


1. Сантименталност и състрадание 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
„ О потомъко на Бхарата, това което обитава тялото, никога не може да 

бъде убито. Затова не е нужно да скърбиш за никое живо същество.” 1 
Този стих всъщност дава дефиницията за сантиментализъм. Защото едно 

определение на това да си самтиментален е да се стремиш да бъдеш по-състрадателен 
към някое живо същество, отколкото самия Господ. Макар такава дефиниция да е 
трудна за приемане, ако се опитваш да дадеш повече състрадание на някое същество от 
Бог, това е сантиментално. Как да разбираме това? Подобна дефиниция е твърде 
свързана с карма. Карма означава действие и последица; получаваш това, което 
заслужаваш. Ако сееш вятър ще пожънеш буря. Каквото и да правим, то ще има 
последствие. Това е едната страна на този въпрос.  

И така, съдбата е изписана на челата на хората. Колко щастие, сполука, 
страдания и провали ви чакат в този живот, ви е дадено още от началото. Затова не се 
бунтувайте срещу съдбата си. Съдбата всъщност не е наказание, а шанс да осъществим 
своето развитие. Така че нека сме благодарни на всички различни възможности, които 
получаваме в живота си.  

Разбира се, в духовното си израстване ние трябва да научим какво е състрадание. 
Ала помнете дефиницията: да си сантиментален означава да се опитваш да бъдеш 
прекалено състрадателен – състрадателен независимо от пътя, от кармата, от съдбата на 
хората. Ясно е, че това не означава „недей да помагаш” когато има нужда от помощ. Но 
има неща, които не можем да променим. Трябва да си знаем границите. Има една 
красива молитва: “О мой Господи, моля те, дай ми силите да променя онова, което мога 
да променя; дай ми търпението да понеса онова, което не мога да променя; и дай ми 
интелигентността да разгранича едното от другото.” Това не е сантиментално, а 
практично.  

В зависимост от духовното си развитие, ние влизаме в различни 
взаимоотношения с останалите. Всъщност има три стъпала на състрадание. Първото е 
разбирането. Разбиране означава ако срещнеш някого, да си готов да изслушаш 
проблемите на човека. И просто като хората открият мислите си и споделят грижите си, 
те намаляват. Затова в църквата съществува изповедта. Защото ако изговориш тайните 
си, греховете си, автоматично чувстваш известно облекчение. Ако влизаме в подобни 
взаимоотнпошения с другите, ако изслушваме тревогите им – това се нарича разбиране. 
От гледна точка на активността, кой е активният в този случай? Активна е страдащата 
страна: “Аз имам грижи, идвам при теб и ти разказвам за проблемите си.” Другата 
страна пасивно слуша, изслушва. Това достатъчно ли е? Има ли следваща стъпка? 
Следваща стъпка има. Следващата стъпка е същинското състрадание. Състрадание 
означава, че аз съм готов да изслушам проблемите ти и съм готов да ги споделя. В този 
случай и двете страни са активни. “Аз ти доверявам проблемите си и ти поемаш част от 
тях.”? Как се чувствате когато някой е готов да отнеме част от грижите ви? Мисля, че 
ни е хубаво, защото тогава става по-лесно за нас. Ала третото ниво на състрадание се 
нарича любов, нежност, нежна обич - когато не просто изслушвате, не само споделяте, 
но отнемате страданията на останалите. Облекчавате другия човек от тревогите му. В 
този случай човекът, който отнема товара, е истински активният принцип. Той не е 
прекомерно състрадателен, не е сантиментален, но е способен да стори чудото. Той е 
нашият вълшебник, нашият учител. Както казва Шрила Садху Махарадж: “Просто 
дайте отровата на учителя си. Вместо нея той ще ви върне нектар”. Такъв е обменът. 
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Можете да определите по тази скала на кое ниво се намирате. Щастливци сме, 
ако намерим човек, който поне да ни изслуша. И когато разкриеш всичките си грижи, 
всичките си чувства, всичките си идеи пред някого, имаш усещането: “О как хубаво си 
поговорихме. Поне някой ме слушаше.” След това истинско споделяне означава, че сте 
готови да споделите проблемите; ала бъдете готови да споделите и щастието. Но 
истинското чудо се случва на третото ниво, когато чувстваш: “Променен съм! Ей, къде 
са ми привързаностите?! Къде са грижите ми!? Изгубил съм нещо.” Чудо е, когато 
измеренията да започнат да се променят. Когато времето потече в различна 
последователност. Когато пространството се свива. И в компанията на чист 
преданоотдаден можете да добиете такова усещане, можете да почувствате как 
измеренията се променят. Затова учителят има способността да промени ученика. Чрез 
посвещението се предава божественото познание и характера на практикуващия 
получава шанс за промяна. Останалото зависи от практикуващия. Както се казва: 
можеш да отведеш коня до реката, но коня трябва сам да пие. Гуру отвежда ученика до 
извора с чистата вода, ала вие сте тези, които трябва да пиете. 

Този процес се практикува не чрез подражание, а чрез следване. Ако една жена 
отиде в родилното отделение и започне да крещи, от това няма да излезе бебе. Нещо 
друго е необходимо, девет месеца подготовка. Само да се имитират писъците няма да 
доведе до резултат. Може да пробвате! Просто да кажете: “Харе Кришна!” – нима е 
достатъчно? Да! Достатъчно е заради милостта, понеже Махапрабху е толкова велик, че 
казва: ако някой дори само веднъж повтори святото име, той е преданоотдаден. 
Въпреки всичко не бива да ползваме това за извинение: “Гурудев, казах вече веднъж 
святото име, значи всичко е наред. Свършил съм си работата.” Това не е извинение; но 
от него можем да разберем обилието на милостта, колко огромна е любовта, с която Бог 
ни прегръща. От това разбираме и че Чайтаня Махапрабху е сантиментален. Той е 
готов да бъде по-състрадателен от съдбата ви, от вашата карма. Готов е да пренапише 
кармичния ви път. Едничкото малко изискване е да кажете “Да” на Кришна. Бхакти 
Йога е съвсем проста: тя означава да кажеш „да”.  
 
 
 

2. Портокаловият сок 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
Благодаря ви, че дойдохте и тази вечер, защото по този начин ме ангажирате в 

служене. Инак напълно бих потънал в илюзия. Вие сте мои учители, помагате ми да си 
спомня онова, което съм научил. Винаги продължавайте да правите това – помагайте на 
другите да извършват служене, помагайте им да помнят божественото послание – по 
всякакъв начин, с всички средства, с които разполагате. Като поднасяте възхвала, като 
отдавате служене, като разкривате проблемите си или като ритвате кошчето с боклук – 
има толкова много начини да ангажирате другите в предано служене. Но ако някак 
успеем да помогнем на себе си и на останалите да си спомнят, че мястото ни не е тук, 
че принадлежим на един божествен свят – това е голямо служене.  

Душата е чудо. От гледище на науката материята ненадейно е започнала да 
поражда съзнание. Това се нарича вкаменелата еволюция на съзнанието. Ала ние 
вярваме в духовната еволюция на съзнанието. Вярваме, че духът е по-силен, толкова 
могъщ, че може да се сгъсти, да се прояви в материя. Така че материята е рожба на 
съзнанието, а не съзнанието е рожба на материята. Материалната съдба, материалната 
карма също е произведение на духовната душа. Всеки трябва да извърви пътя си 
докрай. При все това, нека бъдем състрадателни. 



А какво е състраданието на преданоотдадения, на бхактата? То е като онова, 
което ви споменах в началото: стремете се да помагате на останалите да си спомнят 
Кришна. Най-напред трябва да напомняме на самите себе си винаги да помним Бога. 
Отначало чрез известна практика; а сетне по някакъв естествен инстинкт това се случва 
от само себе си. Истинско състрадание означава да помагаме за духовното израстване 
на другите. Не е достатъчно да спасим палтото, трябва да спасим човека. Ако духът е 
толкова могъщ, че може да произведе материя, тогава трябва да разберем, че всичко се 
завръща там, откъдето е взето. Тялото е материално, идва от материята и ще се върне в 
материята. Душата е духовна, идва от Бога и ще се върне при Бога. Животът произлиза 
от живот; съзнанието се поражда от съзнание; любовта идва от любов. И от любовта 
следва единствено любов! Нищо друго! Много е важно! Ако резултатът включва и 
нещо друго – тогава това не е било чиста любов. Любовта идва само от любов; и от 
любовта се ражда само любов. Това не е лукава игра на думи. Помислете дълбоко! 
Наскоро обсъждахме, че от портокала излиза единствено портокалов сок. Нищо друго. 
Колкото и да го мачкате, колкото и да го стискате – излиза само портокалов сок. 
Портокаловият сок идва от портокала. А от портокала излиза само портокалов сок. 

Това е изключително важно уравнение. По резултата може да се отсъди, да се 
разбере какъв е източникът. Ако в сърцето ви нарастват и се развиват все повече и 
повече духовни чувства, тогава онова, което сте вършили досега е било добро, било е 
духовно. Ако чувствате в сърцето си все повече неразбиране, неудовлетворение и 
ненавист, може би трябва да промените поведението си.  

 
 
 
Редакторска бележка: Скъпи бхакти!  
Това е 108-мото издание на Шаранагати и бихме искали да го отпразнуваме с 

всички вас с чаша виртуален портокалов сок (невидим, но не на ужким). Позволете да 
изразим своята изпълнена с почит и обич благодарност към милостивите 
преданоотдадени и приятели, които помагат (или някога са помагали) за 
транскрибирането, превеждането, редактирането, публикуването, споделянето и 
разпространението на посланието на нашия скъп Гурудев Бхакти Камала Тиртха 
Махарадж. 

Признателни благодарности на: Абхай Чаран Прабху (редакция на унгарски 
език и консултант по санскрит), Читра Деви (превод на унгарски език), Мадхава 
Сангини Деви (превод на хинди), Манджари Деви (редакция на английски и български 
език), Хари Лила Деви (превод на руски език), Васанти Раса Деви (превод на немски 
език), Дамодар Прабху (превод на руски език), Яшода Деви (редакция на руски език), 
Кришнаприя Деви (транскрипция и редакция), Ямуна Деви (благословии и подкрепа), 
Дора Солакова (превод на украински език), Светломира Солакова (превод на испански 
език), Веселин Хаджиев (редакция на руски език), Вриндаванешвари Деви (превод на 
руски език), Према Анандини Деви (превод на немски език), Према Шакти Деви (превод 
на руски език), Премананда Прабху (редакция на английски и български език), 
Парамананда Прабху (подкастове и техническа поддръжка) и Сарвабхаума Прабху 
(редакция на английски и български език). 

Винаги молейки за вашите благословии, 
Ваши в името на служенето и в служене на Името: 
Палана Шакти даси (техническа поддръжка, редакция на английски и 

български език) 
Манохари даси (транскрипция и превод на български език) 

 



 
 

 
3. Какво трябва да научим от своя учител 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 
 

“ Не скърби за никое живо същество.” 2 Защото да се скърби не е достатъчно! 
Ако на мен ми е мъчно за вас: “О колко съжалявам за вас, колко съжалявам! Чувствам 
се толкова зле!” – нима е достатъчно? Не е! От това няма да станете по-щастливи. 
Трябва активно да подпомагаме духовното израстване на другите хора. И да научим как 
да го правим по подобаващ начин.  

Обикновено научаваме това от авторитет. По тази причина людете се обръщат 
към духовен учител. “Моля те, помогни ми!” – това е основният мотив. “Моля те, 
помогни ми, толкова много страдам!” Втората причина е: “Аз искам да постигна 
съвършенство. Моля те, помогни ми!” Това е малко по-смирено. Защото първият казва: 
“Аз страдам; искам да се отдам целия на теб, искам да ти дам цялото си страдание.” 
Вторият казва: “Имам стремеж, помогни ми да го постигна.” Но един истински ученик 
би казал: “Изпълнен съм със страдания и имам стремеж, но всичко това няма значение. 
Както на теб ти се нрави, каквото ти искаш.” Това се среща рядко. Нали, понеже сте си 
мъничко егоисти - малко или много. “Искам това, искам онова.” Обаче “Какво ти 
искаш. Моля те, кажи ми какво трябва да се свърши.”  

Толкова много неща трябва да научим от духовните си авторитети. Най-напред 
трябва да се научим как да живеем. В повечето случаи ние не знаем как да живеем. 
Липсват ни стандарти на човешко съществуване. Затова на големите учители им се 
налага да дават съвсем елементарни правила: “Не убивай. Не кради.” Представете си, 
да трябва да образовате последователите си на това ниво: “Не убивай…” Това е милост! 
Отивате сред убийци и започвате да ги обучавате: “Недейте да убивате.” Или отивате 
при измамниците и почвате да ги учите: “Недейте да лъжете.” Какво ще отвърнат? 
“Гуруджи, та това е невъзможно! Твърде висше е за нас. Ние с това се занимаваме 
всеки ден, как можем да го изоставим?!” Може да продължите нататък със следващите 
божи заповеди: “Недейте да крадете,” и т.н.. Изключително базови правила. Или пък 
във ваишнавската традиция: „практикувай ахимса” . Това отново означава: не убивай, 
не причинявай страдания на останалите. Трябва да научим съвсем елементарни неща, 
понеже кой знае как са пропуснати. Никога не сме се и сещали, че да си егоист е 
насилие.  

Ала след елементарното ниво би трябвало да има нещо друго. Трябва да научим 
от духовните си учители и практиката. Какво е редно да избягваме: да не правим това, 
да не правим онова; и какво е добре да практикуваме, какво бива да правим. Гуру ще ни 
даде практиката: идвай в храма, слушай лекцията, мантрувай си кръговете. Това е 
същото елементарно ниво: “Не убивай/ мантрувай си кръговете.” Макар да си мислим: 
“О! Аз си мантрувам кръговете! Това е велико!” Не. Съвсем основно е. Досущ като “не 
кради”. Понеже ако не се отдам напълно на Бога, значи съм крадец. Стремя се да 
използвам Неговата собственост за свои цели. Защото животът, моят мъничък животец 
произхожда от Живота с главно „Ж”. И ако ползвам живота си за своите собствени 
цели, тогава ограбвам големия Живот. “Отдай се” като позитивна препоръка от страна 
на гуру също е нещо съвсем базово. При все това практиката е по-добра от избягването. 
Защото практикувайки добро, вие автоматично страните от лошото. Затова и 
практиката също трябва да се научи от духовния учител.  
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Ала в крайна сметка от него трябва да научим раса: как да обожаваме Бога и как 
да усещаме, как да чувстваме тази връзка. И тук вече не става въпрос за елементарни 
неща. Това е за възвишените, за извисените практикуващи: как да обожават и как да 
усещат. Това е най-висшата тема, която трябва да научим от духовния си учител. 

Тези са различните неща, които следва да усвоим: как да живеем правилно, 
какъв е методът и каква е целта. И чрез милостта и помощта на духовния учител можем 
да напредваме добре. Обаче трябва да сме сериозни в ученето и прилагането. По такъв 
начин няма да оплаквате съдбата на другите, а ще се превърнете в активен инструмент, 
помагащ за подобряване на положението им. 
 
 
 

4. Търпение и толерантност 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
Въпрос: Как трябва да постъпим ако някой постоянно идва при нас, стоварвайки 

ни всичките си проблеми, споделя ги в пълна степен и без да приеме никакъв съвет, 
облекчен си отива? Какво е правилното отношение към подобен човек? Аз не му 
помагам активно, а съм просто приемаща кофа за боклук. 

Тиртха Махарадж: Е, някой трябва да свърши и тази работа. Това е добър 
обмен, защото поне един човек е щастлив. Значи има петдесет процента успех. Може 
би не си достатъчно силен, за да дадеш добър съвет. Ако изчистим до блясък сърцата 
си, сиянието им ще може да помага на хората. Ако духовните качества на един 
преданоотдаден се проявяват все повече и повече, просто чрез присъствието си той ще 
има силно извисяващо въздействие върху останалите. От самото му присъствие 
измененията започват да се променят. А и не забравяйте: проблемът, които сте 
изслушвали стотици пъти и ви се струва пренебрежимо малък, е най-огромната грижа 
на съответния човек. Ала успеем ли да свържем вниманието му с божественото, рано 
или късно проблемите ще секнат.  

Имаме една много симпатична приятелка в Унгария, простодушна жена. Тя 
посещава програмите ни вече почти от двайсет години. Оттогава всяка втора седмица 
пише писма, изпраща някакви стихове, в които се казва: “О почитаеми Свамиджи, 
животът е толкова труден. Но аз продължавам. Искрено ваша…” Едно и също послание 
се повтаря двайсет години. А сега тя се сдоби и с телефонния ми номер. Обикновено за 
всяко най-обикновено нещо ми се обажда минимум по три пъти. Последния път темата 
беше: “Откриват ново списание и първите два дни ще има намалени цени.” Рекох й: 
“Много благодаря за информацията, изключително значима е.” След два дни тя звъни 
отново: “Хей! Отстъпката тече!” Какво мога да кажа?! Това е нейният дар. Обаче всеки 
пък когато идва, тя носи нещо. Последния път донесе на беседата кристалната ваза, 
която бе получила за сватбата си. Разбирате ли? От една страна има съвсем прости 
проблеми и послания; от друга страна посвещава най-доброто, с което разполага! Кое е 
по-важно? В крайна сметка, кое е по-важно? Определено нейната отдаденост, това че 
допринася с нещо. В действителност аз съм удивен от вярата, с която постъпва. На 
каквото и хубаво, на каквото и красиво нещо да се натъкне, тя незабавно го свързва с 
бхактите и им го изпраща. Мисля, че това е нейният начин да изрази своята преданост. 

А от наша страна? От своя страна ние трябва да сме търпеливи и толерантни. 
Може простичките проблеми на другите да ви се виждат съвсем елементарни и да си 
мислите: “Моите проблеми! Да имаше как да имам лична среща с Гурудев в 
продължение на десет часа, за да му опиша своите проблеми, защото това са вече 
проблеми!” А какво ще рече Гурудев още след първото изречение? “Замълчи. Нима 



оплакването е твоята възхвала към святото име? Така ли славиш Бога?” Тогава може би 
ще дойдете на себе си: “Ах, извинявам се. Тези проблеми всъщност не са кой знае 
какво.”  

Мисля разбирате, че трябва да бъдем толерантни, да бъдем търпеливи с другите. 
И да сме изключително сериозни по отношение на собственото си развитие и служене.  

Има и един друг начин да се спре пороят от проблеми на останалите. Сложете 
им малко прасадам в устата. Докато се хранят няма как да говорят. Нали виждате? 
Бхакти е теоретично много добре обосновано: бъди търпелив, бъди смирен, бъди 
толерантен… Ала понякога се нуждаем и от практическо решение: запушете им устата 
с прасадам.  

 
 
 

5. Недоволството като комплимент 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
Въпрос: Да речем, че помагаш на много хора без да искаш нищо в замяна. Обаче 

правилата в обществото са различни. Основават се на търговски принципи. Понякога 
ако направиш нещо за някого, той го оценява. Но мисля, че в повечето случаи те взимат 
за глупав или смахнат. Как да се справяме с това?  

Тиртха Махарадж: Продължавай по същия начин! Искаш да се доказваш ли? 
Докато искаме да се докажем, това не е безкористно служене. Постъпките са най-
доброто служене, постъпките най-добре изразяват състрадание. Обаче понякога е 
невъзможно. Отсрещната страна не е готова да приеме никакво служене от теб. Тогава 
как можеш да проявиш състраданието си? Има начин. В медитацията си, да речем. Ала 
дори на нивото на медитацията и молитвата можете да извършите насилие: “Моля те, 
Господи, накарай го да разбере това, което аз знам!” Често се молим по този начин! “О 
мой Боже, моля те, превърни го в бхакта!” И си мислим: “О колко съм състрадателен, 
понеже се моля за неговото духовно благополучие.” Ала всъщност извършваш духовно 
насилие. Искаш да се намесиш в кармата му, в неговия път…  

Тогава как да се молим хубаво, правилно? “Моля те, Боже, стори гладък пътя му. 
Нека бъде както Ти искаш, нека бъде добре за него, а не както аз мисля.” Безкористната 
медитация е молитва за духовното благоденствие на другите.  

Нас не ни вълнува да доказваме себе си. Ако учителят ни е казал: “Прави това и 
това” – правим го. Понякога недоволството на останалите всъщност е комплимент. Да 
вземем съвсем простичък пример: учениците в една класна стая – те до един се 
оплакват от строгия учител. Това е дълг на ученика. Все недоволстват: “Толкова е 
непоносим, толкова е взискателен!” Ала след двайсет години кой учител ще помниш? 
Точно този! Така че днешното мрънкане е комплимент за след двайсет години. 

Веднъж един преданоотдаден посетил свой стар приятел, свещеник. И 
свещеникът го попитал: “Скъпо мое момче, колко се радвам, че дойде; как си?” Той 
знаел, че младежът практикува бхакти. Момъкът отвърнал: “Ох, малко съм загазил. 
Моят гуру е много строг с мен.” Какво казал свещеникът? “Много добре, момчето ми! 
Ти си късметлия!” От едната страна оплакване, от другата - комплимент.  

Така че ние не желаем да се доказваме. Ако действаш в съответствие с 
абсолютната истина, не се налага да се доказваш. А и не забравяй, в компанията на 
глупци единственият нормален ще бъде считан за глупак. 
 
 
 



6. Наблюдението 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
 „ Някои гледат на душата като на нещо изумително, други я описват като 

изумителна, трети чуват за нея като за нещо изумително, докато някои, дори след 
като чуят за нея, изобщо не могат да я разберат.” 3 

Може да практикувате аскетизъм животи наред, но чрез божествения досег на 
чист преданоотдаден по-лесно ще разберете как така Кришна е Върховният. Този стих 
описва различните дейности на сетивата: като например слушане, гледане… Един 
вижда душата като изумителна, друг гледа на нея като на изумителна, друг е чувал, че е 
изумителна, друг я счита за изумителна, и т.н.. А други не проумяват дивността на 
душата дори след като са чули за нея. Всъщност това са методите, начините да се 
разбере нейната удивителност.  

Нека разгледаме наблюдението. Интроспекцията или наблюдението е една от 
основните духовни пътеки. Това е пътят на монасите. Те се крият някъде високо в 
планините, в усамотение, отделени от обществото, и водят различен начин на живот – 
молят се дълго и съзерцават, наблюдавайки света. Като гледа как живеят людете, пред 
какви проблеми се изправят и как тече животът, човек може да узнае много. Като 
посадите семе в земята и след половин година пожънете реколтата, ще разберете 
толкова много. Ще разберете, че не със свои сили изкарвате прехраната си. В подобни 
дейности съвсем лесно се разпознава божествения досег на Бога.  

Наблюдението означава също и елиминиране: елиминиране на това, което не е 
душата. Съзнанието изследва себе си, търси себе си. Стреми се да се идентифицира и 
най-напред се опитва да елиминира какво не е: аз не съм тялото, не съм материя, не съм 
дори мислите си, а нещо отвъд тях. Ако сме достатъчно решителни и сериозни в своето 
търсене, ще можем да открием какво не е душата. Да вземем за пример болката. Кой 
усеща болката?  

Хари Лила: Умът. Всъщност мозъкът преживява всичко.  
Тиртха Махарадж: Тогава болката съществува ли или не?  
Хари Лила: Само в ума.  
Тиртха Махарадж: Лесно е да се каже, когато нищо не те боли. Ала веднага 

щом те заболи някой зъб, ще си на различно мнение, нали? Ще кажеш: “Ох! Толкова е 
реална! Болката е твърде реална!” И ако някой дойде и ти рече: “А, това е само умът 
ти,” ще го изриташ навън.  

Но е вярно: болката е неизправност в тялото, която рефлектира в ума като 
страдание. Ала чрез ума усещането се предава на душата, тъй като в крайна сметка 
душата е възприемащият.  

Търсенето на идентичността ни е дълго търсене. “Аз не съм тялото,” добре, това 
е лесно за разбиране. Обаче “не съм умът” е по-трудно да се разбере. Така че 
наблюдението и елиминирането вървят заедно. И ако посредством това проникновено 
търсене достигнете до визията за душата, това е блажено състояние. 
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7. Възхваляването е активен принцип 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
 „ Някои гледат на душата като на нещо изумително, други я описват като 

изумителна, трети чуват за нея като за нещо изумително, докато някои, дори след 
като чуят за нея, изобщо не могат да я разберат.” 4 

Вторият метод, посочен тук, е: “Някои я описват като изумителна”. Те говорят за 
красотата и дивността на душата. Това е по-активен подход. Първо е наблюдението, 
което е по-скоро пасивна медитация. Описването и възхваляването е активен принцип. 
Това го видяхме последния път в Индия, във Вриндавана. Следобедно време храмовете 
са затворени, понеже Кришна си почива. Такъв му е ежедневният навик, така че 
трябваше да чакаме пред един храм. В мирния следобед съвсем малко хора се движеха 
наоколо. Имаше една възрастна жена, която се препичаше на слънце; имаше и един 
мъж, който вършеше някаква работа. И той започна да описва Кришна и любовната 
връзка между Радха и Кришна. Отначало нямаше никакви слушатели. Тогава той 
започна да се обръща към тази жена и да разказва как любовта на Радхика е досущ като 
любовта на Кришна – изнасяйки лекция в следпладнето – понякога цитирайки даден 
стих, описвайки ентусиазирано, практически пред никого..  

