затова става религиозни. Те казват: „Аз съм индус”, „Аз съм
християнин”, „Аз съм евреин”, „Аз съм мюсюлманин” – аз съм това, аз съм онова –
затова не могат да променят рилигията си. „Не мога да приема Кршна.„ Това се
нарича религиозност, дхарма. С такова материалистично, сектантско схващане за
религията те ще продължат да си гният в материалния свят, придържайки се към
ритуалите и вярата. Те живеят с впечатлението, че ако следват религиозните си
принципи, ще постигнат материално благополучие. Разбира се, ако човек се
придържа към който и да е вид религиозна вяра, ще получи благоприятни условия
за материален животн.
Защо хората искат това материално благополучие? – За сетвно наслаждение.
Те си мислят: „Ще си имам много хубава жена. Ще си имам много добри деца. Ще
получа много висок пост. Ще стана президент. Ще стана министър-председател.”
Това е сетивно наслаждение. И когато човек се разочарова и разбере, че
богатството и президентският пост не могат да му донесат щастие след като
изконсумира целия си вкус към сексуалния живот; когато напълно се разочарова,
може би ще започне да приема ЛСД и ще се опита да стане едно с пустотата. Но и
тази глупост няма да му донесе щастие. Ето го щастието – човек трябва да се

обърне към Кршна. В противен случай ще завърши с ЛСД-пропадане и бродене в
безличностните схващания за пустотата. Хората са разочаровани. Естествено е да
бъдат разочаровани, щом няман истински духовен живот – защото същността на
човека е духовна.
Как може някой да бъде щастлив без Кршна? Да предположим, че човек е
захвърлен в океана. Как може да се чувства щастлив там? Това не е за него. Той
може да е много добър плувец, но колко време може да плува? В крайна сметка ще
се измори и ще потъне. Същото е и с нас. Ние сме духовни по същност. Как можем
да бъдем щастливи в този материален свят? Това е невъзможно. Но хората се
опитват да останат тук и уреждат толкова много временни неща, за да преживеят.
Това закърпване не е щастие. Ако човек ноистина иска щастие, ето го методът:
трябва да постигне любов към Бога. Ако човек не обича Кршна, ако не престане с
любота към котки, кучета, страна, нация и общество и не се съсредоточи вместо
това любовта си върху Кршна, и дума не може да става за щастие. Рупа Госвами е
дал много хубав пример във връзка в това: има много наркотици, които насищат
човек с представи и халюцинации. Но Рупа Госвами казва, че ако човек не опита
последния наркотик, любовта към Бога, кршна-према, той ще трябва да остане в
плен на медитацията, безличностния монизъм и толкова много други заблуди.
Чаитанйа Махапрабху описва, че за да постигне незамърсена любов към
Кршна, човек трябва да изпълнява предано служене, т.е. Кршна съзнание. Той
трябва да се занимава изключително със служене на Кршна. Най-висшият,
съвършеният стадий на незамърсената преданост е човек до бъде освободен от
всички материални желания, всички умствени разсъждения и всички кармични
дейности. Основният принцип на незамърсената преданосте човек да няма друго
желание, освен да стане напълно Кршна осъзнат. Макар да знае, че всички
останали форми са също Кршна, човек не трябва да обожава друга форма. Кршна
има формата на Кршна с флейта – както муртите Радха-Кршна. Просто се
концентрирайте върху тази форма и с всички умствени спекулации и кармични
дейности ще бъде свършено. Човек трябва да развива Кршна съзнание по подходящ
начин, а това означава да извършва служене, чрез което ще може да удовлетвори
Кршна. Кршна съзнание не се постига с измислен от някого собствен метод. Мога
да си мисля, че правя дадено нещо в Кршна съзнание, но кой е потвърдил това?
Например в Бхагавад-гита Арджоуна не иска да се бие поради някакви морални
причини, но глудната му точка е на платформата на кармичните дейности, от чиито
резултати човек ще трябва да получи наслаждение или страдание. Той смята, че
като убие членовете на семейството си, ще трябва да изтърпи много последици.
Този извод обаче не се потвърждава от Кршна. Законът за действията и реакциите
им в материалния свят се нарича карма, но преданото служене излиза извън обсега
на кармата.
Незамърсената любов трябва да бъде лишена от всякакви оттенъци на
кармични дейности (карма), умствени спекулации и материални желания. Това
незамърсено предано служене трябва да бъде подходящо съсредоточено върху
Кршна. „Подходящо” означава в съответствие с това, което Той желае. Кршна
желае битката при Курукшетра – всичко е аранжирано от Него. Той казва на
Арджуна: „Ти се съобразяваш със собствения си начин на мислене, но дори и да не
се биеш, бъди сигурен, че тъй като Аз искам битката, никой от тези воини тук няма
да се върне у дома си. Те ще бъдат убити тук. Това е вече решено.” Кршна има две
качества: Той може да покровителства и да унищожава. Ако Той иска да убие

някого, няма сила в света, която може да спаси този човек, и ако Той покровитества
някого, няма сила в света, която може да го унищожи. Желанието на Кршна е
върховно. Затова трябва да съгласуваме нашите желания с желанията на Кршна.
Никой не може да усуети това, което Кршна желае, защото Той е Върховният Бог.
Затова наш дълг е да съгласуваме дейностите си с Неговото желание, а не да си
измисляме занимания и да твърдим: „Аз върша това в Кршна съзнание.” Трябва да
бъдем много внимателни и да сме разбрали със сигурност, че Кршна иска това.
Такова потвърдено знание се получава от представител на Кршна. В молитвите, с
които възхваляваме духовния учител, ние всеки ден пеем: „Ако духовният учител е
удовлетворен, и Богът ще бъде удовлетворен. И ако човек не удовлетвори духовния
си учител, няма никакъв начин да удовлетвори Бога.”
Затова, доколкото е възможно, човек трябва да изпълнява нареждяния на
духовния си учител. Това ще му даде възможност да напредне. Това е същността на
подходящото изпълнение на Кршна съзнание. На преклонна възраст аз пристигнах
в Америка и се опитвам да уча на Кршна съзнание, защото моят духовен учител ми
каза, че трябва да направя това. Това е моят дълг. Не знам дали ще имам успех или
ще се проваля. Няма значение – моят дълг ще бъде изпълнен, ако ви представя
това, което съм чул от духовния си учител. Това е подходящото изпълняване на
Кршна съзнание. Тези, които наистина са сериозни, трябва да приемат
инструкцията на Кршна, получавана чрез Негов представител, като смисъл на
съществуването си. Човек, който следва този принцип, със сигурност ще напредне.
Чаитанйа Махапрабху е говорел по този начин и моят духовен учител често
казваше: „Духовният учител е прозрачен посредник.” Например през тези
прозрачни очила мога да виждам много добре буквите в тази книга. Без очилата не
мога да виждам, защото очите ми са повредени. И всички останали сетива са
повредени. Не можем да видим Бога с тези очи, не можем да слушаме Харе Кршна
с тези уши, не можем да направим нищо без посредничеството на духовния учител.
Както повредените очи не могат да видят нищо без посредничеството на очилата,
така ние не можем да достигнем Бога без кристалното посредничество на духовния
учител. „Прозрачен” означава, че посредникът трябва да бъде лишен от
замърсяване. Ако е прозрачен, през него човек ще може да види.
Трябва да ангажираме сетивата си – сарвендрийа, всичките си сетива – в
незамърсената любов към Бога. Това означава, че и сексът трябва да бъде
ангажиран в Кршна съзнание. Схващането за Бога като наш родител не позволява
да ангажираме сексуалния си живот в служене на Бога, защото човек не може да
има сексуални отношения с родителя си. Но в схващането за Бога като за наш
любим съществува и сексуално ангажиране. Затова Чаитанйа Махапрабху дава найсъвършената информация за отношенията ни с Върховния Бог. В другите
религиозни концепции за живота Богът бива възприеман най-вече като баща или
майка. В Индия много почитатели на богинята Кали смятат, че тя представлява
Бога. Разбира се, това не е авторизирано, но съществува такава вяра, а и в
християнскта религия съществува схващането за Бога като баща. Но Чаитанйа
Махапрабху ни дава информация, че човек може да има сексуални отношения с
Бога. Тази информация е уникален принос на Чаитанйа Махапрабху. В
материалния свят сексуалните отношения са считани за най-висшите
взаимоотношения, за най-голямото наслаждение, макар че съществуват само в
извратена форма. Никой обаче не може да си представи, че в духовния свят също
има сексуални отношения. В целия свят няма нито един пример за такава теология.

