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Столът на Наполеон 

 

 

Харибол, скъпи бхакти! 
Моля приемете нашите смирени и почтителни поклони. 

 
С благословиите на нашия любим Гурудева Бхакти Камала Тиртха Махараджа 
започваме нов пощенски списък наречен „Шаранагати” и се молим за благосклонността 
на Божествената Двойка и на всички вас, милостиви вайшнави, да можем да 
изпълняваме това служене. 

 
Идеята, която стои в основата на това е общността ни да бъде винаги свързана и 
обединена около нашия Учител, чийто безценни слова и поучения ни помагат винаги да 
помним и никога да не забравяме Божествената Двойка.  

 
Веднъж Гурудев ни разказа историята за стола на Наполеон: „Когато Наполеон 
атакувал Русия, той пропуснал да пресметне едно нещо: че е твърде далеч и че е твърде 
студено. Така че войниците му били в много тежко положение. Те били малка група и 
било толкова студено, че колкото и да опитвали да се опазят, щели неминуемо да 
замръзнат. Тогава той измислил този стол. Войниците седнали в редица един зад друг 
по следния начин: представете си че пред вас седи друг вайшнава, пред него друг, пред 
него друг – образувайки кръг. Така се топлели заедно като се прегръщали един-друг и 
споделяли топлината. И по такъв начин оцелели в тази студена нощ. По отделно всеки 
сам би загинал. Но като седели в кръг един зад друг и се обгръщали, те оцелели.” 

 
По подобен начин и ние бихме премръзнали до смърт ако бъдем оставени сами, без 
топлината на нашата благодатна садху-сангха. Затова бихме искали да започнем 
ежеседмично да споделяме малка част (по 1-2 странички) от ученията на нашия 
Гурудев и това да ни бъде здрава опора във времена на трудност и вдъхновение във 
времена на радост. Изданията ще бъдат на английски, унгарски и български език, така 
че всеки да може да се възползва от тези хари-катха. 
Ако по някаква причина не желаете да участвате в това, просто се отпишете от 
пощенския списък.  

 
С надежда че ще приемете този опит и милостиво ще ни извините за грешките, които 
може да ни се изплъзнат въпреки всичките ни усилия, 
Оставайки ваши в името на служенето: 

 
Читра Деви даси 
Палана Шакти Деви даси 
Манохари даси 

 
Ванча-калпа тарубхйаш ча                             
Крипа-синдхубйа ева ча 
Патинам паванебхйо 
Вайшнавебхйо намо намаха                             
 
 
 

 



1.Кришна, гуру и служенето никога не се губят 

 

Всеки религиозен процес има някои съвсем основни елементи, като например 
контролирай се, пречиствай сърцето си, извършвай някакво активно служене, опитвай 
се все повече и повече да се само-идентифицираш на духовната платформа, не на 
материалната. Това са общи съвети. А какъв е специфичният съвет на Кришна Бхакти? 
Пейте Харе Кришна. Никой друг не говори за това. Какво означава то – възславяйте 
Бога като извиквате името Му. Пейте Харе Кришна – това не е някакъв сектански 
призив, който да ви повлече в лоша посока. Смисълът му е – славете Бога. 

Ако някой ви извика по име какво ще направите? Нима ще отвърнете лице: „Не 
искам и да чувам.” Не, вие естествено се обръщате: „О, мен ли търсиш. Ето ме, тук съм 
и съм твой приятел.” Една от характеристиките на вайшнавата е че той е приятел, добър 
приятел. Приятел в нужда се познава. Лошият приятел е точно като сянката ви – следва 
ви само когато слънцето свети върху вас. Когато вече не сте в светлината, лошите 
приятели изчезват. Това е много полезно, тъй като по такъв начин можем да разберем 
кои са истинските ни приятели. Дали сме приятели единствено докато ние плащаме 
сметката, или и когато сме в нужда... 

И ако влагате вярата и доверието си единствено в хората, в другите живи 
същества е много лесно да бъдете разочаровани отново, и отново, и отново... Но 
качествата на Кришна се проявяват в чистия предан и приятелството, способността да 
бъде приятел когато става дума за един вайшнава е отражение на оригиналното 
приятелство на Бога. И така, Кришна никога няма да ви изостави. Неговата сянка е 
тъмна. Кришна също е тъмен. Но Той няма да ви изостави. Той не е с вас единствено 
докато се къпете в светлина. И когато всички други ви напуснат, Той ще остане. 
Кришна никога не се губи. Гуру никога не се губи. Служенето никога не се губи. Не 
забравяйте тези три мънички неща. 

Кришна казва че „Тези, които са съкровено свързани с Мен Ме прегръщат в 
сърцата си. Аз съм в сърцата им. Те също са в Моето сърце.” Така че Кришна никога не 
се губи. Ако вие не Го изгубите, Той никога няма да се изгуби. 

Кришна бива наричан също ади-гуру, първият духовен учител. Гуру е функция 
на Бога – да ни учи, да ни напътства, да ни помага да се завърнем към Него. И така 
посредством различни личности, посредством различни помощници Той простира 
помощта Си към нас. Чрез Баларам, чрез Нитйананда, чрез Ананга Манджари, чрез 
Радхика Той ни протяга помагащата Си ръка. Гуру е божествен. Божествено 
проявление, проявление на божествената подкрепа на практическо ниво. И това никога 
не се губи! Гуру-таттва никога не се губи. Гуру-принципът никога не се губи. Веднага 
щом поискате да видите това – ще го видите! Не искате ли да го видите – дори и най-
добрият гуру да седи до вас, никога не бихте го разпознали. Когато ученикът е готов 
гуру ще дойде. И това не означава, че ще срещна своя духовен учител когато съм готов. 
Аз може и да го познавам от 200 години, но когато съм готов, ще го разпозная. Така че 
гуру никога не се губи. Защо? Защото при посвещението ученикът дава обет: „Ще те 
следвам. Никога няма да те изоставя.” Но гуру осначава „тежък”, тежка категория. Гуру 
е шампион от тежка категория. Ученикът е шампион от лека категория. Затова той 
може да рече: „Да, аз си мислех така в началото, ама вече мисля по различен начин. И 
сега те напускам. Промених си решението.” Но гуру никога не се променя. Защото при 
посвещението той също дава обет: „Ще те следвам. Където и да отидеш, ще дойда с 
теб. И ще те върна обратно.” Това е много дълбока връзка. Така че гуру никога не се 
губи. Гуру-татва никога не се губи. 

А какво да кажем за служенето? Служенето също зависи от нашето виждане. 
Искате ли да служите, ще намерите неизброими начини за това. Не искате ли да 



служите, никой не може да ви принуди. Понякога може да си мислим:  „О, за да служа 
ми трябва това, необходимо ми е онова... толкова много инструменти.” Но е нужен 
един-единствен инструмент и той се нарича желание, готовност. Ако поискате, гуру ще 
ви даде толкова много служене че ще побегнете! Някои от старшите ученици на Шрила 
Прабхупад, саннйаси, са плачели пред него: „Това е прекалено, не мога да го свърша. 
Моля те! Снеми малко товар от гърба ми.” А какво е вашето положение? Плакали ли 
сте някога пред духовния си учител: „Умолявам те, дай ми да си поема глътчица 
въздух!” Какво е нивото на вашата отдаденост? Шампиони лека или тежка категория? 

Никога не бива да си мислим, че сме постигнали, че сме довели до край  
отдадеността. Кришна не се интересува от това колко сте му дали. Той се инстересува 
колко сте запазили за себе си. Служене означава да сме свързани. Казвам и повтарям: 
вярата без дела е мъртва. Затова трябва да изразяваме своята вяра. Какво е 
определението за любов, дадено от ачариите? Любовта е служене, грижа. Това е 
любовта. Много е практично! Не е нещо мистично и мъгляво, а съвсем практично. В 
любовта си трябва да сме практични. Как бихте могли да изразите своята любов? Като 
направите нещо! Толкова е просто. Това не бива да е философия, то трябва да бъде 
хлябът ни насъщен. 

Като уравнение е: любов = служене. Но може да го обърнете и наобратно: 
служене = любов. Недейте да забравяте това! Служенето трябва да бъде изпълнено с 
обич приношение за удовлетворение на Бога, а не някакво тежко усилие, което едва 
изтърпяваме. Не някакви регулативни формули, а нежно предлагане. Това е служенето. 
Нима то някога може да бъде изгубено?! Шансът да поднесем от цялото си сърце и с 
всичките си чувства нещо на Върховния? Мисля че тази възможност никога не се губи. 

Понякога сме дотолкова заети да извършваме служенето си, че забравяме да 
отдадем качеството на това служене на Кришна. Служенето трябва да бъде качествено 
служене. Понякога формалностите препречват погледа ни и забравяме заради какво 
всъщност сме започнали. Започнали сме този процес заради Красотата и Любовта. Не 
за страдания и интриги. И този шанс никога не се губи. 

Може би Кришна ще премахне всички трудности. Понякога може да ни се 
струва, че Той отнема дори инструментите ни за служене, инструментите за 
собственото Му служене. Но на Него не Му трябват инструменти! Той иска ВАС! Иска 
вас, лично. Точно както гопите – те не били удовлетворени от някаква теоретична 
медитация върху Върховния. Помните историята как те се срещат на Курукшетра... има 
един красив стих, в който се казва: „Същата пълнолунна нощ е, и ние сме същите – ти и 
аз – същия лек ветрец повява откъм хълмовете Малайа... Всичко си е същото. Само че 
не мога да те прегърна. И това е безгранично страдание. Все пак нещата са различни.” 
И така... когато те се виждат отново почти всичко си е същото. Но тъй като са 
възпрепятствани да се срещнат на воля, интензивността нараства. Така че шансът за 
възвишено служене никога не се губи. 

Тогава Кришна рекъл: „Добре, не можете да Ме виждате винаги, понеже съм 
зает със Своето царство, но мога да ви дам един съвет. Можете например да медитирате 
над Мен.” И обичайно ако Бог ви каже: „можете да медитирате над Мен” вие бихте 
били доволни, нали? Но какъв бил отговорът на гопите? „НЕ. Нас не ни удовлетворяват 
някакви си теоретични медитации върху Теб. Ние искаме ТЕБ, лично Теб! Не ни стига 
един образ, не ни стига някаква мисъл! Искаме самия Теб!” 

Затова може би Кришна премахва всичко, което пречи на виждането ни: 
„Погледнете Ме. Ето Ме.” Така че шансовете за служене никога не се губят. Кришна 
никога не се губи. Гуру никога не се губи. Служенето никога не се губи. 

 
 



 
2. Да танцуваш с бял ангел 

 

 Людете имат различни разбирания за гуру. В повечето случаи желаем да се 
наслаждаваме на закрилата му. И често забравяме да платим цената - така да се каже – 
да дадем нещо в замяна. Но това е напълно нормално: докато сме все още деца в 
духовния живот ние знаем само да искаме, искаме, искаме. Но с примера си гуру ни учи 
как да даваме, даваме, даваме. И истинският гуру не изисква служене към себе си. 
Истинският гуру никога не казва: „Обожавай ме, служи ми.” Той винаги казва: 
„Обожавай Бога и служи на преданите.” А в нашата духовна традиция позицията ни е 
дас или даси, слуги. Това означава че всеки е по-нависоко от нас. Затова нека бъдем 
почтителни и смирени към всички. 
 Нима можем да обясник как гуру се появява в живота ни? Не мисля, че бихме 
могли. Той е като светкавица – идва и донася светлината. Онова което е било толкова 
трудно и мрачно досега, изведнъж става очевидно и съвсем лесно. Защо? Нима гуру 
прави някакви чудеса с нас? Нима е магьосник, който ни омайва с мантри? Е да, има и 
някакви мантри... Но магията е на друго ниво. Гуру има силата да извади магията от 
нас. Той сякаш ни катализира. Защото основното нещо е в ученика, във възприемането 
на ученика. Гуру има какво да даде. Но ученикът трябва да е готов да го приеме. И ако 
сте готови да приемате, тогава започват да стават чудесата. Понякога разпознаването на 
гуру става много бързо, друг път отнема известно време – но когато и да се случи, 
щастието започва в живота ни. 
 Какво казвате когато се отдавате: „Аз съм твой вечен слуга.” Не временен слуга. 
Днес да, утре – може би... Не, аз съм твой вечен слуга. Вечен значи „от днес насетне. 
Ще те следвам завинаги.” Това също е едно усещане за вечност. 
 И както сме говорили, ученикът винаги може да каже „не”. Но гуру никога не 
може да каже „не”. Защото той представя божествената милост. Как може милостта да 
ви каже „не”?! Милостта не може да каже „не”! Милостта може да каже единствено 
„да”! Вие също трябва да сте милостиви към своите духовни учители. Вие също трябва 
да им казвате „да”.  
 Специалната сила на предания е в неговата отдаденост. И сме такива щастливци 
ако има на кого да се отдадем. Какво е чувството на предания, когато се отдава: „О! 
Сега вече имам дом! Имам закрила! Имам учител!” Това е фантастично усещане! 
„Търсех приятели, а срещнах своите братя и сестри! Търсех Бога, а намерих любовта! 
Живеех в тъмнина, но някой с благ огън ме осветли!” 
 Отдадете ли се ще полетите! Опитайте! Няма да вървите – ще тичате! Няма да 
плувате – ще хвърчите! Не просто ще живеете, а ще постигнете съществуването. Няма 
да сте просто щастливи, но ще ликувате. Затова връзката с гуру е толкова специална. 
По негова милост ще се сдобиете с крилете си. Гуру не иска да ви натика в калта. Той 
иска да ви накара да полетите. Иска да дари криле на душата ви. 
 Друг живот е, срещнете ли духовния си учител. Измеренията започват да се 
променят. Времето не преминава, а долавяте вечността. Пространството се преоформя, 
губи първоначалната си форма. В присъствието на Шри Гуру усещате много специални 
чувства. Около него витае божествена атмосфера, тъй като той представя духовното 
небе. 
 Когато се опитвах да се присъединя към бхактите, моите духовни братя бяха 
толкова великодушни, че успяха да ми организират среща с бъдещия ми духовен 
учител. Внезапно бял ангел влезе в стаята ми. Толкова беше явно какво трябва да правя 
оттук нататък. Той ме попита: „Как върви превода?” „Бавно” отвърнах. А той рече: 
„Това не е добре, трябва бързо.” И от същия този миг нещата започнаха да се случват. 



Така че внимавайте! Ако не искате да танцувате – недейте да се срещате с духовни 
учители. Защото те искат да танцуват. И си търсят партньори за този танц. Затова ако 
не ви се танцува... 
 Но разбира се, ние всички сме готови да танцуваме. Защото сърцата и душите 
винаги се усмихват, пеят и танцуват. И присъствието на Шри Гуру, присъствието на 
Гурудев е много сладко и същевременно много изпълващо. Но истинката му значимост 
уви можем да оценим в неговото отсъствие. Затова бих препоръчал на всички: правете 
нещата докато сте способни да ги правите. Не губете и миг! Каквото и служене да 
можете да свършите утре – свършете го днес! Недейте да пропускате възможността. 
Животът в преданост не е даденост. Няма гаранция, че утре ще можете да правите 
същото. Затова трябва да го направим днес. 
 И да ни липсва или да сме разделени от духовния си учител – това е най-
голямото нещастие за ученика. Въпреки това аз се чуствам много щастлив. Защото след 
напускането си, духовният учител се завръща при ученика. Завръща се в много 
специален облик; завръща се като ученик. Размножава се и се завръща като множество 
ученици. Затова едното ми око плаче, а другото се усмихва. Защото учителят ми си 
замина, но вие дойдохте. И аз се опитвам да му служа чрез вас. Така че вие сте мои 
духовни учители. Затова когато някой ме запита: „Колко ученици имаш?” аз винаги 
отвръщам: „Нямам.” Аз нямам ученици. Имам само учители, на които да служа. 
 Не знам дали ще се съгласите или не, но моля ви, помислете! Кое е по-добре – да 
ръководиш или да служиш? Расъдете сами. 
 
 
 

3. Белият, железен, лош Кришна 

 

 Наскоро проверявах в речника значенията на думата „кришна”. Много е 
интересно! Един от преводите е „черен” – това го знаем. Има някои други значения в 
смисъл на „палав, немирен”. Познаваме природата Му, така че това също е разбираемо. 
След това има още други значения; но накрая има един превод че „кришна” означава 
„арджуна”. А „арджуна” значи „бял”! И така – черно значи бяло! А Кришна значи 
Арджуна! Знаем, че Кришна е този който изпява „Бхагавад Гита”, а Арджуна е който я 
слуша. Знаем и че те са много добри приятели. Тогава се замислих: как е възможно 
черното да означава бяло!? И просто ми хрумна, че това е възслава на сакхйа-раса! 
Защото в тяхното приятелство има толкова много чувства, че черният Кришна става 
бял Арджуна! Те са толкова свързани в приятелството си, че черното става бяло! А 
бялото става черно! 
 Така че такава е тяхната дълбока емоционална връзка. Кришна означава 
Арджуна, недейте да забравяте това! Но това не беше краят на речника. Имаше и още 
някои значения. Следващото значение на „кришна” е „железен”. Макар да знаем, че 
Кришна притежава всепривличаща сила, според речника Той е едва „железен”. Кой 
тогава е магнитът? 
 Магнитът притежава привличащата мощ! Специалната сила е в магнита! А 
железният Кришна само отвръща на тази енергия. Кой тогава е тази енергия?... Чрез 
добавъчната сила на тази енергия Кришна има своята всепривличаща мощ. И тук вече 
не става дума за приятелство. Това е друга раса. Затова понякога си струва да се 
погледне в речника. 
 Нима не е това красив процес – когато черното става бяло, а бялото-черно? 
Когато желязото ще се сдобие с магнетична мощ, а ние ще бъдем превлечени от тази 
магнетична сила. Според мен това е прекрасен процес!  



 Друго значение на „кришна” е „лош”. Кога е лош Кришна? С гопите! През 
цялото време!!! Та той ги погубва! Непрекъснато им казва „елате, елате”, а после ги 
разочарова! Нима не е жестоко? Но това отново е въпрос на деликатен вкус, на 
пречистен вкус. Защото Неговата жестокост не е обикновена жестокост. 
 Така че Кришна понякога е жесток, Той не спазва обещанията си... И още 
толкова много други неща прави. Но заради тях Го възхваляват, тъй като по този начин 
божествената Му природа се разкрива още повече. Той не е някакъв обикновен Бог 
който е вечно добър, та чак скучен. Кришна винаги е интерен! Всеки ден Той има да ни 
каже нещо ново. Особено пък ако си помислим, че най-сетне нещо сме разбрали – още 
в същия миг Той ще разбие идеите ни на пух и прах! Така Той ни държи в движение. 
Защото животът в преданост е динамика. Нужни са вълни! 
 Дори когато Той е жесток – това е сладко. Дотолкова, че никой не може да Го 
остави. 
 
 
 

4. Атмосфера на доверие 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.2005, София) 
 

 Намерението е нещо естествено за душата. А лошото намерение показва 
дисхармония в естествените функции. В крайна сметка можем да проследим всичко 
назад до фалшивото самоопределяне. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Когато 
започна да действам от личния си отделен интерес, без да зачитам централния, 
върховния интерес на Кришна, тогава можем да наречем това „лошо намерение.” Ако 
се опитвам да използвам нещо за себе си, пренебрегвайки божествената структура. На 
практика това се изразява в злоупотреба със свободата – с мъничкото свобода която 
имаме. Защото можем да оползотворим енергията си в хармония с божествената воля; а 
сме свободни и да не я вложим в тази хармония. 

Което означава да не действаме за духовното благо на другите, а да чувстваме че 
непосредственият ни интерес е по-важен от духовното израстване на останалите. Това 
се нарича изкривено виждане или изкривена ценностна система. Все пак въпросът е 
сложен, тъй като всеки човек се нуждае от някакво пространство, от място за развитие; 
всеки си има някакви спечифични интереси – само негови или нейни. Нуждаем се от 
мъничко пространство за самите себе си, от мъничко свобода. А по естествен начин 
това би имало някакво въздействие върху останалите. Само поради това че живеем, ние 
се намесваме в живота на другите. Понеже аз дишам твоя въздух! Взимам някаква 
енергия от света, от вселената, която ти не можеш да използваш защото аз вече съм я 
заел. Така че има вмешателство – ако липсва хармония. Но ако аз съм чист в 
намеренията си, тогава ще мога да дишам така, че и ти да можеш да дишаш. Принципът 
в това отношение би трябвало да бъде: живей и остави и другите да живеят. И не 
забравяйте определението за светец – разбира се, има много определения, но едно от 
тях е, че светец е онзи който живее за другите. Моят светец не диша против мен, той 
диша за мен. 
 Така че в практическо отношение лошото намерение може да се проследи до 
илюзията. Забравяме за универсалните принципи и наблягаме твърде много на своите 
лични интереси. Колко пъти сме повтаряли „Тринад апи суничена”? „Бъди по-смирен 
от стрък трева, по-търпелив от дърво, отдавай почитания на останалите без да очакваш 
нищо за себе си.” Считам че този е общият идеал за всички вайшнави. Всички са 
съгласни: „О, много хубаво!” А къде е практическото му приложение? Толкова далеч 
сме от това!... 



 И така, лошо намерение означава да забравим да работим за духовното добро на 
другите. Можем да наречем това химса, насилие. И физическото насилие не е толкова 
престъпно, защото наранява единствено тялото. Но духовното насилие е наистина 
греховно. Защото тогава се опитвате да въздействате на душата, да притесните душата. 
 Лошото намерение е като водовъртеж. Допускате една лоша мисъл и тя просто 
превзема способността ви да разсъждавате, завличайки ви все по-надолу, надолу и 
надолу до самото дъно. Не мисля, че един истински вайшнава би могъл да има такива 
лоши мисли: „Ще причиня тревога на останалите!” Това е отвъд моето въображение. 
Но може би съм прекалено наивен и не знам какво би могла да ни поднесе Кали Юга в 
това отношение... 
 А как на практика да избегнем такова лошо намерение – всички трябва да имаме 
един и същ идеал: „Тринад апи суничена.” И да отглеждаме желанията и чувствата си. 
Казано е, че трябва да питаем много топли, хубави чувства към преданите в сърцето си. 
 Така че нека стигнем до едно възвишено ниво, където да се разбираме по 
правилен начин. Трябва да имаме много открита и изпълнена с доверие атмосфера, да 
имаме открито общуване. Разбира се, без атмосфера на доверие не може да има открито 
общуване. Затова считам че това е първото. 
 В писанията четем, че вайшнавите са перлите на света. И въпреки това не 
вярваме, че точно този вайшнава, който седи до мен е от същия тип! Трябва да се 
освободим от лошите си обусловености. Твърде много сме склонни да забелязваме 
грешките и страховете. Готови сме да си въобразим демони дори в слънчевата 
светлина. 
 Трябва да умеете да се пазите – недейте да влизате в разговори, в които двама 
бхакти се събират и започват да говорят за трети – но по недобър начин. Незабавно 
започват да критикуват третия, четвъртия, петия... Това НЕ Е садху-сангха. Това е 
клюкарстване. Недейте да се оставяте да бъдете въвлечени в такова нещо – то ще 
развали, ще отрови атмосферата. Защото ако говорите лошо за някого, можете да си 
представите какво се случва с вас когато ви няма. Същото. Трябва да ОТРЯЗВАМЕ 
тази склонност. Нека създадем атмосфера на доверие. 
 Следващата стъпка, умението как да създадем такава атмосфера е да престанем с 
критицизма. И второто нещо е открития разговор. Ако имам проблем с теб – трябва да 
отида ПРИ ТЕБ, не при него. Трябва да сме достатъчно открити, чисти и смели, така че 
да разговаряме един с друг. 
 Ако някой не ви моли за помощ – тогава трябва да сте много смирени, много 
силни и много състрадателни за да му помогнете. Инак людете биха приели това за 
насилие, духовно насилие. Затова ако някой не ни попита: „Моля те, посочи ми 
грешките ми”, тогава не бива да вадим списъка с недостатъците, а списъка с 
положителните качества. Вайшнавите също са хора. Обикновено. Може да има и някой 
небесни ангели, но обикновено са хора, прости човешки същества. Така че ако 
започнете с: „Гурудев нали ти каза да ставаш по-рано и да вършиш повече служене!” те 
ще го правят, но не на драго сърце. Кажете им: „О, Гурудев толкова цени твоите 
усилия! Кришна винаги приема служенето ти!” И това не бива да е ласкаене! 
Ласкателството определено трябва да се избягва, защото то е просто друг тип измама. 
Но действително да оценявате добрите качества на другите и да се фокусирате в тях – 
опитайте и ще видите да стават чудеса! И не само с другите, но и със собствения ви ум, 
със собствения ви манталитет. Другите ще полетят, а вие ще изпитвате много красиви 
чувства. 
 Нека да гледаме каква е тенденцията и да се учим да виждаме хубавото. В това 
отношение преданите трябва да станат като Кришна. Казвал съм ви много пъти: 
Кришна не се интересува от грешките ви и от лошия ви характер. Но Той успява да 



види малката искрица у вас и да й даде свеж въздух, така че тя да се разрасне и разгори. 
Него не го вълнуват недостатъците ви. Вълнуват го единствено малките ви старания и 
усилия, и тях Той се опитва да подкрепи. Нека и ние имаме същия манталитет – нека 
виждаме добрите намерения, добрите способности, добрите склонности на останалите 
и да пропускаме или прощаваме недостатъците. Кое е по-важно – малката грешка или 
голямата преданост? 
 Ако служенето ви е такова – да привличате вниманието на другите върху 
недостатъците им, това е много тежко служене. То е само за най-висш клас 
преданоотдадени. Защото такова служене се нарича „гуру”. На него му се налага 
понякога да се фокусира и върху грешките ни. Гуру не се замърсява когато се 
съсредоточава върху недостатъците ни. Но ако ние се концентрираме върху 
недостатъците на останалите ще се омърсим. И тогава грешката няма да е отвън, в 
другия човек, а ще е вътре в ума ми. Затова нека се стремим да избягваме това по 
всякакви начини. 
 Така че станете като Кришна! Винаги виждайте доброто у другите. Нека се 
развиваме, нека се учим. Смирената душа никога не губи. Никога. 
 
