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Слугата-Бог 

За да сме съвсем искрени и практични нека се молим се на третия Бог. Ситуация се 
усложнява все повече. Преди имаше само един Бог – Кришна. Сега имаме Бог - Кришна 
и Богиня – Радха. Добре, приемаме, имаме двама Богове. Но този третият какъв е?! 
Тези хиндуисти наистина са политеисти, изповядват многобожие! Но кой е третият 
Бог? 
 
Нитянанда, гуру. Гуру принципът, гуру-таттва, гуру в личност е третият Бог. 
Всъщност гуру, Гурудев бива наричан Севак Бхагаван – слугата-Бог. Богът е Севйа 
Бхагаван – Богът на когото се служи. А гуру е Севак Бхагаван – слугата-Бог. Така че 
ако гледаме на Гурудев по този начин – да виждаме божествеността в настроение за 
служене - и ако му се молим, тогава това послание, това чувство и настроение ще 
дойдат и в нас. Затова за едно доста дълго време можем да кажем, че гуру е най-
важният за ученика. Защо? Защото той ни помага да вървим. Истинският гуру никога 
не казва: „Обожавай мен” – и ние затова го обожаваме. Понеже той казва „Обожавай 
Бога”, ние приемаме съвета му по такъв начин, че следваме неговия пример. Защото 
дори за това да се молим, дори за развиването на чувствата се нуждаем от някакво 
напътствие. Това е наука. А в науката са имаме нужда от учители, от такива които я 
познават. Ние извършваме експеримента, но те знаят резултата. Така и в нашия духовен 
живот ученикът изпълнява практиката, той прави експеримента, но гуру би трябвало да 
знае резултата. В този смисъл гуру може да даде подобаващ съвет какво да се прави и 
как да се прави. 
 

Не можеш да купиш гуру 

Веднъж учениците на Шрила Прабхупад го попитали: „Прабхупад, как можем да те 
направим щастлив? Да донесем още пари? Да продадем още книги? Да построим още 
храмове?” Той отвърнал: „Не… Ако израствате добре, ако станете чисти бхакти на 
Кришна. Тогава ще съм доволен.”  
 
Защото гуру е като огън. И не можете да го купите с парите си, със служенето си, с това 
или онова. Единствено с любовта си. Единствено със своята посветеност. Единствено с 
отдадеността си. В това е и силата на предания, с която той улавя гуру. Гуру не може да 
устои на такава силна отдаденост… Но спомняте си историята за Локанатх Госвами и 
Нароттам дас Тхакур. 
 
Нароттам дас Тхакур бил много непоколебим младеж. Той решил че трябва да намери 
своя духовен учител. Отишъл във Вриндавана, където незабавно разпознал учителя си 
– това бил Локанатх Госвами. Локанатх Госвами бива считан за седмият госвами на 
Вриндавана. Той е разкрил много свети места. Но той бил тйаги, дълбоко потопен в 
своя бхаджан и не общувал много с останалите люде. И така, този надежден млад мъж 
се приближил към Локанатх Госвами с думите: „О Махарадж! Ти си толкова велик, 
толкова могъщ! Бих искал да стана твой ученик!” „Махай се оттук! Не ме занимавай!” 
Той отново продумал: „Не, не, не! Ти си най-великият във Вриндавана! Животът ми е 
безсмислен без теб и без твоята милост – затова умолявам те!” Тогава Локанатх се 
опитал да се измъкне по друг начин, той казал: „Не! Аз нямам качества; иди при 
другите, те ще ти помогнат.” Но Нароттам бил много настоятелен: „Не, не, не! Не мога 



да си представя никой друг! Ти си моят духовен учител! Бих желал да ти служа.” 
Спорът продължил известно време и накрая Локанатх махнал с ръка: „Абе знаеш ли, 
прави каквото щеш! Все ми е едно!” Нароттам бил много щастлив: „О! Гурудев ме 
благослови! Мога да му служа! Той ми разреши! Каза да правя каквото поискам!” 
 
Обаче разбирате ли, Локанатх бил много отречен човек, просто било невъзможно да му 
се служи. Така започнали проблемите на Нароттам – как бих могъл да служа на учителя 
си? Най-сетне решил: „Той не се нуждае от служенето ми, нито от това, нито от 
онова… но може би бих могъл да чистя тоалетната му!” Разбира се, по онова време във 
Вриндавана тоалетната не се намирала на едно място. Хората ходели в природата. Но 
Нароттам много щастливо, след като неговият Гурудев приключел с нуждите си, слагал 
всичко в ред. Локанатх Госвами отначало не разбирал какво се случва. След известно 
време обаче усетил: „Тук става нещо.” Затова следващия път се скрил в храстите. И що 
да види? Младият Нароттам се задал с кофа в ръка, пеейки „Харе Кришна! Харе Рам!” 
и идвал да почисти. Локанатх бил бесен; той изскочил из храстите: „Какви ги вършиш, 
негоднико?!” „Гурудев, просто искам някак да ти служа.” „Изчезвай оттук! Дал съм 
обет че никога няма да приемам ученици!” 
 
Сърцето на Нароттам било разбито. Но той си казал: „Нищо, може би следващия път… 
Аз съм негов вечен слуга. Трябва да се направи нещо.” А Локанатх бил много инатлив 
в това отношение. Но изведнъж неговите приятели, останалите госвами и другите 
бхакти започнали да го посещават. И всички започнали да се застъпват за Нароттам: „О 
Локанатхджи, ти си толкова добър, толкова мил. Виж Нароттам какъв хубав бхакта е, 
защо не му дадеш милостта си?” „Не, знаете че не ме вълнуват тези неща; вие сте по-
старши от мен, вие го поемете.” Накрая след известни спорове, те все пак го убедили 
поне да му даде даршан. Тогава Нароттам му казал: „Гурудев, аз съм твой вечен слуга.” 
Локанатх отвърнал: „Да моето момче, може би това е твоето мнение, обаче разбираш 
ли – дал съм обет да не приемам никого за ученик.” Нароттам обаче рекъл: „Но 
Гурудев, аз също съм дал обет – че ти ще бъдеш моя духовен учител.” Тогава най-сетне 
Локанатх се предал. Той казал: „Добре, иди се изкъпи в Ямуна и ела при мен.” 
 
И така, Локанатх Госвами приел един-единствен ученик. Нароттам приел 60 000 
ученика. Така че какъв тип ученик искате? И какъв тип гуру искате? Трябва да решите 
за себе си. 
 

Всемогъщият отдаден ученик 

Веднъж Шрила Прабхупад бе казал, че чистият предан е всемогъщ. Това звучи като 
богохулство. Защото обикновено казваме, че Бог е всемогъщ. Как тогава можеш да 
кажеш, че и чистия предан е всемогъщ? Но чрез своята отдаденост той става пълен 
представител на Бога. Също както желязото поставено в огън добива качествата на 
огъня. Ако напълно се отдадеш на Кришна, тогава и напълно можеш да го 
представляваш. И именно окото на предания е, което осъзнава: „О! Това е моят 
учител!” Понякога това разпознаване е много бързо, а друг път отнема време. Но когато 
и да се случи, щастието започва в живота ни.  
 
Кой е най-добрият начин да се възхвалява духовния учител? Това е вашият живот; ако 
следвате съветите и наставленията му. Не бих казал: следвайте примера му, защото 
онова което гуру може да понесе може би ще ви прекърши. По-безопасно за вас е да 



следвате напътствията, отколкото примера му. Но чрез тази божествена и любяща 
връзка ако се приближаваме все повече и повече до нашия Гурудев, тогава ще се появи 
изключително необикновен духовен феномен. Колкото повече се отдаваш, толкова 
повече гуру ще може да те използва. Защото онова, което духовния учител не може да 
извърши сам, той ще го изпълни чрез учениците си. Но само чрез отдадените си 
ученици. 
 
Защото любовта в сърцето на духовния учител е толкова силна, че тя ще ви следва. Тя 
няма да ви остави да си тръгнете, няма да ви остави да пропаднете. Дори ако понякога 
наставлението е много тежко, много трудно, то пак е за вашето развитие, за вашата 
полза. 
 

Покажи ми един мъртъв учител 

Покажи ми един мъртъв учител! Нима си мислиш, че гуру умира? Възможно ли е гуру 
да умре? Не е възможно. Кои са двата типа гуру? Вътрешен и външен. Как е възможно 
да си мислиш, че ако искаш да се отдадеш на Бог, той ще те пренебрегне? Кришна 
използва гуру да те вдъхнови; но когато отнеме твоята фалшива бебешка концепция за 
гуру, Той остава! Кришна остава! Така че не е достатъчно да се цитират догми! Колко 
много люде, следващи т.нар. живи гуру не постигат нищо? След като веднъж си 
установен, трябва да действаш! Ако не знаеш – питай! Но ако знаеш, ако си стигнал до 
някакви заключения, тогава действай! Защото един духовен учител пропада – добре. 
Понеже трябва да имаш жив учител отиваш при друг. Той също пропада – и какво 
правиш тогава? Тичаш насам-натам, от един на друг? Или се опитваш да се замислиш – 
какво правя? Трябва да разсъдиш, да прецениш – какво всъщност правя? 
 
Но дори и в такъв случай, преданият никога не е загубен. Защото милостта на Кришна 
все още я има. Каква вяра се изисква от истински предания? Ако видиш слънцето, 
луната и звездите да падат от небесата, ако твърдта се люлее под краката ти, а Витоша 
просто се скрива вдън земи – въпреки това вярата ти в Кришна не бива да се 
поколебава! Такова ниво се очаква. Дори да видиш края на света, вярата ти трябва да е 
непоколебима. Какво да говорим че някой не отговарял на стандарта или се отказал от 
поста си; в сравнение с това всичко е твърде второстепенно. 
 
Така че в духовния живот няма загуба. Не забравяйте, не става въпрос за това какво 
противопоставяне идва към нас; въпросът е в нашия отговор! Интелигентността се 
състои в това от всяка ситуация да излизате победители. 
 

Ако гуру се окаже измамник? 

Това е бедствие. Влагаш вярата си в някого – а той те предава. Това е изключително 
трудна ситуация. Несъмнено много хора са толкова разочаровани в такъв момент, че 
изоставят всичко. Защото чувствам, че повечето хора са моногамен тип. Те искат да се 
посветят на ЕДИН. Дори и мъжете да ходят по проститутки, те имат една съпруга. 
Съпругата е една. Първата любов е една. Можеш да изгубиш девствеността си само 
веднъж. Няма втори път. Така че тази интензивност, тези чувства, тази отдаденост – 
съмнявам се че би могъл да ги дадеш на друг човек, след като веднъж целия си се 



посветил на един. Въпреки всичко божията милост никога не ни изоставя. Защото ако 
Той иска да ни спаси, Той има силата да го направи. И ако такъв водач или авторитет е 
измамник – Той ще го махне от пътят ни, за да го прочисти. Не забравяйте, че Бог ни 
служи. Той действа за наше добро. Дори в разочарованието и в наранените си чувства 
да си мислим: „С какво съм заслужил това?! Защо се случи на мен!?” Това е естествена 
реакция. Но можем да стигнем до извода, че това също е за наше добро. Че е 
премахната някаква пречка. 
 
Сляпата вяра не помага. Помага истинското търсене, истинското проникване. И ако 
зависим от милостта на Бога, той ще ни даде онова от което се нуждаем. 
 
Познание е лесно да се предаде. Но ние в крайна сметка търсим чувства, Бхакти. 
Познание можем да съберем от много места. Но чистата Бхакти трябва да я почерпим 
от чист извор. И ако нещо ни пречи да намерим истинския извор, тогава Кришна ще 
прочисти пътя ни. Той ще премахне препятствието. 
 
Ако сме предложили нещо на Кришна чрез някой човек, нима губим нещо? Може би 
някои илюзии. Но е добре да дойдем на себе си, колкото и да е болезнено. Защото 
истината винаги е болезнена. В истината няма удобство. Истината винаги е прекалено 
трудна за понасяне. Тя е като товар. Затова ние не търсим истината, не търсим 
истинния Бог, търсим милостивия Бог. И вие също трябва да сте милостиви. Дори да 
сте били измамени, бъдете милостиви. 
 
Точно като предишния папа – срещу него имаше покушение, беше прострелян от 
наемен убиец. И какво направи той? Мнозина счетоха това за древно предсказание, 
разбраха че е божествен аранжимент. Но какво правеше той? Той се молеше за убиеца. 
И след известно време, когато се възстанови, отиде в затвора и му прости. Най-сетне 
някой, който не само говори за истинските християнски качества, но ги и ПРОЯВЯВА! 
„Отнасяй се с врага си като с приятел.” 
 
А пропадналия гуру не стреля с куршуми по вас. Подобна ситуация ви отнема 
единствено илюзиите, но не и живота, не и съществуването ви. Така че нека умеем да 
прощаваме, да сме състрадателни, милостиви. Да извлечем добрия резултат от лошата 
ситуация. 
 
Дори и вярата на стотици и хиляди да е съсипана? Но нима е случайно? Или си има 
основателна причина? Недейте да обвинявате обстоятелствата. Докато виним някой 
друг за собственото си страдание, ние всъщност не разбираме. Ако Кришна ви дава 
щастие и полет в духовния живот, вие си мислите: „Заслужил съм го! Това е естествено 
за мен.” Но когато ви даде малко страдание, за да ви разтърси: „Хей, чуй Ме, последвай 
Ме!” – казвате: „Колко си жесток!” Хайде стига! 
 
Основният проблем е в това, че искаме да кажем на Кришна как трябва да ни слугува: 
„Готов съм да приема милостта Ти – стига да ми я дадеш по такъв и такъв начин. Друг 
вид милост не е за мен. Ето ги приятелите ми – упражнявай милостта си към тях!” 
Оставете на Него да реши какво да ви даде. Но трябва да имате твърдата вяра, че Той 
действа за ваше добро. Той използва както духовния ви учител, така и разочарованието 
ви – и двете - за ваше добро. 
 
Трябва да прочетете тази прекрасна книга на Шрила Шридхара Махарадж, наречена 



„Търсейки с обич изгубения слуга.” Не търсейки съвършената душа или съвършения 
слуга – а ИЗГУБЕНИЯ слуга. Защото когато сме най-долу, знаем къде е пътят нагоре. 
 

Нивата на човешко съществуване 

Някои мистици твърдят, че има седем нива на човешко съществуване…. Да говорим за 
първото, второто и третото. Това е елементарното ниво – всъщност налице е човешки 
облик, но липсва човешко съзнание. Много базисно ниво, действащо единствено под 
влиянието на гуните; неспособност да се приложат талантите, които са дарени – 
съзнанието е почти скрито, използва се за неправилни цели. Стъпка по стъпка можем да 
достигаме до все по и по-висши нива на съществуване. Да осъзнаваме екзистенциална 
си природа по по-конкретен, по-точен начин. Съвършенството на човешкия принцип, 
на джива-таттва е познато на индийската традиция. Бог Исус се споменава като най-
висшият сред човешките – т.нар. „човешки” - божествени същества. Това е много 
висше ниво. Той е способен да използва всички дарби, които са дадени на людете. 
Според нашата традиция, това е Бог Брахма, първото живо същества във вселената. Той 
притежава всички човешки качества, но до пълно съвършенство. Отвъд него е Шива, 
който е повече от човек, но по-малко от бог – по средата. Притежава много повече сила 
от людете, от най-добрите сред людете; но по-малко от Вишну или Нарайан. Така че 
това е дори още по-висше ниво.  
 
Хората могат да притежават 50 качества от цялостната божествена картина – но в 
малки количества. Брахма притежава тези 50 качества в пълнота. Шива има 55. 
Нарайан има 60. Но Кришна притежава и 4 допълнителни. И това е основаната тема. 
Кои са специалните черти на Кришна, заради които го считаме за Върховния? Това са 
Неговите лила (забавления), Неговата рупа (форма), Неговата вену (флейта) и Неговата 
мадхурйа (красота). Това са четирите специални, специфични характеристики на 
Кришна. А Радхарани откликва на тези характеристики; Тя също притежава 4 качества, 
с които да ги възприеме. Казва се освен това, че ако някой предан се пречисти напълно, 
тогава всички божествени качества на Кришна могат да се проявят в неговата личност.  
 
Това седмото ниво ли е? Или може би 108-то? Съвършенство за човешките същества 
означава да встъпят в забавленията на Кришна. Да се присъединят към играта Му. Това 
е върховното постижение на съществуването. 
 

Духовната душа 

На санскрит когато искаш да подчертаеш нещо много важно, го повтаряш. Духовна 
душа – повтаряш го, макар да значи едно и също. Бездруго не съществува материална 
душа; но обратното го има – духовно тяло съществува! Така че няма материална душа, 
има духовна душа и има духовно тяло. „Духовна душа” означава качеството на живото 
същество. Използват се различни термини, като например „джива”. Джива означава 
живо същество – значи има живот, а животът не идва от тялото, животът идва от 
душата. Природата на това живо същество е „брахман” – трансцедентална, 
нематериална, духовна. И това е същността в тялото – затова се нарича „атман”. От 
която и точка да тръгнем, стигаме до свръхестествения аспект. Душата притежава сила. 
А духовната душа, можем да кажем, е душа с качества. Както „познанието” е да 



разберем че сме души, а „мъдростта” - че като духовни души принадлежим на Бога. 
Това е по-висше разбиране. Ние сме не просто души, ние сме духовни души.  
 
Можем да станем богоподобни. Богоподобни – това е достижимо. Казва се: „Онези 
които познават брахман могат да станат като брахман.” Защото ние имаме еднакви 
качества; но различни личности. Всички сме души, но Той си е Той, а вие сте си вие. 
Така че съществува единство, съществува и различие. Защото различността засилва 
красотата. 
 

Човешките проблеми 

Да консултираш хората за едни и същи проблеми десет години наред е безсмислено, 
просто е загуба на време. Затова основен принцип при консултирането е: „За теб и с теб 
съм готов да сторя всичко. Но вместо теб – нищо.” И началото на промяната е да се 
изостави лошия навик. Ако отида при духовен авторитет и му кажа: „Слушай, имам 
проблем, но не искам да се променям. Помогни ми, но аз няма да си мръдна пръста” 
това няма как да стане. Казано е: недей да питаш садху, ако не си готов да приемеш 
съвета му. Не е задължително да питаш. Но ако питаш, трябва да знаеш правилото: 
питаш ли, трябва и да следваш. Това е въпрос на духовна култура. В това се състои 
квалификацията на онзи, който търси помощ – той трябва да е ГОТОВ да последва 
съвета. 
 
Обичайно в проблемите на хората могат да се проследят две-три основни и съвсем 
еднакви неща: лоши спомени от детството, проблеми с бащата и майката, липса на обич 
която не са получили, някакви сексуални проблеми, такива неща… Обикновено такива 
са „великите” проблеми на човечеството, нищо особено. Всеки си мисли: „О, моят 
случай е много сериозен.” Не, навсякъде се все същите стереотипни проблеми. Разбира 
се, напълно съгласен съм, че за човека собствените му проблеми са огромни. На мен ми 
е лесно да се изкарвам много умен по отношение на твоя проблем и да ти давам добри 
съвети, макар да съм неспособен да се оправя със собствения си живот. Затова има и 
друго правило: да внимаваш какъв съвет даваш на другите.  
 
Веднъж една майка отишла при гуру с детето си и му казала: „Скъпи учителю, имам 
проблеми с това дете!” „Кажи какъв е проблема, майко, детето е толкова сладко!” Тя 
отвърнала: „Точно в това е проблема! Той яде твърде много сладко! Неспособна съм да 
го контролирам. Можеш ли да ни помогнеш?” Гуру се замислил за миг и казал: „Елате 
пак след две седмици.” И тъй, след две седмици те се върнали, а майката очаквала 
върху момчето да бъде приложен някакъв специален трик Но гуру просто рекъл: 
„Скъпо момче, не бива да ядеш прекалено много сладко!” Майката се смаяла и накрая 
попитала: „Не можеше ли да кажеш това на момчето ми преди две седмици?” А гуру 
отвърнал: „Не! Защото по него време самият аз ядях прекалено много сладко. Затова 
най-напред трябваше да променя СВОЯ навик, за да имат думите ми ефект.”  
 
Това е напълно вярно: без самите вие да го практикувате няма да има ефект. 
Разрешенията на проблемите обикновено са съвсем простички: „Прави това и това, 
опитай се да бъдеш по-добър, мантрувай си мантрите, моли се на Бог.” Какво може да 
кажете: „Страдам поради лошото си съзнание” Ами ела в добро съзнание! Какво може 
да се рече – посланието винаги е съвсем просто. Но ако идва от чист източник, то ще 
има неимоверна сила. Идва ли от лош източник, ще има катастрофален ефект. Затова се 



казва: „Да се слуша Хари-катха от не-вайшнавски източник е така опасно, както да се 
пие мляко, докоснато от устните на змия.” Змиите обичат мляко, но докоснат ли го, то 
става отровно. Млякото се счита за най-добрата, най-чистата храна, но когато е 
отровено, то убива. По същия начин най-благотворното послание което изобщо можем 
да чуем са божествените разговори за Бога. Но ако те идват от неквалифициран, 
оскърбителен източник, това е пагубно. 
 

Птиците с еднакви пера се сбират в ята 

Има два типа т.нар последователи или ученици – едните бездейно чакат гуру да им 
помогне, а другите дават своя принос. Това зависи и от гуру, защото учителите също 
биват различни типове. Някои гуру харесват да имат наоколо си пораснали и отговорни 
люде. Други обичат да са в компанията на зомби, неспособни да разсъждават, 
действащи единствено под изрична инструкция: „Премести си крака напред” – и едва 
тогава го правят! Така че всеки си намира своя гуру. Както и гуру намират своите 
последователи. „Птиците с еднакви пера се сбират в ята.” 
 
Гуру дава началния импулс. Но той освен това е и вечен доброжелател. Той ВИНАГИ е 
готов да даде съвет. Защото в крайна сметка гуру не е личност, не е човешко същество; 
гуру е божествена функция. И тя никога няма да ви изостави! Ако веднъж сте се отдали 
на тази гуру-функция, тя никога няма да ви остави. Човекът може и да ви напусне, но 
божествената закрила няма да ви напусне. 
 
Личното ми мнение е: не е достатъчно да има жив гуру и бездеен ученик. Ако обаче 
вашият гуру си е заминал, но вие сте много активни ученици – тогава ще знаете какво 
да правите! Само си представете, вашият Гурумахарадж се е нагърбил с трудностите 
цели десет години да ви учи да направите НЕЩО! Вложил е всичките си сили! После 
умира, заминава си… а вие казвате: „И какво да правя сега? Не зная…” Що за ученик е 
това?! Ако не знаете как да последвате напътствията на своя духовен учител, ако не 
УСЕЩАТЕ какво да направите – тогава това е твърде лоша диплома за вашия учител! 
За толкова дълго време той не е успял да ви научи на нищо! Най-добрата комбинация е 
катализиращ учител и активен ученик. Най-добрата! 
 
Нужно е да бъдат разбрани някои основни принципи, например: „Трябва да действам 
под инструкция.” Общата инструкция всеки я има: да станем осъзнати за Кришна, да 
посветим живота си на божественото служене. Но са ни необходими специфичните 
напътствия как да го постигнем. Затова е много добре да се съветваме с него. Трябва да 
учим. Джентълменът казва по веднъж. Недейте да задавате на садху един и същи 
въпрос два пъти. Оскърбително е. То показва, че не сте внимавали. 
 

Критериите за преданото служене 

Ако нещо, което вършиш като предано служене е прекалено лесно, обикновено това е 
твое желание. Ако трябва да пожертваш нещо, ако е трудно, ако се налага да се 
отдадеш на работа – тогава това е по-близко до божествената воля.  
 
Но в това е въпросът: какви са критериите за преданото служене? Ако нещо е 



препоръчано от шастра, гуру, садху или Параматма. Това е единият критерий. А кой е 
вторият? Любовта, посветеността, която добавяме към служенето. Защото това служене 
е охарактеризирано, то е ПРЕДАНО служене. Трябва да присъства преданост, 
посветеност. Така че можем да резюмираме: двете характеристики на преданото 
служене са: че се намирам под инструкция и че я изпълнявам с цялото си сърце и душа. 
Ако имате тези два източника за консултация, тогава може да сте сигурни, че това е 
предано служене. Защото според нашите учители, дори изучаването на писанията НЕ Е 
предано служене, ако не е препоръчано от духовен учител. Доста е строго. 
 

Развиване на духовно знание 

Откъде произлиза страха? Основният източник на страха е невежеството; ако не 
познаваме, ако не усещаме хармоничността на съществуването, ние се боим какво ли 
ще се случи. Но се казва че „за отдадената душа няма страх”. Това означава, че 
саннйаси трябва да е напълно отдаден на целта. Иначе не би могъл да постигне 
безстрашие. Какво означава отдаване – да скочиш в скута на любящия Бог. И каквото и 
да дойде, да го приемеш с умиротворено сърце. Говорихме за това – когато слънцето, 
луната и звездите изпопадат от небето, а земята се раздели на парчета, въпреки това 
вярата ти трябва да остава непоклатима. Подобен тип безстрашие не е за начинаещите. 
То е единствено за онези, които се опитваме да следваме. 
 
А как се постига такова безстрашие? Чрез пречистване на съществуването. Защото най-
напред е съществуването, сат. Пречиствайки съществуването можем да дойдем до 
безстрашната позиция на чит, разбирането – как стоят нещата.  
 
Трябва да има някакво развиване на духовно знание. Разбира се, не просто на празно и 
сухо знание, по-правилно е да го наречем мъдрост, духовна мъдрост. Защото човек 
може да се изгуби в познанието. Всяка една идея може да бъде подкрепена от 
писанията. Всяка! Каквото и да хванете, каквото и да ми кажете – то може да бъде 
подкрепено във Ведите. Точно както в Библията се казва: „Господ не съществува.” Това 
го пише в Библията! Как така, ще речете. Но ако прочетете изречението докрай, то 
гласи: „Господ не съществува – казва глупакът.” Така че не взимайте само половината 
цитат, вземете цялото послание. Развиването на знание трябва да води до добри 
резултати. По плодовете се съди за дървото. Затова ако някой каже: ‘Тази практика, 
този гуру или тази линия не са автентични” – макар плодовете да са много добри – 
тогава трябва да се приложи тази максима: че за дървото се съди по плодовете. Защото 
толкова често има критицизъм… 
 
Тъй или инак, саннйаси трябва да развива знание за да дойде самият той до една по-
непоклатима гледна точка, а също за да помогне на останалите, установявайки 
стандарта. А пречистването на съществуването е необходимо за да подкрепи 
реализациите си, да ги направи валидни. Защото ако чуваме красиво послание, но 
виждаме лоша практика, картината отново е непълна. 
 

В дланите на божествената милост 



Спомняте ли си онази история за възрастния саннйаси и младия му ученик за хляба? Те 
трябвало на следващата сутрин да поемат на път. Младежът попитал: „Свамиджи, да 
сложа малко хляб в торбата, а?” „Не, скъпо момче, трябва да зависим от божествената 
милост, така че не се притеснявай, просто се остави на благодатта на Кришна.” Но 
знаете, да се контролират сетивата е много трудно. Момчето си рекло: „Да пътувам 
утре цял ден на гладен стомах? Да, милостта съществува, Кришна съществува… Но по-
добре все пак да взема малко хлебец.” И така, на другата заран те тръгнали и след като 
часове наред вървели, вървели, вървели, младежът започнал да усеща зор. Свамиджи 
също забелязал: „Момчето ми става все по и по-бавно…” Най-сетне той попитал: 
„Става късно. Ти не огладня ли?” Момчето отвърнало: „Да, да, много съм гладен!” 
Свамиджи рекъл: „Какво да се прави, не срещнахме никого – нито къща, нито 
приятели…Никой не ни нахрани, трябва да продължим.” „Но свамиджи, аз съм се 
погрижил. Взех малко хляб в торбата.” Тогава свами казал: „Добре, дай ми го!” И изял 
целия комат сам. Момчето много се разочаровало: „Как така изяде всичко сам?! Аз се 
бях погрижил, а ти го изяде – защо?” Той отвърнал: „Ами виждаш ли? Това е точно 
според инструкцията. Аз зависех от божествената милост и ми бе осигурена храна. А ти 
не последва съвета ми и изгуби.” 
 

Саннйас 

Саннйас като принцип трябва да се практикува от всички степени и ордени в живота. 
Може би не всички ще облекат робата, но нека практикуваме духа на саннйас: разчитай 
на Кришна, отдай се изцяло… Тази част на саннйас е за всеки. Тя не е ограничена до 
ордена. 
 
Все пак да си саннйаси на Запад е малко проблематично. Защото на Изток е съвсем 
естествено людете да встъпват в такъв начин на живот, това не е кой знае какво. Но тук 
ако станеш саннйаси, всички те мислят за…бог! Всички започват да благоговеят пред 
теб и да се боят от теб: „О! Той се е отрекъл!” Така че тук ако станеш саннйаси, ще се 
наложи да бъдеш водач. В Индия можеш да си простичък аскет, на когото никой не 
обръща внимание. А за саннйасите е много добре да не им обръщат внимание. Защото 
основният проблем в саннйас е респектът, престижът. И обикновено за онези, които не 
могат да станат смирени слуги, милостта на Кришна е такава, че те имат възможността 
да станат свами. 
 
Но отречението като принцип не е чак толкова плашещо. Ако имаме добри примери, 
можем да се устремим след тях. Повечето хора са грихастха тип. Нуждаем се от този 
тип общуване, нуждаем се от топлината на семейството – можете да я отглеждате, няма 
проблем. Но по-нататък разширете виждането си, променете посоката.  
 
Саннйаси не бива да печели, нито да се запасява с нещо за утрешния ден. Всъщност 
класическата саннйас система е следната: вървиш от врата на врата с просешката си 
паничка. И каквото ти дадат, излизаш извън селото, сядаш на брега на река или езеро и 
го изяждаш всичкото без остатък, без да си оставяш нищо за утре. Такова е било 
изискването към саннйаси – да не запазват нищо за утре. 
 
Веднъж Свети Франциск… макар да не е ортодоксален светец, за мен неговият пример 
е прекрасен. Техният малък ашрам получил някакво парично дарение и той дал 
изключителен пример. Взел парите в зъбите си, отишъл до тоалетната и ги пуснал 



вътре. Да се отърве от тях! Защото техният стандарт също бил такъв: изпросвай всеки 
ден прехраната си и не запазвай нищо за утре. И според оригиналния стандарт те 
трябвало да претърсват целия ашрам – ако било останало нещо за ядене, трябвало да го 
раздадат преди да падне вечерта. Нима не е красиво? Според мен е прекрасно! Да 
зависиш от божествената милост: ако утре дойде нещо – добре; не дойде ли – пак 
добре. 
 
Но ако вие сте семейни, трябва да имате какво да дадете, когато дойдат саннйасите. 
Идва саннйаси и пита: „Имаш ли малко мляко?” Ако отвърнеш „Не”, що за семеен си? 
Трябва да имаш запас – но единствено за да го раздаваш, да го споделяш. 
 

Споделяне с обич 

Веднъж един много симпатичен стар приятел каза, че има само две възможности: или 
създаваме семейство, или влизаме в ашрам. Защо е така? Защото душата има 
определена способност и тя се нарича обич. Ние имаме способността да обичаме, и ако 
не можем да споделим тази способност, сякаш се задушаваме.  
 
Така е! Имаме нужда да СПОДЕЛЯМЕ. Затова ние е нужна компания – на каквото и да 
било ниво. Всеки вид човешка връзка е единствено с тази цел. Приятели, семейство, 
деца, духовни братя и сестри – целта е единствено тази. Да има споделяне, да има 
обмен, да израстваме заедно. Това е основата. Затова предназначението на садху-сангха 
е да споделяме тази способност да обичаме и нищо друго на практическо ниво. Не е за 
да имаш партньор, не е за да си делиш с някой сметките, не е защото заедно ни е по-
вкусно да се храним – не! Компанията на преданите трябва да е за споделяне, за 
практикуване на Бхакти. Как бихте могли да обичате Бога, ако не обичате чадата Му? 
Затова е садху-сангха. 
 

Апарадх 

Какво означава Радха? Радха е най-висшето качество на служене. А апа-радха е нещо, 
което е против това качество на служене. Затова пренебрежителното служене е 
апарадх; ако сте небрежни докато изпълнявате служенето си, ако забравите да добавите 
това качество към служенето. 
 
Да си мислиш, че човек не се стреми да служи на Кришна, че не се стреми да зарадва 
Кришна също е много оскърбително. Много ми е трудно да говоря за апарадх, защото 
не знам какво представлява. И мисля, че не е хубаво когато някой се опитва да ни 
засича на тема апарадх: „О, това е апарадх, Прабху!” Особено ако мнението или 
действията ми накърняват интереса му. Не мога да повярвам, че в едно хармонично и 
чистосърдечно вайшнавско общество би могъл да намери място апарадхът. Защото там 
всеки се стреми да служи на другия. Искаме ли да служим на другия, няма шанс за 
апарадх. 
 
Ако във вайшнавската общност ние имаме същия идеал: „Искам да ти служа!” и ако 
всеки тича след другия: „Нека да ти служа!” „Не, нека аз да ти служа!” - откъде шанс за 



апарадх? Може би само един – ако не приемеш служенето на другите. Ако не дадеш 
възможност на своя брат или сестра да извършат някакво служене. 
 

Принципът на служенето 

Ако някой постигне реално духовно постижение в една истинска общност, тогава това 
постижение принадлежи на всички. Представете си, някой от вас постига пълно 
осъзнаване на Радха-Кришна – става напълно, съвършено чист преданоотдаден – дали 
това би ви се отразило или не? Дали този човек ще излъчи сиянието, с което се е сдобил 
или не? Естествено че той би го споделил – или тя, разбира се! Имам предвид, че по 
естествен начин този човек ще сподели онова, което е постигнал. И чрез споделяне то 
ще се умножи. Така че нашият принцип в духовната общност трябва да е: един за 
всички и всички за един.  
 
Когато чух това разбрах че всички, всички предани – независимо от статуса, от телата и 
позициите си – всички действат за Кришна. Това е когато всички са за Един. А коя е 
другата страна на въпроса? Един за всички. От тази страна аз осъзнах служенето на 
духовния авторитет. Защото някой, така да се каже „висшестоящ” трябва да служи на 
останалите. Един за всички. И по такъв начин всички са включени в служенето. 
 
Гуру получава цялата отрова! Някой трябва да приеме и това, нали? И вие всички 
трябва да станете гуру – да поемате повече отговорност в живота си. Нямам предвид да 
раздавате посвещения наляво-надясно, но да помагате на хората, да им служите, да 
пленявате сърцата им. 
 

Смирението 

В шастрите има истории, как Бхригу Муни искал да провери боговете. Той оскърбил 
всеки, когото срещнал, защото желаел да ги изпита – Шива, Брахма, а също и Вишну. 
Шива оскърбил с мисли. Брахма оскърбил с думи, не му отдал дължимата почит. Но 
Вишну оскърбил с ритник! И каква била реакцията на Бог Вишну? Той рекъл: „О, 
надявам се не си нарани крака?” Бхригу ритал Бог Вишну, а Неговата основна грижа 
била: „Дали не си удари крака?” Тогава всички риши муни стигнали до заключението 
че „Вишну е Върховният” тъй като не бил засегнат. 
 
Бхригу Муни обидил Шива като си помислил: „Хей, този Шива има доста странни 
привички – маже пепел по тялото си и всички останали мистични неща… грозничко е!” 
Само някакви си чувства! Но Шива начаса бил оскърбен, бил почти готов да приключи 
с него. След това когато Бхригу Муни срещнал Татко Брахма, той го обидил като не му 
отдал нужния респект, обидил го с думи. Разбира се, Брахма също се оскърбил: „Хей 
синко, аз съм по-старши, аз съм твой баща, защо не ми отдаваш дължимата почит – на 
това ли съм те учил?” Все пак той бил малко по-мек в реакциите си. Но Бог Вишну бил 
толкова внимателен, че единственото му безпокойство било доброто състояние на 
крака на Бхригу Муни. 
 
Как можем да се научим на истинско смирение? Като следваме примера на чистите 
предани. Това е най-добрият начин да се научим на смирение. 