В целия свят няма нито един пример за такава теология. Тази информация е дадена
за пръв път от Чаитанйа Махапрабху – човек може да има Върховната Божествена
Личност като свой съпруг, като свой любим. Това е възможно в обожаването на
Радха-Кршна, но никой, особено имперсоналистите, не може да разбере РадхаКршна. Имперсоналистите нямат никаква представа. Те не могат дори да си
представят, че Богът има форма. Но Чаитанйа Махапрабху казва, че Богът не само
има форма, но има и сексуални отношения. Това е висшият принос на Чаитанйа
Махапрабху.
Човек може да служи на Върховния Бог в различни взаимоотношения, но в
материалния свят тези връзки съществуват само като извратени отражения. Какви
са взаимоотношения ни в този материален свят? Какви са представите ни за
обществото, приятелството и любовта? – Всички те са основават на материалната
концепция за живота. В нашето общество някои влизат в отношения един с друг
като родители с дете, други – като съпруг и съпруга, любим и любима и т.н. Има и
други раси (отношения), като това да бъдеш в отношение с някого като негов враг.
Има дванадесет различни отношения, от които пет са най-важни. Другите седем са
косвени отношения – като например да бъдеш враг на някого. Обикновено между
враговете има отношения, дори и между убиеца и убития. Що се отнася до
отношенията ни с Кршна, ако човек има връзка с Него дори като Негов враг,
животът му ще стане успешен. Затова когато човек ангажира сетивата си с Кршна,
той може да установи връзка с Него в една от дванадесетте разновидности: пет
преки и седем косвени.
Когато Кршна се появил на арената на Камса, там имало множество големи
борци, готови да го убият. Всъщност Той бил поканен там, за да бъде убит. Врагът
Му камса си мислел: „Скоро ще дойдат момчетата. Шестнадесет години се
опитахме да ги убием, но това момче Кршна не може да бъде убито. Сега обаче съм
Го поканил като гост и когато пристигне, Той ще се бори с тези борци и те ще Го
убият.” Демоничните и атеистичните хора винаги мислят за Кршна, Бога, във
връзка с убиването Му. Затова те представят теориите си, че Богът е мъртв. Те
смятат, че ако Богът умре, ще бъдат свободни да действат, както намерят за добри.
Що се отнася до дейностите им, Богът може да е мъртв или жив, но Неговият
посредник, материалната енергия, е толкова силен, че никой не може свободно да
извършва нарушения. Щом човек направи нещо грешно, незабавно последва
наказание. Не е нужно Богът да присъства. Той може да е мъртв или жив, но
материалната енергия е достатъчна, за да наказва всеки, който нарушава
материалните закони дори и в най-малка степен. Богът е определил тези условия,
но глупавите хора не разбират това.
Но Бог Чаитанйа говори за подходящо ангажиране на всички сетива в
служене на Кршна в чист живот на преданост. Човек трябва да ангажира сетивата
си по подходящ начин и да прави това, което Кршна пожелае. Но дори човек да
ангажира сетивата си срещу волята на Кршна, ако продължава да мисли за Кршна,
това също е благоприятно. Вещицата Путана например мислела за убиването на
Кршна. Както святите хора служат на Бога, така демоните и атеистите винаги са
готови да убият Бога. Путана си мислела: „Ще убия Кршна. Той е съвсем малко
дете.” Това е друга грешка, която допускат демоните. Те смятат, че Кршна, Богът, е
обикновено дете или човек. Затова Путана мислела: „Ще натъркам гръдта си с
отрова и когато детето почне да суче млако, ще умре.” Както научаваме, тя отишла
при Кршна като Негов враг, но въпреки това Той я приел като приятел, защото е

милостив. Той не приел демоничната част от манталитета й, но приел нея. Всяко
живо същество е обусловено, но Кршна не е. Психиатърът лекува леди, но самият
той не е луд. Понякога пациентът може да му се гневи или да го нарича с обидни
думи, но докторът е трезв и просто го лекува. По същия начин, някой може да
смята Кршна за свой враг, но Кршна не става негов враг.
Путана отишла да отрови Кршна, но Той приел това по друг начин. Той си
мислел: „Аз суках мляко от гърдата и. Затова тя е Мой майка.” Кршна се отнесъл
към нея като към Своя майка и затова тя била освободена и се издигнала до същата
позиция, както истинската майка на Кршна, Йашода. Изводът е, че най-висшето
съвършенство е човек да установи благоприятни отношения с Кршна, но дори и ако
човек се ангажира неблагоприятно, Кршна е толкова милостив, че му дава наймалкото поне освобождение. Всички врагове, убити от Кршна, веднага постигали
освобождение.
Два вида хора могат да се слеят с безличностното брахмаджйати: тези, които
съзнателно целят да се слеят с Него, и тези, които са врагове на Кршна и са били
убити от Него. Така преданоотдаденият стига да извода: защо трябва да приемам
положението, което се предоставя дори на враговете на Бога?
Чаитанйа Махапрабху препоръчва чисто предано служене. Не трябва да има
желание да се осъществяват собствени материални желания, не трябва да се правят
опити да се разбере Кршна чрез експериментална философия, не трябва да се
извършват кармични дейности, за да се извлече материална полза от Кршна.
Единственото желание трябва да е да се служи на Бога така, както Той иска. Ако
Кршна иска нещо, ще трябва да го направим. Да предположим, че помоля ученика
си: „Моля те, дай ми чаша вода.” Негов дълг е да ми даде чаша вода. Ако си мисли:
„Прабхупада иска чаша вода, но защо не му дам нещо по-добро? Защо да не му дам
чаша топло мляко?”, – това не е служене. Според него топлото мляко е много повкусно и по-добро от водата. Но независимо от това, понеже аз съм помолил за
вода, той трябва да ми даде вода, а не мляко. Това еправилното служене. Човек
трябва да разбере какво иска Кршна. Когато започне да съществува това интимно
отношение, човек може да служи на Кршна по-подходящо. Но докато това интимно
отношение не съществува, той трябва да научава желанията на Кршна от
прозрачния посредник – духовния учител.
Един ваишнава никога не смята, че има пряко отношение с Кршна. Бог
Чаитанйа казва: „Аз съм слуга на слугата – сто пъти слуга на слугата – на Кршна.”
Трябва да се съгласим да станем слуги на слугата на слугата. Това е системата на
ученическата последователност и ако човек иска да постигне истинска,
трансцендентална любов към Бога, той трябва да приеме този начин на действие.
Тъй като хората не приемат тази система, те не развиват истинска любов кам Бога.
Те говорят за Бога, но всъщност не Го обичат. Понеже не развиват чисто предано
служене, те обичат някое куче.
Ние трябва да казваме „любов към Бога”, но ако не приемем този принцип,
ще трябва да обичаме куче, а не Бога. Това е грушката. Чаитанйа Махапрабху
казва, че ако човек наистина иска да обича Бога, ще трябва да следва процеса на
преданото служене. Чаитанйа Махапрабху не говориизмислици. Ученията Му са
потвърдени във ведическите писания като Нарада-панчаратра и ШримадБхагаватам. Тези две книги и Бхагавад-гита са напълно автентични писания,
предназначени за преданоотдадени. Чаитанйа Махапрабху цитира стих от Нарадапанчаратра: хршикена хршикеша-севанам бхактир учйате. Това е дифиниция на