 
 

5. Вриндаванската Кралица 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.05.2005 вечерта, София) 
 

 

 Една от любимите ми истории е... то не е точно история, а по-скоро 
темперамент, чувство, настроение.... когато Шримати Радхарани е тъжна. Обикновено 
обичаме да слушаме истории, в които има радост. А радостта идва от йога или самбхога 
– когато влюбените се срещат, когато са заедно. Знайте че любовните истории не са 
измислени в Холивуд. Това е оригиналната история. Но както в истински трогателните 
филми винаги се говори за раздяла – понеже осъществената любов не е толкова 
интересна – неосъществената любов, тя е интересната! Има тъга. Има болка. Но все пак 
тази болка е толкова дълбоко емоционална, че на нас историята ни харесва. Подобна 
любовна история става хит в киното. Милиони хора отиват да видят филма. Свързано е 
с тези чувства... Когато Радха и Кришна се срещат – това е радост, много силно и много 
възвишено чувство. Но когато са разделени.... тогава чувствата са дори още по-
дълбоки. Само си представете; ето сега ние седим тук заедно, обменяме тези мисли – и 
е екстазно! Много е хубаво, много удовлетворяващо. Но когато си идете у дома и 
започне да ви липсва компанията на Шрила Садху Махарадж – тогава ще можете 
наистина да оцените скъпоценността й. Да бъдем в йога, да имаме общуването е много 
хубаво. Но когато ни липсва тази връзка, чувството е дори още по-проникновено. Така 
че срещата между Радха и Кришна е много интензивна и възвишена, в това няма 
съмнение. Но Тяхната раздяла... Когато има НУЖДА – тогава е много по-интересно. 
 И понякога тези чувства са толкова силни, че Радхика е близо до смъртта. 
Температурата Й се покачва, след това спада почти до ледена студенина. Цялото Й тяло 
е пресъхнало – в него липсва елементът вода.... Жизнената енергия почти Я напуска... 
Тя не диша, едва диша... Всички във Вриндавана са напълно съкрушени... Защото 
Вриндавана си няма крал, това не е кралство, това е краличество. Вриндавана си има 
една-единствена Кралица. И без тази Кралица цялото селце загива! 
 Друг път, когато Кришна Я е огорчил твърде много, Тя просто се свлича на 
земята... неспособна да промълви и дума... толкова дълбоко поразена от чувства, 



толкова разочарована, че може единствено да драска някакви фигури в пясъка... Това 
ми е любимата история.... 
 И когато видя бхактите в същото угнетено настроение, това направо ми разтапя 
сърцето. И аз правя всичко възможно, та те да се доближат до тези чувства, до 
божествените дълбини на раздялата. 
 Единственият проблем с раздялата е мисълта, че това е единственият път. 
 
 
 

6. Вайшнавските качества 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.05.2005 вечерта, София) 
 

 Вайшнавите имат две качества: едното е калпа-тару, а другото каруна-синдху. 
Калпа-тару е специално дърво, дърво което изпълнява желанията.. В духовния свят без 
значение каква нужда изпитвате, просто отивате до някое дърво, изричате желанието си 
и то начаса се изпълнява. Но недейте да бъркате това с материалната сфера. Тук при 
което и дърво да отидете и да промълвите молитвите и желанията си – няма да има 
резултат. Тукашните дървета раждат само по един вид плод – ако въобще дадат 
някакъв. Но в духовната равнина дърветата могат да родят какъвто плод пожелаете. 
Затова те са вълшебни дървета. 
 И така, едно от качествата на вайшнавата, на чистия слуга на Върховния Бог и на 
Божествената Двойка е да стане като дърво, изпълняващо желания. Но ако идете при 
такъв извисен духовен човек с някаква материална мотивация, няма да има резултат. 
Защото духовното дърво на желанията не може да породи материални резултати. 
Затова и великият светец не може да ви благослови с материални облаги, тъй като той 
желае духовното ви добро. Но когато и да срещнете чист отдаден на Бога и да му 
поискате нещо духовно, ще го получите. Така че не пропускайте възможността. Когато 
и да срещнете чист преданоотдаден – помолете за благословиите му.  
 Защото истинският вайшнава има и още едно качество – каруна-синдху, океан от 
милост. Затова и ако помолите за благословии, ще получите безгранични благословии. 
Понеже той е досущ като безбрежен океан и притежава неизчерпаеми количества 
милост. 
 Но тази молитва се казва към бхактите. „Отново и отново поднасям изпълнените 
си с почит поклони в лотосовите нозе на вайшнавите, които са досущ като духовни 
дървета на желанията и като океани от милост, и които са винаги склонни да служат за 
духовното добро на всички живи същества.” Много пъти бхактите казват това 
накратко: „Ванча калпа, прабху!” Но кажете цялата молитва! Или пък друга една кратка 
форма – ПАМХО (Please accept my humble obeisances). Не го орязвайте, недейте да го 
съкращавате! Винаги го казвайте цялото. „Моля те, приеми моите смирени почитания.” 
Ванча калпатарубхйаш ча/ крипа синдхубйа ева ча/ патинам паванебхйо/ вайшнавебхйо 
намо намаха! 
 Това не е нещо лековато: ей, ванча калпа! Не го приемайте несериозно. Що за 
молитва е това? Трябва да вникнем в смисъла на тази молитва. Трябва да имаме 
отношението към чистия предан, че „О, аз те обожавам като дърво на желанията. За 
мен ти си океан от милост!” Това е част от духовния обмен. Когато изразяваме 
благодарността си към някой преданоотдаден, по този начин ние му служим. А това е 
нашият идеал – да станем последните слуги на слугите, което е много възвишено 
качество. В материалната сфера слугите не са особено на почит. Всички искат да са 
господари. Казват: „По-добре да си господар в ада, отколкото слуга в рая.” Такова е 
материалното съзнание. Защото, казват. „В ада компанията е добра.” Но компанията в 



рая е далеч по-добра. Затова ако служиш на някой преданоотдаден с такава красива 
молитва и имаш отношение на уважение и отдаденост към него, какъв ще бъде 
резултатът? Той също ще повтори: „О, ванча калпатарубхйаш ча...” Той ще каже тази 
молитва към ТЕБ! А какво е това – това е покана да развием тези качества у себе си. Да 
станем като дървета на желанието и като океани от милост. 
 Така че ние не бива да оставаме обикновени човешки същества, практикувайки 
Бхакти. Трябва да станем уникални. Да придобием тези специални качества: винаги да 
се стремим да служим за духовното благо на останалите и винаги да се опитваме да 
провеждаме потока на вечната милост към тях. Кога ще сме способни да правим това? 
Когато сме свързани. Когато сме в Йога. Ако сте свързани към неизчерпаемия 
източник, тогава чрез вас всичко може да се прояви за останалите. 
 Затова се стремим към тази връзка. Това е Йога – да бъдем свързани с 
Върховния. Но всякакъв вид Йога ли би ни удовлетворил? Не, имаме нужда от 
квалифицирана Йога. Нашата Йога се нарича Бхакти. Бхакти означава подход към 
Абсолютната Истина с чувства. Така че този е пътят на отдадените – качествена Йога, 
качествена връзка. Не бива да ставате обикновени дървета. Трябва да станете 
изпълняващи желанията, специални дървета! И не само някакви малки локви вода след 
дъжда – но да станете океани от милост. 
 
 
 

7. Вълните 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж и Б.В.Садху Махарадж, май 2005, София) 
 

 Тиртха Махарадж: Много съм щастлив да пристигна в София и да се порадвам 
на божествената компания на Шрила Садху Махарадж и на всички вас. Защото всички 
онези, които се стремят да посветят живота си на божественото служене на Шри Шри 
Радха-Кришна са много специални люде. Казва се, че вайшнавите са като скъпоценни 
камъни; затова нека ги ценим като такива. Колкото повече вайшнави имаме около себе 
си, толкова сме по-богати – а всеки иска да бъде богат човек. Но ние трябва да сме 
богати със своето общуване, трябва да сме богати на божествени качества и да сме 
богати със служенето си. 
 Бхакти като процес работи по много интересен начин. Много е могъщ и действа 
незабелязано. Наистина, не знаем как става, но ефектите са на лице. И не можем да му 
се противопоставим, неустоим е. Така че това са характеристиките на Бхакти: тя е 
много мощна, невъзможно е да се разбере как действа, и въпреки това е неустоима.  
 Влезем ли в досег с Хари, гуру и вайшнавите, тогава тази неустоима сила 
започва да се проявява в живота ни. Понякога тя е скрита, друг път е съвсем очебийна. 
И докато ни липсва достатъчно вкус да я почувстваме, ще са ни нужни доказателства. 
Но когато живеем, когато плуваме в океан от възвишено съзнание и божествена любов, 
тогава е толкова очевидно, че не се нуждаем от никакви доказателства. Можем просто 
да заживеем всред този божествен елемент.  
 И така, следвайки стъпките на чистите предани, молейки се за техните 
благословии, давайки най-доброто от себе си, най-доброто на което сме способни и 
винаги очаквайки благодатната божествена милост – ние можем да се хвърлим в този 
океан. Но внимавайте! Океанът е дълбок, а вълните му са високи! 
 Наричаме този процес Бхакти Йога. Какво е Йога? Йога е контрол. Понякога 
дори един бхакта се контролира – като истински медитативен йоги, напълно 
умиротворен, без никакви външни признаци. Така че Йога е контрол. Но Бхакти не е 
контрол! Бхакти представлява високи вълни от емоционален екстаз! Значи външно 



може да се контролирате, да бъдете в Йога – но вътре в себе си би трябвало да сте в 
Бхакти, извън контрол.  
 Обаче начинът да се постигне това неконтролируемо състояние е да притежавате 
целия контрол. Без контрол, без Йога – как бихме могли да достигнем до Бхакти? 
Разбира се, Бхакти има още една, четвърта характеристика – тя е със своя собствена 
природа и се спуска от по-висшата област; т.е. не може да бъде произведена, а се 
разкрива. Има силата да се само-прояви. Когато дойде, тя просто ви подкосява нозете, 
поваля ви! 
 Бхакти е много мощна! Дойде ли, просто нямате силата да й устоите. Затова ние 
жадуваме за този специален миг! Защото, казват, цистерната се пълни малко по малко. 
Но изворът се лее. Това е разликата между Йога и Бхакти. Йога може да бъде 
постигната стъпка по стъпка. А Бхакти просто избухва! 
 Садху Махарадж: Преди си мислех, че Бхакти означава прем, любов в действие. 
Но днес научих нещо още по-висше: чувства! В любовта се нуждаем и от чувства, 
приложени на дело! Това е Бхакти – в любовта имаме нужда и от емоции. Сухата 
любов не върши работа! Трябват чувства! Няма ли чувства – няма вълни в океана. Ще 
ви харесва ли такъв океан? Няма да ви е приятно да гледате такъв океан. В океана 
вълните са изключително важни. Това са чувствата. В любовта са нужни чувства. Радхе 
Радхе Говинда.... 
 
 
 

8. Несготвеният ориз 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29 Май 2005, София) 
 

 Трябва да заплатим цената на всичко. Искаме да постигаме, да придобиваме, да 
се наслаждаваме – но трябва да си платим цената. И се казва, че обичайно в 
материалния свят се плаща в последствие. Най-напред можеш да се наслаждаваш – но 
по-късно трябва да си платиш! Също като в една голяма БИЛЛА. Влизаш и си мислиш: 
„О,о,о! Това, и това, и това! Мога да сложа всичко в кошницата си!” Но на изхода се 
плаща. За разлика от духовните неща, защото там първо трябва да платиш, а след това 
можеш да се наслаждаваш. Затова и много хора не харесват този вариант, понеже „Хей, 
как така?! Да платя предварително, без да съм получил нищо?!” Те са свикнали с 
другата версия: стреми се да вземеш, стреми се да се наслаждаваш – пък може някак и 
да избегнем плащането на края… 
 Мая няма предел; така че не можете да опитате всичко. И си представете: след 
като тази слугиня на Бога е неограничена в своите възможности, колко по-голям 
капацитет би трябвало да притежава самият Бог! Спомняте си историята с Нарада 
Муни, когато той рекъл: „Илюзия? Каква е пък тая илюзия?” Тогава Кришна незабавно 
надал ухо: „Искаш да знаеш какво е илюзията? Иди и се изкъпи в ей онова езеро.” А 
както знаете, водата е божествена благословия. Тя съществува при сътворението на 
вселената, идвайки от божествен извор. И истинската вода има способността да ви 
трансформира: да отмие цялата нечистотия, да ви промени, да ви кръсти – толкова 
много сила има във водата. Но онази вода била много специална, тя била омагьосана 
вода. Нарада Муни влязъл да се окъпе в езерото и настанала трансформация. Той 
изоставил тялото си на Нарада и от водите излязла прекрасна девойка. Влязъл Нарада, а 
излязла млада девойка. И незабавно когато някъде има млада и красива девойка се 
появява млад и красив младеж. Без това историята е непълна. И така, на сцената се 
появил млад принц. Той си помислил: „О, тя е толкова красива! Трябва да я взема за 
съпруга.” И цялата история се завъртяла: те създали семейство, народили се деца, 



настанало щастие, не закъсняло и нещастието… настъпили всевъзможни усложнения и 
многобройни страдания.  Дотолкова че деца измирали, царството пропаднало и т.н…. 
Така че ако си мислим, че можем да опитаме, да вкусим от всичко, това е невъзможно 
дори в ограничената равнина на материалното съществуване. И след толкова много 
неволи, изгубила съпруга и децата си, старицата се върнала при същото езеро. А когато 
отново се окъпала в него, оттам излязъл Нарада. За Нарада това бил само миг, макар 
междувременно да изтекъл цял един живот. 
 Така че в това отношение не бива да действаме постепенно. Не бива да сме 
реформисти: О, ще направя малък прогрес в този живот, пък в следващия може да 
напредна още мъничко. Не, в това отношение трябва да бъдем революционери. 
Хвърлете се! Но не се хвърляйте в мрака. Уловете се за дхотито на някой чист предан. 
Там трябва да се държим. Това е нашата революция – ние се хвърляме след преданите. 
И по такъв начин можете да прекосите пропастта. Всъщност не вие сте тези, които я 
прекосявате – защото някой ще ви подаде ръка за помощ и ще ви поеме. 
 Недейте да опитвате всичко, навсякъде е все същото. Все същото старо вино в 
нова бутилка. Трябва да помните примера със зрънцето ориз. Ако има една тенджера с 
ориз, ако опитате едно зрънце и то е несготвено – тогава може да разберете, че цялата 
тенджера е недоварена. А ние сме събрали толкова много опитност в тази материална 
сфера. Опитали сме не едно и две зрънца ориз, а стотици, хиляди… Отивате до 
следващата тенджера – и там същото. Ориз. Отгоре на всичкото несготвен. Затова нека 
сменим диетата. Нека минем на прасадам. Това е Милостивата Сампрадайа. Не се 
налага да опитвате от всичко. Защото ако посветим живота си да опитваме всичко – 
това означава не само хубавите неща. Всеки иска да получи щастие, но се налага да 
приемете и страданието. Всеки харесва каймака на кафето, но никой не иска да изпие 
утайката на дъното му. Само че едното не върви без другото. Затова ако опитате 
материалното щастие, заедно с него ще дойде и страданието. Защо да губим време да 
опитваме отново – утре! Днес не успях, и вчера не успях – но може би утре… Това не е 
интелигентно. Един знак би трябвало да ни е достатъчен да разберем.  
 Желанието за живот се нарича „тришна”. Нека го променим на „Кришна”. 
Тришна е желание, жажда. Но Кришна може да утоли нашата жажда. Затова да 
променим диетата. 
 
 
 

9. В сърцето 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж. 2 Юли 2005, София) 
 

Тайните... Къде криете тайните си? Най-великите тайни на живота и 
съществуването са записани в сърцето на чистия вайшнава. Защото има някой, който 
живее в сърцето му и това са Радха-Кришна. В сърцето на Кришна също живее някой – 
това е чистият вайшнава. Така те споделят един с друг сърцата си. Затова ако искаме да 
потърсим с любов Върховния Бог, тогава следвайки този пример трябва да Го търсим в 
сърцата на чистите души. Те са мъничко по-близко до нас в практическо отношение. Но 
ако наистина искаме да ги открием, къде трябва да ги търсим? В сърцето на Кришна. 
Тъй те споделят най-дълбокото и най-тайно място. 

Пространството вътре в сърцето бива още наричано „гуха”. Какво означава 
гуха? Скрито, тайно място. И това мъничко място вътре в сърцето е така обширно, така 
необятно, че дори Бог се побира в него. Това място е скъпо, безценно. Защото онова 
което ви е скъпо, вие го пазите в тайна. Може да си купите голям сейф, да го вградите в 
стената и да скриете в него всичките си пари и скъпоценности. Но това  е нищо! Не 



можете да ги опазите за дълго. Защото парите се намират под влиянието и грижите на 
Лакшми Деви, а като всички жени и тя е също „чанчалам” – идва и си отива, не стои на 
едно място. Така че не можем да скрием в сейф материалните си притежания. 

Но според способностите си, хората трупат богатства на различни нива. Какво е 
ценно за брамина? Аскетизма, мъдростта, познанието... А за един кшатрийа? Силата, 
властта... За вайшйа? Естествено, парите. А за шудра? Не е служенето! Единствено 
времето. Той натрупва единствено годините; става все по и по-стар. Понеже служенето 
е богатството на вайшнавата. Но това е най-висшето, не най-нисшото. По-възвишено 
дори от знанието и мъдростта. Защото посредством своето настроение на служене ние 
изразяваме любовта си – затова то е и най-голямото ни съкровище. 

 Така че преценете – на кое ниво събирате богатствата си? Ех, остарях в 
компанията на бхактите... но нищо повече. Ако трупате само месеци и години без 
никаква полза – това не е кой знае какво съкровище. Но всеки действа според 
възможностите си. 

А най-голямата скъпоценност в живота на преданите е самата преданост. Защото 
имаме ли преданост, дори грешките и недостатъците ни се превръщат в украшения. Да 
ви разкажа ли една история за това как се случва тази чудна промяна? Имало един 
бхакта. Той бил много простодушен, но имал много голям талант да помага на хората и 
отдаденост към проповядването. Веднъж неговият Гурудев му заръчал да вземе 
някакви записки от бюрото му. И те се разбрали: „Да синко, можеш да вземеш тези 
записки и да учиш по тях.” След известно време обаче учителят внезапно осъзнал, че 
ученикът е взел много повече от това, за което се били уговорили: някакви „тайни” 
записки и бележки на учителя, някакви неща които все още не били довършени... бил 
взел много повече. И когато гуру разбрал, че „моят син си е присвоил нещата ми!”  той 
разбира се поискал да го порицае, да го научи че не бива да прави така. Затова го 
повикал: „Я ела тук, синко и ми кажи какво се случи? Взе ли каквото се бяхме 
уговорили?” „Да, взех.” „Нещо друго случайно...?” „Ами... да.” „Защо го взе, не сме се 
разбирали че можеш да го вземеш, не бива така! Да знаеш че не обичам някой да ми се 
бърка в нещата!” казал гуру с повишен тон. Очите на ученика веднага се насълзили. 
Той седял пред учителя си и просто не можел да го види от сълзи. Гуру попитал: „И 
какво направи с тях?” „Ами просто ги разпространих...” „Как можа, глупчо такъв!” 
Тогава в препълнени от сълзи очи ученикът казал: „Единствено заради благото на 
пропадналите души...” Какво можел да му отвърне учителят освен: „Добре синко, 
прави каквото знаеш.” 

Да се крадат записките на духовния учител не е никак любезно. И е естествено 
от негова страна да последва забележка. Но ако ученикът има ТАКЪВ идеал – че краде 
от учителя си за благото на пропадналите души – тогава какво би могъл да му каже 
учителят? 

Да се краде от духовния учител НЕ Е учтиво. Не съответства на принципите. Но 
ако го правите според принципа на предаността - за доброто, за освобождението и 
спасението на пропадналите люде - тогава този недостатък, това греховно действие се 
превръща в славно предано служене. 

Въпреки това ви предлагам: не започвайте от днес нататък да крадете в името на 
възвишеното предано служене. Защото ако следваме напътствията и се опитваме да 
навлезем надълбоко в тяхното настроение, можем да постигнем също такава 
интензивност в служенето си.  

Така че тайните се пазят скрити. Обичайно бхактите правят голяма пропаганда 
от своята вяра – за Кришна, за гуру, за каквото са разбрали до момента. Но това е като 
да имате малко количество масло. Когато искате да поднесете на госта си, на сина или 
дъщеря си хляб с масло, ако маслото е достатъчно проблем няма. Когато обаче е малко 



– колкото по-малко имате, толкова повече го размазвате. Същото е и с духовното 
разбиране: колкото е по-малко, толкова повече го разпространявате. Такава е 
пропагандата на начинаещия. Малък актив – голям шум! Ако погледнете наистина 
великите души, те обикновено се крият – отиват в някоя пещера или в джунглата. Или 
пък се държат като всяко друго обикновено човешко същество. И от ВАС се очаква да 
имате очите, с които да ги разпознаете. 

Така че дори за това да имате тайна са необходими качества. Трябва да 
разпознаваме тайните. Да разбираме къде е ценността.  

Тук се усеща много интензивна атмосфера на преданост. Това ми доказва, че и 
вие си имате своите тайни. Но аз не бих искал да съм недискретен и да ровя в тайните 
ви. Пазете ги в себе си. Грижете се за тях в сърцата си.  

 
 
 

10. Пълното отдаване е гаранция за пълно удовлетворение 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 юли 2005, София) 
 

Животът в преданост е много прост. Животът в преданост, Бхакти Йога означава 
че се опитваме да установим изпълнена с обич връзка с Върховния Бог по един 
емоционален начин. И ако сутрин и вечер можем да посветим някакво време на 
духовните си практики – имам предвид на същинските духовни практики: медитация, 
пуджа, четене, мантруване, тогава  можем да започваме и да завършваме дните си като 
поканваме присъствието на Кришна в живота си. Това е съвсем простичко. А през 
останалото време трябва да хармонизираме дейностите си с божествената воля на 
Кришна. 

Веднъж срещнах един възрастен саннйаси; заедно с него имаше и неколцина 
млади саннйаси, негови последователи. И младите саннйаси даваха блестящи лекции! 
Цитати, обяснения оттук и там... много оживени. Всички бяха запленени. А когато 
излезе старият саннйаси, какво беше посланието на неговата лекция? „Просто идете в 
храма, поклонете се, отдайте почитанията си на Кришна и всичко ще бъде наред.” 

 Докато сме млади се нуждаем от ярки и вълнуващи преживявания. Когато 
попораснем и поузреем, ще се вглеждаме в същината. Кое е същественото? Да 
предложиш себе си в служба на Бога. Тогава всичко останало ще бъде хармонизирано. 
Всичко останало е второстепенно в сравнение с това. 

Обаче представете си, ако повтаряме едно и също послание в стотици лекции 
наред, след известно време вече никой няма да ги посещава. Веднъж срещнах един 
човек, който беше дошъл на обществена лекция след шест години; беше ни посещавал 
преди, за шест години беше спрял, а сега бе дошъл отново. И той беше направо 
разочарован: „Тези хора си приказват едно и също! Все същото послание!” Това лошо 
ли е или е хубаво? В един свят, в който сме обусловени непрестанно да се стремим да 
намерим нещо НОВО, според този стандарт можем да си помислим, че това е старо 
послание. Всъщност посланието на Кришна е вечно послание. Понякога с цел да 
направим известна пропаганда, да го направим по-лесно смилаемо за хората, ние 
добавяме това или онова... Но в основата си посланието си е същото: посвети живота 
си. Нашият най-висш идеал е доброволното себеотдаване; а как е възможно това без 
любов? Това е дефиницията за Бхакти Йога: безкористна отдаденост с гаранции за 
пълно удовлетворение. По такъв начин вашият атман, вашата екзистенциална същност 
ще бъде свръх удовлетворена.  

Но недейте да ми вярвате! Не вярвайте на такава пропаганда – че в бъдеще ще 
сте щастливи, че в бъдеще ще постигнете нещо. Не го ли постигате сега, не го ли 



вкусвате още сега, какъв е смисълът?! Нека изследваме себе си тук и сега: какво е 
качеството на нашия живот с Кришна и с бхактите; а можем да си зададем и 
теоретичния въпрос какъв би бил животът ни без Кришна и без бхактите? 

Ще изпуснем единствено нектара ако останем настрана. Така че какво да се 
прави, на куката сме. Кришна ни е уловил. Някак трябва да се живее. Тогава нека поне 
да сме щастливи от това! 

И тази промяна – от нашия личен, отделен интерес да достигнем до хармония с 
божествения интерес е огромен преход. Но нека направим този експеримент. 

Каквото и да притежаваме, трябва някак да го приложим, да го включим в 
преданото служене. Един много красив пример за това идва от времената на 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Той имал ученичка, която притежавала къща в 
Калкута. И тя искала да покани там Бхактисиддханта Сарасвати; но по онова време той 
вече бил много ангажиран и винаги се движел с голяма група хора, които го следвали. 
Така че да покани него означавало да покани мнозина. Тя била в списъка с чакащите, 
но най-сетне получила вест че „Гурумахарадж ще дойде.” И тя подготвила всичко до 
съвършенство; къщата, прасадамът и всичко били перфектни. Бхактисиддханта 
пристигнал с тълпа от ученици и провели там много хубава програма и лекция. 
Преспали една нощ и на заранта си тръгнали. Но след известно време до него стигнала 
новината, че за да подготви и финансира всичко – срещата и посещението – тя трябвало 
да продаде дома си. Това не било церемония по освещаването на къщата, било 
прощална церемония. Тя била готова да продаде тази къща, но да може в крайна сметка 
да покани своя гуру. Значи на сутринта Гурудев си тръгнал, а на обяд тя също трябвало 
да напусне. И когато Бхактисиддханта получил тази вест, той незабавно казал: 
„Осигурете й специално място в главния храм.” Което е нещо твърде необичайно – да 
поканиш жена в един брахмачари ашрам! Но ако сте над ограниченията, ще разберете 
същностното послание. А то е: пълното отдаване е гаранция за пълно удовлетворение. 

Считам че от това настроение можем да разберем какъв е заветът на 
„Бхагаватам”: „Най-добрата религия за човечеството е онази, чрез която би могла да 
бъде установена любяща връзка с Бога, като подобен подход трябва да бъде безусловен 
и неизменен. По такъв начин атман, азът ще бъде напълно удовлетворен.” 