 
Веднъж служих заедно с един бхакта в продължение на два месеца. И когато трябваше 
да се сбогуваме, той ми даде съвет: „Ключът за встъпване в божествената област е 
смирението. Отнеси това послание със себе си.” 
 

Искреност, сериозно старание и смелост 

Казва се, че за нашата духовна практика са необходими три основни елемента. Първият 
е искреността. Искреност означава също и простосърдечност. Когато умът ни е 
прекалено усложнен е много трудно да намерим пътя. Но ако си простодушен, можеш 
да се остави на божествената милост. 
 
Да се разреши който и да било въпрос има два начина. Единият е интелектуалният път 
– мислиш, анализираш, проникваш в дълбочина – и накрая след дълго време достигаш 
до някакъв извод. Другият начин бил практикуван от Франческо ди Асизи. Когато и да 
стигнел до кръстопът без да знае накъде да поеме, той просто се въртял известно време 
и когато спирал, тръгвал в посоката, която лежала пред него, напълно оставяйки се на 
божественото вдъхновение. Не интелектуално: „дали по този път, а може би по онзи…” 
не! Искрено зависейки от божествената воля. Така че искреност означава да сме 
простосърдечни. Да сме готови да се оставим на божествената милост и напътствие. 
Това се нарича още интуиция. 
 
Разбира се, трябва да сме много чисти за да можем да се вслушваме в интуицията си, в 
това божествено вдъхновение. Затова е необходим и вторият елемент на Бхакти, а 
именно сериозното усилие. Трябва да сме изключително сериозни в своята практика. 
Което означава, да сме готови да правим жертви. Да сме готови да се наемем с всички 
необходими трудности за да бъдем пречистени. 
 
Искреност също означава да нямаме заден или скрит мотив. Както казва Шрила 
Прабхупад: „ПРОСТО се опитайте да обичате Кришна!” Недейте прекалено сложно да 
обяснявате всичко – просто се стремете да обикнете Бог. Нужно е такова простодушно 
чувство.  
 
Но дори да сте сериозни и искрени в този процес, това все още не достига. Нужен е и 
третият елемент, а той е че трябва да сте и смели. Трябва да сте достатъчно смели, че да 
скочите! Когато и да заехти в ушите ви флейтата на Кришна, да тичате! Недейте да 
пресмятате: „Сега не е време, сега не мога…” Бъдете смели, направете го! 
 
Така че за духовния живот трябват искреност, сериозно старание и смелост. Такова е 
заключението на Шрила Шридхара Махарадж, който цитира „Чайтанйа Чаритамрита”. 
 

Съдбата на животните 

Ако погледнем съдбата на животните, тя е различна. Едно е подритвано от всички, 
друго е домашен любимец и живее на климатик. Можем да наблюдаваме кармичните 
реакции в животинската област. Но дори и там също присъства милостта. Защото ако 
някое животинче отиде при бхактите, съдбата му е наистина различна. Като 



ашрамските кучета – те са много специални кучета. Какво е основното им занимание? 
Извършват служене, защитават храма на Кришна, донасят радост на бхактите, винаги 
ядат прасадам – това е много добър начин на живот. Е, може би имат малък проблем в 
следването на определени правила и забрани, но иначе са изцяло заети в служене. Аз 
лично смятам, че най-хубавото на кучетата е, че радват бхактите – това най-много ми 
харесва. И в следващия си живот те ще имат добрия шанс да продължат със същото – 
да общуват с бхактите, да отдават служене, да приемат прасадам. Така че за животните 
също има трансцедентален шанс. И те са много чувствителни. Те също незабавно 
усещат, че на това място с тях ще се държат различно. Например веднъж в Нанда Фалва 
имаше лов, във фермата ни дойдоха ловци. А животните са много умни, те разбраха, че 
се намират в опасност. Но разбраха също и че вътре в двора на ашрама ще са защитени. 
И всички фазани взеха да кацат в двора да търсят закрила, защото знаеха, че там са в 
безопасност.  
 
Има и други истории. Например тази е сладостна; познавате ли Бхакти Сухрид Хридой 
Махарадж? Веднъж този възрастен индийски саннйаси посети мястото, където живеем. 
По него време в ашрама имахме малки кученца, ей такива. А той много се страхуваше 
от тях и питаше: „Да не са прекалено свирепи?” Свирепи – такива мънички кученца… 
Ние се стараехме да го успокоим: „Не, не, много са добрички, те са бхакти, ще те пазят, 
няма да ти създават грижи…” Сутрин Махараджата излизаше на разходка да мантрува. 
И нали знаете, кучетата имат склонността да идват с всеки. Ако някой тръгва на някъде, 
те идват с него. Хридой Махарадж излизаше да мантрува кръговете си, а кучетата 
естествено тичаха след него. Като се върна, той беше много горд: „Видяхте ли? Тези 
кучета ме следват!” И той много се сприятели с тях. Отначало беше резервиран, но 
после се сприятели с тях. След година един от бхактите посети Индия, срещна се също 
и с Хридой Махарадж. И още първият въпрос беше: „Как са кучетата, добре ли са?” 
 
Така че обмяната на преданост може да се прояви дори между различни биологични 
видове. Но когото и да срещнем, трябва да практикуваме ахимса. А ахимса в позитивен 
смисъл означава да служиш на духовната полза на останалите. Като раздаваме 
прасадам на животните можем да им помогнем да подобрят живота си. Можем, така да 
се каже, да им помогнем да прескочат много стъпала, много нива.  
 
Ние също сме като животните. И когато нямаме господари няма как да мислим за 
господарите си. А когато имаме господар, тогава мислим за Него. И какъв е знакът… 
Ако например срещнете на улицата куче и то е без каишка, разбирате че си няма 
господар. Но ако има каишка на шията, знаете че принадлежи на някого. Не е ли така? 
Имате ли кантимала, значи принадлежите на някого. Не тичате насам натам без посока, 
без добра причина. И ако си спомняме нашите господари – вайшнавите, духовния 
учител и Кришна – тогава никога няма да се изгубим. Защото дори и да се изгубим, те 
ще дойдат да ни намерят. 
 

За масовата карма 

Има два вида глад. И два вида война. Едната война е когато погубват тялото ти. 
Другата война – когато погубват душата ти, така да се каже. Единият глад е когато 
тялото ти гладува. Другият глад – когато душата ти гладува. Било по такъв или по друг 
начин – ще трябва да напуснем тази планета. Гладувайки до смърт, убити на война, 
ограбени, измамени от фалшиви гуру – тъй или инак трябва да си тръгнем оттук. 



Въпросът е: накъде! Защото това място трябва да го напуснем. Но нека го напуснем 
като джентълмени – нека намерим най-доброто място, на което да отидем. 
Казва се, че материалната сфера е като тоалетна. Джентълменът влиза, отговаря 
възможно най-бързо на нуждите си и излиза. Това е материалният свят – трябва да го 
напуснем! Колкото по-бързо, толкова по-добре. Приключвайте с нуждите си и си 
тръгвайте! Можем да кажем още и че материалният живот е като мост. Преминете през 
него – недейте да си строите къща. 
 
Но освен това всеки тип страдание е един вид лоша карма. Ако си пилял храна в един 
живот, в следващия ще гладуваш. Ако убиеш човек в този живот, ти самият ще бъдеш 
убит в следващия – а дори и още в този живот. Така че всички ние прибираме жътвата 
на делата си. Съществува лична карма, съществува обществена карма. Например 
България има много светло бъдеще, много добра карма, защото вие сте бъдещото 
поколение духовни хора! Не забравяйте, според някои математически изчисления чрез 
шест човека можете да достигнете до всичките шест милиарда люде на планетата. А 
колко много седите тук! 
Ако вие впечатлите шест души, чрез тях – ако те също идат и вдъхновят други… 
Разбира се, говорим за позитивни впечатления. Какъвто е бил случаят с Шриман 
Махапрабху. Когато пътувал из Индия, всички онези които Го срещнели, начаса 
ставали бхакти! И всички онези, които срещнели тези бхакти, също ставали бхакти – и 
т.н. и т.н… Било като див пожар. 
 
Тъй че това са някои идеи за обяснение на масовата карма. Но странно, че питате за 
страданието. Бих бил толкова щастлив ако следващият въпрос бъде: можеш ли да 
обясниш масовото избавление, масовото освобождение на душите, как е възможно да 
се случва то? По милост! То не се намира под влиянието на карма. Намира се под 
божествен аранжимент. Кармата не е божествен аранжимент, ние сами я създаваме. 
Сами извървяваме пътя, който сме си постлали. Но дори и кармата не е наказание, тя е 
начин да се освободим от товара си. Така че ако платим цената като поемем 
неприятностите – тогава се освобождаваме от бремето. 
 

Огледалото на сърцето 

В нашият западен свят знанието за любовта към Бог е в голяма степен непознато. Но 
ние имаме една много древна традиция, която ни показва как да се доближим до Бога, 
как да Го обичаме и как да помогнем на себе си. И този процес е една безкрайна връзка 
между човека и Бог. Този процес се нарича Йога и специално школата, която ние 
практикуваме, се нарича Бхакти. Коя е най-важната връзка между човек и човек? 
Любовта, чувствата. По същият начин връзката между човек и Бога предствлява 
чувство. Почти всеки, който практикува някаква религия знае едно: че Бог е Любов. И 
ние искаме да се наслаждаваме на неговата любов: “Ти трябва да ме обичаш! Дай ми 
светлина, дай ми слънце! Дай ми въздух! Дай ми живот, дай ми щастие!” – това е 
основният подход на религиозните хора: дай ми, дай ми! Но в Бхакти можем да научим 
как ДА ДАДЕМ нещо на Бог. Да отразим нещо от Неговата любов. И кое е това 
огледало, което ние имаме – защото в огледалото можем да отразяваме светлината? 
Това е нашето сърце. Но докато сърцето ни е покрито – със завеси, с дебели покривала, 
с прах, с какво ли не – то нишо не отразява. То просто е покрито, черно, ненужно... 
Трябва да почистим това огледало. Огледалото върши работа единствено когато е 
чисто. Тогава дава идеално отражение и можете да видите лицето си във всеки детайл. 



Но когато то е криво или замъглено не можем да видим добре в него.  
 
Така че основното средство, с което ние можем да чувстваме е сърцето. Затова трябва 
да имаме чисто сърце – за да можем да разберем чувствата на другите, да можем да 
влезем във връзка с тях и за да можем да отразим нещо от Божията Любов. 
 

Напускането на Кришна 

Ние не обичаме да слушаме историята за Неговото напускане. Твърде е болезнено. Но 
от една страна това е много добре, защото трябва да сме силни във вярата си, че Той 
никога не може да се скрие от погледа ни. Ако очите ни са помазани с елея на любовта, 
никога няма да изгубим визията за Шйамасундара-Кришна. Как тогава изобщо можем 
да говорим за напускането на Кришна? Не, тази история е прекалено болезнена. Това е 
историята за началото на Кали-юга. А ние искаме да приключим с Кали-юга, нали? А и 
не бива да се удовлетворяваме с някаква посредствена Сатйа-юга. Не, ние се нуждаем 
от божествена хармония, намираща се отвъд повърхността на материалното 
съществуване. Но казано е още: „йадриши, йадриши шраддха/ сиддхи бхавати тадриши 
– Човек постига съвършенство според вярата си.” Така че каквато е вярата ви, 
съобразно нея ще пожънете и резултата. Затова нека развиваме вяра. 
 

Забравата 

Знанието, паметта и забравата – всичките идват от Кришна. Най-напред Той ни дава 
малко забрава, след това дава знание, а накрая и помнене. И ако погледнете тези три 
стъпала са в градираща последователност на все по и по-дълбоко духовно разбиране. 
 
Как така забравата идва от Кришна? По два начина: той ни помага да забравим за 
материалните неща, за материалните привързаности, тъй като упражнява Своята 
привличаща сила. След като Той ни привлече, ние забравяме всичко – а по-късно 
започваме и да разбираме. Значи най-напред забравяме за материалното, а после 
започваме да научаваме по нещо мъничко за божественото. А когато укрепнем в 
знанието, тогава разбираме, че Бог е Върховен. Но това не носи кой знае какво 
истинско удовлетворение на душата. Ако живеете близо до Витоша, но не можете да се 
изкачите на нея – това не би ви удовлетворило. Така че просто да знаем, че Бог е велик, 
това не е достатъчно. Но си е голямо знание да разберем това - няма съмнение.  
 
След това отново Кришна ще ни даде забрава, за да забравим за Неговото величие. 
Първата илюзия се нарича маха-майа. Маха-майа разделя. Но тази нова забрава се 
нарича йога-майа и тя обединява. Забравяме за величието на Бога и можем да дойдем 
по-близо до Него. Ако Садху Махарадж бе упражнил кралската си власт, вас би ви било 
много страх да го доближите. Защото пред краля всеки трепери. Но понеже проявява 
силата си на Махарадж, той прегръща всички. Така че това е една друга забрава с 
Кришна. Той се превръща за вас в палаво момче. Или в най-добър приятел или в нещо 
друго в съответствие с виждането ви, в съответствие със способността ви да отвърнете 
на изначалния Му повик. Но тази божествена забрава е много благотворна в духовно 
отношение. 
 



"Свободната" воля 

Арджуна казва на Кришна в "Бхагавад Гита": „По Твоята милост илюзията ми се 
разсея,” Не „заради моите усилия” – защото Арджуна прави ВСИЧКО което е по 
силите му да избегне желанието и волята на Кришна. Но това се оказва недостатъчно. 
Кришна е по-хитър и поднася по такъв начин познанието, че в крайна сметка Арджуна 
няма избор. Точно като игра на котка с мишка; очевидно е, че котката ще спечели. Но 
понякога тя дава на мишката малко възможност да мърда, да си мисли че ще може да 
избяга. Наблюдавали ли сте как се случва? Това е жестока игра. Котката лапа мишката, 
дъвче я малко, после я изплюва… Тогава мишчицата се опитва да се скрие, да избяга 
някъде – цялата мокра – и си мисли: „Може би ще успея да се скрия…” Но в крайна 
сметка с нея е свършено. 
 
Така и Кришна дава малък шанс на Арджуна да си мисли, че може да се измъкне – но 
по такъв начин, че всъщност измъкване няма. Като например когато казва: „Сега ти 
разкрих всичко, направи каквото сметнеш за добре.” Що за свобода е това? Той няма 
никаква свобода, Арджуна няма свобода – принуден е да действа според желанието на 
Кришна.  
 
Това е процесът на отдаването. Точно като гуру, и той ви дава цялата свобода: „Скъпи 
синко, скъпа дъще, можеш да правиш каквото решиш.” Но така добре подрежда 
нещата, че измъкване няма. Представете си да чуете от своя духовен учител: „Вижте, 
тук има врата и тя е винаги отворена – отворена да дойдете, отворена да си тръгнете. 
Можете да ме напуснете във всеки един миг. Имате пълната свобода да живеете живота 
си отделно.” Нима бихте могли да си идете при такова послание? Не! Ние затваряме 
вратата – но отвътре.  
 
Така че ако ни се дава т.нар. „свобода” значи сме на куката. Няма път навън. И 
всъщност това е милост. „По Твоята милост илюзията ми се разсея. По Твоята милост 
си възвърнах паметта. Сега съм свободен от съмнения.” 
 

Съмнения и бунт 

Съмненията са наши стари приятели. Не е ли така – те винаги се завръщат. Понякога 
развиващият се бхакта казва: „Всички ме напускат. Единствено лошите ми желания 
остават с мен.” Можем да добавим също и че „съмненията ми винаги ме навестяват, 
завръщат се.” Но по милост можем да превъзмогнем съмненията. Понякога се 
усъмняваме: този процес е толкова красив, толкова възвишен – той не е за мен! Аз съм 
така груб, така първичен, не съм достатъчно фин за да практикувам това! Но тогава 
чрез протегната с обич покана от страна на бхактите, можем да преодолеем малките си 
незначителни съмненийца.  
 
В края на "Бхагавад Гита" Арджуна казва: „Готов съм да действам според Твоите 
напътствия”. Всъщност това е и обяснението какво означава да имаш съмнения. То 
значи да не си готов да действаш според Неговите желания. Когато се опитваш да 
действаш независимо, това означава че имаш съмнения.  
 
Сега говорим за елементарното ниво в Бхакти, Садхана Бхакти. Най-напред трябва да 



разберем, че Той е господарят. Това е процесът, през който минава Арджуна; от 
съмнението: „Хей приятелю, имам една идея, ще взема да избягам от тази битка”, той 
достига до заключението: „Готов съм да направя ВСИЧКО което ми кажеш!” Какъв 
добър учител е Кришна! Да тренира ученика по такъв начин, та той да е готов на 
всичко! Веднъж имаше един духовен учител който каза: „Знайте, моето ниво на 
обучение е такова, че да сте готови да направите всичко по всяко време!” Това беше 
изискването да встъпиш в неговия кръг.  
 
Трябва да помните процента на своята отдаденост. Петдесет на петдесет? Петдесет за 
Кришна и петдесет за мен? Или колко? Ако искаме да встъпим в един по-висш кръг е 
нужда пълна отдаденост. Няма значение че не става изведнъж. Но можете да си дадете 
три и половина месеца. Първия ден започвате с 1%. Втория ден – 2%. И след три и 
половина месеца достигате до 108% отдаденост. Трябва неспирно да растете. Всеки ден 
малко повече, всеки ден малко по-надълбоко! И накрая ще дойдете до това ниво: 
„Готов съм да направя всичко. Вече нямам изисквания към теб, Кришна. Аз съм Твой 
слуга, ще направя всичко.”  
 
И тогава отново ще дойде онзи божествен импулс. Отново ще започнем да се 
бунтуваме – след известно време. Защото отначало научаваме, че трябва да сме много 
покорни слуги на Кришна. Но по-късно започваме да разбираме, че има и не чак 
толкова покорни слуги на Бога, които са изключително високо квалифицирани! И 
тогава отново божествената моха идва при нас – да ни накара да забравим покорството 
си! Да се бием за правата си! Да кажем „НЕ!” на Кришна! Това са трудни моменти. 
Трябва да се преборим за тях. 
 
Но както и да е, това е друга глава от живота в преданост – когато отново се 
противопоставяме на Кришна, но вече на друго ниво. Единствено заради Него, 
единствено за Негово удовлетворение. А какъв е източникът на това противопоставяне? 
Отново милостта.  
 
Но трябва правилно и искрено да определим нивото си. Докато се намираме в 
обикновената маха-майа забрава не бива да се опитваме да покажем, че се 
противопоставяме на Кришна на нивото на йога-майа. Нека го кажем съвсем просто: 
най-напред трябва да сложим короната на Кришна, да разберем, че Той е Богът. И 
когато самият Той е готов да си свали короната – тогава вече сме в по-близка връзка. 
 

Любовта те прави сляп 

Можем да изследваме гуру теоретично много добре. Но докато сърцето ви не ви даде 
сигнала, всичко е напразно. А получите ли този сигнал, няма кой знае какво значение 
дали всичките ви изисквания са удовлетворени или не. Защото преди сме имали какви 
ли не идеи: „той трябва да бъде такъв, трябва да бъде онакъв…” Обаче когато го 
срещнете, може да се окаже напълно различен. Но чрез доброволното си отдаване 
можем да дойдем по-близо, а чрез чувствата си да го разпознаваме все повече и повече: 
„Да! Тази насока, този пример са най-благотворните за мен!” 
 
Как мислите: дали любовта ни прави слепи или изостря виждането ни? Аз мисля, че 
любовта те прави сляп. Защото от любов, от обич можеш да забравиш за грешките и 
недостатъците. Любовта надмогва всички ограничения. И човек може да познае: „Да, 



това е към което се стремя, това е примерът който искам да следвам, това е моят гуру.” 
По същия начин ако поискате да виждате единствено доброто у другия – ще можете да 
го видите, независимо от това какви са качествата му! Ако сте простодушни, всички ще 
ви се струват добри. Ако сте прекалено преусложнени, всички ще ви се струват 
недостойни: „Той не отговаря на МОИТЕ изисквания, на МОИТЕ стандарти.” 
 

Виждането е на първо място. Т.нар. „реалност” е на 
второ 

Съществува тенденция да се преусложнява дори Бхакти. Когато си мислите че зависи 
от едикакво си, или пък е нужна едикаква си квалификация, или това, или онова… Не, 
Шрила Прабхупад казва: „Просто се опитайте да обичате Кришна!” Но разбира се ако 
да искаме да направим това трябва да следваме добрия пример и напътствията на гуру, 
шастра, садху и толкова много други… 
 
Трябва да имаме ВИЖДАНЕТО та да разпознаем отпечатъците от стъпалата на 
Кришна. Реалността е на второ място – чии стъпки са това. На първо място е идеята! 
Духовното послание е на първо място! Това е най-важното. Проявлението или 
осъществяването са второстепенни. 
 
Например много люде се съмняват живял ли е изобщо Исус или не. Те твърдят, че едва 
6-7% от Новия Завет идват директно от неговата уста. Но нима това променя 
посланието? Мисля че НЕ променя посланието - ако следваш ще постигнеш. По същия 
начин ако имаме съответното виждане за истините в духовния живот, можем да 
постигнем някои добри резултати. Виждането е на първо място. Т.нар. „реалност” е на 
второ. Разбира се става въпрос за „реалност” в материален смисъл, на материален план. 
Защото кое е реалност? Реалността е оттатък! Това тук е илюзия! 
 

Увеличителното стъкло 

Кришна има качествата на увеличително стъкло. Защото каквато и малка искрица 
добро да зърне у вас, Той ще я увеличи. И ние също трябва да следваме този пример на 
Кришна: ако видите нещо мъничко хубаво, уголемете го. Особено у другите – 
забележите ли нещо добро у другите, стремете се да го подкрепите.  
 
Кришна е любящ, състрадателен Бог. Знаете, че обикновено душите са тези, които 
отчаяно търсят Върховния Бог. Но всъщност от Бхакти литературата научаваме, че и 
Кришна отчаяно търси своите изгубени слуги. А нима това е възможно без обич, без 
състрадание? В действителност това е причината Кришна да упражнява привличащата 
Си сила – да помогне на другите. В това е Неговото състрадание. То е и съвсем 
човешко, тъй като Той е пристрастен към Своето творение. Ако бяхте Бог, щяхте ли да 
сте доволни от някакво посредствено творение? Не, бихте искали специално. И дори и 
вашето творение да не е толкова съвършено, ще упражните допълнителната си сила за 
да го усъвършенствате. Или да вземем друг пример: ако бяхте гуру, щяхте ли да сте 
доволни от посредствени ученици? Не, ще искате най-добрите! Но какво ви се дава? 
Тъй или инак трябва да приемете онова, което ви се дава и да работите здраво за да го 
направите съвършено.  



 
По същия начин ако сте достатъчно силни да имате онзи поглед, с който да 
инжектирате съвършенство в сърцата на другите – тогава това е истинско предаване на 
духовна енергия. Затова визията на духовния ми учител ме съгражда. Понеже той ми 
вярва, затова и аз ще съумея да живея според стандарта. Според мен това е много важен 
момент – ако получим тази любяща подкрепа, ако ни бъде дадено доверие и ни бъде 
прехвърлена божествената енергия на обичта – тогава ще можем да израстваме 
красиво. 
 

Пристрастността 

За да си истински баща или майка, трябва да бъдеш пристрастен. Не можеш да обичаш 
децата си без да ги обичаш! Невъзможно е! А когато обичаш, ослепяваш, нали? И 
тогава си пристрастен: „Той е по-хубав от останалите. И другото момче е красиво, но 
ТОВА момче е по-красиво!” Нали? 
 
Ние сме ученици в училището на обичта и любовта. Можем да си приказваме за 
всеобща любов, имам предвид вселенска любов, но кой я практикува? Кой е на нивото 
да я практикува? И ако не умеем да обичаме децата си – как бихме могли да говорим за 
вселенска любов?! Докато не сме способни да оценим своите близки, братя и сестри – 
как въобще можем да си ВЪОБРАЗИМ че имаме божествена любов?  
 
В един смисъл съм съгласен – ИМА елемент на егоизъм в това. Но ако този егоизъм 
идва от нивото на душата – от истинското его, не от фалшивото – какво грешно има в 
него? Трябва да разберем, че Бхакти не е някакво теоретично виждане, а е практически 
подход към живите същества. всъщност кой е източникът на тази пристрастност на 
майките и бащите към децата им? Тя може да се проследи назад до божествените 
чувства. В крайна сметка извира оттам. Може изкривеното проявление да идва от 
нивото на егото, но изначалният извор е чистата духовна равнина. Нека минем една 
стъпка по-нататък. 
 
Аз харесвам пристрастния Бог. Естествено нямаше да го харесвам ако бях вън от кръга 
Му! Онези които са извън имат всички добри основания да Го критикуват, че е 
пристрастен. Но които са вътре се чувстват много добре. Разбира се кой е вън и кой 
вътре?! Никой не е вън. Никой не е изключен от този кръг – онтологически всички са 
включени в семейството на Кришна. Защото всички ние произхождаме от Него, всички 
сме Негови енергии, така че сме включени в този кръг. 
 
Единствено ако вие искате да сте извън… Но тогава не бива да обвинявате Него. 
Същото е и със семейството на Бхакти. Ако искате да се чувствате част от семейството 
– вие сте! Дойдете ли с открито сърце сте приети! Но ако някой иска да се чувства 
изключение или аутсайдер – той има цялото право да се чувства като такъв. 
 
Затова нека бъдем обединени в семейството на Кришна. Единството е голяма сила. 
Онова което не можете да постигнете сами е лесно-осъществимо ако имате добра 
компания. 
 
 



Жажда за наслаждение 

„Бхагавад Гита” не е популярна. Защото тя не подкрепя съвременната пропаганда: 
„Наслаждавай се на живота, прави каквото ти се иска, всичко е позволено, всичко теб 
чака…” Уви, този западен стил на живот дори не е наясно как да се наслаждава на 
живота. Коя е най-скъпата подправка? Шафранът. Защото се събира от цветчета, които 
са много мънички – от техния тичинков прашец. Той е по-скъп от злато. Представете 
си, в такава малка тичинка има съвсем малко количество етерично масло. Въпреки това 
маслото от тези миниатюрни цветчета се пресова. И махараджите в Индия обикновено 
са го използвали за масажно масло. 
 
Така че какво знае западната култура за насладите на живота, след като махараджите са 
помазвали тялото си с масло от шафран?! Просто си помислете! Ние си нямаме и 
понятие от наслаждение на живота. Какво да говорим за наслаждение на 
трансцедентални удоволствия! Защото какво се случва в този свят? Всички тичат след 
някакви наслади. Това е естествено желание на душата, понеже тя е сат-чит-ананда, 
така че ананда присъства, но поради ограниченията на илюзията е непроявена. Затова 
ние търсим това щастие. Единственият проблем е, че го търсим на погрешно място.  
 
Защото искаме непосредствен резултат. Когато езикът ви е гладен, искате да му дадете 
някаква храна и се задоволявате начаса. Или когато искате да видите нещо красиво, 
оглеждате се, търсите и си мислите: о, това е хармонично, това е хубаво. Естествено 
хората имат и други сетива, от които се опитват да извличат удоволствие. 
 
Но обичайно каквото и да получим от този досег със сетивата – имам предвид 
сетивните органи и обекти – е мимолетно, ефимерно, идва и си отива, въпреки че 
желанието, жаждата си остават в душата. Това се нарича „тришна” – тази жажда, 
жаждата за живот, жаждата за съществуване. Променете една буква – Кришна – и 
жаждата ви ще бъде удовлетворена. Докато не направим тази замяна на буквите, 
жаждата ще остава у нас. 
 

Вкус към щастието 

Всеки се стреми да намери щастие в съответствие с нивото на влияние на гуните. 
Мисля че много пъти сме говорили за това: когато хората в тама-гуна искат да се 
наслаждават, те пият, имат някакви други лоши практики и накрая се сбиват – ръгат се 
един-друг с ножове в гърба или в раменете. В раджа-гуна също искат да наслаждават 
сетивата си неограничено. А в сатва имат други източници на наслада – като например 
знание, добро поведение, добродетелни религиозни дела и т.н. 
 
Веднъж Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж се срещнал с някои от своите 
последователи и поклонници. И единият от тях споменал, че на следващия ден има 
празник – денят на появяване на един от големите вайшнавски светци. Тогава Бабаджи 
Махарадж казал: „О, много хубаво, значи трябва да направим голямо празненство!” А 
те го запитали: „Голямо празненство? Та ние нямаме нищо, дори едно пени да купим 
ориз за раздаване… за какво голямо празненство говориш?” Той отвърнал: „О, ще 
постим целия ден и ще мантруваме святото име и така ще се наслаждаваме.” Кой ще 
вземе участие в подобно „голямо празненство”?! Единствено онези, които имат вкуса за 



това. 
 
Също както веднъж се срещнах с едни бхакти и те попитаха: „Къде живееш?” а аз 
отвърнах: „Живея извън града в малка ферма; няма течаща вода, няма електричество, 
нищо няма – съвсем семпло е.” Тогава младите хора рекоха: „Че кого ще го привлече 
това?” Но всъщност аз бях доволен от този въпрос, защото той показва, че има един вид 
разделителна линия; ако някой е способен да прекоси това ограничение от малко 
тапасйа – той може да дойде, той е приет. 
 
Така че онези, които имат еднакъв вкус ще се съберат заедно. Които се стремят да 
намерят материално щастие общуват едни с други. А ние, които търсим духовно 
щастие, също ще общуваме. Общуването с бхактите е много вдъхновяващо. Защо? 
Защото имаме някаква обща цел. И можем да проявим хармонията, която толкова 
много липсва в света. Можем да я проявим в много различни отношения – в делата си, 
в това че сме заедно, в идеалите си – в това че се съгласяваме по някои основни 
въпроси. И тръгвайки от там ние сме съгласни и как да действаме, имаме подобен род 
дейности. По такъв начин добиваме шанса да достигнем до някакво по-постоянно 
щастие и удовлетворение. 
 

Връзката между сетивата и техните обекти 

Желанието – искам да притежавам, искам да свържа сетивата си с техните обекти – е 
съвсем очевидно. Каква е причината децата да плачат? „О, той ми взе играчката!” Така 
че когато сте лишени от притежанието, от наслаждаването, от свързването на сетивата 
си с техните обекти, вие плачете. Винаги е така. И децата поне са достатъчно искрени 
да ревът на висок глас. Порасналите люде на практика са същите, имат същия 
манталитет. Те също така искат да се наслаждават, само че не са готови да плачат за 
това. Но пречиствайки съществуването си можем да променим този манталитет. 
 
А най-интересното и привлекателно свързване на сетивата с техните обекти се 
съсредоточава около сексуалността. Това можем да го наречем биологична 
обусловеност. Ако по-внимателно се вгледаме в ситуацията, ще видим че това не е 
нищо повече от стремеж за размножаване. Откъде идва той? 
 
Казва че каквото е там горе, такова е и тук долу. Кришна също има тази склонност да се 
размножава. В началото имало само един – Той бил сам. Но му било малко скучно, 
макар да бил напълно удовлетворен – Бог, Абсолютната Личност е напълно 
удовлетворен. Но и Той се нуждае от компания. Затова започнал да проявява някои от 
Своите енергии. За да има обмяна – защото когато има обмяна чувствата нарастват. В 
крайна сметка всичко идва от Него, всичко произлиза от Него. Той има склонността да 
се размножава, затова и хората имат тази склонност – да разширяват енергиите си. Но 
докато сте с материално мислене, винаги ще пресичате границите на останалите. И 
тогава децата започват да плачат: „Той ми отне собствеността, той ми взе играчката.” И 
всеки се опитва да си я върне, а тогава другият заплаква. Така винаги има кавги. 
 
Ако сте на това ниво, тогава се опитвате да преследвате собствения си независим 
интерес. Работите за него. Но като преданоотдадени ние трябва да работим за интереса 
на Кришна – съвършеният и всеобщ интерес. Тогава ще успеем да превъзмогнем 
стремежа към размножаване в грубата му, първична форма и ще съумеем да умножим 



енергиите си по други начини. В същото време досегът на сетивата със сетивните 
обекти е част от живота ни. Дори и бхактите понякога ядат. Дори бхактите правят 
любов със съпругите си, инак не би имало деца, които са плодът на семейството. Така 
че щом Бог ни е дал сетива, в това също има някакъв смисъл. Трябва да използваме 
сетивата си – но по правилен начин. 
 
Кой е начинът да използваме, да ангажираме тялото? Ако идеята беше да се захванем 
по 12 часа с вглъбена медитация – нали знаете, още след първия час ще ви се доспи, ще 
се размърдате, ще се поразговорите… ще бъде много трудно да осъществите това. 
Вместо това какво правим ние? Работим усилено, а междувременно си и говорим, и 
почиваме понякога – извършваме някакви дейности. НО всички те са на основата на 
медитация. И така: ако започнете с медитация ще стигнете до провал. Но ако започнете 
с работа, ще стигнете до медитацията. Това е начинът да се установи връзка между 
сетивата и техните обекти. 
 

Разграничаването 

Шри Чайтанйа Махапрабху казва: „Откажи се от всичките си безсмислени желания, 
понеже те не ти помагат да получиш подслона на лотосовите нозе на Кришна. Заеми се 
с възпяване и слушане и тогава несъмнено скоро ще постигнеш убежище в Кришна. 
Човекът, роден в низше семейство НЕ Е недостоен да извършва предано служене към 
Кришна. Нито пък някой е достоен за това само защото е роден в аристократично 
браминско семейство. Всеки който се е заел с предано служене е възвишен, а лишеният 
от преданост е винаги неприятен. Затова при отдаването на предано служене към Бога 
няма никакви съображения относно положението на нечие семейство.” 
 
Бог не прави разграничения между хората. Съгласни ли сте? Всички ли са съгласни че 
Бог не разграничава? Не. Не. Той повече харесва онези, които го обичат. С това сме по-
съгласни. Разбира се, на определено ниво е вярно – Той не прави никаква разлика. 
Понеже всички произхождат от Неговото семейство, така да се каже. Но разсъдете: вие 
бихте ли могли да обичате всички човешки същества, всичките си братя и сестри по 
еднакъв начин? Теоретично може и да сме способни на това. Но ако наистина се 
вгледате в себе си ще видите, че сте по-привлечени от онези, които са 
благоразположени към вас. Не е ли така? Така е. По същия начин и Кришна също кани 
всички. Но който е готов да се включи Го радва повече. Това разбира се не означава, че 
неговото разграничаване е ПРОТИВ когото и да било; то е ЗА онези, които са готови да 
танцуват. Той не е против, Той е за. Трябва да научим това качество от Него. Никога да 
не мислим и действаме против нещо или някого, а да работим ЗА благото на 
останалите. 
 
И така, Чайтанйа Махапрабху дойде като въплъщение на милостта; Той не прави 
разграничения между човешките същества. Той кани всички ни да се присъединим към 
забавленията. И няма значение имаме ли нужните качества или ги нямаме. 
Посредством поканата на Чайтанйа Махапрабху всички можем да се включим в 
движението Санкиртан – възхвалата на Върховния Бог. 
 

По-фино щастие 



Интелигентният човек не извлича грубо удоволствие, а фино. Какво представлява 
млякото на кравата? Mлякото идва от вимето, но в същото това виме влизат огромни 
вени. Тъй че на практика това е кръвта на кравата. Точно като майката – с всичките си 
телесни енергии тя храни детето си. Същото става и тук – кравата влага ЖИВОТА си в 
своето мляко. И тъй, брамините се наслаждават на кръвта на кравата по такъв фин и 
деликатен начин – чрез млякото. В кланиците й се наслаждават директно; но това е 
много първичен начин на свързване на сетивата с техните обекти. Трябва да бъдете 
интелигентни, да знаете как – тъй да се каже – да се наслаждавате на нещата по 
правилен начин. Не убивайте кравата, приемете млякото.  
 
Интелигентният човек иска да постигне постоянно щастие – а не това незначително 
наслаждение, произтичащо от сетивата. Постоянно и съвършено щастие. Защото такава 
е нашата природа, такова е рожденото ни право. Затова бъдете достатъчно 
интелигентни да търсите най-висшето щастие.  
 
На практика нашият процес не е йога на отречението, а йога на посветеността. 
„Хришикеша хришикена севанам бхакти ручате – Служенето на Господаря на сетивата 
посредством сетивата се нарича Бхакти, предано служене.” 
 