чистото предано служене. Хршикена хршикеша-севанам. Хршикена означава „чрез
нашите сетива”. Трябва да ангажираме сетивата си, а не само ума си. Ако някой
казва: „Аз винаги мисля за Кршна”, – това е чисто предано служене. Медитацията е
мислене, но никой не мисли за Кршна; те мислят за пустотата или за нещо
безличностно. Ако човек мисли за Кршна, за Нарайана или Вишну, както е
предписано във ведическите писания, това е истинска йога. Йога медитация
означава човек да концентрира ума си върху Свръхдушата. Свръхдушата е
представител на Кршна под формата на четириръкия Нарайана. Дори Патанджали,
авторитет в йога системата, предписва медитация върху Вишну. Но както хората си
измислят неистински религиозни методи, така наричаните съвременни „йоги” са си
измислили собствени начини на мислене за нещо пусто.
Нарада-панчаратра обаче казва: хршикена хршикеша-севанам: човек трябва
да ангажира не само ума, а и сетивата си. Да ангажира сетивата си в служене на
господаря на сетивата. Тези три санскритски думи са много важни. Хршикеша
означава „Господарят на сетивата”. Бхакти-йога означава човек да служи със
сетивата си на Господаря на сетивата. Господярат на сетивата е Кршна. Винаги
трябва да помним, че сме получили сетивата си, защото сме искали да се
наслаждаваме на материалния свят – затова Богът ни е дал определен комплект от
сетива за собственото ни наслаждения. Свинята има такъв вид тяло и сетива,
защото иска да се наслаждава, ядейки изпражнения. По същия начин човек има
друг вид тяло и сетива, защото иска да се наслаждава на нещо друго. Имаме
определен комплект обусловени сетива, с които да се наслаждаваме на този
материален свят и именно тях трябва да пречистим. Нашите сетива са истински,
първоначално съществуващи, но сега са замърсени от материални желания. Трябва
да се излекуваме и да се освободим от тези желания. Когато сетивата ни не се
поддават на материалното сетивно наслаждение, състоянието ни се нарича чиста
преданост.
От този стих на Нарада-панчарата можем да разберем,че духовната душа
има истинки сетива. В каквто и малко тяло да влезе духовната душа, тя не става
безличностна; тя има сетива. Понякога човек може да види буболечка върху
книгата си. Тя е толкова малка, по-малка то върха на топлийка, но въпреки това се
движи – тя има всички сетива. Малките бактерии също се двжат и имат свои
сетива. По природа всички живи същества имат сетива. Не е вярно, че сетивата са
се развили при определени материални условия. Атеистичната теория твърди, че
сме развили сетивата под въздействието на материалните условия, а в духовно
състояние нямаме сетива и сме безличностни. Но ако разсъждаваме трезво и
логично, ще разберем, че това не може да бъде вярно. Малката частица духовна
сила, дори и да е по-малка от атома, има свои сетива. Покрити от материалните
елементи, тези сетива се проявяват по извратен начин. Трябва да пречистим
сетивата и когато ги пречистим
можем да ги ангажираме в удовлетворяване на
господаря на сетивата. Кршна е господарят и собственикът на сетивата. Тъй като
сме неразделно свързани с Върховния Бог частици, сме си заели от Него сетива. Те
са под наем. Най-доброто е да ги използваме за Неговото сетивно наслаждаване, а
не за нашето. Това е методът на чистото Кршна съзнание.
Бог Чаитанйа дава пример за чисти преданост от Шримад-Бхагаватам: там
се казва, че Кршна се намира в сърцето на всеки. Затова, както реките текат и
техният път води към морето, така щом човек чуе за величието на Бога, душата му
веднага бива привлечена от Върховния Бог. Това е началото на чистото предано

служене. Когато повтаряме вибрацията на Харе Кршна, вътре в нас се проявява
всичко – принадлежностите на Кршна, името на Кршна, славата на кршна,
жилището на Кршна, придружителите на Кршна – тъй като Богът присъства. Това е
началото на Кршна съзнанието. Да си припомняме нещо с помощта на контекста
му означава щом чуем ключовата дума, веднага да си припомним цялата
информация, стояща зад нея. Също така, когато умът ни е привлечен от Кршна и
всичко свързано с Кршна, когато чуем макар и малко възхваление на Неговите
качества, това е началото на чисто Кршна съзнание. След това няма повече гати,
т.е. движение на ума.
Това ставало и с гопите: щом чуели звука на флейтата на Кршна, те
изоставяли всичко. Някои от тях в това време лежели, други извършвали
домакинска работа, трети се грижели за децата си, но щом чуели флейтата на
Кршна, те забравяли всичко и се втурвали към Него. Техните съпрузи, братя и
бащи им казвали: „Къде хуквате и изоставяте задълженията си?” Но те не
обръщали внимание – те просто напускали. Няма препятствия и трудности, когато
умът се съедини с Кршна. Това е началото на чистата преданост.
Пурушоттама означава Кршна. Думата пуруша означава „наслаждаващият
се”. Обусловените живи същества не са истинските наслаждавмащи се, те са
подражатели на наслаждаващият се. Тук, в материалния свят, всички живи
същества действат като пуруша. По-точно значение на пуруша е „мъж”. Мъжът
бива приеман за наслаждаващия се, а жената – за тази, която доставя наслаждение.
В материалния свят всеки, независимо дали има мъжко или женско тяло, всеки има
склонността да се наслаждава и затова всеки бива наричан пуруша. Но всъщност
единственият пуруша е Върховният Бог. Ние, живите същества, сме Неговата
енергия, а Той е върховният наслаждаващ се. Ние не сме пуруша. Енергиите се
използват за доставяне на наслаждение, а ние сме енергии, инструменти на
Върховната Личност. Затова Пурушоттама е върховната трансцендентална
личност, Кршна. Когато отдаваме чистата си преданост на Върховната Божествена
Личност и не срещаме никакви пречки и трудности, това е симптом на чисто
Кршна съзнание.
В чистото Кршна съзнание няма никаква амбиция и никакъв мотив. Всяка
друга трансцендентална дейност или начин на обожание са мотивирани: някой се
стреми към освобождение, друг иска материално благоденствие, трети иска да
отиде на по-висшите планети, четвърти иска да отиде на Кршналока. Човек не
трябва да има такива стремежи. Чистият преданоотдаден не желае дори да отиде
във върховното жилище на Кршна. Разбира се, той отива, но той няма желание. Той
иска само да се отдаде изцяло на служене на Кршна.
Има различни видове освобождение. Салокйа освобождение е да се живее
на една и съща планета с Върховния Бог. Жителите на Ваикунтха планетите живеят
на една и съща планета с Върховната Божествена Личност. Саршти освобождение
означава човек да има почти същото богатство като Нарайана. Освободената
индивидуална душа се явява точно като Нарайана, с четири ръце, с четири символа,
с почти същите телесни черти, в същия разкош, със същите украшения, в същите
сгради – всичко. Сарупйа означава човек да има същата форма или качества като
Бога. Самипйа означава човек никога да не се отдалечава от Върховния Бог, а
винаги да Го придружава. Например така както си седим заедно, някой от нас може
да общува с Бога. Това се нарича самипйа-мукти, освобождение с постигане на
непосредствена близост. Но чистите преданоотдадени не приемат тези видове