И така – описване на изумителната красота на душата; и другото е – да се слуша,  
“някои чуват, че душата е изумителна.”  Шраванам-киртанам, възхваляване и 
слушане. Това са другите начини да се разбере – да се описва и да се слуша. А казва се, 
че можеш да обясниш нещо само ако разбираш темата. Нали така, ако не разбираме, не 
можем да обясняваме, не можем да славим. Понякога това наистина може да се 
почувства с децата или с хора, които питат нещо: как въпросът ни помага да се сдобием 
с по-добро разбиране. Описанието засилва вярата. Също и внимателното слушане ще я 
направи по-силна. Знаете историята…. Простете, че все цитирам разни истории, но от 
тях е по-лесно да се разбере. Разказването на истории е симптом на Кали-юга. Защото в 
тази епоха людете са малко глуповати, не проумяват твърде възвишената философия, 
приспива им се. Ала в една интригуваща история могат да доловят някакво послание. 
Става дума за описването… “те описват, че душата е изумителна” и чрез описване 
можем да засилим вярата си.  И така, имало едно време един крадец. Хрумнало му 
“Трябва да обера тази богата къща с голяма градина.” Решил да влезе през нощта, 
промъкнал се в къщата, грабнал някакви ценни вещи и побягнал. Но докато бягал 
вдигнал шум и пазачите го подгонили. Обаче градината била достатъчно голяма и той 
тичал ли тичал, стремейки се да избяга. Тогава проумял: “Ах, няма да мога да се 
прехвърля през стената, ще ме хванат, какво да правя?” В крайна сметка решил :”О! 
Тук в градината виси някакво парче оранжев плат. Ще си го омотая като тюрбан и ще 
седна под дърветата, уж медитирам.” Крадените вещи вече бил захвърлил още докато 
тичал, така че решил да седне като садху. Тогава дошли пазачите и запитали: “О 
свамиджи, много хубаво, че седиш и медитираш тук, но не си ли видял един крадец? “ 
Той отвърнал: “Да, ей натам избяга!” Обаче знаете ли, ако се преструваш на садху, 
тогава трябва и да се държиш като садху. И така, на следната утрин селяните дошли да 
посетят светеца; някои носели децата си: “Дай благословиите си на моето дете”, други 
идвали за съвет: “Какво е твоето мнение, какво е тайното ти учение, моля те, разкрий 
ни го…”  И той започнал да раздава духовни напътствия. Когато му донасяли някое 
бебе, казвал: “Харе Кришна!” Дойдел ли някой друг, казвал: “Дръж се добре, не кради, 
винаги говори истината.” Така че му се наложило да действа като светец. Започнал да 
описва красотата и дивността на Бог и на душата. И вижте какво се случило: той 
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наистина станал садху. Изоставил порочния навик да краде и обира – и не само заради 
това, че сега приходите му били по-добри и работата по-безопасна – да се дава добър 
съвет. Понеже, нали разбирате, хората носел чапати, малко ориз, малко това или онова 
– и бизнесът процъфтявал. Не в този смисъл. Но докато говорел, той разбрал кое е 
правилно и кое погрешно.  

По същия начин и ние трябва да сме готови да описваме красотата на Кришна. 
Защото по този начин ще я разберем по-добре, ще се доближим повече до нея. Тъй или 
инак, ако кажете на някои хора, на свои приятели: “Трябва да се отдадете на Бога,” в 
крайна сметка ще разберете: „Аз също трябва да Му се отдам!” И ако говорите за това 
по красив начин, останалите ще се възползват от благодатта да чуят за него.  
 
 
 
 

8. Единство и различие 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
“ Други няма да разберат душата, дори когато чуят за нея.” 5 Шрила 

Прабхупада много пъти описва монистичното схващане, че всичко е едно. И понякога 
не разбирате: защо той говори толкова много за това?! Ала в действителност тази идея 
е много широко разпространена – в Индия на философска основа, а на Запад на по-
различна основа - че “аз и Бог сме еднакви”. В крайна сметка “аз съм Бог”. Ето защо 
Шрила Прабхупада казва, че този принцип на „единството” във философията не е 
добър, по-точно казано, не е съвършен. Затова чрез описване на тайните и дивността на 
душата, ние трябва да разберем единството, но едновременно с него и различието. 
Защото по един или друг начин всички живи същества произлизат от Кришна, и в този 
смисъл ние сме едно. Всички създания, всички живи същества са едно, и са едно и с 
Отца си. Всички Негови качества са отразени и в малките частички; Той притежава 
самоличност, затова и всички останали имат самоличност. По същия начин – „какъвто 
бащата, такъв и синът”, или синовете, бихме могли да кажем – те са едно, генетичната 
им структура е много сходна. Дори по лице си приличат – ако имат късмет. Но все пак 
съществува разлика, съществува различна самоличност. Така и ние принадлежим към 
едно семейство, едно сме; но същевременно всеки е различен. В духовен смисъл, в 
духовен план това също е вярно – ние произлизаме от един и същ духовен източник и 
по такъв начин сме част от едно семейство. Обаче в същото време всеки е 
индивидуална личност. Понякога нашата самоличност е опорочена – тогава говорим за 
фалшив егоизъм – ала чрез пречистване можем да достигнем до изначалната си 
идентичност. И в „Шримад Бхагаватам” се казва, че ние трябва неспирно да търсим 
себе си, да търсим духовната си идентичност – докато не я открием! Трябва да 
продължим да търсим, докато не намерим себе си.  

Това търсене на самите нас не бива да спира. Трябва да открием себе си. А ако 
сте открили нещо, ще можете да го опишете. И ако сте видели нещо, можете и да 
слушате за него. Защото красотата на Кришна е неизчерпаема. Няма предел 
навлизането все по и по-навътре в любящата връзка между душата и Кришна. 
 
 
 
 

                                                 
5 От „Бхагавад Гита” 2.29 



 
9. В търсене на окончателната идентичност 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 
 

Как да намерим себе си? Това не е лек въпрос. Опитвате се да анализирате: не 
съм тялото, не съм това, не съм онова – но как все пак ще откриете своята идентичност? 
Наскоро обсъждахме това с бхактите и стигнахме до заключението, че можеш да 
намериш себе си, ако се идентифицираш с нещо. Разбирате ли какво искам да кажа? На 
материално ниво обикновено казваме: “Аз съм такъв и такъв. Аз съм представител на 
тази и тази фирма, аз съм семеен, аз съм баща на децата си, аз съм еди кой си.” 
Идентифицираме се с нещо – с някаква роля, с някакво име, с някаква длъжност. Това 
отъждествяване  ни кара да се чувстваме сигурни – да, аз съм такъв – и това ни носи 
удовлетворение. Обаче тези роли се променят твърде бързо. От сладък шестнайсет 
годишен младеж изведнъж ставаш шейсет годишен старец. Тези роли са променливи: 
от красив младеж ставаш грозен старец. Или пък първо от необразован момък ставаш 
уважаван възрастен; а сетне отново се превръщаш в глупав и изкуфял старец – 
забравяш всичко. Така че тези самоличности се променят. Затова и на духовното ниво 
също трябва да се идентифицираме с нещо – с някакви роли, с някакви позиции. 

В живота в преданост, например, отъждествяваме себе си със своите гуру: “Аз 
съм ученик на моя Гурудев.” Тогава се чувстваш спокоен: “Да, това е моята 
идентичност. Това е една роля, една позиция, така да се каже: “Да, аз принадлежа на 
него, аз спадам към тази и тази линия. Аз съм ваишнава. Принадлежа към 
ваишнавската вяра. Аз съм бхакта на Кришна.” Но понякога това е твърде общо, 
затова се нуждаем от по-лично семейство: “Ето ги моите братя и сестри, ето го и моят 
учител.” Ала по-извисените ще се идентифицират със служенето, което имат. Затова 
казваме: “Дасо’ хам, аз съм твой слуга, аз съм слуга.” “ Аз съм главният пуджари на 
Махапрабху в София.” Или: „Аз съм санкиртан бхактата на тази група.” Или: „Аз 
раздавам прасадама всяка вечер.” По такъв начин можем да се идентифицираме със 
служенето, което имаме. А избегнем ли капана на егоизма и славата, сме големи 
късметлии. Защото можеш да си мислиш така: “Аз съм великият пуджари на този Бог.” 
Така че трябва да сме внимателни в това отношение. При все това, можем да се 
идентифицираме със служенето си.  

Но тогава къде е разликата: дали е телесно отъждествяване или отъждествяване 
с преданото служене? То също би могло да се промени. Толкова много неща подлежат 
на промяна, без съмнение. Може догодина да обожавате не само Махапрабху, но и 
Радха-Кришна. Кой знае?! Нещата може да се променят. Ала нашата свързаност, 
нашето дълбоко окончателно отъждествяване: “Мой Господи, аз съм твой вечен слуга” 
– това не бива да се променя. “Мой скъпи Господи, от днес аз съм твой”- това не бива 
да се променя.  

Въпрос на Яшода: Какво е търсенето на една отдадена душа? Какво точно 
означава това? Защото аз за себе си чувствам, че съм намерила своето място, своя 
учител, своите братя и сестри, служенето си. И усещам, че вече не търся.  

Тиртха Махарадж: Но ти достатъчно си търсила. Така че това е! Не е 
достатъчно да търсим, трябва и да намерим нещо. Защото търсене означава, че все още 
не си намерил. “Аз съм търсещ.” По-добре да станем “намерили.”  

Но ще дойдат времена, когато ще поставите под съмнение своята идентичност, 
настоящето си самоопределение. Когато учителят ви напусне този свят, ще се наложи 
да преосмислите самоличността си. Или когато самите вие трябва да напуснете. Тогава 
пак ще трябва да определите наново кои сте. Така че има различни фази, различни 
ситуации, когато е нужно да преоценим случващото се. Или ако допусна груба грешка 



– тогава ще трябва отново да се намеря, така да се каже. Или пък достигам до по-висше 
ниво на реализация, един вид просветление. Има различни начини да подобрим 
виждането си. Но това, което казваш, е много хубаво, то е осъществяване на търсенето: 
да, аз открих своето място. Именно за това говоря – трябва да търсим, докато не 
открием тази облагородяваща среда, където чувстваме вниманието, грижата, 
възможността да се развиваме, където се чувстваме у дома. Домашен уют. Докато 
пътувате е добре да намерите хотел, в който да отдъхнете. Ала не можете да го 
сравните с дома си. И незабавно щом намерите своя дом, забравяте за всички смотани 
хотели, в които сте били дотогава. Докато търсим себе си, междувременно приемаме 
подслон у толкова много неща. Но нека забравим за тях. Защото без съмнение, 
окончателният подслон е Бог.  

При все това, една отдадена душа също има какво да търси – да търси 
възможности да задълбочава връзката си с Кришна, да я прави още по-сладостна, още 
по-проникновена. Така че този процес е безграничен, никога несвършващ; затова имаме 
постоянна възможност да се развиваме. И понеже качествата на Кришна и Радхика са 
безчет, винаги можете да ги изследвате. Няма край преданото служене, няма край 
търсенето на това какви са Те.  
 
 
 

10. За болката 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
Въпрос на Хари Лила: Има болка, която чувстваме в тялото, но съществува и 

емоционална болка, която не тялото преживява. Едновременно с това душата е сат-
чит-ананда. Това изживяване отразява ли се на душата? Въпросът засяга темата, че 
душата е щастлива, но и страда в духовния свят. 

Тиртха Махарадж: Много трудно е да се разбере духовното страдание, защото 
сме свикнали да мислим, че страданието е нещо лошо, нещо нередно. Но както и да е, 
има два типа люде: едните са трагичен тип, другите – магичен тип. Трагичен образ и 
комичен образ. Единият приема всичко като на шега; другият го приема много тежко и 
болезнено. Едните са трагици, другите комици. Ако сме от трагиците, каквото и да ни 
се случи, ние си мислим: “Ах, това е краят на света! Това е върховна трагедия. Такава 
непосилна мъка!” Ако сме от комиците, ще се разсмеем: “Ха! Колко смешно! Изгубих 
всичко – каква веселба! Този Кришна пак ми прави номера.” Ако сте тип трагик, ще 
кажете: “Бог не съществува. Той не ме обича, вкарва ме в беда.” 

Така че има различни начини да отразим, да реагираме на нещата, които ни се 
случват. Същото е и с болката. Чистият преданоотдаден също усеща болка. Да има 
духовно самоопределение вместо телесно съзнание не означава, че за чистия 
преданоотдаден не съществува болка. Само че той не се идентифицира с болката. Не 
казва: „Аз съм този зъбобол.” Не се отъждествява.  

Сега говорим за едната страна: когато тялото изпитва болка и това се отразява на 
душата – посредством ума или по някакъв друг начин. Но и обратното също важи. Ако 
умът е небалансиран, проявява се дисбаланс и в тялото. Не знам как се нарича онзи 
синдром, когато състоянието на ума се отразява на физически план. Когато духът ви е  
силен и здрав, тялото ви също ще бъде здраво. Но слаби ли сте душевно, може да се 
прояви дори някаква истинска болест. Например, ако имате заболяване на ставите, това 
означава, че не сте достатъчно гъвкави. Като кон с капаци, дървена глава. Такъв човек е 
невъзможно да го помръднеш, толкова е вдървен. Или ако настинете. Какво се крие в 
настинката, знаете ли? Че имате нужда от обич, от повече внимание: “Хей, тук съм!” 



Това е значението. Или… какво друго…? Разбира се, ако имате проблем с ушите е 
очевидно – не сте склонни да чуете. Или пък кашляте твърде много – означава, че 
искате да изразите, да изкажете нещо и т.н. Така че това действа двупосочно: тялото 
има известно влияние върху съзнанието; умът и душата също въздействат на тялото. 
Обаче се казва, че всичко се решава на най-висшата платформа. Ако на нивото на 
душата сте добре, всички по-долни нива също ще бъдат наред. Затова култивираме 
душата, затова се стремим да пречистваме себе си, духовната си идентичност. Защото 
ако станем здрави слуги на Кришна, ще имаме здраво тяло. И посредством духовното 
познание и силата на духа, на душата, можем да превъзмогнем болката на тялото.  
 
 
 

11. Духовното преживяване 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 27.02.2007, София) 

 
Въпрос на Хари Лила: В „Бхагавад Гита” се казва, че ние сме в илюзия и че 

всичко, което ни се случва – било то добро или лошо – трябва да стоим настрана от 
него. Важно ли е изобщо то за нас – всички тези чувства, които изпитваме сега в тялото 
си. Значими ли са те за духовното ни израстване? Или понеже сме в илюзия, това не е 
от значение и не бива изобщо да го преживяваме?  

Тиртха Махарадж: Ако бях фанатик щях да кажа, че е не е от значение. Но 
понеже се стремя да съм по-малко фанатичен, бих казал, че живеем в свят на 
преживявания и посредством тези преживявания достигаме до заключения. Защото е 
лесно да се говори за божествена любов, ала да изпитваме божествена любов е нещо 
напълно различно. Духовно преживяване можем да имаме дори на телесно ниво – 
откровения, дълбоки чувства, пречистване – всичко това можем да изпитаме. Също 
така трябва да преценяваме своите емоции и онова, което ни се случва в този свят, от 
духовна гледна точка. Например, ако страдаш много, ще започнеш да съчувстваш на 
другите – в добрия случай. Ако си материалист, страданието ще те е превърнало в 
кисел човек; ала ако си нежна душа, ще си станал много по-толерантен. Или ако 
сърцата ни са изпълнени с божествена любов, ще можем да я споделяме, да я даряваме 
на останалите. Обикновено хората се учат от крайностите: помним най-трудните 
мигове, както и най-прекрасните. Те са важни повратни точки в живота ни. И 
определено бих казал, че помагат на духовното ни израстване. Особено разделянето с 
илюзиите. Когато попадате в илюзия – това би ви помогнало единствено след като се 
измъкнете от капана. Когато разберете, че сте сгрешили – тогава това ще  подпомогне  
растежа ви. И ако усещате силата и красотата на привличането между душите, 
например – е, това е доста научно казано – ако се влюбите, да го кажем по-просто, 
тогава ще узнаете какво означава да се влюбиш в Кришна. Когато имате еуфоричното 
чувство, че летите минимум на десет сантиметра над земята, божествената любов не е 
такава – тя е много по-красива, много по-силна. Ала по този начин успяваме да зърнем 
едно слабо, бегло отражение на оригинала. Или да вземем друго едно чувство: 
майчината обич. Какви дълбоки чувства питаете към децата си! Почти не подлежи на 
описание. Но колко е прекрасно, че Кришна го описват като малко момченце! И можете 
да размисляте над чувствата на майката и бащата: как майка Яшода целува стъпалцата 
на малкия Кришна… Кой има способността да целува лотосовите нозе на Бога?! Това е 
запазено само за майките. Можете да го правите на воля, никой няма да ви спре.  

Така че чрез човешките чувства можем да добием разбиране за божествените 
чувства – стига да имаме правилното виждане. Да разберем, че те са отражения и да ги 
приемем за практика, за нещо, което да култивираме. Извършвам това служене към 



детето си, за да се науча как да поднасям същото и на Бога. Защото за детето си давате 
всичко – отвъд възможностите си. Наблюдавал съм това: жените без деца се оплакват 
за всичко. Имам предвид младите матаджи в ашрама: “О, толкова съм уморена, 
трябва да си полегна, не мога да свърша това…” Веднага щом станат майки, такива 
сили им идват! Готови са да се будят посред нощ. Преди, ако ги помоля: “Моля ви, 
елате на сутрешно арати,” те казват: “О, толкова съм уморена!” Обаче за детето са 
готови да скокнат по всяко време, нали?! Защо? Защото блика енергията на обичта. И 
онова, което ви е толкова трудно да дадете на Бог, или дори на муртито, можете лесно 
да дадете на личното си мурти, на личния си Бог. Правите го по естествен начин! Не се 
налага да обяснявате, това не е философия – просто го правите! Чувствате и действате! 
До такова ниво трябва да стигнем – когато преданото служене стане толкова 
естествено за нас.  Ако чуете флейтата на Кришна, няма да кажете: “Имам нужда да си 
доспя още половин час,” а незабавно скачате. Това е естествено състояние на 
отдаденост. По такъв начин можем да се обучаваме в човешката равнина.  

Хари Лила. Надявах се да е така, защото инак материалният свят не би имал 
смисъл. 

Тиртха Махарадж: Това е просто поле за обучение. А когато ви се случи 
мистерията, светът ще се промени. Когато добием виждането, че това не е различен 
свят, но че и той принадлежи на Кришна, че тук също е Неговата лила – тогава това е 
много близо до съвършенството. С Кришна адът става рай. Без Кришна раят се 
превръща в ад.  

 
 

 
12. Липсващите рицари 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 
 
 

 „ О Пaртха, щастливи са онези кшатрии, които получават възможността да 
се сражават, без да са я търсили, защото тя им отваря вратите към райските 
планети.” 6 

Този стих е съвет към кшатриите; те са воините, или можем да ги наречем - 
рицарите. Има ли рицари тук, в тази стая? Тайни рицари? Времето на рицарите е 
отминало. Подобен род люде липсват изключително много – които живеят във 
въздържание, много са силни, много отдадени и винаги готови да помагат на другите. 
От свързаността си с божествеността те извличат силата да помагат на хората.  

Сега живеем в много специална епоха, когато си мислим, че можем да 
разрешаваме проблемите и въпросите си без божествената връзка. Затова кшатриите 
липсват в наши дни. Искаме да използваме технически съоръжения или някакъв друг 
вид енергия, като машини или пари за разрешаване на проблемите. Ала не бива да 
забравяме, че в крайна сметка благословиите идват от божествения досег. Дори и да не 
сме кшатрии в изначалния, класически смисъл, ако запитам: “Има ли бойци в тази 
стая?” повече хора биха се отзовали: “Да, готов съм да се боря за някоя добра кауза, за 
моята кауза.” Обаче липсва ли божествената връзка, от рицар ще се превърнеш в 
нищожен уличен побойник. Затова не бива да забравяме за това божествено 
съприкосновение. Можем да бъдем кшатрии и в символичен смисъл – борци за 
истината. Не борци за своя собствен интерес, а борци за истината.  
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Какъв е дългът на един боец? Очевидно да се сражава. Ала сражавайте се за 
някакви по-висши принципи. Всъщност това е симптом или качество на светеца – че 
той е готов да посвети живота си на една по-висша цел. Това е много важна дефиниция: 
светецът е готов да посвети себе си на по-висша цел. Свещеният боец е готов да 
пожертва дори живота си за духовното благо на другите. Ако един кшатрия, или воин, 
загине в бой… Възможностите са две: или побеждава – и тогава печели всичко; или 
умира – и тогава отива в рая. 

За един кшатрия е достатъчно да умре веднъж, за да постигне съвършенство. 
Умира в бой – и отива в рая. Обаче съществува друга една каста, друга група хора – 
наричат ги брамини. Брамините трябва да умират много пъти. Защото техният процес 
не е само този простичък обмен: умирам и постигам. Не, те трябва да умират за по-
низшите нива на съзнание и да продължават напред. Всяка стъпка, която правят, е 
своего рода смърт – смърт за по-низшето и прераждане за по-висшето. В този смисъл 
ние всички сме и брамини: трябва да умрем за ограниченията си и да се родим наново 
за по-висшите каузи.  

Браминът в крайна сметка се сражава срещу самия себе си. Той иска да спечели 
срещу себе си. В свещените писания се казва, че най-голямата загуба е печалба. А най-
великата победа е над нас самите. Ако човек знае, значи е интелигентен; ако разбира, 
значи е мъдрец. Ако някой побеждава другите, значи е силен; ако побеждава себе си, 
значи е…? Герой.  

И така, всички ние трябва да станем кшатрии, герои, брамини и да придобием 
много още други качества. Ако сме символични бойци, ако искаме да надделеем над 
собствените си недостатъци, трябва да рискуваме толкова много неща. Това означава 
да бъдем кшатрии – да се сражаваме със своите кусури. И да се бием за някаква свята 
цел.  

Ала по-нататък в този стих се казва: кшатриите трябва да са щастливи да се 
сражават! Затова не се оплаквайте: “Пълен съм с лоши обусловености, пълен съм с 
лоши навици, пълен съм с недостатъци.” Поне имаме врагове, срещу които да се бием! 
Поне можем да се занимаваме с духовното си развитие. Тези недостатъци и трудности 
са за наше добро. А сраженията ни връхлитат неочаквани. Понякога си мислим, че сме 
спечелили една битка и си казваме: “Ах, най-сетне мир!” Ала внезапно и ненадейно 
идва нова атака. Тогава можем да изгубим търпение: „Отново ли!?” Ала не бива; нека 
сме щастливи, че ни се предоставя шанс да докажем за пореден път силата на своята 
отдаденост.   

И така, трябва да се радваме, че ни се дава още един шанс да осъществим 
някакъв напредък. Моля ви, припомняйте си този стих не само когато нещата вървят 
гладко, но и когато ви сполитат неочаквани неволи. Когато чувствате: „Не мога 
повече!” Тогава трябва да се сетите: “О, трябва да съм щастлив, че ми е дадена 
възможност да се сражавам за духовното благо.” Тогава ще ви споходят неподозирани 
сили. 

 
 
 

13. Как се печели война 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 

 
 

Моля ви, изключете мобилните си телефони. Ние използваме различен вид 
комуникация – нашите мантри. И не плащаме телефонни сметки. Знаете стария, 
класически анекдот… Някакъв човек скита из Европа, влиза в един храм, отива при 



свещеника и пита: “Вижте, искам да говоря с Господ. Мога ли да ползвам телефона?” 
Свещеникът отвръща: “Да, разбира се, ето там е.” По-късно човекът казва: “Приключих 
разговора. Каква сума дължа?” “Сто Евро.” “Добре, ето ви сто евро.” Същият човек 
броди из Индия и му хрумва същата идея: “Ще ми се да поговоря с Бога.” Затова влиза 
в един храм и пита свещенослужителя: “Мога ли да ползвам телефона, искам да 
разговарям с Господ?” Когато свършва, въпросът му е: “Колко трябва да платя?” “Едно 
Евро.” “Едно Евро? Но как така? У дома в Европа плащах по сто Евро за същия 
разговор!” Отвръща му: “Е виж сега, оттук е градски разговор.”   

Ето такъв вид телефон трябва да използваме.  
Мога ли да ви запитам, как бихте спечелили една война? Какво е необходимо, за 

да се спечели една война?  
Хари Лила: Интелигентност и оръжия. 
Друг: Вяра. 
Ямуна: Да печелиш множество малки битки.  
Рамвиджай: Кришна да е на твоя страна. 
Друг: Последната битка е най-важна. 
Тиртха Махарадж: Нужни са толкова много неща, нали? Начинът да спечелиш 

войната е да имаш добри съюзници. Но обикновено, когато хората започват война, те 
правят няколко яростни атаки, превземат стратегическите точки на града – например 
енергийните центрове, седалището на правителството и – изключително важно – 
комуникациите! Не забравяйте, градският разговор! Комуникациите са нещо много 
важно. Така се печели война. И ако искаме да победим себе си, трябва да приложим 
същия метод: да водим яростни атаки срещу фалшивия егоизъм, да окупираме 
стратегическите точки, енергийните центрове. Да приемаме прасадам – по този начин 
завладяваме енергийните центрове в тялото. Дихателни упражнения – така 
контролираме ума. И - комуникация! Устата се използва за възпяване на светите имена. 
Ето какъв е начинът да се спечели войната на личната Курукшетра. Открийте 
енергийните източници; овладейте интелигентността, вътрешното напътствие – 
насочете ги към Кришна; а средствата си за комуникация – словата си и ушите си – 
използвайте за слушане на духовното послание и за възхваляване.  