Нежен като гълъб, умен като змия 

Казано е: получиш ли плесница по едната страна, обърни и другата. И ще получиш и 
следващата плесница, можеш да си сигурен. Но тъй или инак, каквото и да поднесем на 
Бог, то трябва да бъде поднесено, трябва да бъде посветено. Ако му поднасяш 
смиреното си и нежно отношение – тогава прави го, но недей да очакваш нищо в 
замяна. Ако не си готов да действаш от това ниво на смирение – тогава недей! 
Разбираш ли?! Щом даваш нещо – дай го! И го забрави! Вече е дадено! 
 
Не очаквай награда. Дали е дарение, или внимателно отношение, или добра дума – не 
очаквай нищо в замяна. Това не е бизнес; това е твоята духовна практика – да ДАДЕШ. 
Моята работа е да дам – а какъв ще е резултатът, това вече не е моя работа. Какво ще 
дойде към мен не е моя работа. 
 
И отново, какво се казва в Библията? Бъди едновременно като гълъб и като змия. Бъди 
нежен като гълъб и умен като змия. Смирението не означава да си глупав, да вярваш на 
всичко, да търпиш всичко. Ако чувстваш, че на практика има някаква полза да 
посвещаваш силите си на дадена цел – прави го. Но когато усещаш че е безполезно, че 
нищо не можеш да направиш – тогава недей, спри. 

 

Високият Волтаж на Любовта 

Ако говорим за духовен живот, рано или късно ще открием един незаменим фактор за 
нашия духовен успех и това е нашия духовен учител. И тази песен много добре описва 
нашето отношение, нашата връзка с нашия Божествен учител. 

„Лотосовите нозе на духовния учител са обител на чистото предано служене.“  



И така, Гуру представлява Божествения принцип на напътствията и учението. И където 
и да видите Кришна, трябва да започнете да го гледате отдолу нагоре, като бавно 
повдигате погледа. Така че, първо се фокусирайте в лотосовите нозе на нашия Бог. И 
какво ще стане когато видим тези лотосови нозе? Веднага ще почувстваме привличане 
и ще бъдем обзети от духа на служене. Големите светци казват, че лотосовите нозе на 
Шри Гуру имат и още един специален ефект. Защото очите на човешките същества са 
заслепени от илюзията. Това е материалното заболяване. Но тези лотосови нозе имат 
специален ефект. Защото има един мехлем, който идва от този лотос и ако се намаже 
върху очите ще имате съвършено виждане. Но как да получим този мехлем от 
лотосовите нозе? Като го сграбчим! Не само лотосовите нозе, но също и шанса за 
служене. И защо имаме тази визия? Защото лотосовите нозе на духовния учител са 
обител на чистото предано служене. Това е подслонът на чистото предано служене. 
Обикновено използваме нозете си, за да изминем известно разстояние. Чистият светец 
използва нозете си, за да стигне до едно единствено място – и това са лотосовите нозе 
на Върховния Бог. Но Той също използва своите лотосови нозе, за да стигне до 
определено място и това е божествената компания на неговите обичани бхакти. Така 
че, следвайки стъпките на нашия обичан учител ние ще достигнем Върховния Бог, а 
следвайки стъпките на Бога – ще видите какво ще постигнете. 

„Прекланям се пред тези лотосови нозе с голямо благоговение и почит.“ 

Това означава, че вида на лотосовите нозе предизвиква нашето уважение и привлича 
нашето внимание. Защо уважение? Защото без да приемем подчинена позиция не 
можем да учим. Ако мислим че знаем – много е трудно да бъдем научени. Така че, ако 
срещнете човек и искате да наблюдавате неговите нозе, трябва поне да се наведете 
лекичко. По-големите ентусиасти могат да се поклонят, а други могат да хванат 
лотосовите нозе. Но това уважение и също вниманието са важни за реализиране на 
отношенията учител-ученик (гуру-шишйа). 

„Мой скъпи братко, мой скъпи ум! Милостта на духовния учител е тази, чрез която 

прекосяваме океана на материалното съществуване и достигаме Кришна.“ 

Така че, ако имаме добро приятелство с нашия ум, той ще ни слуша – „хей, нека да 
следваме стъпките на нашия духовен учител!“ Двамата – ти и аз. Не става въпрос за 
това аз да следвам, а ти да се противиш. Трябва да вървим заедно. Защото това е начина 
да напуснем материалното съществуване. А как можеш да оставиш нещо зад гърба си? 
Ако имаш цел, ако имаш нещо по-добро, което да постигнеш. 

„Направи напътствията, получени от лотосовите уста на духовния учител едно със 

сърцето си и не желай нищо друго.“ 

Така че, думите, които излизат от лотосовите уста на духовния учител трябва да 
гравираме в сърцето си. Не да ги сложим в книги и да си ги държим на рафта. Или да 
използваме в служенето си двете уши, които са ни дадени от Кришна и посланието през 
едното да влиза, а през другото да излиза. И ако посланието проникне дълбоко в 
сърцето и бъде гравирано там, може би няма да излезе през другото ухо, а през устата. 

„Привързаността към лотосовите нозе на духовния учител е най-доброто средство 

за духовно извисяване.“  



Понякога е трудно да преведем тези красиви думи – например тук е употребена рати, 
но рати не е някаква проста привързаност. Рати е като високия волтаж на любовта. 
Това не е обикновена емоция, това е отвъд човешкия капацитет. Шри гуру чаране рати 
– ние трябва да имаме тази привързаност, този ентусиазъм за представителя на Бог. 
Уттама-гати означава върховно постижение. Така че трябва сами да направим 
разграничението – дали чрез привързаност към лотосовите нозе на учителя ще 
постигнем нещо по-висше, или те самите са върховното постижение. Дали да 
използваме духовния учител като стълба и като стигнем на горния етаж да я изритаме 
от живота си, или може би не. Така че уттама-гати, върховното постижение се 
съдържа в лотосовите нозе на духовния учител. 

„По неговата милост се изпълняват всички желания за духовно съвършенство.“ 

Мисля, че не е нужно да обясняваме това. 

„Този, който ми дари трансцеденталния взор е моят Бог, живот след живот.“ 

Защо уважаваме духовния учител? Не трябва да бъдем фанатични привърженици на 
култ. Това не е култ към личността. Това е Божествената култура на личностната 
философия. Чувствате ли разликата? Ние уважаваме духовния си учител, защото той ни 
е дал специален взор, специално виждане. Преди виждахме само мрака и светлината – 
черно и бяло. Сега имаме различен поглед. Не е само тъмната нощ, пълната луна, 
тъмното и светлото, но всичко ни говори за божествената двойка – Радха и Кришна. И а 
това ние оценяваме неговия принос – той ни е дал божествения взор. За това той е моят 
Прабху, моят Господар живот след живот. 

„По негова милост божественото знание се разкрива в сърцето, дарява према бхакти 

и разпръсква невежеството.“ 

 Така че след божествения взор ще постигнете също и божествена мъдрост. Дивйа-гйан, 
божественото познание ще се прояви в сърцата ни и това знание е като пракаш – като 
сияние. И един едничък лъч светлина ще разпръсне мрака. И това специално знание ще 
ни дари према-бхакти – служенето в ентусиазъм. 

„Ведическите писания възпяват неговия характер. О, духовни учителю, океан от 

милост, приятел на падналите души, учителят на всеки и животът на всички хора!“ 

Да имаш благожелатели е много ценно. Да има хора, които работят, мислят и 
медитират за наша полза. Може би не можем да възприемем ефекта от тези медитации 
и молитви, но другите могат да ги видят върху вас много ясно. Защото нашият поглед е 
все още леко заслепен от илюзията. Въпреки че Гуру, Кришна и Ваишнава, всички те се 
опитват да ни дадат божествения взор, все пак оставаме леко залепени – дали от мрака, 
дали от светлината. 

„О, господарю, бъди милостив към мен и ми дай подслона на лотосовите си нозе. Нека 

славата ти се разнася навред по трите свята!“ 

И така това е един много забележителен, много важен аспект на нашия духовен живот – 
това духовно отдаване на линия от учители, защото свързвайки се с учителя, не се 
свързвате само с един човек, само с една личност. Защото личността на гуру представя 



самастха-гуру - цялото семейство, безбройните учители в линията. Така че незабавно, 
свързвайки се с един ще постигнете много. И този принцип ни помага много. 

 

Приятелството като парадигма 

Нашите човешки връзки са в развитие, в движение, променят се – днес е добре, утре 
може да е малко по-трудно, но отново можем да ги изградим, те са променливи. Така че 
трябва да имаме общ поглед – как да се справяме с нещата, как да се отнасяме към 
хората, да имаме парадигма – визия, отношение към света. Тогава това е ниво на 
съзнание и е постоянно, би трябвало да е неизменно. Като например приятелството към 
всички живи същества – това би трябвало да е постоянно отношение. То не се променя 
– днес съм приятелски настроен към теб, утре вече не съм. Не – такова е неизменното 
ми отношение. Един приема приятелството ми, друг може и да не го приеме – това 
няма значение, моята работа е да давам приятелството си. Да посветя себе си. Да съм 
открит. 

 

Какво е интелигентност 

Има много различни дефиниции за интелигентност. Едни казват, че интелигентност е 
да се разбира разликата между дух и материя. Което е добра отправна точка, не е лошо. 
Следващото мнение е, че знание е да разбереш „аз съм душа”, а мъдрост е да осъзнаеш 
„аз съм слуга на Кришна.” Това също е вид духовна интелигентност можем да го 
наречем. 

Но ако погледнете от съвсем практична гледна точка: първо трябва да си най-добрият; 
второ: да реагираш много бързо на всичко ново, което идва към теб, да си много 
активен в отговора който даваш; и трето: дори от губеща позиция да излезеш като 
победител. Но това е твърде материалистична дефиниция! 

Затова трябва да добавим и нещо четвърто – чистота на намерението. Ако целта ти е 
чисто духовна – тогава можеш да си най-добрият, можеш винаги да печелиш, можеш 
бързо да реагираш – понеже целта ти е толкова чиста. Така че ако помислите върху тази 
дефиниция, според мен ще съумеете да приложите интелигентността си към 
проблемите и реалностите в живота си. Защото понякога ситуацията ни изглежда като 
безнадежден случай. Но тогава трябва да сме достатъчно интелигентни да я превърнем 
в история със щастлив завършек. 

Такова е практическото приложение на интелигентността. Тя също е дадена от Кришна, 
интелигентността ни е дадена от Него. Той казва: „Използвай интелигентността си във 
връзка с Мен.” Не казва: „стани глупав и безразсъден тип”. Не! „Използвай 
интелигентността си във връзка с Мен.” Това е много важен стих! 

 



Любов = болка 

Всеки получава трудности според възможностите си. Всеки получава каквото 
заслужава. Не, не е вярно, не ми вярвайте! Всеки получава по-добро, отколкото 
заслужава. Защото Кришна е милостив. Не справедлив, а милостив. Затова и не ни дава 
каквото заслужаваме, а далеч по-добро. Кришна също е пристрастен, тенденциозен. 
Той предпочита Своите предани. 

В Унгария казваме, че биеш онзи кон, който тегли каруцата. Защото ако някой върши 
работа, от него очакваш все повече и повече. Кой обръща внимание на ленивия? Когато 
не очакваш кой знае какво от един кон, оставяш го на мира. Или другата поговорка е: 
„Палмовото дърво расте под товара си.” Разбирате ли? 

Няма любов без болка. Това е фундаментално уравнение. В математиката на 
предаността първото уравнение гласи: любов е равно на болка. Но страданието има и 
добра страна, тъй като генерира енергия. А ако можеш да посветиш страданието си за 
благото на другите – това е велико служене. Както Бог Исус е пожертвал живота си и 
всичките му последователи са се облагодетелствали от това. По същия начин и 
ученикът отдава целия си живот на Кришна, на вайшнавите, на духовния си учител. 
Това е жертва. И от нея всеки извлича благодат. Но тя не е убийствена жертва, не е 
болезнена жертва – това е естествена посветеност. Може би е по-добре да използваме 
този израз – посветеност – защото „жертва” носи някакъв не много добър привкус. 
Нали? 

Исус е страдал, но не е носил страдание на останалите. Донасял им е освобождение! 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал преди да умре: „Донесъл съм страдание на 
мнозина от вас. Но имаше една-единствена причина за това – да ви направя по-осъзнати 
за Кришна.” 

 

Не можеш да нараниш смирен човек 

Тиртха Махарадж: За да е налице страдание или причиняване на болка са нужни две 
страни: причинител и такъв който приема. Да погледнем например дали може да 
нараниш някого или не? 

Можеш да нараниш единствено надут човек. Ако някой е смирен, не можеш да 
нараниш такъв човек. Казваш му: „Ти си кръгъл глупак”, той ти отвръща: „Да, такъв 
съм, какво да направя?” Не можеш истински да го нараниш – смирения човек не можеш 
да го нараниш. Понеже той е толкова квалифициран, дори да се обърнеш към него с 
някакво лошо намерение, това няма да има никакъв ефект. По подобен начин ако си 
мислиш, че някой иска да ти причини страдание, стани толкова квалифициран, че 
никой да не може да те досегне! Каквото и така да се каже „лошо” да идва към теб, 
трябва да имаш силите да го преглътнеш. Тогава няма да има нараняване. 

Съгласен съм, говорим на теория. Но ако не се съгласяваме по теоретичните въпроси, 
как бихме могли да ги приложим на практика? Ако някой те изрита как ще реагираш? 



Защото ритането си е негова работа. Но как ще реагираш е твоя работа. Какъв е твоят 
отговор на тази обида? Ако я приемеш като обида, значи егото ти е още силно. Но ако 
наистина от сърце можеш да кажеш: „Благодаря. Щастлив съм, че разбрах повече за 
живота”, тогава това е по-висше ниво. А когато изобщо и не разбереш, че нещо е било 
насочено срещу тебе – това е най-висшето ниво. От едно определено ниво нататък 
ЛОШОТО просто престава да съществува. 

Рам Виджай: Гурудев, аз наистина намирам изключение от това, което казваш. Считам 
че дори и най-смиреният човек може въпреки всичко да бъде оскърбен ако засегнеш 
онези, които обича. Нараняваш някого когато не зачиташ обичните му. 

Тиртха Махарадж: Това е така. Приемам го. Много е болезнено! Но нека обърнем 
думите ти в позитивен смисъл. Искаш ли да зарадваш някого, отнасяй се много добре с 
онези, които обича. Това е позитивната версия, съвсем простичък и практичен съвет. 

 

Да кажеш "не!" 

Тиртха Махарадж: Качество на учителя е да е милостив, а на ученика да е покорен, 
готов да следва. Ако учителят каже: „Това е бяло”, той да отвърне: „Да, бяло е.” Ако 
рече: „Черно е.” – „Да, черно е.” Това е покорност. 

Бхактите например понякога били много послушни към Шрила Прабхупад. Той правел 
сутрешната си разходка, а на небето греела пълната луна. Той казал: „Луната е толкова 
студена, като лед!” Веднага писмо-резолюция обиколило всички храмове: „Прабхупад 
каза, че луната е от лед.” Прабхупад продължил разходката, а луната била жълтеникава. 
И той рекъл: „Тази луна е като пита кашкавал”. Следваща резолюция: „Прабхупад каза, 
че луната е като кашкавал”. Това е формално следване. Не стига просто да кажеш „това 
е лед” – истинският смисъл е да усетиш чувството, да разбереш. 

Но определено трябва да сме покорни. И понякога покорността ни бива поставена на 
изпитание – доколко сме готови да последваме инструкцията… Вие казвате ли 
понякога „не” на Кришна? Най-напред сме покорни слуги. Учим се как да станем 
покорни слуги. А след това също можем да предявим своите искания.„Можеш да 
правиш каквото си искаш, но си мой!” 

 Това е което имам предвид: че понякога казваме „не” на Кришна. Много пъти в живота 
на Махапрабху виждаме това: „Просто ми кажете какво да направя и ще го направя. Аз 
не съм независим, аз съм ваш слуга.” Той казва: „Моля ви, искам да вървя. Дайте ми 
благословиите си за да мога да тръгна.” Приема ролята на подчинен. На това ниво ако 
кажеш „не” на Кришна, считам че Той ще бъде по-щастлив – поне така казват. 

Ученик: Радхарани понякога Му казва „не”… 

Тиртха Махарадж: Радхарани… не. Но Вишакха Му казва. Вишакха Му казва. Защото 
Радхарани е наранена понякога, а когато си наранен, не можеш да протестираш. Но 
тогава идва Вишакха и защитава позицията на Радхарани. Вишакха, казват, е с тежък 
характер. Разбирате ли, отвън може да се види и да се защити повече. Отвътре не 



можете да се защитите кой знае колко, защото сте прекалено засегнати, така ли е? 
Когато сте влюбени в някого, понякога сте дотолкова наранени и огорчени, че не 
можете дори да помръднете. Но тогава идва приятелката ви и казва: „Хей, не се дръж 
така с моята приятелка защото ще те изритам!” Отвън е по-лесно да се овладее 
ситуацията отколкото отвътре. Затова Радха и Кришна тичат един след друг. Не могат 
да се откъснат един от друг. Единият донася все повече грижи, все повече болка и все 
повече щастие на другия. Те винаги тичат един след друг, гонят се един-друг. Не могат 
да живеят един без друг. 

Така че да се казва „не”…. Кришна харесва покорните слуги. Но понякога 
противопоставянето донася повече вкус. Обаче съгласен съм, най-напред трябва да 
станем покорни слуги. Да казваме „да” на Кришна. 

 

Взаимоотношенията 

Има такива люде, които са готови да узурпират енергията ни. По-добре да ги 
избягваме. Защото трябва да сме много силни че да ги променим – ако това въобще е 
възможно. И тази промяна може да се осъществи единствено чрез любящо отношение. 
Но знаеш ли, докато не си на възвишеното ниво уттама-адхикари е нужно да правиш 
разграничение между хората: с кого е добре да общуваш, с кого да се сприятеляваш, на 
кого да помагаш и кого да избягваш. Нищо лошо няма в това. Защото базисното 
уважение трябва да присъства към всички. Но точно както не прегръщаш змия, а я 
уважаваш от далеч, по същия начин не прегръщаме и някои люде, не им даваме да се 
доближат твърде близко до нас, а им отдаваме почит от далеч. Всеки има право на 
духовна самозащита. Например ако някой иска да ми помага против волята ми, аз имам 
правото да възразя: „Не, благодаря. Не по този начин.” Но дори това „не” трябва да е 
много любезно и смирено. Тогава не ощетяваш никого. 

Има случаи, в които е по-добре да си тръгнем, но обикновено това е най-лесното 
решение. Ако се квалифицираме все повече и повече, ще съумеем да променим себе си, 
да оправим ситуация и да променим и другите. Можем да заключим, че от човешките 
отношения произлиза най-голямото страдание и най-голямото щастие. 

 

Братя и сестри 

Когато идваме от същото гнездо, от същото ниво,  разликата в компетентността 
постепенно изчезва. Лесно е да се видят добрите страни на човек, когато го срещаш 
само веднъж или два пъти седмично.. Но когато живееш заедно с него и спиш в 
съседния спален чувал, тогава се проявяват всичките му недостатъци. Така е много 
лесно да изгубим уважение към другите, понеже картинката се разкрива в цялата си 
пълнота, но именно в такива моменти трябва да изпитаме себе си. Много често 
виждаме, че другият преданоотдаден е пълен с грешки, но когато огледам себе си, аз 
трябва да заключа, че съм дори повече изпълнен с грешки. И след като той търпи 
присъствието ми, значи и аз е редно да го изтърпя. Аз съм приет всред компанията на 



бхактите, но това не означава, че целият свят се върти около мен. По този начин можем 
да си помагаме един на друг да растем. Понякога настъпва много глупав период в 
живота на бхактите, когато те започват да се съревновават един с друг - в ашрама или 
пък в семейството. Ако можете да го избегнете ще спестите толкова много време! 
Трябва да се състезавате със себе си и да уважавате другите.  Когато надживеем този 
период и минем отвъд тези състезания, можем да станем истински духовни приятели. 
Това е изключително рядък и безценен дар от Кришна - връзка, на която можете да се 
осланяте с пълно доверие. Това ниво на общуване е много красива част от нашия 
духовен живот - нивото на духовните братя и сестри. Често се случва да нямаме братя и 
сестри, но присъединим ли се към семейството на преданите, собственото ни семейство 
се разраства. Можем да кажем: търсех приятели, а вместо това срещнах братя и сестри. 

 

Да покажеш слабостта си 

Oсновният принцип е: „С теб и за теб – всичко. Но вместо теб – нищо.” Според мен 
това е много практично. Всеки се съгласява, но опитайте се да го приложите на дело! И 
не очаквайте от другите да се погрижат вместо вас. Обаче приканвайте приятелите си 
да ви помагат да правите нещо заедно. Например за онези бхакти, които ходят на 
работа и имат шефове, понякога е трудно да идват на празненствата поради липса на 
свободно време. Много пъти са ми казвали: „Боя се че няма да мога да дойда заради 
моя шеф… Нямам отпуска и може би ще бъде невъзможно.” Аз винаги има отвръщам: 
„Не, идете открито и помолете за помощ.” Кажете не шефа си: „Това е много важно за 
мен. Би ли ми помогнал да отида?” Винаги действа! Винаги действа! Когато покажете 
смирението си, естествената си слабост да го наречем – всички ще са готови да ви 
помогнат. Но ако отидете с навирен нос и заявите: „Аз искам да отида”, шефът ще 
каже: „Не, не може!” Не е ли така? Опитайте! Винаги действа. Покажете ли смирената 
си страна, хората ще започнат да ви съдействат. Искреността винаги печели. Винаги. 
Това се нарича интелигентност. Каква е целта ви? Да дойдете на празненството. И как 
ще я постигнете? Чрез скандали? Или като помолите за помощ? Ако помолите за 
помощ е много лесно да я постигнете. Така че това е основен принцип. 

Единствено човек, който е наистина смирен може да бъде истински силен. Ако не си, 
опитваш се да показваш мускули. Но ако си истински силен казваш: „Аз съм нищо, 
зависим съм от вас, моля ви помогнете ми.” 

 

Да зависиш от божията милост 

Някога имахме една крава – беше много необикновена. Много, много месеци след като 
теленцето й порасна, тя вече трябваше да спре да дава мляко, но даваше – година и 
половина - две, много дълго време. Всеки ден даваше по един литър мляко. Малко, но 
постоянно. Но когато имаше празник или идваха някои от бхактите – тя даваше литър и 
половина. Усещаше: сега е нужно повече, ще дам повече. Беше много, много добра… 



По онова време бхактите бяха наистина бедни, страшно бедни… Правеше се сабджи 
само от плевелите в градината – а плевели имаше достатъчно. Има някои видове, които 
са много добри. Имаше и малко брашънце в кухнята – на практика нищо! Лобода – 
готвили ли сте шак от лобода? Много е добър, най-добрият! И оставаше единствено 
кравата, да даде малко мляко. Бяха хубави дни… Е, хубави в спомените, не беше лесно 
да се живеят… Но тогава човек разбира какво е да зависиш от божествената милост. 
Защото е лесно да гладуваш когато ИМА храна, понеже тогава изборът си е твой. 
Когато обаче няма храна… изборът е на Кришна. А това е по-трудно за следване. 

 

Духовната алтернатива 

Имаме много задължения. Но основната ни цел е да забравим за себе си. И ако имате 
успех в това отношение – къде е проблемът? Като децата – те понякога толкова са се 
заиграли, че забравят да ядат и да спят, забравят за всичко, нали? Отдадеността им е 
толкова голяма. Но тогава идва майката-реалистка: „Забравил си да обядваш!” В такъв 
момент майката се явява като дразнител. По същия начин ако понякога съумеем… и 
нямам предвид някакви светски задължения, но какво е основното ни задължение? Да 
се посветим на Бога и да забравим себе си. Но тогава идва нашето семейство или 
приятели реалисти и казват: „Хей, хей, хей, за къде си се забързал, чакай малко.” 

Но трябва да разберем, че дори тялото не функционира благодарение на храната, която 
ядем. Тя е само съвсем грубата енергия, която вкарваме в тялото си. Защото каква 
енергия подхранва тялото? Прана, храна, напитки. Друго – защото дотук това е все още 
материално. Можем да кажеш впечатления – впечатленията също са енергийна храна за 
тялото. Те са специфичен вид захранване. Това е по-скоро на умствено ниво. И както 
подбираме храната си – или поне би трябвало да я подбираме – по същия начин трябва 
да подбираме и впечатленията си, какво допускаме вътре в себе си. Например да ядем 
кучешка храна не е подходящо за нас. Или друг пример: което е подходящо за едно 
дърво, ние изобщо не можем и да приемем в тялото си. Или пък зеленчуците – те могат 
да трансформират енергията от пръста в едибна форма така че да можем да я приемем. 
Но ако ядем пръст – нищо няма да усвоим. Така че тези цикли на трансформация 
съществуват за да служат, да доведат енергията до съответното ниво да може лесно да 
бъде приета, и то не само във физически смисъл. 

Така трябва да подбираме, да намираме истинската духовна храна, която е по такъв 
начин трансформирана, че да бъде лесно-смилаема за нас. Има определен вид птици, 
които могат да поемат храната, да я подържат в гушките си за да е посмелят и след това 
да я дадат на пиленцата си. Тогава мъничките много по-лесно я приемат; и по същия 
начин ако някой предварително смеле духовните идеи и ни ги поднесе така,  много по-
лесно е да ги приемем. 

Винаги има битка и сблъсъци между абсолютното и относителното ниво. Но считам, 
трябва да сме достатъчно интелигентни всякога да избираме духовната алтернатива, но 
по такъв начин че да не ощетяваме относителните си задължения. 

Но знаете ли, всички са доволни ако съпругът забравя да се храни само и само да 
изкара повече пари. Обаче ако някой иска да гладува за Кришна: „О, това е пагубно за 



здравето ти! Грижи се повече за себе си!” Значи, да правим жертви заради самите себе 
си е приемливо; но да правим жертви за Бога е опасно! Това е обичайното мислене на 
хората, че не, ние зависим от собствените си ресурси. Но в крайна сметка зависим от 
Бога. 

 

Тялото и здравето 

Що се отнася до тялото и здравето – ние обикновено не говорим особено за това. 
Защото по естествен начин, следвайки вайшнавския начин на живот човек избягва 
много от източниците на риск. Определено не бива да пренебрегваме тялото. Но в 
сравнение със средното ниво, поне основният внос на енергия за бхактите е доста 
добър. Защото например ако не пушиш, не пиеш и не ядеш месо, това изчерпва почти 
90% от възможните рискови фактори. Поне в Унгария първата причина за смъртността 
е ракът, който съвсем пряко е свързан с пушенето, пиенето и неправилното хранене. На 
второ място са проблемите с кръвообращението – но всички те са свързани с 
неправилния начин на живот. Така че ние сме в безопасност, така да се каже. Следваш 
ли тази диета и тези принципи, ти си спасен от повечето проблеми. 

Но в същото време трябва да се грижим за тялото, защото е вероятно да има някои 
специфични нужди, на които да се обърне внимание. Ако например имате къща и всеки 
месец идват сметките, какво правим? Плащаме! Не разрушаваме къщата та да не се 
налага да плащаме сметки. По същия начин, щом имаме тяло, трябва да си плащаме 
сметките – да правим това, онова, да задоволяваме това и онова ниво, да се грижим, а 
не да го съсипваме. 

Трябва да се грижим добре за тялото, но не да имаме телесно съзнание – тялото не е 
нашият приоритет. Същевременно обаче ако пренебрегнем нещо, което би могло лесно 
да се излекува в началото, после е много трудно. Не бива да сме фанатици на тема 
изтезаване на тялото. Защо? Защото то не е наша собственост. Ако си се отдал на 
Кришна и гуру, тогава си посветил всичко – дори и тялото си – в служба на тях: „Аз 
съм Твой, тялото ми е Твое, приеми го за инструмент.” А как можеш да си 
невнимателен към притежанието на някой друг? Можеш да строшиш собствената си 
кола, но не бива да трошиш тази, която си взел на заем. След като тялото ти 
принадлежи на някой друг, трябва добре да се грижиш за него. Така че в общи линии 
това е моят отговор. Но малко гладуване или неядене е полезно за здравето, не е 
нездравословно. 

Ако имаш някаква болка в тялото, незабавно нивото на телесното ти съзнание се 
покачва. Екстремно! Малко зъбобол… о, тогава разбираме колко сме ограничени. Тъй 
че по-добре е да избягваме подобни трудности та да се съсредоточим повече върху 
духовните си идеали. Дори в „Бхагаватам” се казва, че няма проблем в това да се 
стремиш към здраво тяло. Например ако си болен, какво правиш? Отиваш при 
духовния си учител и го питаш: „Можеш ли да ми помогнеш?” Хубаво е да се 
консултираш с него, но когато ти каже „иди в болницата” трябва да идеш. Защото той 
лекува душата, а не тялото. 

 



Не пренебрегване, а контрол 

Определено не бива да пренебрегваме тялото. Това не е правилният подход. Но да го 
контролираме; идеята ни не е да го пренебрегваме, а да го контролираме. А не то да ни 
контролира.  Това зависи от мотива, от импулса който те кара да действаш. Защото ако 
си напълно удовлетворен в духовните си практики, ако съумееш да одухотвориш дори 
ежедневните си дейности, тогава е много лесно. Въпреки това понякога претоварваме 
тялото си. Но тялото е много добра структура, то си има защитен механизъм. Например 
ако си прекалено изтощен, просто заспиваш. И в такъв момент не бих казал: „О, тама-
гуна ме надви…” Не, това се случва за защита на телесните функции. Като например да 
изгорят бушоните. Ако са претоварени, те се изключват за да предотвратят по-голяма 
опасност. Тялото също има такава функция, има различни системи за сигурност и те ще 
подадат сигнал. Да кажем, ако си под много силен стрес, в тялото ти може да се прояви 
някаква болест. Това е очевиден сигнал, който трябва да вземеш предвид. И не да пиеш 
хапчета, а да промениш причината, източника на проблема. 

Обикновено почти всички бхакти като дойдат са направо като йоги. Много са сурови 
по отношение на телата си и ги измъчват в началото, но по-късно ще си платят цената. 
Така че по-добре да бъдем балансирани и в началото и в края. 

Но вярно е и друго, че тялото е много по-силно отколкото си представяме. Например в 
древни времена когато е имало битка, са се биели по цял ден с тежки мечове, които ние 
дори не можем да повдигнем – без да се хранят, естествено! „Чакай, обедна 
почивка…”, не! Как! Така че ако въпросът е на живот и смърт, ще намериш скритите си 
резерви. Но когато си живеем спокойно и удобно, си казваме: „О, това е прекалено 
тежко усилие.” Толкова тежко, че не го и започваме. 

А ако някой е наистина свързан, той или тя може да стане свръх-човек. Това е 
възможно – да се надхвърлят ограниченията на тялото. Но за това е нужна много силна, 
много жива връзка. Не забравяйте, Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” Така 
че всъщност това не е нашата сила, а Неговата. А Той е неограничен. 

И можем да генерираме енергия посредством духовната си практика. Чрез повече 
мантруване, повече медитация, по-добро служене можем да подобрим дори телесното 
си физическо ниво. Докато не сме независими от тялото, не бива да се правим че е така, 
защото тогава тялото ще се разбунтува. Така че – контрол, отново ще кажа: контрол. Не 
пренебрегване, а контрол. Ако работата, почивката, храненето и спането на човек не са 
под контрол, той не може да бъде йоги. 

 

Подходящото темпо 

Според мен животът не е състезание. Трябва да бягаме маратон, а не сто метра. На 
маратон не можеш да имаш същата скорост като при сто метра. Ако наистина искаме да 
посветим целия си живот на божественото служене, тогава… не бих казал, че може да 
сме отпуснати, но нека изберем подходящото темпо. 



И идва съвсем практичният съвет: общувайте с преданите. Понеже ако общуваме с 
люде, които са по-активни от самите нас, ние също ще станем по-активни. Но не бива 
да объркваме раджастичните бхакти със сатвичните бхакти. Защото някой може да е 
много активен, но целта му да не е съвършена, докато друг може да е по-резервиран, но 
да разбира всичко в пълнота… Ако двигателите горят, но целта не е установена, това е 
доста опасно. Най-напред трябва да определим целта, а след това да запалим двигателя. 

 

Святото Име 

Цялата вселена е била сътворена от звукова вибрация – с всичките си проблеми и 
капани. Но оттук можем да разберем, че начинът да преодолеем проблемите на битието 
и също посредством звука. И тъй от хаоса, звукът е сътворил космос. От безпорядъка 
звукът е създал ред. Затова и пътят извеждащ от тази материална равнина обратно в 
духовната равнина е звуковата вибрация. Тя пречиства сърцето и променя 
съществуването. И ако наистина мантрувате, ако наистина почувствате тази звукова 
вибрация, тогава ще усетите и вибрацията на вселената. Но това е твърде елементарно 
ниво на мантруване – да чувстваш вибрацията на вселената, а!!! То е едва въведението. 
Защото истинското нещо е звуците и вибрациите във вселената просто да стихнат! Това 
е истинско мантруване. 

Святото име на Кришна е толкова могъщо, че времето спира. Планетите излизат от 
орбитите си. Камъните потичат. Неподвижните същества започват да танцуват. Всичко 
подвижно застива. А леденото сърце се разтапя. 

И да възхваляваме святото име хиляди и хиляди години няма да е достатъчно. Но 
можете да го вкусите докато мантрувате. Ако някой бхакта иска да се сдобие с повече 
енергия, може да мантрува повече. Защото това е нашата жертва. И ако мантруването 
ви е сериозно, решително и достатъчно чисто, то ще принесе невероятни плодове и 
ефекти. Казано е, че цялата материална и духовна благодат идва от благословиите на 
чистото мантруване. 

Как да мантруваме по-добре? Каква е науката за мантруването? Шрила Шридхара 
Махарадж казва: „Ние не се интересуваме от чистото мантруване. Интересуваме се 

от служенето на онези, които мантруват чисто.” Това е неговото разбиране за 
чистото мантруване. 

И много хора считат, че върховната жертва е мантруването на святото име. Но аз 
казвам – не! Докато можете да мантрувате, не сте постигнали екстаз. Докато сте 
способни да произнасяте добре думите това е нищо! Какво казвал Махапрабху, когато 
бил в екстаз? Спомняте си – „джа джа га га ду ду…” Той не можел да изрече 
„Джаганнатх” – такава простичка дума, особено за индийците. Успявал да каже само 
„джа джа га га ду ду”. Така че докато казваме „Харе Кришна” още сме съвсем в 
ниското, в самото начало. Но когато гласът пресекне… Когато не можете да говорите 
от избликналите чувства – това вече е започването. Обаче дотогава трябва да 
продължавате да мантрувате. Това е окончателното приношение. 

 



Махапрабху 

Бхакти е божествена любов. Нейната традиция е запазена във всички древни традиции 
в света, но най-ясно е изразена в индийската. И именно тези  принципи и практики на 
божествената любов се проявяват в живота на една специална личност през Средните 
Векове преди около петстотин години – това е Чайтанйа Махапрабху. „Чайтанйа” 
означава „жизнена сила”, а „Махапрабху” – „велик господар”. Някои Го считат за 
мистичен поет, други за социален реформатор. Но неколцина сред последователите Му 
от онова време са видели в Него специална инкарнация на Бога – инкарнацията на 
милостта. 

Защото в настоящата епоха зависим от божествената милост. Животът е труден, но 
помощта е близо. Материалният живот е много оплетен, но божествената милост е 
съвсем близко. 

 

Дандават 

"Виждайки Чайтанйа Махапрабху, Санатан Госвами и Харидас Тхакур незабавно се 

проснали изпънати като  пръчки на земята за да отдадат почитанията си.” Това е 
начинът да се изрази уважение – пълните дандавати. „Данда” означава „пръчка”, а 
„ват”- „като”. Падаш като пръчка. Това наистина е символ на смирение. 

Тук в нашата традиция хората обикновено се здрависват като се срещнат, нали? Знаете 
ли откъде идва този обичай? „Нямам оръжие.” Сега считаме това за любезно 
отношение, макар то да значи просто че „нямам намерение да те нараня”. Но какъв е 
изразът на уважение в Индия? Отдаване на пълен поклон. Това не показва просто че 
„не нося със себе си оръжие”, но че „аз съм твой смирен слуга”. Може да се разбира 
дори като: „Използвай ме за мост, по който можеш да минеш.” 