освобождение. Единственото, което те искат, е да служат на Кршна. Те не се
интересуват от никакъв вид освобождение. Тези, които са наистина Кршна
осъзнати, постигат общуване с Върховния Бог, но те не се стремят към това:
единствената им цел е да отдават трансцендентално любовно служене на Бога.
Най-висшето съвършенство в преданото служене, т.е. Кршна съзнание, се проявява,
когато преданоотдаденият отказва да приема каквато и да било благословия или
изгода от Върховния Бог. Прахлада Махараджа има възможността да получи
всякаква благословия, но той казва: „Мой Господи, аз съм Твой вечен слуга. Мой
дълг е да Ти служа, как мога да приемам някаква облага от това? Тогава не бих бил
Твой слуга – бих бил търговец.” Той отговаря по този начин и това е признак на
чистата личност. Кршна е толкова милостив, че изпълнява всички желания на Своя
преданоотдаден, дори и ако той иска материални благословии. Ако дълбоко в
сърцето на преданоотдадения има някакво желание, Той изпълнява и него. Той е
толкова милостив. Но висшатапозиция на бхакти-йога, в преданото служене, е тази,
в която преданоотдаденият отказва да приеме различните видове освобождение,
дори и ако му ги предлага Върховният Бог.
Ако дълбоко в себе си човек има материални желания или мотиви и започва
да отдава предано служене, за да ги осъществи, никога няма да постигне чиста
любов към Бога. Ако човек си мисли: „Аз се занимавам с Кршна съзнание, с
предано служене на Кршна, защото искам такова и такова богатство”, – това
желание може да се осъществи, но той никога няма да постигне такава незамърсена
любов към Кршна, както са изпитвали гопите. Ако човек има мотиви, дори и да
изпълнява преданото си служене, той няма да бъде способен да достигне стадия на
чиста любов към Бога. В един стих от Бхакти-расамрта-синдху Рупа Госвами казва:
„Докато човек желае някаква материална облага [бхукти] или дори освобождение
[мукти], ще трябва да приема тези прозрачни изображения.” Докато в сърцето на
човека има майа, как може той да се наслаждава на духовното блаженство,
получено от чистата любов към Бога? С други думи, ако човек има материални
желания, дори желание за освобождение, той не може да постигне чиста любов към
Бога. Чистата любов е лишена от всякакви желания – тя е просто отдаване на
любовно служене заради самото служене.
За това има един хубав пример от живота на Рупа Госвами. Рупа Госвами и
брат му, Санатана Госвами, живеели разделени във Врндавана и изпълнявали
своето бхаджана, предано служене. Рупа живеел в гората и нямал никакви
възможности да приготвя хубави ястия или да си изпроси от селото някакви чапати
за ядене. Рупа Госвами бил по-малкият брат и си мислел: „Ако мога да получа
някакви хранителни продукти, ще приготвя хубави ястия, ще ги предложа на
Кршна и ще поканя по-големия си брат.” Той имал това желание. В следващия миг
дошло едно хубаво дванайсетгодишно момиче, което му донесло много хранителни
продукти – мляко, брашно, гхи и т.н. Такъв е ведическият обичай: понякога
семейните дават храна на просяците и на мъдреците, които са на жизненото
стъпало на отречението. Рупа Госвами бил много радостен, че Кршна е изпратил
толкова много неща и че ще може да приготви празнично меню. Той приготвил
празничните ястия и поканил по-големия си брат.
Когато Санатана Госвами го посетил, той бил удивен: „Как се снабди с
таква продукти? Приготвил си такова празненство в гората? Как е възможно?”

Рупа Госвами отговорил: „Сутринта пожелах това и Кршна ми изпрати
всички тези неща. Едно хубаво момиче дойде и ми ги даде” – И той описал
момичето: „Много хубаво момиче.”
Тогава Санатана казал: „това прекрасно момиче е Радхарани. Ти си приел
служене от Радхарани, Вечната съпруга на Бога. Това е голяма грешка.” Такава е
тяхната философия. Те не приемат никакво служене от Бога. Те искат само да
отдават служене. Но Кршна е толкова добър, че иска да служи на Своя
преданоотдаден. Той търси възможност да служи на Своя преданоотдаден. Това е
духовно състезание. Чистият преданоотдаден не иска нищо от Кршна – той просто
иска да Му служи. Но и Кршна винаги търси възможност да служи на Своя
преданоотдаден. Кршна толкова силно желае да удовлетвори Своя преданоотдаден,
колкото силно преданоотдаденият желае да удовлетвори Кршна.
Такъв е трансценденталният свят. На абсолютната платформа не съществува
експлоатиране. Всеки иска да служи – никой не иска да приема служене. В
трансценденталния свят всеки иска да отдава служене. Вие искате да ми служите и
аз искам да ви служа. Това е толкова хубаво отношение. Материалният свят
означава „аз искам да те ограбя и ти искаш да ме ограбиш”. Това е всичко. Това е
материалният свят. Трябва да се опитате да разберете това. В материалния
святвсеки иска да използва приятеля си, баща си, майка си – всеки. А в
трансценденталния свят всеки иска да служи. Всеки е издигнал Кршна като
върховен обект на служене и всички преданоотдадени, независимо дали са
приятели, слуги, родители или любими на Кршна, всички искат да Му служат. Но в
същото време Кршна също иска да им служи. Това са трансцендентални
взаимоотношения: основната дейност е служенето, макар че то не е нужно, защото
всеки е задоволен. Няма глад, няма нужда да се яде – но въпреки това всеки
предлага хубави неща за ядене. Такъв е трансценденталният свят. Докато не
стигнем стадия просто да служим на Кршна или на Негов преданоотдаден, не
можем да вкусим трансценденталното удоволствие от служенето. Ако имаме такъв
мотив, никога няма да събудим това чувство. Трябва да отдаваме служене на
Върховния Бог и на Неговите преданоотдадени без мотиви и без желания за лично
сетивно наслаждение.