Ако се сражаваме за божествена цел, никога не бива да се отказваме. И в 
повечето случаи ние не сме бойци в класическия смисъл. Ала всеки ден, почти всеки 
ден, ни се налага да се борим – да водим по-малки или по-големи битки: воюваме за 
шанс в духовните си практики; стремим се да предпазим децата си от лоши влияния; 
борим се духовността да победи материализма; сражаваме се срещу липсата си на вяра; 
и толкова много други малки битки.  

На материално ниво хората си мислят, че”да победиш” означава „да смажеш 
другия” – едната страна да спечели. Ала от духовна гледна точка, духовната 
алтернатива е и двете страни да печелят. Така че, ако ви се налага да се въвличате в 
подобни малки битки, стремете се да воювате по такъв начин, че и двете страни да 
печелят. Защото недейте да забравяте: победите ли, това е най-голямата загуба. 
Победите ли по унищожителен начин – това е най-голямата загуба.   

Вероятно след тази лекция може да си помислите, че тази Бхакти Йога е някакъв 
вид военно обучение, военна религия. Но казвам ви, не е! Защото Махапрабху, 
Златният Бог, Златният Аватар, дойде като таен воин. Той не използвал оръжията си 
открито, а и арсеналът му бил изключително специален. Например, едно от неговите 
оръжия било святото име. Интересно оръжие, нали? Святото име като лична 
медитация, като мантруване. Нали знаете, бойците си имат мантри. “Убий го! Смажи 
го!” – това е тяхната мантра. Наскоро гледах един документален филм за войната в 
Ирак; ужасяващо е какви мантри се набиват в главите на тези млади латиноамериканци 



и негри от Америка, за да избиват арабите. Умовете им са напълно под контрола на 
тези тягостни, смазващи, убийствени “мантри”, така да се каже. А каква била мантрата 
на Махапрабху за духовните воини? “Харе Кришна! Харе Кришна!” Тя също завладява 
ума, но какво е значението й? “О мой Господи, моля те, нека ти служа, нека ти служа!” 
Така че не се учудвайте, ако Той го вземе насериозно. 

След това, оръжието на Махапрабху за масово унищожение било движението 
Санкиртан – нашествието на Неговата армия: стотици преданоотдадени, въоръжени с 
мриданги,  досущ като топове. И огромните каратали, вдигащи невъобразим шум. И 
танцьорите, които хипнотизирали публиката! Такава била армията на Махапрабху. Той 
имал и едно тайно оръжие. Тайното оръжие било махапрасадама. В наши дни се 
използват и химически оръжия; например, отравят водоснабдяването на някой град. По 
същия начин: ако пуснете няколко капчици нектар във водоснабдителната система на 
София, всички ще се опиянят. Така прасадам, или божествената милост, е като 
химическо бойно снаряжение срещу илюзията в тялото. Затова, да го кажем съвсем 
простичко – Бхакти Йога означава тялото да бъде напълнено до шията с прасадам. А 
оттам нагоре допълвате с махамантрата. Това е пълна победа. Не оставя място за 
илюзия.   

Такава е войната на Махапрабху. Всичко трябва да бъде пренаситено с 
духовност. Трябва да бъде призована цялата божествена енергия – в тялото, в ума – и в 
отговор да бъде отразена тотална божествена отдаденост.  

Добра ли е такава война? Хубава ли е такава битка? Да, Махапрабху е един 
прекрасен герой… Пленителен герой.  

 
 
 
 

14. Съвършенството е постижимо за всички 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 

 
 

 „ О Пaртха, щастливи са онези кшатрии, които получават възможността да 
се сражават, без да са я търсили, защото тя им отваря вратите към райските 
планети.” 7 

За обикновения воин битката отваря вратите към рая. Но един бхакта, воинът на 
предаността, постига према бхакти – естественото състояние на любяща отдаденост. А 
това е цел отвъд освобождението. 

Изпълнявайки задълженията си, всички разнообразни категории хора, намиращи 
се на различни стъпала в живота, могат да постигнат съвършенство. Ала раят не е кой 
знае колко висше постижение според древната индийска визия, защото той не е 
окончателното местоназначение, а е просто като място за почивка. Раят не е крайната 
цел, той може да бъде постигнат лесно. Обаче след това срокът ви изтича и се налага да 
се върнете. Обедната почивка свършва – обратно на работа. Защото раят принадлежи 
към материалната равнина, той е най-висшето материално ниво: съществуват адски, 
средни или земни, и висши планети. Ала крайната цел е да се завърнем у дома, обратно 
при Бога – в трансцеденталния свят, в Неговото царство. 

Но как да постигнем това? Нека поговорим как се достигат райските планети. 
Кшатриите ги достигат чрез битки. Брамините ги постигат чрез жертвоприношения 
или медитации, молитви – преки духовни дейности. Вайшйите, администраторите, ги 
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постигат чрез даване на дарения, чрез безкористност. Шудрите, тези които слугуват на 
другите – ги достигат чрез служене, чрез подчинение, чрез лоялност. Това е така, 
защото тези четири различни класи боравят с различни типове енергии. Брамините се 
занимават с духовната енергия – имам предвид за религиозните, свещените енергии. 
Кшатриите – или рицарите, кралете – боравят с влиянието и властта, манипулират 
световните сили и енергии. Вайшйите се грижат за икономическата страна,  а шудрите 
за физическата. Но всеки, който изпълнява добре задълженията си, може да постигне 
духовно местоназначение.  

Съществуват тези светски категории, съществува и божествена структура на 
обществото. Защото бхактите също имат различни способности. Едни имат 
способността да готвят прасадам. Други имат способността да го изяждат. Това 
служене е по-популярно. Но и чрез готвене, и чрез изяждане, можете да постигнете 
съвършенство. Каквито и да са способностите ни, ние можем да служим на Бог с тях. 
 
 
 
 

15. Нека ценим служенето на другите 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 13.06.2004, София) 

 
Обикновено приемаме, че е редно да се възхваляват висшестоящите. Ала ето, в 

своята неповторима песен “Шри Кришна Чайтаня Прабху доя коро море”  Нароттам 
дас Тхакур прославя своите духовни братя. Те били трима добри приятели; споменато е 
в последния параграф: Шринивас, Рамачандра и Нароттам. Били трима велики 
проповедници. И имали толкова съкровена връзка, че Нароттам дас Тхакур, който бил, 
така да се каже, най-прочутият и най-влиятелният, въпреки всичко възхвалявал и 
жадувал за компанията на своите духовни братя Рамачандра и Шринивас.   

Виждаме същия пример и с духовните братя на Бхактиведанта Свами 
Прабхупада. Като онзи прекрасен Кришнадас Бабаджи, който бил духовен брат на 
Прабхупада и на Шридхара Махарадж. Той пеел песните, писани от Шрила Шридхара 
Махарадж, в ежедневната си практика.  

Това е много добър пример. Да не се карате и да не си завиждате. Вместо да си 
завиждат, те се възхвалявали и пеели песните един на друг! Вие имате ли толкова 
широко сърце? Някой от братята или сестрите ви написва красива песен за Кришна – 
когато я чуят, хората се разплакват неудържимо – а какво усещате вие в сърцето си? 
“А, не е кой знае какво.” Често се случва така. Казват си: “Аз бих написал по-хубава.”  

Ала истинското нещо е да разпените нектарния океан на своите чувства – тогава 
ще се появят съкровищата. Трябва да оценяваме служенето на другите. И е много лесно 
да говорим за това теоретично. Но, например, някой подрежда цветя, или каквото и да е 
друго на олтара, а вие идвате и го пренареждате: “Не, не се прави така. Само както аз 
искам!”  

Затова, нека оценяме служенето на останалите. Това е пътят, посочен от 
великите ачарии. Понякога, за щастие, виждаме и добри примери!  
 
 
 
 
 
 
 



16. Създайте Вриндавана в сърцата си 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 13.06.2004, София) 

 
Ето как описват скъпоценната земя на Вриндавана: от екстаз дърветата винаги 

ръсят нектар и цветчетата валят от клоните им, леейки се като цветно приношение, 
изсипано от полубоговете в небесата. По този начин дърветата и растенията изразяват 
своята преданост към Кришна, дарявайки цветовете и плодовете си. 

Вие сте досущ като дървета. Къде са цветовете и плодовете ви? Трябва да 
израснете в духовния живот и да дадете плод. Да има какво да предложите на Кришна.  

Дори дърветата поръсвали с дъжд от цветя Кришна, докато преминавал. А 
знаете ли, в Индия има толкова много различни растения и дървета, птици и животни! 
Според светогледа на ваишнавите, всичко е свързано с Кришна. Има някои специални 
дървета, които могат да цъфнат едва след като ги е докоснала влюбена девойка. Други 
цъфтят само нощем. Други дървета пък са черни като Кришна… и толкова много 
различни видове има…  

И птиците! Защото дърветата не са хубави без птици... Всеки знае, че Шука 
означава папагал. Но Шука е мъжкият папагал; а Шари е женският. Папагалът винаги 
повтаря, винаги бъбри. Обаче духовният папагал бъбри за Радха и Кришна. Знаете, 
хората понякога гледат папагали за домашни любимци; те могат да подражават на 
човешкия глас, да научат човешки думи. Затова е много опасно, ако имаш тайни, да 
имаш папагали. Защото вие казвате тайната си само на малцина избрани, обаче ако 
папагалът я чуе, той ще я издаде. 

При все това, Радхарани и Кришна ползвали папагали за пратеници, понеже те 
могат да предават съобщения! Ако телата са ограничени и им е забранено да се срещат, 
вестоносците биха могли да помогнат. Понякога пратениците може да са хора, ала 
понякога дори това е забранено или невъзможно.  

Нашите сърца и души са като затворници зад високи и плътни стени. Не можете 
да преминете през тези камъни. Ала пуснете ли папагала си, той може да прелети над 
стените. Затова изпратете вестоносец до Кришна! И Той също ще ви прати вестоносец.  

Вриндавана е пълна с чудеса. И знаете ли, много е странно, но се споменава, че 
дърветата там имат в корените си скъпоценни камъни. Никога не съм разбирал този 
стих - докато… Разказвал ли съм ви историята? …Докато веднъж не бях на парикрама 
във Вриндавана. Парикрама марга8 обикаля около Вриндавана. Посещавахме различни 
места на забавленията на Кришна. Преди пътят беше черен, после започнаха да го 
павират – с тухли! – което го прави много труден за вървене, защото в прахта 
обикновено вървиш бос, и обиколката ти отнема най-малко два часа – два часа и 
половина, обаче трябва да се движиш бързо! Понякога виждаш единствено прахоляк. 
Ала веднъж, след като бях изминал голямата обиколка и вече приближавах към 
ашрама, но все още бях на парикрама марга; вървях и мантрувах с поглед в земята. И 
ненадейно съзрях един малък скъпоценен камък. Не можех да повярвам на очите си! 
Защото тази част от парикрама марга прекосяваше едно бунище, а там намерих този 
скъпоценен камък! Вероятно Кришна искаше да потвърди: да, в корените на 
вриндаванските дървета има скъпоценни камъни. Понякога такива дребни неща те 
карат да се замислиш и да повярваш в онова, което пише в шастрите или в книгите. 

В такава прекрасна обстановка госвамите непрестанно обожавали Радха и 
Кришна. Това също е нещо важно, което трябва да се запомни. Природата е красива; 
ала без бхактите, това е студена красота. Едно място може да е адско, обаче ако 
бхактите са там, то се превръща в рай. Това е така, поради вибрацията и атмосферата, 

                                                 
8 парикрамa марга – парикрама (поклонение по свети места); марга - път 



която носи със себе си чистият преданоотдаден. И вие всички трябва да създавате 
такава вибрация около себе си. В семействата си, в домовете си, в ашрамите си, в 
сърцата си. Създайте Вриндавана в сърцата си. Защото във Вриндавана не можете да 
правите нищо друго, освен да обожавате Радха-Кришна. 

Знаете, там шофьорите на рикша са много известни. Понякога те са толкова 
бедни, че дори нямат звънче. Цялата рикша се разпада, но те въпреки всичко се опитват 
да изкарват прехраната си с нея. Пък без да имаш звънче по тези тесни улици – техните 
улици са много тесни – и има толкова много хора, трафикът е хаотичен, така че без 
това… Можете да си представите какво се случва – хиляди поклонници се движат по 
тесните улички, и идват и рикшите. Така че когато искат да дадат сигнал, че идват: 
„Варда!”, те казват: „Радхе! Радхе!” Дори шофьорите на рикша ви карат да си спомняте 
Радха.  

Или пък – във Вриндавана също има графити. Тук по стените пише какви ли не 
глупости; а там: „Винаги помни Радха!” На следващата стена: „И никога не Я 
забравяй!” Навсякъде има само благоприятни знаци. В подобно обкръжение помненето 
и обожанието се случват с лекота. Ала се казва, че много по-славно е да се създаде 
Вриндавана някъде другаде.  

Госвамите са били много талантливи. И вие също сте талантливи! Използвайте 
талантите си с най-доброто предназначение – да дарявате на хората съкровището на 
божествената любов. 
 
 
 
 

17. Практиките на предаността 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 13.06.2004, София) 

 
Основната практика на госвамите била да мантруват и да отдават дандавати. 

Шрила Пури Махарадж споменава нещо за дандаватите на госвамите.  Той казва, че 
Рагхунат дас Госвами мантрувал по двадесет и два часа на ден, а за да поддържа себе 
си имал час - час и половина, включително храненето – ако изобщо се хранел – и съня. 
Освен това поднасял по хиляда дандавата всеки ден. Пури Махарадж казва: “Хората в 
наши дни са толкова слаби, че не могат да поднесат по хиляда дандавата.” Само 
сметнете колко време отнема това и колко преданоотдадени трябва да срещате 
ежедневно, за да поднасяте по хиляда дандавата?! Затова Пури Махарадж казва: “Вие, 
хората от Запада, имате само един шанс – святото име. Мантрувайте!” и добавя: “Но 
на висок глас!”  

Тези практики те правят смирен. Да поднасяме дандавати, когато срещнем 
някой, който е по-старши, или когато влизаме в храм - не бива да се отнасяме 
пренебрежително. Ако предложим своя атман по смирен начин, това е израз на 
съкровените ни чувства.  

Госвамите прекарвали скъпоценното си време по такъв начин: мантрували за 
самите себе си и за благото на останалите, извличали нектара от писанията, общували 
вглъбено по духовен начин – така можели да надделеят над храненето и съня. И винаги 
имали смаранам. Най-напред шраванам и киртанам, а сетне смаранам. Разговаряли, 
изучавали, проумявали; а след това помнели.  

А ако сте преживели няколко години в Бхакти, ще имате толкова много неща, 
които да си спомняте. Например, този път сме тук само за няколко дни, два-три дни. Но 
е като вечността. Едва няколко дни – а толкова много неща се случват! Така че има 
много за помнене. Веднъж Шрила Шридхара Махарадж гледал от терасата си. Знаете 



какво има за гледане там - джунгла. Но той казал: “О, колко много неща ми напомнят за 
Махапрабху!” Пред погледа ти само дървета и някаква зеленина, а на него всичко му 
напомня за Махапрабху.  

Това е зрението, за което говорим: “Ако някой преданоотдаден Ме вижда 
навсякъде и вижда всичко в мен, Аз никога не съм изгубен за него.” Нека не ви стига да 
възприемате само формата; стремете се към същината.  

Госвамите били в пълен екстаз. Това бил някакъв безразсъден екстаз. Ала в 
същото време те били запленени от предаността. 

Въпрос на Хари-лила: Много пъти съм чувала, че трябва да мантруваме на 
висок глас. Защо на висок глас? Моето разбиране е, че всяка връзка е неповторима. 
Когато искаме да повикаме някого, не е необходимо всеки път да крещим, можем да 
изречем името му с нежност и шепот.  

Тиртха Махарадж: Да, възможно е. При все това, кой е главният авторитет в 
мантруването? „ Намаачария Харидас Тхакур - ки джай!”  Казвате го всеки ден! Трябва 
да знаете какво казвате! Той е нама-ачария - ачарията, духовният учител в практиката 
на мантруването на святото име. И каква била неговата практика? Той повтарял триста 
хиляди имена всеки ден. Сто хиляди на глас, високо. Сто хиляди тихичко. И сто хиляди 
наум. Кое за какво е? Третото, мантруването в ума, е за вътрешно умиротворение, за 
покой на ума. Вторите сто хиляди, с тих глас - за духовна благодат, да се пречисти. А 
първите сто хиляди били за пречистване на останалите. Защото святото име носи добро 
на всички. Така че ако имаш способността да мантруваш като Харидас Тхакур, можеш 
да следваш този пример.  

Но мантруването заедно, на висок глас, пеейки, преумножава силата. Ала 
съгласен съм, това е лична медитация. Трябва да откриеш своя собствен начин да 
изразяваш чувствата си. Понякога плачеш силно: „Кришна!” Друг път, в съкровени 
мигове, просто прошепваш: „Кришна…” Така че зависи от вашата настройка и от 
толкова много други неща. Но именно в това е идеята, че съществуват различни нива 
на мантруване. И ние трябва да практикуваме и едното, и другото.  

Рамвиджай: Садху Махарадж също говори за мантруването, защото аз му 
зададох същия въпрос: “Добре ли е да се мантрува на висок глас?” Защото той беше 
много смутен, когато в стаята се мантруваше на различни гласове и каза: “Никой не 
мантрува така във Вриндавана! Дори не трябва да си мърдаш езика!”  

Тиртха Махарадж: Да, но вие къде живеете...? 
 

 
 
 

18. Как да пристъпяме в святата дхама9 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 13.06.2004, София) 

 
В песента „Шад Госвами Аштака” местата, които госвамите посещавали, са 

споменати в обратен ред. Най-напред се посочва Радха Кунда; сетне Ямуна, и сетне 
Вамши Вата. Обикновено трябва да пристъпяме в обратната последователност. Първо 
разбираме какво представлява Вамши Вата, след това се доближаваме до бреговете на 
Ямуна; и може би след няколко живота достигаме до Радха Кунда. Такъв е нашият път, 
такава е последователността за нас. А в каква последователност вървят госвамите? Те 
започват от Радха Кунда. И за да привлекат нас, се връщат, така да се каже „надолу” 
към Вамши Вата. Разбира се, Вамши Вата е изключително извисено място! 
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Мисля, че сме споменавали какво е Вамши Вата? Не?! Как е възможно?! Как 
тогава можем да говорим за Радха Кунда, ако не сме обсъждали Вамши Вата? Какво е 
значението на името Вамши Вата? “Вата” е дърво. А“ вамши”?Вамши, вамшули, вену, 
мурали  е флейта. И така, това е флейтовото дърво, или можем да кажем: дървото на 
флейтата. Намира се недалеч от храма Гопишвар Махадева. Махадева е Шива. Шива 
закриля дхама – пази я единствено за достойни личности. Най-напред поднасяте 
молитви и искате благословии от Гопишвара - Шива; чак след това можете да встъпите 
в дхама. Това показва също и че той стои отвън, при вратата, защитавайки онова, което 
е вътре. И само на няколко крачки от този храм се намират дървото и храма Вамши 
Вата. Дървото е било там още по времето на Кришна; в последствие, разбира се, 
рухнало, но един от клоните бил отново заровен в пръстта и сега именно той расте там. 
Така че в известен смисъл е съхранено същото дърво. Този храм е обграден от стена. 
Това било мястото, където Кришна свирел на флейтата си, за да привлече гопите. Така 
че това е само поканата. Ала на стените е изрисуван танцът раса: един Кришна – една 
гопи – един Кришна – една гопи; околовръст. А пуджари всяка сутрин изнася голяма 
картина на танца раса извън храма и я поставя под едно дърво. Под друго дърво има 
нещо много очарователно. Мънички фигурки колкото педя  – гопалите, насядали в 
кръг, които закусват заедно с Кришна. И подът на този храм – всъщност двор, защото е 
открит – е облицован с мрамор. Как мислите, какъв е цветът на камъните? Да, черно и 
бяло. Това е прекрасно място за джапа медитация; просто се разхождаш наоколо и 
напълно потъваш във вглъбение. Докато бродех насам-натам, зърнах малки сребърни 
капчици в камъните. Зачудих се: „Какво ли е това?” Не съм географ, нито геолог. Ако 
бях, щях да кажа: “Ами, вижте сега, това са парчета метал вътре в мрамора,” давайки 
някакво научно обяснение. Обаче мисля, че във Вриндавана никой не би се 
удовлетворил с научно обяснение и с анализ на химическата структура на камъка… 
Затова в крайна сметка стигнах до заключението, че това навярно са сълзите на гопите, 
които танцуват с Кришна, които чакат Кришна... 

Във Вриндавана няма как да не те споходят реализации. Дори да искаш да ги 
избегнеш, не е възможно. Това е Вамши Вата – където Кришна отправя поканата си 
към вас. А след това можете да продължите към Ямуна и към Радха Кунда. Ала те са 
твърде далеч, затова нека останем при Вамши Вата.  
 
 
 

19. Даршан10 със светците 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 13.06.2004, София) 

 
За щастие, имаме много светци. И е много благотворно да им се молим, защото 

те могат да разпрострат закрилата си над нас и да ни напътстват. Всъщност, това е 
начинът да се влезе в досег с възвишените преданоотдадени: да отбелязваме 
празниците им, да им се молим и да медитираме над тях. Така че, ако някой се срещне с 
шестимата госвами, той не долавя странни гласове, нито вижда призраци. Това е едно 
определено ниво на реалност. Затова, пожелавам ви да имате даршан с госвамите, 
защото те ще ви кажат как да се отдадете в служене на Радха и Кришна. Например, 
представете си, че се срещате с госвамите – какво ще ги попитате? 

Хари-лила: Ще ги помоля да ми разкрият целта на живота.  
Тиртха Махарадж: Целта на живота един преданоотдаден трябва да я е разбрал 

максимум на първата седмица. Ако слушате лекции години наред и не знаете каква е 
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целта на живота, грешката е ваша. Обаче, как да се постигне тази цел – това е въпросът. 
Това именно трябва да научим, да питаме, да търсим. Затова, ако срещнете госвамите, 
попитайте ги със сълзи на очи: “Как мога да осъществя целта на живота си?” Ала често 
хората си мислят: “Разбира се, че ако срещна госвамите ще постъпя именно така.” Но 
когато си в обкръжението на чист преданоотдаден, когато стоиш пред своя гуру, какво 
го питаш? “Имам този и този материален проблем – би ли го разрешил? Нямам пари – 
можеш ли да ми помогнеш? Нямам съпруг – можеш ли да ми помогнеш? Имам съпруг 
– можеш ли да ми помогнеш?” Грамя-катха (селски приказки), а не кришна-катха 
(разговори за Бога). И после като видите госвамите ги питате: “Хей, имам следния 
проблем – можете ли да ми помогнете?”  

Не бъдете глупави като онази старица. Имало някога една старица. Нейната 
дхарма била да носи дърва на гръб. Била простодушна и винаги се молела на Бог 
Нараяна. Един ден мъкнела много тежък товар. Толкова тежък, че се наложило да 
поспре и да го остави за малко, за да отдъхне. Когато се наканила отново да продължи, 
тя погледнала огромния куп дърва и възкликнала: “Ох, Господи! Невъзможно е да го 
нарамя пак.” Заплакала и започнала да се моли: “О, Боже мой! О, Нараяна!” Молела се 
така сърцераздирателно, че Нараяна се появил. “Ти ме викаше, скъпа дъще. Какво мога 
да сторя за теб? Молитвите ти са толкова искрени и проникновени. Ще изпълня 
желанието ти, каквото и да поискаш”. А тя рекла: “Можеш ли да вдигнеш този наръч на 
раменете ми?” Нараяна отвърнал: “Да,” качил товара и изчезнал.  

Затова, срещнете ли Нараяна, не го молете да върне товара на гърба ви. Не 
бъдете глупави, не губете време. 
 
 
 
 

20. Динамичната хармония 
(коментар на Б.К.Тиртха Махарадж към песента „ Радха-Кришна прана мора” 

(част 1), 09.2007, Ахтопол) 
 

“ Божествената Двойка, Радха и Кришна, са моят живот. Дали съм жив или 
мъртъв, нямам друг подслон освен тях. На брега на река Ямуна, под ниските дръвчета 
кадамба, аз ще поставя моята Божествена Двойка на блестящ, инкрустиран със 
скъпоценности трон. Ще помажа техните тъмна и светла снаги със сандалова паста 
и нежно ще им вея. Кога ли ще мога да зърна прекрасните им луннолики образи?! Ще 
нанижа гирлянд от цветенца малати, ще обкича с него шиите им и, за да освежа 
подобните им на лотосови цветове устни, ще им поднеса тамбула, напоена с камфор. 
Със съгласието на сакхите, водени от Лалита и Вишакха, ще служа в лотосовите 
нозе на Радха и Кришна. Слугата на слугите на Чайтаня Махапрабху, Нароттама 
дас, копнее за мига, в който ще може да отдава служене на Божествената Двойка.”  

Нека подходим към темата стъпка по стъпка. Защо тази песен е толкова 
поучителна? Защото ни превежда през различните степени на преданото служене. На 
първо място: “ Божествената Двойка Радха и Кришна – Те са моят живот.”  Югала 
Кишора – това е срещата на младите Радха и Кришна, тяхното единение. Те не са стари, 
не идват подпирайки се на бастун – не, Те са младежки свежи и безподобно красиви. 
Това божествено рандеву е обектът на моето обожание. 