 
 
 

11. Духовният ум 

(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж. Юли 2005, София) 
 

Порочният, материалистичен ум идва от тялото. Но трябва да се запитаме дали 
духовната душа също има ум или не? Би следвало да има. Трябва ли да се прибави 
някакво прилагателно към този ум? Духовен ум! Би трябвало да съществува и духовен 
ум. Защо? Какви са функциите на ума? Мислене, желаене и чувстване. 

Най-напред е мисленето, способността за мислене - когато умеем да действаме 
не само на физическо ниво, но влагаме и някакъв размисъл, имаме някакъв план. Обаче 
основната грешка, която допускат материалистите – както и начинаещите бхакти – е че 
първо действат, а после мислят. По-добре да не правим сметките накрая; нека първо 
помислим, пък после да действаме. 

Способността да се мисли би могла да е много полезна, но може да е и твърде 
опасна. Защото ако сме прекалено преусложнени в мисленето си, това е лабиринт, от 
който няма измъкване. Затова нека бъдем простодушни. Простодушни не означава 
глупави, а по-скоро простосърдечни и искрени хора. Както се казва в Библията, 



„блажени нищите духом, защото тяхно е царството небесно.” Това имам предвид: че 
простотата е почти еднаква с духовността. Тя е насъщна, основна необходимост. 

Второто е желаенето. Когато мислите, достигате до някакви заключения. А за да 
осъществите на дело онова, до което сте достигнали, ви е необходима сила на волята. 
Шопенхауер казва: „Светът е просто сила на волята и визия.” Може би е по-добре да 
цитирам Госвамите, а не Шопенхауер… Но тъй или инак, той е авторитет във 
философията на скептицизма и песимизма. Изводът, до който той достига за света е: 
„Този живот е едно блато – затова реших само да го съзерцавам.” Нашето заключение 
не е такова, нашето заключение е, че животът – с всичките си несгоди, с всички 
възходи и падения – е необходима част от обучението ни. 

И ние наистина притежаваме сила на волята. Но трябва да намерим директната и 
съвършена цел за своята воля. Защото ако силата на едно човешко същество, на една 
душа е неправилно насочена, това би имало само лоши последици. Искаме ли да 
служим единствено на собствения си отделен интерес, ще изгубим. Ако живеем за себе 
си, не живеем за никого; но ако живеем за Бог, живеем за всички. Съгласни ли сте с 
това уравнение? Духовна математика… Духовна метафизика… 

Нека разберем как да прилагаме силата на волята си. Не бива да ставаме толкова 
празни и безсилни, че да сме неспособни да свършим нищо. Много пъти съм ви казвал, 
изискването към ученика е, че той трябва да се чувства като глупак номер 1 пред 
духовния си учител, но не бива да СЕ ДЪРЖИ като глупак номер 1!!! Недейте да 
обърквайте двете. Това означава, че трябва да намерите най-добрата мишена за силата 
на волята си. Установете целта и потърсете начин как да я достигнете. Значи, ако целта 
ми са лотосовите нозе на Шри Кришна, какъв е пътят, по който да ги достигна? Пътят 
към лотосовите нозе на Шри Кришна е постлан със святото име. И така, най-просто 
посланието гласи: поставете целта, намерете начина и действайте. 

И тогава идва третата функция на ума – способността за чувстване. Защото как 
можем да достигнем целта без дълбоки чувства? Тогава това би било съвсем 
повърхностно. Можем да го наречем и изкуствено. Душата по своята природа е 
изпълнена с чувства. Ако не си служим с чувствата си, ние се движим едва по 
повърхността на душевната равнина. 

И тъй, ако обобщим идеите на предания живот можем да кажем, че най-високият 
идеал и най-възвишената цел е доброволното себеотдаване. Нима това е възможно без 
чувства, без обич? Това е дефиницията на Бхакти Йога: отдай, посвети себе си с 
чувства. 

И това не е някаква сектантска идея; то е напълно практично и в ежедневния 
живот. Колцина от вас тук имат работа? Ако трябва да се обърнете към шефа си, какъв 
е начинът? Подчинете се с обич. Това би било доста необичаен подход в работата: да не 
се водите от мотива за повече пари, повече слава или каквото и да било, а да искате да 
служите, просто да искате да служите с обич. Ще бъде необичайно, пробвайте! Но 
понякога вие сте шефовете; не сте служители, а ръководители. Приложете същото – 
опитайте се да се отдадете на своите подчинени. Това би било още по-необичайно! Те 
се бъдат изумени какво се е случило със шефа! Досега беше такъв глупак, толкова 
непоносим, а ето как се е променил! Така че това действа. То въздейства на хората.  

Колцина от вас имат семейства, или приятели, или бихме могли да добавим 
какъвто и да било тип човешка връзка… Всички ние участваме в някакви човешки 
взаимоотношения, нали? Било по един начин, било по друг – тъй или инак имаме 
компания. Така че същото важи – опитайте да се отдадете с любов. Това е Бхакти Йога 
– отдай се с любов. Ето защо казвам, че това не е нещо теоретично, което ние отнасяме 
единствено към Кришна и по някакъв изключително научен и метафизичен начин се 
стремим да се отдадем на Господа, прегазвайки всички останали! Нима бихме могли да 



сме осъзнати за Бога по безчовечен начин!? Нима бихме могли да го обичаме, без да 
ценим близките Му! 

Бхакти трябва да е всеобщ подход. Бхакти е емоционален подход към 
Абсолютната Истина – бихме могли да дадем такова определение. Но тя ИМА и 
някакви практически резултати. 

Така че ако използваме порочния си ум, ще имаме материални резултати. Злият, 
порочен ум ще ни доведе в тази материална сфера. Порочен ум означава да сме 
преусложнени. Имаме толкова много идеи, че пропускаме истината. Или сме дотолкова 
посветени на истината, че пропускаме любовта. Едното е по-лошо от другото.  

Но къде тогава се намира духовният ум? Казват, че умът обитава в сърцето. И 
според мен мозъкът е сякаш тъкан-проекция на сърцето, на ума. Просто жлеза на 
сърцето – вярно, доста голяма, но все пак подчинена на сърцето. Сърцето е мъничко, а 
мозъкът голям, прекалено голям, главата понякога е прекалено голяма… но въпреки 
всичко е подчинена. И всъщност духовното развитие, духовният път на предаността е 
едно пътешествие. Пътешествие от главата до сърцето. Едва 30 сантиметра са; но 
толкова много време е нужно да се измине този път! 

Тъй че можем да определим духовния ум като такава функция, чрез която се 
проявяват способностите на душата да мисли, желае и чувства. Не можем да кажем, че 
душата не притежава подобни функции. Защото тогава как бихме могли да обичаме 
Кришна ако нямаме чувства? Как бихме могли да Му кажем „да” ако нямаме воля? И 
как бихме могли да изпълняваме служенето си, ако сме неспособни да разсъждаваме – 
дори само как да организираме служенето си? Или: „Как да спася днес киселото си 
мляко от Кришна” – нужен ни е някакъв ум! Трябва да мислим, налага се да мисли 
много, дори във Вриндавана! 

Ако сме готови да се отдадем, използвайки свободния си избор, свободната си 
воля, влагайки също и любовта си – тогава е цялостно. И тъй: доброволният подход е 
задължителен.  

 
 
 

12. Хармонията 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София) 
 

Всички ние търсим хармония. Но колкото хора, толкова и концепции за 
хармонията. Някои люде считат, че тя е едно уютно, хладко езерце. Но аз се съмнявам. 
За мен хармонията не е някакво пасивно хубаво усещане, просто хубаво усещане. За 
мен в хармонията има напрежение. Тя притежава нарастващ аспект. За мен хармонията 
е динамична. Разсъдете сами дали тя е просто пасивно състояние или е активен 
принцип в живота ни. 

Обикновено ние усилено се трудим за да постигнем хармония – с по-голям или 
често с по-малък успех. Затова трябва да научим начина как да осъществяваме 
хармония. За да обогатим и разширим тази практика, нека изучаваме и възпламеним в 
сърцата си словата на чистите преданоотдадени. Бих искал да цитирам един 
изключително извисен вайшнавски светец, Шрила Шридхара Махарадж, който беше 
най-уважаваният старейшина във вайшнавския свят през последните години. 
Неколцина люде се събрали заедно в неговия ашрам, интересувайки се от духовни 
теми. Липсват кой знае какви формалности, но учението е дълбоко и есенциално. Та 
той казва: 

„Хармония… Как да бъдат хармонизирани неща, които си противоречат – 
посредством по-висш принцип. За да се хармонизират нещата в дадена равнина е 



необходима енергия от по-висша равнина. Теза, антитеза, синтез… На всяко нещо има 
друго, което му противоречи; няма как да е иначе. Някаква опозиция, някаква 
противопоставяща се концепция неминуемо ще се появи. На всяко становище има 
противопоставяне – а това което трябва да направим е да ги хармонизираме. Хегел 
казва, че такъв е процесът на развитието. Прогресът представлява това: каквото и да 
съществува, вероятно ще му бъде противопоставена противоположна концепция. И за 
да се приключи с опозицията е нужна една по-дълбока хармония. Най-висшият тип 
хармония е онази, която в крайна сметка се подхранва от разнообразието.” 

Тук има няколко много важни думи. Например: „За да се хармонизират нещата в 
дадена равнина е необходима енергия от по-висша равнина.” Така че е много добре да 
срещнем опозиция на същото ниво. Защото тогава ще имаме шанса да призовем 
хармонизираща сила от едно по-висше ниво. И онова което за нас е невъзможно, е 
напълно възможно за онези над нас. 

Сигурен съм, че всички сме срещали противопоставяне в живота си. Дали 
случаят е простичък или преусложнен, дали се случва често или рядко – тъй или инак 
опозиция съществува. Какъв е смисълът на противостоенето? Не е да ни създава 
притеснения, а да провери реакцията ни. Така че дори да има противопоставяне, не в 
това е проблемът. Проблемът не е в противопоставянето, проблемът е в нас – как 
реагираме. Целият въпрос се върти около нашия ответ. Импулсът идва отвън, но какъв 
отговор ще породи той у нас, в това е въпросът. И колкото сме по-чисти, толкова по-
хармонична реакция ще сме способни да породим. Неофитът ще има първични 
реакции. Човекът на средно ниво ще даде по-добър ответ. Но онзи от най-висшата 
платформа ще има единствено съвършени, хармонични реакции.  

Когато се присъединим към бхактите, ние ги считаме минимум за полубогове – 
за божествени, небесни, обожаеми. Те не са хора, а ангели! Дойдем ли една стъпка по-
близо обаче, крилата на тези ангели окапват. Разбираме, че те също са човешки 
същества, с проблеми подобни на нашите! И тогава започваме да си мислим: „Може би 
не е необходимо да им отдавам чак пък такива почитания.” В такива времена всред 
компанията на бхактите се настаняват противопоставянето и кавгите. А когато се 
съберат бхакти на еднакво ниво, те са много добри в споровете. Умеят да отстояват 
идеите си много силно и много страстно. Забравяйки за Йога – да се контролират – те 
се предават на Бхакти, проявявайки всичките си чувства. Разбира се никога не се карат 
за собствените си идеали и интереси – само за таттва, само за принципите! 

Когато влезете в подобен храм ще изпитате много неприятно усещане! „Що за 
атмосфера цари тук! Нищо необикновено, същото каквото и навън. Вън е дисхармония, 
тук също е дисхармония. За какво ми говорите?!” Така че когато се съберат люде от 
едно и също ниво, те много лесно проявяват такива симптоми. Но какво се случва 
когато дойде духовен авторитет? О, незабавно всички започват да се държат като добри 
вайшнави: „Познавам етикета, знам правилата, спазвам всички забрани.” Всеки се 
опитва да покаже доброто си лице. Дойде ли авторитет, веднага хората проявяват най-
доброто от себе си.  Такава е специалната сила на онзи, който е боговдъхновен. Той 
може да извади наяве най-добрите ви страни. Но дори в присъствието на духовния 
учител понякога бхактите са готови да продължават с кавгите си. 

Това се случвало и по времето на Бхактисиддханта Сарасвати. Когато двама 
бхакти се скарвали, понякога въпросът се поставял пред духовния учител, а какво 
правел той? Приканвал двете страни - които били готови да спорят един с друг и да 
изричат какво ли не по адрес на другия – да извършат една специфична духовна 
практика: да се възхваляват един-друг. Това трябвало да озапти, да възпре гнева и 
лошите чувства и се налагало човек да се замисли върху добрите качества на другия.  



Това е един много жив пример как се проявява хармонизиращата сила на по-
висшия авторитет. Моля ви, постарайте се да запомните този пример! Когато 
следващия път в живота си се натъкнете на ситуация, в която сте гневни на някого или 
го критикувате, опитайте се да призовете своя духовен авторитет – било то в ума си или 
в медитация – и последвайте този принцип: започнете да възхвалявате другия човек. 
Лошите чувства веднага ще ви напуснат. 

Разбира се, в повечето случаи ние сме неспособни да направим това, тъй като 
имаме различни обуславяния. И малцина са тези, които могат да се погледнат отстрани. 
Още по-малко пък са ония, които умеят да повлияят на хората да променят нрава си. Но 
тъй или инак, все трябва да започнем от някъде.  

 
 
 

13. Само съзнание не стига 

(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София) 
 

Няма значение колко дузини лекции сме изслушали, има значение колко от тях 
сме разбрали. Вярно е, че Бхакти Йога започва със шраванам. От това можем да 
разберем, че дори Библията се основава на принципа на Бхакти Йога. Защото в 
„Апостолите” се казва, че „Вярата се поражда от слушането.” Вярата се поражда от 
слушането, от чуването. Съгласни сме, защото ако слушаме вярващи люде, вярата ни 
също ще укрепне. Тъй че всеки знае, че слушането е много важно. Но не е достатъчно, 
Упанишадите твърдят че не е достатъчно. Многото учене, многото изследване, многото 
слушане не стигат да се осъзнае Бога. Защото Той ще се разкрие единствено на ония, 
които избере. Въпреки това ние имаме известни задължения та да привлечем 
вниманието на Върховния. Препоръчва се да живееш така, че не ти да видиш Бога, да 
видиш Кришна – а по начин по който ТОЙ да те забележи. Чували сте това, нали? А 
осъществили ли сте го? Виждате ли, има разлика между слушане и правене. 

Разбира се, Кришна наблюдава с внимателен поглед нашите действия. Въпреки 
всичко ако се стремим да живеем според Неговите желания, в Неговото настроение, ще 
приканим повече вниманието Му. Да се улови вниманието на някого има различни 
начини – може чрез обич, може и чрез оскърбления. Така че или станете велики бхакти, 
или големи демони; ще привлечете вниманието на Кришна и по двата начина. Защото 
каква била позицията на Камса да речем? Какви били делата му, какво вършел? Той 
мислел през цялото време за Кришна! Той през цялото време бил осъзнат за Кришна – 
бил в Кришна съзнание! Това достатъчно ли е? НЕ Е достатъчно! Трябва ви Кришна 
БХАКТИ, не просто Кришна Съзнание! Защото можеш да си осъзнат за Кришна дори 
по оскърбителен начин. Но трябва да стигнем до нежното, до любящото отношение. 

Затова недейте да се удовлетворявате с Кришна Съзнание. Това е нищо! 
Нуждаем се от Кришна Бхакти! Кришна Съзнание е достъпно и за демоните. Чрез този 
процес можете да постигнете освобождение без проблем. Но према е запазена 
единствено за онези, които имат Кришна Бхакти. 

Опитайте се да разберете какво имам предвид: не казвам да не се стремите да 
станете осъзнати за Кришна. Но трябва да се развиваме. Не става въпрос за теоретично 
съгласие че „да, Кришна съществува.” Трябва да дадем повече. 

Правенето на пари не е равнозначно на Кришна Съзнание. Какво е било 
правилото в Гаудия Матх по времето на Бхактисиддханта Сарасвати? Преданите били 
изпращани навън, да просят така да се каже. Но просията по онова време не била 
ограничена… Искам да кажа, била е ограничена, но ограничението се поставяло не за 
минимум, а за максимум. Те имали право да приемат едва няколко пайса; дори една 



рупия не можели да приемат от едно място. Само няколко пайса. Така че по онова 
време просията НЕ била с цел да се събират пари! Но за да се осъществи това желание 
– върви от врата на врата и раздавай някакво духовно послание, под претекста че 
молиш за малко милостиня. 

Кали-юга напредва бързо. По-малко от сто години са минали, а системата на 
много места се е променила. Понякога сумата на дарението е ограничена, но откъм 
минимум стандарт. Веднъж чух, че някой искал да даде на бхактите рестото си. Обаче 
бхактата отвърнал: „Не, ние не приемаме монети.”  Такава е промяната във времената. 
Времената се менят. Затова не бива да смесваме нещата, не бива да грешим: Кришна 
Съзнание НЕ Е равнозначно на правене на пари. Каквото и да ви дават, трябва да го 
приемете – малко или голямо, няма значение. Трябва да сте независими. Добро или 
лошо, малко или голямо – каквото и да дойде при вас, приемете го с леко сърце. 

Но както и да го извъртаме и обясняваме – нещо трябва да дадем на Бога. И не 
става въпрос за проценти, за количества, за много или малко… не. Кришна няма нужда 
от това. Но НИЕ имаме нужда да се научим да даваме. Казано е, дори да нямаш нищо, 
дай малко пепел. Защото трябва да практикуваме даване, споделяне, подкрепа. А да се 
откажеш от плодовете на труда си е доста тежко. Ние сме привързани. И не става 
въпрос да се отречем само от парите, от всичко трябва да се отречем. В ковчега няма 
джоб. Не можете да отнесете нищо със себе си. Каквото не сте дали, ще ви бъде отнето. 
Нека по-добре да го дадем сега, вместо да го изгубим по-късно.  

Така че не забравяйте, не е въпросът в парите, а във връзката. 
Дори в днешно време в Индия хората са готови да дават, да споделят онова 

което имат. Веднъж наблюдавах една много възрастна и много бедна двойка. Живееха в 
съвсем тясна стаичка и храната им за деня беше малка купичка сабджи и две чапати. И 
един ден видях как те дадоха половината сабджи и едното чапати на някакво куче, 
което дойде при тях. Това ми разтопи сърцето, доколко са готови да споделят онова 
което имат. Нямат нищо, но пак да готови да го споделят. ТОВА е което трябва да 
научим – да споделяме каквото имаме. Очевидно не става въпрос за пари. Защото това е 
най-лесния начин – да дадеш на някой пари и да не го погледнеш повече. Така ли е? 
Колко по-трудно е да приемеш някого в живота си? Да отвориш вратата си за някого –
ела и живей с мен! Това е истинско отречение, това е истинска посветеност – а не 
просто да се плащат някакви сметки. 

И тъй, трябва да се научим как да даваме, как да споделяме онова което имаме. 
Това ни помага да се тренираме: „Трябва да давам, давам, давам – и накрая отдавам 
всичко на Бога, дори самия себе си.” 

 
 
 

14. Пеперудата 

(От лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, юли 2005, София) 
 

В духовния живот, а също и в практическите взаимоотношения, съществуват три 
нива на общуване. Първото е разбирането, второто съчувствието, а третото любовта. 

Какво означава разбиране? Разбиране означава да разбирам проблемите ти, да ти 
отделям внимание. Да съм готов да изслушам грижите ти. Което е рядкост в наши дни. 
Малцина са готови да изслушват. Ако някой каже: „Имахме чудесен разговор”, 
обикновено това значи, че той е говорил. Да изслушваш другия е необичайно в наше 
време. Разбирането се основава на изслушването. Но не се случва кой знае какво 
повече. „Изслушвам проблемите ти, но това е всичко.” 



Следващата стъпка е съчувствието. Съчувствие означава че ти отделям 
вниманието си, изслушвам те и съм готов да споделя тревогите ти. Защото когато някой 
е готов да сподели грижите ни, тежестта намалява. Това е дори още по-голяма рядкост 
от вниманието и разбирането. То вече е активен принцип: „Готов съм да споделя с теб.”  

Но най-високото ниво е обичта, любовта. Когато не само съм готов да те 
изслушам, не само съм готов да споделя проблемите ти, но и да поема изцяло грижите 
ти и да ги преглътна сам. Тук е включена и жертвата, самопожертвованието, 
доброволното себе-отдаване. А как е възможно това без любов? 
Така че това са трите нива на духовно общуване. И ние трябва да стигнем поне до 
нивото на разбирането. Ако сте по-извисени можете да достигнете и до съчувствието. 
Но когато сте наистина възвишени, ще можете да отнемате грижите на хората. Кой е на 
това ниво? 

Гуру са на това ниво. Защото тяхната степен на отдаденост е такава, че са готови 
да се превърнат в мостове над бурните води. Готови са да поемат цялата отрова и да ви 
възвърнат единствено нектар. Такъв е обменът. Какво поднасяте на духовния си 
учител? Цялата отрова, която сте натрупали през живота си. Цялата мръсотия, всички 
лоши неща, грешки и недостатъци, които сте насъбрали. Той ги приема, преглъща ги и 
ви дарява благословии.  

Съществуват много гуру, които взимат богатствата и парите на учениците си. Но 
малцина са онези гуру, които поемат проблемите или греховете им. Така че за да се 
избавим, трябва да намерим верния човек. Изборът е наш. Подобна състрадателна душа 
ще ни помогне в духовното ни израстване. 

Но какво се случва? Какво се случва когато се заемете с някакъв пречистващ 
процес – в която и да било традиция? Губите всичко, което е било неистинско, 
разрушавате всичко фалшиво и съграждате истинското. Или по-добре е да се каже: 
изваждате на повърхността, разкривате истинското. Защото когато процесът на 
пречистване започне, ние често си мислим: „О, губя себе си!” Но всъщност губя 
единствено невярното си разбиране. 

Точно като раждането на пеперуда. От малкия червей, неспособен да се 
помръдне – малко по малко се развива красивата пеперуда. Тъй че тя губи настоящата 
си обусловеност на ограничено, почти неподвижно състояние. Изгубва условията на 
настоящата ситуация и минава на друго ниво, където е способна да лети. Същото се 
случва и с човека, който е устремен към пречистване – той губи всички лъжливи 
концепции и ограничения и достига пеперуденото състояние, в което душата му е 
дотолкова пречистена, че полита. 

В Бхакти Йога можем да изгубим само едно – лошата си обусловеност. Загуба 
няма. 

 
 
 

15. Нектарът на прогресивното безсмъртие 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 4 септември 2005, Ахтопол) 
 

Когато Шука започнал да разказва „Бхагаватам” на Парикшит, всички 
полубогове пристигнали с кани нектар. Те отдали почитанията си на Шука и рекли: 
„Приеми този нектар, а в замяна ни дай нектара на твоите слова. Ние ще ти дарим 
нектара на безсмъртието, а ти ни дари нектара на кришна-катха, на разговорите за 
Кришна.” Шука обаче се замислил: „Нектарът на полубоговете не може да се сравнява 
с нектара на „Бхагаватам”! Все едно да се поставят едно до друго стъкълце и 



скъпоценен камък!” Тъй че той се изсмял на предложението на полубоговете и не ги 
дарил със словата на това свято писание, тъй като те са запазени само за преданите.  

Трябва да посвещаваме вниманието си не само на беседите върху „Бхагаватам”, 
не само на лекциите, но винаги и на всички божествени теми. Защото в крайна сметка 
целта е цялото ни съзнание, цялото ни съществуване да се намагнитизират с 
божественост. Процесът започва със способността си да слушаме, и тогава стават 
чудесата. Ако правите разграничение между темите, които искате да слушате и 
избирате само най-добрите, само нектара, тогава ще почувствате щастие, ще се 
преизпълните с нектар. Има ли теми, които не са кой знае колко хубави на вкус, трябва 
да различавате дали да ги слушате или не, дали да им отделите внимание или не. Точно 
като светците: предложението било доста добро, можели да се сдобият с амрита, 
нектара на безсмъртието. Но те счели това за твърде незначително в сравнение с 
„Бхагаватам”. Защо? Защото разбирали, че съществува нещо оттатък безсмъртието. 
Какво има оттатък безсмъртието? Там има живот! Истинският живот, прогресивният 
живот започва отвъд безсмъртието.  

Затова бихме могли да кажем, че темите на предаността са досущ като нектар 
именно по тази причина, именно с тази цел – прогресивното безсмъртие! Защото 
безсмъртието може да е нещо като кота нула. Но от гледна точка на предаността, то би 
трябвало да е развиващо се, вечно-нарастващо. Нека отделяме внимание на най-
добрите теми; а тъй като „Шримад Бхагаватам” разказва единствено за дивната връзка с 
Бога, това е най-добрата тема за човешките същества. По такъв начин можем не само да 
се измъкнем от капана на материалното съществуване, но и да достигнем състоянието 
на прогресиращо безсмъртие. 

Но не бива да си мислим, че ако сме прочели или чули всички стихове на 
„Бхагаватам” сме ги и разбрали. Ако някой вайшнава ви запита: „Защо не четеш?”, а 
вие отвърнете: „Прочел съм го вече „Бхагаватам”- това не е добър отговор. Защото 
разкритите писания са живи! И винаги когато сме в истинска нужда, отделим ли 
внимание на писанията, те ще ни дадат специфично послание. Дори в самия 
„Бхагаватам” се споменава, че не е достатъчно само от време на време да се слуша 
„Бхагаватам”! Там се казва: „Нитйам бхагавата севайа! През цялото време трябва да 
служите на бхагават!” На личност бхагават и на записания Бхагават. „Бхагават” 
означава това, което е свързано с Бога, с Бхагаван. Бхагават е два вида – в писмена 
форма и в личностна форма. Писмената форма е „Шримад Бхагаватам”, самата книга. А 
личността бхагават е вайшнавата. Тъй че как да се служи – непрестанно! Не само за 
седем дни, не само от време на време – непрестанно трябва да слушаме и да живеем 
според принципите на „Шримад Бхагаватам”. Служене към писмената му форма е да 
му отделяме внимание, да го слушаме; а служене към личностната форма е просто да 
служим, да отдаваме някакво служене. 

Затова нека пречистваме ума си, за да умеем да избираме най-доброто. Само 
помислете какво било предложението тук? Нектарът на безсмъртието! Кой е такъв 
глупак, та да пренебрегне подобно предложение? Единствено сладките бхакти на 
Кришна. Защото тях не ги вълнува освобождението! Те не искат да оберат такъв 
незначителен плод какъвто е мокша. Безсмъртието е нищо за вайшнавите. 