Съвършенството на
себереализацията
В тази заключителна глава Шрила Прабхупада говори за крайната цел на науката за
себереализацията – пълна реализация на Върховното „Аз”, Кршна. Развиването на
себереализацията започва с разбирането, че „Азът” не е материален – не е
физическо тяло, а чисто духовна енергия. След това човек разбира, че това чисто
духовно „Аз” вечно е частица от Върховното „Аз”, Кршна. И накрая човек научава
как да живее изцяло в това вечно, изпълнено с блаженство трансцендентално
отношение. Този, който е постигнал това състояние, е постигнал върховното
съвършенство на живота.
Когато Кршна бил на тази земя, всички жители на Врндавана Го обичали. В
действителност те не знаели нищо друго, освен Кршна. Те не знаели дали Кршна е

Бог или не Бог, нито пък се безпокояли от мисли като: „Аз ще обичам Кршна, ако
Той е Бог.” Те изпитвали чиста любов и мислели: „Той може да е, а може и да не е
Бог – няма значение. Ние обичаме Кршна и това е всичко.” Това именно е
платформата на истинската, кристалночистата любов. Когато човек мисли: „Ако
Кршна е Бог, ще Го обичам”, – трябва да знаем, че това е платформата не на
нечистата любов, а на обусловена любов.Докато бил на земята, Кршна показал
изключителни могъщества и враджа-васите, жителите на Врндавана, често
мислели: „О, Кршна е толкова удивително дете. Може би Той е някой полубог.” Те
си мислели така, защото обикновено хората смятат, че полубоговете са всемогъщи.
В материалния свят полубоговете са всемогъщи, но хората не знаят, че Кршна е над
всички тях. Най-високопоставеният от полубоговете, Брахма, дава мнението си по
този въпрос в следния стих: ишварах парамах кршнах сач-чид-ананда-виграхах –
„Кршна е върховният контрольор и тялото Му е изпълнено със знание, блаженство
и вечност.” Жителите на Врндавана са знаели много малко за могъществото на
Кршна като върховен контрольор и господар на всички полубогове.
Забележителното е, че тяхната любов към Него не се е влияела от такива
съображения.
Както жителите на Врндавана изпитват безусловна любов към Кршна, по
същия начин и Кршна изпитва безусловна любов към тях. Враджа-джана-валлабха,
гири-вара-дхари. Когато жителите на Врндавана прекратили жертвоприношението
за Индра, най-главния полубог на рая, те се изложили на голяма опасност. Индра
бил много разярен и изпратил големи облаци, които изливали дъжд над Врндавана
цели седем дни без прекъсване. Цялата област се наводнила и хората били много
разтревожени. Макар че бил едва на седем години, Кршна спасил жителите на
Врндавана, като повдигнал хълма Говардхана и го държал като чадър над селото, за
да го предпазва. Така Бог Кршна дал урок на полубога Индра, че бедственото
положение, което той създал, можело да бъде отстранено дори само с малкия пръст
на Кршна. Като разбрал това, Индра се поклонил пред Кршна.
Затова Кршна е наричан и Гопиджана-валлабха, което посочва, че
единственото му занимание е да покровителства гопи-джана. Целта на движението
за Кршна съзнание е да научи хората как да станат гопи-джана,чисти любими на
Кршна. Когато стигнем стадия на чиста любов към Бога, Богът ще ни спаси от
всички опасности, дори ако за това трябва да вдигне хълм или планина. Не е
необходимо Кршна да практикува някаква йога система, за да стане способен да
повдигне хълм Говардхана. Понеже е Бог, Той е всемогъщ, дори като дете, но
когато е било необходимо, Той се е проявявал като Всемогъщия Бог. Това е
природата на Кршна, Бога. Не е необходимо Той да практикува мудитация или да
следва някаква йога система, за да стане Бог. Той не Бог, изфабрикуван от нечий
ум. Той е вечно Бог.
Макар че е Бог, Той се наслаждава на любовни взаимоотношения с
преданоотдадените Си и за да удовлетвори преданоотдадените Си, Той често играе
второстепенна на пръв поглед роля. Често Кршна обича да бъде дете на
преданоотдаден, затова става любимото дете на Йашода-нандана. Тъй като е Бог и
всеки Го обожава, никой не Го наказва. Но Кршна обича да бъде наказван от
преданоотдадените и майка и баща и понеже изпитва удоволствие от това да бъде
наказван, преданоотдадените Му също приемат тази роля и казват: „Добре. Ще
стана Твой баща и ще Те наказвам.” Също така, когато Кршна искал да се бие, един
от Неговите преданоотдадени станал демона Хиранйакашипу и се бил с Него. По

този начин всички дейности на Кршна се осъществяват във връзка с Неговите
преданоотдадени. Ако искаме да общуваме с Кршна по този начин, трябва да
развием Кршна съзнание, да станем осъзнати за Кршна.
Йашода-нандана враджа-джана-ранджана. Единственото заниемание на
Кршна е да удовлетворява враджа-джаните и тяхното единствено занимание е да
удовлетворяват Кршна. Това е взаимна любов. Йамуна-тира-вана-чари – Кршна,
Върховната Божествена Личност, броди по бреговете на Йамуна, за да доставя
удоволствие на гопите, на пастирчетата, на птиците, на пчелите, на кравите, на
теленцата и на хората. Всички те са били постигнали крайната точка на
себереализацията и след много, много животи, са били достигнали позицията да
играят с Кршна. Движението за Кршна съзнание може да направи всеки способен
да отиде на Кршналока и да стане придружител на Кршна като приятел, слуга,
баща или майка. Кршна се съгласява да приема всякаква роля във връзка Си със
Своите преданоотдадени. Как прави това, е обяснено в нашата книга Ученията на
Бог Чаитанйа. За да реализираме нашата връзка с Кршна, трябва да следваме Бог
Чаитанйа и Неговите главни придружители, шестимата Госвами – Шри Рупа,
Санатана, Шри Джива, Гопала, Рагхунатха даса и Рагхунатха Бхатта. Тези Госвами
постоянно повтаряли Харе Кршна и танцували в екстаз. Те учели, че когато човек
се присъедини към кршна-киртана, т.е. повтарянето на святите имена на Кршна,
той потъва в океана от любов към Кршна. Това е признакът на чистата преданост.
В киртаните шестимата Госвами се потапяли в океана от любов към Бога.
Шестимата Госвами били скъпи не само на другите преданоотдадени на Бог
Чаитанйа Махапрабху, но и на непреданите. Характерната черта на чистия
преданоотдаден е, че той няма врагове, защото не завижда на никого. Чистият
преданоотдаден е откровен с всеки и не прави разлика между хората: на този човек
може да се позволи да повтаря Харе Кршна, на този – не може. На материалната
платформа, платформа на двойствености, се прави разлика между низши и висши,
мъже и жени и т.н., но на духовната платформа такива разграничения няма.
Чистият преданоотдаден приема всичко по един и същ начин и затова не е
завистлив. Тъй като той не завижда, хората го почитат. Наистина, може да се каже,
че човек е достоен за почит, само ако не е завистлив. Но само на духовната
платформа е възможно човек да не бъде завистлив. Това се потвърждава и в
Бхагавад-гита [5.18-19]:
видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива швапаке ча
пандитах сама-даршинах
ихаива таир джитах сарго
йешам самйе стхитам манах
нирдошам хи самам брахма
тасмад брахмани те стхитах
„Смиреният мъдрец, благодарение на истинското знание, гледа по един и същ
начин на учения и благороден брахмана, на кравата, на слона, на кучето и на
кучеядеца. Тези, чийто ум е уравновесен и които виждат еднаквост във всичко,