Още от това първо изречение разбираме, че ние не сме монотеисти. Поне двама 
са – Радха и Кришна. Значи сме дуо-теисти. И защо трябва да разширим монотеизма? 
Ако виждаме най-висшия божествен принцип като единен, това е скучно. Той е 
универсален, окончателен, но в този унифициран, основен принцип не се проявява кой 



знае какво многообразие. Ако обаче съумеем да гледаме на него като на единение 
между Красотата и Любовта, тогава ще се появи динамичната хармония. Звучи малко 
теоретично, нали? Динамична хармония, проявяваща се в живота ни – какво означава 
това?! Просто, че Радха и Кришна са моят живот – толкова много Ги обичам. Защото са 
личности, защото са мои! Мога да Ги обичам, защото са мои! Не мога да обичам 
някакъв принцип – това действително би било теоретично, сухо.  

Така че този стих ни води от теория към практика. И какъв ще е резултатът от 
практическата ви вяра. „ Независимо дали съм жив или мъртъв, Вие сте моят 
подслон” . Това означава, че ще живеете. Но означава също и, че ще умрете. Ала да 
живеете означава да живеете по различен начин; и да умрете за Тях – също по един 
различен начин.  

Що за съществуване бихте очаквали, ако посветите живота си на Кришна, на 
Радха-Кришна, на Югала Кишора? Какво мислите?  

Крипадхам: Опасно щастие.  
Тиртха Махарадж: Опасно щастие?! Това е динамичната хармония! 
Локанатх: Живот, изпълнен със страдание.  
Тиртха Махарадж: И казваш това с усмивка?! Ето, това е динамичната 

хармония. Виждате, че тя обединява противоположностите. Той на драго сърце заявява, 
че животът е страдание. Същевременно друг би казал: “Толкова съм щастлив,” облян в 
сълзи. Така че противоположностите са обединени: черното и бялото са заедно. 
Красотата и Любовта са в едно. Как така, нима те са противоположности?! 
Действително противопоставянето помежду им е голямо, понеже се съревновават една 
с друга. Коя е най-висшият принцип, коя е най-великата: Красотата или Любовта?  

Ето какво можем да очакваме, ако посветим дъха си на Кришна, на Радха-
Кришна: живот на съревнование, живот на страдание, живот на смърт. Твърде подобно 
е на материалното съществуване ; какво специално има, къде е разликата? Защо да го 
правим, след като това е, което можем да очакваме? Нека приложим този велик 
принцип, за да видим отражението в огледалото. И така, това е заключението, до което 
достигнахме, що касае живота; нека погледнем какво има в огледалото, какво е 
смъртта. Понеже “и да живея, и да умирам, Вие сте моето убежище.”  Какво е 
преданата смърт? Преданата смърт означава, че ще умрем за самите себе си. И 
незабавно щом умрем за себе си, ние се раждаме на едно по-висше ниво за другите. 
Това е принципът „умри, за да живееш”. Преданата смърт означава да се родиш за 
истинския живот. Ето защо това е един голям преходен период, когато умираме за себе 
и се раждаме за Бога. Обикновено всички се боят от смъртта; в наши дни мнозина се 
страхуват и от живота. Но на мен ми се струва, че трябва да очакваме тази промяна с 
ентусиазъм. 

Това е, което можем да очакваме: “ Независимо дали съм жив или мъртъв, Те са 
моят подслон.”  А да имаш подслон – това е изключително уникален, необикновен 
шанс в живота. Ако имаш закрилник, това не означава, че не трябва да се трудиш, ала 
можеш да си сигурен в успеха си. Къде е моят подслон? Къде можем да намерим тази 
божествена закрила? В динамичната хармония – умри, за да живееш.  

И тогава, веднага щом приемете подслон, ще направите квантов скок. Това сега 
физика ли е или метафизика? Следващият стих е квантовият скок: “ На брега на река 
Ямуна, под ниските дървета кадамба, ще поставя Божествената Двойка на 
скъпоценен трон.”  Квантов скок означава неочаквана промяна, нахлуваща с голяма 
сила. И така, приели сте подслон и незабавно мисълта ви се прожектира във 
Вриндавана. Това наистина е квантов скок. Защо? Защото е огромна промяна в 
стандарта ви на живот. Преди проблемът ми беше как да си плащам сметките, а сега 
проблемът ми е къде са обеците на Кришна. Преди търсех пари; сега търся обеци. 



Грижите донякъде си приличат, но в същината си са различни. Така че бхакти не 
означава, че с проблемите ни се свършва, ще имаме проблеми, но на много по-високо, 
на много по-различно ниво.  

Въпрос на Кришна-катха: В началото говорихме, че и божествената сфера се 
основава на двойнствености като светло и тъмно, Богиня и Бог. А знаем, че тази 
материална платформа също е двойнствена; какво е подобието между двете? 

Тиртха Махарадж: Всъщност няма подобие, защото този свят е само тъмен. 
Това е единственото сходство. Но от по-философска гледна точка можем да кажем, че в 
двойнственостите и многообразието на света на материално ниво се отразява красотата 
и пъстротата на божествения свят, ала в недостатъчна и леко изкривена форма. Затова 
не бива да се поставя равенство между двата свята. Не бива да объркваме единия с 
другия. 

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

21. Сияйни като лунна светлина 
(коментар на Б.К.Тиртха Махарадж към песента “ Радха-Кришна прана мора” 

(част 2), 09.2007, Ахтопол) 
 

 “ Ще настаня Божествената Двойка на инкрустиран със скъпоценности 
трон.” Какъв е този трон? Би трябвало да бъдат сърцата ни. Това е практическото 
задължение на преданоотдадения – толкова да пречисти сърцето си, че то да заблести, 
да засияе, и освен това да бъде украсено със скъпоценности. Тронът не е просто 
шлифован; той трябва да бъде и с инкрустации. Кое е шлифовката? И кое са 
инкрустираните скъпоценности? Шлифоването е мантруването, а скъпоценностите са 
качествата – преданите качествата на предания. Съществуват толкова много, повече от 
две дузини качества, у един преданоотдаден ваишнава. Та, това е този инкрустиран със 
скъпоценности, сияен трон.  

“ Ще помажа Техните тъмна и светла снаги със сандалова паста и ще Им вея с 
чамара.”  Това също разкрива, че служенето не е насочено само към една личност; 
служим и на двамата. А направим ли единия щастлив, другият също се радва. Или ако 
зарадваме другия, първият също е щастлив и удовлетворен. Това е добра възможност – 
ако нещо не достига, ако имате някакъв проблем с единия, можете да идете при другия; 
както и обратното.  

А защо сандалова паста? Защото охлажда тялото. Това е приношение към високо 
уважавани личности. И освен това ще им вея с чамара. А трябва да знаем, че в някои 
отношения чамарата е запазена за према-бхакти. С чамара не се вее на кого да е. Тя 
не е просто царски символ, нито само някаква опашка от як. Това е божествено 
приношение към Радха и Кришна. Обикновено чамара се поднася на царете, нали? Но 
тук тя е поднесена на Царя на Любовта. И така, това показва, че царят е Любовта, 
Божествената Любов. Разбира се, винаги казвайте Божествената Любов. Защото тя 
също охлажда тялото. И ако поднесете бялата чамара на черния Бог, вие Го карате да 
си спомня бялата Богиня. А ако поднесете ветрилото от паунови пера на бялата Богиня, 
тогава Я карате да си припомня тъмния Бог, чийто коси винаги са украсени с пауново 
перо.   

“ Кога ли ще мога да зърна Техните прекрасни лица, напомнящи лунно сияние?!” 
Лунната светлина е послание към душата. И тук е употребено множествено число: 



лунноподобни лица. Как е възможно?! Да сте виждали някога черна, тъмна луна? Нещо 
не е както трябва. Моля те, Нароттам дас Прабху, има някаква грешка! Само единият 
лик е като лунно сияние; другият е различен. Какви ги говориш?!  

Локанатх: Тъмната страна на луната.  
Тиртха Махарадж: Е… Това също е много проникновено тълкувание… Но аз 

си мислех, че макар Любовта да е царят, може би Красотата е кралицата. Хахаха! Сега 
вие се хванахте на въдицата! Щяхте да кажете: “Тиртха Прабху! Нещо не е наред, има 
някаква грешка!” Обаче това е динамичната хармония: когато тъмният красавец е готов 
да се откаже от чернотата си и се превръща в светла любов. И когато светлата любов 
също е готова да се откаже от сиянието си и да се превърне в тъмна красота. Ето по 
такъв начин – не че се обединяват противоположностите, но се събират двойките, 
различните половини. Ала тъй като и двете лица засияват като лунна светлина, 
разбираме, че Кралят и Кралицата в една личност – това е Божествената Любов. Защото 
Богинята надделява над Бога. 

“ Ще нанижа гирлянда от цветенца малати и ще я поставя на шиите Им.”  
Цветето малати е малко, бяло и много уханно. Цветята винаги са израз на уважение и 
любов. В случая не става дума за уважение, а просто за любов. Така че цветята са 
намерили най-доброто си приложение. Понякога си мислим, че ако поднесем цвете на 
Кришна, така увеличаваме красотата Му; но всъщност разкрасяваме цветето, 
докосвайки го до Кришна.  

За да разхубавим, така да се каже, още повече Божествената Двойка, след това 
Им поднасяме тамбула с камфор – за да станат устните Им много сладки. Какво 
обикновено се прави с устни? Три функции: ядене, говорене и целуване. Ала не искам 
да навлизам сега в детайли. Най-вероятно нагиздените с малати Радха и Кришна този 
път нито разговарят, нито се хранят. Но нека спрем дотук.  

Досега това бяха най-висшите идеали на према-бхакти. Сега следва нашата 
реалност: “ С позволението на гопите, водени от Лалита и Вишакха, аз ще служа на 
Божествената Двойка.”  И тъй, това е нивото ни. Служенето е нашата практика, обаче 
служене с позволение. Сакхи означава приятелка; работата на приятелките е просто да 
правят още по-прекрасна срещата между Радха и Кришна по всевъзможни начини. Това 
е служенето, в което трябва да се включим – да направим Божествената Двойка по-
щастлива.  

Никога не забравяйте, че целта на бхакти като път на себереализация е да се 
правят другите щастливи. Търсенето на щастие всъщност е търсене как другите да 
бъдат щастливи. Търсете и служете на щастието на останалите.  

И така, нашето служене трябва да получи разрешението, одобрението на тези 
възвишени сакхи. Защото това е безопасният начин: ако действаме под контрол, ако 
действаме под напътствие, тогава служенето ни ще достигне местоназначението си. А 
ако нямаме достъп до Лалита, Вишакха и останалите сакхи? Какво да правим тогава? 
Тогава се казва: “ Нароттама дас, слугата на слугите на Чайтаня Махапрабху, 
жадува.”  По този начин можем да имаме достъп до божествените благословии. 

А ваишнавата като принцип, като помощник, като закрилник е съвсем близко. 
Затова намерим ли своя подслон у ваишнавите, у святото име, у преданите практики - 
това е истински подслон. И тогава те ще ни помогнат да се върнем към първата строфа: 
“ Радха-Кришна, Югала Кишора, са моят живот и смърт.”  Да започнем ли пак 
обяснението отначало? Не, сега не е време за обяснения, не е време за теории – време е 
за практика. 

Въпрос на Према: След като анализирахме последните редове се върнахме на 
първите, започвайки отначало. Въпросът ми е дали принципът „умри, за да живееш”, 
принципът на преданата смърт, се повтаря от време на време или на различни нива?  



Тиртха Махарадж: Да. Лесно е за кшатриите – загиват веднъж и постигат рая. 
Трудно е за брамините – те умират много пъти за по-низшето си разбиране; развивайки 
се, загиват много пъти, но в крайна сметка постигат съвършенство. А ваишнавата? 
Ваишнавата непрестанно умира. Това е целта му, в това е удовлетворението и 
осъществяването му. Това е най-висшата раса, така да се каже. Постоянната смърт, 
постоянното умиране е върховната раса. Непрестанна смърт. Сега вече разбирате нещо. 

 
 

 
22. Кой е мъдър? 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 
 

“За да не смущава умовете на невежите, привързани към плодоносните 
резултати на предписаните задължения, един мъдър човек не бива да ги подтиква да 
спрат да работят. По-скоро, действайки в дух на преданост, той трябва да ги 
ангажира в различни видове дейности (за постепенно развиване на Кришна 
съзнание).”11 

В този стих се говори за мъдрите и за онези, на които не достига мъдрост. 
Самият стих е много поучителен: мъдрият не бива да смущава умовете и начинът на 
мислене на онези, които не са мъдри. От това можем да се досетим, че докато се 
стремим да променим мисленето на някого, значи ни липсва мъдрост.  

Но кой е истински човек на мъдростта? Кой е истински светец; понеже очакваме 
от един мъдрец да бъде и свят. Бихме могли да кажем, че свят е онзи човек, в чиято 
компания останалите се стараят също да се държат като светци. Нима такъв мъдър 
човек притеснява по какъвто и да било начин другите? Понякога да, защото не сме на 
нивото да постъпваме по правилен начин. При все това, тъй като е достатъчно търпелив 
и толерантен, и знае, че процесът е постепенен, по този начин той помага другият да 
промени своето мислене – сам той, от само себе си! Не че аз променям начина му на 
мислене; той сам е готов да се промени. Мъдрият човек е толкова великодушен, че не 
желае да си присвои славата, че е променил другия; той оставя тази слава на вас – вие 
сами можете да се промените.  

Но какви са характеристиките на мъдреца? Можем да разберем това от 
огледалото, от отражението. Защото, какви са критериите за онзи, на когото липсва 
мъдрост? Лишеният от мъдрост е привлечен към резултатите, към плодовете. Ако се 
вгледаме в себе си: от колко отдавна ние сме привлечени към резултатите от делата 
си! От толкова дълго, дълго време! Понякога преданоотдадените се надсмиват на 
простичките увлечения и привързаности на другите хора – на тъй наречения външен 
кръг: “О, него го привличат парите, привличат го богатствата, привлича го успеха” или 
нещо подобно. Ала погледнем ли себе си, ще прозрем, че също сме привлечени и 
привързани към резултатите от дейностите си. Нали така: вие практикувате преданост и 
искате да станете бхакти. Това е привързаност! Или, най-общо казано, искате да сте 
духовни, за да се наслаждавате на духовно щастие. Или пък: извършвате пречистващ 
ритуал, за да се пречистите. А не се ли получи така, сте разочаровани. Което значи, че 
не сте мъдри; защото мъдрият човек е непривързан. Това означава: много любящ и 
много грижовен, но без да е въвлечен.  

Нека да станем мъдри! Защо да оставаме глупави, ограничени от притесненията 
на тесногръдото разбиране? Божественото съзнание разтваря хоризонтите. Също както 
ако очите ви са затворени, някой идва и с факела на познанието премахва слепотата им.  

                                                 
11 „Бхагавад Гита”3.26 



Истинската мъдрост е практическата способност да обичаме. Такива мъдреци 
трябва да станем всички, за да можем да практикуваме пречистената божествена 
любов.  

Казано е: “Недейте да притеснявате онези, които са привързани. При все това, 
бъдете като добри треньори. Добрият треньор знае, че това момче не може да пробяга 
стоте метра за десет секунди. Но той влага в него надеждата, че ще го обучи да тича 
според най-добрите му възможности. Кой е треньорът и кой е спринтьорът? Вие самите 
трябва да станете треньори на себе си. И пак вие трябва да тичате. За да успеете да 
прозрете потенциала вътре в себе си: аз мога да пробягам стоте метра! Ала недейте да 
чакате други мъдри хора отвън да ви сръчкват – ръчкайте се сами!  

Какво е решението: не бива да окуражаваме людете да пренебрегват 
задълженията си, а да им помагаме да ги изпълняват в настроение на преданост. Ако 
сте треньори на самите себе си – подтиквайте се да изпълнявате предано служене. Не 
поставяйте духовния учител в затрудненото положение да ви кара да извършвате 
предано служене. Обикновено гуру не е жандармерист, който идва с камшика да 
подкара бхактите към служенето. Трябва да чувстваме: предаността към Кришна е 
благотворна за мен. Защото този стих показва, че дейността е лекарството, лечението.  

И така, бъдете активни в своята посветеност, недейте да притеснявате другите, 
обаче давайте добър пример. Понеже делата говорят по-силно от словата. Ако сме 
отдадени на служенето, оставено ни от Бога и от гуру, хората малко по малко ще 
разберат за какво става дума. И тъй, да обобщим лекцията в едно изречение: бъдете 
мъдри. 
 
 
 

23. Земно и божествено ниво 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
 

Въпрос на Ямуна: Всъщност, ние винаги очакваме резултатите, неизбежно е. 
Когато правя крачка, очаквам да стъпя, а не да се спъна. В същото време се казва, че 
мъдрият е непривързан. Ала нашата философия на предаността има по-висшата визия, 
че още по-мъдър е онзи, който е привързан към божественото. Не е ли това възможност 
да се избегне липсата на мъдрост, свързана с привързаността към резултатите, ако 
променим своето виждане за резултатите? Например да си кажем: правим най-доброто, 
пък да става каквото ще. И така, ако успеем да прекроим своята визия по отношение на  
действията и резултатите по такъв начин, че да даваме най-доброто, на което сме 
способни, но да виждаме резултата като ответ и дар от Бога, така ще можем да открием 
и щастието си, и своята връзка с него…   

Тиртха Махарадж: Да, съгласен съм; обаче ако Той не ни дари резултатите, 
също трябва да бъдем щастливи и доволни. В това е въпросът. Защото ако сме 
удовлетворени само когато милостта идва според собствения ни вкус, това е себично. 
Но ако сте доволни и когато милостта идва по Неговия вкус, тогава сте мъдри.  

Съществува едно духовно уравнение, формула: привързаността ще донесе 
страдание; любовта - щастие. Да си привързан е сладко. Да си непривързан е 
неутрално. Ала да си привързан към божественото е амрита! Това е божественият 
нектар на безсмъртието. Затова съм напълно съгласен, че трябва да надраснем 
материалните си привързаности и да достигнем до нивото на божествената 
привързаност.  



Ямуна: Махарадж, богохулство ли е да се счита, че онова, което преживяваме в 
този свят е лила, част от божествената лила?  

Тиртха Махарадж: Зависи от степента на отдаденост. Напълно отдаденият чист 
предан е част от божествената лила, в това няма съмнение. Обаче, онези, които не са 
всецяло отдадени, ще се срещнат със страха, ще изпитат боязън. А това не е лила. При 
всички случаи не смятам, че трябва да приравняваме човешките, земни страдания с 
божествената лила; различно е. Защото това би могло да е груба грешка – когато се 
опитваме да смъкнем божественото на човешка, светска платформа. По този начин 
забравяме, че Бог е не само иманентен (присъстващ във всички неща), но също и 
трансцедентален. Ала ако при все това искате да доближите своя живот до божествения 
живот, препоръката ми е: отдавайте се все повече и повече.  

Въпрос: Ако искаме да вземем решение да поправим грешките и поведението 
си, това също би могло да е привързаност към резултатите. Как можем да разграничим 
между разрешенията, които ни предлага илюзията, илюзорните решения; и истинските 
решения, божественото вдъхновение?  

Тиртха Махарадж: Има поговорка: от една кофа да скочиш в друга не е 
решение. Обаче, обикновено разбираме това по-после: о, това е все същата кофа. Но 
тогава е твърде късно. Все пак, поне сме разбрали, че това не е било същинското 
решение. Ала истинският въпрос беше как да избегнем тази ситуация: да скачаме от 
трън на глог. Отговорът е съвсем прост: идете при някой мъдър човек, който ще ви 
създаде затруднения. Това, разбира се, не е просто шега. Да имате такава дълбока 
убеденост: ще следвам инструкцията дори напряко на всичките си чувства, на всичко, 
което знам, на всичките си надежди – това е голяма рядкост. Онези, които са способни 
да го сторят, не само ще оцелеят – те ще спечелят.  
 
 
 

 
24. Как се пази тайна 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 
 

Какво можем да правим с една тайна? Имаме три възможности. Първата е да я 
търсим. Втората е да я пазим. И третата е да я разпространим. Има и четвърта, но тя се 
разкрива по-нататък… 

Нека насочим вниманието си към запазването на тайните. Как да го направим? 
Като мълчим. Ала нека си припомним стиха: “ Това знание е царят на образованието и 
тайната на всички тайни. То е най-чистото знание, и понеже дава непосредствено 
възприемане на себето чрез реализация, то е съвършенството на религията. То е 
вечно и постигането му изпълва с радост.” 12 

„Бхагавад Гита” е наречена „Гита Упанишад”. А „упанишад” означава „тайно 
учение” – нещо, което се пази; нещо, до което достъпът е ограничен. Въпреки всичко, 
това поверително познание, тази тайна, се обсъжда между Бога и Неговия 
преданоотдаден. Така че, ако разговаряте пряко със самия Господ, тогава тайните ще ви 
бъдат разкрити. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе 
Рама Рама Рама Харе Харе – това е начинът директно да се разговаря с Бога. При все 
това, за да се запази силата, да се съхрани дълбочината, и за да се предпазят лаиците, 
тази тайна не бива да се разкрива на кого да е. Защо? Защото те на мига ще загинат, 
получат ли това знание. Или ще са неспособни да го оценят. Затова тайните трябва да 
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се съхраняват. Ако имате някакъв план, някаква тайна, не ги откривайте пред всички, 
защото тогава те губят сила.  

Как да запазим, как да съхраним една тайна? Какво мислите? Едно мнение е, че 
за да се запази тайната, трябва да се мълчи. Кришна казва в „Гита”: “ Аз съм пазителят 
на тайните.” Ала това е твърде обичаен начин – да пазиш нещо като го криеш. 
Предложете ми друга възможност – как нещо да бъде съхранено? 

Крипадхам: Като го изложим на показ.  
Тиртха Махарадж: А! Имам приятел, който е проповедник. Той винаги се 

стреми да вдъхнови хората да обожават Бог и да Го помнят. Веднъж ми рече: “Казвам 
им да го правят, а те не го правят! Вършат тъкмо обратното: аз им казвам да помнят, а 
те забравят! Затова измислих друго: ще им кажа да не помнят Кришна. Защото ако е 
забранено, непременно ще го правят.” Аз не съм опитвал. Не посмях да последвам този 
съвет, този пример. Обаче понякога действа: ако кажеш някоя тайна съвсем открито, 
хората дори няма и да разберат, че това е тайна.  

Искаме ли да скрием една тайна, къде можем да я притаим? Казва се, че сърцата 
са дълбоки, за да не могат да бъдат прочетени лесно. Но ако религията е вътрешно 
търсене на съкровеното божествено качество, значи това е тайно познание, тайно 
учение. И тази тайна трябва да пазим и култивираме в сърцата си. Да развиваме своята 
свързаност с Върховния Бог като вътрешно търсене, като съкровен път. Понякога 
отиваме на поклонническо пътешествие и изминаваме стотици хиляди километри; ала 
всъщност този път води навътре. Тръгваме от себе си, от мъничкото си его, и достигаме 
до своя „аз”, до истинската си същност.  

Все пак, за да запазим тайна, можем и да я закодираме. Някои ще разполагат с 
декодера, други не. Тези, които имат декодера, ще проумеят дълбокия смисъл; онези, 
които не притежават това устройство, ще разберат нещо друго. Ето я мантрата Харе 
Кришна. Тя закодирана ли е или не? Едно мнение казва ”да”. Има ли други? Друго 
мнение казва „не!” Пълният отговор е „да и не”. Така или иначе не можете да платите 
цената на тази мантра! Затова я дават безплатно. Обаче не мислете, че е евтина! Ако 
същината е скрита вътре, трябва да сме способни да разкодираме посланието. 

След като мантрата – най-свещената формула за достигане на абсолютната цел –  
е публична и скрита едновременно, тогава трябва да разберем, че запазването на 
тайната е невъзможно без разпространяването й. Защо? Защото философията крие 
тайните, но милостта е готова да наруши правилата. 

И така, искаме ли да запазим тайната за себе си, трябва да я раздадем и на 
останалите. Защо? Защото като направите тайната достояние и на други, това ще ви 
даде нейната сила. Изглежда като поредната двойственост. Много хора си мислят, че 
без светлина няма мрак; обаче можем да кажем и че без мрак няма светлина, без черно 
няма бяло. Можем също да кажем и че ако не съществува тайна, няма и начин да се 
разбие кода. Или че без да сме пазили тайната, няма как и да я раздадем; защото ако 
някой не я беше запазил за нас, тогава нямаше да има какво да разпространяваме. Ала 
можем да кажем и че издавайки тайната, ще имаме по-голям актив, ще получим по-
голямо разбиране за тайната, ще се сдобием с по-голяма мощ. Затова Махапрабху е 
считан за Милостивия Аватар, който е разбил кода, счупил е всички катинари на 
дверите на съкровищницата. За да стане една тайна публична е нужна енергията на 
милостта. По такъв начин можем да култивираме тайната – като я пазим и като я 
издаваме. 

Смятам, всички помните прекрасната история как Рамануджа Ачария получил 
тайната мантра от своя гуру. Гуру казал: “Добре! Знам, че си много квалифициран и 
съм готов да ти дам тази най-висша мантра, посредством която с лекота ще можеш да 
постигнеш освобождение. Обаче има едно условие: не бива да я издаваш на никого!” 