Разбира се, сега говорим пресилени думи. Защото естествено, ние искаме да 
достигнем духовното ниво, което е сат-чит-ананда. Сат – несекващо съществуване. 
Въпреки това ако някой дойде и ни предложи: „Хей, можеш да станеш безсмъртен, 
глътни ей това хапче!” Трябва да сме достатъчно силни да устоим и да отвърнем: „Не, 
мен ме вълнува нектара на „Бхагаватам”. Но подобен избор не може да се направи на 
основата на фанатизма. Единствено на основа на осъзнаването – когато сте УСЕТИЛИ 
що за нектар сее лее от темите за Кришна. Защото харесването и нехаресването винаги 



съществуват в този свят. И се дава съвета да се ИЗОСТАВИ умственото ниво. Повече 
от хората са на сетивното ниво, значително по-малко са онези на умственото ниво; но 
за да се развиваме духовно трябва да минем дори отвъд него. 

Не говорим за процеса на Бхакти! Говорим за избора, за харесването и 
нехаресването, за различните нива на човешко съществуване. Най-висшето ниво на 
съществуване е тоталната отдаденост, която е едновременно обективна и субективна. И 
не забравяйте, Шрила Шридхара Махарадж винаги казва, че съществува свръх-
субективна реалност. Защото Кришна е Субектът, а ние сме Неговите обекти. Не е така 
че ние виждаме Кришна, но Той ни наблюдава. И това вече не зависи от нашия избор. 
То е Неговият избор.  

 
 
 

16. Кали и Бхакти 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 4 септември 2005, Ахтопол) 
 

Нарада казва: „Понастоящем Кали Юга владее целия свят и това усилва 
нечестивостта. Не съществува правдивост, нито аскетизъм, нито чистота на тялото или 
ума; няма състрадание, нито великодушие към бедните. Людете са порочни и се 
занимават само с това да пълнят стомасите си. Те изказват лъжливи заключения. Много 
са бавни, изключително глупави, лишени са от късмет и са уязвими – винаги се влияят 
от онова което ги спохожда. Тези, които се представят за светци, неспирно са заети с 
проповядване на фалшиви доктрини. Онези които привидно са се отрекли от света, 
богатеят със светски притежания и са семейни. Жените управляват дома. Братята на 
съпругата са единствените съветници на човека. От алчност хората продават 
собствените си дъщери. Има чести кавги между съпруг и съпруга. Ашрамите, светите 
места за поклонение и свещените реки се контролират от чужденци и множество 
храмове падат унищожени под ръцете на тези зли люде. Не съществуват нито йоги, 
нито такива които са постигнали съвършенство, нито просветлени души, нито праведни 
хора. Всички духовни дисциплини погиват в дивия пожар на Кали Юга. В тази желязна 
епоха людете се занимават с това да продават зърно. Брамините продават познанието 
си за Ведите, а жените продават телата си, преживявайки от проституция.” 

Тук са дадени симптомите на Кали Юга. Няма чистота, няма аскетизъм; това 
също означава че няма и кой знае колко преданост. Всички духовни ценности са 
изгубени, или почти изгубени. Това време и това място са доста трудни за постигане на 
просветление. Людете не живеят според изискванията на относителната си позиция, 
неспособни са да изпълнят задълженията които се очакват от тях и има много кавги, 
много неразбирателства – това са естествените признаци на Кали Юга. Недейте да 
позволявате на Кали Юга да влезе в живота ви! Пазете се от тези описания. 

И нещо много странно се споменава тук – че хората се заемат с бизнеса, с 
професията да продават зърно; значи то не се раздава безплатно, а се продава! Храната 
би трябвало да е осигурена на хората, а не да бъде продавана! Обаче людете са 
изобретили странния инструмент пари и си мислят че могат да разрешат всеки проблем 
и да си купят всичко с тях. 

Нарада добавя: „Настоящата епоха е ужасната епоха на Кали. Добродетелното 
поведение, пътят на йога – единението с Бога – и аскетизмът са изчезнали под нейното 
влияние. Отдадени на лоши привички и зли дела, хората са се превърнали в копия на 
демоните от Агха. В тази епоха добрите люде страдат, а порочните благоденстват. 
Година след година земята постепенно се превръща в бреме за Бог Шеша. Никъде не се 
вижда едничък знак за добра съдба. Жестоки хора са се заселили по светите 



поклоннически места, затова сетите места нямат стойност. Дори онези, чийто ум е 
завладян от страст, гняв, прекомерна алчност и жажда за удоволствия, външно се 
преструват че живеят аскетично; затова и аскетизмът вече не струва нищо. Липсва 
контрол над ума, алчността и лицемерието се ширят, вследствие на което хората  
приемат еретични доктрини. Те не изучават свещените книги и не практикуват 
медитация. Учените пандити са заети със сексуални сношения като биволи. Те са 
експерти в това да правят деца, но хич ги няма в постигането на освобождение. Никъде 
не се вижда преданост към Бог Вишну, затова и същината е изчезнала от всички неща. 
Такъв е, уви, духът на времето. Затова именно лотосоокият Бог Вишну търпи всичко 
това, макар да е толкова близо до нас, в самите ни сърца. 

Вечна слава на Вриндавана, където Бхакти танцува в радост! Тук във 
Вриндавана никой не иска Гйана и Вайрагйа.” Във Вриндавана никой не търси знание, 
никой не търси отречение. 

Затова трябва да стигнем до Вриндавана, където способността ни за Бхакти ще 
се подхрани. Защото най-важната част на човешките същества са чувствата им. Най-
висшият език на човешките същества са чувствата. Това е отражение на Бхакти. 
Каквото и да се върши тук долу, то се разкрива понеже съществува и там горе… Обаче 
това касае само пространството – горе и долу. Трябва да го разширим  – не става 
въпрос само за пространство, но и за време. Онова което е зад над е и пред нас Кое е 
бъдещето на нашето минало? Това е настоящият миг. А кое е миналото на нашето 
бъдеще? Отново настоящия миг. Затова настоящия миг е много важен – как живеем. 
Ако живеем намагнитизирани с Бхакти, ще имаме много дълбок живот. Може би не 
лесен – предупреждавам ви – но много дълбок. Защото Бхакти някак досяга най-
висшите нива на човешкото съществуване. И не само на човешкото, но на духовното 
съществуване, тъй като тя е езикът на сърцето, на душата. 

Тъй че ако дойдем до Вриндавана, нашата Бхакти ще се развие. Много е 
вероятно да изгубим знанието си. Няма проблем. Много е вероятно да изгубим 
отречението си. Дори и това не е голяма загуба – ако добием преданост. Но без 
предаността нищо не е пълно. Искате ли да накарате някого да полети, просто проявете 
някакъв интерес към него, или към нея. Давайки му енергията си, можете да помогнете 
на другия човек. Като му служите, вие обогатявате, усъвършенствате живота му. А как 
бихме могли да служим на по-висш авторитет, каквито са например знанието, 
отречението или в крайна сметка Бхакти? Чрез следване на съвета. Значи ако следваме 
съветите на Бхакти Йога, ние ще помагаме на Бхакти да расте. 

Това представлява процесът: търсете как да подобрите, как да усъвършенствате 
живота си. По този начин и знанието, и отречението – които са естествени последствия 
от Бхакти, сякаш синове – също се бъдат подхранвани. Такова е нашето виждане; 
нашето заключение е, че най-напред е Бхакти. Има ли преданост, и знанието и 
отречението ще дойдат. Но просто чрез знание, просто чрез отречение не можете да 
постигнете съвършенство. Затова търсете природата на предаността. Развивайте 
способността си да изпитвате преданост. Изразявайте своята преданост към 
Божествената Двойка. Това е просто казано Бхакти Йога – емоционалната връзка 
между хората и Върховния.  

ЖЕЛАНИЕТО е онова, което улавя Кришна. Това е лобха, трансцедентална 
лобха, дълбокото желание, без което е невъзможно да постигнем нищо. Ако 
изпълнявате всички ритуали и спазвате всички правила и забрани без това ИЗГАРЯЩО 
желание – какъв ще бъде резултатът? Само формален. Младите гопи пробват да следват 
ритуалите, но винаги мислят за Кришна. Основният ни проблем е, че ние мислим за 
себе си, а пробваме Кришна. Затова нека променим манталитета си: да мислим за Него, 
а да пробваме себе си.  



 
 
 

17. Шишйа-абхиман и гуру-абхиман 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 5 септември 2005, Ахтопол) 
 

Къде свършват страданията на човешкото същество? При раждането. Съгласни 
ли сте? И да, и не. Защото материалното раждане не е кой знае какво щастие. Но 
духовното раждане е красив, много красив миг. Как можем да започнем нов духовен 
живот? Как да приключим със страданията на човешкото съществуване? Този въпрос е 
съвсем базисна, отправна точка в духовните практики. Защото всъщност основната цел 
на Бхакти е да бъдем свързани през цялото време с Върховния Бог. Научили сме, че 
идеалът в Бхакти Йога не е да постигнем освобождение, а през цялото време да бъдем 
свързани. Това е една по-висша цел от обикновените религиозни цели и идеали. Нашата 
традиция ни учи и как да постигнем тази цел, това съвършенство. Съвършенство 
означава майсторско овладяване. Овладяване на живота, овладяване на сетивата, 
овладяване на чувствата. Да добиеш контрол над самия себе си… а после да го 
изгубиш. Както Кришна, който изгубил себе си в океана на „Бхагаватам”; тъй и ние 
трябва да потънем, да се изгубим в преданите практики. Най-напред се овладейте; а 
сетне изгубете всичко!  

А за да бъдеш такъв майстор, най-напред трябва да станеш ученик. Не станеш ли 
слуга няма как да бъдеш господар. Толкова дълго сме слугували на себе си. Нека 
започнем да служим на някой друг. Да започнем божествено служене. На това ни учат 
бхактите. Това се опитваме да следваме в добрия пример. Затова приемаме шишйа-
абхиман. Шишйа-абхиман е настроението на ученици, на слуги. Шишйа означава такъв 
човек, който позволява да бъде напътстван. Това е шишйа-абхиман – напътствай ме, 
помогни ми.  

Съществува и гуру-абхиман. Гуру-абхиман е специален тип гордост, така да се 
каже: „Давам ти служене”. Тъй че какво се стремим да научим от гуру? Неговото 
настроение на служене. Не се опитвайте да го имитирате, постарайте се да постигнете 
същата интензивност в живота си и по такъв начин да го подобрите. 

Мнозина си мислят, че да бъдеш саннйаси или гуру е най-славната позиция в 
живота. Имало веднъж един семеен човек, който имал добър приятел – саннйаси. Те 
пътували заедно към някакъв ашрам. И семейният си мислел: „О, да си саннйаси е 
много добра позиция. Всички го уважават, всички му поднасят цветни гирлянди. Да 
станеш саннйаси е добра цел.” Сетне пристигнали в храма и всичко се случило според 
сценария: саннйаси получил цветния гирлянд, поканили го да седне на висок трон, 
всички много смирено се молели и попивали нектара, който се леел от устните на 
учителя. След лекцията се разтичали с големи чинни да му носят тонове прасадам. Но 
после започнала горчивата част. Людете започнали да идват с проблемите си. А нашия 
приятел – семейния – седял в същата стая. Часовете минавали, хората се нижели един 
след друг; те поднасяли и горчиви гирлянди, и тонове грижи. Към десет вечерта нашия 
приятел вече бил капнал. Започнал да развива спалния си чувал, но дори това не 
помогнало, людете не си тръгвали. В два часа сутринта и последният посетител вече си 
отишъл вкъщи и свами най-сетне могъл малко да си почине. На връщане от храма 
двамата разговаряли и нашият приятел казал: „Досега мечтаех да стана саннйас. Но 
вече не. Мислех си че това е завидна позиция, но по-добре да остана при семейството 
си.” 



Тъй че за да бъдем учители, най-напред трябва да сме слуги. И е хубаво да 
мислим по традиционен начин, но понякога се налага да действаме по необикновен. 
Както Шрила Шридхара Махарадж казва: „Аз не създавам форми, аз ги руша!” 

Защото съществуват различни типове визии за духовния учител. Например има 
ортодоксален подход: деспотичният гуру винаги седи на издигнат трон, винаги е много 
строг и непреклонен – можете да треперите пред духовния си учител. Това е 
класическият вариант. Има и гуру- реформатор, който се сближава повече с ученика. 
Понякога той слиза от високия си вйасасан и се държи като обикновено човешко 
същество. Има и гуру тип мениджър, който дава бизнес-съвети на учениците си и ги 
заема в различни дейности. Има и гуру помощник, вдъхновител. Ако ученикът дойде с 
идея за някакво служене, гуру му дава криле – действай, направи го! 

И както има различни видове гуру, има и различни видове ученици. Обикновено 
деспотичния гуру привлича около себе си деспотични ученици. Основната грижа на 
деспотичния ученик ще е: „Колко ГОЛЯМ вйасасан може да мине през вратата на 
храма?” Но те обикновено пропускат самия смисъл… Затова не бива да ставаме 
деспотични ученици, нито деспотични гуру. 

Има и глупав ученик, който уж много почита своя духовен учител, но държи 
снимката му на рафта наопъки. Това най-вероятно се дължи на екстаза му… Тъй че не 
бъдете фанатични, не бъдете деспотични, не бъдете и глупави. Бъдете простосърдечни, 
нежни човешки същества. Бъдете ученици-реформатори. Реформатори в такъв смисъл, 
че да опитвате да доловите същината вместо да оставате на повърхността, във 
формалностите. 

 
 
 

18. Потайният крадец 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 5 септември 2005, Ахтопол) 
 

Сута казва: „Виждайки изключителната преданост в сърцата на Своите бхакти, 
Богът който толкова много ги обича, влиза в безгрешните им сърца.” Защото Кришна 
присъства в историите на „Бхагаватам”. Макар да изчезва, връщайки се в Своето 
царство, Той въпреки всичко остава тук като самия „Бхагаватам”. Но това не е 
единственото място, където трябва да търсим Шри Кришна, Красивата Реалност. 
Защото Той обитава и чистите сърца на чистите предани. Където и да види 
необикновена преданост, Кришна идва и влиза там – но единствено в безгрешните 
сърца на бхактите. Затова сърцето трябва да се пречиства. Дори мъничко преданост да 
имаме, нека пречистваме сърцето си – защото тогава предаността ще избуи, а Кришна 
ще влезе с лекота. Едно-единствено нещо привлича Кришна и това е чистото сърце, 
чистият стремеж. 

Понякога сърцето е пленено от различни наклонности такива като бхога, гйана, 
вайрагйа – желанието за себично наслаждение, или усещането че притежаваш знание, 
или фалшивото отречение. Но всички тези елементи правят сърцето много твърдо. А 
Кришна не може да влезе в твърдо сърце. Казват, че Той е досущ като един потаен 
крадец. Оставите ли вратата си дори мъничко открехната – Той влиза. Най-напред си 
пъха крака, така че да не можете да затворите вратата. Опитвате, опитвате, но не става. 
И понякога – какъвто бащата такъв и синът – бхактите прилагат същия метод. Чух за 
един санкиртан-преданоотдаден, който продавал списания; и само щом някой му 
отворел вратата, той веднага слагал крак вътре. За да не може никой да му затвори под 
носа… Сигурен съм, че е научил това от Кришна.  



Но Той обитава в чистите сърца, затова трябва да се стремим да пречистваме 
сърцата си колкото е възможно повече. И всички знаем, че най-добрият метод за 
пречистване на сърцето е възпяването на махамантрата, на Святото Име. Но не като 
някакво изкуствено или повърхностно ежедневие… а като истинска молитва. Когато се 
давиш в океана, тогава викаш за помощ и веднага започваш да се молиш от дълбините 
на сърцето си. Тогава не е изкуствено. Ако се чувстваш на сигурно на брега – „а, кш 
кш…” Но когато наистина си в беда, ще кажеш „Криш на!” Или ще заплачеш силно! 

Казват, че жителите на Вайкунтха и бхакти като Уддхава присъстват там, където 
се чете историята на „Бхагаватам”. Те забравят всичко свързано с тялото и 
обиталището си, забравят дори самите себе си. Този е начинът да се слуша една 
божествена беседа. За това какво внимание трябва да се отделя на божествените теми 
се разказва една случка. Мисля, че вече съм ви я споменавал, но винаги е добре да си я 
припомним. Веднъж Рупа Госвами давал лекция и людете слушали с голямо внимание 
словата му. Те толкова много се били заслушали, дотолкова вече живеели в историята, 
че почти чувствали какво се случва. Рупа Госвами говорел от „Рамаяна”, разказвал за 
предаността на Хануман. Както знаете, Хануман е известен с различните си видове 
служене към Рам; а Рупа Госвами разказвал историята, в която той прескача океана към 
Ланка. И тъкмо когато казвал: „И тогава Хануман СКОЧИЛ през океана…” един човек 
сред слушателите толкова се бил вживял в историята, че незабавно скочил! Моля ви, не 
скачайте, останете по местата си! Но той приел настроението на Хануман, приел 
настроението на лектора. И всъщност това е начинът да се ВЛЕЗЕ в настроението – 
когато срещата ни е толкова интензивна, че дори самите думи пораждат у вас 
раздвижване, чувства. 

И така, онези които присъствали забравили всичко, дори самите себе си. 
 
 
 

19. Безкрилите ангели 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 5 септември 2005) 
 

Понякога действията нараняват силно. Но думите нараняват по-силно. А нямаме 
ли позитивни мисли, можем да съсипем всичко около себе си. Затова най-напред трябва 
да овладеем мислите си, сетне словата, а накрая и делата си. 

Ако прекалено много отделяме вниманието си на човешките същества, 
несъмнено ще срещнем разочарования. Но ако съсредоточим ума си върху самия Бог, 
тогава мъдрите твърдят, че не настъпва разочарование. Томас Кемпиш също казва: „О 
мой Господи Исусе, отново съм те забравил! Затова страдам. Обръщах внимание 
единствено на людете, а Теб забравих, затова ме навести мъката.” Но ако насочим 
вниманието си към Върховния, в тази светлина ще имам един по-пълен поглед и върху 
хората. 

Същият метод е приложим и в кръговете на бхактите. Несъмнено ще бъде 
болезнено! Но с течение на времето трябва да проумеем какво виждане да имаме за 
живите същества наоколо си. Защото когато попаднем на бхактите си казваме: „Аз 
срещнах ангелите! Само че са толкова смирени, че са скрили крилете си.” По-късно 
обаче разбираме: „Но те нямат криле!” И тогава си мислим: „Та те не са ангели!” Това е 
много опасен момент. Подобно осъзнаване е твърде болезнено. Но ако сте способни да 
приемете своите братя и сестри без перата им – тогава това е едно по-зряла връзка. 
Когато успявате да изтърпите и недостатъците, и славата на останалите – това вече е 
зряла и силна общност. 



Съща както в едно семейство – имате да речем десет деца, девет от тях са 
съвършени, само едно не чак дотам…. Нима това означава че няма да го обичате? 
Разбира се, че ще го обичате по същия начин. И всички братя и сестри ще обичат 
запъртъка. Това е хармоничният подход. 

Да осъзнаем недостатъците си или недостатъците на своето виждане е доста 
болезнено. Но по-добре да открием болезнена истина, отколкото да умрем в 
невежество. 

 
 
 

20. Историята на Лила Шука 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 5 септември 2005, Ахтопол) 
 

Лила Шука живял 800-900 години, тъй че как бих могъл да разкажа историята 
му? Но – да го кажем съвсем накратко – той бил голям любовник. Сигурно е имал 
някакво родство я с унгарците, я с българите, защото и едните и другите са известни 
като големи любовници. Но неговата любов била малко необичайна; той бил влюбен в 
една проститутка. Бил много възвишен млад мъж, от добро семейство, умен, съвършен 
във всичко… само тази привързаност към проститутката била неразбираема. И както 
знаете, тайната любов обикновено се практикува в тъмнината на нощта. И така една 
нощ Лила Шука закопнял да види любимата си. Но той живеел на единия бряг на 
реката, а дамата живеела на другия бряг. Посред нощ лодки няма, тъй че трябвало да 
плува. А точно тази нощ имало страшна буря. И той навлязъл всред дъжда, вятъра и 
светкавиците в реката, хвърлил се във водите тласкан от любовта си и се опитал да 
плува. Но вълните били много високи и макар да бил добър плувец, наложило се да се 
хване за едно парче дърво та да успее да пресече реката. Или поне той си мислел, че 
това е парче дърво… Всъщност бил труп, плаващ по вълните, но той се хванал за него 
за да преплува водата. Кой би поискал да прегръща мъртво тяло посред нощ всред 
бурната река? Доста е необичайно, а? Но той дори не разбрал какво е и с негова помощ 
стигнал до отсрещния бряг. Къщата на жената била оградена с високи стени. Той 
трябвало да ги премине и в мрака на нощта си помислил: „Я, тук има един пълзящ 
храст, който се катери по дувара, мога с негова помощ да се изкача.” Лила Шука се 
хванал за ствола на храста и започнал прекатерва оградата Или поне той си мислел, че 
това е храст… макар всъщност да била огромна отровна змия. Но той изобщо и не 
забелязал това, защото бил запленен от жената. Най-сетне стигнал при нея, влязъл в 
стаята и си рекъл: „О, сега тайната ми любов ще се осъществи!” Жената също била 
много щастлива: „О, моят любим дойде!” Но тя била много фина и възвишена, макар 
начинът й на живот и практиките й да били съвсем прости. Била духовно извисена и 
започнала да го напътства, като най-напред го разпитала за цялата история: „Какво 
стана с теб, как тъй дойде при мен в такава бурна нощ? Как прекоси реката? Как 
прескочи стената?” Той й разказал всичко и бил много щастлив: „О, моята кралица иска 
да узнае за всички трудности, които преодолях заради нея. Аз съм нейният герой!” Но 
когато приключил с разказа, жената казала: „Любими мой, преодолял си толкова 
опасности за да стигнеш до мен, макар да съм просто една проститутка. Да беше се 
нагърбил със същите трудности в търсене на Бога…” И толкова много сила имало в 
нея, че тя преобърнала ума на младия човек. И той станал просяк – отрекъл се от света 
и се отдал на Бога. 

Лила Шука станал просещ скитник. Но тъй като бил млад мъж, сърцето му още 
било пълно с желание.Веднъж той зърнал – просто зърнал – една красива девойка. И 
отново сърцето му пламнало в страст. Тогава си рекъл: „О, очите ми ще ме завлекат в 



ада! По-добре да ги извадя!” И тъй, той ослепил и двете си очи и насила се принудил 
още по-силно да се отдаде на Кришна. Той неспирно възпявал славата а Бога. Но имал 
една болка, една мъка в сърцето си – понеже живеел далеч от Вриндавана и като 
скитащ просяк бил тръгнал към нея –сега когато се бил ослепил се чудел: „Как ще 
намеря пътя?!” И тогава докато плачел и ридаел и мантрувал и пеел… най-сетне някой 
дошъл при него. Едно малко момче. Той не го виждал, но го чул. Чул нежна мелодия; 
момчето свирело на флейта. Сетне то запитало: „Хей, защо плачеш?” А той отвърнал: 
Виждаш ли, сляп съм, пък искам да стигна до Вриндавана. Толкова съм далеч! Няма 
кой да ми помогне…” Тогава момчето казало: „Аз ще те заведа във Вриндавана; ела с 
мен, последвай ме.” И го хванало за ръка, и го отвело във Вриндавана… И той изживял 
своя дълъг живот по бреговете на Радха Кунда. 

Това е историята на Лила Шука. Нека сме готови да пожертваме себе си. 
Обикновено людете са готови да се хвърлят във всичко заради своите любими, но нека 
поне същия интензитет на чувствата си да отдадем на Кришна. Лила Шука ки джай! 

 
 
 

21. От хаотичния ум към хармоничното сърце 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2005, Ахтопол) 
 

Бих искал да спомена за още едно доказателство относно силата на мантрите и 
на звука. Звукът е нещо много важно. Един японски учен анализирал водата, 
изследвайки кристалната й структура в замръзнало състояние. Когато вземат чиста, 
бистра вода от река или водопад – течаща, жива вода – и я замразят, структурата й е 
прекрасна. Но ако вземат вода от голям язовир или резервоар, където тя е застояла и е 
нарушен естествения й поток, естественото й състояние на течене, тогава замръзналата 
структура е изкривена и нехармонична. Знаете, в Япония шинтуизмът е много 
разпространена религия. За тях природата е божествена енергия. И тъй, този учен 
поканил един шинтуистки монах да произнесе някои молитви и мантри над водата в 
този голям язовир. След това взели нова проба от водата която била близо до монаха, 
замразили я и структурата отново била прекрасна. После направили друг опит – взели 
вода от най-далечния край на язовира – и структурата също била прекрасна. Така че 
звукът ИМА въздействие върху структурата на замръзналата вода. Имам предвид не 
само върху замръзналата вода, въобще върху водата, но разликата се вижда в 
замръзнало състояние. 

Нашето тяло се състои три четвърти от вода. Тъй че ако нашепвате сутрин 
мантрите си, структурата на водата в тялото ви ще бъде прекрасна. Какво да говорим за 
структурата на ума! Разбира се, нямаме намерение да замразяваме умовете на 
преданите… Но това ИМА въздействие върху цялостното ви съществуване.  

Няма нужда, естествено, да доказваме силата на мантруването чрез структурен 
анализ на водата. Все пак това е поредното свидетелство за поразителното влияние на 
звука. И резултатът от това изследване сочи паралел със сътворението. От хаотичните 
предвечни води ЧРЕЗ ЗВУКА е била сътворена хармоничната вселена. От хаоса – 
космос. Такава е силата на звука. Така от хаотичния ум бихме могли да сътворим едно 
хармонично сърце и да създадем космична структура в малкото си индивидуално 
съществуване. Искаме ли да внесем ред в живота си, най-напред трябва да се 
придържаме към божествения звук. 

Защото ако първата ни медитация е чиста, всички останали нива на 
съществуването ни също ще се пречистят. Всичко се разгръща отгоре надолу. Това е 
процес, който се спуска. Разбира се понякога силите отдолу се стремят да хвърлят 



сянката си върху по-висшите сили, но въпреки всичко светлината побеждава. Тъй че 
дори науката прославя силата на мантрите. И в това отношение и ние можем да 
възславим науката: „Ето, и вие казвате същото, което ние сме осъзнали.” 