вече са победили условията на раждането и смъртта. Те са съвършени като Брахман
и затова вече са установени в Брахман.”
Такава позиция може да бъде достигната от този, който е получил милостта
на Бог Чаитанйа. Когато получи Неговата милост, човек може да освободи
страдащото човечество от материалното замърсяване. Понеже шестимата Госвами
са били такива преданоотдадени, ние им отдаваме смирените си почитания с
мантрата: ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау. Шестимата
Госвами изучавали много задълбочено писанията с цел да установят истинска
религия в света. Те са ни оставили много книги, които да ни ръководят, найизвестната от които е Бхакти-расамрта-синдху (Нектарът на предаността) от Шри
Рупа Госвами, която дава пълвите наставления на неофита преданоотдаден.
Госвамите работели неуморно ден и нощ и единственото, което правели, било да
пишат книги, да повтарят святите имена и да танцуват. В действителност те били
почти освободени от необходимости на тялото като яденето, спането,
съвкупляването и самозащита. Всъщност за съвкупляване и за самозащита и дума
не може да става, защото те били напълно потопени в Кршна. Спяли най-много по
час и половина на денонощие и почти не ядяли. Когато чувствали глад, отивали в
дома на семейни и молели за едно-две парчета хляб.
Мисията на такива святи личности е да направят страдащото човечество
щастливо, като издигнат всеки до духовно съзнание. В материалния свят всеки се
опитва да използва другия – една нация се опитва да експлоатира друга, едно
общество се опитва да експлоатира друго, един бизнесмен се опитва да
експлоатира друг и т.н. Това се нарича борба за съществуване. Затова хората, които
се борят, са измислили закона за правото на силния. Можем да видим обаче, че
дори най-могъщият трябва да се бори. Между Съветския съюз, Америка и Китай се
води борба и всеки страда от нея. В действителност самата борба за съществуване
означава страдание. Но чистите преданоотдадени на Кршна не се занимават с
експоатиране на другите. Те помагат да на хората да станат щастливи и затова са
почитани на всички планети. Дори Чанакйа Пандита казва, че богатият и мъдрият
не могат да бъдат сравнявани, защото богатият може да бъде уважаван в
собствената си страна или на собствената си планета, а мъдрият,
преданоотдаденият на Бога, е почитан навсякъде, където отиде.
Освен това преданоотдаденият не прави никаква разлика между рая и ада,
защото Кршна е с него и на двете места. Където е Кршна, не може да има ад –
всяко място става Ваикунтха. Харидаса Тхакура например не влизал в храма на
Джаганнатха в Пури, защото бил роден в мюсюлманско семейство, а индусите не
позволяват на мюсюлманите да влизат в храм. Това обаче не притеснявало
Харидаса Тхакура. Той си мислел: „Защо трябва да влизам и да ги безпокоя? Ще
повтарям вятото име тук.” Затова Бог Чаитанйа, който бил Самият Бог
Джаганнатха, ходел всеки ден да се вижда с Харидаса. В това се състои силата на
чистия преданоотдаден: не е нужно той да ходи при Джаганнатха – Джаганаттха
идва при него. Всеки ден, когато Бог Чаитанйа Махапрабху ходел да се къпе в
морето, Той отивал да се види с Харидаса Тхакура. Когато влизал в къщичката на
Харидаса, Той питал: „Харидаса, какво правиш?” – и Харидаса Му отговарял:
„Моля Те, влез в дома ми, мой Господи.” Това е истинската позиция на
преданоотдадения. Затова Кршна казва, че почитането на Негов преданоотдаден е
дори по-ценно, отколкото почитането на Самия Него. Преданоотдаденият наистина
е способен да ни даде Кршнаа, защото знае науката за Кршна съзнание, науката за

слушането на думите на Кршна, за яденето на кршна-прасадам и наслаждаването
на Кршна. Имперсоналистите и вярващите в пустота могат да проповядват сухи
философски трактати върху ахам брахмасми – „Аз съм дух”, – но кого в крайна
сметка могат да привлекат? Каква е разликата между този, който си мисли: „Аз съм
камък”, – и този, който си мисли: „Аз съм пустота”? Защо трябва да ставаме
камъни, дървета или пустота? Истинската ни позиция е да обменяме любов с
Кршна.
Искрата на любов към Кршна се запалва от духовния учител, чистия
преданоотдаден. Що се отнася до мен, моят духовен учител, Негова Божествена
Милост Ом Вишнупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, ми
нареди да поема отговорността да разпространя посланието на Бог Чаитанйа на
Запад и моят успех е едновременно негова милост и удовлетворение. Когато
срещтах за пръв път духовния си учител, бях в Индия, съвсем млад, патриот,
изпълняващ много отговорна служба. Макар че не исках да отида да се срещна с
него, един мой приятел, който все още живее в Калкута, насила ме заведе при
Негова Божествена Милост. Нямах голямо желание да го видя, защото баща ми
често приемаше в къщи саннйаси и аз не бях особено удовлетворен от поведението
им. Мислех, че Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа е подобен на тях.
Ако е като тях, какъв смисъл има да го виждам? Но приятелят ми ме завесе насила.
„Защо да не го видиш?” – питаше той. Накрая отстъпих. Отидох при него – и
спечелих.
При пълвото ми посещение Нигова Божествена Милост каза, че образовани
младежи трябва да отидат в чужбина и да проповядват посланието на Чаитанйа
Махапрабху. Отговорих, че тъй като Индия е под чужда власт, едва ли някой слуша
нешито послание. Всъщност по това време чужденците смятаха индийците за
съвсем незначителни, защото при наличието на толкова много независими нации,
Индия все още беше под чужда зависимост, тя беше подвластна на Англия. Негова
Божествена Милост ме убеди, че зависимостта и независимостта са само временни
положения и подчерта, че понеже сме загрижени за вечната полза на човечеството,
трябва да подкрепим призива на Чаитанйа Махапрлабху. Тази среща с Негова
Божествена Милост, моя Гуру Махараджа, се състоя през 1922 г., преди половин
век.
Официалното си посвещение получих през 1933 г., само три години преди
Гуру Махараджа да напусне този тлен свят. В последния момент, точно две
седмици преди да напусне тялото си, той ми написа писмо, повтаряйки
инструкцията си. Той специално подчерта, че трябва да проповядвам това Божие
послание сред английскиговорящия свят. След като получих това писмо, аз
няколко пъти сънувах, че Гуру Махараджа ме вика и че напускам дома си и почвам
да го следвам. Сънувах това и си мислех: „Трябва да напусна дома си. Моят Гуру
Махараджа иска да напусна дома си и да приема саннйаса.” В същото време си
мислех: „Това е ужасно. Как бих могъл да напусна дома си? Съпругата си? Децата
си?” Това се нарича майа. Всъщност не исках да изоставям домашния живот, но
Гуру Махараджа ме накара да го изоставя. Следвайке наружданията му, аз
напуснах дома си, включително и няколко си деца, но сега Гуру Махараджа ми
даде толкова много и толкова добри деца из целия свят. Като служи на Кршна,
никой не губи, и това се потвърждава от моя собствен житейски опит.
Когато през 1965 г. напуснах Индия, аз бях сам и се страхувах, че ще имам
много неприятности. Индийското правителство не ми разреши да изнеса пари от