Рамануджа рекъл: „Да, Гурудев. Ще го изпълня.” Разбира се, много люде разбрали, че 
ачария в момента получава поверителна мантра и започнали да прииждат. Церемонията 
започнала, гуру дал тайната мантра, атмосферата била така божествена... След 
изтощителния обред Гурудев се оттеглил да отдъхне. И не щеш ли, какво дочул?! 
Силен глас отвън крещял нависоко тайната мантра. Той изхвърчал от колибата и 
извикал: “Калпазанино! Какви ги вършиш?! Защо я издаваш?! Знаеш ли какво те чака?” 
“Да, Гурудев, знам – вечен ад. Ала какво е вечният ад – ако всички те могат да 
постигнат освобождение?! Готов съм да отида в ада, стига те да се избавят.”  

В тази история Рамануджа казал два пъти „да” на Гурудев. Нека следваме 
примера му!  

Пазене на тайната и издаване на тайната. Разбира се, Рамануджа бил закрилян, 
не се наложило да отива в ада. Така че, ако рискувате заради другите, ако рискувате 
себе си заради другите, ще бъдете защитени. 
 
 
 

25. Пазителят и търсачът на тайни 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Осъзнаванията, до които отдадените достигат, практикувайки предано служене, 

са друга една тайна. Затова те не са обществено достояние, вие не бива да рекламирате 
реализациите си. Но всред подходящия кръг, под водачество, под божествена закрила, 
можем да разкрием тайните си пред малцина – за да видим дали разбирането ни е 
правилно или не. Съвършенството на религията е да имаме правилно разбиране за 
нашето ограничено аз и за божественото. 

Въпрос: Какви са характеристиките на пазителят на тайните и на търсачът на 
тайни?  

Тиртха Махарадж: Пазителят на тайните трябва да е мъдрец – такъв, който не 
създава проблеми на останалите. Макар сам много добре да знае какво трябва да се 
прави, той е достатъчно търпелив. Има два вида пазители на тайни: единият тип е 
сладостен, а другият горчив. Горчивият тип е гяни: знае тайните, но е скъперник, не 
иска да ги сподели. Той казва: „Аз съм се подсигурил. Не ме интересува никой друг!” 
Сладостният пазител на тайните казва: “Не знам нищо! Не разбирам нищичко тук! 
Обаче познавам тях – те могат да помогнат; те действат, а аз съм просто техен слуга.” 
Бхакти Вайбхава Пури Махарадж казва, че най-общо казано ваишнавите са Харибол 
Сампрадая. Дойде ли философски въпрос, преданоотдадените отвръщат: “Харибол! 
Хайде да хапнем прасадам!”  

Така че Харибол Сампрадаята е сладостният пазител на тайните, а не горчивият. 
Това обаче не означава, че тези хора са глупци. Не е проблем да сте глупави в началото. 
Обаче, ако си останете такива, това не прави кой знае каква чест на вашия гуру.  

Търсачът също трябва да бъде квалифициран. Разбира се, има множество 
характеристики, но аз не искам да навлизам в твърде много подробности за пазителя на 
тайните. А търсачът също следва да притежава качества – той трябва да изпитва 
копнеж, желание – ала силно, убийствено желание, жадуване. То се нарича на 
санскрит лобха; ако имаме този стремеж, тогава, разбира се, ще посрещнем и 
останалите стандарти, ще следваме правилата. Но бихме могли да резюмираме 
качеството на търсещия в една дума: „да”. Или ако искате да го кажете с две думи: “да, 
Гурудев”. Търсенето трябва да се поддържа живо. 

Дани: Как да го поддържаме живо? 
Тиртха Махарадж: Като не го достигаме.   



Как да го поддържаме живо? Общувайте с истински търсещите. Общувайте с 
онези, които наистина искат да го постигнат. Затова се препоръчва да общуваме със 
светците, да общуваме с преданоотдадените, и особено с онези, които не искат да 
остават тук, които искат да се завърнат обратно у дома, обратно при Бога. 

Обаче има различни нива на общуване. Един ученик може да живее съвсем 
близо до гуру, но това не означава, че е наистина близо. Докато други може да живеят 
много далеч, ала при все това да са напълно посветени. И ако връзката е достатъчно 
интензивна и лична, тогава учителят ще ни остави пространство да живеем, ще ни даде 
време да опитваме, ще ни дари с дивно търпение да преминем през всички различни 
степени на своето лично развитие. Защото ако си кратковременен слуга, учителят ще се 
старае да те държи изкъсо. Ако си дългосрочен слуга: “Добре, можеш да се върнеш по 
всяко време.” И ако ти му кажеш: “Гурудев, ще се срещнем отново в следващия 
живот,” той ще ти даде пълната свобода да правиш каквото си щеш. Защото няма нищо 
по-висше, което един ученик да предложи на своя гуру, от това: “Ще дойда отново.” И 
така, ако предложите подобна отдаденост на своя учител, внимателно наблюдавайте 
каква е реакцията му. Ако каже: “О Господи! Пак ли?!” тогава можете да оттеглите 
предложението си.  

Казва се, че съществува един предел, докъдето можем да стигнем със собствени 
усилия; ала отвъд предела можем да минем единствено чрез една специална сила, и 
тази сила е милостта. Тя е квантовият скок в преданото служене. Ако получите енергия 
във верния момент, по правилния начин, в нужната доза, тогава прескачате на по-
висше ниво. Но това е истинска метафизика.  

Ямуна: Когато някой се чуди дали да направи нещо или не, има четири точки, 
на които може да се опре: гуру, шастра, садху и параматма.  

Тиртха Махарадж: Хридой, сърцето. 
Ямуна: Въпросът ми касае онези редки случаи, когато гуру казва едно, а 

сърцето друго. Знам, че принципният съвет е да се следва … 
Тиртха Махарадж: Гуру. 
Ямуна: … но може ли ученикът да помоли учителя си да не приема като 

оскърбление това, че този път ще последва сърцето си, особено след като същата 
ситуация се е случвала и на самия гуру?  

Тиртха Махарадж: Животът на гуру си е негова работа. През какво той е 
преминал е негова работа. Не бива да подражаваме, а да следваме. Има една дълга 
история, ала вече е твърде късно; не искам да започвам да разказвам историята, 
описваща тази ситуация съвсем точно, когато дори полубоговете дошли и казали на 
ученика: “Просто го направи. Твоят Гурудев постъпваше по същия начин при такъв 
случай.” Но той в крайна сметка отвърнал: “Не. Той ми каза да не го правя.”  

Ала наскоро някои бхакти ме питаха: “Какво да правим ако гуру е прекалено 
строг?” Дотолкова, че някои преданоотдадени дори се отказали от процеса, защото той 
толкова страшно ги хокал. И някой каза: “Но аз знам един случай, при който гуру 
сериозно се карал с един ученик и тогава ученикът рекъл: “Гурудев, недей да бъдеш 
толкова строг!”, а гуру отвърнал: “О, съжалявам, малко прекалих.” Това е въпрос и на 
близост. В шастрите се казва: да получиш порицание отгоре не е лесно. С някой 
новодошъл си много любезен: “Да, Прабху! О, Матаджи, заповядай…” – вежлив си. Но 
на член от семейството казваш: “Ей, какви са тия безсмислици, които вършиш? 
Глупаво градско момче!” Вътре в семейството може да се карате на воля.  
 
 
 
 



26. От таттва към раса 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Повечето от вас са бащи и майки. Така че знаете как се празнува рожден ден, как 

да зарадвате децата – кипи подготовка през целия ден; дори още отпреди това сте 
започнали да купувате различни подаръци; правите торта и криете всичко от детето. 
Най-сетне, когато всичко е готово, повиквате го в стаята и тогава му разкривате 
тайните. Така рожденият ден се празнува по много личен начин. Един рожден ден – или 
какъвто и да било случай – може да се празнува на теория, както е описано в книгите по 
етикет, както е редно да се направи според всички правила и предписания. Но в 
действителност теорията трябва да се приложи на практика.  

Нека най-напред се опитаме да помислим и да помедитираме над това как 
Кришна идва по официален начин. Тогава ще видите как един ден е достатъчно дълъг,  
за да се дойде от теорията към практиката. Да започнем с общата теория: 

 „ Когато и където има упадък на религиозната практика и нерелигиозността 
вземе връх, Аз идвам лично, о потомъко на Бхарата.” 13 

Това е общият принцип. Защо и кога идва Господ? Когато дхарма, или 
религията, е в упадък, а нерелигиозността има надмощие. Бихме могли да си речем: 
“Ами нека да бъдем нерелигиозни, защото тогава ще можем много бързо да призовем 
Бога.” Така е, Той ще дойде скоро, обаче с гръм и мълнии. По-добре да го поканим по 
друг начин, та да дойде свирейки на флейта и пасейки кравите. При все това, да имаме 
информацията и да знаем, че Господ идва, когато е необходимо – това е голямо 
облекчение за практикуващите. Защото не сме оставени сами. Не е така, че Господ е 
създал света и след това го е изоставил: “Оправяйте се както можете!” Не, Той се грижи 
и от време на време упражнява cвоята власт, както и милостта си.  

Понякога людете дотолкова се обезсърчават, че имат усещането: “В тази 
ситуация само Бог може да помогне! Той трябва да дойде!” Затова му се молят да се 
яви. Ала нима можем да сътворим всеобщ упадък на религията? Нима сме способни да 
причиним цялостен подем на нерелигиозността? Защото тук Той говори за всеобща, 
повсеместна ситуация: “Когато има глобален упадък на религията Аз ще дойда.” 
Можете ли да сътворите глобално западане на религията? Не, разполагате само със 
собствения си личен живот. Така че не можете да създадете общите условия, за да 
принудите Бог да се появи. Понякога сме способни да опустошим собственото си сърце 
и душа, да нанесем поразии в собствения си мъничък живот – до такава степен, та само 
Господ да може да разреши проблемите, които сме си създали. Но когато се намеси 
божественото, настъпва голяма промяна. Всички неблагоприятни обстоятелства се 
променят. Променят се времето и пространството, измеренията. И ненадейно адът се 
превръща в рай.  

Как се случва това е описано в следващия стих. Защото той гласи: “ Във всяка 
епоха Аз лично идвам, за да спася благочестивите и да унищожа безбожниците, а 
също и да възстановя религиозните принципи.” 

„От време на време Аз идвам отново и отново, защото зная, че има тенденция 
към упадък. Въпреки всичко, не се отказвам от надеждата и не изоставям 
задължението си да ви помагам – затова идвам от епоха на епоха.” Това е причината, 
поради която Той идва - да спаси благочестивите и да победи безбожниците. И двете 
групи ще видят пришествието му. Той идва за благочестивите, както и за 
неблагочестивите. Сега е времето да изберете страна. Защото Бог може да покаже 
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различен облик. Той има безброй лица; едно е много сладостно и пленително, а друго 
по-скоро строго.  

Това е общият принцип: “Аз идвам от време на време, за да поправя грешките и 
да помогна на онези, които се нуждаят.” Това означава, че чрез божественото 
въздействие всички грешки могат да бъдат поправени. Затова трябва да станем садху, 
понеже Той идва, за да освободи светците.  

Ето защо и как идва Бог на земята. На същия принцип можем да Го поканим в 
своя живот, в собствения си личен живот. Затова ще разгледаме тези два аспекта: как от 
общото да стигнем до специфичното; от теоретичното да стигнем до личното; от 
таттва да стигнем до раса. Това е величава пътека – да се дойде от общото към 
конкретното. И аз пожелавам на всички ни успех в извървяването на този път, в 
преминаването от таттва към раса, от истината към радостта. 

Въпрос на Кришна-катха: Колко нерелигиозен трябва да стане светът, та да 
дойде Господ? Защото ми се струва, че той и сега е достатъчно нерелигиозен. Или това 
се случва само от юга на юга?  

Тиртха Махарадж: Едно от имената на Кришна е Триюга – Който идва в три 
епохи. Но ние имаме четири юги. Тъй че, скъпи Вясадева, има някаква грешка! Четири 
юги, пък трима аватари – не е редно! Ала няма грешка в тази система. Защото можем 
да съзрем присъствието на Бога по много, много начини. Той може да идва като юга 
аватар само понякога, обаче божественото присъствие на практика е постоянно. Той 
наистина присъства тук, наистина присъства във Вриндавана, но ние трябва да добием 
качествата, с които да видим, да го усетим. Затова истинското ни задължение не е да 
изучаваме защо, кога и как идва Той, а да се квалифицираме така, че да можем да Го 
съзрем. И да създадем такава обстановка вътре в себе си, та да може Той завинаги да 
заживее там. Тогава е абсолютно второстепенно какво се случва навън – дали е Сатя-
юга, или Кали-юга, или срищи14, или пралая15 – няма никакво значение. Защото 
лотосовият трон на сърцето ви е пречистен и Той седи там, Божествената Двойка седи 
там. Затова от теорията стигнете до практиката. Защото, каква е ситуацията в света 
навън – това е теория; ала практиката е доколко чисти сме ние, за да долавяме 
присъствието на Бога, да не Го пропускаме. 

В следващият стих се казва: „Оня, който познава трансцеденталната природа 
на Моите появявания и дейности, след като напусне тялото си не се ражда повече в 
този материален свят, а достига Моята вечна обител, о Арджуна.” 

Онези, които знаят, ще прозрат. Един въпрос е дали можете да живеете с 
Кришна или не? Но това е таттва. Раса означава, че в раздялата с Него незабавно 
бихте загинали. Така че от таттва трябва да стигнем до раса. Теоретично можем да 
кажем: “Да, аз мога да живея с Кришна.” Ала истински отдадената душа не би имала 
сили да промълви: “Аз не мога да живея без Кришна”, защото междувременно ще 
издъхне. Това е големият въпрос… Обикновено хората си мислят, че любов значи 
“Мога да живея с този човек.” Но всъщност любов означава “Без него по-добре да 
умра.”  

При все това, дивната природа на Божието пришествие е тайна. Обаче 
познаващите тайните ще я прозрат и ще постигнат вечната обител на Бога. Затова 
трябва да станем практикуващи, за да се превърнем във визионери, в пророци, в 
пазители на тайните. 
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27. Доброта, красота и мир 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 
 

“ В благоприятния момент на появяването на Бога, цялата вселена била 
презаредена с всички характеристики на добротата, красотата и мира.” 16 И така, 
настъпи ли часът, благоприятните качества ще се проявят. Казва се, че божествените 
неща чакат своя ред. Трябва да платим някаква цена, трябва да изчакаме, за да се 
прояви божествеността. Понякога са ни необходими двадесет, тридесет, четиридесет 
години, за да се присъединим към бхактите. Това е като да изоставим товара на много, 
много животи зад гърба си, да разтворим криле за полет. Но нека освен това да 
разберем също, че докато не открием в себе си добротата, красотата и 
умиротворението, ще трябва да вложим още време и още усилия, за да достигнем това 
ниво. При все това можем да бъдем сигурни, че настъпи ли мигът, промяната също ще 
дойде. Когато тайната иска да изригне, да бликне, тя ще го стори. Огънят се таи под 
пепелта дълго, дълго време, ала ненадейно може да се покаже отново. Понякога сме в 
скрита или в изчакваща позиция, но трябва да използваме това време, за да натрупваме 
все повече и повече енергия за духовния скок напред. 

И тъй, цялата вселена била заредена с тези божествени качества. Това означава, 
че била настъпила огромна промяна, защото обичайно светът не е преизпълнен с 
божествени качества, а със земни. А както знаем, всички земни характеристики са 
ограничени и болезнени. Ала когато дошъл Кришна, тези ограничени качества се 
превърнали в безгранични, в съвършени.  

Какво представлява човешкото същество? Не е ли една малка вселена? И не е ли 
вселената едно огромно човешко или божествено създание? Вселената е досущ като 
човешкото тяло, а човешкото тяло е точно като вселена. Затова, ако вселената може да 
бъде заредена с божествени качества, значи това е възможно и за човешкото тяло, ум и 
интелект. Колкото повече призовавате Кришна, толкова повече покой, повече красота и 
повече доброта ще идват.  

“ Изгряло съзвездието Рохини, както и звезди като Ашвини. Слънцето, Луната 
и останалите звезди и планети били много умиротворени. Всички посоки изглеждали 
изключително приятни, а красивите звезди трепкали в безоблачното небе.”  И така, 
природата проявявала най-прекрасните си страни: звезди блещукали в небето, всички 
благотворни съзвездия и констелации се явили – всичко било подредено хармонично и 
благоприятно, за да покаже, че моментът е съвършен, че всичко е подготвено, за да 
посрещне Кришна. По същия начин, ако и ние искаме да поканим Кришна, ако искаме 
Той да дойде в нашата лична вселена, също трябва да подредим най-прекрасните 
съзвездия. 

Но нека се замислим защо природата се променила. Това, че пейзажът станал 
различен, последица ли било, или причина? Най-вероятно е било последица, тъй като 
Кришна бил готов да дойде и под влиянието на Неговото пришествие ненадейно, без 
каквото и да било усилие, автоматично всичко се подредило прекрасно. Затова, нека 
звездите на хоризонта на вашето сърце заблестят, за да посрещнат Кришна.  

“ Нагиздена с градове, селца, мини и пасбища, земята изглеждала все-
благотворна. Реките носели чистите си води, а езерата и големите водоеми, 
изпълнени с лилии и лотоси, били необикновено красиви. В дърветата и зеления 
храсталак, цял в цветя и листа - радост за очите – кукувици и рояци пчели започнали 
да пеят със сладки гласове за полубоговете. Задухал чист ветрец, носещ наслада на 
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усещането за допир, довявайки уханието на цветя.”  Това отново са природни картини, 
умиротворено описващи колко прекрасна е природата сама по себе си, без да е нужно 
някакво допълнително усилие. Затова бъдете като природата, бъдете естествени! 
Природата е по естествен начин чиста, по естествен начин красива. За да прикани 
Кришна, тя всъщност не се променя, а проявява най-добрата си страна. Сладостен бриз 
вместо страховита буря; кристално-чисти води вместо потоп. Бъдете като природата – 
покажете най-добрата си част.  

“ А когато брамините, заети в ритуалистични церемонии, запалили огньовете 
си в съответствие с ведическите принципи, пламъците горели стабилно, 
необезпокоявани от вятъра. Така, когато нероденият Бог Вишну, Върховната 
Божествена Личност, тъкмо щял да се появи, светците и брамините, които 
постоянно били тормозени от демони като Камса и неговите люде, почувствали 
умиротворение в дълбините на сърцата си, а едновременно с това от по-висшите 
планетарни системи забили медни барабани.”  Това е точният момент, в който всичко е 
подготвено за появяването на Кришна. И считам, че и ние бихме могли да подготвим 
сърцата си, самите себе си и умовете си да бъдат толкова чисти, толкова спокойни и 
толкова красиви, та Кришна да се появи в тях.  

Въпрос: Добре, природата и всички светци били радостни, но какво се случвало 
с Камса? Той също очаквал идването на Кришна, доколко бил умиротворен? 

Тиртха Махарадж: Камса също разбрал, че вън нещо става: било твърде 
спокойно, твърде красиво, нещо се задавало. Това го обезпокоило: “О, нещо трябва да 
се направи!” Не бива да забравяме, че Камса е пример за изключително стабилно и 
дълбоко Кришна съзнание – той непрестанно бил осъзнат за Кришна. Докато очаквал 
Неговото появяване, по време на самото му появяване, след това – той винаги пазел в 
съзнанието си Върховния Бог. Затова не е достатъчно да сме осъзнати – нужна е 
Кришна бхакти, нужно е любящото настроение.  

Тук се споменава, че светците се успокоили, макар дотогава да били тормозени 
от демоните. Затова, когато вътрешните ви демони ви измъчват, просто оставете 
Кришна да дойде; достатъчно е дори просто да очаквате идването му и ще бъдете 
умиротворени. Кришна бхакти е изключително могъща; и без реално проявление, даже 
само очакването ще доведе до промяна. Някъде из писанията се казва, че Кришна се 
грижи на практика за неограничен брой крави, милиарди. Обикновено кравите вървят 
напред, а пастирът идва след тях. Така че даже преди Кришна да влезе в селцето на 
сърцето ви, ще дойдат милиони крави. И дори още отдалеч ще съзрете прахоляка: “Ах, 
ето го, Той идва!” Тогава ще посрещнете първо кравите. А това е голяма промяна – да 
приемете милиони крави в сърцето си. Ала най-сетне и Той също ще влезе. Така че 
дори само да очаквате Неговото идване – това ще внесе огромна промяна в сърцата ви. 

 
 

 
28. Търси, питай и служи 

(Из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 
 

“ Опитай се да научиш истината като се обърнеш към духовен учител. Питай 
го смирено и му служи. Себереализиралите се души могат да ти предадат знание, 
защото са видели истината.” 17 

В този стих има три различни степени, които следва да се вземат под внимание: 
пранипат, парипрашна и сева. Това означава да наблюдаваш, да търсиш, да намериш; 

                                                 
17 „Бхагавад Гита” 4.34 



след това да провериш, да изследваш; и сетне да служиш. За да се случи 
трансцеденталният обмен, най-напред трябва да се срещнем. Обаче да се срещнем не е 
достатъчно – трябва и да проверим. Но и да проверим не стига – трябва да служим.  

Първата стъпка: търсенето или срещата… Можем да се замислим дали ние 
търсим гуру или гуру търси нас. Не мога да дам изчерпателен и удовлетворителен 
отговор, но си мисля, че най-доброто е когато някой ни търси, а ние сме готови да се 
присъединим. В различните школи има различни мнения за това дали човек трябва да 
влага усилия в духовния си напредък или не, дали трябва да допринася активно или не. 
Шрила Шридхара Махарадж казва, че ние сме по-скоро активни участници, ние сме за 
активния принос. Дава се примера с котката и маймуната. Котката-майка носи 
котенцето си в уста, а то не прави нищо, просто виси. Обаче малкото маймунче здраво 
се е вкопчило в майка си. Какво се случва? И в двата случая малкото е пренесено от 
едно място на друго. Ала какъв е приносът: просто висене или вкопчване? Висенето е 
за мързеливците; вкопчването е за тия, които са от маймунския тип. Тъй или инак, 
стремете се да намерите своята майка, която ще ви пренесе. Гуру е и майка, той ще ви 
пренесе… Той или тя, тя или той – трудно е да се каже, но той ще ви пренесе от това 
място към един друг стандарт. Затова намерете този космически пътешественик и се 
вкопчете в него.  

Какво било мнението на учителя на Шрила Прабхупада за него? 
Бхактисиддханта Сарасвати изразил мнение за Прабхупада, когато за пръв път се 
срещнали, и то било: “Той е добър слушател.” Важно качество. Бихме могли да кажем, 
че слушателят е от котешкия тип. Ала сетне, след няколко десетилетия Шрила 
Прабхупада се превърнал в тигър – от малко котенце станал тигър – преобръщайки 
вярата поне на половината свят, ако не и на целия! Обаче ние се боим да се приближим 
до тигър. Затова повечето от практикуващите вместо да си намерят тигър-санняс, 
предпочитат да се оженят за някоя котка. Казват си: “О, тигърът е прекалено страшен за 
мен, по-добре да си взема котка.”  

При все това от малки котенца – е, не казвам, че трябва да станем хищници – но 
нека сме активни, нека станем майки, дойде ли време. Да пренесем онези, които зависят 
от нас, през материалната сфера – от единия бряг на материалния свят до оттатъшните 
крайбрежия на вечността  

И така, най-напред е търсенето; сетне идва проверката. Трябва да намерим 
духовен учител – или той да ни намери – а после трябва да разберем, да проумеем 
какво става. Трябва да има проверка, изследване, понеже не се одобряват както сляпото 
следване, така и задаването на абсурдни въпроси. При все това е нужно да питаме, за да 
разберем. В началото сме пълни с въпроси; по-късно въпросите намаляват и за това има 
две причини. Или започвате да разбирате, или вече нищо не разбирате. Ала това 
вникване, това изследване, продължават за цял живот. Обаче за приятелството се казва: 
първо провери, след това обичай. Не обратното: най-напред обикваш, а после подлагаш 
на съмнение и отхвърляш. Първо провери – сетне обичай; първо изследвай – сетне 
служи.  

И това е третото качество, споменато в този стих – да се служи на по-висш 
авторитет. Защо трябва да служим? Защото познанието и благословиите ще дойдат в 
резултат на нашето служене. Тогава, благодарение на тази божествена среща, 
благодарение на това божествено вникване и благодарение на това божествено 
служене, ще можем да намерим божествените качества. И тогава какви характеристики 
ще открием в духовния учител? Ще открием у него божествените характеристики.  

И така, можем да заключим какво обожаваме в човешките същества. Какво 
боготворим у тях? Ако се доближим повече до духовния си учител и се вгледаме в него, 
ще открием някои божествени качества и всъщност това е, което обожаваме в едно 



човешко същество – божественото. Тогава нека ви задам един друг въпрос: какво 
боготворим у Бога? 

Рамвиджай: Според мен човечността, човешките качества. 
Тиртха Махарадж: Съгласен съм. Така както обожаваме в човека 

божествеността, можем да обожаваме в божественото човечността. Защото 
абсолютната истина, върховният трансцедентален принцип, не може да се роди като 
бебе, за да ви достави радост и да бъде къпан в мляко, вода и какво ли не! Ала Кришна, 
като личен Бог, като личен приятел, любим, син, баща или майка – всичко! – може да 
дойде по такъв начин. Може да приеме всякакви човешки характеристики, само и само 
да се доближи до вас. И считам, че това е най-прекрасният обмен, най-дивната 
динамична хармония: когато божествеността идва като човек, и когато човекът става 
божествен. Затова нека обожаваме божественото у човека и човечността в 
божественото!  