„Тогава Богът вдигнал Харидас Тхакур и го прегърнал.” Това е друг начин да покажеш 
уважение. Когато приемаш някого, ти го прегръщаш. 

 

Жертвата като форма и чувство 

В крайна сметка трябва да решим дали искаме да се загубваме все повече и повече в 
гората на материалното съществуване или копнеем да намерим път навън. Мнозина 
искат да се измъкнат, но малцина са готови да платят цената. Без жертва това няма как 
да се случи. Tрябва да се посветим на божествената цел, защото така много се 
доближаваме до съвършенството. 

В „Бхагавад Гита” се казва, че без жертва не можеш да си щастлив нито в този, нито в 
следващия живот. Но ИМА значение на кого и какво жертваш. В „Гита” се говори 
нашироко какво трябва да се направи. Обикновено има ритуални жертви. Но в 
настоящата епоха тези различни жертвоприношения всъщност не се препоръчват. 



Няколко неща са забранени в Кали-юга, днешната епоха, и вместо различните видове 
жертви се препоръчва една друга жертва – жертвата на святото име, възпяването на 
святото име. „Сумедхаса – Онези, които са достатъчно интелигентни ще обожават 

Бога като възпяват името Му.” 

Това е формата на жертвоприношение, препоръчана за тази епоха. Можете да възпявате 
святото име сами, заедно с други, тихо или силно, наум или по всякакви други начини. 
Но формата на жертвоприношението трябва да бъде изпълнена със съдържанието на 
жертвата – посветеността. Молитва или мантра лишени от посветеност не достигат. 
Затова трябва да присъства жертвата като формалност и жертвата като чувство. 

 

Саможертвата е любовно действие 

Много пъти сме говорили за различните типове жертви – с какво може да се служи на 
Бога. С парите, с думите, с мислите и в крайна сметка със самия си живот. Но жертвата 
трябва да се извършва по правилен начин. Защото класическата дефиниция за жертва е 
нещо да бъде извадено от светска употреба и да бъде посветено в служба на Бога. И 
обикновено това нещо се унищожава, за да не бъде използвано от никой друг; или 
самото приношение предполага унищожение на предмета. Но това унищожение не бива 
да се извършва физически. Значи ако искате да поднесете тялото си в служба на Бога, 
не бива да го погубвате. Или ако искате да дадете дарение на Бога, не бива да изгаряте 
парите си, по-добре е да ги пуснете в кутията за дарения. Трябва да сме достатъчно 
интелигентни да разбираме как се правят жертви. 

Но окончателната жертва е да дадем себе си. Когато вече не искам да съм сам и 
независим, но съм готов да бъда с Теб като Твой вечен отдаден слуга. Не чувствам 
никаква независимост. Аз съм Твоя отдадена душа. Кажи ми какво желаеш от мен? Ще 
го сторя. Обаче Ти ще трябва да се грижиш за мен, понеже съм се отказал от своята 
независимост. Завися изцяло от Теб. Така че аз ще си върша моята работа, но и Ти 
трябва да свършиш своята. От това разбираме, че безкористната посветеност и 
саможертва е любовно действие. Акт на любов. 

Какво друго бих могъл да кажа за жертвата! Жертвата е много висш принцип. Думата 
има горчив вкус, защото ние обикновено искаме да се наслаждаваме, а не да жертваме. 
Още по-малко пък бихме искали да бъдем пожертвани. Но от такова настроение и от 
такава отдаденост идва огромна сила. 

 

Стандартът на служене 

Веднъж Чайтанйа Махапрабху казал на Нитйананда Прабху: „Трябва да идеш да 
проповядваш в Бенгал!” Нитйананда бил много силен, много могъщ човек. Но тогава 
отвърнал: „О! Нямам силите да го направя. Аз не ставам за нищо, на нищо не съм 
способен. Но имам едно-едничко качество – готов съм да последвам напътствието Ти. 



По тази причина ще ида и ще успея.” От готовността да се отдадеш и да последваш 
инструкцията идват положителните резултати. 

Може да кажете: „Да, хубава история от преди петстотин години. Хайде по-практично 
– какво се случва днес?” Веднъж един духовен учител казал на свой ученик да свърши 
един определен тип служене – да речем да води месечните сметки на храма. А 
младежът отвърнал: „О скъпи учителю, това е много сложно. Нужни са ми две седмици 
за да успея да го свърша.” Помислете – две седмици работа за четириседмичен период – 
това е много неефективно разпределение на времето. Но той започнал да го върши и в 
крайна сметка достигнал до нивото да свършва работата за два дни! И то два 
единствено поради факта, че другите не били готови с отчетите си. 

Пожелаете ли да се отдадете ще ви изпълни безгранична сила. Забелязал съм огромни 
промени в живота на преданите. Защото всички бхакти са готови да се посветят на 
всякакъв тип служене. 

Това е стандартът. Да сте готови да извършите всякакъв тип служене, по всяко време. 
Онзи, който никога не е стъпвал досега в кухнята, става отговорник на храма. Който 
няма никакъв глас и чувство за ритъм – става първи певец. Който е бил неоправен, 
става водещ мениджър. Заради онази специална съставка наречена отдаденост. Ако сте 
готови да се отдадете, ако сте готови да ПОВЯРВАТЕ на напътствието на своя учител – 
цялата сила на вашия учител ще дойде във вас. Това е трансцедентален обмен. Вие 
давате себе си, гуру също дава себе си. Обменяте енергиите, способностите си. А кое е 
по-силно: вашите недостатъци или милостта на гуру? Можете спокойно да влезете в 
подобен обмен. Гуру е по-силният. Не се съмнявайте, гуру е по-силният. 

 

Как можем да постигнем любов? 

Трябва да помислите дали любовта е вътре или отвън? Дали тя е способност на душата 
или е океан, безмерен океан от божествена милост? Къде търсим любовта – вътре в 
себе си или извън нас? Дали тя е наша способност или просто трябва да отвърнем на 
поканата за танц? Тя е отвъд ритуалите. Просто струи. Просто я има. 

Можем да кажем, че удовлетворението идва от изпълнението. Но е нужно още нещо, 
още нещо трябва да бъде добавено. Това е милостта. Защото ти може да изпълняваш 
всичките си задължения, но ако тази специална съставка липсва, няма да бъдеш 
удовлетворен. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Говорили сме за това – 
према идва и те поваля. Просто ти подкосява нозете! Това не може да се обясни! 
Веднъж си говорихме: може ли да се обясни Бхакти или любовта? Помните ли 
отговора? „Не! Не бих я обяснил! Обясненията убиват чувството!” Това не е нещо 
интелектуално! Чувствата са нелогични! Няма обяснение – защо обичаш някого? Не 
можеш да обясниш. Разбира се, можеш да даваш обяснения, но това не е истинското 
нещо! 

Как можем да постигнем любов? Та любовта е тук! Не се налага да я постигаш. Веднъж 
един западняк запитал един гуру: „Как да постигнем милостта?” А той отвърнал: 
„Милостта е навсякъде около нас. Нима не виждаш?!” Следващият въпрос бил: „А кое 



е най-доброто време за духовна практика, за медитация?” Помните ли отговора? 
„Време?!... Какво е това?” 

Това означава, че трябва да видим докъде е нивото ни. Докато все още не знаем какво е 
любов – трябва да питаме. Докато не знаем какво е милост трябва да я търсим. Но 
когато си намерил – не се налага повече да търсиш. 

По ВСИЧКИ начини трябва да я търсиш! Не само чрез нищо и никакви ритуали, не 
само с малко изучаване на това-онова – не! С ВСИЧКИ средства трябва да я търсиш! 
Нужна е ПЪЛНА отдаденост! Защото ако искаш да постигнеш най-възвишената цел, 
това не става с петдесет-на-петдесет процента отдаденост. Всичките си усилия, 
всичките си чувства, цялата си енергия трябва да посветиш. Това е начинът да я 
намериш. Бъди готов да се хвърлиш в любовната прегръдка, да намериш изначалното 
си приятелство с божествеността. Резултатите идват от отглеждане плюс милост. Или: 
удовлетворението идва от изпълнението. Посредством тази практика, посредством 
такава безкористна и постоянна посветеност към Бога, душата ти ще бъде свръх-
удовлетворена. 

 

Бхакти отхвърля измамата 

Трябва да помним, че тази религия - Кришна Бхакти, отдадеността към 
всепривличащия Бог - отхвърля измамата. „Дхарма” означава „дълг, религия”, това е 
сложна дума. Съществуват измамни религии, даряващи материални резултати, 
даряващи материални идеали в името на религията. И много люде ги следват. Защото 
ако нещо е евтино и лесно и без да се налага да вършите нищо ще постигнете всичко – 
то става много популярно. Това е добро предложение. Без никакъв риск получавате 
цялата печалба. Бхагаватам предлага друга възможност: целият възможен риск, с 
вероятност за никаква печалба. Е кой е този глупак, който ще се захване с такъв 
процес?! „Трябва да пожертвам всичко, а нищо не е сигурно, не е ясно какво ще 
получа?! Не, това определено не е за мен! Но добре, нека понадам ухо да видим за 
какво говорят тук. Ще изчакам още няколко минутки преди окончателно да реша да си 
тръгна.” 

Но ако наистина обмислим това предложение, ще разберем че в него няма измама. То 
не е просто някаква пропаганда. Знаете ли вица за ада? 

Върви си един човек по улицата и гледа на една витрина пише „АД”. Той отначало 
наднича през прозореца – всички са с много хубави дрехи, всичко е лъскаво, 
перфектно. Хората разговарят приятно, пийват с наслада от питиетата си - всичко 
изглежда чудесно. Той влиза и пита келнера: „Извинете, отвън пише, че това е Адът?” 
„Да! Това е Адът, заповядайте, присъединете се!” И той напълно повярвал. Те го 
запитали: „Е добре, вътре ли си? Посветил ли си се?” „Да, да, това е нещото което 
искам да правя.” Тогава му казали: „Така, а сега ела с нас.” И го завели в задната част 
на магазина. А там бил класическият ад – с огньовете, казаните, варенето…. Той рекъл: 
„Ама чакайте малко! Онова там беше различно!” „То беше демо-версията.” 

Ето това е измама, но което се казва тук не е измама, защото гласи: НЯМА материална 
изгода. Не мога да ви предложа нищо. Не съм голяма мисия. Не мога да ви дам нищо 



материално – известност, слава, положение. Ако се присъедините към мен никога няма 
да постигнете да пише на вратата ви „Кришна дас”. Очакват ви единствено пот и сълзи, 
единствено цялостна заетост в служенето. Кой е готов да се присъедини? 

 

Сатйам Парам 

От живота трябва да преминем във вечността. От знанието да стигнем до мъдростта. И 
от щастието да достигнем блаженството. Усещате ли разликата? Между живот и 
съществуване? Между знание и мъдрост? Между щастие и блаженство? Защото живот, 
знание и щастие можете да имате и на земята, в тяло. Но на съществуването, мъдростта 
и блаженството можете да се наслаждавате в духа. Това е огромна промяна. 

Не се удовлетворявайте с посредствени неща. Нуждаем се от нещо необикновено. 

Най-висшата истина – това е Сатйам Парам. Сатйам Парам дхимахи – медитирайте над 
Абсолютната Истина. А тази най-висша Абсолютна Истина може да бъде разбрана 
само от чистите по сърце. Това е истинското качество, необходимо за да се практикува 
Бхакти Йога – чистота на сърцето. Затова пеем в молитвено настроение: „Моля те, 
Кришна, пречисти сърцето ми!” Чето дарпана марджанам… Защото Кришна, а 
особено Радхика не биха влезли на мръсно място. Сърцето трябва да е чисто като 
лотосово цвете. Лотосът е символът на чистотата. Толкова лотосово-чисто трябва да 
бъде сърцето. Тогава Радха и Кришна ще могат да дойдат и да обитават това място. 
Красотата и Любовта ще се поселят в сърцата ни, ако те са достатъчно чисти. Радха и 
Кришна – Красотата и Любовта. Защото докато двете вещици Карма и Гйана живеят в 
сърцата ни, Божествената Двойка няма да дойде. 

Затова нека последваме съвета: най-напред да пречистим сърцето си, а след това да 
поканим Кришна. Защото онези, които са достатъчно чисти, могат много лесно да 
разберат най-висшата истина. Тя е по-висша реалност. Съществува васту, съществува и 
вастава-васту. Васту, васту-шастра, васту като познание е наука, индийският вариант на 
фен шуй. Всъщност това е оригиналът. Не просто архитектура, но също и как да се 
подрежда пространството – това е един вид наука за пространството. Как да се 
поддържа хармонията между изкуствено-построените сгради и природата – понеже 
природата е в пълна хармония с космичния ред. Но това е материална наука. Това е 
материална реалност – относителна реалност. А вастава-васту е истинската реалност. 
Тя е оригиналната картина. Всичко каквото е тук е просто отражение. Не забравяйте: 
каквото и да се случва тук е само илюзия? Всичко ли? Освен някои неща. 

Това е реалност, но относителна. Онова е истинската реалност. А ние трябва да 
намерим каналите за досег с онази реалност, точките на пробив от материята към духа, 
от тази земя към божествената област, от животът към съществуването. 

 

Славата на "Бхагавата Пурана" 



„Този "Бхагаватам” е прекрасен!”Той не ни е даден от някакъв обикновен човек, но 
идва от маха-муни. Маха-муни означава велик светец. Вйасадев, съставителят на тази 
книга бил боговдъхновен. Той сътворил книгата в зрялата си мъдрост. Не в началото на 
духовния си път, а по скоро на предела. И понеже е боговдъхновен и напълно зрял в 
своето разбиране, той е способен да предаде такава същностна информация, която да 
ни доведе до трансформация. 

„Той е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на Бога.” Шрила Бхактивинода 
Тхакур казва, че дори всички ведически писания да бъдат изгорени на пепел, ако 
„Бхагаватам” е запазен нищо не би било изгубено. Той е достатъчен. Достатъчен за 
какво – за осъзнаване на Бога. Да се постигне единение с Бога, връзка с Него. Или да 
бъде разбрана славата Му. И това разбиране не е интелектуално пътуване, а по-скоро… 
истинската философия, казват, е способността да се удивляваш. Това е което можем да 
разберем следвайки „Шримад Бхагаватам”. Как да бъдем удивени от красотата на 
Кришна. 

А какъв е методът да се призоват благословиите на „Бхагаватам”? Трябва „внимателно 

и покорно да слушаме посланието.” Внимателно означава, че когато чуете „Ом намо 

бхагавате васудевайа” – това не е ведическото хапче за сън: „А, сега почва лекцията, 
много добре… Време е да подремна.” Не! Трябва да станете бдителни! „Сега 
посланието се спуска към мен! Ом намо бхагавате васудевайа!” Трябва да преживеете 
експлозията! 

И тогава, ако слушате внимателно, ще влезете в досег, ще се привържете към Кришна. 
Затова трябва да даваме цялото си сърце, цялото си внимание на посланието, на 
възвишеното слово на „Шримад Бхагаватам”. За да не пропуснем целта. 

А коя е същината на „Шримад Бхагаватам”? Не са кралските династии. Не е 
първичното и вторично сътворение. Есенцията на „Бхагаватам” е раса. „Расо ‘хам, 
казва Кришна, Аз съм раса! Аз съм вкусът, който търсите!” Този възвишен вкус трябва 
да търсим в делата си. 

Радвайте се на дивното послание на „Бхагавата Пурана”, то е открито за 
чистосърдечните. То ще прекрати страданията. И е достатъчно за да се влезе в много 
близка връзка с Върховния Бог Шри Кришна. 

 

Сваха 

Когато настъпва промяна във времената, настъпват и проблеми. Затова светите люде в 
древността започнали да правят жертвоприношение. Когато и да има някакъв проблем, 
чрез жертва той може да бъде разрешен. Като се съберете със свети люде, проблемът 
може да бъде решен. По онова време те имали такъв широк поглед, че били загрижени 
за бъдещето на вселената. А какво е нивото на нашите проблеми? Как да се изхраня, 
как да оцелея от днес до утре… Малко по-малки проблеми от бъдещето на света или 
вселената. Въпреки това можем да приложим същия метод. Да се съберем със светци, 
да поговорим, да приемем съветите им, да направим някаква жертва в живота си – и 
това ще помогне на света да продължи да се върти. 



В „Гопала Тапани Упанишад” се казва, че светците запитали Брахма: „Моля те, 
разтълкувай ни Гопал мантрата” – в края на тази мантра има „сваха” както и много 
други думи; и Брахма обяснил всички думи една по една като най-сетне рекъл: „Сваха 
накрая означава жертва.” От жертвата се върти целият свят. 

Можете да опитате – когато имате проблем, направете някаква малка жертва. Няма 
нужда да изтезавате тялото си. Но малка жертва би била благотворна. 

 

Правилното напътствие 

Напътствието в духовния живот е изключително важно. Особено в началото. Защото 
ако не сме под подходящото водачество, можем да започнем дадена практика без това 
да доведе до никакви резултати. Или още по-лошо – да доведе до лоши резултати. 
Казва се, че Кришна Съзнание е като бръснач. Можеш да се обръснеш, можеш и да се 
порежеш. 

Така че правилното напътствие означава, че някой се грижи за теб. От общите 
инструкции, той ти дава специфични. Каква е общата инструкция? Стани осъзнат за 
Кришна. Но КАК, скъпи учителю?! Как да го направя? Затова са ни необходими 
специфични наставления. 

Когато започнете война срещу друга държава генералът ще извика: „Напред! Да 
завладеем тази страна!” Това е общата инструкция. Но специфичните наставления: как 
да го осъществим, как да се бием, как да превземем ей онзи мост – всички ние се 
нуждаем от тях за да победим. 

По същия начин и общото наставление е: нека си идем у дома при Бог. Да, но как? 
Затова правилната инструкция, правилното напътствие са много нужни. И гуру, 
духовният учител е онзи, който е способен да преведе смисъла на общото наставление 
за нашия специфичен случай. Ако някой се намира под правилно напътствие, той ще 
разбере.  

 

Гуру гори 

В Упанишадите се казва: „Ачарйаван пурушо веда.” „Ван” означава „да имаш”. „Онези, 

които имат гуру, ще знаят.” Когато някой има духовен учител, той ще постигне 
знание, ще разбере. Как? Ако стоите твърде далеч от гуру няма да има взаимодействие. 
Ако сте прекалено близо – гори! Има такава инструкция: „Не се доближавай твърде 
много до огън, жени или гуру. Но недей да стоиш и прекалено далече от тях.” Защото 
идеш ли прекалено близо до огъня, той ще те изгори. Но ако си прекалено далеч няма 
да чувстваш топлината му. Ако се приближиш твърде до жените ще си създадеш някои 
грижи; ако пък си твърде далеч няма как да имаш синове. Затова е препоръчителен 
златният среден път. 



С гуру е същото: дойдеш ли твърде близо - изгаря! Но ако си твърде далеч не чуваш 
наставленията. Как гори гуру? Много силно гори! Защото самият гуру гори! Гуру е 
светлина, огън. Разбира се, че ако се приближиш твърде близо до огъня, той ще те 
опари! Затова се препоръчва при гуру да отиват само онези, които искат да приключат 
с материалните си привързаности. Гуру е нужен само на такива люде, които искат да се 
завърнат. Защото той няма да опожари душата ви, няма да изгори вашата идентичност, 
единствено лъжливата ви идентичност. Но да се отървете дори само от нея е МНОГО 
болезнено. 

Ученикът е като руда дълбоко в мината. Как да се извади златото? Най-напред трябва 
да слезеш дълбоко долу под земята. След това трябва да го изкопаеш, да го откъртиш 
от изначалното му място. А една добра златна мина е на минимум хиляда метра 
дълбочина! Тъй че вашето злато е скрито надълбоко! Но има такива люде, готови да се 
спуснат толкова надълбоко за да го изкопаят. След това го изнасят на повърхността. И 
какво да сторят с тази огромна буца? Разбиват я на прах. 

И тъй, гуру се спуска дълбоко в златната мина на вашата душа, изважда сърцето ви, 
изнася го на повърхността, смачква го и го разбива. Но това не е краят на историята. 
Защото когато рудата се извади, тя се слага в огъня. А какво се случва когато гуру 
сложи вашето разбито сърце в огъня? То изгаря. И какво излиза първо на 
повърхността? Мръсотията. 

Та пречистване означава сърцето ви да бъде разбито, да бъдете хвърлени в огъня и 
цялата мръсотия незабавно да изплува на повърхността. Но тогава ако отмиете 
нечистотията – остава разтопеното злато. 

Този е начинът, по който гуру гори. Ако все още имате някакви опасения – не се 
приближавайте твърде много. 

 

Трансформация - не информация 

Трябва да сме под правилно водачество за да можем да разберем. А по какъв начин ще 
разбере ученикът? Чрез жертва. Ако пожертва себе си. Най-добрият пример е даден в 
„Махабхарата”. Разказвал съм ви историята как Аруни, един млад ученик, бил изпратен 
от гуру да надгледа оризовите поля. А знаете, оризовите поля имат малки диги, които 
заграждат водата. Но този път младият брахмачари видял, че водата изтичала, имало 
пробив. Той се опитал да запуши дигата с пръст, но водата шуртяла много силно. Най-
сетне той не можал да стори друго освен да затисне пробива с тялото си – само и само 
да запази ашрамския ориз.Вечерта гуру попитал: „Аруни върна ли се? Бях го изпратил 
да види оризовото поле?” Отвърнали ми: „Не, не се е връщал Аруни…” „Да вървим 
незабавно да го намерим!” И те наизлезли с фенери викайки: „Аруни! Аруни!” Тогава 
чули слаб глас: „Тук съм…” Бил целият покрит с кал, защото се стараел по всякакъв 
начин да предотврати изтичането на водата. И когато гуру видял неговата отдаденост, 
той рекъл: „Сине мой, благославям те всички Веди да дойдат в теб!” 

Това е начинът да се получи знание. Не взимайте само информацията, това е 
недостатъчно. Нужна е трансформация. От егоист трябва да се превърнеш в отдадена 



душа. Това е промяната, необходима за придобиването на знание. Това е жертвата, за 
която споменах: сваха! Някаква жертва трябва да се направи за да се постигне всяка 
една духовна цел. 

 

Свободомислещият отговор 

Сбралите се в гората Наймишаранйа светци запитали Сута Госвами, че понеже има 
толкова много писания, толкова много религии и толкова много напътствия е много 
трудно да се намери същината. „Но тъй като ти си добре информиран, моля избери 
вместо нас, кажи ни кое е най-доброто?” И аз високо ценя отговора, който идва малко 
по-късно. Защото той гласи: „Най-добрата религия, най-добрата дхарма за човешките 

същества е онази, посредством която можете да постигнете любяща връзка с 

Върховния Трансцеденталния Бог.” Този процес трябва да бъде ахайтуки и 
апратихата – предаността ви трябва да е постоянна и без никакви изисквания от ваша 
страна. И това ще направи сърцата и душите ви щастливи. Супрасидате – свръх-
щастливи. 

Такъв бил отговорът – един всеобхватен и свободомислещ отговор. Очевидно е, че 
Сута Госвами практикувал съвсем специфичен тип посветено служене към Бог Кришна. 
Въпреки това понеже там имало представители на множество различни линии – йоги, 
аскети, бхакти, мъдреци, различни видове трансцеденталисти – той дал общ отговор. 
„Най-добрият процес е онзи, чрез който можете да постигнете Бога.” 

Бихте ли искали да чуете такъв отговор? Да – защото по такъв начин не се налага да си 
променям религията, така да се каже, но да стана много искрен и много сериозен в 
следването й. 

 

По-фини чувства 

Има много шансове да се вложи някакво допълнително старание, да се направи някаква 
жертва. Но това е много лош израз – жертва. По-добре да кажем предлагане. 

Ако преданият иска да постигне нещо повече, някакви по-фини чувства да речем, или 
да разреши нещо в личния си живот, в преданата си практика – тогава е много полезно 
да се мантрува повече, няколко допълнителни кръгове. Или да пита за някакви 
специфични прости служения. Или да даде обет. Даването на обети също е част от 
духовното развитие. Но ако го правим, то се прави с благословиите на духовния учител. 
Като например да се откажеш от някаква любима храна, много е полезно за контрола. И 
знаете ли, от тези малки отречения идват сили, защото изворът на силата е отречението. 
Затова гуру гори. Защото той се е отрекъл от всичко. Станал е като огън. Но от малко 
тапасйа лесно можете да добиете малко сила. 

В крайна сметка целият ни живот трябва да бъде жертва. А това може да се постигне 
единствено чрез преданост, единствено чрез Бхакти. Ако обичате някого е много лесно 
да се откажете от всичко друго. Съвсем естествено забравяте за всичко друго. Нима 



майката си мисли: „О да, аз трябва да се грижа за децата си.” Това чувство идва 
естествено. Чувствата са много силни. Затова трябва да сведем главите си пред силата 
на чувствата. Но пред пречистените, духовните, божествени чувства. А не пред 
материалните им отражения. 

 

Като брод през реката 

Ако хората имат в стаята си статуя на Буда, всички разбират: „О, колко хубаво, това ти 
напомня за Буда.” Обикновено нямат проблеми с това. Или ако имат икони на стената, 
или пък разпятието с Исус – няма проблеми. Това за тях не е идолопоклонничество. 
Защото те не обожават самата форма, а същността която се проявява чрез тази форма. 
Но в повечето случаи това е ограничение в умовете на людете. Те много лесно приемат 
едно обяснение, но им е ужасно трудно да приемат същото нещо в различен костюм. 

Мислех си защо е така? И разсъдих, че може би Кришна изисква повече! Буда е 
доволен и да не го обожавате. На него му е все едно  - ако щете ме обожавайте, ако 
щете недейте, аз съм напълно удовлетворен. Кришна обаче не е удовлетворен да не Го 
обожават. Олтарът е като покана: ела при Мен! А нали знаете, ако искате да танцувате, 
но партньорът ви не иска – тогава е невъзможно! Така и Кришна кани всеки: „Ела, 
танцувай с Мен!” Но ако вие не искате да танцувате, няма как да стане. Трябва да 
отвърнем на поканата. 

Олтарът е фокусът на ашрама. Точно както храмът е центърът на селото. Защото е 
средоточието на внимание на людете, живеещи в селото. Същото представлява и 
олтарът – пресечната точка между материалната и божествената сфери. Като брод през 
реката. Веднъж чух дефиниция, че муртито било като карта на духовността.  Но това 
някак не ми допадна. Защото картата можеш да я сгънеш и да си я сложиш в джоба. 
Обаче Кришна е жив. Нужна е жива връзка. 

 

Вкусът и красотата на обожанието 

Веднъж имахме гост в Нанда Фалва. Беше прочут музикант. Той каза: „Всичко й е 
хубаво на тази Бхакти Йога, само едно не ми харесва, имам една-единствена резерва. 
Не искам да се кланям пред олтар!” Това беше преди първото му посещение в храма. 
Бхактите обаче бяха съвсем спокойни и му казаха: „Няма проблем, ти просто ела, както 
го чувстваш, не е задължително…” Но веднага когато дойде и завесата се отвори – той 
се просна в пълен дандават! Защото някак вълната бе достигнала до него! Той 
незабавно разбра, че това не е някаква формалност, а естествен израз на почитта към 
Бога. 

Обикновено този въпрос е невъзможно да бъде обяснен – трябва да добиете вкуса. 
Веднага щом усетите вкуса на красотата на обожанието, всички въпроси и съмнения ще 
намерят отговор. 



За да се разбере дълбината и красотата на обожанието на мурти, то трябва да се 
практикува – иначе не може да се разбере. Но докато не го разбираме, нека го 
уважаваме. Не критикувайте онова, което не разбирате. Това би трябвало да е 
фундаменталният ни подход към всичко, което е по-висше от нашето разбиране. Не 
критикувай онова, което не разбираш. 

Хиранйакашипу имал същия проблем: „Какво?! Твърдиш че твоя Бог Вишну е 
навсякъде?! Мислиш ли че е и в тази колона?!” За негов лош късмет, Той бил там. 

Просто опитайте да поднесете на Кришна едно цветче с пълна отдаденост! И тогава ще 
почувствате, че всички български рози няма да ви стигнат да Му ги поднесете! Защото 
ще усетите вкуса. 

 

Едноокият гуру 

Всички хора имат олтар в дома си: нарича се телевизор. Това е техният Гурудев. Правят 
му пуджа, дават дарения – всеки месец плащат сметките. Понякога му слагат красива 
покривчица отгоре, украси… И всяка вечер слушат лекцията. Принципът е един и същ 
– хората се нуждаят от напътствия. Но ги приемат от погрешен източник. Ако вземеш 
да речеш: „Моят Гурумахарадж ми каза…” те ще отвърнат: „Фанатизъм! Та той не 
знае!” Или ако цитираш: „Чел съм в „Бхагавад Гита”…” „Внимавай! Това е много 
опасно!” Защото техните шастри са вестниците, техният гуру е телевизорът. Принципът 
си е един и същ – получават инструкции, получават наставления, но от неправилно 
място. А когато кажеш: „Научил съм от бхактите…” те ще рекат: „Промили са ти 
мозъка!” Затова в някои държави имат офиси по пре-промиване на мозъка – за да 
върнат людете в „нормално” умствено състояние. Например ако не стъпваш в кръчми, 
ако не пиеш алкохол и не ходиш на лов за жени – това е много опасно! И те се опитват 
да направят всичко, на което са способни да ти пре-промият мозъка. А когато се 
завърнеш в прегръдките на майа, всички си отдъхват: „Ох! Успяхме…” 

Хората имат едно специфично качество – способност да избират. Трябва да използваме 
тази си способност по най-добрия начин. Изберете източниците си на информация. 
Изберете си гуру – дали това да бъде едноокият телевизор или истински духовен 
учител. Трябва да прилагаме способността си за избор. 

 

Говардхан 

Индия без бхактите и без Кришна е трудно място. Много е станала материална, много 
замърсена… понякога имахме много лоши преживявания. Но ние търсехме нещо 
духовно, нещо божествено. 

Веднъж посетихме Говардхан. Садху Махарадж беше тъй мил да ни заведе там. 
Компанията беше изключителна, защото там бяха Муни Махарадж от Виена, Садху 
Махарадж от Враджа Вриндавана, нашите приятели от София Йатра, някои бхакти от 



Унгария… По него време, знаете ли, аз бях наистина болен, дори не можех да се движа. 
Но те толкова много настояваха, пък и сам не исках да пропусна възможността да 
посетя Говардхан. Понеже аз съм слуга, изпълняващ заповедите на своите ученици. А 
един от моите ученици ми беше казал: „О, единственият ми стремеж е да разбера нещо 
за мистерията на Гирирадж Говардхан.” Какво можех да направя, след като някой има 
това едничко желание? Затова тръгнах с бхактите, отвръщайки на хубавата покана. 

Най-напред спряхме в селцето Говардхан, то е мъничко село. Садху Махарадж 
естествено започна да купува храна за бхактите понеже не бяхме закусвали. Заедно с 
Муни Махарадж двамата тичаха по различните магазинчета да купят най-хубавите 
сладкиши и соленки и ни нахраниха изобилно! 

И тогава стъпихме на парикрам-марга около Говардхан. Там се виждаха прииждащи 
поклонници – някои като нас с джип, някои с коли, други пеша… някои измерваха пътя 
с дандавати! Най-сетне отбихме встрани и се приближихме към хълма. Тогава запитах 
Садху Махарадж: „Знаеш ли, един от моите ученици иска да узнае нещо за мистерията 
на Говардхан. Моля те, можеш ли да ми дадеш няколко Говардхан-шила?” Защото това 
е начинът: не можеш ти сам да си вземеш, а някой враджаваси трябва да ти даде. И 
започнахме да разглеждаме, да вдигаме този или онзи камък: „ Виж този! Много е 
хубав! О… онзи е още по-хубав!” Така събирахме камъчета от Говардхан. Тогава 
изневиделица се появиха крави. Пасяха свободно, изкачваха се по хълма, ходеха насам-
натам… Заедно с тях се показа и един възрастен гопа. Той видя че взимаме камъчета, 
незабавно се разтревожи и се развика: „Какво правите? Защо притеснявате Говардхан?” 
Наистина беше обезпокоен. Но Садху Махарадж отново внесе хармония като му каза: 
„Спокойно, няма проблем.” Тогава той се успокои и продължи нататък с кравите.  

Започнахме да се качваме в джипа. Един от бхактите имаше много силно главоболие. 
Садху Махарадж незабавно взе малко прах от земята и я поръси върху главата му: 
„Това много бързо ще ти помогне!” И почти бяхме готови да тръгваме. Но тогава 
Прананатх си спомни нещо: „О! Сърцето!” Какво сърце, Прана?” Той разказа, че една 
бхакта му дала полу-скъпоценен камък във формата на сърце и му заръчала: „Когато 
отидеш при Гирирадж-Говардхан просто хвърли сърцето ми там!” Тъй че Прана почти 
беше забравил това задължение, но тъкмо преди да поемем се сети: „О, трябва да 
оставя сърцето!” Изскочи от колата и положи сърцето на нашата бхакта в нозете на 
Говардхан. 

Но после, когато се върнахме от Индия тази бхакта ми се оплака: „Боли ме нещо ей 
тук…” И се наложи да влезе в болница, имаше проблем със сърцето. Тогава тя 
заключи: „Може би това е защото оставих сърцето си при Говардхан?”  

Така че моля ви, внимавайте! 

След това се срещнах с онзи бхакта, който ми беше казал, че единственото му желание 
е да разбере нещо за мистерията на Гирирадж-Говардхан. Казах му: „Прабху, донесъл 
съм ти нещо. – и му напомних – Ти спомена за обожанието на Гирирадж.” Той започна 
да обяснява: „Гирирадж, който стои на олтара, така е запленил сърцето ми, просто 
искам да вляза в това настроение…” И т.н. А аз му рекох: „Имам по-добро 
предложение. Пази Гирирадж винаги с теб!” Оттогава Гирирадж винаги виси на шията 
му – съвсем мъничък. Много прилича на онзи, който има отпечатъка от пръста на 
Махапрабху в храма на Локанатх Госвами. 



Обаче това не беше Индия. Това беше Вриндавана. Различно е. За там не можете да 
получите виза в посолството. Виза за Индия получавате в посолството. Но виза за 
Вриндавана се добива от друго място.  

 

Радха-Раман 

Наскоро посетихме храма на Гопала Бхатта Госвами. Това е много известно място, 
защото там се почита Радха-Раман. Радха-Раман е само-проявено мурти. Това е дълга 
история, но да я разкажем съвсем накратко: Гопал Бхатта Госвами обожавал шалаграм-
шила. Това са едни много специални камъни, идващи от непалските реки, белязани с 
различни знаци; те биват считани за представители на Върховния Бог. Той почитал 
един такъв камък; има специфични правила и регулации за неговото обожание. Гопала 
Бхатта Госвами бил един от шестимата госвами на Вриндавана. Много възвишен, 
много брамински тип човек. Всичките му духовни братя вече обожавали Радха-Кришна 
– красиво-оформени образи на Божествената Двойка. А той си казвал: „Толкова съм 
нищожен! Аз обожавам само този шалаграм-шила според браминските стандарти…” 
Не забравяйте че обожанието на шалаграм-шила е нещо изключително висше! Но той 
го считал за нисша класа обожание в сравнение с божествения екстаз на останалите. 
Той си вършел служенето, но неспирно се молел в сърцето си: „Мой Господи, ела при 
мен, яви ми се по някакъв начин! Как мога да издържам тази раздяла с Теб?!” И 
молитвите му били толкова силни и искрени, че от шалаграм-шила се проявила една 
прекрасна форма на Кришна. И така, Радха-Раман е само-проявило се мурти. И дори 
самото място, на което се е проявил се пази като свято място за поклонение. 