И ако имате чиста медитация, ако имате чист звук, чисти думи – тогава и делата 
ви ще бъдат чисти. Едното върви с другото. Нищо в живота ни не е независимо едно от 
друго, всичко е едно цяло, каквото и да имаме е пълна цялост. Но ако в живота ни се 
ВЛЕЕ божествена енергия, тогава ще се прояви едно по-силно, по-висше ниво на 
съществуване. Това е пречистването – когато една по-висша сила идва да помогне на 
по-низшето ниво. Каква е дефиницията за грях? Да се използва висшата енергия за 
низши цели. Но ако по-висшата енергия се спуска за да помогне на по-низшето ниво, 
тогава как се нарича това? Нарича се милост! Нека не бъдем такива глупци, че да не 
сграбчим тази възможност. Не оставяйте милостта да се изплъзне от ръцете ви! 

 
 
 

22. Истинската мъдрост 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2005, Ахтопол) 
 

Какво е определението за мъдрост? Мъдрост е практическата способност да 
обичаш. Разбира се говоря за божествена любов. Това е мъдростта – способността на 
практика да обичаш. Защото е много мъдро да избягваме трудностите. Да не ни 
сполитат страдания. Но в ТАЗИ дефиниция има повече жертвоготовност. Готов съм да 
направя нещо, готов съм дори да страдам за благото на другите. А разбира се когато 
някой е готов на такава жертва, не се налага да страда. Божествената подредба ще го 
закриля. Тя съществува.  

Мъдростта би могла да идва от Брахман. Но способността да обичаш най-
вероятно идва от Кришна. Защото Кришна е любящият Бог. Брахман е мъдър. Нивото 
на Брахман е мъдрост, всезнание; всичко го има записано в Акашиевите хроники. НО 
това е само информация. А Кришна е досущ като чинтамани – философският камък – 
Той може да донесе трансформацията. 

В това е и грешката на съвременната епоха – живеем в ерата на информацията. 
Препълнени сме с информация. Дори детето ви знае как да щрака по бутоните на 
компютъра, цялата информация присъства. Но къде е трансформацията, моля ви?! 
Именно тя е от която се нуждаем – любящата енергия на Бог, Кришна. В нея е 
истинската мъдрост. Може обичливият предан да е пълен глупак, да не разбира и капка 
от затрудненията и интригите в живота и в света. Но съм убеден, че той е МНОГО 
мъдър. Защото какъв е окончателният отговор на всички въпроси? Това е божествената 
любов, Бхакти. Затова ако някой я практикува, той може да бъде считан за мъдрец. В 
него присъства БОЖЕСТВЕНА мъдрост, която е отвъд материалната мъдрост. Бхакти 
не зависи от дипломите, които висят на стената ви. Нашите дипломи се дават в друго 
настроение. Нали преди вие също имахте „Герой на социалистическия труд”? Имали ли 
сте подобен орден? Една голяма петолъчка. Всички познаваме тези медали и символи… 
Обаче ако например някой бхакта умре от преяждане на прасадам, тогава той е паднал 
в саможертва към преданото служене. Така че ние имаме различна скала. 

Но мисля че разбирате какво имам предвид. На различно ниво трябва да търсим 
съвършенството, удовлетворението. И трябва да усилваме качеството на своята 
преданост. Това е много важно – качеството на предаността ни да нараства. Опитайте 
се да помислите какво означава това – преданото ви служене да става все по-
интензивно. И ако търсите начин, Кришна ще ви даде насока как да го направите. 

 



 
 

23. Предназначението на тялото 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2005, Ахтопол) 
 

В „Бхагавата Махатмйа” се казва: „Тялото ще загине. То изпитва пораженията 
на старостта, болката и измененията; то е обиталище на болести, трудно е да бъде 
заситено и поддържано; то е покварено, несъвършено и нетрайно. Накрая или червеите, 
или зверовете, или огънят ще го погълнат. Защо тогава да не използваме тялото за 
такава цел, която е отвъд смъртността?” 

Това е една позитивна дефиниция за ползата от тялото. Щом то има начало, ще 
има и край. Какъв е смисълът му тогава – да ни създава повече проблеми? Или да 
използваме това че ни е дадено за най-добрата цел? Тялото е инструмент за постигане 
на съвършенство в човешки живот, в човешки облик. Това е позитивното отношение 
към тялото. Ако имаме къща, обикновено се налага да плащаме данъците и сметките й. 
Ако не искаме да ги плащаме, нима е разумно да разрушим къщата? Не, не бива само да 
се стремим да се наслаждаваме на благата, но и да заплатим цената им. 

За един месец можете да се радвате на удобствата, но в края на месеца трябва да 
платите сметката. Не я ли платите – което е възможно, не сте длъжни да я плащате – ще 
натиснете копчето но няма да дойде ток; ще завъртите крана но няма да потече вода.  

По същия начин ако използваме всички облаги на света и на тялото, обаче не 
плащаме цената за тях, тогава по някакъв начин притокът ще спре. А каква е цената, 
която трябва да заплатим? Това е молитвата, жертвата – трябва да извършваме някаква 
жертва. Защото да се плати сметката, това си е жертва, нали – трябва да дадете парите 
си. Нещо трябва да се даде за да се наслаждаваме на благата. По подобен начин нека да 
дадем нещо, някаква част от живота си, за да допринесем към хармонията, към 
равновесието във вселената и така да се радваме на благодатта. 

Дадено ни е тяло. И предназначението на това тяло е да бъде използвано като 
инструмент за постигане на съвършенство, на себеосъзнаване. От една страна то е 
ограничено, но от друга е напълно добре оборудвано. Имаме разбиране, имаме 
способности, имаме възможности – тъй че има как и за какво да изразим 
благодарността си към Всевишния. Получили сме толкова много от Него; нека 
използваме, нека пожертваме, нека поднесем нещо от себе за Него. Макар тялото да е 
ограничено, чрез подобни телесни дейности можем да постигнем нещо, което е 
безгранично. С тленния си език ние възпяваме нетленното Име. Всъщност не е точно 
така – но трансцеденталното Име използва материалния ни език за да вибрира само. 
Така че защо да не употребим това смъртно тяло за постигане на безсмъртни 
резултати? „От неистинското води ме към истинското. От мрака води ме към 
светлината. От смъртта води ме към вечността. Асато маа сат гамайа. Тамасо маа 
джйотир гамайа. Мритйор маа амритам гамайа.” 

Всъщност има три типа живи същества или три вида посоки за живите същества. 
Едната е издигаща се, отиваща нагоре; друга се спуска, пропада надолу; а третия вид е 
непрестанно идваща и заминаваща си. Онези които се извисяват, които се пречистват 
са на въздигащия се път; които деградират са на пропадащия път – отивайки все по-
надолу към низките нива на съществуване; а третият тип са като комарите и другите 
дребни насекоми, чийто живот е много кратък – те просто идват и си заминават. Такова 
е становището на „Веданта Сутра.” 

Какво означава истинска трансформация, истинска метаморфоза? Промяна на 
формата? Не, промяна на мисленето. Обикновено ние правим обратното – променяме 
облика си, но не и манталитета. Не е достатъчно да пробутваме същото старо вино в 



нова бутилка. Обличаме си дхоти и сари, но си оставаме на същото ниво на съзнание. 
По-добре да си стоим в панталоните, но да променим съзнанието си. 

Най-напред се променя мисленето, а след това и тялото, и всичко което е 
второстепенно и третостепенно ще се промени заедно с ума. Тъй че ако се пречистите в 
сърцата си, в духовния си живот, тогава и всички останали нива на съществуване ще 
последват тази промяна. Всичко се решава на висшите нива. 

 
 
 

24. Греховете 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 7 септември 2005, Ахтопол) 
 

Ще подхвана една неприятна тема: кратка беседа за греховете. Макар че ние не 
се стремим да мислим за греховете, а да сме в съзнание за Бога - минимум - все пак е 
добре да знаем кое се счита за благотворно и кое за осъдително. Научили сме общата 
дефиниция за грях: да се използва по-висшата енергия за по-низши цели. Обикновено 
хората започват да дават дефиниции за А, Б, В - за първо, второ, трето... Като например, 
греховно деяние е да извършиш нещо лошо, да нараниш някого. Но този списък е 
толкова дълъг, че всъщност не можем да разберем кое е грях, трудно е да достигнем до 
общо определение или схващане за греховността. Затова ако имаме една основна 
дефиниция, много по-лесно е да разберем кое е правилно и кое грешно. 

Друго определение за грях е да се възправиш срещу Бога или да вървиш срещу 
божията воля. Обикновено религиите дават подобна дефиниция. Да загърбиш Господа. 
Ние също имаме това определение в нашата религия, Бхактивинод Тхакур го дава, но 
той го обогатява добавяйки "съзнателно или несъзнателно". Въпреки че грешката си е 
грешка, все пак ако е извършена с лоша умисъл, преднамерено, тя е по-тежка отколкото 
когато е неволна. Ако е сторена без нужното знание или разбиране, тя не е толкова 
груба. Тъй че тази обща дефиниция за грях - да се действа срещу волята на Бога - 
трябва да бъде анализирана прецизно и да добавим: да се действа срещу волята на Бога 
съзнателно или случайно.  

Друго определение за грях - това е грешка, поддържана дълго време. Повтаряна 
грешка или постоянно култивирана грешка. Това също е грях - особено когато 
съзнаваме, че грешим. Когато не го съзнаваме, това е все същата стара грешка пак и пак 
и пак... 

Какво е прайашчита? Покаяние, можем да кажем изкупление. Отиваш при 
свещеника и той ти казва: "Кажи тази и тази молитва и готово!"... Съгласни ли сте с 
това? Не, макар това да е един вид изкупление. Но ако се опитаме да съотнесем този 
метод към нашия процес, същото нещо се нарича "нама-апарадх". Когато извършваш 
някакви греховни дейности и ги... "отмантруваш". Или дори още по-лошо - когато 
извършвайки грешното нещо имаш намерението да го поправиш, да го балансираш с 
малко мантруване. Това си е чист нама-апарадх.  

Все пак да правим нещо - някакво допълнително служене, някакви 
допълнителни практики за да се пречистим - това е съвсем естествено! Например в 
пералнята има различни степени на интензивност при прането, нали? Да речем 
икономично - полу-пране. Полу-пречистване би било достатъчно, а? Или пък ако нещо 
е изключително мръсно, тогава трябва направо да го сварите във водата и да сложите 
допълнително прах за пране и онази избелващата субстанция - как я наричате? 
Добавяте много, много препарати, трудите се много за да направите дрехите отново 
чисти и бели. 



По същия начин, естествено, има и различни степени на проблеми за 
разрешаване. Ако някой е натрупал в миналите си животи малка купчина трудности, 
тогава пречистването за него е бързо и лесно. Но ако човек мъкне огромно бреме на 
раменете си, ще му е нужно дълго време да се освободи от него, да го свали. 

Защото има две посоки, откъдето можем да дойдем до човешката платформа. 
Можем да се изкачим до нея, можем и да се спуснем. Ако се издигаме до човешкото 
ниво, това означава че вече дълго сме бродили из материалното съществуване. Можем 
да наречем такава душа "стара". Душата разбира се е вечна, но тази има дълго минало, 
дълго материалистично минало. А знаете кои са трите порти към човешкото 
съществуване от животинското царство - крава, маймуна и лъв. Кравата е сатвичната 
врата. Лъвът - раджастичната. И маймуната е тамастичната. Тъй че Чарлз Дарвин в 
едно отношение е бил прав - човекът произлиза от маймуната. Особено човекът в тама 
гуна. Но след като сме достигнали до човешкото ниво, вече сме отговорни за 
действията си. Тогава идва въпросът дали да сме праведни или грешни. 

 
 
 

25. Един за всички, всички за един 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 7 септември 2005, Ахтопол) 
 

Обикновено си мислим, че най-големият грях е да се убие човешко същество. Че 
това е най-чудовищното криминално дело, което можем да извършим. Но има още 
нещо, което е дори по-чудовищно и е по-голям грях. 

Много важен момент е, че душата никога не може да бъде погубена. Тъй че на 
фона на вечността на душата, да убиеш някого или да прекъснеш настоящия му живот 
– това не е най-страшният проблем. Понеже е вечна душа, той все ще продължи да 
съществува някак. По такъв начин възпираш само един човек, но останалите 
продължават. Но погубиш ли културата, тогава убиваш всички които са част от тази 
култура. Ако завържеш незаконни връзки с нежелани хора, което съвсем просто казано 
означава да предадеш страната си, например, това е огромен грях, тъй като засяга 
цялата страна. Ако предадеш учителя си, това засяга цялата мисия. Предадеш ли 
семейството си, всички ще страдат. Така че ако измениш, ако не си верен на културата, 
ако погубваш културата – това е най-големият грях който би могъл да извършиш, 
защото е начин да поразиш ВСЕКИГО, така рушиш цялата система, дадена от Бога. 
Съгласни ли сте? Това е по-страшно отколкото да възпреш само един човек. То е 
масово криминално деяние. 

Затова не убивайте културата. Да бъдеш нелоялен – това е много, много опасно 
нещо. Можем да съотнесем това към всяко едно ниво на своето съществуване. Да си 
таен агент или предател на страната си може да е много вълнуващо, може да се правят 
прочути филми за това, но не е кой знае колко морално. Тъй че опитвайте се да 
съхранявате културата. Разбира се, най-напред трябва да разберем КАКВО 
представлява тази култура. Затова вайшнавската, духовната култура трябва да се 
изследва от всички онези, които участват в нея. 

Кои са трите заповеди на материализма? Само три са, няма нужда да правите 
списък от десет. Можем да кажем: кола, чипс и гсм-покритие. Но това по-скоро са 
заповедите на новия век. Трите основни принципа на материализма са: човекът е 
животно; не съществува душа; Бог е просто измислица. Тези са трите декрета на 
материализма. ТОВА аз наричам най-страшен грях! Защото то убива културата! Убива 
вярата ви, убива самоуважението ви. 



Затова нека разгледаме основните принципи на вайшнавската култура. 
Александър Дюма дава базисния принцип на вайшнавизма: „Един за всички, всички за 
един”. Всички работят за Един – Кришна! А един работи за всички – духовният учител 
работи за всички. 

Тъй че ако следваме този ЕДНИЧЪК принцип, ще имаме съвсем опростена 
версия – не десет заповеди, не три, а една, само една! „Един за всички, всички за един.” 
Тогава можем да изградим вайшнавската култура. Така в този френски писател 
съзираме един предтеча на практическата вайшнавска философия. Име и друг прочут 
писател и мислител – Гьоте – който също е изказал едно заключение. Той твърди че 
най-висшият принцип, най-висшият идеал е доброволното себеотдаване. А как е 
възможно това без любов? Шрила Шридхара Махарадж казва: „Умри за да живееш.” 
Пожертвай се. Тъй че най-висшият принцип е БЕЗКОРИСТНАТА и ДОБРОВОЛНА 
отдаденост.  А как е възможно това без божествена любов? Ето в Гьоте също виждаме 
предвестник на практическата вайшнавска философия. 

И в крайна сметка – след Дюма и Гьоте – можем да прочетем и Бхакти шастра, 
където ще открием всичко това прецизирано.  

 
 
 

26. Нароттам 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Нароттам дас Тхакур е много специална личност, както всички знаете. И самото 
му име е много поучително, защото „нара” означава „човек, човешко същество” а 
„уттама” означава „най-висш”. Тъй че Нароттам е свръхчовек. ОБАЧЕ след това има и 
„дас” – възвишен човек в нисша позиция, в позиция на слуга. Мисля че това е 
правилният вайшнавски идеал за манталитета който трябва да имаме. Трябва да станем 
от една страна свръхчовеци; а от друга да бъдем смирени слуги на Бога и хората. 

Как да бъдем свръхчовеци? Не става със сила. Това също е възможно – да 
натрупваш все повече и повече сила. Но яко я трупаме в противоречие с божествената 
подредба и с хармонията в света или ако нараняваме чувствата на другите, тогава по-
късно ще трябва да си платим цената. А как преданият трупа сила? Раздавайки. Чрез 
разпространяване на Святото Име, чрез пеене НА ВИСОК ГЛАС на Святото Име се 
генерира силата на предаността. И тъй, ако накърняваме интересите, пространството 
или емоционалния живот на останалите, можем да кажем че това нанася вреда, то е вид 
греховна дейност, вмешателство. И има такова ниво в човешкото съществуване, на 
което греховните дейности няма как да не бъдат измерени и претеглени. Това е нивото 
на справедливостта. Обаче справедливостта не ни носи щастие. Но милостта може да 
продължи там, където справедливостта спира. 

Да можеше да съчетаем тези два аспекта: да станем свръхчовеци – имам предвид 
отвъд нормалните, обикновени човешки възможности – да станем истински човешки 
същества, и то по смирен начин…! Това е Нароттам дас! Възвишен човек в ниска 
позиция; и затова НИЕ добавяме „Тхакур”. Какво означава „Тхакур”? Бог. Използва се, 
доколкото знам, като звание за Бога, Господа, Върховния. Тъй че извисения човек, 
който се е поставил в ниска позиция – той е нашият Бог. 

Трябва да ценим Чайтанйа. Трябва да намерим начин как да правим това. Но 
следвайки стъпките на предходните ачарии, можем да научим нещичко. Защото какво е 
желанието на Нароттам дас Тхакур? „Кога ще затреперя, докато викам името на 
Гауранга? Кога сълзи ще украсят очите ми докато пея името на Бог Хари?” И това не е 
фалшиво парадиране с псевдо-чувства, но нещо истинско – а истинските неща 



обикновено се пазят скрити. Ако имаме същия копнеж, то това е начинът да станем 
свръхчовеци, да станем Нароттам – нара уттама. 

„Където си Ти, там е Вриндаван.” Ако имаме такова виждане, ако ценим 
Чайтанйа – че където си Ти, там е Вриндаван – тогава е много лесно да дойдем във 
Вриндаван.  

 
 
 

27. Готовността на сърцето 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Онези, които са получили безпричинната милост на Бог Нитйананда – който е 
архетип на гуру, на учителя, на помощника – за тях материалните желания стават 
незначителни. Защо? Защото съм се сдобил с нещо далеч по-ценно. Опитал съм по-
висш вкус. А ако сме усетили по-висш вкус е МНОГО лесно да се откажем от по-
нисшия. Когато само се борим срещу по-нисшия, това е почти безкрайна история. 
Затова е нужно да култивираме нещо по-висше. Нисшият вкус означава анартха – липса 
на артха, липса на ценност. Ако нямаме никакви ценности, що за резултати очакваме? 
Нека развиваме положителните ценности – това, както знаете, се нарича артха 
правритти. Анартха нивритти – никакво култивиране на каквито и да било ценности и 
артха правритти – развиване на ценности. 

Но как да направим това? Просто ако следваме традицията на предаността с 
чисто намерение и ако проверяваме всичко на везните на приемането – че приемам 
всичко с цялото си сърце и душа – тогава ще можем да изпълняваме всичко 
подобаващо, в необходимото настроение. Ако съм неспособен всецяло да вложа 
сърцето си, ако не мога напълно да се съглася с напътствията и със стъпките, ще бъде 
много трудно да постигна целта. Можем да правим всичко, да го изпълняваме, но няма 
да има резултат, или ще бъде отсрочен. 

Затова предложението на Шрила Шридхара Махарадж е да оценяваме нещата по 
скалата на гуру, шастра, садху. Основният принцип са шастра, писанията; следват 
съветите на духовния учител и примера на светците. Но съществува един много значим 
четвърти елемент и това е сърцето и душата. Понякога ние сме готови да 
пренебрегваме този елемент, макар той според мен да е много важен. А когато имаме 
готовността да се заемем с изпълнението, да последваме дори най-трудните и 
необичайни очаквания, тогава вече не сме на куката, не се налага да правим това. 

Веднъж ми се обади един младеж и ми каза: „Ще се женя.” Много добре, моето 
момче! Той добави: „Момичето също е бхакта и е много добра! Единственият проблем 
е, че живее в друга държава. И когато си говорим по телефона, разговорите ни са много 
хубави. Но само щом предложа тя да дойде при мен или аз да ида при нея, тя отказва!” 
Защото този бхакта е с много огнен темперамент, тъй че когато иска нещо, той го иска 
незабавно, начаса! Затова му казах: „Мое скъпо момче, трябва да си готов да чакаш 
седем години и тогава можеш да си сигурен, че тя ще дойде.” Той беше шокиран: „Да 
чакам СЕДЕМ години!!!” А аз всячески се опитах да го накарам да разбере, че не е 
нужно да чака седем години, а просто да е ГОТОВ да чака седем години. 

По същия начин, ако имаме тази ГОТОВНОСТ, тогава ще можем да 
изпълняваме. Ако получим трудно, взискателно напътствие, но имаме желанието да го 
последваме, тогава или ще бъде много лесно да го направим, или няма да има нужда да 
го извършваме, да поемаме грижата. Постигнем ли милост, получим ли милост можем 
да вървим напред много леко. А божествената милост никога не ни изоставя. Огромна 
грешка е да си мислите, че не сте свързани. Покажете ми едно място, където Кришна го 



няма! Посочете ми един миг, в който да не сте свързани! Това е постоянна, цялостна 
връзка! Този е начинът да се постигне и постоянно състояние на съзнанието. Затова съм 
напълно съгласен с нещо, което научих от Ашока: че любовта не е чувство, а виждане; 
тя е начин, по който гледаме на света. Тя трябва да е постоянното състояние на 
съзнанието ни, а не някакви преходни чувства. Защото това се нарича „стхай”, 
постоянно. Стхай е следващата стъпка; след като сте преминали анартха нивритти и 
артха правритти, след като сте развили ценностите си, тогава достигате до едно 
стабилно ниво. Тъй че нашето виждане за света трябва да е толкова великодушно, 
щедро и приятелско.  

 
 
 

28. Развитие и споделяне 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Каквото и да ни се случва, може да бъде трансформирано. Хората не страдат от 
нещата които ги сполитат, а от начина по който ги оценяват. 

Нека развиваме ценностите и преценките си по такъв начин, че да сме способни 
да приемаме всичко добре – каквото и да идва към нас, да го приемаме добре. Считам, 
че това е една уместна дефиниция за развитие – да успяваме да приемаме уроците, 
които ни връхлитат по все по-правилен начин. 

Но развитието не бива да бъде себично. Не трябва да запазваме впечатленията си 
само за себе си. Също и познанието не бива да пазим за себе си, но нека да събираме 
тези ценни съкровища заради другите. Наблюдавал съм какво правят людете на 
морския бряг. Вие заглеждали ли сте се? Навеждат се и събират камъчета. Всички го 
правят! Някак е естествено да се наведеш и да си вземеш нещо, да потърсиш нещо. А 
когато го СПОДЕЛИШ, когато го дадеш на другите, тогава се случва красотата, 
обменът. 

По същия начин ние събираме камъчетата и мидичките в живота си. Но не бива 
да сме такива егоисти, че да ги пазим всичките за себе си. Дайте и на другите. Каквото 
и да сме постигнали в духовния си живот, в духовното си развитие, трябва да го 
използваме в служба на останалите. Дали е малко или голямо няма значение – 
използвайте го за доброто на другите. 

Ако сте били отнесени от тъмна вълна, дайте начало на светла вълна! Разбира се, 
какво е тъмната вълна? Тъмната вълна идва от тъмния Бог. А сияйната вълна идва от 
сияйната Богиня. Така че какво значение има дали вълните са тъмни или светли? Те са 
за наше благо. 

 
 
 

20. Изучаването 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Знаете последователността на книгите, които четем. Основното образование е 
„Бхагавад Гита”. Кое е средното ниво? „Шримад Бхагаватам” – тогава получавате 
диплома. А кое е след-дипломната квалификация? Това е „Чайтанйа Чаритамрита”. 
Има ли нещо по-нататък? Да, „бхакти Расамрита Синдху”. А нещо още по-висше? Още 
по-нататък е „Уджвала Ниламани”. По-висшите теми са… забранени. Докато не 
завършите обучението си. 



Пък и от „Бхагавата Махатмйа” сме научили, че ако някой разбере цялото 
повествование на „Шримад Бхагаватам”, или чуе само една дума от него, или дори само 
една буква, едничък звук – той може да постигне съвършенство. Тъй че можем да 
продължим с четенето си без да скачаме твърде бързо на „Уджвала Ниламани”. 

От „Гита” научаваме АБВ. Душата съществува, съществува дхарма, 
отдадеността към Бога е най-висшият принцип – основни неща. Карма, прераждане, 
гуни – всичко това са основни неща. И тъй, от „Гита” научаваме, че ИМА Бог. От 
„Бхагаватам” можем да разберем кой е този Бог. „Кришнасту бхагаван свайам” – 
самият КРИШНА е Върховният Бог. И после в петте раса-глави намираме 
встъплението към божествената любов. Сетне от „Чайтанйа Чаритамрита” научаваме 
какъв е животът на предания, как живеят бхактите. А от „Бхакти Расамрита Синдху” 
разбираме каква е природата на раса. Все по-конкретни и по-определени теми.  

Разбира се ако имаме този раса поглед, дори в основните писания и в най-
простичките послания ще открием своята раса. Например в „Гита” в има един стих, 
чийто превод гласи: „пречистването на съществуването е необходима стъпка в 
духовното развитие.” Но как звучи това на санскрит? „Бхаава самшудхи”. Това може да 
се разбира и като съществуване, но в крайна сметка „бхаава” е настроението което 
изпитваш като чувство. Тъй че раса я ИМА и там. „Бхаава самшудхи” – да пречистим 
чувствата си към Бога, а не просто съществуването си. Какво е това „съществуване”? 
То не значи нищо в раса-теорията! 

И после в „Уджвала Ниламани” не се споменава за никакво прераждане, карма и 
тем подобни… Единствено за природата на божествената връзка. Там се разказва за 
няколко дузини различни герои и героини. Няма АБВ. По такъв начин се препоръчва 
постепенното изучаване, за да можем правилно да разберем всичко. 

Четенето, изучаването на книги ни помага да влезем в нужното настроение. И 
вниквайки в тези писания можем да научим нещо за божествената обич. Какво е било 
качеството на техните чувства, какво е било качеството на предаността им – на Рупа и 
Рагунатх. Чрез Рупа Госвами до нас достига щастието, раздавано от Говинда. А чрез 
Рагунатх може да се разкрие онова езотерично встъпване в божествената любовна лила.  