Въпрос на Премананда: Не е ли така, че трябва да се доверяваш на своя гуру, а 
да подлагаш на проверка самия себе си? В такъв смисъл, че не да се чудим дали това, 
което пише в книгите е вярно, а ако се опитваме да го направим на практика и то не се 
проявява в живота ни, значи нещо бъркаме. Така ли е? Питам, защото за западняка да 
изследваш значи да анализираш. 

Тиртха Махарадж: Това е много добро разбиране. Анализирай себе си! Защото 
има мнения, да речем, които настояват -  в писмена или в устна форма – че ако 
ученикът не изпитва екстаз, той трябва незабавно да изостави своя гуру. А никога не 
съм чул да споменават, че може би той трябва да се старае по-усърдно! Единствено да 
се откаже от учителя! Ала е вярно; вместо да анализираме, да обсъждаме, да 
разсъждаваме и да намираме недостатъци, трябва все повече и повече да прилагаме 
метода, за да преминем от външното към истинското. 
 
 
 

29. Да тичаме след Бога 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
 

Имаме една красива молитва, идваща от ваишнавските писания, и тя гласи: “ Ом 
агяна-тимирандхася гянанджана-шалакая чакшур унмилитам йена тасмаи шри гураве 
намаха.”  Ом означава „да”. Това е положително уверение, че целта, към която се 
стремим, съществува. Това е и молитва към духовния учител, като възклицание, 
защото той е дошъл с факела на знанието и е отворил очите ми. Невежеството се дължи 
на материалния живот – то е резултат от илюзията. Илюзия означава да приемаш нещо 
за друго и да не разпознаваш истинската му природа. Илюзията притежава тези две 
функции: да смесваме, объркваме нещата; и да не ги разбираме. Духовният учител ни 
помага да проумеем истинския смисъл на нещата, истинската им стойност. Казва се, че 
е голямо щастие да имаме закрилник, да имаме учител, защото той ще ни помага да 
научаваме все повече и повече за себе си, за божественото и за света.  

Да си преданоотдаден е изключително уникален шанс в живота; защото в 
противен случай би живял съвсем нормално и обикновено. Ала по този начин животът 
ти ще е вълнуващ и изпълнен с неочаквани обрати, с божествени преживявания. И 
зависи единствено от нас как ще осъществим този шанс. Затова трябва винаги да се 
стремим да оползотворяваме по най-добрия начин онова, което ни е дадено. Тъй като 
Кришна идва на помощ на онези, които са Му се отдали, това е възможност винаги да 
бъдем с Него. Така че шансът в живота на преданоотдадения е, че той е изгубил себе си 



за себе си. Той вече не живее за себе си, живее за Бог. По този начин вие ставате 
представители, започвате да представяте линията на своите учители и самия Бог. Това е 
едновременно отговорно и славно. Защото когато хората ви срещат, те ще разбират и 
виждат Кришна и гуру според вас. Затова всички ние трябва да сме добри 
представители на своите учители. 

Един истински учител трябва да принадлежи към последователност. Вие всички 
принадлежите към някаква линия, например семейно потекло, националност, към 
някаква научна линия на своите учители. Но коя е духовната ни линия? Шрила 
Прабхупада казва, че посланието на Кришна може да бъде предадено посредством 
такава последователност, която произтича от самия Кришна. Това е съвсем логично: 
ако линията идва от Господ, тогава най-вероятно и предаденото послание ще касае 
Него. И ако сме свързани с такава линия, ще можем да имаме досег с Върховния Бог.  

Казва се, че пътят, който изминаваш преди да срещнеш Шри Гуру е много по-
дълъг от този, който трябва да извървиш от Гуру до Кришна. Защо? Защото те са 
заедно! Една част от антуража на Кришна са кравите. Но има и друг антураж – това е 
ваишнавата. А въплъщението на ваишнавския принцип е чистият бхакта, или 
духовния учител. И така, ако най-напред до вас достига облакът прах, вдигнат от 
Кришна, след това идват кравите, сетне получавате Неговия даршан, тогава кой идва 
след Кришна? Точно както идва последователността на дните, които честваме: най-
напред е Кришна, след Него чистият преданоотдаден; най-напред източникът на 
енергията, после самата енергия; първо Бог, а сетне Неговият слуга. Много е 
поучително по какъв начин са подредени тези дни18. Винаги трябва да правим това, 
винаги така да тичаме: “ами то кангала кришна кришна боли…19” – да тичаме след 
Бога. 

 
 
 

30. Единен и многообразен 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Шрила Прабхупада бил избран да разпространи посланието по света. За да стане 

ясно, че ако си отдаден на посланието, ако си отдаден на учителя, ти би могъл да бъдеш 
избраният. Да бъдеш избран – с каква цел, в какъв мащаб  – няма значение. Може да си 
световен завоевател, може да си никой ; може да си владетел на царство или просто 
глава на семейството си – независимо какъв е обхватът, ако си посветен, можеш да 
постигнеш съвършенство.  

Но ако говорим за чистия преданоотдаден и ако говорим за Шрила Прабхупада, 
тогава трябва да поговорим и за следването. За мнозина следването е нещо официално, 
въпрос на принадлежност. Видях една рисунка: един човек казва: “Шрила Прабхупада 
рече: „ИСКОН е моето тяло.” Т.е. „организацията, която съм създал, е моето тяло.” А 
на съседната рисунка гуру, Шрила Прабхупада, казва: “Ние не сме телата!” Така че за 
какво говорим? За мнозина, ако принадлежиш официално към дадена група, си спасен – 
независимо какво е поведението ти. И сега не говорим за точно определена 
организация, но хората като цяло биха могли да страдат от такъв вид погрешно 
разбиране: ако принадлежа към някоя църква, към някоя организация, ако принадлежа 

                                                 
18 Има се предвид честването на Джанмащами, денят на появяването на Шри Кришна, и рожденият ден 
на Шрила Прабхупада, Неговият чист предан, който е на следващия ден.  
19 “Аз просто тичам след Тебе, викайки „Кришна! Кришна!” – от набожната песен “Охе ваишнава 
тхакура”от Бхактивинода Тхакура. 



към даден гуру, аз съм спасен; може да съм негодник, обаче съм на сигурно, понеже 
официално принадлежа там. Но това не е истина. 

Как можем най-добре да възславим Шрила Прабхупада? Веднъж неговите 
преданоотдадени го запитали: “Как да те зарадваме, Прабхупад? Като продадем много 
книги? Като доведем нови бхакти? Като изкараме повече пари? Как да ти служим, как 
да те удовлетворим по най-добър начин?” А той отвърнал: „Не, не… Ще ме 
удовлетворите само ако станете чисти преданоотдадени.” Така че може би ние виждаме 
само някои материални ресурси или материални възможности за служене, ала той има 
различен поглед. В това е и нашата надежда – че поне духовният учител би трябвало да 
има божествена визия. Как да удовлетворим Шрила Прабхупада по най-добрия начин? 
Ако станете, ако всички ние станем чисти преданоотдадени. Толкова чисти, колкото е 
възможно. За да зарадваме Шрила Прабхупада нека вложим цялото си старание, 
тръгвайки от настоящето си положение и достигайки божествената равнина.  

Шрила Шридхара Махарадж определя Шрила Прабхупада като шактявеша 
аватар. Това означава специална личност, миропомазана с божествена шакти, с 
божествени сили. Затова можем да кажем, че той е бил избраникът, който да изпълни 
това служене – да представи западния свят на Кришна и да представи Кришна на 
западния свят.  

Въпрос: Тъй като всички учители представят все същото послание, изглежда че 
те би трябвало да са един. Ала виждаме, че гуру са различни: един е притегателен, друг 
– още по-притегателен. Как става така? 

Тиртха Махарадж: Не забравяйте, че божественото се проявява в хората. 
Единството и хармонията на божествеността се проявяват и отразяват в разнообразието 
сред людете. Досущ както единственото слънце се отразява в множество капки роса. 
Затова смятам, че единството и разнообразието са двете неизбежни страни на една и 
съща монета. Тъй като разсъждаваме от гледна точка на ачинтя-бхедабхеда-таттва, 
невъобразимата и едновременна еднаквост и различие, по същия начин и гуру като 
принцип е единен и многообразен. Това не е униформа. Гуру като таттва, като 
принцип, е божествен принцип; и този божествен принцип се проявява по различни 
начини – за да се доближи до хора с различни вкусове, с различно разбиране. Всъщност 
разнообразието от учители служи на целта да даде шанс на разнообразието от люде. 
Защото гуру е и инструмент; той не е просто човешко същество, или личност, или 
божествен представител; хората имат голяма скала от разбирания за гуру. Ала дълг на 
ученика е да разпознае божественото качество в човека. Понеже ако запитате един 
истински духовен учител: “Ти божествена личност ли си или човешко същество, 
обикновен бхакта?” считам че е ясно какъв е отговорът. При все това ние трябва да 
виждаме божественото в човека. И тъй като гуру е отдаден инструмент на Бога, Господ 
ще използва точния човек, за да породи духовен порив, духовно желание у нас. Затова 
един е притегателен, а друг още по-притегателен. 

Същевременно чувствам, че както обсъждахме единството и разнообразието на 
учителите, бихме могли да говорим и за единството и разнообразието на организациите 
или групите. Всред една група от бхакти се култивира едно настроение; всред друга 
група вероятно друго – просто за да се приканят повече хора да се присъединят към 
семейството на Кришна. По този начин считам, че различията са за добро; те показват 
разнообразни страни на божественото служене. Пък и Кришна не е фанатик на тема 
водни лилии; Той харесва и лотоси. В градината му има множество различни прекрасни 
цветя; въпросът е да ухаят хубаво. 
 
 
 



31. Всезнанието и всемогъществото на Бога 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Фактът, че Бог обитава сърцата на всички живи същества се споменава на 

няколко места в “Гита”: “ Аз живея в сърцата на всички създания; от Мен идват 
паметта, знанието и забравата; Аз съм познавачът на Веданта и създателят на 
Ведите.”  И така, живеейки в сърцата, Кришна упражнява своята сила на всезнанието. 
Това означава, че няма тайни от очите на Бога! Колкото и да се опитваме да крием, 
стремейки се да намерим местенце – вън или вътре – където да спотаим нещо, няма 
начин! Той присъства и съзнава всяко желание, всяка радост или всеки недостатък, 
които изпитваме. Нищо не е скрито от Божиите очи; тъй или инак нищо не остава тайно 
– каквото и да вършим, Той го знае. Затова е най-добре да Му се отдадем. Ако свалим 
всичките си карти на масата, без да искаме да стаим нищо, ако разкрием цялото си 
сърце, безрезервно, отново ще стигнем до отдаването. Той и без това знае, по-добре да 
го кажем открито. Кришна знае всичко посредством Параматма. 

При все това, гопите имат тайни. А божественото всезнание е изключително 
провокирано искаме ли да скрием нещо от него. Ако нещо е явно, Той не идва; обаче 
ако е скрито, Той иска да види– “Какво има там? Какво се опитвате да скриете от 
Мен?” И да ви кажа, в сравнение с гопите, хората в материалния свят не разбират нищо 
от криене. Тук няма как да се стаи каквото и да било; ала там гопите се стремят да 
пазят своите тайни. Считам, че всички усещате тежестта на този въпрос. Можем да 
кажем, че Кришна също скрива, не само гопите. Той също е потайник. Но знаете ли, 
един крадец знае всичко за хитростта. Така че ако Кришна стаява нещо, той знае къде 
се крият тайните. А пък гопите – макар да са, така да се каже, простодушни селски 
девойки – си имат някои много сладки и болезнени тайни. Това приканва Кришна да ги 
разкрие.  

Можем да кажем, че Кришна не е всеведущ във Вриндаван. Той има някои 
недостатъци; например, не знае какви чувства питаят преданоотдадените към Него. Не 
разбира защо гопите са толкова влюбени в Него. Затова търси да разкрие тези тайни. 
Не забравяйте, че тръгнахме от търсенето на тайните. Но освен това Кришна е готов и 
да пази тайните. Той е способен да призове Своите слуги, способен е да изтръгне от тях 
тайните им, обаче е готов да ги запази за себе си. Ала мъдрите люде казват, че има един 
аспект на Върховния, който не може да пази тайни. Не забравяйте, че когато Кришна е 
със Своя антураж, с гопите, те танцуват в кръг, обръщайки се с гръб навън, а с лице 
навътре към сърцевината на този лотосов танц. Това означава, че съхраняват тайната 
вътре. Каква е тайната на танца раса, на божествения танц в кръг? Това е Божествената 
Двойка в средата.  

Кришна скрива тайните; изтръгва ги, но ги запазва за себе си. Ала Махапрабху е 
неспособен да пази тайни. Неговото движение също е танц, обаче открит, отворен за 
всички.  

Така че Кришна не може да изяви Своята сила на всезнанието във Вриндавана. 
Затова Му се налага да излезе от Вриндавана. Понякога и затова Той идва на планетата 
Земя – за да усети чувствата на преданите. За да разбере тайните за себе си и да ги 
разпространи.  

А какво да кажем за божественото всемогъщество? Всемогъщ ли е Кришна в 
Голока Вриндавана? В действителност, когато гопалите са заедно, те имат усещането, 
че трябва да закрилят Кришна, защото Той е най-дребният, най-малкият и най-слабият. 
Понякога Му казват: “Почакай, аз ще го направя. Ти си толкова мъничък и слабичък, аз 
ще те пазя.” Добре, лесно е да се признае слабостта в едно приятелство. Но какво да 
кажем за любовните взаимоотношения? В приятелството не губиш нищо, ако покажеш 



слабостта си. Ала разкриеш ли слабостта си в един истински любовен обмен – тогава си 
уязвим! И ние виждаме, че гопите просто търсят Кришна; обаче Кришна тича след 
гопите. В това е голямата разлика. 

Кришна във Вриндавана не е нито всемогъщ, понеже е останал без сили от 
интригите на  Радхика, Лалита и Вишакха; а е изгубил и всезнанието си, защото в 
действителност не знае тайните, гопите крият истинските си тайни от Него. Какво да 
стори тогава? Той казва: “За мен тук няма място! Тук не мога да бъда господарят, не 
мога да съм всесилния, всеведущ Бог. Нека по-добре приема смирена позиция.” 

Ямуна: Аз имам въпрос, касаещ ревността на гопите. Понеже знаем, че в танца 
раса те подкрепят танца на Радха и Кришна, и тяхната любовна история… 

Тиртха Махарадж: Трансцедентална любовна история.. 
Ямуна:… но същевременно те самите лично имат преки чувства към Кришна. 

Както имат и лични чувства пряко към Радхика. Как се справят с това: да са влюбени в 
любимия на своята приятелка?  

Тиртха Махарадж: Всъщност не е съвсем същото. Радхика танцува със Сваям 
Бхагаван Кришна, а гопите танцуват с умножени експанзии. Можеш да провериш в 
„Чайтаня Чаритамрита”; всички различни експанзии Ваибхава-Пракаша, Ваибхава-
Виласа, Прабхава-Пракаша, Прабхава-Виласа са обяснени там и ще откриеш отговора 
на своя въпрос.   

Ямуна: Значи няма място за ревност, трансцедентална ревност?   
Тиртха Махарадж: Има място; дори между различните раси съществува вид 

ревност, защото всеки иска да притежава Кришна. Те желаят компанията Му в своята 
група, в своята раса, в своето настроение. Това също показва, че обсебващата любов е 
по-висша от несебичната. В същото време Кришна е способен да въдвори хармония 
дори между противопоставящите се раси. Затова и ние, на планетата Земя, ако срещнем 
някакво противопоставяне, Кришна е ключът, който да го разреши и да обедини 
бхактите.  
 
 
 

32. Съответстващите качества (санняси) 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол - част 1) 

 
” Бог, Върховната Личност каза: “ Безстрашие, пречистване на 

съществуването, развиване на духовно знание, благотворителност, себеконтрол, 
извършване на жертвоприношения, изучаване на Ведите, въздържание, простота, 
ненасилие, честност, превъзмогване на гнева, отречение, спокойствие, нежелание за 
търсене на недостатъци, състрадание към всички живи същества, свобода от 
алчност, благородство, скромност, твърда решителност, енергичност, сила на духа, 
свобода от завист и от силно желание за почести – тези трансцедентални качества, 
о сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, надарени с божествена 
природа.” 20 

Сега имаме ясна картина. „Тези стихове описват някой друг, не мен!” Затова 
можем да кажем, че “Бхагавад Гита” или ученията, дадени от Кришна, са освен всичко 
друго и един от най-добрите методи за самоанализ и изграждане на личността. Защото 
тук всичко е конкретизирано, дадена е ясна картина: каква е божествената природа, 
какви са божествените качества. Не е така, че: “Просто помисли малко и всичко ще е 
наред. Просто кажи, че си бхакта на Кришна, и готово.” Не, нещата са ясни: ако 

                                                 
20 „Бхагавад Гита” 16.1-3 



отговаряш на този стандарт, значи спадаш към божествената природа; ако ти липсват 
тези качества, значи следва да се усъвършенстваш.  

Ала отново трябва да четем между редовете, да се вглеждаме отвъд думите. 
Защото бихте могли да си помислите, че това е просто някакъв дълъг списък с най-
различни качества, сбрани от тук и там, и че в тях липсва систематичност и структура. 
Но това абсолютно не е вярно. Кришна е изключително последователен и красноречив 
оратор. Той улавя вниманието и съвършено прецизно описва онова, което желае.  

И така, отначало Той говори за определен набор от качества, в групи по три. 
Както са например: абхаям, саттва-самшуддхи и гяна – безстрашие, пречистване на 
съществуването и развиване на духовно знание. Всъщност Той най-напред описва тези 
качества в съответствие със социалните подразделения. Започва най-отгоре; тези 
качества принадлежат на саннясите: безстрашие, пречистване на същността и 
култивиране на знание.  

Какво означава да си безстрашен? В Упанишадите, които са онази част от 
Ведите, която касае гяна, се описва, че онези, които напълно са се отдали, не изпитват 
страх. Тези, които напълно и всецяло са отдали себе си под божествената закрила и 
божествената воля, те никога няма да се побоят. Каквото и да ги сполети, ще знаят и ще 
бъдат уверени, че то идва за тяхно добро. Всеки ще възкликне: „Да! Това е прекрасно!” 
Но когато демоните идват към вас, все още ли ще сте толкова безстрашни? Когато 
звездите, слънцето и луната падат от небесата, пак ли ще сте толкова безстрашни? 
Когато земята се тресе под нозете ви, пак ли ще сте толкова безстрашни? Когато 
фантазията, в която живеете, лежи на късчета в прахта, пак ли ще сте толкова 
безстрашни?  

И така, безстрашието трябва да се практикува от саннясите. А какво означава 
санняси?  

Ямуна: Това е орденът на отречението в живота. Казва се, че брамините са 
учителите на обществото, а саннясите са учителите на брамините.  

Дани: Санняси е онзи, който се е посветил на Бога.  
Тиртха Махарадж: Да, и в този смисъл всички ние трябва да станем санняси; 

ала не като социален или духовен орден, защото тогава кой ще се погрижи за 
следващите поколения? В действителност санняс не е просто отречение, защото то е 
сухо; но е и посветеност, защото тя е сладка. Докато си мислим, че можем да се 
отречем, на първо място това е илюзия; на второ място означава, че разчитате на 
собствените си сили. А нашите сили са ограничени. Ала ако се отдадем и се радваме на 
защитата на Кришна, Неговата мощ е безгранична. “Махатманас ту мам партха 
даивим пракритим ашритаха – махатмите, великите души, се наслаждават на 
закрилата на божествената природа.”21  

Безстрашието стои до пречистването на себе си, саттва-самшуддхи. Можем да 
го интерпретираме и като бхава-самшуддхи, пречистване на чувствата. Тук е споменато 
саттва-самшуддхи; саттва означава съществуване, а самшуддхи – съвършено 
пречистване. Пречистването на съществуването ни върви рамо до рамо с безстрашието. 
И в крайна сметка можем да кажем, че пречистването на съществуването е пречистване 
на чувствата. 

И накрая гяна, култивиране на духовно знание  – това спада към задълженията 
на саннясите. 

 
(следва продължение) 
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33. Съответстващите качества (грихастха и брахмачари) 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол – част 2) 

 
(продължава от предния брой) 
 
“Чудесно! Това не е за мен! Не съм санняси, така че не се налага да съм 

безстрашен,  не трябва да пречиствам съществуването си, а пък знанието е прекалено 
сложно за мен! Харибол!” Добре, ако мислите, че можете да се измъкнете, нека 
разгледаме следващия комплект. Ако това е отредено на саннясите, да видим какво е 
дадено за грихастхите.  “Благотворителност, себеконтрол, извършване на 
жертвоприношения.” Това по-добър набор ли е? “Та то е също толкова сурово, колкото 
за саннясите! А освен това имам и допълнителни проблеми със семейството си – да го 
поддържам, да изкарвам пари, да отглеждам деца… О, толкова много притеснения! 
Смятах, че ако избягна санняса ще бъде по-лесно, но ето че съм уловен на куката!”  

Какво означава благотворителност? Веднъж Трипурари Махарадж даде 
определение за дарение. Той каза: „Ако докато даваш някаква сума пари, усетиш “сст”- 
тогава значи си дал достатъчно.” Когато ти е мъничко трудно. Но нима това касае 
просто парите? Не. Не може да смятате, че с някое дребно дарение можете да купите 
Кришна, или гуру, или ваишнава, или милостта. Тъй или инак, парите ви се дават от 
Него. Те са като въздуха – божествена енергия. Засега въздухът е безплатен; няма данък 
върху въздуха, върху дишането. Надявам се никой не ни подслушва, защото не искам 
да давам идеи на данъчните служби. Дарението е досущ като посвещаването. Защото 
парите ни са нашето второ аз; обичаме си ги толкова много, искаме да си ги кътаме, 
броим си ги, ценим ги точно както самите себе си, нали? Така че ако дадете своето 
второ аз на Кришна, ще се научите да му отдавате и първото си аз. Ала обикновено 
парите са деликатен въпрос. Защото може да си речете: „Е, аз съм един чист, о не, 
исках да кажа – аз съм един беден22 ваишнава, другият е по-богат, така че съм щастлив, 
че той може да даде. Тези дарения не са за мен, аз не мога!” Обаче Бхактивинод Тхакур 
е бил много строг: “Ако нямаш пари, дари времето си. Ако нямаш нищо, дай поне 
малко пепел!” Така че не става въпрос за сума, не е въпросът в количеството – нещичко 
нека дадем. Защото по този начин ще се научим, че трябва да служим на Кришна някак, 
трябва някак да служим на божествената цел. Но отново ще кажа, че не бива да се 
удовлетворяваме с някое дарение към мисията и да теглим чертата: “Хубаво! Извърших 
си служенето.” Не, това не е достатъчно. 

След това себеконтрол. “Но аз съм се оженил не, за да се контролирам, а да се 
наслаждавам на живота! Не съм санняси, моля! Това е още по-сложно!” И сетне – 
жертва. “Работя здраво, ден и нощ, а трябва да правя и жертви?! Това е прекалено! 
Кришна, искаш прекалено много!” Оттук можем да разберем, че съществува огромна 
разлика между грихамедхи и грихастха. Грихамедхи означава „който се наслаждава”, а 
грихастха – който е установен - стха, който е стабилен, устойчив в семейния живот. 
Семейният живот не е разрешително да си ленив или да избягваш трудностите; 
напротив, там отговорността е дори по-голяма. Защото не отговаряш само за себе си, но 
и за семейството си.  

“Добре! Този орден грихастха е много тежък, много сложен. Я да видим какво е 
предписано за брахмачарите.” Саннясите и грихастхите поеха всички трудни видове 
служене; какво остана за брахмачарите? “Изучаване на Ведите, въздържание, 

                                                 
22 Б.прев. Игра на думи на английски: pure (чист), poor (беден) 



простота.” “Боже мой! Това отново не е щастливият живот! Да изучавам през цялото 
време онези заплетени Веди на този санскрит, който ми счупва езика! А после и 
тапася! Студена вода! Спане на пода! Хранене само когато гуру каже: „Яж!” Господи, 
пази брахмачарите! И простота. Но животът е толкова сложен! А умът ми е толкова 
объркан! Може би и тази брахмачария не е за мен…”  

Очевидно е, че няма лесен живот, няма измъкване от трудностите, от 
изпитанията, от шансовете за служене, от отговорността. В каква позиция се намираме 
всъщност няма наистина значение, защото реално се стремим към една и съща цел. 

Нека се опитваме да проявим, да реализираме тези качества в живота си. Ако 
сме брахмачари, нека бъдем истински брахмачари, а не само по име. Ако сме членове 
на семейство, нека приемаме това много сериозно. Ако пък някой е санняси, нека бъде 
много искрен и чист. Проблемите започват когато има смесване: когато саннясите 
започнат да живеят лек и охолен живот като грихастхите, а от грихастхите се очаква 
да живеят като аскети. Така че не бива да смесваме ордените, но каквото и място да 
заемаме в обществото – било в божествената, било в материалната градация – трябва да 
сме много искрени, простосърдечни, естествени и стабилни в позицията си. Тогава ще 
бъде по-лесно да развием следващите качества като ахимса, говорене на истината и т.н. 
– има толкова много.  