И както знаете, за Кришна разбира се всичко е възможно; от един малък камък Той би 
могъл да прояви огромна форма на мурти. Но този път не сторил така. Този път се 
проявил в малка форма. Затова Радха-Раман е съвсем мъничък. А ако стоиш на 20 метра 
от олтара на практика не виждаш нищо. Пък и особено индийските възрастни бхакти са 
с полуслепи очи. А муртито е толкова мъничко… какво да сторят? Затова в храма на 
Радха-Раман има един стар вайшнава – виждам го от време на време – който има 
монокъл и с него проверява: о, Радха-Раман си е там! Като пират! И споделянето е 
толкова силно в сърцата на тези хора, че след като свърши с проверката и види че 
Радха-Раман си е още там, той го подава на съседа си също да погледне! Много е 
сладостно да гледа човек как обожават Радха-Раман там… И традицията им е толкова 
силна, че обожанието тече неспирно от петстотин години насам. С такава 
интензивност, че в кухнята още гори същият огън, който е бил запален от Гопала 
Бхатта Госвами. Само си представете! Да поддържаш огъня жив петстотин години! 
Това е доста голяма посветеност! 

И така, това е един много специален храм; всички бхакти отдадоха почитанията си на 
Радха-Раман и вече си тръгвахме. И тогава на входа видяхме да влиза един възрастен 
човек. Аз веднага бях впечатлен от присъствието му. Мислех, че и той е поклонник. 
Всички бхакти, които бяха с мен бяха поразени от срещата с Радха-Раман, затова никой 
не му обърна внимание. Но аз незабавно помолих за благословиите на този старец с 
хубава роба, хубава брада, хубаво излъчване и го попитах: „Може ли да те снимаме?” 
Защото той имаше класическо лице. Такива лица не се срещат на всяка крачка по 
булевардите на София. Той отвърна: „Да, разбира се!”  И изчака за миг докато извадим  



оборудването за да направим хубава снимка. А междувременно – защо започнах да ви 
разказвам цялата тази история за Радха-Раман – междувременно той ни даде и 
наставление. Каза: „Не забравяйте, че освен Кришна всичко друго е илюзия. Извън 
обожанието на Кришна всичко е илюзия.” А после добави: „Знаете ли, аз съм старшият 
отговорник на този храм…” 

 

Най-широкият кръг 

„Шримад Бхагаватам” е разказ в разказа. По-общият план са светците от Наймишараня, 
които са се събрали за да чуят беседата. Там Сута е разказвачът и си спомня какво се е 
случило на брега на Ганг, повтаряйки разговора между Шукадев и Парикшит. А 
Шукадев повтаря много неща, които самият той е слушал преди. И така, една история е 
вградена в друга.  

И както знаете, колко теми дискутира „Бхагаватам”? Десет теми, тъй като е Маха 
Пурана; една Маха Пурана говори за десет теми, малката Пурана говори за пет. Ако 
прочетете началото на Втора Песен, там ще откриете списък на темите. Така че моля 
ви, недейте да ме разочаровате; следващия път когато дойда и попитам: „Колко теми 
обсъжда „Бхагаватам”? – никакъв отговор. Моля ви, проучете, направете си списък, 
запомнете – кои са темите, кои са въпросите, които разисква една Маха Пурана. 
Например: сътворението, вторичното сътворение, правилата и забраните, историите на 
инкарнациите, историите на кралете, пътят към спасението, дефиницията за мокша, 
какво следва да правят хората, кой е окончателният подслон – всички тези различни 
теми са споменати и обсъдени в „Шримад Бхагаватам”. От тях можем да определим 
какво представлява той. Ако съществува огромна литература, която обаче не дискутира 
тези теми – това не е Пурана. 

Всъщност най-широкият кръг на „Шримад Бхагаватам” сте вие, сега! Защото ние тук 
повтаряме онова, което е било повторено преди 5 000 години. Въпросите са поставени: 
какво трябва да направят човешките същества? Това е, което трябва да разберем. И не 
само да го разберем, но и да го приложим на практика. 

В последните части на Първа Песен, когато Парикшит вече разбира, че ще умре след 
седем дни, той казва на събралите се светци: „Няма значение, че аз трябва да умра, 
всички вие продължете да възхвалявате Вишну!” Това е жертва. Аз жертвам живота си, 
но това няма значение – киртанът трябва да продължи! Обожанието не бива да спира. 

От „Бхагаватам” можем да разберем какъв е методът на учене – това е запитването. 
Светците, според мен, много добре са знаели какво трябва да правят. Въпреки това те 
питали.  

 

Вниманието 



Не бива да се подбиваме, да сме несериозни по време на лекция. Ако идваме и сядаме 
тук, това не е някакво социално събитие, не е конференция – това е възслава на Бога. 
Не е шега! Пеенето на песен, пеенето на мантра е като вълшебен килим, който ни 
отнася на друго ниво на съзнание. Но ако телефонът ви иззвъни, не само ще изпуснете 
влака, но ще притесните и останалите. Възслава на Бога – нека отдадем дължимата 
почит на това събитие. Защото то е момент на пробив, тук и сега. Затова трябва да 
вложим цялото си внимание, инак то няма да се случи. Каквото посеем, това и ще 
пожънем. 

Много ми е трудно да говоря за такива елементарни неща като „внимавайте по време на 
лекция”. Но аз повтарям с цялото си смирение: моля, внимавайте по време на лекция. 
Ако запомните това, после ще можете да го разширите и да внимавате по всяко време. 

Веднъж имаше един бхакта, който сутринта получи заръка от духовния си учител и 
вложи всичките си усилия да я изпълни, работейки усилено през целия ден. А вечерта 
имаше лекция. Разбира се, той беше толкова изтощен, че почти се беше сринал заради 
отдаденото си целодневно служене. Тогава учителят му видя, че младежът просто 
заспива и му каза: „Върви, почини си. Ти цял ден си слушал лекция върху 
„Бхагаватам”. Но за всички онези, които са се мотали насам-натам целия ден, беше 
задължително да останат. 

Така че лекцията не е въпрос на свободен избор: „Сега ще приключи философстването 
и ще дойде ред на прасадама – ще ида тогава.” На много места за да получиш чиния с 
божествена храна, трябва да си изслушал лекцията. В което има смисъл. Макар да сме 
съгласни, че бхактите са на мнението: „Аз дойдох заради прасадама” или „аз останах 
заради прасадама”. Малцина казват: „Дойдох заради лекциите.” А още по-малко ще 
кажат: „Аз останах заради лекциите.”  

Може би главите ни са някак непропорционално оформени. Долната част е малка, а 
горната голяма. И въпреки това вие идвате заради долната половина? Би трябвало да 
идвате и за тази половина, моля ви! 

 

Винаги помнете, че Бог е жив 

Ницше е казал, че Бог е мъртъв, но ние вярваме, че Той никога не умира. Той е мъртъв 
само за онези, които не вярват. Но за тези, които имат вяра във вечността на душата и 
на Бога, не съществува смърт. Затова, когато някой отдаден вайшнава умре, когато 
напусне този свят, не бива да казваме „сбогом!”, а най-много „до скоро!” Несъвършено 
разсъждава онзи, който казва, че един вайшнава умира, защото ние винаги сме заедно в 
святото име. То е нашият нектар на безсмъртието. 

Как да подходим към Бога и как да се доближим до живите същества – в това е 
въпросът. Чрез предано служене! Всичко започва с шраванам, да нададем ухо за 
посланието. Затова най-напред поверете ушите си на Кришна. И както Кришна може да 
прави всичко с всяка от различните части на тялото си, така и вие може да пиете нектар 
с ушите. Обикновено използваме ушите си за слушане, но вие може да ги използвате и 
за пиене. 



Ако сте приели нещо посредством слуха си, можете да го отразите, да го върнете, 
досущ като ехо. Какво означава това всъщност? Означава киртанам, проповядване: 
получили сме нещо и го раздаваме. Затова се казва: Ако нямаш вяра, проповядвай 
докато я добиеш. А когато я добиеш – проповядвай – защото имаш вяра! Това е 
начинът да увеличите вярата си, това е ключът. Кажете на другите, че чудесата са 
живи! Това е като да предадете добри новини. Това са добри новини: Бог е жив, Той е 
близо до вас. 

А ако сте чули нещо и сте го повторили – какъв ще бъде резултатът? Резултатът ще 
бъде, че ще го запомните. Няма да можете да го избиете от ума си. Това е вишну 

смаранам – помнене на Вишну, на Кришна. Това помнене ни помага особено в 
трудните моменти, понеже нашият духовен живот малко или много е борба: по-добрата 
ни половина се бори с нашата не толкова добра половина. Разбираме какво трябва да 
правим, но не можем да го направим. Вкопчили сме се здраво в материалните си 
желания, а плачем: „Мая, моля те, пусни ме!” Въпреки това трябва да помним, че тази 
мая е енергия на самия Кришна и тя действа двустранно: помага ни да забравяме, много 
ни е трудно да помним; но ако илюзията разбере, че сме достатъчно решителни, 
сериозни и искрени, тя ще ни помогне. Ще ни даде толкова много трудности, че да 
дойдем на себе си. Това е подпомагащата функция на илюзията. Трудно е да се върви 
напред, а толкова лесно се греши. Не се налага да се стараем за това, то става от само 
себе си. Затова нека се стремим да се развиваме. 

Да помним Кришна е много лесно, Той е толкова очарователен. Невъзможно е да Го 
разберем, но е толкова лесно да Му се възхищаваме и да се присъединим към Него. 
Такава е тайната на бхакти марга, пътят на предаността. На първо място това не е 
философия, това е чувство. Но разбира се, трябва да се задълбочим в изучаването си за 
да разберем, че Кришна е нашият Бог. Винаги помнете! Кришна е толкова пленителен – 
толкова е лесно да запомним поне някои от шегите и игрите Му. 

 

С любов и нежност 

Пада-севанам означава служене в лотосовите нозе. Да вършим някакво практическо 
служене за собственото си извисяване. Каквото и да правим, трябва да го изпълняваме 
като жертва към Кришна. А не можем да поднасяме второкласни неща; единствено 
първа класа служене трябва да предлагаме на Кришна. На вас не би ви харесало нещо 
второкласно. Трябва да сме много прецизни в това отношение. Разбира се, не означава 
да купуваме най-безбожно-скъпите неща в магазина; но нашето проповядване, 
мантруването ни, служенето ни трябва да са първокласни. 

Да се служи на Кришна е много лесно и много просто. „Поднеси Ми някой плод, някое 

цвете, листенце, вода.” Но кой е елементът, който превръща обикновеното листо в 
първа класа – това е отдадеността. Затова „Ако някой ми предложи с любов и нежност 

– тогава ще приема.” Кришна не се нуждае от плодовете ни, нито от каквито и да било 
скъпи неща, Той е напълно удовлетворен сам по себе си. Но ние можем да Му 
предложим своята обич. Тя е първокласният елемент в нашия дар. 



А как да предложим (арчанам)? Това трябва да става чрез следване на ритуалите. 
Кришна се явява в облик, арча виграха. И в този облик ние можем да Го обожаваме. 
Той е толкова щедър, давайки ни напътствията. Затова можем да кажем, че божеството, 
мурти, е досущ като духовен водач. И това отново е така пленително! Така че арча, 
обожанието на мурти, е изключително благотворно за предания, помагайки му да 
овладее себе си. 

Ванданам означава да пеем, да повтаряме молитвите си. Ако си паднал, знаеш кой е 
пътят нагоре. Когато се молим, това са много специални мигове. Разбира се, има два 
типа молитви: едната е искане на нещо, другата е възхвала. Коя е по-добра, как 
мислите? Възхвалата, защото докато искаме нещо, значи се интересуваме от себе си. 
Но разберем ли колко велик е Кришна – и не само велик, но и сладостен – тогава ще 
можем единствено да Го славим. 

 

 

Любящо настроение на служене 

 

Дасям означава, че трябва да станем слуги, да добием настроение на служене. 
Настроение на служене – това значи да сме много внимателни и да желаем да  
направим Кришна щастлив. Това е голямата тайна на бхактите –тяхното лично щастие 
зависи от Неговото удовлетворение. Затова те копнеят да доставят радост на Кришна и 
по този начин автоматично усещат щастие. Щастието е като енергия на Кришна. Не 
можем да притежаваме енергията, без да служим на господаря й. Но служейки на 
източника на енергията, ще се сдобием и с нейните благословии.  
 
Това служене не е принудително, а изпълнено с обич. То е като приятелство. Кришна е 
най-добрият ни приятел. Тук се споменават различни разбирания, различни раси 
(взаимовръзки). Това е сакхям, приятелството.  
 
Накрая е атма-ниведанам. Означава да отдадеш себе си изцяло. Атма – душата ти – да 
зависи напълно от Него. Нека танцуваме според желанието на Кришна. Атма-

ниведанам е венецът на преданото служене.  
 
А кой ще ни покаже какво означава да слушаме, да пеем, да помним, да отдадем 
напълно себе си? Духовният учител ще ни помогне. Затова ние поднасяме дължимите 
почитания на своя духовен учител, понеже той е точно като слуга. Той ни служи, 
показвайки ни какво трябва да правим, например как да предлагаме благовония или как 
да мантруваме на своите броеници (джапа)1; той ни подсказва какво означава пълна 
отдаденост. Затова за нас е голям късмет да имаме такива възвишени приятели, 
помощници и доброжелатели като членовете на парампара (последователността от 
учители). Това е изключително славен път, затова нека се чувстваме щастливи, че сме 
участници в него. 

 

                                                 
1 Джапа (повтаряне на мантри/молитви на броеница) – основна практика в Бхакти йога. 



 

 

Бхаджа Гауранга каха Гауранга лаха Гаурангер наам 

 

Срещата между Махапрабху1 и Нитянанда Прабху2 била точно като експлозия на 
божествена раса

3, на божествен екстаз; те се събрали и се срещнали с нетърпеливо 
очакване. Единият е Върховният, другият също е Върховният, но с различни черти. 
Това е невероятна идея – как Върховният Бог копнее да срещне самия себе си. Чайтаня 
Махапрабху е две личности в едно: отвътре Кришна, отвън Радха; и освен това Те са 
прикрити в образа на преданоотдаден – така че можем да кажем три личности в едно! А 
Нитянанда Прабху очевидно има чертите на една личност; той представя Баларам в 
Кришна лила

4. Той идва като по-голям брат, така че е по-старши по възраст. И можем 
също така да кажем, че е по-старши по задължения, по служене. Защото Той идва 
първи за да подреди обстановката. Радха и Кришна, Божествената Двойка, могат да 
дойдат само на такива места, които са подготвени, които са красиво подредени – затова 
идва Нитянанда. Разбира се и мнозина други помагат цялото обкръжение да бъде много 
благоприятно за Тяхното появяване.  
 
Но Нитянанда играе много специална роля във всичко това. Той е изпълнен с очакване, 
той жадува да се срещне със своя обичан Бог Гауранга5. И в същото време жадува да 
свърже съкровищницата с просяците. Защото ние сме просяци, а Махапрабху разбива 
съкровищницата на према (божествената любов). Но кой помага да се раздадат 
богатствата – една от основните личности е Нитянанда. Той е на наша страна.  
Ние знаем, имам предвид надяваме се, че Кришна е милостив. В това е нашата надежда. 
Не само истинен, не само справедлив, но също и милостив. Когато идва като 
преданоотдаден Той е още по-милостив. Това комбинирано качество, когато Радха и 
Говинда се търсят един друг толкова непосилно, толкова отчаяно, че идват заедно, 
обединени в една личност - тогава Тяхното търсене един на друг е осъществено и 
тогава се разкрива повече милост. Когато качествата на Радха и Кришна са 
комбинирани, те се подсилват. Не е просто 1+1, но се случва нещо повече. 
Милостивото настроение сякаш експлодира. Това е Махапрабху! Наричаме го 
„милостивата инкарнация” или „океан от милост”. Това е начинът, по който ние 
възприемаме и усещаме Махапрабху, който е дошъл при нас. 
 
Но кой ще ни каже, че Махапрабху е тук? Това е Нитянанда. Тази функция е 
персонифицирана в него. Той идва, за да раздаде дори още повече от Махапрабху. 

                                                 
1 Чайтаня Махапрабху (1486-1534) – най-значимият религиозен реформатор през Средновековието. 
Утвърждава автентичността на ведическото учение за предаността към Бог Кришна. Според писанията, 
Той е Радха и Кришна в едно. 
2 Нитянанда Прабху (1474-неизвестна ) – според Гаудия-Вайшнава традицията Нитянанда е инкарнация 
на Баларама, по-големия брат на Кришна в разкритите Му забавления. Нитянанда е смятан за "най-
милостивата" инкарнация на Върховния Бог и за личността, олицетворяваща  
съвкупността от всички духовни учители (ади гуру). 
3 Раса (настроение, вкус, сладост, емоционално отношение) – настроение на емоционалната връзка на 
душата с Бога. Петте вида духовни връзки на чистата душа с Кришна са: шанта (“неутрална”); дася 
(“като слуга”); сакхя (“приятелство”); ватсаля (“родителско отношение”); мадхуря (“интимна любов”). 
4 Лила – забавления на Бога, Кришна. 
5 Гауранга, Гоура – имена на Махапрабху 



Махапрабху несъмнено раздава много, защото Той кани в движението на санкиртана
1
 

на практика всички. Но Нитянанда също предава посланието от врата на врата, от къща 
на къща. 
 
Той получил служенето да просветлява хората за святото име на Кришна. Но как 
мислите – дали е бил покорен слуга или е имал свое мнение? Той бил от типа 
авадхута

2, което означава че си имал свое мнение. Мислел си: “Получих инструкцията 
да правя това – но може би е по-добре да направя друго! Вие понякога имате ли също 
това чувство? Получавате инструкция от духовния си учител, но впоследствие 
решавате да действате по друг начин. Защото си знаете по-добре, нали? Това е, когато 
се доближавате до този авадхута-стил: “Аз си знам по-добре”. 
 
Разбира се, всички ние знаем, че Нитянанда Прабху е бил от типа авадхута, но тук има 
малка тайна. Той не просто пренебрегва или отхвърля инструкциите, но има едно 
специално настроение. Той в крайна сметка не проповядвал за Кришна наам (име), а 
започнал да проповядва за нещо друго. Как беше онази мантра? ... „бхаджа гауранга, 

каха гауранга, лаха гаурангер наам!”  (Обожавай Гауранга, възпявай Гауранга, говори 
за името на Гауранга). Такова било Неговото настроение, такова било Неговото 
проповядване. Той не искал да възхвалява някакъв древен, далечен Бог, някакъв си 
Кришна, който се крие по Своите места. Искал да възхвалява своя Бог, своя личен, 
обичан Господ.  
 
Можем ли да кажем, че той е пренебрегнал инструкцията да проповядва на хората за 
Кришна? Не. Защото е насочвал вниманието им към Гоура. Ако искате да кажете 
Говинда-Радхе, това е нашият лозунг, нашето мото – но въпреки всичко за някои може 
би е много дълго. Затова ако искаме да го кажем по-накратко взимаме една сричка 
оттук и една оттам и какво се получава? Го-Ра. Гоура. Така че Нитянанда е бил прав! 
Защото той е изпълнил и двете инструкции... имам предвид и инструкцията, и 
чувството, личното си усещане. Инструкцията била: “Проповядвай на хората за 
Кришна, Кришна наам.” Но неговото усещане било: „Нямам нищо против тоя Кришна, 
но си харесвам моя Гоура!” По този начин били постигнати и двете цели. Това е 
начинът, по който са се срещнали тези велики личности.  
 
Всъщност Нитянанда Прабху работи за нас. Защото той е изключително милостив – 
толкова много, че разгръща и протяга милостта си чрез своите представители, 
духовните учители. Ние принадлежим към Милостивата сампрадая

3. Милостивата 
сампрадая е вечно нарастваща верига от милост. Ние очакваме, че Кришна е милостив. 
Когато и Радхарани (Радха) е там, Тя прави цялата ситуация дори още по-милостива. 
След това Тяхната милост е обединена в Чайтаня Махапрабху, а тази кондензирана 
милост бива раздадена на хората от Нитянанда, изначалният представител на гуру4. И 
нашите учители също раздават същата тази милост. Така че в един смисъл можем да 
кажем, че Гурудев5 е най-милостивият, защото ни представя на Нитянанда, а той ще ни 
отведе до Гауранга, а после Те ще ни напътстват към Радха-Говинда. 
 

                                                 
1 Санкиртан – съвместно възпяване на святите имена на Кришна 
2 Авадхута (божествено луд) – мистик или светец, който е отвъд двойнственостите и обичайните  
светски разбирания и действа, без да се съобразява със стандартния социален етикет. 
3 Сампрадая – ученическа последователност, чрез която се разпространява божественото познание. 
4 Гуру – духовен учител 
5 Гурудев (гуру-духовен учител; дева-божествено същество) – нежно обръщение към духовния учител. 



Но кой е в края на тази верига? Вие сте в края на тази верига! И така, ако милостта 
нараства стъпка след стъпка: от Кришна към Радха тя се увеличава. След това от Радха-
Кришна към Гоура се увеличава още повече. От Гоура към Нитянанда става дори още 
по-голяма. След това от Нитянанда към Гурудев, който е дори още по-милостив, нали? 
Значи тогава вайшнавата

1 е най-последната чаша с милост. Това означава, че вие 
трябва да сте най-милостивите. Доведете хората до извора, от който сте пили своето 
щастие. Това е най-доброто служене!  
 
Според моето разбиране, това е един от най-основните приноси на Нитянанда Прабху: 
че той не е взимал под внимание дали сте квалифицирани или не, но е бил готов да се 
поклони пред прага на вашата врата и да ви помоли много смирено: „бхаджа гауранга, 

каха гауранга, лаха гаурангер наам...”  
 
Чувствайте се благословени, че принадлежите към тази Милостива сампрадая! Защото 
тя може да лекува раните... 
 
 

Да докоснеш вечността 

 

В трета глава на „Бхагавад Гита”, стих 33, Кришна казва: “Дори човекът  в знание 

постъпва според собствената си натура, понеже всеки следва природата, която е 

придобил от трите проявления, гуните. Какво може да се постигне чрез нейното 

потискане?” 

 
Основната идея в този стих е, че всеки постъпва според настоящата си обусловеност. 
Всеки следва своята природа; но природата има двойствен смисъл. Можем да говорим 
за придобита, повърхностна природа, която се променя през цялото време: от младост 
към старост, от това тяло към друго, от невежество към познание и сетне отново към 
невежество. Тази повърхностна природа винаги се мени; но има друга природа, която е 
неизменна. Сега е пролет, преди няколко месеца бе тежка зима, ще дойде и лято. Тъй 
както тази външна природа винаги се изменя, повърхностната част на човешката 
природа – която е придобита, която не е истинската – също се мени. Mожем да 
действаме и на двете нива. Ако постъпвате на повърхностно ниво, делата и резултатите 
също ще бъдат променливи. В това липсва устойчивост. Устойчивост ще има 
единствено в реакцията. Реакцията неминуемо ще дойде.  Каква ще бъде – зависи от 
постъпката. Ако действаме в плиткото няма как да проникнем в дълбочина. Но 
гмурнете ли се надълбоко в собствената си идентичност, стремейки се да действате на 
това ниво, ще постигнете устойчивост. Там ще можете да се докоснете до вечността. 
 
“Дори човекът в знание постъпва според собствената си натура…” Не можем да 
кажем за всеки, че притежава знание; малко или много всеки е ограничен от 
невежеството. А от невежеството идват множество резултати – страдание, а ако има 
страдание има и страх. Невежеството е извор на много злочестини в живота. Когато 
тънем в това основно невежество, ние не знаем кои сме наистина, в дълбочина. И 
несъмнено ще действаме само на повърхността. Тази повърхност е обременена от 
страх, нещастие и ненавист. Нека разсъдим кои сме наистина. По този начин ще можем 

                                                 
1 Вайшнава – в този контекст: отдаден обожател на Радха и Кришна 



да помъдреем. Но дори и човек с голяма мъдрост постъпва и ще продължава да 
постъпва според своята природа. Откъде идва тази природа? 
 
“ … всеки следва природата, която е придобил от трите проявления, гуните.” От това 
разбираме, че сме зависими. Дори най-мъдрият остава обусловен от гуните. Както 
знаете това са невежеството (тамас), страстта (раджас) и добродетелта (саттва). 
Всяка област в живота ни е предопределена от тези материални влияния. Но тук 
Кришна казва „придобитата природа”. Това не е изначалната природа; това е което 
обличате върху душите си. Точно както имате различни дрехи, така навличаме върху 
себе си различни идентичности и това наричаме „придобита природа”. Черпим 
природата си от неправилен източник, защото ако тя идва от материалните гуни, значи 
ще е материална. В този смисъл придобитата природа ще е материална. Ако имаме 
друг, духовен извор, тогава ще можем да почерпим от него, да разберем духовната си 
идентичност, която не е придобита природа, а изначалната.  
 
Но след това Кришна задава въпроса: “Каква е ползата от потискането на тази 

природа?” Как бихме могли да преодолеем тези ограничения? Ако се опитате да спрете 
вятъра, това е невъзможно. Но има тайна мантра за спиране на вятъра и ако я знаете 
всичко може да се случи. Можем да кажем, че е безполезно да се върви срещу 
природата – дори срещу придобитата природа.  Непостижимо е, защото колкото и да се 
опитваме да се овладеем, сетивата ще излязат извън контрол. Тялото ни има своите 
ограничения. В този смисъл можем да кажем, че контролът е безполезен, защото 
природата ще предяви претенциите си. По изкуствен начин е почти невъзможно да се 
овладеят тялото и желанията.  Така че докато се движим на нивото на придобитата си 
природа, докато се плъзгаме по повърхността,  тя просто помита душите ни и 
духовните ни желания.  Но ако се гмурнете надълбоко в духовната равнина, 
повърхностните променливи вълни просто ще секнат.  
 
Така че ако овладеем своята придобита природа се разкрива пътят към божествената 
природа. Затова практиката е изключително полезна ако искате да се развивате. Тази 
практика се нарича садхана. 

 
 

 

Трите елемента на садхана 

 

Кои са основните елементи на садхана (духовната практика)? Първият е мъдростта, 
вторият себеконтролът и третият любовта. Ако практикувате такава садхана, тогава 
практикувате истински. Във „Веданта Сутра” се споменава, че това са основните 
елементи на садхана. 
 
Защо се започва от мъдростта? Най-напред трябва да учим; защото ако не знаем какво 
практикуваме, какъв ще бъде резултатът? Първо трябва да разберем какво правим. И не 
бива да се удовлетворяваме със знание; то трябва да бъде мъдрост. Знанието би могло 
да е нещо теоретично, но мъдростта е практична. Мъдростта е реализирано знание. 
Обикновено помъдряваме като остареем, но тогава е твърде късно. Много е практично 



да постъпваме мъдро от самото начало, понеже сме имали толкова много животи зад 
себе си, имали сме време да натрупаме мъдрост. 
 
Сетне идва елементът на себеконтрола. Това не е някакво изкуствено отрицание на 
телесното ни, практическо ниво – но е заемане на сетивата в служене на Всевишния. 
Това е едно определение за бхакти: “да се въвлекат сетивата в служене на Господаря 

на сетивата”
1. С други думи, да се контролира материалното ниво и да се развива 

духовното. Себеконтрол означава да овладеем трите нива на нашето съществуване: 
делата, думите и мислите. „Бхагавад Гита” съветва в последните си глави как да се 
контролират тези три сфери: чрез следване на ахимса (ненасилие); брахмачаря 

(целомъдрие);, отдаване на почит на по-възрастните и по-старшите – на брамините, на 
духовния учител, на Господ, а също и на родителите; чистота – това е контролът над 
тялото. 
 
Следващото е как да контролираме речта. Имаме много лош другар – подтикът да 
говорим – и в повечето случаи говорим глупости. Но словото има много важна 
функция; то ни е дадено от Бога, значи след като съществува, би трябвало да има и 
добро приложение. Ако можем да овладеем импулса си да говорим, ще се сдобием с 
повече енергия. Ако говорим нека се изразяваме внимателно, без да засягаме никого, 
винаги в съответствие с истината и често цитирайки Ведите. 
 
Най-накрая трябва да контролираме ума и мислите си. Нужна е чистота на сърцето, 
чистота на мислите, простота. Нека винаги се стремим да се свързваме с най-висшите 
идеали. 
 
Кое е най-трудно да се овладее – постъпките, думите или мислите? Мислите, защото да 
се контролират действията е доста лесно, да се контролира речта е по-трудно, но 
истински трудно е да се овладеят умът и мислите. Себеконтролът и личното израстване 
трябва да са съсредоточени на тези три нива. Как да постигнем това? Можем да го 
постигнем включвайки всичко, което притежаваме, в служене – с тялото си можем да 
служим на Кришна на практика, със словата си също можем да служим на Него и 
Неговата цел, а мислите си можем да насочим към лотосовите Му нозе.  
 
Такъв вид практика е много благотворна. И тя не е психологически трик, а начин да 
достигнем до по-висше ниво на своята идентичност. Себеконтролът трябва да 
съсредоточим върху себе си. Не го насочвайте към другите. Постарайте се да давате 
добър пример. Онова, което трябва да насочите към другите е третият елемент на 
нашата садхана, а именно обичта, любовта. Любящото настроение, изпълненото с обич 
служене, служенето към човечеството, към някой приятел или новодошъл, трябва да се 
основават на любов.  
 
Ако си овладял себе си, ти не си вече просто учен, мъдър човек, а ставаш бхакта, 
понеже “дори мъдрият човек постъпва според материалната природа”,  но преданият 
се стреми да действа според духовната природа. Първият е под влияние на 
материалната енергия, а преданият е подвластен на божествената енергия. 

 

 

                                                 
1 По стих от „Нарада Панчаратра”. Цитиран в „Бхакти Расамрита Синдху” (1.1.12) и „Чайтаня 
Чаритамрита” (Мадхя 19.170) 



 

Най-добрият приятел 

 

 

„Шримад Бхагаватам” дава дефиницията за освобождение:: “Освобождение е да се 

доближиш до изначалната си природа.” Това е когато действаме в съответствие с духа, 
а не според тялото. Това е нашето освобождение и от него няма връщане назад. Пътят е 
еднопосочен – обратно у дома, обратно при Бога. Ако постъпваме съобразно своята 
духовна природа, ще действаме по блажен начин.  
 
Преди си мислех, че дори материалният живот би могъл да се изживее добре, без кой 
знае колко мъка. Но ако се огледам и се взра в лицата на хората по улиците, ще се 
наложи да преосмисля мнението си. Виждам, че този живот е пълен с всевъзможни 
видове страдания – тази гледна точка не е песимистична, а просто реалистична. Все пак 
да се надяваме, че в крайна сметка има решение и то е духовният път. За да намерим 
отговорите на въпросите, които изгарят сърцата ни, мъдростта, себеконтролът и 
любящото служене могат да ни помогнат. Стигнем ли до това ниво – да действаме 
според духовната си природа – тогава ще пеем, ще танцуваме и ще мантруваме, защото 
това са изначалните занимания на душата. 
 
Това е идеалът – да имаме една блажена духовна перспектива. Няма съмнение, че 
трябва да се потрудим за да я постигнем; трябва да платим цената, входната такса за 
Вриндаван, но си заслужава да я платим.  
 
А как да избегнем лицемерието? Мога да дам съвсем практичен пример за това: ако 
искаме да потърсим духовната си идентичност, много е полезно да свършим нещо 
практично. Веднъж един от моите духовни братя имаше един вид осъзнаване. Въпросът 
бил от типа: какво да правя в живота си. Той копаел в градината на Кришна в Нанда 
Фалва1, а въпросът му бил дали да се ожени или да си остане брахмачари (неженен). И 
получил осъзнаването: “Защо да се правя на голям брахмачари като не съм?!” Спрял да 
копае и си рекъл, че ще се ожени.  
 
Когато чух тази история, тя много ми хареса, понеже определено доказва: ако имате 
проблеми или съмнения и извършите служене за Кришна, ще получите отговор. 
Кришна винаги е тук. Той казва: “Аз съм най-добрият приятел на всекиго”, а на един 
приятел можеш да кажеш всичко, не съществуват табута. Ако не знаеш пътя към 
Кришна, можеш да споделиш с отдадените Му. Това е една духовна практика – да 
отвориш ума си. Кришна помага. Когато човешкият ум е вече безсилен, милостта идва 
на помощ.  
 
Нека се стараем да постъпваме според духовната си природа: да действаме във 
вечността, да действаме в пълно знание и да действаме в блаженство Това е духовният 
живот. Кришна ни изпраща покана и накрая казва: “Скочи! Направи го! Аз съм тук!! 

Ще се погрижа за всичко. Имаш толкова много задължения, но просто ела при мен. Аз 

ще поема всички грижи.” Трябва да вярваме на думите на Кришна: “Аз съм най-

                                                 
1 Нанда Фалва - селце недалече от гр. Сегед, Унгария, в което има ваишнавски храм. 



добрият ти приятел.” Това не е теория, а практика. Постарайте се да подходите към 
Него като към приятел. 

 

 

„Не” означава „Да” 

 

 

Как да избегнем въздействията на гуните и да постъпваме според духовната си 
идентичност? Кришна казва, че тези, които са на извисено ниво, нямат влечение към 
материалните неща. Но онези, които все още са обусловени от тялото, трябва да 
контролират себе си. Основните наклонности на тялото са много прости и универсални 
за всички живи същества – като например поддържането на себе си и продължаването 
на рода. За да поддържа себе си всяко живо същество се храни, защитава се и си 
почива. За да продължат рода живите същества имат сексуални дейности. Всичко това 
е съвсем естествено на телесно ниво: ядене, спане, самозащита и продължаване на рода. 
Докато имаме материални тела малко или много трябва да се занимаваме с тези 
въпроси. И всяка религия дава съвети по отношение на това.  
 
Разликата между обикновения човек и отдадения е, че преданият може да каже: „Не!”, 
когато желанието дойде. Понякога отдаденият също попада под влиянията и атаките на 
различни желания, касаещи тялото или ума, но той може да им каже: „Не!”. А какво е 
нашето „Не!” на желанията? То е едно голямо „Да!” на Кришна. Ако сме привлечени от 
духовното, от по-възвишените неща, незабавно привързаността ни към по-низшите 
неща ще намалее.  
 
Нека сме достатъчно интелигентни да не попадаме под въздействието на желание или 
отвращение, понеже те са двете крайности на едно и също нещо. Когато сме неутрални, 
когато сме непривързани, независими, тогава нито мразим, нито сме привлечени. Да си 
привързан или непривързан е нещо много по-дълбоко. Докато сме зависими, нека 
контролираме телесните желания и функции. Всичко може да бъде овладяно и вложено 
в служене на Кришна. Ние използваме всичко за най-доброто служене – очите си, за да 
виждаме Кришна, ушите си, за да пием с тях нектар, слушайки кришна-катха 
(разговорите за Кришна) .  
 
На друго място в „Бхагавад Гита” (5.22) Кришна казва, че  мъдрият не се привързва към 
сетивните обекти, понеже щастието, извлечено от връзката на сетивата със сетивните 
обекти е твърде преходно. Така че не се удовлетворявайте от някакви мимолетни 
наслади. Вложете интелигентността си. Трябва да сте напълно, съвършено и постоянно 
щастливи.  
 
 
 

Огън и пепел 

 



Съществува градация: най-напред са обектите на сетивата, по-висши са самите сетива; 
след това е центърът на сетивните органи – умът, после е интелигентността и най-сетне 
душата. Ако разгледаме тази градация ще разберем кое притежава най-голямата сила. 
Обектите са много могъщи, но се намират на по-ниско ниво от сетивните органи, 
понеже сетивните органи могат да наблюдават сетивните обекти. Умът може да 
контролира органите, а интелигентността да владее ума. Проблемът е когато умът и 
сетивата започнат да контролират интелигентността. Тогава всичко се обръща с главата 
надолу. Трябва да работим здраво, за да се извисим, а падението е толкова лесно. Казва 
се, че във Вайкунтха (духовното небе) дори и листата не падат. 
 
Нека заживеем в атмосферата на Вайкунтха, а това е храмът, предпазният щит на 
храма. Защото естествените наклонности са отвън, но свръхестествените тенденции са 
отвътре. А вие всички, като отдадени, притежавате свръхестествени, свръхчовешки, 
божествени качества. Ако се отдадете напълно, можете да станете най-малкото 
полубогове. Какво е определението за полубог според „Кришна Бук”1? Определението 
е, че те живеят единствено за удовлетворението на Кришна. Значи ако някой живее 
само за щастието на Кришна, той или тя е полубог или полубогиня.  
 