Няма значение дали сме изучавали същото преди. Добре е да го повторим. 
Повторението е майка на знанието. И се казва че ония, които се заемат с възвишените 
учения славещи Бога и с възпяване на името Му, те вече са изучили всички писания, 
посетили са всички свети места, извършили са всички жертвоприношения и т.н. Но… 
тази тема е толкова прекрасна, че ние сме готови да практикуваме и изучаваме същото 
животи и животи наред. Не е така че: „О, прочел съм вече тази книга, нека да мина на 
следващата.” Ако навлизаме все по-навътре, ще ни се разкрият много нови нива на 
истина и раса. Може в един живот да виждаме само историята, а в следващия живот да 
видим Кришна; в трети живот – Радха-Кришна; в четвърти – Радха…… 

 
 
 

30. Състраданието 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Кой е най-добрият начин да се помогне на хората? Вие какво бихте искали да 
получите - конструктивна критика или мъничко разбиране? Трябва да добиете някаква 
милост. Капчица милост е способна да ви промени незабавно. Което не може да бъде 
постигнато в стотици животи, една капка милост може да промени за миг.  

Но не забравяйте трите стъпки в духовното общуване. Първата е разбирането. 
Разбиране означава че сте готови да изслушвате проблемите на другите. Може да не 



допринасяте кой знае колко активно, но поне давате шанс да хората да изразят 
чувствата си. В повечето случаи това е добро начало – людете се нуждаят от 
възможността да изразят себе си, да изкажат трудностите си.  

Втората стъпка е състраданието. Състрадание означава не просто да изслушвате 
проблемите, но да сте готови да ги споделите. И знаете ли, проблемите са много 
странно нещо – ако бъдат споделени, те намаляват. А ако споделяте щастието си, то 
расте. Тъй че състраданието помага да се намалят проблемите и да се увеличи 
щастието. 

Знаете тези категории, нали: пара-дукха-дукхи, пара-сукха-дукхи, пара-сукха-
сукхи и пара-дукха-сукхи? Най-често срещаното е пара-сукха-дукхи: щастието на 
другите е голямо нещастие за мен. Пара-сухка-дукхи – ако някой около мен е щастлив, 
аз съм тъжен. Как тъй другият ще е щастлив!? Това не е никак хубаво, ние не харесваме 
подобни люде. Следващата категория е дори още по-лоша: пара-дукха-сукхи. Когато 
някой се радва на страданията на другите. Такъв човек определено е злодей. Това е най-
лошото! След това има пара-дукха-дукхи – страданието на останалите е страдание и за 
мен. Това е състрадание – когато съм готов да споделя проблемите им, когато усещам 
мъката им. А пара-сукха-сукхи е щастлив когато и другите са щастливи. Това е много 
позитивен подход, един по-висш тип състрадание. 

И тъй, втората стъпка беше състраданието, когато споделяш чувствата. А 
третата е обичта. Когато не просто изслушваш, не просто споделяш, но си готов да се 
нагърбиш с цялата грижа, да отнемеш страданието на другите. А това не е възможно 
без саможертва. Казва се че много са учителите, които взимат парите на учениците си. 
Но малцина са онези гуру, които отнемат проблемите и страданията на своите ученици. 
Това е една истинска характеристика, истински симптом на истинския учител – че той е 
готов да пожертва себе си за благото на останалите. И ако успеем да получим една 
капка милост от подобен човек, тогава целият ни характер се променя. Работим 
сериозно върху себе си от дълго време, без никакъв резултат. Но само щом влезем в 
досег със свята компания, техните ценности незабавно стават и наши. Това е груповата 
динамика на садху-сангха. Обмяна на ценности. 

За да помагаме, трябва да сме здраво свързани с по-висш източник. Защото да 
потъваме в проблемите на другите – това се нарича синдром на самоизгарянето. Когато 
си давал, давал, давал на другите… и си изчерпан. Когато сам не се зареждаш. Това е 
големият проблем на всички помагащи на каквото и да било ниво. Защото ако някой 
НЕ е свързан с Бога, с изначалния източник, тогава ресурсите му ще се изчерпат – рано 
или късно.  

Има и още една грешка, която често допускаме – да си мислим, че НИЕ го 
правим. Тогава бремето на отговорността просто ни смазва! А постигнеш ли първите 
успехи, започваш да си мислиш: „Да, добре се справям. Велик съм! Доказал съм се! 
Това действа!” НИКОГА не бива да забравяме, че ние сме инструменти. И не бива да 
правим хората зависими от нас, а от Бога. Защото инак просто създаваме и обучаваме 
зомби около себе си – ако ги караме да зависят от нас. Но ако им помагаме да разберат, 
че ПРИНАДЛЕЖАТ към дивното Божие семейство, че имат вечна, постоянна връзка, 
че са сияйни искри от големия огън – тогава те няма да търсят свещи. 

Тъй че независимостта е много важна. Споделяне – но запазвайки 
независимостта. Понеже аз вървя по своя път, а те по техния. Единственото нещо, което 
прескача тази лека дистанцираност, лека липса на чувства, лека студенина – това е 
Бхакти. Но доближим ли се към хората С Бхакти, тогава ще бъдем защитени. Ако си 
готов да скочиш, не се налага да скачаш. А дори и да скочиш, Кришна ще те закриля. 
Синдромът на преданото самоизгаряне, а? 

 



 
 

31. Търпението 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Ние практикуваме Бхакти Йога. Това означава че се опитваме да живеем според 
духовните, божествени принципи. Първият принцип на обичайно ниво е да отвръщаш 
със същото, каквото си получил. Били ли сте в казармата? Новобранците идват, 
сполитат ги всевъзможни беди, а когато станат стари войници, стоварват същите грижи 
на новите които идват след тях. 

Но това не е казарма. Дори да сме получили нещо лошо или трудноприемливо, 
понеже сме духовни люде би трябвало да го приемем като урок за себе си и да излъчим 
към другите единствено нектар. Тъй че не казвайте: „Ами имал съм много тежко 
минало в духовния си живот, затова тормозя бхактите около себе си.” Не, не можем да 
постъпваме така. Трябва самички да преглътнем проблемите, които ни сполитат, а да 
даваме само нектар. 

Затова ако някой има подобни грижи, той може да обожава кравата. Защото 
кравата се храни с проста трева, която не е кой знае каква храна. Но от това простичко 
нещо тя е способна да направи мляко. Тя превръща тревата в мляко. Приема някакво 
преживяване, а отдава МНОГО по-добро преживяване. Или пък можем да почитаме 
портокала. Колкото и да мачкате портокала, той дава ЕДИНСТВЕНО портокалов сок. 
Тъй че ако просто станем като портокали, какъвто и вид натиск, смачкване, разкъсване 
и въздействие да идва върху ни, а ние леем само портокалов сок, това би било доста 
добре. Дори един портокал можем да вземем за пример, за идеал. И ако имате вътре в 
себе си нектар, как може да излъчвате навън отрова? Това е невъзможно! Та ние 
практикуваме йогата на ЛЮБОВТА! Как можем да даваме ненавист?! Как можем да 
даваме подозрение, лошо отношение, оскърбление?! Това не е Бхакти Йога! Такова 
преживяване трябва да е било нещо друго. Добре, а сега нека започнем с Бхакти Йога! 

Тъй че бъдете портокали! „Тринад апи суничена, бъдете по-смирени от стрък 
трева и по-търпеливи от дърво.” Махапрабху не го е споменал, но в това свято 
езотерично учение е добавено и: обаче не бъдете глупави. И така, ако някаква неправда 
или атака идват към нас, трябва да ги приемем. В шастрите се казва: дори ако някой се 
опитва да те убие, имам предвид да убие вайшнава, вайшнавата ще го приеме. Какво да 
говорим за някакво дребно нападение, за някоя и друга лоша дума – знаете тези 
несъществени неща, малко критика, това не е нищо! Можете да го преглътнете. Не е 
кой знае какво. Но ако някой напада нашите братя, или нашия Бог, или учителя ни – 
тогава можем да се противопоставим. 

Все пак бих казал, че ако обкръжението или ситуацията не благоприятстват 
духовните ми практики, трябва да потърся такива обстоятелства, които да са 
благотворни. И трябва да се постараем да изтърпим, да се нагодим, но ако в крайна 
сметка нищо не се променя, по-добре е да излезем от трудната ситуация вместо да сме в 
същия проблем отново и отново. 

Веднъж попитах Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж за различието на 
становищата във вайшнавския свят. И той каза че „Махапрабху забърква супата.” Да го 
кажем накратко.  

Но внимавайте: светът е проекция на вашия ум. Каквото излъчвате, същото ще 
се отрази обратно към вас. Защото светът е точно като ехо. Ако извикате 
„СТРАДАНИЕ!!!”... страдание ще се върне към вас. Извикате ли „ПРАЗНОТА!!!” нищо 
няма да се върне, защото празнотата няма как да се върне, нали? Но ако кажете: 
„РАДХЕ! Кралице на Вридавана!” Тогава ехото ще прошепне: „Кришна!” 



 
 
 

32. Каменоделецът 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 9 септември 2005, Ахтопол) 
 

Спомнете си историята за каменоделеца. Той имал много тежък живот – по цял 
ден трошал камъни. И си мислел: „Ох, толкова съм беден и изтерзан. Искам да съм по-
силен.” Тогава започнал да се моли да стане цар; после станал цар, но осъзнал, че 
слънцето пече много силно и затова поискал да стане слънце. Обаче сетне разбрал, че 
облакът е по-могъщ от слънцето, защото може да го покрие. А пък самият облак се 
изсипва на дъжд. И дъждът с капките си разсича планините. Така той в крайна сметка 
разбрал, че е безсмислено да иска да става цар, слънце или облак… и достигнал до 
водата. А водата била в същата позиция, каквато имал и той – разсичала камъните. 

Една капка вода е съвсем нежна в сравнение с камъка, но е СПОСОБНА да 
проникне в него. Чрез постоянство… 

Слоевете, обвиващи човека зависят от обусловеността му. Колкото повече се 
доближаваме до духовната си идентичност – сат-чит-ананда-виграха – толкова по-
добре ще общуваме и толкова по-добре ще разбираме. Тъй че ако се развиваме, това ще 
ни помага. Ако се пречистваме, ще бъде по-лесно; себе-реализацията ни помага. 
Кришна ни помага. Поставя ни в такава ситуация, в която ни се НАЛАГА да разберем, 
да осъществим пробив!  

Обусловените живи същества са досущ като орехи – твърда черупка отвън, 
сладка ядка вътре. „Гита” казва: резултатите идват чрез постоянно усилие и отречение. 
Но това е за начинаещите. А за по-издигнатите практикуващи е Наам. Казва се: „От 
стомана, камък и лед е онова сърце, което не се разтапя от святото име на Бога.” Тъй че 
ако продължаваме да възпяваме Светите Имена, в крайна сметка всички люспи ще се 
размекнат. И тогава ще се прояви сърцето ни такова, каквото е наистина. 

И може да си мислите, че това е общо послание, имам предвид, стандартно 
проповядване. Но не е. В крайна сметка, в дълбочина, това е входът към по-висшата 
реалност. 

 
 
 

33. Връзката 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Казват че е трудно да се създаде връзка, а още по-трудно е тя да се поддържа. 
Това е вярно само в духовно отношение. Защото с илюзията например е много 

лесно да завържем връзка и е много трудно да се освободим от нея. Други казват, че е 
лесно да се завърже връзка с Кришна, но малко трудничко е да се поддържа. Трети пък 
твърдят че да, лесно е да се завърже връзка с Кришна, но е НЕВЪЗМОЖНО тя да бъде 
изоставена.  

Всъщност всичко зависи от нашето виждане. Ако имаме ОЧИТЕ, тогава където 
и да погледнем, ще виждаме Кришна. Е, може би не лично, възможно е, но винаги ще 
виждаме делата Му, винаги ще виждаме творението Му – всичко ще ни говори за Него. 
В писанията се казва, че всичко е облечено в одеждите Божии. Затова имаме ли този 
поглед, не можем да говорим за раздяла. Дори и да не виждаме Кришна лично, ще 
виждаме делата Му, ще виждаме всички различни неща, които са свързани с Него – 
като например Неговите бхакти, Неговите мурти, Неговия храм, света, творението 



Му… И когато имаме този по-висш поглед, тази одухотворена визия, тогава ще 
съзираме връзката навсякъде. 

Веднъж Гурудев беше в един ашрам; мястото беше под наем и на стената висеше 
някаква стара картина на собственика. Тя изобразяваше млада девойка и млад мъж, 
които се срещат през нощта под пълната луна. Естествено пейзажът беше пасторален… 
имаше и някакъв кон, защото младежът явно беше коняр или нещо подобно. И Гурудев 
каза: „Да, това са Радха и Кришна, хубаво… Но този кон какво прави тук?!” 

Тъй че… изначално всичко е свързано с Кришна. Въпреки всичко под омаята на 
илюзията ние може и да си мислим, че нещо остава несвързано. Но в Чатуршлоки – 
четирите основни стиха в „Шримад Бхагаватам” – се казва: „Трябва да знаете, че 
илюзията е онова, което ИЗГЛЕЖДА че не е свързано с Кришна.” Това е илюзия. Тъй 
че ето ви точна дефиниция от „Бхагаватам” какво представлява илюзията – онова което 
ИЗГЛЕЖДА че не е свързано. А когато сме под магията на илюзията много неща ни 
изглеждат несвързани с Кришна. Но дойдем ли под божествена закрила, тогава ще 
виждаме връзката навсякъде.  

Затова нужно е единствено да съживим връзката, която по естествен начин 
изначално си съществува. Целта на Бхакти е да възроди това съзнание: аз Му 
принадлежа, аз съм с Него, аз съм за Него. 

 
 
 

34. Относителната и абсолютната красота 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Какво е красотата? Не бива да питате какво е красотата, а КОЙ е красотата! 
Търсенето на красотата е дълго търсене. А в този свят красотата се основава на 

конвенция, на договаряне. Споразумели сме се, че това е „красиво”, казали са ни, че 
това е „красиво”. Помислете! Обичайно считаме човешката форма за красива. Но ако си 
стоножка например, може да си речеш: „ами че тези човечета имат само по две крачета, 
толкова са грозни!” Същото е и помежду хората: ескимосът смята белия за грозен, за 
белия пък ескимосът е грозен. Но ако двамата видят едно цвете, и двамата ще рекат: 
„красиво е.” И все пак, в какво се състои красотата на цветето? В специфичната дължи 
на вълната на червения цвят?! Това също е конвенция, нещо приемливо за очите ни. 
Бихме могли да разширим въпроса: какво представлява вкусът? За нас ябълката има 
хубав вкус, но това е ограничено от биологията ни. За едно куче тя не би била вкусна. 

Тъй че красотата в равнината на относителността е малко или много 
договореност. Съобразно телата си, съобразно своите обусловености, съобразно 
материалните възможности които притежаваме ние приемаме нещо за хубаво или 
вкусно. Това е един вид обуславяне. Ако имахме различни тела, различни неща бихме 
считали за хубави. Това означава, че в равнината на относителността красотата също е 
относителна. Пускате силна музика – за вас това е добре, но съседът ще се развика: 
„Спри този шум!” На материално ниво винаги съществува сблъсък между вкусове, 
идеи и т.н. 

Всички търсим красота, няма съмнение, но когато ни дотегне материалната, 
относителната красота, нека сме достатъчно интелигентни да потърсим абсолютната 
красота.  

Платон разсъждавал в три категории: доброто, истинното и красивото. Доброта, 
истина и красота. Това били основните принципи на неговата философия; на практика 
те не се различават от сат-чит-ананда. Защото ананда е красотата; екзистенциалният 
принцип, сат – това е доброто; а моралният принцип, чит, е истината. Тъй че битието е 



добро, това е основата, отправната точка – „съществуването е добро” или „доброто 
съществува”, може да се каже и по двата начина. Моралното качество на тази 
екзистенциална доброта е истината! Тя е интелектуалното заключение относно 
съществуването. И цялата тази картина би трябвало да е красива. 

Затова трябва да търсим абсолютната красота, не относителната. А абсолютната 
красота се открива в божествената равнина. Защото ние вярваме, че абсолютното битие 
е добро И красиво. Затова и нашите писания дават КРАСИВИ описания на духовното 
небе. Не просто теоретични, не просто празни, не просто величествени, но красиви. 
Затова и Кришна бива описван като пастирче, защото това е по-чаровно, по-красиво от 
някакъв величествен аспект на Бога. Величието и възвишеността на Бога изискват от 
нас уважително отношение. Но Кришна приканва към нежно, любящо отношение от 
страна на преданите си. 

Какво обаче се случва в живота ни? Къде с красотата, къде е любовта ни? Ако 
все още са в относителната равнина – недейте да ги пропилявате! 

 
 
 

35. Красота и Любов 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Веднъж обсъждахме кое е най-доброто произношение на святото име на 
Кришна. И стигнахме до извода, че най-доброто произношение на името „Кришна” е 
„Говинда” – Онзи който дарява щастие, който дарява наслада. Не ни е достатъчно 
просто да кажем „Кришна”! Защото Кришна има много аспекти – Васудев Кришна, 
Дваракадеш Кришна, такъв Кришна, онакъв Кришна… Но Говинда няма друго име – 
Говинда си е Говинда, той е нашето любимо пастирче. Говинда донася радост на 
преданите. Затова ако обожавате ТОЗИ аспект на Кришна, който дарява щастие на 
всички – не просто на кравите, не просто на брамините, не просто на земята, но и на 
вашите крави, на вашите „го”, на вашите сетива, на сърцето ви; който е закрилникът на 
кравите – тогава пълното щастие ще ви залее. 

Йога контролира с дебелата тояга. Ако искате да се самоконтролирате с Йога – 
това е данда, тоягата на назиданието. Вместо това Кришна контролира с флейтата си. 
Коя е най-известната опера на Моцарт – „Вълшебната флейта”. Откъде е взел идеята, 
а?! Ето как всичко идва от божествения извор. Вълшебната флейта на Кришна води 
кравите. Кравите са нашите сетива. Много е трудно да контролирате сетивата си с 
пръчка! Но точно както кравите са готови да тичат след флейтата на Кришна, по същия 
начин и сетивата е лесно да бъдат завладяни от сладостта Му. Кришна бяга напред и 
свири на флейтата си, и всички крави просто идват след Него. Така и бхактите тичат 
след Кришна. В това е красотата: Кришна ни владее чрез красотата си. Не чрез силата 
си, не чрез величествения си аспект, а с красотата и очарованието си. 

В божествената равнина можем да намерим абсолютната красота. И тази 
абсолютна красота се разкрива чрез взаимоотношенията. Творението не е празно, не е 
великолепно но пусто. То се проявява във взаимоотношенията. Затова и нашата красива 
визия за духовното небе е изпълнена не само с Бога, но и със спътниците на Бога, с 
преданите.  

Тъй че в крайна сметка откриваме красотата в любовта. Красотата и любовта са 
неделими. Върховната Красота е Кришна, а върховната Любов е Радха. Те някак са 
много, много близо един до друг – Красотата и Любовта. И красотата на Кришна не е 
конвенция, не е един вид договореност. Това е АБСОЛЮТНАТА красота! 



Нима има по-голяма красота от тази на Кришна? Радхината. А има ли по-голяма 
красота от тази на Радха? Према. Какво е Према? Връзката, но назовете я по име? 
Когато красотата на Кришна и хубостта на Радха се слеят – това е Чайтанйа, Златният 
Аватар. Това е ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА красота! Затова сме такива щастливци! Ние 
имаме слятата красота на Радха и Кришна. Самата Красота и самата Любов слени в 
един облик! Това е изключителна благословия! 

Радха и Кришна са толкова близо един до друг, че се сливат; търсят се толкова 
неистово, че идват много, много близо. И за да усилят тази интензивност понякога те се 
разделят, проявяват се в две личности. Тогава те са ек пран до дех – един живот в две 
снаги. А когато се приближат и се слеят, тогава са до пран ек дех – две души в една 
снага. Какво е това? Това е Чайтанйа, Златният Бог. Две прани, два атмана са се слели в 
едно тяло. Това е любов! Дълбока любов! Дълбоката духовна любов означава че сме 
толкова слени, че макар да сме двама, ставаме един. И нататъка – дори още по-висшето 
ниво е, че макар да сме един, ние се разделяме. 

 
 
 

36. Танцът Раса 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Кришна е за всички, но същевременно по личен начин. 
Това е раса, маха-раса можем да кажем. Това е танцът раса. Кришна присъства 

лично в центъра на кръга, но на гопите това не им стига. Те искат Кришна ЛИЧНО, 
„Ела с мен!”, а в танца раса гопите са неизброими. Има осем главни гопи и още някои  
други техни експанзии – до 108. Но съществуват картини, на които виждаме океан от 
гопи около Кришна! Какво означава това? Означава че същината на творението, 
същината на всичко съществуващо просто се върти около Кришна – всички се събират 
около Него. Казва се, че всички жени в трите свята тичат по Него – толкова е 
привлекателен. Затова са и тези безброй гопи. И Кришна е способен да прояви свое 
точно лично копие за да се събере с всяка една гопи. Така че ако видим картина на 
раса-танцът, трябва да разбираме смисъла му – един Кришна, една гопи, един Кришна, 
една гопи… Защото Той е готов да дойде лично при предания.  

Тук в София вие обичайно не танцувате танца раса под пълната луна, нали? 
Заети сте с други дела. Въпреки това ако погледнем живота на преданите, те през 
цялото време танцуват с Кришна. Един по един начин – правейки клиентите щастливи 
– друг по друг начин – изобретявайки красиви неща, трети учи – тъй че този танц се 
проявява по различни начини. Но Кришна вдъхновява преданите си в техния съответен 
танц. В това се състои нашето търсене на красотата, на Абсолютната Красота…. Да се 
включим в танца! 

 
 
 

37. Знание, мъдрост и още нататък 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Истинската мъдрост е божествената мъдрост. Знанието в този свят, каквото и да 
било върховно знание, какъвто и да било зенит на материалното знание се равнява на 
нула съпоставен с божественото познание. На какво основание твърдим това? Всичко 
каквото съществува в света ще погине, ще изчезне. А интелигентният човек не би 
възхвалявал нещо преходно. Ограниченото, непостоянното знание не е знание. Както 



често казва Шрила Прабхупада, знанието на учените е „може би..., според настоящата 
ни гледна точка...” Но такова знание не е знание. „Може би” не е знание. Знание 
означава че ЗНАЕШ. 

Но за да знаеш трябва да влезеш в досег с изначалния извор на познанието. 
Повечето от нас знаят, че Бог знае всичко. Това едничко нещо ако знаем, почти стигаме 
до съвършеното познание. Защо? Защото има няколко основни характеристики на 
Върховния Бог, които трябва да бъдат отбелязани. Например че Бог е ДОБЪР. Веднъж 
разговарях с един адвокат и някак споменах, че „Бог е добър.” И той каза: „Леле! Само 
ако някой можеше да ми го докаже...” А аз отвърнах: „Ами, трудничко ще бъде.” Да се 
докаже че Бог е добър е почти невъзможно. Ако за теб това не е очевидно, никой не 
може да ти го докаже. 

И така, Бог Е добър. И Той е изначалният извор на всичко – на онова което 
имаме, и на онова което ни липсва. Най-често ни липсва познание. А още повече не ни 
достига мъдрост. Затова нека не се заплитаме в материалното знание, нека по-скоро 
развиваме божествена мъдрост. Материалното знание ще ни даде цялата информация за 
нищото. А божественото знание ще ни дари пълно познание за всичко. Ще разберем 
кое какво е в истинската му стойност. Това можем да наречем ИСТИНСКО познание. 

Познанието се отличава по два принципа: единият е източникът на познание, 
другият – темата на познанието. Кой е източникът на вашето знание? В повечето 
случаи това е сетивното възприятие. Обикновено хората казват: „Ще повярвам като 
видя” понеже зависим от сетивата си, от възприятията си и нямаме по-висш източник 
на знание. Но това е версията на материалистите. А каква е версията на идеалистите? 
„Ще видя като повярвам.” Това действа на противоположния принцип. Материалното 
знание е издигащ се процес, то се гради отдолу нагоре. Събираш информация и се 
опитваш да я сглобиш. Но животът е такъв пъзел, че повечето парченца липсват. Така 
че ако се стараете да изградите знанието си, живота си – картинката ще е доста мъглява 
и лабилна. А божественото знание се спуска. То идва от божествен извор, лее се като 
благословия над людете. Източникът му е съвършен, затова в него се съдържа цялата 
необходима информация – а в добавка и факта, че то е способно да ви промени. Така че 
информацията плюс трансформация се нарича мъдрост. 

И кой е начинът да се сдобием с такова божествено знание? То се добива чрез 
отдаване. Това е мистичен процес. Не става дума да натрупваш информация, а да 
посветиш сърцето и душата си. 

Затова трябва винаги да си спомняме онази красива история от „Махабхарата” за 
един ученик на име Аруни. Учителят му рекъл: „Моля те, иди да нагледаш оградките на 
оризовите поля.” Оризът се отглежда само във вода и затова се прави равно парче земя, 
обградено с ниски диги. Да се запази вътре водата е необходимо условия за 
израстването на ориза. И тъй, Аруни оглеждал дигите и видял, че на едно място има 
скъсване и водата изтича. Той се помъчил да натрупа пръст, кал, земя... но не можал да 
запуши пробива. Накрая не намерил друга алтернатива освен да препречи водната 
струя с тялото си. А когато си част от дига, няма как да помръднеш, нали? Тъй че 
естествено, вечерта него го нямало в ашрама. След аратито и лекцията гуру запитал: 
„Къде е Аруни?” но никой не знаел. Излезли да го търсят с фенери, викайки: „Аруни, 
Аруни, къде си?” Най-сетне дочули слаб гласец откъм оризищата. И когато учителят 
разбрал колко самопожертвователен бил той, та затиснал дигата със собственото си 
тяло, му казал: „Мое скъпо момче, нека цялото познание на Ведите се спусне върху 
теб! Понеже си толкова отдаден, цялото знание, всички благословии да дойдат при 
теб!” 



Тъй че вместо да говорим и да разсъждаваме твърде много за знанието, нека 
направим нещо. От тази история разбираме: пожертваме ли себе си, благословиите ще 
дойдат. И благодарение на благословиите, ще дойде и знанието.  

Но Чайтанйа Махапрабху дойде НЕ за да раздава божествено знание, а 
божествена любов – много по-висш принцип, който бихме могли да наречем 
истинското знание, същинската мъдрост. Божествената любов – колко по-висш 
принцип е тя от знанието! 