Ако се вгледаме в себе си, дали притежаваме в малка или в по-голяма степен 
тези качества, ще можем да разберем позицията си. Това не е въпрос на раса, въпрос на 
таттва е. Така че, ако се самоанализираме от гледна точка на тези стандарти, няма да 
надценяваме себе си. Веднъж се срещнах с един човек, който посещаваше бхактите и 
мислеше за Кришна от три години, но не като посветен преданоотдаден, а просто като 
приятел. Той каза: “Практикувам от три години! Какво още бих могъл да посветя на 
Кришна!?” Сърцето ми направо застина и си помислих: “Може пък да е останало 
нещичко…” 

 
(следва продължение) 
 
 
 
 

34. Съответстващите качества (ванапрастха) 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол - част 3) 

 
(продължава от предния брой) 
 
Въпрос на Яшода: Искам да попитам за степента ванапрастха; какви качества 

се изискват там? Не беше споменато.  
Тиртха Махарадж: Ванапрастха е нещо съвсем просто. Видяхме, че санняс е 

твърде възвишено. Грихастха е прекалено сложно. Брахмачария е много аскетично. 
Може би все пак има измъкване – ванапрастха! Вероятно Кришна иска да запази 
именно това в тайна – Той крие най-хубавото, шоколада! И така, орденът ванапрастха 
не е нищо особено: просто се отказваш от дома, от семейството и от дрехите си; 
обличаш се с дървесно лико и събираш червени боровинки за храна, нямаш право да 
готвиш; и изпълняваш яги и жертвоприношения по цял ден. Ванапрастха ки джай! 
Така че това е скритото шоколадче, което не бе изброено в списъка. 

Ямуна: Махарадж, можете ли да си представите колко ли тежък трябва да е 
семейният живот, след като това е мечтата на грихастхите - ванапрастха. 



Тиртха Махарадж: Всъщност ванапрастха се счита за подготовка за санняс, за 
пълното себеотдаване. Това е преход от светска ангажираност към божествена заетост.   

Разбира се, всички класически стандарти на тези ордени са много трудни за 
практикуване в наши дни. Защото виждаме как ролите са се объркали. Понякога хората 
отиват при саннясите, за да питат за работа или за някаква подкрепа. Понякога на 
брахмачарите им се налага на практика да работят, да печелят пари, вместо просто да 
живеят от подаяния. Понякога и семействата не могат напълно да отговорят на 
изискванията. В наши дни всичко е примесено, затова да се практикува ванапрастха в 
класическия смисъл е почти невъзможно – а не е и нужно, така че не се налага да 
отивате в гората.  

Ала стъпалото ванапрастха идва в един определен период от живота; понеже 
семейният живот е за създаване на потомство. А когато, съобразно естествения 
аранжимент, тази телесна функция за плодовитост започне да запада, това е времето да 
отбележите, че вече трябва да насочите енергията и вниманието си към следващото 
стъпало. То показва, че сега можете да намалите своята прекалена ангажираност в 
светските дела и да посветите повече време на духовното си служене. Така че всичко си 
е подредено от природата и ако внимателно разсъдим, ще разберем защо е наредено по 
такъв начин. Проблемите започват, когато като шестдесетгодишни мъже или жени се 
опитваме да се държим като двадесетгодишни хлапета.  

Това е ванапрастха – остани на своето място, но посвещавай повече внимание 
на духовността.  

Въпрос на Кришна Катха: Възможно ли е да придобием нови качества или 
просто пречистваме онези, които имаме? 

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че първо имаме задачата да пречистим 
тези, които имаме; сетне нека придобием онези, които ни липсват. Ако разчитаме 
единствено на себе си, тогава е невъзможно да се сдобием с каквото и да било. При все 
това, ако Кришна иска да ви даде нещо, нима можете да речете: “Не, благодаря Ти!” Но 
ако Кришна иска да ви отнеме нещо, можете ли да Му кажете: „Недей!” 

Въпрос на Сарасвати: Бе споменато, че изначалното послание е записано в 
сърцата и душите на съществата. Каква е природата на тайната и как се разкрива тя? 
Посланието едно и също ли е, проявявайки се на различни нива?  

Тиртха Махарадж: Това е сложен въпрос – каква е природата на съкровеното 
послание в душата, дадено от Бога в началото. Някои мъдреци твърдят, че душата 
притежава пълно познание, че тя разполага с достатъчно знание да се завърне у дома, 
обратно при Бога. Тъй като душата принадлежи към пара-шакти, или божествената 
шакти, по-висшия тип енергия, ако това изначално съзнание се разкрие, и ако 
външните обстоятелства подпомогнат вътрешното израстване – ако съществува 
паралел и хармония между вътрешните и външните условия – тогава напредъкът е 
безпрепятствен. Понякога има разместване или съревнование между вътрешните и 
външните обстоятелства; въпреки всичко, било от страната на вътрешното послание 
било откъм външните условия, вестта е вярна: “Животът е труден,ала помощта е близо. 
Ти не си центърът на вселената. Съществува божествена подредба. И божествената 
любов е пътят.” 

 
 
 
 
 
 
 



35. Дивният облик 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Въпрос: В главата на „Гита” „ Вселенската форма” в последните стихове се 

споменава, че след като проявява най-различни образи, Кришна разкрива Своята 
изначална форма. Как да разбираме тази изначална форма? 

Тиртха Махарадж: “ Санджая каза на Дхритаращра: “ След като каза това на 
Арджуна, Бог, Върховната Личност, Кришна, показва автентичната си четириръка 
форма, а сега представя двуръката си форма, като по този начин насърчава 
изплашения Арджуна.” 23 

Мисля, че е очевидно: тук в стиха, в оригиналния текст се казва, че двуръката 
форма е личната форма, собствената Му форма – в този смисъл е изначалната. 
Останалите разнообразни аспекти също присъстват. Но казано е, че Той е създал човека 
по Свой образ. Само си представете Индулекха Деви даси с четири ръце! Това би било 
стряскащо. Някакво генетично изродяване! Или пък представете си някой друг, който 
живее в ашрама, да притежава вселенска форма! Ще му бъде трудно да се вмести. 
Затова е добре, че хората са създадени по образ на двуръката форма на Кришна. В този 
нара облик, човекоподобен облик, Богът отговаря на човешките чувства. Науката е на 
мнение, че човешкото въображение е създало един човекоподобен Бог. Това се нарича 
антропоморфен Бог. Ала във всички разнообразни откровения се казва, че хората са 
създадени по образ Божий, затова можем да кажем, че хората са деоморфни създания.  

А какъв бил проблемът на Арджуна с останалите образи – че те били плашещи; 
космичният облик бил твърде стряскащ, четириръката форма била малко по-приемлива, 
но въпреки това не особено обичайна. В индийската иконография изобразяват 
всемогъществото като рисуват множество ръце на различните образи на Бога. Пък 
Арджуна не бил поклонник на Бога, той бил приятел на Кришна. Макар тук, в тази 
глава, да казва: “Ах, аз бях забравил Твоето всемогъщество и мислейки, че сме просто 
приятели, се обръщах към Теб съвсем простичко; сега разбирам величието ти!” той 
въпреки всичко не забравя така лесно приятелството.  

За да влезеш в близка връзка с някого е добре да сте на едно и също ниво. 
Например, във Вриндавана гопалите са готови да се боричкат с Кришна, с двуръкия 
Кришна. Но ако трябва да се борят с четириръкия Кришна нямат никакъв шанс! А и 
двуръката форма на Кришна е достатъчно удивителна! Не Му се налага да проявява 
още допълнителни ръце с цел да доказва себе си.  

От това нека разберем, че дори в наглед съвсем прости ситуации трябва да сме 
способни да разпознаем божественото. Затова е казано: “Който счита муртито за парче 
камък; който гледа на гуру като на обикновен смъртен, или смята водата на Ганг за 
обикновена вода – той е пръв глупак.” Защото тогава не разпознаваме божественото; 
виждаме само някаква обичайна форма, например с две ръце. Може би Той не е Бог 
щом е само с две ръце! Ако в безграничния Бог търсим човешки взаимовръзки и 
аспекти, тогава нека картинката да е пълна: нека да търсим божественото у хората. 
Онази дивна искрица. 

Абхай Чаран: Някои са на мнение, че най-напред Той е проявил Вселенската си 
форма, сетне четириръката, сетне двуръката форма с флейтата и с трите извивки – а 
накрая се е върнал към облика на колесничар. Други пък казват, че не е проявявал 
очарователната форма с флейтата.  

Тиртха Махарадж: Мненията на ачариите по този въпрос се различават. Някои 
казват, че „Гита” е изговорена от Шямасундара или Нанданандана Кришна – 
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вриндаванския Кришна. Други твърдят, че е изречена от Дваракеш Кришна, в неговия 
величествен аспект. И ако разгледаме ситуацията, на тях им предстои война. Няколко 
минути преди битката кой свири на флейта?! Така че тук Кришна идва като наставник, 
като водач, като учител, като Бог; не като любим. Макар да е много нежен към 
Арджуна и да го напътства изключително меко, внимателно, вежливо, при все това Той 
е по-скоро инструктиращ, отколкото любящ. Ала понякога не успява да се прикрие; 
само няколко стиха по-нататък казва: “Можеш да ме достигнеш единствено чрез 
бхакти.” Понякога флейтата просто се показва от дрехата на Кришна.  

 
 

 
 

36. Първите слънчеви лъчи 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
 

Въпрос на Ядунатх: Моят въпрос касае интегритета. Безпокои ме това, че по 
пътя на търсенето и развитието човек е склонен да дисбалансира все повече и повече 
своите качества. Вярвам, че ние предпочитаме да съхраняваме и усъвършенстваме 
своите ангелски, божествени характеристики… 

Тиртха Махарадж: Ангелски! Това ми харесва! 
Ядунатх:… Понякога забелязвам, че наистина на слънце се правим на много 

добри и щастливи. Ала щом слънцето залезе става така, че губим баланс и има някои 
периоди, които са много неприятни. Не искам да се случва така и вярвам, че търсенето 
и практикуването са благотворни, когато са цялостни и могат да се проектират във 
всичките ни аспекти. Затова моля ви, дайте ми някакви напътствия, понеже не искам да 
подпомагам демоничното. И не искам да го виждам в обичните и близките си.  

Тиртха Махарадж: Златото е скрито надълбоко. Надълбоко под земята и трябва 
да копаете дълбоко. Мисля, че някои от златните мини са на хиляди метри дълбочина. 
А самото злато е скрито в рудата. Казват, че в един тон руда се намира един милиграм 
злато.  

Въпреки това ние се спускаме надълбоко; изваждаме рудата на повърхността. 
Какво трябва да се стори най-напред? Трябва да я разтрошите на късове – на малки, 
малки парченца. После какво става? Следва да сложите всичко на огъня. И сетне какво? 
Цялата мръсотия ще излезе отгоре. После трябва да отстраните мръсотията; и едва 
тогава ще получите чистото злато.  

Така че такъв е процесът. Не се изненадвайте, че ако искате да се излекувате от 
някоя болест, отначало още повече ще се разболеете, още повече симптоми и проблеми 
ще излязат наяве. Ала по-късно би трябвало да настъпи интегритета, да дойде здравето. 

Въпросът ти е донякъде шокиращ за мен, защото аз виждам единствено 
ангелски качества около себе си! Да, може и да има някои грешки, но нека забравим за 
тях! Понеже те не са важни, идват и си отиват; ала това, което остава, е посветеността, 
божествената страна. Така че ако се свързваме с относителните аспекти на хората, с 
относителните им недостатъци, виждането ни не е съвършено. Можем да сме реалисти 
и да кажем за крадеца, че е крадец; но нека същевременно имаме по-висшия поглед, 
есенциалната визия, че той е божествена душа. В един смисъл винаги трябва да сме 
способни да разграничаваме между личността и дейността. Действието може да е 
демонично, постъпката може да е лоша или греховна, но човекът - никога! Изказано по 
краен начин: мразете греха, не грешника. 



Обаче това, което споменаваш за залеза и изгрева на слънцето е досущ като 
филм на ужасите! По залез слънце господарят на замъка се превръща във вампир, който 
търси поредната млада девойка, за да изсмуче кръвта й до пълно удовлетворение. Както 
котките – те дълго подмятат мишката, за да направят кръвта й по-сладка; по същия 
начин върколакът преследва дълго девойката, за да я уплаши много повече, обаче… 
губи, защото слънцето изгрява и със силата му е свършено. Така че ако се отдадем 
напълно, изцяло на своите демонични, вампирски качества, ако им посветим повече 
време – слънцето ще изгрее, рано или късно. И преди да успеете да захапете шията на 
девойката, първият слънчев лъч ще ви докосне и прокълната ви природа ще изгори на 
пепел.  

“ Удило аруна…”  – първите слънчеви лъчи са тук! Нощта свърши; защото нощта 
означава тъмнина. Първите слънчеви лъчи тъкмо озаряват тъмнината.  

Може би това е фаза, стадий в духовната ни практика, когато се разкриват 
някакви непознати, неподозирани черти. Но няма значение, нека продължим и те ще 
отпаднат. Това означава пречистване – всичките ви грешки ще излязат на 
повърхността. Ще се изправите пред себе си такива, каквито сте. Ала тогава, по милост, 
пречките ще бъдат премахнати.  

И не бива да забравяме, че всички велики са били тествани. Както Господ Исус, 
когато дяволът дошъл и му предложил целия свят. Или когато го изкушавал: “Щом 
казваш така, тогава скочи; божествената милост ще се погрижи за тебе.” Или Бог Буда; 
всички демони го атакували докато медитирал. Така че изпитанията идват, но ние 
трябва да ги посрещнем и едновременно с това да чакаме по-висшата сила да се прояви, 
по-висшата реалност да ни се разкрие.  

Имаше един филм, който показваше тази случка – когато дяволът отива при 
Исус в пустинята. Черният му плащ беше дълъг до земята; а когато Исус го отхвърли, 
плащът стана съвсем къс. Така че силата му беше посечена!  

Може и да си мислим, че познаваме себе си, но в повечето случаи това е илюзия. 
Ала трябва да стигнем до най-висшето ниво, а то е “ дживера сварупа хая кришнера 
нитя-даса кришнера татастха-шакти бхедабхеда-пракаша – изначалният облик на 
божествената душа е вечен слуга на Кришна, тъй като е междинна енергия, 
едновременно еднаква и различна с Бога” 24  

Ядунатх: Ако се върнем на метафората със златната мина, бихме ли могли да 
кажем: “Дръж ума си съсредоточен върху златото, работи здраво и внимавай да не 
изгубиш цялата мина в някой голям пожар”?  

Тиртха Махарадж: Кой е златото? Вие сте златото, ала покрито с руда – това е 
фалшивото его. Някой слиза долу в мината, извлича те на повърхността, където те 
разбива; след това те изгаря, хвърля те в огъня; и тогава накрая премахва мръсотията. А 
сетне започва да твори прекрасни приношения от това злато за Златния Бог.  

Така че вие сте златото. Грешката е единствено в рудата, във фалшивия егоизъм.  
 
 

 
 

37. Истинското безсмъртие 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, септември 2007, Ахтопол) 

 
Въпрос на Индулекха: В бхакти се казва “Умри, за да живееш” – трябва да 

умрем за себе си, за да се родим за служенето. Веднъж ли настъпва тази смърт или това 
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е постоянен процес? Отдадеността веднъж завинаги ли се постига или тя е постепен 
процес? 

Тиртха Махарадж: Можем да кажем, че и двата аспекта присъстват. Защото ако 
посветим живота си, той вече е посветен; но това не означава, че няма възможност за 
последващо развитие. Мисля, споменавал съм, че кшатриите умират веднъж и 
постигат рая; обаче брамините умират многократно за лъжовното разбиране. Така че 
тяхното умиране е постоянна смърт. Ала за щастие ние не сме брамини, а ваишнави. 
“Онези, които считат, че един ваишнава умира грешат, понеже той завинаги живее в 
Святото Име.”25  

Посветеността, отдаването е вечен процес, безкраен.  
Въпрос: Чайтаня Махапрабху е казал, че трябва да отидем по-надълбоко. 

Дълбочината и тъмнината са много близо една до друга. Чудя се дали това означава, че 
трябва да се срещнем лице в лице със своята тъмна страна. Кой е начинът да се 
изправим пред себе си, да открием дълбините? 

Тиртха Махарадж: Мисля, че методът вече е даден. Възпявайте Святото Име, 
извършвайте служенето си, посветете живота си. Много често бхактите си мислят: 
“Имам общата практика, но се нуждая от още нещо, специално за мен!” Не, всичко ви е 
дадено. Святото име е трансцедентален философски камък, който може да превръща 
желязото в злато. О Господи, може би няма да се наложи да се слиза дълбоко в мината! 
Нужен е просто философски камък! Чрез подобен дивен досег дори вашето ръждясало 
его ще стане пречистено злато.  

Така че всичко е дадено; и мога да ви кажа, че ако някой практикува бхакти 
цялостно, никакъв различен мистичен или какъвто и да било друг процес не липсва в 
тази практика. Защото, например, йогите правят дихателни упражнения сутрин. А кое е 
нашето дихателно упражнение? “ Самсара даванала лидха лока…” Или: йогите 
изтезават тялото като ограничават храненето. А какъв е нашият контрол върху 
храненето? Това е екадаши; и т.н. Нищо не е пропуснато в тази практика. Просто я 
правете добре и се стремете да навлезете надълбоко в тайните на Святото Име.  

Абхай Чаран: Това „навлез по-надълбоко” идва от разговора на Рамананда Рая с 
Чайтаня Махапрабху. Махапрабху пита за целта на живота и Рамананда най-напред 
казва: “Следвай социалните порядки, за да удовлетвориш Вишну.” Тогава Махапрабху 
отвръща: “Това е много повърхностно, навлез по-надълбоко.” Ала когато Рамананда 
споменава према-бхакти, Той казва: “Сега се задълбочи повече! Хайде, още, разкажи 
ми още!”  

Въпрос на Крипадхам: Казахте, че ваишнавата е скрит в Святото Име. Къде 
точно е скрит?  

Тиртха Махарадж: Нима съм казал това? “Греши онзи, който твърди, че 
ваишнавата умира, защото той живее вечно в Святото Име.” Това ли имаш предвид? 
Не, че е „скрит” – той живее в Святото Име, чрез Святото Име. То е нашият живот и 
душа – Святото Име. То е нашата прана. То е амрита! Святото име е амрита – прави 
ни безсмъртни. Мисля, че Бог е скрит в Святото Име!  

Крипадхам: Трябва ли да търсим ваишнавите в Святото Име или просто да се 
стремим да служим на Святото Име?  

Тиртха Махарадж: Добре, какво е Святото Име? Кришна, самият Бог, нали? 
Къде е Бог? Бог е в сърцата на чистите преданоотдадени. Това означава, че Святото 
Име е в сърцата на чистите преданоотдадени. Ала нека ви задам друг един въпрос: кой 
е в сърцето на Кришна? Чистият преданоотдаден. Търсиш единия, намираш и другия; 
опитваш се да намериш другия, а… то е досущ като… 
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Крипадхам: Танц? 
Тиртха Махарадж: Хахаха! Исках да кажа: като търговски трик. Искаш да 

получиш Бога и се налага да вземеш и ваишнавата. Което, според мен, е добра сделка. 
И така, това означава, че трябва да пленим сърцата на чистите преданоотдадени и така 
ще спечелим Кришна. Трябва да се потрудите сериозно за това.  

Сарасвати: Но Бог присъства навсякъде, защо тогава конкретизираме: в сърцата 
на чистите преданоотдадени? 

Тиртха Махарадж: Не, Бог не присъства навсякъде. Може Вселенската Форма 
да е навсякъде; може Брахман-шакти да е навред, ала това не е Бог. Бог е Нанданандана 
Кришна - онзи, който свири на флейтата. Той казва: “Аз не живея във Ваикунтха, не 
живея в сърцата на йогите, но където Моите преданоотдадени възпяват Святите ми 
Имена, Аз със сигурност съм там.”  
            Крипадхам: Това означава ли, че докато мантруваме е добре да се молим така: 
“Господи, заеми ме в служене към Теб.” Значи ли, че служене означава да си зает в 
служба към чист преданоотдаден? И тогава Той ще се разкрие? 

Тиртха Махарадж: Да, може да се каже… 
 

 
 
 

38. Космическият закон 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
 

Съвсем наскоро обсъждахме с мои приятели номерологичните аспекти на 
„Бхагавад Гита” и някой се чудеше къде е сто и осмият стих. Нека проверим. 

“ Докато съзерцава обектите на сетивата, човек развива привързаност към 
тях. От тази привързаност се поражда похот, а от похотта възниква гневът.” 26 

 Но този стих не може да бъде разбран, без да анализираме следващите два, 
затова ще прочетем и тях: 

„ От гнева възниква пълната илюзия, а от илюзията – объркване на паметта. 
Когато паметта е объркана, човек изгубва разума си; а когато изгуби разума си 
отново пада в материалното блато.” 

„ Само личност, която се е освободила от всякаква привързаност и 
отвращение, и е способна да контролира сетивата си с помощта на регулиращите 
принципи за освобождение, може да спечели изцяло милостта на Господа.” 

Ако разглеждаме стъпка по стъпка „Гита”, достигаме до това ниво: космическия 
порядък. Сто и осем е числото на космическия закон. А космическият закон е, че върху 
каквото медитирате, то ще се случи. Казва се, че ако мислите за нещо, то все повече и 
повече ще се проявява в ума ви. Ще се породи и определен вид свързаност, независимо 
дали е добра или лоша. Затова трябва да сме много внимателни какви мисли си 
отглеждаме; какво пък да говорим за практиките, които култивираме!  

Същото се отнася и до духовните практики. Те са много мощни. Така че ако 
искаме да останем в материалната сфера, не бива да се захващаме с духовна практика. 
Затова Рупа Госвами казва: “Не поглеждайте към Говинда, защото тогава ще забравите 
мая.” Ако искате да останете в скута на Мая Деви, не поемайте пътя към Говинда. 
Защото този процес все повече и повече ще се проявява в битието ви – в ума ви, в 
сърцето ви, в ежедневния ви живот.  
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Но същото се случва и в обратния случай, когато съсредоточим вниманието си 
или върху някакви материални обекти, или върху негативни мисли. Както с възпяване 
можем да се потопим в Кришна съзнание, по същия начин можем и да развием мая 
съзнание. Ако започнете да вършите нещо по навик – като си го внушавате, като се 
вглъбявате, като извършвате, повтаряте и обуславяте себе си в тази практика – бихте 
могли да постигнете много добър стандарт, но бихте могли да добиете и изключително 
лоши привички, от които ще бъде много трудно да се избавите. 

Мой приятел ми разказа една случка; историята е сладостна – просто да имате 
представа. Веднъж посетили Радха Кунда. Разбира се, всички били завладяни от 
атмосферата на мястото. Ала най-напред трябвало да отидат до един определен храм; 
затова не поднесли незабавно почитанията си на брега и на водата, и не могли просто 
да се потопят в дълбока медитация върху Радха Кунда. При все това един 
преданоотдаден, който носел в чантата си документи, книги, песнопойки и какво ли не, 
бил толкова въодушевен, че слязъл по стъпалата и се опитал просто да докосне водата и 
да поръси няколко капчици нектар върху главата си. Ала внезапно… Радха Кунда 
просто го всмукала, защото знаете ли колко са хлъзгави стъпалата там… и така, 
напълно облечен, с дхоти, с паспорт и с всичко останало, той скочил в Радха Кунда. 
Искал нещо съвсем мъничко – само леко да докосне водата, но… получил пълна доза.   

Друг мой приятел ми разказа как искал да включи телевизора само за пет 
минутки, просто да изслуша прогнозата за времето – да чуе какво ще е времето утре. И 
същото нещо се случило! Лек досег до телевизора за пет минути… и той моментално го 
всмукал за един час. Какви чудеса! Едни и същи неща стават! Резултатите идват 
съобразно култивирането.  

И така, ние си мислим: “Само пет минутки за мая.” Но не е толкова лесно! Ако 
обърнете внимание на Мая Деви, тя ще дойде: “О, аз съм добре дошла в това сърце, в 
този ум, в това съзнание. Идвам, това място е за мен.” 

Не бива да имаме заблудено съзнание, не бива да имаме мая съзнание. Ала не 
забравяйте, че започнете ли да практикувате нещо като навик, тогава е изключително 
трудно да го промените! Това се наблюдава при пристрастените. Ако някой пиянства, 
виждате, че това е ужасна привичка, която не води до никакъв положителен резултат, 
до нищо – причинява единствено хаос и разруха – при все това човекът не може да 
престане. Толкова е закачен за алкохола. Това е лош навик. Понякога те усърдно се 
борят да излязат от този капан, ала на практика е невъзможно. Могат да се справят 
единствено ако получат подкрепа отвън.  

Не бива да се сдобиваме с подобни лоши привички, защото тогава е по-трудно 
да се поправим. Ако разпознаете една болест в началото и започнете лечение навреме, 
тогава е много по-лесно. А всички ние сме разпознали болестта – това е материалният 
живот – и копнеем за лек. Така че именно това трябва да практикуваме – като навик: да 
ставаме рано, да си мантруваме кръговете, да извършваме служенето си… Тогава 
ненадейно ще си кажете: “Ох, не мога да се избавя от тази обусловеност. Привикнал 
съм да съм смирен слуга на Бога, не мога да се отърва от това съзнание. Боря се да се 
излекувам от тази заразна кришнарска болест, но няма измъкване!” Това е безнадежден 
случай – да забравим Кришна.  

Трябва да внимаваме за какво мислим, и за практиките, които следват от това. 
Процесът, описан в тези стихове, действа и в двете посоки; ако медитираме върху 
погрешни обекти, в крайна сметка ще се сдобием с неправилно съзнание и напълно ще 
забравим духовната страна. Ала ако развиваме духовната страна, също напълно ще 
забравим илюзията. Така че това важи двупосочно: изберете вярното направление!  