страната, затова аз пристигнах само с няколко книги и четиридесет рупии. В такова
финансово положение пристигнах в Ню Йорк сити, но всичко стана по милостта на
Гуру Махараджа и Кршна. Всичко стана по обединената милост на Кршна и
духовния ми учител. В Чаитанйа-чаритамрта се казва, че милостта на Кршна и на
гуру се сливат. Това е тайната на успеха на движението на Кршна съзнание. Кршна
е винаги в нас. Той знае всичко за нашите намерения и ни дава възможности да
действаме, както решим. Ако решим да се наслаждаваме на този материален свят,
Кршна ни дава интелигентност да станем проницателни бизнесмени, известни
политици или знаменити хора, за да можем да печелим пари и да си доставяме
удоволствия. Според стандарта на материалния живот много хора стават велики.
Започват кариерата си като бедни хора и скоро, при добър късмет, стават
милионери. Не трябва да мислим обаче, че те са постигнали такъв успех
благодарение на хилавите си усилия. Без интелигентност никой не може да увеличи
благосъстоянието си, а интелигентността е дадена от Кршна. В Бхагавад-гита
Кршна твърди, че се намира в сърцето на всеки като Свръхдуша и че по Негово
желание човек може да помни и по Негово желание може да забравя. Кршна дава
забрава и памет в зависимост от желанието на живото същество. Ако искаме да
забравим Кршна и да се наслаждаваме на материалния свят, Той ще ни даде
подходящата интелигентност, така че да Го забравим завинаги.
Много хора мислят: „Мога да се наслаждавам много добре на този
материален свят. Всеки си прекарва времето толкова добре.Няма причина аз да не
се наслаждавам колкото тях.” Тази идея е илюзия, защото в материалния свят няма
истинско наслаждение. Може да се издигнем много висок пост, като президента
Кенеди. Може да сме много красиви, с голяма слава, много интелигентни, с добро
образование, много богати и много могъщи, може да имаме много красива жена и
деца и да имаме най-високия пост в страната – но във всеки момент можем да
бъдем застреляни. Това е природата на материалния свят: на всяка крачка трябва да
се сблъскваме с толкова много опасности. И дума не може да става, че можем да
изпитваме несмущавано от нищо удоволствие. Дори когато получим
наслажденията си, ние сме ги постигнали след тежка борба и жертви, а каквото и
наслаждение да получим, то е само временно – защото в материалния свят няма
удоволствие, което да ни доставя постоянна и безгранична наслада. Само Кршна
може да ни даде такава наслада.
Затова в Бхагавад-гита Кршна ни учи, че заради собственото си
благополучие всяко живо същество трябва да изостави тези безсмислени
материални дейности и просто да Му се отдаде. Зая нещастие, в тази епоха хората
са така привлечени от блясъка на материалната природа, илюзията, майа, че не ги е
много грижа. Кршна казва дори, че ако някой Му се отдаде, Той ще го спаси от
всички греховни реакции. И въпреки това хората са толкова привлечени от майа, че
не могат да направят това. Хората винаги се страхуват, че като се отдадат на
Кршна, ще изгубят нещо, както аз се страхувах да не изгубя семейството си, като
отида в западния свят, за да проповядвам. Но Кршна е толкова милостив, че когато
ни отнеме нещо, Той ни го възвръща хилядократно.
Духовният учител също е милостив, ходейки от врата до врата, от страна в
страна, от град в град: „Скъпи дами и господа, скъпи момичета и момчета, моля ви,
приемете Кршна съзнание.” По този начин той отдава много поверително служене
на Кршна. Кршна е Върховният Бог, който дава заповедите, а духовният учител
изпълнява тези заповеди. Затова духовният учител е много скъп на Кршжна. За

него няма значение дали Кршна ще го изпрати в рая или в ада. За духовния учител,
чистия преданоотдаден, раят и адът са едно и също, ако няма Кршна съзнание. В
ада хората страдат по всевъзможни начини, но преданоотдаденият на Бога може да
живее на всяко място, където има Кршна съзнание. И тъй като носи това съзнание
със себе си, той е винаги себеудовлетворен. Ако бъде изпратен в ада, той ще бъде
удовлетворен – просто като повтаря Харе Кршна. Всъщност той не вярва в ада, а в
Кршна. По същия начин, ако бъде поставен в рая, където има толкова много
благоприятни възможности за сетивно наслаждение, той пак ще си остане
настрани, защото сетивата му се наслаждават от Самия Кршна. За да служи на
Бога, преданоотдаденият е готов да отиде навсякъде и затова той е много скъп на
Кршна.
Себеотречените философи имперсоналисти казват, че този свят е
неистински и че истината е безличностният Брахман. Но ако ги помолите да отидат
сред обществото, където преобладава сетивното наслаждение, те ще откажат,
защото се страхуват да не бъдат повлияни от тези условия. За Кршна осъзнатия
човек обаче няма такива трудности. Тъй като той се самоконтролира и е приел
подслон при Кршна, той не се страхува да отиде където и да е.
Загова, когато преданоотдадените отидат в място, където няма Кршна
съзнание, на тях не им се случва нищо лошо – защото се възползват от това да
повтарят Харе Кршна и да напълнят мястото с Кршна съзнание. Трябва винаги да
се възползваме от тази благоприятна възможност. Не трябва да се заблуждаваме, че
човек трябва да се затвори в една стая и да повтаря святите имена. Великият
мъдрец Нарада е „космонавт”, който пътува из цялата вселена. Макар че може да
живее на най-издигнатите планети, той понякога отива в ада да проповядва. Това е
обаянието на слугата на Бога – той винаги действа от любов към Кршна и към
неразделно свързаните с Бога частици.
Основният принцип на преданото служене е незамърсената любов към
Кршна. Независимо от положението на даден преданоотдаден – приятел, слуга,
родител или любим на Кршна, – неговото служене не е обусловено, защото Кршна
съзнание не зависи от никакви материални условия. То е трянсцендентално и няма
нищо общо с гуните на материалната природа. Преданоотдаденият не се страхува
да отиде където и да е и затова той вижда като еднакви всички материални условия.
В този свят можем да кажем, че едно място е добро за живеене, а друго не е, но,
както посочихме преди, преданоотдаденият не е подвластен на тези измислици на
ума. За него основният принцип на материалното съществуване е лош, защото
материалното съществуване означава забравяне ан Кршна.
В неутралния стадий на преданост човек може да отдава поголямо значение
на безличностното сияние на Бога и на Свръхдушата в сърцето, но Кршна съзнание
обисновено се развива, когато човек мисли: „Кршна е моят много близък
господар.” В началото, разбира се, безличностната реализация и реализацията на
Свръхдушата са част от Кршна съзнание. Частичната реализация на Бога в Неговия
безличностен аспект или в Неговия аспект на Свръхдуша дава възможност човекът
да развие дълбока почит към Бога, но когато човек има интимна връзка с Кршна
като приятел, господар, син или любим, дълбока почит изчезва.
Тази платформа на лична връзка е по-висша, отколкото безличностната
платформа или платформата на Свръхдушата, или реализацията на Параматма. В
схващането за неутралност човек реализира само това, че той и Абсолютната
Истина са еднакви по качество, т.е. той реализира, че е частица, неразделно