Това е целта на контрола – да се постигнат свръхчовешки, божествени качества; 
всъщност да се помогне на божествените качества да се проявят. Тях си ги има, досущ 
като жив огън под купчина пепел. Не бъдете като пепел, бъдете като жив огън!  
 
И така, контролът на тялото, ума и сетивата ни помага да избегнем препятствията по 
духовния път на развитие. А най-добрият начин и най-добрият лек е святото име! 
Стремете се да проникнете в тайните, чакайте и зовете тайните на святото име да се 
разкрият във вас. 

 

 

 

Пречистеното общуване 

 

Шрила Рупа Госвами казва: „Приемайте онова, което е положително за вашето 
развитие и избягвайте всичко, което е против духовния ви напредък!” Но ние понякога 
сме толкова невежи, че сме неспособни да видим кое е добро и кое лошо. Понякога е 
толкова трудно да решим дали да постъпим по един или друг начин. Все пак 
общуването трябва да бъде добре подбрано. 
 
Разбира се, не говоря за новодошлите, които се нуждаят от вашето общуване, за да 
извисят съзнанието си, защото на тях трябва да дадете компанията си – обаче духовна 
компания – за да могат да израстват. В този смисъл трябва да сте много внимателни да 
не им давате материално общуване. Кришна съзнание или бхакти не бива да е просто 
някаква добра компания; трябва да е нещо много възвишено, много божествено и 
престижно в добрия смисъл на думата. Нека развиваме достойнството на нашия процес; 

                                                 
1  „Кришна Бук” – книгата „Кришна изворът на вечно наслаждение” от А.Ч. Бхактиведанта Свами 
Прабхупада. 



това не е нещо евтино, което се намира на всеки ъгъл, то трябва да е изключително 
пречистено.  
 
Такъв вид духовно общуване трябва да дарявате на хората. Отдаденият трябва да е 
много деликатен, много открит и в същото време изпълнен с достойнство, понеже 
представя Кришна. Не си губете времето в бръщолевене на глупости, какво пък да 
говорим за глупави дейности. Ние принадлежим на Кришна; целият ни живот трябва да 
отразява това, да сияе от нашата посветеност.  
 
За новодошлите трябва да сте един вид смирени авторитети. И нека авторитетът ви 
идва от естественото усещане на останалите, а не че самите вие се поставяте в подобна 
позиция.  Ще ви уважават ако сте сериозни и зачитате другите. Старайте се да бъдете 
винаги изключително отдадени слуги на своя духовен учител, на Кришна и на 
човечеството като цяло, и се опитайте да представите тази идея и на останалите. Така 
те по естествен начин ще се отнасят към вас като към авторитет. Каква е основата на 
авторитета? Разликата в компетентността. Ако аз чувствам, че другият човек е по-
компетентен от мен, естествено е да има респект. 
 
Какво е привлекателното у един предан? Това че е отдадена душа. Настроението за 
служене у предания е много привлекателно. Нека развиваме своето настроение за 
служене, за да можем да представяме Кришна по красив начин. Защо? Защото не сме 
сами за себе си, като преданоотдадени ние не представяме само себе си – ние 
представяме Кришна, своя духовен учител и мисията, към която принадлежим. Затова 
ако сме негодници, всички ще си мислят, че в Кришна съзнание е пълно с подобни 
люде. Ако хората видят лош пример, те отхвърлят всичко. Затова трябва да сме много 
внимателни по какъв начин представяме Кришна и своя духовен учител. По ученика 
може да се съди за учителя. Но чрез своя мек и нежен нрав и чрез смирението си 
можете да пленявате сърцата.  

 

 

Една раса по-високо 

След толкова много животи най-сетне сме достигнали до подслона на Кришна, а се 
стремим както можем да Го избягваме. Не бъдете такива глупци и в този живот! Не се 
мъчете да избегнете Кришна!  
 
Лесно е да си Кришна осъзнат когато Кришна не иска нищо. Но когато поиска да ти 
отнеме нещо, тогава е времето да докажеш своето смирение и отдаденост. Не 
забравяйте: каквото не дадете, или илюзията или Кришна ще го вземат! Проблемите 
идват когато се опитваме да запазим нещо за себе си. Ако се замислите дълбоко че 
имате милиони животи зад гърба си, следващият въпрос би трябвало да бъде: колко ли 
живота ви предстоят? Опитали сте всичко възможно в материалния живот. Не бъдете 
такива глупци отново да си губите времето в материални усилия! Вече сте били царе и 
просяци, кучета и саннйаси, водачи на големи мисии и първи глупаци, били сте жени и 
мъже толкова много пъти – и какво? Какъв е резултатът? Резултатът е, че някак по 
милост сте тук. Нас не ни интересува кой знае колко миналото, защото то е история; а 
бъдещето е мистерия. Точно тук и сега е центърът на Вселената, тук можете да уловите 
вечността в дланта си и това е най-истинската мистерия – как се срещат в една точка 



материалното и духовното ни съществуване.  Как вечността може да се проследи в 
едничък миг. 
 
Когато духовното общуване е от същото гнездо, на еднакво ниво, въпросът с разликата 
в компетентността се размива. Много е лесно да се видят добрите качества у някого, с 
когото се срещаш веднъж или два пъти седмично. Но когато живеете заедно и спите в 
съседни спални чували, тогава се проявяват всички недостатъци на другия. По този 
начин е много лесно да изгубим уважението към другите, понеже виждаме картинката в 
пълнота. Но в такъв момент трябва да се вгледаме в себе си. Често виждаме, че другият 
бхакта е пълен с грешки; но ако погледна себе си трябва да заключа, че съм пълен с 
още повече грешки. И след като той търпи присъствието ми, аз също трябва да търпя 
неговото. Аз съм приет в компанията на бхактите; не е така, че всичко се върти около 
мен.  
 
По този начин можем да си помагаме един на друг да израстваме. Понякога има един 
много глупав период в живота на бхактите когато те започват да се съревновават един с 
друг – било то в ашрама или в семейството. Но ако успеете да избегнете това, ще 
спестите толкова много време. Нека се съревноваваме със себе си, а да почитаме 
другите. След като приключим с този период на конфликти и съревнования, ще станем 
истински духовни приятели. Това е много рядък и безценен дар от Кришна – връзка, на 
която да можете да разчитате. Подобно ниво на общуване е много красива част от 
духовния живот. Това е нивото на духовните братя и сестри. В много случаи ние 
нямаме братя и сестри. Но когато се присъедините към семейството на бхактите, ще 
имате голямо семейство. Можем да кажем: търсих приятели, а вместо това открих 
братя и сестри.  Една раса по-високо.  
 
Трябва да виждате Кришна в сърцето на всеки и ако наистина започнете да осъзнавате 
това, тогава всички формалности ще се стопят и ще разберете, че в крайна сметка 
всички сме духовни братя и сестри. По този начин нека се опитаме да не избягваме 
Кришна и този път. 

 

 

Преданост и вярност 

 

Връзката между ученика и духовния учител е божествена. Всеки би трябвало да помага 
на тази връзка да се развива, а не да я руши. Понякога може да идват критики, а това 
трябва да се избягва доколкото е възможно във всичките ви духовни връзки. Никога не 
критикувайте духовния учител или който и да било висш авторитет на другите! Ако 
някой има пълна вяра в дадена личност, защо трябва да се месите? Не забравяйте, 
Кришна е там! Ако има каквато и да било грешка или недостиг, Кришна ще поправи 
нещата и ще осигури необходимото. Но да се смущава вярата на човек е духовно 
убийство. Това е най-големият грях.  
 
Трябва да пазим вярата си и да избягваме всичко което руши нашите връзки. Затова 
нека потърсим такова общуване, което помага на вярата, на връзките ни и на духовния 
ни живот да израстват. Тъй като сме смирени ваишнави трябва да считаме всеки за 



авторитет, но това не означава, че трябва да следваме всеки съвет, който ни се дава. 
Основното е да отдаваме нужното уважение всекиму. Ако се постараете да разберете 
това в дълбочина, ще можете да избегнете култа към личността, както и онзи тип 
проститутски манталитет – когато не си предан, верен на своя духовен учител. Нека 
приемаме всеки за авторитет, но в същото време нека сме непоклатими и верни в своята 
връзка. 
 
Ако съм свързан дълбоко със своя дикша-гуру

1 и съм в позицията да приемам 
напътствия от него, и ако дойде някой друг авторитет – той е авторитет за мен ако 
помага на вярата ми в собствения ми духовен учител да расте. Тогава той за мен е 
шикша-гуру

2
. Това е много сериозна квалификация – че шикша-гуру трябва да служи на 

връзката между ученика и дикша-гуру. Тогава всичко е наред. Шикша-гуру и дикша-

гуру работят заедно за наше добро. Дикша-гуру ни дава божествената връзка и най-
общата цел: ей там е Кришна! А с помощта на шикша (напътствията) можем да 
правим ден след ден нужните стъпки.  
 
Много е ценно когато дикша и шикша-гуру идват от един източник. Това е щастлива 
ситуация – да можеш да общуваш с духовния си учител. Доста е рядко, не се случва 
често, не всички ваишнави са в такава позиция, защото може би дикша-гуру живее 
надалеч и мога да го виждам само веднъж–два пъти годишно, може би мога да му пиша 
някое и друго писмо, но не съществува кой знае каква практическа връзка. Разбира се, 
мистичната връзка присъства и тя много помага на предания. Ако бих могъл ежедневно 
да се съветвам по практическите шикша въпроси със своя дикша-гуру, това е много 
хубаво. Тогава дикша и шикша идват от един източник. Разбира се, не означава за всеки 
най-дребен детайл да се допитвам до него. Но тъй или инак трябва да чувстваме 
възможността да се доближим до духовния си учител във всеки един миг. По такъв 
начин дикша-гуру и различните нива на шикша си помагат един на друг да се 
разгръщат. Това е общуване от по-висш ранг.  

 

 

Същината на живота 

 
Ако избиете млякото какво ще получите в крайна сметка? Масло. Можем ли тогава да 
кажем, че маслото е есенцията на млякото? А тогава какво е млякото? Навярно млякото 
също е нещо есенциално? Млякото е есенцията на кравата. А какво е кравата? Кравата 
е есенцията на животинското царство. А каква е есенцията на маслото? Есенцията на 
маслото е гхи (пречистеното масло). Значи можем  да кажем, че гхи е есенцията и на 
млякото. Можем да кажем и че гхи е есенцията на кравата. И също така можем да 
кажем, че гхи е есенцията на животинското царство. Добре, тогава за какво можем да 
използваме това гхи?  
 

                                                 
1 Дикша-гуру – духовният учител, който дава посвещение 

 
2 Шикша гуру – духовен учител, който дава инструкции и духовни съвети 



Какво казва Чарвака Муни за гхи? Чарвака Муни на практика е единственият 
материалист в историята на индийската философия. Той казва: "Гхи е най-доброто! 
Вземете го, сдобийте се с него, без значение как! Купете го, откраднете го, отмъкнете 
го! Наслаждавайте се на гхи! Яжте колкото можете повече гхи. Защото няма карма, 
няма прераждане, няма плащане за греховете, няма следващ живот  – радвайте се на гхи 

сега!” Това била неговата философия. Той също  знаел, че същината е гхи. Въпреки 
това  достигнал до погрешно заключение, тъй като  искал да използва гхи за 
собственото си лично наслаждение. “"Гхи" означава "нещо, което се маже". Или го 
намазвате по тялото си, или по езика. Ако го пожертвате по такъв начин, това е 
погрешно. Но ако пожертвате гхи в божествените церемонии, в жертвоприношенията, 
това е подобаващото му приложение.  
 
И така, “избихме” животинското царство и получихме нектара - гхи. А каква е 
есенцията от “избиването” на собствения ви живот?  
 
Да, чувствата и предаността. Това е най-висшият нектар, който можем да “избием” от 
живота си. Божествените чувства, божествената любов. Нима да я използваме за себе 
си? Нима да помажем с това гхи собственото си тяло? Или е по-добре да го поднесем 
като най-добрата част от себе си на Кришна. Недейте да бъдете крипана. "Крипана" 

означава "без крипа", скъперник който иска да запази всичко за себе си. Ако “избием” 
океана на живота си и в крайна сметка добием нектара, есенцията, нека я поднесем в 
дар. Това е най-добрият смисъл на живота ни. Тъй че продължавайте да “избивате” 
живота си. И не се учудвайте, ако понякога се натъкнете на отрова, доверете се на 
божествената закрила и продължавайте да изпълнявате практиките си. Нектарът ще се 
появи. Той е скрит в сърцата ви.  

 
 
 

Богинята на сполуката 

 

Понякога бхактите не наричат парите „пари”, а „лакшми”. Наричат ги „сполука”. Често 
си мислим, че парите са благословия. Парите са нашият бог. Събираме си ги, кътаме ги 
в сърцата си, обожаваме ги по толкова различни начини. Но „лакшми” е добър израз, 
понеже природата на Лакшми Деви е чанчала. „Чанчала” означава „непостоянна, която 
не стои на едно място”. Идва и си отива, нали така? Мисля всички познаваме тази черта 
на Лакшми Деви – понякога тя идва, но по-често си отива. Затова хората винаги са 
готови да служат на Лакшми Деви, да имат компанията й. Но не забравяйте, има едно 
единствено място, където Лакшми Деви стои непрестанно и това са лотосовите нозе на 
Бог Вишну. Тя ги масажира. Така че без Бога няма как да се радвате на енергията Му. 
Понеже Лакшми е енергия на Кришна, не можете да се наслаждавате на енергията без 
нейния господар. Мислим се за хитри: “Добре! Ще почитам Бога, Вишну; тогава ще се 
наслаждавам и на енергията Му - Лакшми.” Лош късмет, скъпи мои! Защото знаете ли, 
Лакшми Деви има онази специфична женска черта – тя е ревнива. Ако някой се 
приближи до нейния Бог и привлече вниманието Му, тя става ревнива. Тя няма да 
остане, нито ще отиде при такъв човек, а ще се оттегли: “Тези брамини, тези ваишнави 
с мен ли ще се мерят!? Няма да ме видят!” Затова обикновено ваишнавите са бедни. 
Лакшми Деви не ги посещава често.  
 



Някои бхакти може да си мислят: “О, предаността ми е на ниво, щом Лакшми Деви ме 
посещава; финансите ми са наред.” Веднъж чух Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж 
да казва по този въпрос, че ако някой си мисли: “Моята мисия и животът ми в 
преданост се развиват добре, защото имаме достатъчно ресурси, благословиите идват 
понеже имаме пари.” – значи съществува мнение, което иска да свърже финансите с 
божествените благословии – но Пури Махарадж казва: “Това просто са кармични 
реакции, които идват при тях.” Такова е виждането на един чист ваишнава. Не можем 
да купим Кришна. Не можем да купим гуру. Въпреки всичко трябва да се отнасяме 
добре с тази енергия. Както слънчевата светлина, въздуха и водата идват безплатно – 
или почти безплатно – тази подкрепа от Бога, тази сполука в крайна сметка идват от 
божествения извор. Затова трябва добре да се отнасяме с тази енергия. Тъй както не 
бива да злоупотребяваме с никоя друга енергия, дадена ни от Бога, не трябва да 
злоупотребяваме и с този ресурс.  

 
 
 

Атмосферата на Вриндавана 

 

 

Понеже обичайно всички бхакти копнеят за нектар, помислих си че можем да прочетем 
една кратка нектарна история от Шрила Бхактивинода Тхакура, наречена „Према 
Прадипа” – „Факлата на божествената любов.” 
 

“Докато слънцето залязваше един пролетен ден Харидас Бабаджи, скъпоценността 

сред отдадените, привърши вечерните си молитви и излезе на горската пътека край 

Ямуна.  Трудно е да се опишат разнообразните любовни чувства, които се проявяваха 

в него докато пристъпваше в голям екстаз. По пътя Бабаджи имаше видение, 

напомнящо му приключенията на Бога и той започна да се търкаля по земята с 

викове: “O Врадженда-нандан! O Гопиджана-валлабха!” Неспирни екстазни сълзи 

отмиха Божиите имена,  изписани по бузите му. Крайниците му, наподобяващи 

цветята кадамба, бяха разкрасени от настръхналите му косми. Дланите му се 

вцепениха и той бе неспособен да държи своята джапа-мала. Харидас Бабаджи 

постепенно изгуби външното си съзнание и затанцува като луд. Всички екстатични 

симптоми като треперене, изпотяване, заекване и пребледняване се появиха у него, 

докато напълно потъваше в неземната сфера отвъд материалната природа. С 

дълбока въздишка: “O Кришна! O Прананатх!” той заплака.  

 

Докато Харидас Бабаджи се наслаждаваше на блаженството на Вайкунтха, 

прославеният Премадас Бабаджи премина Кеши Гатх и пристигна там. Когато 

двамата ваишнави се срещнаха, у тях се породиха екстатични чувства на 

приятелство. Докато се вглеждаха един на друг в красивите лица, те затанцуваха. 

Преди още да са се поздравили с думи, двамата се прегърнаха от естествена обич и се 

окъпаха един друг в сълзите си, а след известно време се поздравиха с нежни слова.” 

 
Такава е атмосферата на Вриндавана. Слънцето залязва, вие излизате и внезапно 
зървате нещо, което ви напомня за забавленията на Кришна. Тогава незабавно изпадате 
в екстаз. Започвате да се валяте по земята и да викате: “O Врадженда-нандан!” Е, ако 
проявите подобни симптоми мисля, че скоро ще пристигне Бърза Помощ. Затова 



бхактите се владеят. Но срещнете ли някой ваишнава по улиците на София, от 
естествен екстаз прегърнете го. Окъпете го в стичащите се от очите ви сълзи. Тези 
няколко думи са много ценни за да ни научат каква е същността на ваишнавското 
общуване. То не е някаква формална организация. Основава се на духовна обич и 
нежност.  
 
И ако срещнеш ваишнава има два пътя. Преди всичко трябва да си щастлив, че срещаш 
ваишнава. Не си ли щастлив, това се счита за апарадх (оскърбление). Сърцето ни би 
трябвало да се препълни: „О! Ето идва един ваишнава!” Това естествено чувство, 
поривът на чувството е първата стъпка. И тогава идва следващото ниво – да го 
поздравим според етикета с добри думи. 
 

“Премадас Бабаджи каза: “Бабаджи, сърцето ми загина задето не те виждах 

няколко дни! Затова за да се пречистя, тръгнах към твоята кунджа да те зърна.” 

Харидас Бабаджи отвърна: “О Бабаджи! Последните пет дни бях недалеч от 

Говардхан при Шри Пандитдас Бабаджи. Дойдох тук тази заран. Зървайки 

лотосовите ти нозе, аз добих благословии като след поклонническо пътуване.” Само 

щом чу името на Пандитдас Бабаджи, красивият, украсен с тилак лик на Премадас 

Бабаджи, преля от любов. Като помълча за миг, той рече: “Мой скъпи Харидас 

Бабаджи, за какво бяха  разговорите в просветленото събрание на бхактите при 

Пандитдас Бабаджи? Как искам да ида там заедно с теб!” 

 
И така, те се срещнали и незабавно започнали да се възхваляват един друг, а също да 
прославят и трети човек. Това е признак на един ваишнава – той винаги се стреми да 
слави другите. Обикновено сме свикнали да критикуваме останалите. Като срещна 
някой, най-напред го укорявам в сърцето си; държа се любезно, но вътре в себе си имам 
своето мнение. След това се събираме да одумваме някой трети, който не присъства. 
Това е хлябът ни насъщен. Нека променим това – срещнете ли някого, трябва да 
прославяте добрите му страни. А заговорите ли за трети човек, казвайте само добри 
думи. Само добри думи!  
 
От това разбираме какъв е животът на преданите. Каква е атмосферата на Вриндавана. 
А ако знаете каква е атмосферата на Вриндавана, можете да я сътворите и в София. 
Моля ви, продължавайте да се стремите да създавате тази вриндаванска атмосфера.. 

 
 
 

Танцувайки до зори 

Хората се стремят да изпитат екстаз. Какво означава екстаз? Дословният смисъл е ”да 
останеш извън”. Да преминеш оттатък обичайното съзнание или отвъд нормалните 
обстоятелства. Но под влиянието на различните гуни людете прибягват до различни 
методи, за да постигнат екстаз. Под въздействието на тамо-гуна вземат наркотици или 
алкохол, за да избягат от ежедневието. Но в духовната област ние взимаме друго 
„упойващо средство”. Това е упоението на мантрата, на святото име. Святото име е 
най-сладкото нещо, което някога изобщо можем да вкусим. Тогава ще се проявят някои 
симптоми – треперене, заекване, ще ни залеят емоционални вълни. Понякога ще 
предлагаме обелката на банана, изхвърляйки самия плод. Какви ли неща не се случват! 



Но разбира се трябва да се стремим да сме много стриктни в своето служене и да сме 
чисти емоционално, чувствата в сърцата ни да са пречистени.  
 
“Когато двамата бабаджи спряха да разговарят, те незабавно започнаха да възпяват 
славата на Бог Хари и да танцуват в екстаз по пътя към Говардхан. Вървейки, двамата 
бабаджи пееха, а красотата на обкръжението в облика на Пракрити Деви (Богинята 
Природа), радостно се усмихваше, слушайки песните им. Бе краят на пролетта и 
свежият южен ветрец подухваше нежно. Ямуна Деви, дъщерята на Слънцето, запленена 
от възславата на Хари, тактуваше издавайки сладостни звуци. Листата на високите 
кедрови дървета красиво шумяха във вятъра, веейки се като флагове в санкиртан 
групата на Бог Хари. Двамата бабаджи подскачаха високо, танцувайки по пътя. Бяха 
дотолкова погълнати от киртана, че дори не усетиха как сладката нощ премина в 
утро.”1

 Мисля, че те също са знаели нещичко за софийската садхана – как нощта 
прелива в утро докато танцуваме. 
 
И ако го правим добре, ако го вършим правилно, ще видим не само слънчевия диск, 
планетата Слънце, но и Кришна може да изгрее на хоризонта на сърцата ни. Това е 
истинското просветление. Когато брамините почитат слънцето, всъщност 
ваишнавските брамини не обожават слънчевата планета, а Кришна, кришна суря сама – 
Кришна е като Слънцето. И както слънцето озарява цялата вселена, по същия начин ако 
Кришна се покаже на хоризонта на сърцето, Той ще озари съзнанието ни. Това е 
нашият екстаз.  
 
И не забравяйте, двамата бабаджи подскачали високо. Защо? Духовният танц е 
духовна практика. Това не е просто някакъв фалшив, изигран екстаз. Би трябвало да 
бъде искрена духовна практика. Има шейсет и четири неща, които бихме могли да 
предложим в обожание на шри мурти

2. Едното е храна, може освен това благоухания, 
светлина, цветя и толкова много други неща… Можете да поднесете също и своите 
дандавати (поклони). Можете да поднесете молитвите си. Можете да поднесете 
песните и танците си. Можем да поднесем звъна на камбаната на влизане в храма – това 
също е включено в шейсет и четирите неща.  Или ако направим голямо празненство – и 
това е приношение към Него. По този начин преданото служене няма да има край, няма 
да престава.  
 
Понякога се налага да вземем предвид външните формалности. Защото когато бхактите 
се събуждат и стават, по същото време странните хора на полу-съществуването си лягат 
да спят. Съжалявам да го кажа. Като например крадците, разбойниците; когато свърши 
смяната им, започва тази на бхактите. Така че не всеки очаква зората с една и съща 
нагласа. За един тя е радост, за друг – краят на работното време. Медитацията е едно, а 
намерението – съвсем друго. Трябва да хармонизираме тези две страни. 

 
 
 

Животът на преданите 

                                                 
1 Из „Према Прадипа” от Бхактивинода Тхакура  
2 Мурти („форма“) – форма на Бога за храмово обожание 

 



 

Какъв е животът на преданите? Да разговарят за Кришна; и те не казват 
обикновени думи – те пеят през цялото време. Не правят обикновени стъпки – те 
танцуват през цялото време. Не пият вода – пият чист нектар през цялото време. По 
пози начин можете да забравите за всички ограничения на материалната природа. 
Време, пространство, тяло – тези ограничения съществуват. Но чрез духовна сила 
можете да ги преодолеете. Йогите обикновено практикуват себеконтрол. Това е толкова 
трудно! Но ако по естествения порив на сърцето си забравиш за самия себе си, ако 
забравиш да ядеш и спиш – тогава това е резултат на спонтанната преданост. Дори 
храненето и спането са ограничения на тялото. Много рядко забравяме за тях. Всеки 
ден многократно ни се напомня: “Гладен съм, тялото е гладно, уморен съм!” 
Ограничени сме от тялото; но след като децата могат да забравят за яденето докато 
играят и майката трябва да се погрижи: “Елате да се нахраните, защото инак няма да 
имате сили да си играете утре!” по същия начин и ние трябва да се гмурнем надълбоко 
и да забравим всичко друго ако практикуваме някакъв духовен път: “Виж ти, вече 
станало четири сутринта! Мантрувал съм цяла нощ! Защо да си лягам?! Време е за 
сутрешно арати. Чудесно, значи продължаваме!” 
 
Общуването с другите, консултирането, приемането на съвет един от друг – това също 
е животът на преданите. Защото в този духовен обмен израстват реализациите. Кришна 
казва в „Бхагавад Гита”: “Докато разговарят за Мен и обсъждат темите, свързани с 
Мен, те чувстват безмерно щастие.” Но нашите разговори не бива да са грамя-катха, 
светски брътвежи. Правили сме го достатъчно дълго. Много години, много животи сме 
се отдавали на грамя-катха, говорейки безсмислици– което не ни помага духовно. Ако 
отглеждате същото, което сте отглеждали и досега на материално ниво, ще е 
безполезно. Да дъвчете предъвканото – нищо няма да излезе от това. Нека вкусим 
свежия плод на према-бхакти. Той не е просто чист, но и екстатичен! Тогава ще усетим 
вкуса, тогава ще усетим същината. Ползваме сокоизтисквачка, за да изцедим сок, но 
това е просто технически уред. Ала духовният ни уред е нашата джапа-мала. И моля 
ви, не ми цитирайте Бхактивинода Тхакура: “О, в такъв екстаз съм, че едва успявам да 
държа своята джапа-мала.” Като бабаджите, които така треперели от екстаз, че дори 
малите падали от ръцете им. Това е нашият начин, нашият метод да избием нектара на 
океана. Затова приемете святото име много надълбоко в сърцата си. Трябва да откриете 
същината на този процес. Но всички останали неща, които са споменати тук – срещите 
с отдадените, танцуването, посещаването на свети места – ще ни помогнат да избием 
нектара. 
 
А дори киртанът, бхаджанът и дискусиите външно да спрат, те трябва да продължат 
в сърцата ни. Моля ви, стремете се винаги да продължавате този киртан вътре в 
сърцето; по този начин животът ви ще бъде възвишен. 

 
 
 

Външни и вътрешни признаци 

 



“Напълно украсени като ваишнави, Харидас и Премадас пристигнаха в обителта на 

Пандит дас Бабаджи. На челата им сияеше гопи-чандан
1
,  триредни нанизи от зърна 

туласи
2
 украсяваха шиите им.”

3 Това са външните символи на един ваишнава. Много 
хора съдят по външните символи: “О, той има тилак, добре!” Или: “Той има 
кантимала

4 – сигурно е ваишнава.” Но знаете ли, започва да се превръща в мода да се 
носят някакви нанизи. Веднъж в автобуса видях един човек с красив триреден наниз с 
мъниста от туласи на шията. Помислих си: „О, навярно е ваишнава!”, затова понечих да 
го доближа и да подхвана разговор. Заговорихме се и най-сетне аз рекох: “Кажи ми 
нещо за твоето герданче?” а той отвърна: “О, подари ми го приятелката ми. Много е 
хубаво, много си го харесвам!” Тъй че понякога външните признаци могат да ви 
подлъжат. Идва някой облечен като ваишнава – да речем в роба на санняси

5 – но ако 
той ви говори глупости, трябва ли да го слушате или не? Недейте да съдите по 
външното. И недейте да мислите, че ако сте си сложили кантимала на шията сте 
постигнали съвършенство. Не смятайте, че като сте получили посвещение, сте 
завършени преданоотдадени. Това е само началото, приели са ви в школата. Да влезете 
в университета не е последният изпит. Да се запишете не е еднозначно на това да ви 
дадат диплома. Не забравяйте, посвещението е едва началото. Не е краят. Не съдете по 
външните признаци.  
 
Разбира се, има някои основни точки, които винаги трябва да следваме. Като например: 

“Десните им длани неспирно отброяваха божиите имена на джапа-малите в техните 

джапа-торбички…От устните им излитаха двете имена: “Харе Кришна Харе 

Кришна…” 
 

Ваишнавите по природа не са склонни да спорят. Приемете това в сърцата си – че 
ваишнавите по природа нямат наклонност към спор. Има външни признаци, а има и 
вътрешни. Външните са да имаш тилак, кантимала, да носиш джапа в ръка – това са 
външни симптоми. Вътрешният признак е, че не обичаш да спориш, по натура нямаш 
наклонност към свади. Ако някой ти каже: „Ти си пръв глупак”, отвръщаш: „О, да…” 
Но ако някой каже, че духовният ти учител е пръв глупак, тогава може да спориш. 
Имаш цялото право да се сражаваш – за него, не за себе си. Или пък ако някой рече: 
“Знаеш ли, харесвам те, обаче тези типове около тебе, тези ваишнави, не са толкова 
добри. Те са начинаещи!” Това може и да е така; въпреки всичко ако има някакъв 
скрит, замаскиран критицизъм, не бива да слушате. Защото ваишнавите ги има по две 
причини: едната е да им служим, а втората – да ги възхваляваме. Кришна ни дава 
ваишнавите, за да им служим и да ги възхваляваме. Не да се караме с тях и не да ги 
мразим, а единствено по тези две причини.  
 
Ако имате силите да се сражавате – правете го! Но искате ли да практикувате бхакти, 
тя не се основава на сила. Въпреки това понякога ни се налага да спорим, да се 
сражаваме. Но недейте да се борите за собствените си цели и идеи, а единствено за 
сиддханта

6
, единствено заради другите. 

 

                                                 
1 Гопи-чандан тилак – свещена пръст от Вриндавана 
2 Туласи – свещено растение 
3 Из „Према Прадипа” от Бхактивинода Тхакура 
4 Кантимала – наниз от зърна туласи около шията 
5 Санняси - монах 
6 Сиддханта – същината на учението 



Съществува очевидно доказателство за покварата в Кали-юга. Преди, а дори и сега в 
Индия, ако не си религиозен, това ти носи лоша слава. Но тук ако речеш: „Аз вярвам в 
Бог”, ще ти кажат: “Що за остаряла идея? Трябва да си осъвремениш версията.” Добре, 
но ако следващият път речеш: “Аз почитам Кришна!” направо ти затварят вратата с 
думите: “Това е секта!” Тъй че хората нямат никаква представа. Но не се бойте! Преди 
две хиляди години първите християни са ги погубвали. Хвърляли са ги на лъвовете и 
тигрите. Тези времена са отминали. Сега просто ти казват: „Какъв глупак си!” Няма 
проблем, приемаме. Да, глупаци сме, луди сме по любовта на Кришна. Ако някой рече: 
„Струва ми се че нещо си мръднал”, можеш да му кажеш: “И ти ли забелязваш?! Аз 
също усещам някакво смущение. И ходя да се лекувам. И срещам мнозина други със 
същия проблем. Толкова сме щастливи заедно. Пеем, танцуваме и подскачаме високо! 
И много се смеем… Пък знаеш ли, имам и лекар. Обаче и той страда от същата болест.”  
 
Всъщност ако идете при някой психиатър, в болницата, много е трудно да прецените 
кой е лекарят и кой пациентът. Защо? Защото всички проблеми отиват при този човек и 
го претоварват. Особено ако го заливат с проблеми от духовно или ментално естество, 
това ще има въздействие върху разсъдъка му. Тъй че ако лекарят ви не притежава 
някаква техника за собствена протекция, или не разполага с източник, от който да 
черпи, а единствено се налага да дава, той ще се изтощи, ще се преумори. Познавам 
някои психиатри – имат много тежък живот. По-добре да станем ваишнави. Защото ние 
също търсим божествената лудост. Дивйон мада! Дивйон мада е божествената лудост. 
Когато загубиш външно съзнание. Само това „Кришна, Кришна!”  

 
 
 

Освобождението 

 

Не забравяйте: целта са средствата и средствата са целта. Каква е целта на бхакти? Да 
постигнем любов към Бога. А какъв е процесът, какъв е начинът да се постигне любов? 
Преданото служене. Развиването на божествена любов. Тъй че каквото практикувате 
тук в момента е просто репетиция за великото представление в духовното небе. Какво 
правим тук? Малко пуджа, малко бхаджан, готвим, нижем гирлянди, разговаряме за 
Кришна, възхваляваме Го… Всичките ни дейности тук трябва да са същите като там. 
Без разлика. И ако наистина сте на такова ниво, ще постигнете своята изначална, 
органически присъща позиция..  
 
Каква е дефиницията за освобождение в „Бхагаватам”? В „Шримад Бхагаватам” е 
дадено много прецизно определение. Казва се, че освобождение означава да постигнеш 
своята изначална, органически присъща, духовна позиция. Това е освобождение! А 
изначалната позиция на душата е частичка от енергията на Всевишния и Негов вечен 
слуга. “Дживера сварупа хая-кришнера нитя-даса кришнера ‘татастха-шакти” 

бхедабхеда-пракаша”
1. Това означава, че изначалната позиция на джива, душата, е 

вечен слуга на Кришна. И „кришнера татастха-шакти” – душата принадлежи към 
татастха-шакти, междинната енергия; “бхеда-бхеда-пракаша” – едновременно 
различна и еднаква с Върховния. Значи когато постигнете освобождение – да сте 
способни да действате тук по начина, по който бихте действали в духовното небе – 
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тогава ще се прояви естествената красота и присъщото блаженство на душата ви. И 
няма да има повече страдания за предания. Тази част всеки я харесва: “О, повече няма 
да страдам! Това е хубаво!” но съществува и другата част - преквалификацията – че 
трябва да действате на духовното, на изначалното ниво. Как инак бихте могли да се 
радвате на това блаженство? 
 
Мисля можем да се съгласим, че процесът на бхакти не е за себеизтезание. Той не е за 
мазохисти: “О, така се наслаждавам на своето страдание! Привързан съм към 
духовните си страдания, затова ги и развивам!” Защото всъщност това е вярно – 
понякога сме привързани към лошите си страни – не само към лошите си навици, но 
към страданията си. Лошите навици са досущ като стари приятели. Започнеш ли да 
ставаш преданоотдаден, усещаш че:”О, всичко и всички ме напускат, сам съм. 
Единствената ми компания са лошите ми навици. Те не ме изоставят. Много са 
привързани към мен. И аз също съм привързан към тях.”  
 
Привързаността винаги е неправилна – материалната привързаност. Ще ви донесе 
много проблеми. Изоставете привързаностите. Тогава ще сте свободни. Хората имат 
само два крака. Но птиците имат две криле! Ако се откажете от привързаността към 
краката си, ще можете да разперите своите криле. А полетите ли нагоре в необятния 
простор, неограничавани от нозете си, пространството пред взора ви ще се разшири. 
Недейте да си мислите, че имате само нозе. Повярвайте, че имате и криле. Че можете да 
летите над трудностите. Това е възможно. Ограничават ви единствено умът и тялото ви. 
Но душата ви е вечно свободна. Това е целта – да достигнем равнината на свободата. 
Волният поток на божествената любов.  
 
Вместо това ние тънем в калта на материалната привързаност. Как се лети цял в кал? 
Невъзможно е. Обаче ако някой протегне ръка за помощ към калната баня, която 
взимате и каже: “Хайде, ела с мен!” вие отвръщате: “Не, толкова съм щастлив тук! Така 
ми е добре, изпитвам такива дълбоки чувства. Харесва си ми тук. Харесва си ми моята 
кал. Не ме закачай!” Ала той въпреки това казва: „Ела, ела…” Поемете тази протегната 
длан. Кришна се стреми да пресуши вашата кал. Тогава тя ще се втвърди и ще можете 
да вървите отгоре й.  
 
И така, гуру може да се превърне в мост над вашата кал. Това е жертвата на духовния 
учител. Той ще ви дари царски път към духовното небе.  