Затова като говорим за знание и мъдрост: в шастрите се препоръчва най-напред 
да се сдобиеш със знание. Но ПОСЛЕ трябва да станеш като дете, простодушен като 
дете. И следващата стъпка е окончателното пречистване. Тъй че не си мислете, че 
знанието може да ви помогне. То е просто междинно състояние. След като сте се 
сдобили с цялото необходимо познание, трябва да го изоставите и да станете 
простосърдечни, състрадателни и обичливи като деца. А накрая ще трябва да се 
откажете дори от това. Тогава ще зависите само от милостта на Кришна. 

 
 
 

38. Достатъчно голямо сърце 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

Санатан Госвами отивал при Чайтанйа Махапрабху, който бил в Джаганнатх 
Пури. Санатан идвал много отдалеч, от Вриндаван, а по онова време нямало друга 
възможност за пътуване освен пешком. Той вървял през различни местности и гори 
като междувременно нямал кой знае какви удобства. В гората Джарикандха пил 
някаква вода каквато имало, но тя се оказала замърсена. Така той се инфектирал и 
цялото му тяло се покрило с язви, от които течала гной – бил много отблъскващ и си 
мислел: „Колко е злочеста съдбата ми, тялото ми е безполезно, не ставам да служа на 
Бога!” Тогава го споходила идеята: „Да взема да приключа с него...” Бил готов дори да 
умре, да изостави това заразено тяло, непригодно за служене на Бог Джаганнатх. Той 
продължавал да върви към този свят град с решението, че по време на големия 
фестивал в чест на Бог Джаганнатх, той ще хвърли тялото си под колелата на Неговата 
колесница. 

„Санатан Госвами рекъл: „ По време на фестивала Ратха Йатра когато Бог 
Джаганнатх излиза от храма, аз ще изоставя тялото си под колелата на колесницата 
Му. Това ще е най-голямата благодат в живота ми.” Взимайки това решение, 
Санатан Госвами пристигнал в Нилачала, където помолил хората да го упътят към 
дома на Харидас Тхакур. Той поднесъл почитанията си в лотосовите нозе на Харидас 
Тхакур, който го познал и го прегърнал. Санатан Госвами силно жадувал да зърне и 
лотосовите нозе на Чайтанйа Махапрабху, затова Харидас Тхакур му казал: „Богът 
ще дойде тук много скоро.” 

Представете си ситуацията. След толкова дълго време, след такъв дълъг път най-
сетне пристигате на свято място и срещате свой скъп стар приятел, също велик светец и 
копнеете да видите Бога. А приятелят ви ви казва: „Той ще дойде ей сегичка!” Тогава 
сърцето ви полита! 

„В същия този миг дошъл Чайтанйа Махапрабху. Като Го видели, и двамата 
на мига се проснали на земята като пръчки за да отдадат поклоните си. Тогава 
Богът вдигнал Харидас Тхакур и го прегърнал.” Представете си отново себе си в тази 
ситуация. Пътували сте дълго, очаквайки с въодушевено сърце и душа да срещнете 
Бога; после двамата с приятеля ви отдавате почитанията си, а Той повдига другия, не 
вас! Сърцето му трябва да е било съкрушено: „О! Моят Бог не ме зачита!” Ако беше 



материалист, естествено в него щеше да се породи известна завист: „Защо НЕГО? Аз 
идвам от толкова далеч, защо него...”  

„Но Харидас Тхакур – в прегръдката на Бога – казал: „Ето го Санатан 
Госвами, той ти поднася почитанията си.” Ако Бог бе прегърнал ВАС, щяхте ли да 
бъдете толкова щедри да не забравите за своите братя и сестри там долу? Първото 
нещо, което минало през ума му било: „Тук е твоят слуга, не го забравяй.” Такова е 
вайшнавското поведение. В мига в който се радваш на милостта на Бога, трябва да си 
готов да я споделиш с останалите, да я раздадеш на останалите. 

„Като видял Санатан Госвами, Богът много се изненадал. Но когато 
Чайтанйа Махапрабху се приближил да го прегърне, Санатан се отдръпнал назад и 
рекъл: „Мой Господи, моля Те, не ме докосвай. Падам в лотосовите Ти нозе, аз съм 
най-низшият сред людете понеже съм роден в ниска каста. Освен това тялото ми е 
заразено.” И какво се случва когато признаете всичките си недостатъци? „Чайтанйа 
Махапрабху обаче прегърнал Санатан НАСИЛА.” Вие си мислите, че милостта трябва 
да дойде в много нежна форма. Не! Понякога милостта идва НАСИЛА – сграбчва ви и 
не ви пуска да побегнете. Няма начин за измъкване от божествената милост. „Така 
гнойта, течаща от язвите на Санатан Госвами докоснала неземната снага на 
Чайтанйа Махапрабху.” 

Според тази история можете да отсъдите нивото на своята търпимост. Ако 
видите човешко същество, обсипано с отблъскващи рани по цялото си тяло, с течаща от 
тях гной, какво ще му кажете - „Ей, стой настрана.” Или ще имате достатъчно голямо 
сърце, та да прегърнете човека? 

Веднъж обсъждахме този въпрос с група бхакти. В стаята имаше и едно малко 
момиченце и след края на лекцията то дойде и ми показа картинката, която 
междувременно беше нарисувало. Тя беше сгъната и като я разтворих, там имаше – 
както обикновено – сини води, лотосови цветя, дъга, слънце, всичко както си му е 
редът, хубави облачета... И заглавието на рисунката беше: „Аз имам достатъчно голямо 
сърце.” Виждате... дори едно малко детенце разбира, че състрадание е онова, от което 
се нуждаем.  

 
 
 

39. Продал съм сърцето си 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 24 май 2006, София) 
 

„Санатан Госвами рекъл: „От самото начало, още в детството си, моят по-
малък брат Анупама бе много отдаден на Рамачандра и го обожаваше със силна 
решителност. Той винаги възпяваше святото име на Рагхунатх (Рам) и медитираше 
над Него. Постоянно четеше за дейностите на Бог Рам от „Рамайана” и разказваше 
за тях. Рупа и аз сме негови по-възрастни братя и той беше винаги с нас. Анупама 
слушаше „Шримад Бхагаватам” и разговорите за Кришна заедно с нас и ние двамата 
решихме да го изпитаме: „Скъпи Анупама – казвахме му – моля те, послушай ни. Бог 
Кришна е най-привлекателният. Красотата, сладостта и любовните му забавления не 
познават предел. Заеми се с предано служене към Кришна заедно с нас двамата! Ние, 
тримата братя, ще седим заедно и ще се наслаждаваме на сладките разговори за 
игрите на Кришна!” Така му говорехме и двамата, отново и отново. Заради тази ни 
настоятелност и заради почитта му към нас, умът му някак склони да послуша 
наставленията ни.” 

„Валлабха, Анупама каза: „Мили мои братя, нима мога да не се подчиня на 
инструкциите ви? Посветете ме в мантрата на Кришна та да мога да изпълнявам 



предано служене към Него!” След като изрече това, през нощта той започнал да 
размисля: „Как мога да изоставя лотосовите нозе на Бог Рамачандра?!” Останал 
буден цялата нощ и плакал. На заранта дойде и ни призна следното: „Продал съм 
сърцето си в лотосовите нозе на Бог Рамачандра и не мога да си го взема обратно. 
Това би било твърде болезнено за мен. Моля ви и двамата, бъдете милостиви към мен, 
заповядвайте ми така, та живот след живот да мога да служа в лотосовите нозе на 
Бог Рамачандра! За мен е невъзможно да изоставя тези лотосови нозе! Дори само да 
си помисля за това, сърцето ми се къса...” 

По-големите братя имали афинитет към Кришна, а по-малкият – към Рам. Те 
искали да го приканят да се присъедини към обожанието на Кришна, вместо на Рама. И 
понеже бил послушен брат, той се постарал да последва напътствията им. Пък и видял 
че „О, братята ми са толкова щастливи обожавайки Кришна.” Затова рекъл: „Добре, 
получих това послание, тази инструкция – нека последвам примера им.” Обаче сетне 
през нощта започнал да си мисли: „Но аз вече съм отдал сърцето си на Бог Рам. Не ми е 
възможно да променя това. Аз съм негов слуга. Как бих могъл да му изменя, как бих 
могъл да изоставя господаря си?!” За него това била болезнена нощ. И искреността и 
простосърдечността му проличали в това, че той плакал цялата нощ. Не можел да вземе 
решение и най-сетне на сутринта отишъл при братята си: „Моля ви, помогнете ми. 
Продал съм сърцето си в лотосовите нозе на Рагхунатх. Не мога да си го взема обратно. 
Давайте ми такива инструкции, че да мога да Му служа живот след живот.” 

„Като чухме това, ние го прегърнахме и го подкрепихме с думите: „Ти си вели и 
свят отдаден, понеже решителността ти в преданото служене е непоклатима.” 
Така го хвалехме и двамата.” Тъй че за тях нямало проблем. Можели да се възхваляват 
един-друг, макар да следвали, тъй да се каже, различни пътеки. 

И тогава Махапрабху казал: „Славен е поклонникът, който не изоставя 
подслона на своя Бог. Славен е и Богът, който не изоставя слугата си.” 

В това се състои качеството на ученика, на истинския последовател. С вярата и 
кротостта си той може да изрази благодарността си към своя учител. За нас това е шанс 
да бъдем покорни и лоялни. Слугата става велик, тогава когато е верен на господаря си. 
Велик е и онзи господар, който е верен на слугата си. Тъй и двамата стават славни.  

Позицията на кой от двамата е по-лека? Кой има повече свобода? Също като 
майката: детето може и да остави майката, но майката никога не изоставя детето си. 
Мисля, че е много подобно и в случая с учител и ученик. През цялото време ученикът 
има възможността да рече: „Не. Тръгвам си по своя път. Напускам те.” Но гуру няма 
тази свобода. Ако ВЕДНЪЖ си казал на човека: „Да. Ще те отведа у дома, ще те отведа 
обратно при Бога,” това е завинаги. Това е постоянен дълг. Тъй че в тази връзка 
учителят губи свободата си. Това лошо ли е, тежко ли е? Според мен е сладостно. 
Защото сме разбрали, че най-великата свобода е да бъдеш роб на Бога.. Робството е 
най-голямата свобода. И ако и ученикът е майстор по ученичество, то той също би бил 
готов да се откаже от свободата си: „Не, аз съм твой вечен слуга. Не съм твой 
независим слуга. Аз съм твой вечен слуга.” В тази изпълнена с обич връзка както 
ученикът, тъй и учителят губят своята свобода. Това хубаво ли е? Мисля, че е много 
хубаво! Защото така и двамата се присъединяват към кампанията на Бог Кришна. 

 
 
 

40. Да си готов да умреш, и да живееш 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София) 
 



Вероятно досега сте се сдобили с голяма опитност, натрупали сте много 
преживявания. Затова казвам: вече е време за практикуване. Разбира се да 
практикуваме винаги означава да подновяваме знанията си, да навлизаме все по-
надълбоко в темите, да обмисляме - и не просто да обмисляме, но и да ОБОЖАВАМЕ 
идеите, до които искаме да се докоснем. Но за да навлезем по-навътре в Бхакти най-
правилният начин е да следваме добрия пример. Затова нека продължим да четем от 
„Чайтанйа Чаритамрита”. 

Не забравяйте каква идея имаше Санатан Госвами: „О, тялото ми е инфектирано 
и е непригодно за служене – по-добре да го захвърля под колелата на колесницата на 
Джаганнатх и по такъв начин да приключа с него.” Това си е един вид самоубийство, 
нали? Но коя е основната причина хората да си вземат живота? Обикновено някакъв 
провал, някаква любовна история. Людете полудяват от такива дреболии и искат да 
захвърлят телата си, защото считат, че само им създават проблеми и искат да се отърват 
от проблемите. Което е глупава идея, понеже ако извършиш насилие, трябва да бъдеш 
наказан, независимо дали става дума за насилие над някой друг или над себе си, все 
едно е. И вместо да потушите проблема, само ще го разгорите. 

В повечето случаи в материалната сфера хората имат съвсем простички 
материални причини да стигнат до това решение. Но каква била идеята на Санатан 
Госвами? „Тялото ми е безполезно за служене на Господа, затова по-добре да се отърва 
от него.” Можем ли да приемем това за телесно съзнание?! Смятам че не. Та такава 
била идеята му; и макар да се държал като че нямал никакво подобно намерение, все 
пак именно това се таяло в сърцето му. И тогава ни в клин, ни в ръкав Чайтанйа 
Махапрабху подхванал: 

„Скъпи ми Санатан, – рекъл Той – да можех да постигна Кришна, извършвайки 
самоубийство, със сигурност бих изоставил милиони пъти тялото си без миг 
колебание.” Той като че прочел сърцето му – докато приемали прасадам небрежно 
споменал: „Знаеш ли, Санатан, няма как да стане чрез самоубийство…” Сякаш гледал 
право в сърцето му. „Знай, че човек не може да постигне Кришна просто като 
изостави тялото си.” Това е много съществено наставление. Значи, не е достатъчно да 
умрем. Трябва да ЖИВЕЕМ за Кришна! Ако просто изоставим тялото си сме за никъде. 
„Кришна може да бъде достигнат единствено чрез предано служене. Няма друг начин 
да се иде при него. Действия като самоубийството са повлияни от невежеството. А 
когато е в невежество или страст, човек не може наистина да разбере кой е Кришна. 
Докато не започне да извършва предано служене, той не може да пробуди спящата си 
любов към Кришна. А няма друг начин Той да бъде постигнат освен чрез пробуждане 
на тази спяща любов.” 

 
 
 

41. Спящата любов 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж 25 май 2006, София) 
 

В крайна сметка процесът на Бхакти трансформация ли е? Нещо съществува, а 
вие трябва да се сдобиете с нещо друго? Защото това означава трансформация… Или 
по-скоро е един вид разкриване. Или бихме могли да добавим съживяване. Нещото си 
съществува и вие просто наново го изваждате на повърхността. Защото духовната 
характеристика, духовната джива, атма, душата си е винаги същата. Мъничко е покрита 
от илюзията, но си е все същата. Затова чрез процеса на йога трябва да отлюспим 
всички тези слоеве от душата и да пробудим изначалното й състояние. Според 
„Шримад Бхагаватам” мокша означава да постигнеш изначалното си състояние и да 



действаш в съответствие с него. В „Чайтанйа Чаритамрита” се казва: да пробудиш 
спящата любов в сърцето си, божествената любов. 

Изначално всеки е вайшнава, защото всеки идва от, чрез, посредством Вишну. 
Затова от философска гледна точка, всички произхождаме от едно семейство. Има два 
типа хора: едни, които знаят и развиват това; и други които не знаят – все още. Вие към 
коя група принадлежите? Към тези, които имат някаква представа, или са съгласни 
каквото и да им кажат? Или притежавате твърдата убеденост – ДА, аз принадлежа на 
моя Бог! Имам Бог, имам учител, имам братя и сестри – на работа! Вярата без дела е 
мъртва. По някакъв начин трябва да изразим вярата си. И ако пробудим тази спяща 
божествена любов, тя също ще се нуждае от някакъв израз. 

Обаче знаете, когато искаш да събудиш някого, понякога отнема доста време. 
Например да се вдигнат от сън брахмачарите е трудна работа. Свамиджи става от ранни 
зори и се опитва да направи каквото може с медитация, с будилници, с какво ли не – 
само и само да изкара брахмачарите от спалните им чували. Когато искаш да събудиш 
някой, понякога е достатъчно да извикаш :”Харибол!” и той скача. Друг път отговор 
няма. Можеш да викаш колкото щеш – отговор няма, дълбок сън. Тогава се налага да 
разтърсиш човека – може би така ще успее да дойде на себе си. 

По същия начин ако искаш да пробудиш собствената си душа, понякога е 
достатъчно да извикаш името на Кришна. Друг път трябва гуру да те разтърси за да 
дойдеш в съзнание. И понякога е нужно дълго време за да дойдеш в съзнание.  

 
 
 

42. По-всеобхватен кръгозор 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж 25 май 2006, София) 
 

Пробудената божествена любов донася големи промени в идеалите ни. Защото в 
началото сме много егоцентрични. Има една единствена причина да сме готови да 
направим всичко – и това е собствената ни изгода и полза. Ако си груб материалист 
работиш само за собственото си удоволствие. Ако си груб спиритуалист, работиш само 
за собственото си освобождение. Това е първият ни мотив – да действаме в собствена 
полза. Това е което ни подтиква, което ни кара да правим нещо – МОЯТА изгода. Това 
е начинаещото ниво. 

Втората стъпка е да се научим как да живеем заедно с другите, как да търпим 
другите, как да работим с другите. И не само със, но и ЗА другите. Това е следващата 
малка стъпка – да се събираме, да действаме заедно, да работим един за друг. Това е 
нивото на практикуващия. А кое е третото ниво? 

Третото ниво е да работим за мисията. Имам предвид за по-голямото семейство, 
в по-всеобхватен кръгозор. Да действаме за благото на ПОВЕЧЕ от малката ограничена 
група около нас. Да станем по-себеотречени, по-великодушни, по-щедри към другите.  

И тогава четвъртото ниво е майсторската степен – да работим за Бога – като това 
включва и всички предишни степени. 

Тъй че не спирайте на първото ниво! Недейте да работите единствено за себе си. 
Бъдете готови да споделяте с другите, да сте съпричастни с другите. Помагайте на 
мисията да израства. И не забравяйте – каквото и да правим, трябва да го правим за 
удовлетворението на Кришна. 

Докато човек не започне да извършва служене, той не може да постигне 
Кришна. Кришна сам казва в „Шримад Бхагаватам”: „Скъпи ми Уддхава, нито чрез 
аштанга йога – мистичната система за контрол над сетивата – нито чрез имперсонален 
монизъм, нито чрез аналитично изучаване на Абсолютната Истина, нито чрез четене на 



Ведите, нито чрез аскетизъм, благотворителност или приемане на монашество човек 
може да Ме зарадва така, както като развива чисто предано служене към Мен.” Такава е 
славната позиция на предания.  

 
 
 

43. Десетте измерения 

(от лекции на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.05.2006 и 10.09.2007, София) 
 

Нулевото измерение е точката, тъй като в нея няма разширение. Първото 
измерение е линията, второто е площта, равнината, третото са предметите, четвъртото е 
времето. А времето има две страни: от едната е ограничението, от другата 
безкрайността. И от тази друга страна са следващите измерения: петото – сат 
(съществуване); шестото – чит (съзнание); и седмото – анандам (щастие). После идва 
осмото измерение - интензивното, сгъстеното щастие. И сетне деветото е 
съвършенството, Абсолютът.  

До ананда и до интензивната ананда е максимумът, докъдето можем да 
разберем. Отвъд това на практика не можем. Може би звучи малко теоретично, но 
помислете: как е уредено пространството – не можем да кажем, че го разбираме, но 
поне сме свикнали с него. Времето е още по-сложно; не го разбираме, но също така да 
се каже сме свикнали с него. Вечността не можем да си я представим! Съществуването 
за нас е просто теоретична дума. Съзнание липсва. Щастието е просто сън, мечта. 
А какво да говорим за интензивността като измерение…? Но тъй или инак смятам, че 
трябва да живеем именно за нея.  

Преданото служене събужда в нас спящата божествена любов, която ще доведе 
десетото измерение в живота ни. Кое е десетото измерение? Екстазът. Но моля ви, 
контролирайте екстаза си. Налага се да ходите на работа, тъй че моля ви, недейте да 
казвате на шефа: „В десетото измерение съм. Извинявай, но в момента съм в екстаз.” 
Тъй или инак, докато можете да кажете „Аз съм в екстаз” не сте наистина в екстаз. Така 
че контролирайте чувствата си, развивайте ги вътрешно, а отвън бъдете готови да 
служите. Бъдете практични и мистични в същото време. 

Веднъж един бхакта запитал учителя си: „Как става така, че имам успех в 
работата си? Как става така, че успявам да продавам стоката си?” А учителят отвърнал: 
„О, има две обяснения: едното е практическо, другото мистично.” Незабавно всички 
наострили уши: „О, сега ще чуем мистичното тълкувание на успеха.” Тогава учителят 
казал: „Ами практичното е, че се молиш. А мистичното е че продаваш.” Така че 
недейте да бъркате двете неща. Практическата страна трябва да бъде истинският 
мистицизъм. А мистичната страна е, че все пак материалния свят някак продължава да 
се върти, продължава да функционира.  

 
 
 

44. По Божий образ 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София) 
 

Човешкият живот си ИМА цел и тя не е страданието, не е да губим пътя си в 
лабиринта на материалното съществуване, не е да пилеем времето си в безсмислени 
дела, но да освободим съзнанието си от замърсяване и да разтворим сърдечните си 
чувства към любящия Бог. 



Човешко същество означава – по образ Божий. Чели сме в Библията, че Бог 
създал човека по Свой образ. Същото е споменато и в „Шримад Бхагаватам”, едно от 
свещените писания на Индия: че всред всички различни форми на живот, хората са 
обител на Бога. Това означава, че Бог живее и в човешките същества; Той живее в своя 
дом и в човешките същества. Означава също и че телата ни са сякаш храмове, защото 
храмът е Божият дом, специално построен за Него. А нашите тела са по естествен 
начин създадени за Него. Тъй че в това е духовното приложение на телата ни – да ги 
използваме като храмове за обожание – за обожание на Бога и за собственото ни добро. 

Разбира се, ако един дом е посветен на някого, това води до някакви последици. 
Защото тогава се налага да сме все по и по-осъзнати за това – че тялото ми, делата ми, 
мислите ми, думите ми също принадлежат на Него. И ако съм съзнателен за това, аз 
няма как да съм лош, няма как да съм порочен човек. Защото след като там заедно с 
мен е Бог, тогава трябва да се държа много добре. Например когато считате че сте сами, 
тогава си мислите че о, няма проблем да направя това и онова, нали никой не ме вижда. 
Но когато сте в компания се държите много по-добре. По същия начин ако осъзнаем, че 
сме ВЕЧНО свързани с Бог, с Кришна, тогава на първо място преднамерено ще се 
държим подобаващо. Най-напред преднамерено, а сетне и естествено. Смяната между 
двете е процесът на пречистване. 

Влагайте всичките си ресурси в един по-висш смисъл. Ако имате пари – 
използвайте ги с добра цел. Ако имате тяло, използвайте го за божествена цел – за себе-
реализация. Ако имате сетива – използвайте ги за да бъдат пречистени. Ако имате 
някакви таланти – използвайте ги за слава Божия. Каквото и да сте получили, поднесете 
Му го обратно. Защото в крайна сметка сме получили и телата си, и талантите си, и 
всичко от Него. А най-добрият начин да ги одухотворим е като установим връзка 
между себе си и Него. 

 
 
 

45. Въвличане на сетивата 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София) 
 

Трябва да овладеем лошите си навици посредством добри навици. Това е 
лесният начин за контрол – въвличаме сетивата си в нещо по-добро. 

Ако искаме да контролираме телесните функции, това не означава че трябва да 
ги прекратим. Ако просто спрем дадена функция, с това няма да я пречистим. Но ако 
свържем сетивата и телесните функции с божествеността, пречистването внезапно ще 
се случи.  

Например имаме очи. За да контролираме очите ние не ги изваждаме, понеже 
скитат насам-натам и се заглеждат по разни неща. Не, ние ги овладяваме като 
съсредоточаваме поглед върху Кришна, Чайтанйа Махапрабху –да виждаме красотата 
на Кришна. Това е най-добрата заетост за очите. 

Имаме и уши. Не е нужно да ги запушваме, но да използваме този инструмент за 
най-добрата цел. Не ви препоръчвам, например, да слушате новините по радиото, това 
не е добро приложение за ушите. Опитват се да пълнят ушите ви с всякакви глупости и 
боклуци. Понякога и аз проверявам новините. На всеки две години пускам радиото и 
разбирам, че са си все същите стари вести – тук бомби, там грабежи, това строшено, 
онзи убит и т.н. И прогнозата за времето също е лоша. Нима бива да използваме ушите 
си за подобни безсмислици? Нека по-добре вложим способността си да чуваме в 
слушане на добрите съвети на мъдри учители или на посланието на Бога. Това е най-
добрата заетост за ушите. 



Имаме и още някои други отвори по главата си. Да вземем за пример носа. 
Носът си обикновено използваме за да го тикаме в какво ли не. Но по-добре да не го 
врем тук и там; по-добре да одухотворим обонятелната си система като вдъхваме 
ароматите, поднесени на Кришна, или пък цветята. Не забравяйте че Кумарите, 
четиримата велики светци-юноши, се вдъхновили да обожавал лично Вишну, Кришна, 
понеже вдъхнали уханието на листенцата туласи, поднесени в лотосовите Му нозе. 
Способността да се помирисва е много силна. Обонятелната система е почти директно 
свързана с мозъка.  

Затова процесът Бхакти е много полезен в заемането на сетивата. Влезете ли в 
храма, незабавно усещате божественото ухание на ароматните пръчици. Това създава 
много пречистена атмосфера в съзнанието. 

И последното отверстие в главата ни е устата. А с устата се правят две неща – 
хранене и говорене. В повечето случаи хората ядът и говорят глупости. Но ние трябва 
да контролираме езика като ядем и казваме хубави неща. Ако имате кола, която върви 
на петрол, не бихте й сипали на бензиностанцията нафта или газ, а именно петрол – 
защото той е подходящ за двигателя. Кое е по-сложно – една кола или човешкото тяло? 
Човешкото тяло е поне МЪНИЧКО по-сложно от кола; но въпреки това ние не знаем 
кое е най-доброто гориво за тялото ни. Често сипваме много лошо гориво, а после се 
чудим защо то не функционира както трябва. Трябва да открием такъв внос на енергия 
за тялото, който благотворно да го подтиква да върви в добра посока. Затова 
вегетарианската диета е препоръчителна за йогите, тъй като това е правилното гориво 
за тялото. 

И така, за да овладеем телесните функции ние не се отказваме от виждането, 
нито от чуването, нито от способността си да говорим или да се храним, но се стремим 
да ги одухотворим. Слушаме за Кришна, съзерцаваме Го, говорим за Него,  славим Го, 
приемаме Неговия прасадам. И въвличайки сетивата си в този божествен процес, ние ги 
извисяваме. 

 
 
 

46. Човешката структура 

 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София) 
 
 

Биологичната конструкция на човешкото тяло, можем още да я наречем 
биологично его – това е материалната конструкция, различните елементи, различните 
видове материя които в крайна сметка придават форма, структура на тялото. Това 
биологично ниво изобилства от импулси и сетивни възприятия. Същото е както и 
всичко останало в природата. Животните например действат на този принцип – 
биологични инстинкти, зададени от природата. Те са готови да убиват когато са гладни 
– определени типове животни. Хората са по-лоши от животните; те са склонни да 
убиват дори когато не са гладни. Тъй че людете ИМАТ шанса да надхвърлят 
ограниченията на природата.  