свързана с Върховиня. Това именно е знание, защото когато човек развие лична
връзка с Кршна, връзка като на Негов слуга, той започва да оценява пълното
съвършенство на Върховния Бог. Този, който реализира, че Богът е изпълнен с
шестте съвършенства, всъщност започва да отдава служене. Щом човек осъзнае
величието на Кршна и разбере върховенството Му, служенето започва. Съзнанието
за величието на Бога нараства, когато се отдава трансцендентално служене. Човек,
който служе на Бога, за да удовлетвори сетивата на Бога, бива удовлетворен,
защото Кршна е Свръхдушта, а индивидуалното живо същество е неразделно
свързана с Него частица. Ако Той е удовлетворен, и живото същество е
удовлетворено. Ако стомахът е удовлетворен, всички части на тялото са
удовлетворени, защото получават храната си чрез стомаха. Когато през един много
горещ ден един от моите божествени братя започна да вее с ветрило на моя Гуру
Махараджа, Гуру Махараджа попита: „Защо изведнъж започна да ми вееш с това
ветрило?” Момчето отговори: „Защото ако ти си удовлетворен, и ние ще бъдем
удовлетворени.
Кршна осъзнатата личност винаги се опитва да достави удоволствие на
Кршна и това е началото на Кршна съзнанието. Тъй като в безличностното
схващане Богът няма форма, няма и възможност да бъдат удовлетворени сетивата
Му. Но този, който вижда Кршна като господар, може да Му отдава служене. В
Бхагавад-гита Кршна е наречен Хршикеша, господар на сетивата. Когато разберем,
че Абсолютната Истина е господарят на сетивата, че нашите сетива са произлезли
от Нейните сетива и затова трябва да бъдат използвани за удовлетворяването на
Нейните сетива, тогава започва да се събужда спящото ни съзнание за Кршна.
Веднъж Чаитанйа Махапрабху попитал: „Каква е разликата между неутралната
връзка с Кршна и връзката на господар и слуга?” – И в двата случая човек може да
разбере, че Кршна е велик, но в неутралната позиция Той няма възможност да Му
служи. Следователно взаимоотношението господар – слуга между Кршна и живото
същество е по-издигнато. Когато човек стане приятел на Кршна, се добавя още
едно трансцендентално качество. Съществува схващането, че Богът е велик и че
трябва да Му се отдава предано служене, но има и едно допълнително чувство:
„Кршна е мой приятел. Затова трябва да се отнасям към Него така, че да бъде
щастлив.” С приятеля си ние не се занимаваме много с това да му служим, а търсим
начин да го направим наистина щастлив и да го удовлетворим. В такова
взаимоотношение има и равноправие, защото Кршна и преданоотдаденият общуват
на еднаква позиция. Затова преданоотдадените в тази позиция всъщност забразят за
върховенството на Кршна. Когато приятелчетата на Кршна се качвали на раменете
Му по време на игрите си, те не смятали, че са по-високопоставени от Него. Тук и
дума не може да става за сетивно наслаждение или себевъзвеличаване, защото тези
отношения се основават на чиста любов. Единственото желание на
преданоотдадения е да достави удоволствие на Кршна и Кршна взема приятелите
Си върху раменете Си, за да изпита удоволствие от тях. Понякога човек приема
факта, че приятелят му може да му удари плесница – но тази постъпка ни наймалко не показва, че единият е по-нископоставен. Когато основа на отношенията са
приятелството и взаимното удовлетворяване, и дума не може да става за обида или
поставяне на единия в по-ниско положение.
Цялата основа на Кршна съзнание и на взаимоотношенията с Кршна
е наслаждаващата енергия на Самия Кршна. Шримати Радхарани, девойките от
Враджа и пастирчетата, приятели на Кршна – всички те са експанзии на

наслаждаващата енергия на Кршна. Всички ние се стремим към наслаждение,
защото източникът, от който сме произлезли, има най-голямото могъщество да се
наслаждава. Имперсоналистите не могат да мислят така, защото отричат
съществуването на наслаждаващата енергия на Кршна и във всички неща, свързани
с Него – в Неговите приятели, слуги, баща, майка и съпруга. Всичките отношения с
Кршна, които са насочени към това да се удовлетворят сетивата на Кршна, са
проявления на Неговата наслаждаваща енергия.
Що се отнася до индивидуалната душа, първоначално тя е частица,
неразделно свързана с тази наслаждаваща енергия, със Самия резервоар на
удоволствия. Но поради контакт с материалната природа душата забравя
истинското си положение и се заплита в еволюционния процес на преселване от
едно тяло в друго. Така човек трябва да води упорита борба за съществуване. Сега
трябва да се освободим от страданията на борбата, от безбройните
превъплътявания, които ни карат да понасяме страданията на раждането,
старостта, болестите и смъртта, и да стигнем до положението на вечния ни живот в
Кршна съзнание. Вечният живот е възможен. Ако в тази човешки форма на живот
човек употреби всичките си усилия, в следващия си живот ще получи духовно
тяло. Духовното тяло и сега съществува в грубото материално тяло, но то ще се
развие само когато човек се освободи от замърсяването на материалното
съществуване. Това е целта на човешкияя живот и истинският интерес на всички
хора. Всъщност в наш интерес е да разберем: „Аз съм неразделно свързана с Бога
частица. Трябва да се върна в царството на Бога и да се присъединя към Него.”
Както тук имаме обществен живот, така в царството на Бога също има обществен
живот и ние можем да се присъединим към Него. Не е вярно, че след като напуснем
това тяло, ставаме пустота. В Бхагавад-гита [2.12] Кршна казва на Арджуна: „Не е
имало време, когато Аз да не съм съществувал, нито ти, нито всички тези царе,
нито в бъдеще някой от нас ще престане да съществува.” Следователно нашето
съществуване е вечно и промените раждане и смърт са промени само на
временните тела.
Истинският метод за постигане на вечен живот не е труден. Методът
на Кршна съзнанието се основава на знанието, получено от Кршна, найсъвършеното същество. Знание, което е получено от някой друг, е несъвършено,
защото обусловената душа със сигурност греши, със сигурност е в илюзия, със
сигурност мами и със сигурност има несъвършени ситева. А знанието, получено от
Кршна, всъщност ни дава способността да виждаме Кршна. Някой може да
възрази: „Можели да ми покажете Бога?” – и отговорът ни ще бъде: „Да. Богът
може да бъде видян всеки миг.” Кршна казва: расо ‘хам апсу каунтейа – „Аз съм
вкусът на водата.” Ние всеки ден пием вода и тя има вкус. Ако мислим, че този
вкус е Кршна, ще започнем да реализираме Бога ден след ден. В Бхагавад-гита понататък Кршна казва: прабхасми шаши-сурйайох – „Аз съм светлина на слънцето и
но луната” Всеки ден виждаме слънчевата светлина, а вечер – лунната светлина и
ако мислим за източника на тези еманации, накрая ще осъзнаем Бога. В Бхагавадгита има толкова много подобни примери, защото Кршна е началото, средата и
краят на всички проявления. Ако искаме да станем осъзнати за Бога и да
реализираме собствената си същност, не е много трудно. Трябва само наистина да
разберем Бога – как Той се появява, как напуска и какви са Неговите функции –
тогава ще бъдем подготвени да влезем в царството Му. След като напусне това
материално тяло, човекът, който е разбрал Бога, Кршна, не се връща отново на

земята, за да приема друго материално тяло. Къде отива той? – Кршна казва: мам
ети – „Той идва при Мен.” Това трябва да бъде целта на всяко разумно човешко
същество.