 
 
 

Йога и бхакти 

 

“Едничката цел на йога практиката и на преданото служене е Бхагаван1, когото почитат 
всички живи същества. Живите същества основно са класифицирани в две категории. 
Едните са чисти, другите - обусловени. Чисто същество е онова, което няма никакви 
материални връзки, а обусловено същество е такова, което има материални връзки. 
Садхака (практикуващият) несъмнено е обусловена душа, докато чистият няма какво да 
практикува. Основната разлика между обусловеният и чистият е, че последният се 
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намира в органически присъщата си позиция. Той е единствено зает с духовни дела, а 
природата му е чисто блаженство. Обусловеното живо същество, оковано от 
материалната природа, се занимава с наложени от материята задължения, притежаващи 
смесени материални и духовни характеристики. Когато някой се откаже от свързаните 
си с материята задължения и се заеме с духовни задължения, това се нарича 
освобождение. Чистата любов е органически присъщата функция на душата и тя не се 
отличава от освобождението. Освобождението, търсено чрез йога практиките, е същото 
като любовта към Бога, която се постига чрез предано служене. Така че крайният 
резултат на двете практики е един. По тази причина писанията изобразяват най-великия 
преданоотдаден Шукадева като изтъкнат йоги, а най-изтъкнатият йоги Махадева като 
велик преданоотдаден.”1  
 
Най-напред има умиротворяващи думи. “О, това за което ти говориш е много хубаво. 
Всъщност ти практикуваш същото, каквото и аз. Целта е една, ние сме заедно.” Всеки 
се радва да чуе това: “О, да, да, да! Ценят ме, ценят процеса, който следвам.” По този 
начин можете да спечелите доверието на другия човек. Едва след това можете да 
започнете да обяснявате: “Но основната разлика между йога и преданото служене е 
следната: в стриктната практика на йога, когато човек постигне самадхи

2, изоставяйки 
фалшивите обозначения, той си възвръща органически присъщата си позиция – което 
означава, че према е пробудена према. Съществува опасност обаче,  в дългият процес 
на изоставяне на фалшивите обозначения, садхака  да се заплени по странични ефекти 
и да отпадне от пътя преди да е постигнал окончателната цел. От друга страна, в 
преданото служене има единствено разговори за према. Преданото служене е просто 
развиване на науката за любовта към Бога. Когато всички дейности са устремени към 
постигане на върховната цел, няма опасност от безполезни резултати. Средствата са 
целта и целта е средствата. Затова преданото служене е по-лесно от практикуването на 
йога и трябва да бъде прието във всяко отношение.” 
 
Това е добър съвет към всички. Ако някой дойде с някаква различна идея, недейте да я 
нарязвате на парчета още в първия миг: “Не, това което казваш е напълно погрешно! 
Не, това което вършиш не е авторитетно! Ти грешиш, не си прав.” Ако фраснете човека 
в носа, той няма да го приеме като някакъв любезен жест. По-добре му кажете: “Да, 
много хубаво, това което казваш е съвсем вярно. Но ако искаш да стане още по-
съвършено, помисли за това и това.” Такъв е джентълменският начин. Другият е пътят 
на скандалджията 
 
“Господството над материалната природа, постигнато чрез йога е само временен 
резултат. От тази позиция крайната цел може да е далече-далече и много пъти 
възникват спънки. По пътя на йога има препятствия на всяка крачка. Най-напред, по 
време на практикуването на яма и нияма

3 се събужда религиозността. И в резултат на 
постигането на този незначителен ефект, човек се прославя като религиозен, макар да 
не е направил и опит да постигне према.” Това е споменато като опасност, макар че ще 
се прочуеш като религиозен! Ние бихме искали да сме религиозни. Но ако това стане 
основа за слава и престиж, то би могло да се превърне в опасност.  
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“Второ: през продължителния период на практикуване на асана
1
 и пранаяма

2 човек 
постига дълъг живот, свободен от болести, чрез контрол над дишането. Но ако въпреки 
това не съществува връзка с према, този дълъг лишен от болести живот се превръща в 
източник на проблеми.” Дългият живот понякога е плашещ за хората. Защото те 
страдат толкова много, че ако им кажете, че животът може да е вечен, ще рекат: “О не, 
моля ви, незабавна смърт!” Не могат да изтърпяват добрите и лошите страни на живота. 
Понеже всичко се опитва да ни вмени, че животът е просто усмивки и наслада. Което 
не е вярно! Съществуват трудности. И ако сте останали с идеята, че животът е 
единствено за наслаждение и не разполагате с техника, с някаква информация или 
съвети как да се справяте с проблемите си, тогава ще се обезсърчите. 
 
“Трето: макар посредством процеса на пратяхара

3 човек да постига власт над сетивата, 
липсва ли према, това пак е сухо и незначително отречение. Причината е, че за 
постигането на окончателната цел, наслаждението и отречението са еднакво 
безрезултатни. Безсмисленото отречение просто прави човека коравосърдечен. 
Четвърто: по време на дхарана

4
, дхяна

5 и самадхи дори да бъдат премахнати 
материалните мисли, ако не е пробудена према живото същество губи своята 
индивидуалност. Ако разбирането „Аз съм брахман” не събужда чистата любов, тогава 
резултатът е изличаване на съществуването. Затова моля ви, помислете: крайната цел 
на йога е прекрасна, но пътят е изпълнен с трудности.” 

 
 
 

Пълното удовлетворение 

 

Наслаждението и отречението са едно и също - привързаност. Дали проявяваш любов 
или омраза – това е положителната или отрицателната страна на едно и също нещо – 
привързаността. Често виждаме, че хората или обичат проблемите си, или ги 
ненавиждат. Когато си привързан към нещо или някого, или го възхваляваш, или го 
погубваш. Това е привързаност – позитивна и негативна привързаност. Не си настрана, 
не си над нещата.  
 
Ние просто носим своите привързаности. Посредством нагласата за наслаждение се 
превръщате в ловци на жени. Но чрез фалшивото отречение намразвате жените. 
Същото е! Не сте над това. Ако прекалено много ви притеснява присъствието на жени, 
това означава, че сте притеснени от самите себе си. Но ако се преструвате: “О, ни най-
малко не ме смущават,” докато всъщност се наслаждавате на харема около вас – това 
отново е фалш. Фалшивите неща ще лъснат на повърхността.  
 
А сухото отречение ще направи сърцето ви като камък или лед. Докато израствате 
духовно все повече чувства трябва да има в сърцето ви. Повече състрадание, повече 
способност да споделяте чувствата на другите. Затова ако се изправите пред същите 
проблеми в живота – как да се издържам, как да издържам семейството си, как да се 
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грижа за умиращия си баща или за болното си дете – ако се срещнете с различни 
проблеми, тогава когато и другите срещат тези проблеми, вие ще им съчувствате. 
Отговорът ви няма да бъде: “Такава ти е кармата”. Това не е никак мило. Ако отида с 
най-големите си грижи при някой и той каже: “Ами лоша карма, нямаш късмет,” това 
не ме утешава, не ми носи облекчение.  
 

“В много случаи човек пропада поради сухи разсъждения и сухи практики, защото 

душата по природа е изпълнена с блаженство и не приема сухотата. Душата винаги е 

влюбена или привързана, затова обусловената душа, пропадаща от присъщата си 

позиция, развива любов или привързаност към друг, по-низш обект.”
1 Душата 

изначално е свързана. Ако тя изгуби тази изначална връзка, тя закопнява да изрази 
чувствата и привързаността си към нещо. И ако не разполагате с някакъв по-висш 
обект, естествено ще се опитате да намерите по-низш. Пробвате същия метод, но целта 
е пропусната. Двигателите горят, но фокусът трябва да се настрои. Такъв е 
материалният живот. Прекалено сме заети, но пропускаме целта. 
 

“Ала когато душата, която е господарка на сетивата, осъзнае своята вечна раса, 

естественото й спонтанно привличане се пробужда, а материалните привързаности 

намаляват. Пътят на преданото служене са разговорите за любовта към Върховния 

Бог.” И така, ако искате дефиниция какво представлява този процес, какъв е пътят на 
преданото служене, тук е дадено: това са разговорите за божествената любов към 
Върховния Бог. “По този път, с нарастването на привързаността, усилието да се 

удовлетворят сетивата естествено намалява. 

 

За практикуващия преданоотдаден е нужно да вкусва бхакти-раса в общуването с 

бхактите. Макар един бхакта да се радва на всички видове материално наслаждение, 

това не поражда у него копнеж по още наслади. Сетивното наслаждение е основната 

причина преданият да се откаже от желанията за материално удовлетворение.” 
Защо? Защото, за да бъде душата свръх удовлетворена, трябва да обичаме и да служим 
на Кришна. Най-добрата религия за хората е тази, чрез която постигат пълно 
удовлетворение. А това зависи от безкористното и непрестанно служене – от двете. 
Духът не може да бъде удовлеторен материално. Духовната душа се нуждае от духовно 
наслаждение.  
 
 

Ами онази птичка? 

 

Не можем да кажем, че само по един и същи път се постигат едни и същи резултати. 
Защото някой може да рече: “О, ти не знаеш нищо, понеже не практикуваш. Не си 
баща, няма как да знаеш.” Това е наполовина вярно. Но има една история, която 
разкрива другата страна.  
 
Веднъж един йоги медитирал в джунглата – седейки в съвършена поза, дълбоко 
вглъбен. Тъй ала в горите и джунглите прелитат птички насам-натам. Една малка 
птичка кацнала на клонче точно над главата на този йоги. Както знаете, птичките 
понякога цвъкат. И какво станало? На главата на аскета се появила капчица. Дълбоката 

                                                 
1 Из „Према Прадипа” от Бхактивинода Тхакура 



му медитация незабавно била смутена. Умиротворението начаса напуснало ума му и 
той казал: “Що за птица си ти?! Това е оскърбление!” Но понеже тъй или инак бил 
смутен, а медитацията му нарушена, рекъл си: “Я да взема да ида до селото да изпрося 
малко храна.” Отишъл в селцето и наближил една къща. Там зад портата имало втора 
порта и той похлопал. Излязла една жена и казала; “О, садхуджи! Колко се радвам, че 
си дошъл. С какво мога да ти услужа?” Той отвърнал: “О майко, можеш ли да ми дадеш 
малко храна?” “Да, сега се връщам, ще ти донеса веднага нещичко.” Тя се прибрала, но 
точно по същото време се върнал съпругът. Тя трябвало да сервира на мъжа си, а после 
се прибрали и децата и тя се захванала с домашните си задължения. Била напълно 
погълната и забравила за йоги. Нашият йоги чакал на входа. Чакал ли чакал, а гневът 
му растял. Той си рекъл: “Така ме пренебрегнаха! Та аз съм светец! Дошъл съм да ги 
благословя, а те не ми обръщат внимание! Какво става тук?! Тези хора са толкова 
пропаднали.” Но тогава жената се сетила: “Олеле…! Нашият садху е тук, а аз 
забравих!” и веднага му занесла вкусна храна. Тогава той казал: “Ти ме оскърби. Ти си 
много долна жена. Аз съм висш йоги, садху! Ти не знаеш нищо! Ти си една обикновена 
домакиня.” Тогава жената отвърнала: “Ами онази малка птичка? Не си мисли, че 
понеже си йоги и медитираш по цял ден, аз не притежавам силата да виждам!”  
 
Така че не бива да си мислим, че даден резултат се постига само по един път. Ако 
медитирате много, може да добиете същия опит. Не се налага да ставате кръвен баща, 
за да имате много деца. И не е нужно да бъдете санняси, за да практикувате отречение. 
Трябва да уловим същината. Различни пътища, различни практики могат да ви дарят 
едни и същи резултати на възприемане, на реализации, споделяне на дълбоки чувства и 
отзивчивост към другите. 
 
 
 

Бхакти и бъдещи бхакти 

 
Нека сме привързани към най-изискания, най-удовлетворяващия вкус, към онзи, за 
който жадува сърцето ни. Същевременно трябва да уважаваме всички и да виждаме 
доброто у другите. Не казвайте: „Той е просто йоги.” Защото основно съществуват два 
типа хора. Кои са те? Бхакти и бъдещи бхакти. Обикновено се казва, че има два типа 
хора: едните демони, а другите бхакти. Или ако някой е по-деликатен, казва: бхакти и 
материалисти, карми. Но трябва да пренастроите виждането си. Има бхакти и бъдещи 
бхакти. Мисля, че това е правилният поглед. Защото представете си, че вие сте тези, 
които попадате в някоя група и усетите, че: “О, тук ме считат за материалист, отнасят 
се с мен като с демон,” това не би ви било приятно, нали? Но ако усетите: “О, отнасят 
се с мен като с приятел, приемат ме като член от семейството, член от групата” – това 
предизвиква други чувства. По-милостиво е.  
 
Постарайте се да забравите тези изрази: “демон, карми, материалист” и тем подобни. 
Ако говорите прекалено много за това, светът ще ви се стори пълен с демони и 
материалисти. То просто ще обуслови ума и мисленето ви. Но ако казвате и мислите, 
че: “О, всички са преданоотдадени, всичко е прекрасно,” тогава светът ще се прекрои. 
И това не е някаква умствена фантазия. Силата на ваишнавите е много голяма. И 
Кришна може да им осигури такова място, каквото желаят. Ако искате да се 
наслаждавате на адски условия, Кришна може да ви ги даде незабавно – пълно с 



демони и всичко необходимо. Но ако искате да се радвате на духовна компания и 
хармония, Кришна може да ви осигури и тях. Според желанията ви. Както ви се 
харесва. “Какво искаш, сине Мой? Мога да ти дам всичко.”  
 
Дори да има някакви проблеми, дори да има някакви свади между бхактите, и темата и 
обектът е все Кришна. Те се карат за Кришна. Карат се за преданото служене. 
 
Много хора пропускат целта. Срещал съм мнозина християни, които имат съзнание за 
Сатаната. Те винаги казват: “О, това е номер на Сатаната!” Непрестанно мислят за това. 
В много случаи не са благодарни за благословиите на Исус Христос, а се боят от 
Сатаната – това е съзнание за Сатаната. А даже и да започнете живот на ваишнава, 
може да имате мая съзнание. “О, това е мая! Толкова ме е страх…” – това е мая 
съзнание – “Той има такава мая, тя има онакава мая”. Не мислите за Кришна, а за мая. 
Или дори ако се стремите да се вглеждате: “Ох, имам такава и такава грешка, ох, имам 
такъв и такъв вреден навик, толкова съм лош…” – това отново е все същото “аз, мен, 
моето”, отново е егоизъм. “Толкова съм лош.” Ако медитирате колко сте лош, това не е 
Кришна съзнание, това е лошо съзнание. Нека насочим вниманието си към Него! 
Защото ако мислим единствено за недостатъците си, няма да се пречистим. Това само 
ще закрепи пропадналата ви позиция, ако медитирате единствено върху това: „Колко 
съм паднал”. Като жабата. Жабата пада на земята и казва: “Да, ето ме тук – паднала, 
напълно пропаднала.” Ако медитира единствено върху това, тя няма да може да скочи, 
нали? “Толкова съм пропаднал, толкова съм зле…” Всеки знае, че това е така. Но не 
забравяйте, ако сте паднали на земята, това ще бъде основата да започнете наново. Това 
ще ви помогне да се изправите. Трябва да осъзнаем, че се нуждаем от помощ, да 
осъзнаем настоящата си позиция и да тръгнем.  
 
Така че недейте да имате демонично съзнание, недейте да имате мая съзнание – имайте 
Кришна съзнание. 

 
 
 

Виждам защото вярвам 

 

Една утрин Гурудев1 даваше лекция в Нанда Фалва и попита: “Искате ли да срещнете 
Радхарани?” Всички отвърнаха: “Да, разбира се! Разбира се! Искаме да Я видим!” А 
той каза: “Елате. Тя е тук, на олтара.” 
 
Вярно е, че много хора искат доказателства: “Покажи ми!” Но не са готови да заплатят 
цената. Защото духовният процес действа обратно на материалния. В сферата на 
материалното казват: “Вярвам ако видя.” А каква е духовната версия? “Виждам защото 
вярвам.” Тъкмо наобратно. 
 
Ако сте боговдъхновени, ще можете да говорите на сърцата на хората. Наскоро един 
нов преданоотдаден ми разказа случка. Той е 40-50 годишен мъж и срещнал някаква 
жена, имперсоналистка – не по философски убеждения, но просто за момента нямала 
други реализации. Все пак тя е един вид учител и се страе да помага духовно на хората. 

                                                 
1 Б.А.Нараян Махарадж 



След лекцията, след събирането нашият бхакта я попитал: “Кажи ми, Бог личност ли е 
или е безличностен?” Тя рекла: „Безличностен!” Той казал: “Не.” И това било такова 
убедено “Не!” че тя много се зарадвала и отвърнала: “О, колко хубаво! Сега пред мен 
има перспектива! Ако Бог наистина е личност, имам накъде да се развивам в бъдеще.” 
Така че зависи от вашата убеденост. Достатъчно е да се каже едно „Да!” – или пък 
„Не!” – и то да бъде окончателно становище.  
 
Но се казва също и че на слепеца не можеш да покажеш слънцето. Ще има хора, които 
по своето естество вярват в Бога; а ще има и такива, които дори да Го видят, пак няма 
да повярват. Когато Бог Исус бил тук, го разпнали. Когато Кришна бил тук, Чанура, 
Мущика, Камса и останалите виждали в него единствено враг. Така че зависи и от 
съзнанието на човека, на приемника. Не опира само до предаването, но също и 
приемникът трябва да е в добро състояние. Както при радиото, при едно радио 
предаване. Нужна е антена; нужна е трансмисия; нужен е и приемник. Което и да 
липсва, връзката е нарушена.  

 
 
 

Религиозност и духовност 

 

Въпрос: В една лекция Садху Махарадж каза, че трябва да преминем оттатък 
религиозността. Бихте ли поговорили за тази съвсем тънка граница между 
религиозност и духовност? 
 
Тиртха Махарадж: Тънка!? Огромна е, разликата е огромна! Религиозен можеш да 
станеш чрез практикуване на яма-нияма. Яма-нияма – това е за и против, какво трябва 
и какво не трябва да се прави – основните принципи. Следваш ли основните принципи, 
хората ще си рекат: “О, той е набожен човек.” Макар че това не е набожност, това са 
елементарните принципи на човешкото съществуване. Да практикуваш ахимса 
(ненасилие), себеконтрол, да си набожен – в смисъл да почиташ Бога – това не е 
религиозност, не е нещо възвишено, съвсем елементарно е. Но живеем в епоха, в която 
и това е много висше. Би следвало да е основно, но е нещо, което трябва да се постигне. 
 
Ала можем да разгледаме въпроса на базата на разликата между религия и вяра. В 
много случаи хората считат, че религията е просто съхранението на дадена култура. Да 
се запазят определени ценности. Което е наполовина вярно. Ние трябва да развиваме и 
тази страна на процеса – така да се каже да приемем в културата си някои нови 
практики. Например да отдаваме почитания, да боготворим Кришна по определен 
начин - съществуват множество културни елементи, които са външните формалности 
на този религиозен процес.  
 
Формата и същината не са чак толкова различни, но има някои разлики. Защото вярата 
не е просто съхраняване на определени културни ценности. Какво е вярата? След като 
бхакти е развиване на науката за Бога, в една наука би трябвало да има дефиниции. И 
тъй, каква е дефиницията за вяра – че служейки на Бога, служейки на Кришна, 
удовлетворяваш всички останали нужди, които се изискват от теб. Такава е основната 



дефиниция за вяра. Но това е таттва. А каква е раса дефиницията? Винаги има две 
страни: таттва и раса. Таттва е истината, която понякога е малко... не бих я нарекъл 
„суховата”, но раса е по-сладостна. И раса дефиницията за вяра е: онзи вечно 
нарастващ естествен инстинкт в сърцето, който те обвързва с вечното желание за 
божествено и екстатично служене на Кришна. Съжалявам, не мога да го повторя. 
Защото това е раса, а знаете, раса е спонтанна. И тъй, такава е раса дефиницията. 
Трябва да медитирате много над нея! Това е разликата между религиозно и 
трансцедентално; между това да си религиозен и да имаш вяра – вечно нарастваща, 
жива вяра.  
 
Въпрос: Религиозността, ако съм разбрал правилно, е степента, в която следваме 
някакви напътствия, някакви ритуали, но така да се каже сляпо, без пълно разбиране.  
 
Тиртха Махарадж: Не, не, не! Това не е религиозност, а глупост. Да си религиозен 
означава винаги да се стремиш да спазваш правилата и забраните. Но това не е према! 

Према е екстаз! Према не е а, б, в. Према е като чаша вода. В пустинята. Напълно 
удовлетворяваща.  
 
Ако сляпо следваш нещо, как би могъл да добиеш просветление?! Невъзможно е! 
Невъзможно! Сляпото следване никога не се подкрепя в шастрите. Кришна казва в 
„Бхагавад Гита”: “Търси, изследвай – и служи.” Изследвай! Кришна никога не казва: 
“Следвай Ме сляпо.” Повече от шестстотин стиха той обучава Арджуна “как трябва да 
Ме следваш.” И накрая завършва: “Сега ти казах всичко, сам прецени.” Той не казва: 
“Нямаш избор. Прави каквото ти казвам.” Макар много религии да се основават на 
това. “Давам ти тази заповед; не я ли последваш, с теб е свършено. Ще те изтрия от 
лицето на земята!” Кришна казва: “Аз ти дадох мнението си; ти решаваш.” Той е по-
щедър. Защо? Защото знае какво ще реши Арджуна. Арджуна няма друг избор освен да 
рече: “Да, приемам!” Но, за да успокои вас, Той постъпва по този начин. Защото ако 
каже: “Ще правиш всичко, каквото ти казвам,” вие ще побегнете: “О, не мога да правя 
всичко, каквото ми казва!” Но по този начин Той просто ви хваща, улавя ви. Няма 
измъкване.  
 
Ако някой се отнася към вас с нежност, с любов – не можете да избягате. Колкото и да 
се опитвате, не можете да избягате. Властта корумпира. Абсолютната власт корумпира 
абсолютно. Но любовта просто побеждава. А абсолютната любов побеждава по 
абсолютен начин. В това е славата, вечната победа на възпяването на святото име. То 
ще победи над всичко! Защото по този начин Чайтаня Махапрабху може да надвие 
демоничния ни манталитет. В това е нашата вяра.  
 
Трансцедентално означава неповлияно от нищо материално. Религиозните хора имат 
желания понеже са в нужда. Нещо им липсва. Духовните хора също са изпълнени с 
желания. Но причината за желанията им не е усещането за липса, а чувството за 
споделеност. Те дотолкова преливат, че копнеят да споделят. На елементарното ниво 
желанието се поражда от нужда – да получиш. На по-висшето ниво желанието 
съществува, за да дадеш. Такава е разликата между това да си религиозен и духовен. 

 
 
 

Бойци и защитници 



 

Исус е казал: “Не ги наказвай, те не знаят какво правят!” Ако сте достигнали същото 
ниво на милост и смирение като Исус, тогава може да постъпвате по този начин. Но все 
пак каква била тогава ситуацията? Те оскърбявали лично него. Но когато търговците в 
храма използвали Божия дом, за да вършат търговията си, той ги нахокал и ги изпъдил 
навън! Направил камшик от някакви въжа и започнал да ги налага. Арджуна също 
рекъл: “Мой скъпи Кришна, не искам да се бия. Считам, че сражението е химса 

(насилие), пък аз искам да практикувам ахимса (ненасилие). Аз съм преданоотдаден, 
брамински тип човек, искам да ида да медитирам… Ти прави каквото искаш.” Кришна 
одобрил ли това? Той не казал: “Голям глупец си” още в началото; не, започнал да 
внушава на Арджуна какво трябва да се направи. 
 
Не бива да се борите за себе си. Ако някой ви каже: „Ти си пръв глупак” приемате, 
казвате: „Добре!” Но ако някой критикува вашите братя и сестри, вашата линия, вашия 
гуру, вашите мурти, имате цялото право да протестирате. И не само право, но и 
задължение. Длъжни сте да кажете „Не.” 
 
Разбира се, има различни нива на протест. Трябва да постъпвате според натурата и 
според силите си. Има преданоотдадени, които са тип бойци, има интелектуални бойци, 
а има и защитници. Каквито и сили да имате, вложете ги. Ако можете да убедите 
човека с думи, използвайте думи. Но трябва да сте достатъчно мъдри да разпознаете 
ситуация, в която няма място за думи. “Съжалявам, това си е твое мнение, имаш право 
на него. Но недей да ме притесняваш. Аз те зачитам, моля и ти да ме зачиташ. Можеш 
да си вървиш. Благодаря ти, че дойде, сега върви си.” Нещата могат да се уредят и по 
любезен начин. Но когато един от моите духовни братя защитаваше много пламенно 
Гурудев1 – поради опозиция и зли критики срещу него – аз бях много щастлив, че имам 
такива братя, че има такива, които са готови да защитят честта на моя духовен учител.  
 
Защото съществуват и различни нива духовни учители. Има такива, които идват 
направо от духовното небе, има и духовни учители, които още не са освободени; 
въпреки всичко гуру трябва да се почита. Закрилата точно на моя духовен учител е най-
добрата за мен. Може друг да е по-велик, може да е по-силен, може трети да знае много 
повече – все пак, след като Кришна ми е пратил именно този закрилник, той е моят 
баща. Подобно е. Моят баща си е мой баща. Може съседът да е по-силен, може някой 
друг да има повече пари или каквото и да било, но въпреки всичко този е моят баща! 
Цялата ми привързаност е към него, цялата ми обич е за него. Уважавам всички 
останали, но баща ми е само един. Може да имам много чичовци и роднини, ала бащата 
е единствен. Позицията на бащата винаги трябва да се почита. И също така да се 
защитава! Това е божествена мисия – да се закриля достойнството на позицията.  
 
Не мразете човека, който има някаква критика. Винаги трябва да правите разлика 
между човека и дейността. Може да ненавиждаме постъпката, но не мразим човека.  
 
Ако някой идва да критикува, трябва да сте напълно снабдени с всички доказателства 
от шастра, за да разбиете критиката на парчета. Затова трябва да учим. А също така да 
използваме и прилагаме теорията на дело. За щастие шастрите са толкова обширни, че 
в тях може да се намери подкрепа за всичко. Но ние трябва да намерим и същината. 
Може да дадете отговор ако сте по-компетентни. Пълен отговор може да дадете ако сте 
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напълно компетентни. Разбирате ли? Ако сте на същото ниво, това е спор. Няма 
отговор, единствено свада. Трябва да сте по-компетентни, с повече професионализъм 
да се справите със ситуацията, да вложите мъдрост, за да приключите с неразбирането. 
Обаче, ако някой идва при мен, за да критикува духовния ми учител, той няма кой знае 
какво бъдеще. Защото той не знае, аз знам. В това е разликата; аз съм бил там, а той не 
е бил. На какво основание изобщо може да говори каквото и да било?! 
 
Не бива никога да протестирате или да възразявате ако някой идва да ви критикува, 
дори да няма никакво основание. Тринад апи суничена тарор апи сахишнуна – бъдете 
по-търпеливи и от дърво. Но ако някой се опитва да оскърбява линията ви, вашия 
учител, вашия баща – тогава е препоръчително да възроптаете по някакъв начин.  
 
За нас нашите организации не са безличностни. Те също са божествени; всичко, което е 
божествено, трябва да се закриля и да му се служи. ИСКОН е семейството на Кришна, 
Гаудия Мат е семейството на Кришна. Трябва да защитаваме достойнството на своя 
приятелски кръг, на своята общност! Но не по глупав начин. Защото в много случаи 
ситуацията е такава, в която се държим толкова глупаво, че даваме основание за 
критика. А после казвате: „О, той е демон!” Не е редно! Това зависи и от вас – как 
представяте Кришна съзнание, как представяте своя духовен учител. Ако го правите по 
мил и смирен начин – кой би могъл да направи каквато и да било лоша забележка?! Ако 
си съвършен ваишнава – всеки ще те уважава. Или поне 99 процента от хората.  

 
 
 

Критиките 

 

Има хора, за които критикуването е хлябът насъщен. Идват тук да критикуват другите; 
ходят там да критикуват нас; отиват на трето място да критикуват и тях и нас и т.н., и 
т.н – до безкрай! Не бива да влизате в подобни разговори. Те не помагат. Не помагат на 
вас, защото моментално принизяват съзнанието; не помагат и на другия човек, защото 
нададете ли ухо, по този начин подкрепяте неговото критично отношение. Трябва да го 
спрете: “Съжалявам, това не е моя работа. Не ме вълнува. Моля те, нека говорим за 
Кришна или за служенето”. Не е присъщо за един джентълмен, да говори лошо за 
някой, който не присъства. И ако говорите неодобрително за другите и ги наричате с 
лоши имена, проблемът не е в човека, за когото се отнасят думите ви, проблемът е във 
вас. Ако казвате за трети човек: „Той е такъв и такъв!” вероятно проблемът не е негов, а 
ваш.  
 
Един бхакта ми каза: “Когато сочиш с показалец, погледни си пръстите на ръката. 
Един пръст показва недостатъците на човека, когото посочваш, но цели три  пръста 
сочат твоите недостатъци.” .  
 
Нека гледаме на нещата по този начин; тогава няма основание за критики. Но понякога 
се налага да протестираме. Например има една история, когато учителят на 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура бил критикуван и той започнал да гладува. Казал: 
“Как мога да понеса някой да оскърбява духовния ми учител?!” Разбира се и всичките 
му ученици също започнали да гладуват, понеже някой бил рекъл във Вриндавана: 
“Ние сме родени брамини, а вие сте просто ваишнави. Браминът е по-извисен от 



ваишнавата.” Може да си кажете, че това не е достатъчно сериозен повод, но той 
рекъл: “Не, не! Ще гладувам. Някой критикува учителя ми – трябва да гладувам, трябва 
да направя нещо по въпроса!” Накрая някакви посредници убедили човека да се извини 
и най-сетне Бхактисиддханта престанал да гладува. А след това обяснил: “Ако бях 
отречен садху, бабаджи оттеглил се от светската суматоха, дори не бих обърнал 
внимание на подобна забележка. Не бих възразил! Но тъй като съм ачария, гуру, и съм 
отговорен за учениците си, аз трябва да защитя достойнството на своята линия – затова 
се налагаше да протестирам.” Разбирате ли? В някои специфични случаи можем да 
вземем определени мерки.  

 
 
 

Съкровищата отвън 

 

Препосвещението или новото посвещение между различни линии не е чак толкова 
проблематично. Защо? Защото каква е целта на другата линия? Един вид освобождение, 
нали? Няма проблем! Тази линия, тази практика, това посвещение могат да ви помогнат 
за освобождението. Каква е целта на бхакти? Не е освобождение! Тя е према бхакти – 
екстатичната божествена любов. Това е различна цел. И този процес ще ви помогне да 
постигнете именно тази цел. Няма противоречие между двете. Едното е една стъпка, 
другото друга.  
 
Повече проблеми има ако вътре във ваишнавската линия хората започнат да си 
препосвещават учениците. Това е по-трудно за разбиране. Но понякога също се случва. 
Нямаме нужда от мъченици, нуждаем се от приятели. 
 
Ако съм толкова тесногръд, та да не оценям съкровищата, които идват отвън, тогава 
значи съм сляп. Казва се, че трябва да вземете злато дори от купчина с боклук. Това 
важи и в духовен смисъл. Но каква е предпоставката? Твърда вяра. Твърда вяра. 
Укрепен съм във вярата си, установен съм във връзката си със своя духовен учител – 
тогава мога да се оглеждам наоколо. Не сте ли укрепени, не сте ли стриктни, ако се 
озъртате ще се смутите. Затова трябва да сме много установени в своята линия. А 
достигнете ли до едно по-осъзнато ниво, тогава лесно ще откривате всичко 
благоприятно и с лекота ще разпознавате неблагоприятното. 
 
Мога да дам пример от историята на францисканския орден. Свети Франциск бил 
изключително възвишен преданоотдаден на Бога. Бил познала себе си душа, до такава 
степен, че разбирал езика на птиците и зверовете. Имало един монах от братството, 
който искал да отиде на друго място и Свети Франциск му написал писмо: “Мой скъпи 
братко, ако усещаш, че духовното ти развитие ще бъде по-сигурно и по-безопасно на 
другото място – върви. Имаш благословиите ми! Чувствай се щастлив, чувствай 
божествената закрила, а когато пожелаеш можеш да се завърнеш сред нас.” 
 
Считам, такъв трябва да бъде подходът. И не само когато някой идва при нас, нали, 
защото тогава лесно можем да кажем: “Чувствай се свободен да избереш според вкуса 
си; вслушай се в сърцето си. Можеш да забравиш миналото си.” Не. Трябва да сме с 
такова нежно сърце, че да оставяме на всеки свободата да избира. Не бива да има лоши 
чувства. Не бива да има лоши критики, че това не е добро.  



 
Разбира се трябва да проумеем какъв е процесът, каква е целта на различните пътища, 
защото има разлики. Но ако някой е искрен и се стреми да търси абсолютната истина, 
не може да има вреда или загуба.  
 
И трябва да сте достатъчно културни да не ходите по другите храмове да ловите хора. 
И на нас не би ни се харесало ако някой дойде и, така да се каже, обере плодовете. Това 
не е хубаво. Ако отиваме някъде нека бъде, за да служим, да се включим, да помогнем. 
Да се представим добре; не с някакъв друг, скрит мотив. Това също трябва да е част от 
културата ни. Защото ние не проповядваме, за да спечелим повече последователи. Не! 
Нека сме безкористни в проповядването си. 

 
 
 

Чистата духовна привързаност 

 

„Йоги Бабаджи казал на Пандит Бабаджи: “Имам едно съмнение. То е следното: ако не 
познаваме и не практикуваме пратяхара, дхарана и дхяна по пътя на йога, как бихме 
могли да постигнем раса-самадхи

1? За да пробуди своята органически-присъща 
позиция в сърцето си, човек трябва да извършва садхана. Коя е садханата за 
пробуждане на рага, спонтанната привързаност?”2 
 
Много важен въпрос. Защото садханата си има цел. Садханата има садхя, която да 
бъде постигната. Садхана е практиката, садхя е целта, а садхака е практикуващият. Ако 
практикуваш нещо, какво ще постигнеш? Това трябва да е ясно от началото. Ако някой 
иска да постигне йога-самадхи – пранаяма и т.н са напълно уместни. Но искате ли да 
постигнете раса-самадхи, тогава кой е методът, какво трябва да бъде сторено?  
 
“Чувайки въпроса, всичко се взряха с очакване в сериозното и сияйно лице на Пандит 
дас Бабаджи. Малик Махашая леко се слиса. Вероятно той бе смятал, че Йоги Бабаджи 
е най-великият ваишнава. Чувайки въпроса му, Малик Махашая разбра, че Йоги 
Бабаджи почита Пандит дас Бабаджи като свой гуру. Тогава той погледна Пандит дас 
Бабаджи с голямо уважение.” 
 
От това разбираме, че най-напред срещате някой ваишнава и той ви дарява много неща. 
Но сетне разбирате, че дори и той има своите източници, с които да се съветва, от 
които да учи и усвоява. Ала това не бива да намалява признателността ви. По-скоро 
трябва да възприемете метода – винаги да се стремите да търсите съвет. Това в много 
случаи помага.  И тъй, Пандит дас Бабаджи заговорил:  
 
“За обусловената душа е трудно да действа на духовно ниво с чиста духовна 
привързаност. Именно чистата духовна привързаност изопачено се превръща в 
материална привързаност. С нарастването на материалната привързаност, духовната 
пропорционално намалява. Също и ако духовната привързаност се увеличава, 
материалната ще намалява. Такива са естествените характеристики на живото 
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същество. Не е така, че потискането на материалната привързаност поражда духовна 
привързаност. Мнозина се заемат с отречения само и само да покорят материалната 
привързаност, но не се стремят да усилят духовната си привързаност. Резултатът от 
това е нещастие. 
 