Отвъд биологичното его, биологичния строеж на човека съществува – можем да 
го наречем – културното его на личността. Културното его се състои от различните 
впечатления, от знанието и образованието ви, от навиците наследени от родителите и 
семейството ви и т.н. Всичко това е много разнообразно, различно за всеки човек. И 
съществуват две нива на тъй нареченото културно его. Едното е същинското културно 
его, което е разсеяно, проникнало цялото тяло, подобно на съзнание. То присъства в 
цялото ви същество. Другото можем да го наречем интелектуално его, което главно е 



съсредоточено в мозъка. Можете да видите разликата между културното его на ниво 
съзнание и на интелектуално ниво. Разликата е, че ако отрежете главата, с 
интелектуалното его е свършено, но ако отрежете ръката, културното его продължава 
да съществува. Защото интелектуалното его е концентрирано, а културното его е 
проникващо. Но разбира се ние имаме впечатления, имаме чувства и спомени и толкова 
много други различни неща, които също са смесени с това културно его. 

Тогава идва следващото ниво на нашето его, което можем да наречем духовното 
его и то е истинско и неизменно. Всички останали нива на нашето съществуване се 
променят от време на време. Но тази духовна идентичност не се променя. И ако 
разберем това истинско его, тази истинска идентичност, ако наистина съживим 
изначалното си съзнание, тогава идваме много близко до целта на живота. 

Тази тема, тази структура на човешката система е много важна, понеже трябва 
да определим къде сме в истинската скала. Не бива да се само-идентифицираме 
ЕДИНСТВЕНО на биологическо ниво, тъй като всички животни го правят. Ако правим 
същото, значи също сме животни, макар и двуноги. Людете би следвало на правят 
много повече, да постигнат много повече. Човешкият живот е за по-висши постижения. 
А по-висши постижения означава да одухотворим тялото си, да одухотворим 
съзнанието си. Да дойдем до най-висшата и окончателна идентификация на себе си, на 
собствената си личност. 

За да резюмираме цялата тема в едно изречение: фалшивото его не струва, 
истинското его е нещо добро. Съвсем простичко казано. От фалшивото отражение 
трябва да достигнем до истинския образ. Това е целта на себе-реализацията: от 
телесното да се достигне до духовното ниво, от материята да се достигне до душата, от 
самите себе си да достигнем до Бога. Този период на преход може да е кратък, може да 
е дълъг. Но ако сме наистина интелигентни, бихме направили пътя възможно най-
кратък и бърз. 

Защо ли? Защото междувременно има един малък проблем и той се нарича 
страдание. А ако сме интелигентни, не бихме искали да страдаме. 

Опитайте се да се само-идентифицирате на най-висшето духовно ниво и тогава 
ще видите, че именно там се решават нещата. Ако сте силни и здрави в душата си, в 
духа си, тогава всичко по-ниски стъпала на съществуването ви такива като културно 
его, интелектуално его, биологично его също ще бъдат красиво хармонизирани. Тъй че 
ние имаме едно генерално и съвършено лекарство за всички заболявания. Харе 
Кришна. 

 
 
 

47. Разграничаването 

 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2005, София) 
 

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. 

 
 
 

48. Шри Гуру 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София) 
 

Шри Гуру е  най-добрият ни приятел, който винаги действа и се моли за нашето 
добро. Гуру има само едно желание – учениците му да постигнат съвършенство, чиста 
любов към Бога. Тъй че Гуру е пътят, Кришна е целта. 

Много хора си мислят, че като са приели духовен учител за приключили с 
процеса. Но това е едва началото. И обичайно ние считаме духовния си учител за свой 
ища-дева, за обожаем обект. Понеже искаме да сме същите добри преданоотдадени, 
какъвто е той. Искаме да имаме същия красив живот като него. Но това е една твърде 
илюзорна страна от живота на ученика. Защото хората обичайно имат много погрешно 
виждане за живота на саннас или на гуру. Не ви препоръчвам подобна житейска 
кариера... Може би нямате компетенцията за това. Може би онова, което може да 
изтърпи една напреднала личност, би ви убило начаса, на място.  

Но е естествено да искаме да бъдем като учителите си. О Гурудева! Ударите на 
сърцето ти са ритъмът на танца раса! Ще ни се да открием всяко красиво и интересно 
духовно нещо в своя учител. Той ни е като идол. Но недейте да го имитирате. Стремете 
се да му служите, стремете се да го следвате. Защото онова си е неговият живот, а това  
си е вашият. Какво можем да сторим – можем да се опитаме да постигнем същата 
ИНТЕНЗИВНОСТ, която той е имал в личния си живот. Живейте живота си със същата 
неистовост, с която Гурудев е живял своя. Тогава ще достигнете до най-висшето ниво 
на СВОЯ живот. То може да е различно, но това е най-доброто което можете да 
направите.  

Въпреки всичко духовният учител е нещо много важно. Защото обикновено 
хората чувстват, че Бог е някъде далеч, но гуру е много близо. Затова гуру означава 
връзка. Той ни свързва с Върховния. Ако Бог си стои където е и аз си стоя където съм, 
как бихме могли да осъществим връзка? Но ако някой застане между мен и него и 
улови ръцете и на двама ни, тогава той ни свързва. Така че гуру не ни разделя, той ни 
свързва. Гуру ни разделя единствено от фалшивото ни его.  



Гуру е само за онези, които искат да приключат със скитането в материалния 
живот. Само за онези, които желаят да се върнат обратно у дома, обратно при Бога. Не 
за тия, които искат да прекарват още и още животи тук. От това разбираме, че макар 
гуру да е всеобщ принцип, той не е за всеки. Ако не сме готови да последваме 
напътствията му, това означава че гуру не е за нас. 

Съгласен съм, че живият гуру си е нещо рисковано. Защото ще вземе да ми каже 
нещо и аз ще трябва да го свърша! Ако моят гуру е просто портрет, който виси на 
стената или стои на лавицата – понякога обърнат наопъки, защото и това съм виждал – 
тогава той няма да ми се бърка в живота. Мога да си живея както си искам – 
претендирайки, че си имам духовен учител. 

Както и да е, не бих искал да критикувам дори подобно отношение. Но другият 
екстремум е когато някой изпадне в тъй наречения „гуруизъм”. Това е още един вид 
култ към личността под маската на духовност. Затова трябва да разберем правилно 
принципа. А той е много прост – гуру ни е даден от Кришна за да ни помогне. Гуру е 
функция на Бога, божествена функция. 

В крайна сметка духовният учител е като водач. Ако искате да стигнете на 
непознато място, има няколко метода които може да приложите. Има три начина да 
откриете неизвестно място. Да го потърсите на картата, да попитате някой който го 
знае – или самите вие да го знаете. И така, гуру е нашият водач който знае, който може 
да ни напътства. Ако влезете в духовното небе, в Голока Вриндавана, ще се 
почувствате изгубени там: „Това място е ново за мен. Къде да ида?!” Но тогава 
виждате: „О! Но ето го Гурудев! Спасен съм! Той ще ме напътства по-нататък.” 

Разбира се можем да продължим да описваме славата и позицията на духовния 
учител дълго време. Но целият ни живот трябва да бъде подобна възслава. 

 
 
 

49. Лекарят 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София) 
 

Гуру е като лекар, който прилага подходящия метод за да ни излекува. В 
Аюрведа са описани различните типове пациенти. И на лекаря му се налага да прилага 
различни методи, в съответствие с натурата на пациента. Знаете ли какви са тези 
различни типове пациенти? Единият е интелектуалният тип – много умен, много знаещ. 
Знае всичко за здравето и за болестта. Това е много труден тип. Подобен човек трябва 
да бъде УБЕДЕН чрез аргументи. Тъй че лекарят трябва да е добре подготвен. 

Но това не е най-тежкият случай. Вторият тип е боеца, който се стреми да върши 
ВСИЧКО наобратно на съвета на лекаря. Лекарят му казва: “Недей да пиеш”, той 
отвръща: “Няма пък! Ще пия!” Казва му: “Откажи се от пушенето.” Отвръща: “Е как да 
се откажа! Аз пуша от двайсет години, това е ежедневен навик!” И т.н. какви ли не 
примери. Този тип трябва да бъде победен в битка. Трябва да бъде СМАЧКАН в бой. 
Горкият лекар! 

Третият тип най-сетне е по-добър – това е обичливият. На него е достатъчно да 
му речеш с много благ глас: “Направи така и така” и той ще те послуша! 

Това са трите типа пациенти. Но казвам ви, учениците са неизброими категории. 
Но тези основни типове съществуват: единият трябва да го надвиеш интелетуално. Има 
бхакти, които винаги са пълни с въпроси: “Гурудев, имам въпрос.” И нямат край тези 
въпроси! Веднъж един човек посетил група предани и там имало една много 
интелигентна дама. Тя си носела цяла тетрадка с въпроси. Минимум сто въпроса! Това 
е твърде много! Не забравяйте, ако се стремим да анализираме и обясним всичко е 



много лесно да го убием. Така ли е? Ако интелектуално го нарежем на парчета, в 
крайна сметка няма да остане нищо. Вививсекция! 

Следващият тип е който трябва да бъде смачкан – това е следващият ученик. 
Доктор Фалшиво Его. Той трябва да бъде смазан! И третият тип е обичайният тип 
ученик – послушният. Достатъчно е да му кажеш “Харибол!” и той ще отвърне “Харе 
Кришна!” Така че такава е ролята на гуру – да приложи съответния метод според 
природата на болния ученик. Той е нашият лекар и ние трябва да му имаме пълно 
доверие. Защото понякога той ни дава много трудни за следване правила. Но ако имаме 
доверие в духовния си учител, тогава дори най-тежкото лекарство ще ни се стори леко 
и бързо. 

 
 
 

50. Мандалата на учениците 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25 май 2006, София) 
 

Нека започнем една различна тема – малка дискусия за мандалите. Мисля че 
всички знаете за мандалите – мандалите са мистични диаграми за съсредоточаване на 
ума, вниманието и енергията. Обичайно мандалата е рисунка, изобразяваща определени 
елементи. Ако разгледате една класическа мандала, обикновено отвън тя е четвъртита, 
квадратна. И от всяка страна на квадрата има входове. Тази квадратна фигура 
представлява материалната сфера. Материята винаги е правоъгълна, никога не е обла – 
понеже това е материя, нещо грубо, основно. И чрез тези входове можете да започнете 
да фокусирате вниманието си. Веднага щом влезете в мандалата следва кръг и този 
кръг се състои от листенца на лотосово цвете. Колкото повече се доближавате до 
центъра, толкова по-фини стават лотосовите листенца. И накрая в средата има една 
точка. Това е точката на екстаз. И така, започвате от материята и чрез един красив 
процес, встъпвайки все по-близо до същината, стигате до есенциалната точка. От 
материя към духовен пробив. 

Затова най-съществената част на мандалата е централният кръг. Мандалата е 
много могъщ инструмент за съсредоточаване на вниманието, ума и силата ни. 
Централната точка поддържа целостта на мандалата. Будистките монаси понякога 
прекарват по няколко седмици в сътворяването а прекрасна мандала от различни 
цветни прахове в най-сложни форми. И когато са готови просто идват и забърсват 
всичко. Защо? За да разберат, че всичко в този живот е преходно. 

Но в нашата линия ние също имаме мандала. Това е ученическата мандала – 
мандалата от ученици. И тази мандала от ученици заобикаля духовния учител. Именно 
духовният учител е този, който поддържа тази мандала, тази структура от човешки 
същества заедно. Затова и тази структура от ученици също е много МОЩЕН 
инструмент за съсредоточаване на енергиите ни. Една мандала може да действа 
единствено ако я приложим по правилен начин. Така и духовната мандала от ученици 
трябва да функционира правилно. Всеки трябва да пази, да съхранява служенето, 
мястото, задължението което е получил от духовния учител. Инак би имало 
дисхармония и концентрацията на силите и духовният пробив НЯМА да се случат. Да 
поддържа заедно групата на преданите е също едно от задълженията на духовния 
учител. Помислете върху това. Ако го анализирате и проникнете в дълбочина в тази 
тема, ще разберете много.  

 
 
 



51. Три стъпки в мантруването 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26 май 2006) 
 

От деветте основни процеса в Бхакти най-много трябва да се практикува 
възпяването на Имената. Първата причина е, че трябва да бъдем себични. Себични в 
такъв смисъл, че трябва да ИСКАМЕ да вкусим нектара. Такъв вид себичност е 
приемлива. Защото в Святото Име се крие много специална божествена сладост. 

След това: трябва да сме интелигентни във възпяването на Святото Име. Това 
звучи по-добре от себични, нали? Интелигентни в смисъла, че посредством святото име 
можем да постигнем всяко съвършенство. 

Веднъж имало дебат в един кръг от бхакти, сред които присъствал и Харидас 
Тхакур. Въпросът бил: какви са ползите от мантруването на Святото Име? Някои хора 
изразили идеята, че посредством мантруване може да се преустанови кармата. Което не 
е лошо като резултат – да се освободиш от кармата си! Но други не били доволни: „Не, 
не, не, прекратяването на кармата е нищо! Мантруването осигурява освобождение.” 
Това звучи дори още по-добре! О! Постигане на вечно съвършенство извън лабиринта 
на материалното битие! Изход от гората на раждането и смъртта! Мнозина се 
съгласили: „Да, да, това е добро постижение.” Но тогава някой рекъл: „Тук е Харидас 
Тхакур, нека попитаме за неговото мнение.” А той е авторитетът по отношение на 
Святото Име. 

Тъй че бхактите имат едно специално качество – да бъдат авторитети в някоя 
специфична сфера на преданото служене. Авторитети не в смисъла на „доктор 
Фалшиво Его”, но като слуги. Защото чрез настроението на служене можем да станем 
велики авторитети с специфичната сфера на служене, която ни е дадена, отредена като 
поле в което да изразим предаността си. 

И така, Харидас Тхакур е авторитетът във възпяването на Святото Име. 
Запитали го: „Удовлетворяват ли те тези отговори за спирането на кармата и 
постигането на освобождение?” Той отвърнал: „О, това нищо не е! Да се постигне 
освобождение – това всяка религия може да ви го осигури. Мантрувайки Имената 
можете да достигнете до лотосовите нозе на Кришна.” Това звучи съвсем простичко 
като изречение. Но помислете върху смисъла му: че можете да минете отвъд 
освобождението. 

Това бил заключителният отговор на Харидас Тхакур: че можем да постигнем 
Бхакти, безкористна преданост към лотосовите нозе на Бога. А всичко останало – като 
прекратяване на кармата, получаване на всякакви благословии и постигане на 
освобождение – са просто вторични ефекти от съвършеното възпяване на Святото Име. 
Така че ако искаме да видим нивото на своето мантруване, трябва да вземем и това в 
предвид. Доколко сме способни да посветим себе си, доколко това е истински дълбок 
плач към Кришна – или е просто някакъв формален ритуал който правим, защото 
трябва да се прави? Докато не започнем да плачем Кришна няма да дойде. 
Мантруването би трябвало да е изключително интимно обръщение към Кришна.  

Та това означава да сме интелигентни в мантруването си, защото тогава 
разбираме: „О, аз мога да премина оттатък освобождението.” Но достатъчно ли е да сме 
интелигентни в Бхакти Йога? Не е достатъчно. Трябва да изгубим ума си – в крайна 
сметка. Най-напред трябва да се стремим да използваме ума си. После може и да го 
изгубим. Как така? Та нали това е съвсем систематичен процес, казва се че Бхакти е 
научен метод да се доближим до Бога и да Го разберем, а трябва да изгубим ума си? 
Как така? Откъде накъде?! 

В такъв смисъл, че Бхакти в крайна сметка не е въпрос на анализ. Както Шрила 
Прабхупад имал навика да казва: „ПРОСТО се опитайте да обичате Кришна.” Защото 



той също подкрепял виждането, че чрез любов можем да разберем. Чрез Бхакти 
можем… не точно да разберем Кришна, но чрез любовта си можем да приканим 
Кришна да ни разкрие себе си. Защото нашата позиция е винаги подчинена. Ние 
нямаме способността да проумеем пълното цяло. Но Абсолютът е способен да прояви 
себе си, да се разкрие на ограниченото.  

Това е последната степен в мантруването, където можем да изгубим ума си. Не 
преди това! Така че трите нива са: първо да бъдем егоистични в добрия смисъл, да 
жадуваме да вкусим нектара; второто е да сме интелигентни в мантруването, да 
разбираме какви са крайните му резултати; и в крайна сметка просто да плуваме, да се 
носим по вълните на Махамантрата. На това ниво каквото и да правите, то ще бъде 
мантруване, чисто мантруване. Разбира се, то е запазено само за изключително 
извисените, чисти души. Например разказва се, че в стари времена когато Шрила 
Шридхара Махарадж разговарял за строежа на някой храм и за цената на цимента – 
това била чиста Кришна-катха за ушите. Защото каквото и да казвал, то било 
НАПЪЛНО свързано с Кришна. Ако вие говорите за пари – това не е толкова 
сладостно. Ако говорите за каквото и да било – не е толкова сладостно.  

Така че трябва да квалифицираме себе си, да навлизаме в дълбочина. И спомняте 
ли си кой е най-добрият начин да усъвършенстваме мантруването си? Чисто 
мантруване означава да служим на онези, които мантруват чисто. Това е един много 
практичен аспект на Бхакти. 

 
 
 

52. Независимостта и свободната воля 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26 май 2006) 
 

Шестте характеристики на Върховния Бог са слава, красота, знание, богатство, 
сила и отречение. Най-трудно за разбиране е отречението. Но всъщност този превод не 
е съвсем точен. По-скоро трябва да разбираме това като независимост. Макар 
творението да произхожда от Него, Той е независим от Своето творение. И какви са 
последствията, ако Бог е независим от творението си? 

Някои религиозни теории твърдят, че Бог е сътворил битието, пуснал е всичко в 
действие, но не Го е грижа, не се намесва. Такъв независим и безхаберен Бог….е, 
концепцията е добра, защото поне в нея има Бог, но на мен повече ми харесва 
концепция, в която Богът е активен принцип, загрижен, грижовен. Кришна не е такъв 
независим Бог, който не го е грижа. Защото чрез своята преданост ние можем да 
привлечен вниманието Му. Това трябва да е начинът, по който да живеем. Да живеем 
така, че не ние да сме тези, които да видим Бога, но Той да ни забележи. Така можем да 
повикаме Кришна и Той да се грижи за нас. Макар да е независим от творението си, 
Той има много топло сърце. А да привлечем вниманието му има само един начин – да 
изразим жаждата си за духовна връзка. Искате ли нещо, ще го получите. Но внимавайте 
– каквото и да поискате, ще го получите. Затова прецизирайте и пречиствайте 
желанията си. 

Притежаваме ли свободна воля? Да приемем Кришна или да го отхвърлим. Ако 
сме го приели, входната такса е че на малко листче хартия сме написали „моята 
свободна воля”. И касиерката го е скъсала. Така че каква свободна воля?! Ако някой се 
е включил в групата на божествената любов, за каква свободна воля говорим? Но не се 
бойте. Това е сладка игра. 

Съмнявам се, че в божествената любов има каквато и да било свободна воля – от 
един определен момент нататък. Може на елементарното ниво да си мислим, че сме 



„свободни” да постъпваме по един или друг начин, но всъщност джива, душата е 
винаги под някакво влияние. Или под влиянието на материалната енергия, майа, която 
може да й навлече някои проблеми – или под въздействието на божествената енергия, 
йога-майа, която носи друг тип щастие. Но нашата позиция е винаги подчинена. Затова 
„махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашутаха – великите души винаги търсят 
да се поставят под влиянието на божествената енергия.” В това се изразява свободната 
ни воля – да кажем „да” на Кришна. Но след като си казал „да”, как можеш да кажеш 
„не”? Ти вече нямаш свободата да кажеш „не” в крайна сметка. Разбира се от време на 
време ние отново и отново казваме „не” на Кришна. Но в края на краищата след като 
сме се съгласили, тогава трябва и да изпълняваме. И това „да” не е глупаво; то е 
допринасящо, конструктивно „да”. 

Но в по-специални, висши случаи Той СЕ намесва в живота на бхактата и му 
влияе. Не можем да ограничим Кришна да не ни се меси в живота, колкото и да не ни 
се иска. Как бихме могли да Го ограничим? Та той е СВОБОДЕН да постъпва дори и 
срещу нашата свободна воля! В много, много специални случаи, разбира се. Ако Той е 
избрал някого – защото това е нещо много специално, Той да реши да дойде при теб – 
дори и ти да искаш да продължаваш да дремеш в скута на вещицата майа, Той иска да 
те събуди. Можеш ли да се противиш? Не особено… Казва се, че ако Кришна иска да 
ти даде нещо, и десет ръце да имаш няма да можеш да го отхвърлиш. Но ако Кришна 
иска да ти отнеме нещо, и сто ръце да имаш няма да можеш да го запазиш. Така че Той 
СЕ намесва. Понякога не лично, а посредством агенти, тайни агенти, които привидно са 
участници в играта на илюзията. Но ако си срещнал садху, светец – значи Кришна се е 
намесил в живота ти. Разрушил е сладкия сън на илюзията ти. Защото той действа за 
наше благо. „Джив джаго, джив джаго – о спяща душа, моля те, събуди се!” Какво да 
говорим за най-висшата сфера на божествеността, където Той е готов да стане твой 
слуга?! Както с Арджуна – Той му станал колесничар, което не е особено престижна 
позиция. Но самият Бог е готов да заеме такава низша длъжност на колесницата на своя 
предан.  

В това е идеята – че понякога ролите се разменят. Мислиш си, че си изгубил 
свободната си воля. Но всъщност е обратното – ако проявиш пълната си и чиста 
отдаденост, Кришна ще изгуби свободната си воля. Каква концепция! Богът като слуга! 
Бог, който не е независим! Как е възможно това?! Възможно е ЕДИНСТВЕНО чрез 
връзките на любовта. И Шрила Шридхара Махарадж го описва толкова красиво! Той 
казва: малкото момче улавя баща си за ръката; и макар бащата да е много по-силен от 
момченцето, все пак то ще го води за пръста. И бащата ще е готов да иде навсякъде, 
където детето поиска. Това е специалното качество, с което малкото е способно да 
контролира по-голямото. Това се случва единствено чрез един специален инструмент и 
той се нарича божествена любов. Мисля, че тук историята свършва. В това е 
КРАСОТАТА на Бхакти – че мъничката незначителна джива чрез способността си да 
обича може да улови ръката – или лотосовите нозе - на Кришна и да не Го пусне да си 
отиде. Такава прекрасна концепция! 
Отдавна-отдавна сме изгубили свободата, свободната си воля. Нека извлечем полза от 
тази лоша сделка.  
 

 

 

53.Гопи-бхав 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27 май 2006, София) 
 



„Чайтанйа Махапрабху казал (на Санатан Госвами): „По заръка на майка си аз 
стоя тук в Джаганнатх Пури; затова няма как да ида в Матхура Вриндавана и да уча 
хората да живеят в съответствие с религиозните принципи. Налага ми се да извърша 
цялата тази работа чрез твоето тяло, а ти искаш да го изоставиш. Как бих могъл да 
понеса това?” 

Това е пример за случая, когато авторитетът така да се каже „не може” да 
направи нещо сам, той приканва помощници, които да се включат в кампанията. В този 
случай Бог казва: „Онова което не мога да направя, ще го извърша чрез теб.” И Санатан 
Госвами бил готов да се превърне в инструмент в дланите на Бога. Онова, което Той не 
може да свърши лично, може да го стори чрез помощниците, чрез слугите, чрез 
инструментите си.  

От това разбираме, че дори Бог понякога се нуждае от помощници. Разбира се, 
постарайте се да вникнете по правилен начин – това не е вярно – но в името на лила, в 
името на това да включи и другите, в името на това да постигне определена цел по 
ТАКЪВ начин…Той може да го стори и по друг начин, но заради самия себе си иска да 
го направи по ТОЗИ. Може да го направи по неизброими начини, но се е спрял на това 
решение. Защо? За да направи Своите бхакти още по-прославени. Кришна или 
Чайтанйа Махапрабху са готови да споделят дори славата от осъществяването на 
някакво велико постижение.  

Чувствате ли желанието за СПОДЕЛЯНЕ? За предоставяне на славата на 
ДРУГИТЕ, а не трупане за себе си? Мисля че в това отношение отново се проявява 
гопи-бхав. Някой хора си мислят, че гопи-бхав е нещо много далечно, много 
възвишено, много тайно. Което същевременно е и така. Но все пак е и нещо съвсем 
практично. Защото гопи-бхав – чувствата на гопите когато се опитват да помогнат на 
другите да се срещнат с Кришна, вместо самите те – това се проявява и тук. Дори Бог 
не желае да обере славата самичък, но е готов да я остави на другите: „Извърши това 
дело! Така ще бъдеш по-прославен.” 

На пръв поглед можем да си помислим, че гопите са много безкористни, понеже 
не искат нищо за себе си, а искат да помагат на другите. Обаче… тези гопи не са 
някакви глупави селски момичета. Те са много умни. И са много себични. Защото ако 
се срещнат с Кришна, това е хубаво; но ако помогнат на някой друг да се срещне с 
Кришна – казва се, че те чувстват милиони пъти по-силно щастие. В това се изразява 
тяхната себичност. Те искат да са ПО-щастливи. Не просто да се виждат с Кришна, но и 
да помогнат на другите да го видят. Точно както Махапрабху – той не иска да свърши 
работата. Готов е да помогне и на други да се присъединят към кампанията. 

Същото нещо е отразено в компанията на бхактите. Онова което гуру не може да 
стори сам, той го прави чрез учениците си. Поне чрез отдадените си ученици. Това е 
разпределението на СЛАВАТА на преданото служене. 

Ако поднесем себе си, ако принесем съществуването си в служенето, тогава това 
е не просто сатвично, но е изпълнено с преданост, то е божествено. Всъщност този е 
начинът да се пречисти материалното съществуване – като предложим всичко, което 
имаме, в служенето. Казано е, че можем да служим на Кришна с благосъстоянието си, 
със словата си, с ума си, и в крайна сметка – с целия си живот, с жизнената си енергия,  
посвещавайки целия си живот в служене. 
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