Разсъжденията и практики като дхяна, пратяхара и дхарана са препоръчителни за 
постигането на крайната цел – добиване на духовна привързаност. Но макар мнозина да 
ги практикуват, те не наблягат достатъчно на разговорите как именно се постига 
духовна привързаност . Затова така често йогите попадат в капана на йогическите 
съвършенства и в крайна сметка не успяват да постигнат духовна привързаност. От 
друга страна ваишнавската практика е превъзходна. Човек може да развие 
привързаност към разнообразните дела, които е нужно да се извършват в живота и да 
разсъждава или работи усилено в опитите си да постигне Абсолютната Истина. Но 
нима тези, които действат по този начин, са способни бързо да пробудят духовната си 
привързаност? Ако садхака продължава да се стреми да развие духовна привързаност 
като отделна дейност в живота си, той ще бъде разкъсван от една страна от 
материалната привързаност, от друга – от духовното съзнание.” Това си е вид 
шизофрения. Материално, духовно – разкъсан съм. „В такъв случай животът му ще 
следва привързаността, която е по-силна. Лодката се движи чрез силата на веслата.  Но 
когато водното течение я отнася, веслата са безполезни. По същия начин когато 
садхака се опитва да прекоси океана с лодчицата на ума, използвайки веслата на 
дхарана, пратяхара и дхяна, понякога течението на привързаността бързо го увлича в 
сетивното наслаждение.” 
 
Сега идва окончателният отговор: “Но преданото служене към Вишну се извършва със 
спонтанна обич. Садхака несъмнено съвсем скоро постига духовна привързаност чрез 
спонтанното предано служене. Човек трябва да знае какво представлява потокът на 
привързаността. Каквото и сърцето на обусловената душа естествено да харесва, и 
каквито и неща да приема, за да поддържа съществуването си, до едно са материални 
привързаности в човешкия живот. След размисъл се наблюдава, че тези привързаности 
биват пет вида съобразно връзката си с петте сетивни органа. Привлечен от сетивните 
обекти, умът се втурва към тях. Човек се храни с езика, помирисва с носа, чува с ушите, 
усеща чрез кожата и вижда с очите. Умът на обусловената душа винаги е привлечен 
към някакви сетивни обекти. Каква сила би могла да го изтръгне от обектите на 
сетивата? Макар сухите имперсонални съждения да са полезни до някаква степен, при 
все това поради пасивната природа на безличностния Брахман, поклонникът е 
неспособен да се сдобие с голяма сила. Затова йогите и гяните

1 срещат толкова много 
трудности, но в преданото служене трудности не съществуват. Животът на 
преданоотдадените на Кришна не е отделен от Брахман. Материалната и духовната 
привързаност по този път не се различават. Щом умът иска да гледа сетивни обекти 
чрез очите – добре! –  нека гледа красотата на Муртите. В този случай материалното и 
духовното наслаждение са едно и също. Искаш да слушаш – тогава слушай песните и 
разговорите, възхваляващи Кришна. Искаш да ядеш апетитни ястия? Тогава поднеси 
всевъзможни вкусни гозби на Кришна, а сетне приеми прасадама. Да вдъхваш аромат – 
ето, има туласи и сандалова паста, които са били поднесени на Бог Кришна. По този 
начин всички предмети се одухотворяват за практикуващия Кришна съзнание. Онзи, 
който е в Кришна съзнание, винаги е слят с духовното битие. Всичките му дела усилват 
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духовната му привързаност. За него дейностите на сетивата не са пречка; те всъщност 
са средство за постигане на любов към Бога.”  
 
И тъй, за преданоотдадения сетивата и сетивните обекти не само не са врагове, но са и 
помощници. Посредством тялото и телесните сетива можете да сте свързани с 
Всевишния, защото в действителност тялото и сетивните органи са основният 
инструмент на душата. Това е нещо много важно. То всъщност е свещеният инструмент 
за постигане на най-висшата цел. Изключително полезен. А само лошият майстор се 
оплаква от инструментите. 
 
Точно тук и сега, нека използваме всичките си канали, за да влезем в досег с Кришна. 
Да останем в йога! 

 
 
 

На дълъг път се тръгва с малки крачки 

 

 
Сега тук седите едва четирима. Но на дълъг път се тръгва с малки крачки. Когато 
дадохме първата открита лекция в Дьор, присъстваха трима човека, включително 
лектора. Сега вече имаме хубав, действащ ашрам, една от щабквартирите на преданото 
служене. Мнозина бхакти работят там с голяма посветеност. Или да вземем друго 
място, Печ: в самото начало някои от бхактите направиха видеозапис на една-две от 
първите лекции там. Присъстваше цялата група, всички - а именно 4-5 човека. Беше 
една мъничка храмова стая – на половината на тази – и беше празна. Но наскоро, както 
знаете, се преместихме на по-голямо място и на ежеседмичните събирания идват по 20, 
30, 40 човека. Тъй че храмовата стая се оказа тясна. 
 
На дълъг път се тръгва с малки крачки. Не забравяйте, че живеем за да жертваме. Без 
жертва нищо не става. Затова в края на мантрите повтаряме „сваха”. „Сваха” означава 
жертва. И тази жертва има такава мощ, такава сила, че кара света да се върти. Без нея 
дори материалната сфера не функционира. Тази сила помага на преданоотдадените да 
продължават напред. От това разбираме, че ягя, жертвата, поддържа света, поддържа 
живота. Когато бхактите се отдадат, сякаш товара на милиони животи пада от 
плещите им. Досущ като катарзисно преживяване. Затова стремете се да правите 
жертви. Това носи щастие, достойно е. Ако отдадете живота си в служба на другите, те 
също ще се включат; а вие няма да изгубите живота си, но ще го спечелите. Кришна ще 
ви осигури неизчерпаеми ресурси.  
 
Нека винаги бъдем свързани в йога. Йога означава да си свързан. Кришна е като 
главния компютър, а вие сте като един мъничък терминал. Нямате кой знае какви 
възможности. Когато сте свързани с основния източник, това е йога. Ако сте самички, 
капацитетът ви е съвсем малък. Когато сте свързани, всичко може да се прояви. Това е 
йога. Йога не е нещо мистично, манипулиращо физическите и мисловните енергии. 
Йога е връзка на обич. Затова е толкова силна. Така че винаги оставайте в йога, винаги 
бъдете свързани. 

 
 



 

Постепенният процес 

 
“Према Кунджа е изключително свещено място, заобиколено със стена и украсено с 
безчет цветчета мадхави. Муртите на Бог Гоуранга и Нитянанда Прабху стояха насред 
обширния вътрешен двор,  където множество ваишнави изпълняваха киртан. 
Постепенно прииждаха още ваишнави. Те всички насядаха в двора, разговаряйки на 
различни теми. В кунджата имаше стая за жените ваишнави. Там една ваишнави, на 
име Према Бхавини, четеше „Чайтаня Чаритамрита”. Макар стаята на жените да бе 
отделена, на мъжете ваишнави не бе забранено да влизат. След като малко по малко си 
проправиха път, Нараян и Ананд влязоха в женската стая. Те видяха всички слугини на 
Кришна да седят в прахта. Према Бхавини бе седнала на мъничък асан и рецитираше 
шастра. Тя носеше семпла бяла дреха. Челото й бе изрисувано с продълговат тилак, а 
шията й бе украсена с нанизи туласи. По крайниците й бяха изписани светите имена на 
Хари. Край нея имаше чашка ачман (за пречистване на дланта). Ваишнавките насядали 
около нея бяха облечени в същите дрехи и държаха джапа-мали в ръцете си. Те до една 
се взираха в лицето на Према Бхавини като птички чатака. Тя сладко напяваше от 
„Чайтаня Чаритамрита” (Мадхя, 23.9-13):  
 

кона бхагя кона дживера шраддха яди хая 

табе сеи джива садху-санга дже карая 

садху-санга хайте хая шравана-киртана 

садхана-бхактйе хая сарванартха-нивартана 

анарта-нивритти хайле бхактайе ништха хая 

ништха хайте шраванадйе ручи упаджая 

ручи хайте бхакти хая асакти прачура 

асакти хайте чите джанме кришне прити-анкура 

сеи бхава гадха хайле дхаре према-нама 

сеи према прайоджана сарвананда дхама 

 
“Ако по добра съдба живото същество развие вяра в Кришна, то започва да общува с 
преданоотдадените. Когато човек бъде окуражаван да извършва предано служене в 
общуването с отдадените, той се освобождава от всички нежелани замърсявания, 
следвайки напътстващите принципи на слушането и възпяването. Когато се освободи 
от всички нежелани замърсявания, той напредва с непоколебима вяра, ништха. 
Пробуди ли се непоколебимата вяра в преданото служене, събужда се и вкусът към 
слушането и възпяването. Когато вкусът се събуди, възниква дълбока привързаност и 
от тази привързаност семенцето на любовта към Кришна покълва в сърцето. Когато 
тази екстатична емоционална фаза стане по-интензивна, тя се нарича любов към Бога. 
Такава любов е най-висшата цел на живота и изворът на цялото щастие.”1 
 
Този стих е цитат от „Чайтаня Чаритамрита”, а същият постепенен процес на развитие е 
включен и в „Бхакти Расамрита Синдху”. Той много успокоява сърцата ни. Защото в 
началото докато вървим по пътя, ние сме винаги неспокойни. Все искаме още и още, 
бързо, спешно, експресно. Но тук е казано: “Най-напред имаш някаква вяра, след това 
общуваш с преданоотдадените, тогава започваш култивирането и по такъв начин се 
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отърваваш от анартхите – ненужните неща; след това ще се сдобиеш с ништха, 
непоклатима вяра; едва тогава ще дойде истинският вкус към слушането и 
възпяването, не преди! И когато се засили, това ще бъде входът към бхакти; а когато 
напълно се пречисти и разцъфти, то се нарича дивна любов към Бога. Не можем да 
започнем от края. Можем да започнем единствено от началото. Имайте вяра, 
общувайте, пречиствайте съществуването си. Както казва Шрила Прабхупада: 
“Работете сега, самадхи – по-късно”. 

 
 
 

Рати 

 

“Една от слушателките, млада жена на име Раса-бхавини, запита: “Сакхи, какво е 
рати?”1 Това е загадъчен въпрос, защото ние не знаем какво е “сакхи”, какво е “раса-

бхавини” и какво е “рати”. И така, “бхавини” е някой, който изпитва чувства, “бхава” 
означава чувства – “бхавини” е жена, която вкусва такива чувства. Раса-бхавини е жена, 
която вкусва чувства на раса – раса е връзката с Кришна. А “сакхи” значи приятелка, 
приятелка на жена. Понеже сме на посещение в матаджи ашрам, те се наричат една 
друга “О сакхи, о приятелко на Кришна!” И “рати” е божествена любов, привързаност, 
дълбока обич към Кришна. “Чувайки този въпрос, Према-бхавини отвърна: “Рати е 
кълнът на према.” Раса-бхавини леко се усмихна и отново попита: “Къде живее рати и 
към кого би трябвало да бъде изразена?” Према-бхавини бе вайшнави с опит. 
Многократно бе обсъждала тези теми и бе разбрала заключенията. Като чу въпроса на 
Раса-бхавини, сърцето й се разтопи в екстазна обич и неспирни сълзи бликнаха от 
очите й.”  
 
Много пъти се питаме как да направим бхактите щастливи? Ето един съвсем 
простичък метод: задавайте верните въпроси. Ако задавате хубави въпроси, лекторът 
ще бъде в екстаз. Е, вероятно е да не може да чуете отговора, понеже той припада или 
му е трудно да говори от прилив на чувства, но настроението му ще се обогати.  
 
“Тя заговори: “Сакхи, не намесвай земното съзнание в духовните въпроси. Това не е 
рати, за която си слушала в покварените сетивни дейности на развратниците. Рати в 
материалното тяло изгаря в крематориума заедно с трупа.” И тъй, на материалните 
желания много лесно може да се сложи край, те приключват заедно с тялото. “Тя не 
остава завинаги с теб. Рати, която изпитват в отношенията си мъжете и жените в този 
свят, е съвсем незначителна, защото насладата на тялото приключва щом с него бъде 
свършено. Живото същество е духовна душа, която притежава вечно тяло. В това вечно 
тяло всяко същество е стри, онази която доставя наслада, а Шри Кришна Чандра е 
единственият пуруша, или който се наслаждава.” “Стри” означава жена. Затова 
наричаме духовната душа „тя” или „нея”, защото по природа тя е слугиня на Кришна. 
Кришна е мъжкият аспект, а всички останали са слуги на неговото щастие. Кришна е 
пуруша, а всички други са пракрити. “Нуждите на материалното тяло трябва да бъдат 
намалени, а тези на духовното тяло да нарастват. Както женската рати, или любов, 
неотстъпно се втурва към мъжа, така и трансцеденталната рати на вечното женско тяло 
тича към Шри Кришна. Сърдечната похот за сетивни обекти се нарича рати. Но 
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естествената страст на духовното тяло по Кришна е вечната рати на живото същество. 
Ако тази вечна рати не се прояви, тогава какъв е смисълът да изоставиш всичко – 
почит и уважение – за да живееш във Враджа?! Рати е естествена склонност. Тя е 
безпричинна. Тя се пробужда при вида на сетивните обекти. Както казах и преди, рати 
е семенцето на према. То трябва да израсте чрез напоителните процеси на слушането и 
възпяването.” Докато Према-бхавини говореше, у нея се появиха признаци на екстаз. 
Тя стана неспокойна и се строполи на земята, възкликвайки: “О, Господарю на сърцето 
ми, къде си!?” Всички се разтревожиха и започнаха да мантруват харинам над нея.” 
 
Знаете ли, ваишнавите са много ограничени. Каквото и да се случи, те винаги 
мантруват този харинам. Щастливи ли са – Харе Кришна! Тъжни ли са – отново Харе 
Кришна! Ако някой припадне в ашрама, казват „Харе Кришна!” Много са ограничени.  
 
Веднъж един божествен брат на моя духовен учител разказа, че имали ашрам в Южна 
Индия. Живеели в съвсем семпли условия, та се налагало да мият кухненските съдове в 
реката. Един ден един преданоотдаден отнесъл всички съдове на реката и го ухапала 
змия. Останалите бхакти някак разбрали, че той лежи там вече почти изгубил свяст. Те 
незабавно се втурнали към него и започнали да мантруват на ухото му: “Харе Кришна 

Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!” 
Той дошъл в съзнание! Не бил отровен! Оживял! Оттогава цялото село започнало да 
посещава ашрама. Така че понякога, ако наистина възпяваме харинам в трудни 
ситуации, това помага. Може да опитате.  
 
И така, когато най-напред чула въпроса, Према-бхавини започнала да плаче. Когато 
свършила с отговора, припаднала!  

 
 
 

Нектарът на устните 

 

„Прозвуча раковина и всички ваишнави се събраха в двора. Посетителите насядаха, за 
да почетат празничния прасадам. В израз на уважението си към отречените ваишнави,  

грихастхите чакаха отстрани, възпявайки високо имената на Шри Гоуранга и 
Нитянанда. Всички започнаха да приемат прасадам с думите: “Према сукхе! Радвайте 
се на према!” Приемайки шак (или спанак) един ваишнава взе няколко къса в уста и 
възкликна: “О, с какво щастие Кришна Чандра се е нахранил с този шак!” Ядейки 
Кришна прасад, те всички бяха завладяни от мисълта как Кришна е бил удовлетворен. 
След като почетоха прасадам, всички се изправиха, възклицавайки: “Харибол!” с любов 
и преданост.”1 
 
Виждате ли, животът в преданост е съвсем простичък. Единствено трябва да задавате 
някакви хубави въпроси, да изслушате хубавите отговори, да приемате хубав прасадам, 
и да се чувствате доволни когато Кришна е удовлетворен.  
 
“Организаторите на фестивала събраха част от храната, останала от ваишнавите. 
Когато Ананд запита Йоги Бабаджи за това, той отвърна: “Тези остатъци от прасадам 
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се наричат „нектарът на устните”. Който не желае да почете този „нектар на устните” 
поради кастово съзнание е преструвáн, лишен от равнопоставено виждане. Специално 
посетителите ваишнави пречистват всеки вид люде, понеже приемайки остатъците от 
храната им с любов, човек надмогва гордостта от потеклото си. А надмогне ли 
гордостта от потеклото си, той може да се сдобие с кришна бхакти.” Чувайки това 
Ананд Бабу, Малик Махашая и Нарен Бабу почетоха тези остатъци с голяма обич и 
преданост. Нарен Бабу каза: “Виждам, че единствено ваишнавизмът има чистотата да 
доведе до обединение между хората.”  
 
Спомняте си този красив пример когато сте застанали на брега на едно езеро и хвърляте 
камъчета. Ако ги хвърляте в една и съща точка, по водата ще има хармонични вълни. 
Но ако всеки хвърля своето камъче в различна посока, това ще наруши образа. Така че 
трябва да съсредоточим енергиите си в служене на Кришна. Тогава ще има хармония. И 
дори преданоотдадените да спорят и да се карат, това също е хармонично. Защото те се 
карат заради Кришна. Ако се борим заради самите себе си, липсва хармония. Но ако 
поставим Кришна в центъра дори на борбите си, това е добре. 

 
 
 

Харе Кришна 

 

Разказвал ли съм ви историята как веднъж посетихме една възрастна вайшнави във 
Вриндавана? Беше прекрасно! Исках да отнеса някакви вести за нашия матаджи 

ашрам. Някакъв съвет, някакво впечатление, някакво послание от някоя възрастна 
ваишнави. Тогава бхактите ми казаха: “О! Тук има една много стара дама; тя е готвила 
за Шрила Прабхупада. Трябва да идете да я навестите.” И тъй, ние отидохме. Не 
знаехме бенгалски, тя не знаеше английски, така че съчетанието беше перфектно. А и 
тя беше достатъчно стара, за да разбира само онова, което искаше. Но беше чуден 
образ! Аз отидох с един възрастен преданоотдаден, шестдесетгодишен. Влязохме в 
стаята – мъничка стая, препълнена с какво ли не –и започнахме да играем смирените. 
Аз просто стоях там, а моят приятел се опита да седне на пода. Тогава старицата 
незабавно му се развика: “Не може да сядаш там! Седни на леглото. Аз съм ти майка, 
ще ме слушаш!” Разбрахме, че реплика не ни се полага. Тя най-напред ни настани, 
сетне отиде при един от своите шкафове и измъкна оттам някакви стари кексчета. 
Имаха много странен вкус, но тя ни ги даде с толкова обич, че трябваше да ги изядем. 
Тя напълно се погрижи за нас. Тогава започнахме да я питаме: “Виж, ние идваме от 
една много далечна страна. Имаш ли някакъв съвет към нашите матаджи там?” Бяхме 
оборудвани с всички глупави западняшки принадлежности – микрофон, записвачка, 
едно-друго… И аз като журналист й подавах микрофона: “Имаш ли някакво послание 
към матаджите в Унгария?” Тя взе микрофона като телефонна слушалка и каза: „Харе 
Кришна?” Понеже дотам стигаха разбиранията й по техника – телефон. Тя рече: “Харе 
Кришна?”, а сетне се слиса и каза: “Никой не отвръща! Няма отговор!” Тогава разбрах: 
дотук беше с техниката. И по някакъв начин разбрах също и че това беше посланието. 
Трябва да мантруваме много искрено.  
 
Щом си спомня тази случка, сърцето ми просто се разтапя. Защото тя наистина беше 
като втора майка. Макар че почти не можеше да ходи - движеше се със съвсем малки 
крачици, едва си местеше краката – тя реши, че ще посети един много далечен храм. 



Една друга жена й помогна да си сложи сарито и да подготви всичко. Но след пет 
метра, тя каза: “О, не! Днес няма да ходя.” Беше много, много сладка…  
 

Никога не се захласвайте по техника, по инструменти, по оборудване; винаги търсете 
същината! Който и да дойде тук, опитайте се да го направите щастлив. Толкова е 
простичко.  

 
 
 

Напълно зависими от Кришна 

 

“Старата ваишнави попита: “Къде живеете? По речта ви изглежда че идвате от 
Калкута?” Тогава те се представиха. Чувайки представянето на Нарен бабу, Према-
бхавини се приближи и запита: “Можеш ли да ме познаеш?” Нарен Бабу отвърна: „Не!” 
Према-бхавини рече: “Можеш ли да кажеш къде е сега леля ти?” “Още като бях дете, 
леля ми замина за Каши и така и не се върна вкъщи. Едва си спомням чертите й; тя 
често ме приспиваше с приказки за разбойници.” Према-бхавини каза: “Аз съм твоята 
леля! Когато те оставих и отидох в Каши, за мен бе много болезнено. Прекарах 
известно време в Бенарес, но общуването не ми се стори добро, затова дойдох във 
Вриндавана. Живея в тази кунджа през последните двадесет години. Откак дойдох тук 
се привързах към ваишнавизма. Чела съм цялата ваишнавска литература, слушах 
напътствията на светците и постепенно напълно приех подслон в лотосовите нозе на 
Бог Хари. Откак дойдох тук не съм се опитвала да получа новини от теб, нито съм ти 
писала писма. Мълчах, защото се боях, че ако разпитвам за теб, може отново да падна в 
материалния водовъртеж. Но като те зърнах днес, аз ликувам. Като те виждам с тилак и 
джапа броеница, аз не мога да гледам на теб като на член от семейството. Моля те, 
разкажи ми как стана ваишнава?” Нарен Бабу разказа всичко за себе си. Като го 
изслуша, Према-бхавини бе овладяна от такава радост, че не можеше да говори. “Хе 
Нанда Танай! Хе Гопиджана Валлабха! Кой може да разбере по какви причини Ти 
приемаш някого и го обливаш с милостта си!?” С тези думи Према-бхавини отново се 
строполи на земята. Косите й настръхнаха, а тялото й започна да се поти и трепери. 
Нарен Бабу с обич вдигна сестрата на баща си, сякаш бе собствената му майка. 
Виждайки това Ананд Бабу и Малик Махашая бяха доста объркани. Раса-бхавини, 
Кришна-кангалини, Хари-рангини и други ваишнавки посипаха телата си с прахта от 
лотосовите нозе на Према-бхавини докато сладко мантруваха. Един възрастен 
ваишнава каза: “Сега животът на Према-бхавини е съвършен. Тя е озарена с онази 
любов към Бога, която е труднодостижима дори за Брахма.” След известно време 
Према-бхавини дойде в съзнание. Тя отвори очи и рече през сълзи: “Нарен, остани още 
няколко дни и идвай да ме виждаш! Нека предаността ти към твоя гуру бъде 
неотклонна. Без милостта на гуру никой не може да получи милостта на Кришна. 
Когато си идеш у дома, занеси на майка си малко пръст от Враджа.” Нарен Бабу каза: 
“Пиши Ма (лельо), ако искаш да се върнеш вкъщи, аз ще те отведа с големи грижи.” Но 
тя отвърна: “О скъпи мой! Всичко ми е станало безразлично. Вече не искам добра 
храна, хубави дрехи, хубава къща или любящи взаимоотношения. Силно копнея да 
служа на Кришна със съсредоточен ум. Ако не беше приел подслона на ваишнавизма, 
нямаше да ти се разкрия. Преданоотдадените на Кришна са мои майка и баща, те са 
моите приятели и братя. Единствен Кришна е моят съпруг. Живеейки живот с Кришна, 
не бих отишла никъде другаде. Бъди жив и здрав и обожавай Кришна.” В това време ги 



повика Йоги Бабаджи. Тримата поднесоха почитанията си на възрастния ваишнава и на 
Према-бхавини и излязоха във външната стая. Бабаджи каза: “Денят свърши. Нека се 
върнем в нашата кунджа.” С тези думи те поеха. 
 
“Всеки ден Нарен и Ананд Бабу четяха бхакти литература, разговаряха за Абсолютната 
Истина, пееха хари киртан, извършваха парикрам, почитаха махапрасад, посещаваха 
муртите и изпълняваха различни други практики на предаността. Двамата не намираха 
нищо интересно извън ваишнавското общуване. Ако някой искаше да спори, те казваха: 
“Времето за спорове отмина. Нека който иска да спори дали Абсолютната Истина има 
форма или не, какво е религия и какво - нерелигиозност. Но нека ние оставаме 
опиянени от нектара на хари бхакти. Там където невежеството е блаженство, безумие е 
да си мъдър”1 
 
Мисля, основното послание тук е, че ваишнавите са нашето истинско семейство, те са 
истинските ни бащи, майки, братя и сестри. Можем също да разберем и че преданата 
према е напълно удовлетворяваща. Това е историята на тяхното преобразяване – как 
преминали от материално обусловен живот към духовен живот. Много интересно беше 
това, че възрастната жена не би открила коя е, ако те не бяха ваишнави. Понякога такъв 
вид отречение ни се струва дори плашещо. Да изоставиш име, слава и чест, да се 
откажеш от тъй наречената сигурност на ежедневния живот и напълно да зависиш от 
Кришна – това е рисковано. Но ако няма риск, няма печалба. Кришна е много 
сладостен. Той казва: „Просто ела при Мен и аз напълно ще се грижа за теб.” Ти 
тръгваш и… усещаш, че Той не се грижи напълно. Все още имаш изисквания: “Защо не 
постъпваш така или пък инак?” Но всички права са запазени от Него. Трябва да 
стигнем до безусловното ниво, за да можем напълно да се насладим на закрилата Му.  

 
 
 
 

Спускането на Ганг 

 
“Шукадева Госвами казал: “О мой скъпи царю, Бог Вишну, който приема и се 
наслаждава на всички яги или приношения, се появи на арената на Бали Махараджа 
като Ваманадева. С една крачка на левия си крак, Той достигна до края на вселената и с 
нокътя на големия си пръст, проби купола й. През тази дупка чистите води на 
Причинния Океан рукнаха във вселената като реката Ганг. Дивните води на Ганг имат 
цвета на рози, понеже са умили лотосовите нозе на Бога, които са посипани с 
червеникав прашец. Докосвайки неземните води на тази река, живите същества до едно 
могат да бъдат пречистени в умовете си от всички материални замърсявания; въпреки 
това Ганг винаги остава чиста. Тя има пряк досег с лотосовите нозе на Бога преди да 
дойде в тази вселена, затова я наричат и Вишнупади. По-късно е получила разни други 
имена като Джахнави и Бхагиратхи. След хиляди епохи водите на Ганг се спуснали на 
Дхрувалока, която е най-висшата планета във вселената. Затова всички учени и мъдри 
люде наричат Дхрувалока Вишну-пада, което означава планетата, намираща се в 
лотосовите нозе на Бог Вишну.”2 

                                                 
1 Из „Према Прадипа” от Бхактивинода Тхакура 
2 Из Седемнадесета глава на Първа Песен на “Шримад Бхагаватам” 



 
Шрила Прабхупада пояснява: “В този стих Шукадева Госвами възхвалява река Ганг. 
Водата на Ганг се нарича „патита-павани”, защото освобождава всички паднали 
същества. Доказан факт е, че човек който редовно се къпе в Ганг, ще се пречисти 
външно и вътрешно. Тялото му ще устоява на всички различни болести, а отвътре 
божествената посветеност към Върховния Бог ще се разкрива стъпка по стъпка. В 
Индия хиляди хора живеят по бреговете на Ганг и понеже редовно се къпят в нея, без 
съмнение ще бъдат пречистени, в телесен и в духовен смисъл. Мнозина мъдри хора 
като Шанкарачария са възхвалявали Ганг. Слава за Индия е да има такива прекрасни 
реки като Ганг, Ямуна, Годавари, Кавери, Кришна и Нармада. Всички онези, които 
живеят по бреговете на тези реки, по естествен начин ще добият духовно съзнание. 
Шрила Мадхвачария казва: “Бог Вамана стоял на десния си крак, а с левия прекрачил 
до края на вселената. Затова го наричат Тривикрама, онзи, който е извършил три 
велики дела.” 
 
Така се спуска Ганг. Когато трябва да приготвим вода ачман, имаме мантра, с която 
медитираме и призоваваме всички святи реки в ачман чашката: “ганга ча ямуна чайва 

годавари сарасвати нармада синдху кавери джалесмин саннидхим куру”. По този 
начин каним всички святи, свешени води в тази малка чашка и тя става много чиста. 
Затова с нея можете да пречиствате ръцете си и да извършвате пуджа. По този начин, 
докосвайки различни части на тялото със специални мантри, можете да пречистите 
цялото тяло. Защото ние твърдо вярваме, че светите реки пречистват съществуването. 
Много хора не разбират защо тези индуси отиват на Ганг и се къпят на такива 
претъпкани места – там със сигурност се развъждат инфекции. Просто не разбират. 
Например в Унгария през лятото всички реки са забранени за къпане, понеже са 
носители на зарази. Особено ако няма достатъчно вода и са попресъхнали. Ала Ганг – 
макар че е голяма река и много хора отиват там, а понякога дори може да се натъкнете 
на трупове, плаващи във водата – въпреки всичко има пречистващ ефект. Изследвана е 
от учени и биолози, които са открили, че тя има дезинфекционен ефект. Ако сложите 
някакви бактерии в кофа вода от Ганг, те ще загинат. Така че и във физически смисъл 
тя има силата да пречиства. Но ние не търсим физическа чистота.  
 
Веднъж трябваше да давам лекция на някаква конференция. Конференцията беше за 
различните аспекти на поклонничеството. Аз разбира се говорих за начина, по който 
хиндуистите ходят на поклонение, за светите градове и свещените реки. И знаете ли, 
няколко стари професори отначало слушаха с нежелание. Но по-късно, когато започнах 
да описвам защо Ганг е свещена за хиндуистите, те веднага започнаха да разгръщат 
тефтерите си, да си записват нещо и се заслушаха с голямо внимание. Понеже тя идва 
от лотосовите нозе на Бог Вишну, оттам е и нейната пречистваща сила. Това зависи и 
от съзнанието, с което посещавате святото място. Защото е казано, че човек който 
посещава някое свято място просто като турист и отива при някоя свещена река само за 
да се изкъпе, се счита за кон, муле или вол – нищо повече от животно.  

 
 
 

Този свят е пуст 

 



Досега ви казвах, че съществува нещо, но сега трябва да призная, че не съществува 
нищо. Всичко е едно. Пустотата е окончателната цел. Пустотата е реалността. В 
шастра се казва, че съвършеният човек е пълен като делва във водата и празен като 
делва на сушата. Така че заключението е: шунявада

1. И го заявявам смело. Защото това 
е истината. Целият този свят е шуня

2.  
 
В крайна сметка целият свят е пуст. Съгласни ли сте? Да?! Значи и вие също сте 
шунявади. Радвам се, че думите ми не са били напразни. Стараех се да ви науча толкова 
много пъти, и не е било напусто, много добре! Вие също разбирате, че в крайна сметка 
в този свят има само шуня.  
 
Когато ви казвам, че целия свят е пуст, уместен ли е в тази връзка въпросът “Защо 
казваш така?” или не е? Защо казваме, че целият този свят е пуст? “Шуняитам джагат 

сарвам… Говинда вирахена ме… Целият този свят е пуст… без Теб, Говинда!”3 Такава 
е нашата шунявада. Без Говинда цялата тази вселена, цялото това битие са съвсем 
пусти и празни. Ето затова сме шунявади. Ако го няма Говинда в сърцата ви, ако го 
няма Говинда в служенето ви – напразно е. Това е нашата шунявада. И аз съм шунявади 
защото понякога усещаме раздялата с Кришна. Макар да практикуваме йога, което 
значи връзка, при все това нашият най-висш идеал е випраламбха – когато не 

чувстваме присъствието на Кришна-Говинда. Значи когато ви липсва Кришна, тогава 
се превръщате в шунявади, понеже целият свят опустява за вас – изпразва се от смисъл, 
лишен е от същност. А когато сте с Говинда, тогава сте в йога. Двете фази на йога са 
самбхога и випраламбха4, особено на бхакти, защото бхакти говори за връзката.  
 
Тогава идва следващият въпрос: кой съм аз? Кои сте вие? Което е много тежък въпрос 
и на хората им е доста трудно да отговорят подобаващо. Да се открие истинската 
идентичност е много трудно. Понеже макар да сте поели по духовния път, имате 
множество заблуди. Така че трябва вярно да разберете кои сте – духовни души, 
търсещи своя дом, отбатно у дома, обратно при Бога. По този начин целият този свят 
ще опустее за вас. Откриете ли пътя към дома, оставете този свят зад себе си. Точно 
както кучето изоставя изпражненията си.  
 
Затова можем да кажем, че макар този свят да изглежда съвсем практичен, съвсем 
реален, все пак той е илюзия. Не забравяйте, каквото и да ви се случва, то е просто 
сънят на Вишну. Той ви сънува в различни ситуации. Това е йога нидра, Неговият 
съзидателен сън. Вишну само сънува този свят. И ако не виждате Вишну, който е 
творецът на този сън, светът е празен, просто една илюзия. “Шуняитам джагат 

сарвам – целият свят изглежда опустял без Теб.”  
 
Искате ли да изпълним този свят с нещо? Искате ли да имате някаква реалност? Нужни 
са ми практически отговори, не теоретични. Трябва да го изпълним, защото ако 
съществува само пустота, тогава животът ви става безсмислен. Това именно е начинът, 
по който се чувстваме без Кришна – че живеем напусто. И особено без Кришна-
Говинда. Защото кой е Говинда? Говинда е добрият пастир. Ето, в християнството 
също имат концепцията за Говинда. Името „Говинда” означава “който дарява щастие”. 
“Го” значи не само “крави”, но също и “сетива”. А този пастир се грижи тъй добре за 

                                                 
1 Философията на пустотата 
2 Пустота, празнота 
3 „Шикшаштака” 7 
4 Самбхога и випраламбха – единение и раздяла 



сетивата. Той отвежда кравите на пасището и те са много доволни. По същия начин 
Говинда ще изведе сетивата ви от полето на дейността и ще ги удовлетвори напълно. 
Той се грижи за кравите, Говинда се грижи за хората, донасяйки им удовлетворение. 
Затова без Говинда на практика няма нищо – нито отвън, нито отвътре; не съществува 
ни свят, ни душа. Понеже е безполезно – няма смисъл, няма цел.  
 
Ала има ли го Говинда, тогава всичко е преизпълнено. Целият свят става обител на 
радостта. Животът се превръща в щастие вместо в страдание. И в крайна сметка целта 
ни ще бъде пълнота, вместо пустота. Така Говинда, добрият пастир, ни помага да 
намерим удовлетворение.. 
 
Вие на кой вид шунявада казахте „да” в началото? На тази, или на някакъв друг тип? 
Понеже аз се стремя да следвам тази шунявада. Да приключа със света и да приключа с 
отделеното си съществуване. Тогава не остава нищо – нито от този свят, нито от тялото, 
нито от отъждествяването – шуня, пустота. Най-сетне стигаме до пустотата. “Целият 
свят е пуст без Теб, о Говинда!”  
 
Но направим ли следващата стъпка, тогава можем да изпълним света – с много бхакти 
например. Защото Говинда е привлекателен и ще привлече към себе си 
преданоотдадените. Понякога Кришна е безразсъден. Упражнява привличащата си сила 
в много по-голяма степен от продуктивната си сила. Например привлича много повече 
преданоотдадени, отколкото може да побере ашрама. Понякога Кришна изобщо не е 
практичен, но въпреки това е много привлекателен.  
 
Друг път усещаме и един различен вид шуня. Когато вие си отидете у дома, нашият 
ашрам ще бъде шуня. И сърцата ни също ще чувстват единствено раздялата. Затова е 
много хубаво да се срещаме и разделяме с бхактите, защото по този начин 
медитацията ни ще бъде по-силна. Когато сме с тях е хубаво; но когато не сме е още по-
хубаво.  
 
Всъщност каквото и да правите тук трябва да бъде съответствващо отражение на онова, 
което правите там. Ако от сърце общувате с преданоотдадените, ще развиете някакви 
чувства. И от тези чувства ще разберете какви са чувствата в духовния свят. Ако по 
някакъв начин започнем да служим на гуру, Кришна и ваишнавите тук, можем да се 
научим да им служим и в духовното небе. Това е смисълът на нашето съществуване. 
Това е и светът, който Кришна осигурява за бхактите. Кришна дарява на 
преданоотдадените един цялостен и пълен свят. Пълен с разнообразие, пълен с 
реалност – сат. Сат е в началото, реалността, съществуването е в началото. Не е така, 
че от нищо произлиза нещо. Нещо може да произлезе единствено от нещо. Животът 
идва от живот. Шрила Прабхупада казва: животът идва от живот. Шрила Шридхара 
Махарадж казва: любовта идва от любов. Това са по-висшите тайни на ваишнавската 
философия.  
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