Кришна казва, че култивирайки регулиращите принципи на свободата, можем 
да постигнем пълната милост на Бога. Всъщност това е целта, към която трябва да се 



стремим. Целта не са регулиращите принципи, целта е чистата божествена 
привързаност към Кришна. Ала този е пътят, водещ към тази цел.  

И така, това беше стихът за космичния закон: според медитацията и мислите си 
постигате и резултатите. Ще пожънете каквото сте посяли. Това е космичният стих. 

 
 
 
 
 

39. Свръх-космичният закон 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
 

Въпрос на Крипадхам: Защо е по-лесно да се създадат лоши навици вместо 
добри? Защо по-лесно се влиза в лошо съзнание, отколкото в добро? Това кармична 
обусловеност ли е? 

Тиртха Махарадж: И това също. А и не забравяйте, че духовният живот е като 
да караш каруца през хълмовете: нагоре-надолу, нагоре-надолу. Когато трябва да се 
изкачвате, конят се запъхтява и върви съвсем бавно. Стигнете ли на върха, чувствате: 
“О, на върха съм!” Но тогава незабавно започвате да се спускате надолу, и това става 
много лесно и много бързо. За да пропаднете не се налага да полагате никакви усилия – 
то се случва от само себе си.  Ала за да се извисим се налага да се трудим здраво. Уви, 
така е в този свят. Но понеже той е отражение на изначалния, трябва да знаем, че там е 
тъкмо обратното. Тук хората се трудят усилено, за да научат нещо, а много лесно 
забравят; оттатък, в духовния свят, людете се учат с лекота, ала трябва доста да се 
потрудят, за да забравят. Там каручката се изкачва нагоре съвсем леко, а надолу е 
трудно. Те лесно са способни да развият добро съзнание и на практика е невъзможно да 
добият лошо съзнание. Но тук нещата стоят така, че трябва усилено да работим, за да 
достигнем някакво по-висше ниво, обаче е съвсем лесно да пропаднем. Такава е 
природата на нещата. В добавка и лошите обусловености; те сериозно влияят върху 
човека.  

При все това ако видите, че някой е жертва на тези лоши навици, но 
намерението му е добро, това няма голямо значение. Ако някой си играе с огъня, обаче, 
тогава е много опасно.  

Въпрос на Яшода: Според космичния закон, описан в сто и осмия стих, къде е 
милостта?  

Тиртха Махарадж: Космичният закон е справедливостта: ще получиш каквото 
си заслужил. Ала свръх-космичният закон е милостта. Ще получиш по-добро от 
каквото си очаквал. И то се случва именно така през цялото време, но ние сме такива 
глупци, обусловеността ни е толкова лоша, че докато имаме нещо, не осъзнаваме 
ценността му. Веднага щом ни бъде отнето, разбираме стойността му. Например, 
казвате: “О, Боже мой! Омръзна ми да слугувам. Работата ми е толкова тежка, шефът 
ми е такъв глупак, искам просто да се махна!” Ала на следващата сутрин, когато те 
изхвърлят с думите: “Съжаляваме, но трябва да се оптимизира структурата,” тогава си 
мислите: “О Господи, останах без работа! Няма пари, няма приходи, няма работа.” Или 
ако кажете: “Този човек не мога повече да го търпя в живота си! Връщам се при мама.” 
Но само си представете ако ви отнемат съпруга ви, ако той умре. Ще го оцените ли 
тогава? Незабавно ще го оцените високо, много по-високо от преди. Същото се случва 
и с художниците; докато са живи и рисуват като машини, никой не купува картините 
им, ала само щом умрат, всички полудяват по тях.  



Нека ценим нещата докато ги имаме.  
Яшода: Аз по-скоро си мислех за милостта под формата на помощ. 
Тиртха Махарадж: Страданието помага, защото обикновено от него научаваме 

нещо. Можем да кажем, че милостта е по-висшият, скрит принцип. Всъщност ние 
живеем чрез милостта, живеем за милостта, ала понякога забравяме, затова и не 
виждаме. Ето защо казваме, че само справедливост не стига. За да избягаме от капана 
се нуждаем от допълнителна енергия; тази допълнителна енергия е божествената 
милост, безусловната любов. Но страданието също е помощ, провалът също е помощ. 
Прабхупад казва, че провалът е колоната на успеха. Затова в Южна Индия в храмовете 
имат зала с хиляда колони. Недейте обаче да се строите дом с хиляда колони с цел да 
постигнете голям успех. При все това е казано: провалът е колоната на успеха. Ако сме 
достатъчно интелигентни и ако сме допуснали грешка, не бива да правим същата 
грешка отново, понеже сме научили урока. Кришна е внимателен учител; Той знае 
границите.  

И така, според медитацията ни ще дойдат и плодовете. Затова медитирайте 
върху према-бхакти и Тя ще дойде при вас. Защото према-бхакти е милостива. Тя 
също обича да бъде поканена. 

Въпрос на Дамодар: Има ли разлика между Кришна съзнание и Бхакти Йога?  
Тиртха Махарадж: Да. Камса е пример за съвършено Кришна съзнание – 

винаги си Го спомня, винаги медитира върху Него, винаги Го вижда. Ала липсват 
любов и привързаност. Има само страх, само чувства на противопоставяне и ненавист. 
Той виждал в Кришна олицетворението на Смъртта, макар преданоотдадените да 
виждат в Него олицетворението на живота. Бхакти означава обожание, служене, в 
крайна сметка любов. Има огромна разлика! Кришна съзнание не е достатъчно; нужна е 
Кришна бхакти.  

Дамодар: На мен все още ми е трудно да направя разграничение между двете. 
Затова много от нещата просто ги изпълнявам: мантрувам, приемам прасадам…  И 
чакам любовта да се появи. Но изглежда трябва да чакам дълго.  

Тиртха Махарадж: Къде е любовта? Отвътре? Отвън?  
Дамодар: Отвътре и отвън. 
Тиртха Махарадж: Ами тогава… значи я има! Просто протегни ръце… 

Почакай! Почакай! Задръж ги така!  
Много пъти хората питат: “Къде е милостта?! Как мога да постигна милост?” А 

великите винаги отвръщат: “Та тя е с теб, винаги е с тебе, навред, нима не виждаш?!” 
Казваш: любовта е отвътре и отвън. Тя е навсякъде наоколо! Считам, че вниманието и 
грижата на Кришна са с вас. Сега е ваш ред да насочите вниманието и грижата си към 
Него. Наистина да посветите себе си, не просто да изпълнявате някакви дейности – да 
отдадете себе си! Защото иначе не е достатъчно. Бог изплюва хладката вода. Не бъдете 
неутрални. Станете фенове!   
 
 
 

40. Вътрешните капани 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
Нека поговорим по една трудна тема – как с погрешен начин на мислене 

създаваме притеснения в ума си. Например, когато сте изключително негативни спрямо 
себе си, с подобно отрицателно отношение можете сами да си сътворите вътрешни 
демони. Ако казвате: “Толкова съм пропаднал, толкова съм лош, толкова съм 
демоничен “ – ако това е темата на медитацията ви, това и ще ви сполети. Спомняте си 



историята, мисля, че съм ви я разказвал, как един човек мантрувал “Крушна” вместо 
„Кришна” и „Рамо” вместо „Рама”. Мантрувал много ентусиазирано и когато умрял 
какво се случило? При него дошли двама демони на име Крушна и Рамо. Той през 
целия си живот бил викал тези двама демони и те дошли. Така че ако си повтаряте “Ах, 
какъв неудачник съм”, наистина няма да успявате. Можем самички да си създадем 
вътрешни проблеми, вътрешни капани, ако имаме подобен род негативен начин на 
мислене. Така че ако медитирате върху грешките, ще имате греховно съзнание. И в 
много духовни практики хората използват тези юзди, за да контролират останалите. 
“Роден си грешен! Оцапан си с греховете на предците си!” Хайде стига, не съм 
направил нищо! Но това съзнание за греха или чувството за вина, съзнанието за 
виновност е нещо много силно. Или пък в кръговете на преданоотдадените, казват:  
“Ох, толкова ме е страх, че това може да е мая! О, може би това е апарадх!” Те говорят 
повече за мая и за апарадха отколкото за Кришна и за възпяването. Понякога се случва 
така, че вниманието ни е повече върху грешките и върху опасностите, отколкото върху 
положителните страни. Обаче това се нарича мая съзнание, а не Кришна съзнание. 
Точно както на други места понякога говорят за дявола много повече, отколкото за 
Исус Христос. По каква причина?! Та това не е сатанинска секта! 

Затова култивирането следва да е подобаващо. Ако искате да добиете мая 
съзнание, тогава мислете за обектите на сетивата. Но ако искате наистина да се 
посветите на Бога, мислете за Него и за всичко, което е свързано с него. Тогава хитрият 
бхакта ще каже: “О, Гурудев, този свят също е създаден от Господ, така че ако 
медитираме върху обектите на сетивата, ще можем да зърнем божествената красота, 
проявена в тях.” Нали? Внимавайте!  

Едно време Вясадева имал ученик. Той бил стабилен, стриктен брахмачари. 
Вясадева му рекъл: “Днес трябва да изляза да проповядвам. Няма да съм в ашрама.” Те 
живеели в един ашрам. “Ти стой тук, заключи вратата и не пускай никого вътре”  “Да, 
Гурудев, ще последвам заръките ти.” Цял ден той изпълнявал служенето си, чел, 
чистил, правил пуджа, готвил – вършел всичко много съвестно – по залез казал 
мантрите си и всичко през този ден течало гладко и спокойно. Надвечер той си 
помислил: “О, Божиите благословии се спускат, такива красиви облаци са се събрали 
на хоризонта. Може би ще завали дъжд и полята ще родят повече ориз.” И наистина 
завалял силен дъжд, разразила се буря. Той тъкмо приключвал вечерните си 
задължения, когато насред виелицата отвън дочул похлопване на вратата на ашрама. 
Рекъл си: „Това не може да е Гурудев, защото той каза, че няма да се върне днес. Кой 
ли е?! Кой е там навън?” Тогава чул тъничък, нежен глас: “Харибол! Аз страдам тук, в 
бурята. Може ли да ме пуснеш вътре?” Прабхуто си казал: “Това е матаджи! 
Невъзможно, не може да влезеш!  По никакъв начин, това е брахмачари ашрам и 
Гурудев ми каза никого да не пускам.” “Но Прабху, сарито ми е цялото мокро, така ми 
е студено, замръзвам! И вали така силно! Няма да влизам, позволи ми само да се 
прислоня под покрива.” “Не! Невъзможно! Не може! Махай се оттук!” Обаче историята 
продължава. Тя казала: “Как може да си толкова жесток?! Твоят Гурудев не може да те 
е учил да се държиш толкова зле.” Тогава прабхуто се замислил: “Да, вън страда едно 
живо същество. Как бих могъл да понасям страданията на другите?! А и не бива да 
съдим според тялото, тя просто иска да се подслони, в беда е… Добре, просто ще 
отворя вратата и веднага ще си тръгна.” И така, той отворил вратата и дори не се 
обърнал. Жената се скрила в ъгъла на една стая. Ала по-късно прабхуто си рекъл: 
“Вероятно е премръзнала. Е, може би мога да й дам едно одеяло. Пък и малко прасадам 
е останал от вечеря, може би трябва да й дам и него.” Така историята се развивала, 
докато той си мислел колко ли й е студено, колко ли много тя се нуждае от помощта 
му; и в крайна сметка той потропал на вратата: “Пусни ме да вляза!” Обаче жената на 



свой ред отвърнала: “Прабху, след залез слънце е… Добре съм си. Не се нуждая от 
помощта ти. Благодаря ти и за прасадама, и за всичко… Добре съм, ще се справя.” Ала 
накрая прабхуто не могъл да понесе, че няма как да помогне на тази жена, и разбил 
вратата насила. И що да види? Вместо млада жена там седял стар брадат свами. 
Вясадева се бил завърнал в облика на жена, за да го изпита. 

Това е класическа история, описваща ситуацията; как мислите за нещо и 
започвате да се въвличате в ситуацията все повече и повече. А сетне идва пълната 
забрава. Пет минути – цял час. Една малка частица от живота ми – и всичко е отнето.  

Първият проблем е, когато започнеш да си мислиш: “Да, знам, че мая е много 
силна. Но все пак, нека я изпитам, нека се сдобия с по-дълбоко разбиране за силата й.” 
По подобен начин трябва да изграждаме добро, съвършено съзнание, което също е 
възможно. Не само грешки можем да изграждаме в ума си, можем да изградим и по-
добрата страна. Ако наистина сме позитивни, дори да ни споходи някоя трудност, ще 
сме концентрирани върху решението на проблема. Даже да допуснем някакви грешки  
– защото ние сме човешки същества и в процеса на пречистване неминуемо ще има 
грешки – ала не бива да се фокусираме върху грешките, трябва да се фокусираме върху 
решенията. Защото забравим ли да виждаме Кришна в дъното на цялата история, 
всичко е съвсем безнадеждно. Но когато виждаме прекрасно синьо сияние в края на 
този тунел, тогава ще тичаме все по и по-бързо да го достигнем.   
 
 
 

41. Тайното светилище в сърцето 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
“ Мама мана мандире… О мой скъпи Кришна, моля те, завинаги живей в храма 

на сърцето ми!” 27 
Трябва да има нещо постоянно и това е нашата посветеност. Когато йогите и 

различните практикуващи се събрали на брега на Ганг, понеже разбрали, че ще има 
беседа с въпроси и отговори между Парикшит Махарадж и Шукадев Госвами, тогава 
всички научили какво предстои да се случи: че царят ще умре след седем дни, а този 
млад светец ще го напътства. Царят имал едничка молба към събранието – 
присъстващите били стотици хиляди. Той казал: “Копнея майка Ганг да ме приеме. 
Няма значение дали ще живея или ще умра. Имам само една молба към вас, о свети 
люде – нека възславата на Вишну да тече безспир!” 

Същевременно толкова много неща се променят в живота ни. Сега сме заедно, а 
когато се разделим, отново ще настъпи тази промяна. Трябва да съществува нещо 
постоянно – нашата отдаденост, нашето обожание на Бога. Затова моля ви, продължете 
тази неспирна практика. Тя е като фонова вибрация в космичната структура. Човекът е 
досущ като един малък космос; а космосът е точно като едно огромно човешко 
същество. Ала и единият и другият се нуждаят от център. Този център е божествената 
вибрация. Затова ако култивираме тази дивна вибрация вътре в себе си, ще спомогнем 
тя да отекне и навън. Разбира се, поканата идва отвън, тъй като този изначален духовен 
фон винаги присъства; а ние трябва да сме способни дотолкова да се пречистим, та да 
сме в хармония и резонанс с този зов.  

Затова в тази молитва се казва: “О мой Господи, моля те, винаги живей в храма 
на моето сърце.” Това едничко кратко изречение носи толкова много дълбоки смисли. 
То е призив да превърнем сърцето си в светилище, в мъничък параклис. Не е нужно да 

                                                 
27 Набожна песен от Бхактивинод Тхакур 



вдигате „Александър Невски” в сърцето си. Нека това се случва само с великите, 
защото катедралите са посещавани от множество хора. А какво донасяме в храма – 
донасяме греховете си. Ето защо един храм би могъл да се претовари с греховни 
реакции. Затова нека великите се грижат за големите храмове в сърцата си, понеже 
мнозина ще ги посетят и мнозина ще оставят товара си там. Нека направим малък 
параклис, мъничка църквица в сърцата си – тайна, посещавана само от нас. “Моля те, 
Боже мой, винаги живей в храма на моето сърце” Защото връзката между вас и Бога е 
нещо лично, интимно. Има и някои публични последствия, но в крайна сметка това е 
вътрешен път. “Моля те, мой Господи, готов съм да превърна сърцето си в храм, в 
обител за Теб.” Хората обикновено считат, че храмът е домът на Бога. Ала всъщност 
трябва да разберем, че всички къщи, всички сгради са домове на Бога. 

Като божествени души ние живеем в сърцата си – така че те са нашият дом; и 
този дом трябва да е посветен на Бога, Той също да живее там. Това е начинът да 
избегнем самотата. Да живееш в един самотен дом не е кой знае какво щастие; обаче 
ако имаш компания – и ако тази компания е постоянна, ако тази компания е 
запленяваща – тогава никога няма да се чувстваш сам. 

Нека превърнем сърцата си в светилища! А в светилище не можеш да живееш 
егоистичен живот. В храма се отива, за да се празнува; в храма се отива, за да се 
обожава; в храма се отива, за да се служи. Такава е функцията на сърцето. 

И тъй като вътре в тялото най-значимото място е съкровеният параклис, затова 
поставяме знака тилак на челото си. Защото този специален символ указва храма, 
специалното място за Бога. И ако помним, че телата ни, сърцата ни са посветени на 
Кришна, това е много мощна медитация. 

Бхакти е развиване на чувствата, но на пречистените чувства, които не са 
зависими от външни източници или предмети, а се случват в светинята на вашето 
сърце. Затова нека съградим храмове в сърцата си, нека добавим днес поне една тухла и 
да сторим каквото е необходимо. “Мой скъпи Господи, моля те, винаги обитавай храма 
на моето сърце.” Промените може да идват и да си отиват, ала вашият храм трябва да 
остава непоклатим.  

А край храмовете стават чудеса. Например, по време на втората световна война, 
когато Кьолн бил бомбардиран и на практика опожарен до въглен, единствено 
прочутата катедрала останала. Или когато цунамито връхлетя Шри Ланка и някои части 
на Индия, имаше един храм, който по някаква причина се намирал под морското 
равнище поради местния ландшафт. Вълните отнесли всичко освен храма, водата дори 
не влязла в него. Защото в стари, древни времена, ако не греша, Шива дал 
благословията си този храм никога да не бъде засегнат от каквито и да било беди 
Парикшит също се молел постоянното обожание, неспирната възслава на Вишну да 
продължават. Такова е задължението на един храм – да осигурява място за това - ето 
защо вдигнете храмове в сърцата си. Тогава ще ви сполетят чудесата. Може и да имате 
големи трудности, ала тази тайна светиня в сърцата ви ще бъде съхранена.  
 
 
 
 

42. Една сантиментална песен 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
Мама мана мандире… О мой скъпи Кришна, моля те, винаги живей в храма на 

сърцето ми! Ще ти пея прекрасни песни според желанието ти. Моля те, приеми 
моята отдаденост и любов, красивите гирлянди от цветя и сандаловата паста, 



защото Ти си моят живот и смърт. Това е изпълненото ми с обич приношение в 
Твоите лотосови нозе. О мой Господи Кришна, понеже си толкова прекрасен, Ти си 
запленил сърцето и ума ми, затова ще пея за Теб, поднасяйки ти арати с пламъка на 
очите си и водата на сълзите си. Мой скъпи Гиридхари, за мен е толкова болезнено, че 
не сме заедно, затова мога единствено да плача. Моля те, ела при мен!” 28 

Какво се прави в един храм, в храма на сърцето? “Ще пея за Теб!” – не за себе 
си, не за своите грешки, не за побъркания си живот; ще пея на Теб за Теб! По Твой 
вкус. Именно това трябва да се прави в храма. Храмът е за прослава на Бога. “Моля те, 
приеми моите приношения и любов” – и така, храмът е място за посветеност, а също и 
за низане на цветни гирлянди. Защото ние поднасяме и това, наред с множеството 
други елементи на обожание. 

“Приеми всичко това, защото Ти си моят живот и душа, Ти си животът и 
смъртта ми, аз живея за Теб и умирам за Теб. Такъв е дарът ми в Твоите лотосови нозе. 
О Кришна, толкова си красив, че си омаял сърцето, душата и мислите ми. Затова ще пея 
– защото, което не мога да изрека с думи, мога да изразя с песен; и ти поднасям 
обожание със светлината на очите си и водата на сълзите си.”   

Тук възниква въпросът дали е забранено да се плаче пред муртите или не? Ако 
приемате, че е забранено да се плаче пред тях, тогава ще трябва да излезете извън 
храма на сърцето си, да съберете сълзите си и сетне да се върнете да ги поднесете. Ако 
смятате, че не е забранено да плачете пред муртите, тогава можете да продължавате да 
извършвате своята пуджа безспир. Видях веднъж един млад бенгалец да прави пуджа в 
храма Мадана-Мохан, онзи със стъпалата… Той пееше и едновременно с това плачеше. 
Бихме могли да наречем това цялостно служене – всички различни сетива са заети – 
дланите поднасят цветя, гласът пее химни, а сълзите са вместо вода.  

“Мой скъпи Гиридхари, така ме боли, че не сме заедно! Затова мога само да 
плача завинаги. Моля те, ела при мен!” 

Можем да си речем: “Е, хайде сега! Тази песен е твърде сантиментална. Всички 
тези плачове, раздели и молитви… Аз съм млад човек, искам да бъда активен! Не ми е 
сега до плач!” Но веднъж имаше голямо тържество, на което присъстваха неколцина 
млади проповедници, а с тях и един стар свами. И знаете ли, младите свами даваха 
превъзходни лекции! Всички бяха поразени от знанието, което бяха насъбрали. Имаше 
включена брилянтна логика; и необорима философия; и необходимите анекдоти, за да 
бъдат всички очаровани. Това наистина бяха отлични лекции! Веднъж и старият свами 
също даде… не точно лекция, защото беше прекалено стар. Беше толкова стар, че 
просто седеше там и брахмачарите, когато се заседеше твърде дълго или се 
разприказваше прекалено много, донасяха един голям часовник, за да му намекнат: 
“Свамиджи, времето изтече, приключвай вече с лекцията!” Друг път един младеж 
идваше с една кърпичка да бърше очите на свамиджи, понеже, нали знаете, старците 
винаги плачат, или поне очите им са насълзени. Някои възрастни хора имат сълзи в 
очите от старост; други имат сълзи в очите по друга причина. И какво бе неговото 
послание? Той каза със съвсем немощен глас: “Чуйте, като влизате в храма, стремете се 
да поднасяте своите дандавати от цялото си сърце.” Такова беше посланието на 
лекцията. Забравете брилянтната логика; съвършеното философско познание е 
безполезно; смехът е за децата… Мъничко посветеност се опитайте да дадете! 

И така, това сантиментална песен ли е? Да, такава е! Ние живеем поради, чрез и 
за чувствата.  
Не забравяйте, били сте заченати в любов; без съмнение, родени сте в болка, но сте 
били заченати в любов. По какъв начин ще си идете? 

                                                 
набожна песен от Бхактивинод Тхакур 



 
 
 

43. Най-висшето измерение 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.09.2007, София) 

 
Въпрос на Яшода: Махараджа Парикшит е бил щастливец, защото е знаел 

точния момент на смъртта си и колко време му остава. Не си е губил времето. А за нас е 
неизвестно кога ще се случи. Аз лично чувствам, че пилея времето си. Вероятно не е 
възможно да се живее така интензивно като Парикшит Махарадж, но какъв съвет бихте 
дали – как да направим живота си по-интензивен и по-полезен? 

Тиртха Махарадж: Интензитетът е най-висшето измерение. Нулевото 
измерение е точката, защото в нея няма нарастване. Първото измерение е линията; 
второто - равнината; третото са обектите; четвъртото - времето. Времето има две лица: 
ограничение откъм едната страна и вечност откъм обратната. И именно откъм 
обратната му страна са останалите измерения. Петото е сат; шестото чит; седмото е 
анандам – това означава съществуване, съзнание и щастие. Следва осмото измерение – 
интензивното щастие. И след това деветото, но всъщност десетото измерение, понеже 
започнахме от нулата – това е съвършенството, абсолютът.  

Ананда и интензивната ананда – мисля, че дотам е пределът, който можем да 
изпитаме; отвъд него на практика сме неспособни да разберем нищичко.  

Може би звучи донякъде теоретично, но разсъдете! Как е уредено 
пространството – ние не го разбираме в действителност, ала сме свикнали с него. 
Времето е дори още по-сложно, още по-малко сме способни да го проумеем, обаче и 
към него сме привикнали. Вечността не можем да си я въобразим! Съществуването е 
просто една теоретична дума. Съзнание липсва. А ананда, щастието, е мечта. Какво пък 
да говорим за интензивността като измерение?! Ала тъй или инак, аз съм напълно 
съгласен, че именно за нея трябва да живеем.  

Но ти спомена времето. Ако знаех колко време ми остава, бих го използвала по 
такъв и такъв начин. Обаче знаете ли, основно има два типа отношения при хората ако 
разберат, че утре ще трябва да умрат. Единият казва: “Утре ще умра? Тогава нека днес 
се наслаждавам! Това е последният ми ден, нека хубавичко да се възползвам от него.” 
Другият ще рече: “Чакай малко, досега съм пропилял живота си; нека сега наистина да 
направя нещо, което ще пребъде във вечността.”  

Има една история, описваща първото: за човека, който се крие в кладенеца, 
вероятно я знаете. И така, войници нападат селото. Нашият приятел е толкова уплашен, 
че се опитва да се скрие от войниците, от смъртоносната опасност, в кладенеца. Затова 
скача във ведрото и то тръгва надолу, ала остава да виси на въжето тъкмо над водата. 
Отвън - войници. Той си казва: „Ох, спасен съм!” Поглежда надолу към водата и не 
щеш ли, разбира че там живее ламя. “О Господи! Отвън са войниците, а долу - ламята!” 
Отново вдига поглед нагоре и що да види?! Една малка мишка върви по макарата и се 
хваща за въжето. И понеже е много гладна, започва да го гризе – малко по малко. 
Човекът си мисли: “Чакай сега! Ако бързо се изкатеря, войниците ще ме погубят; ако 
мишката прегризе въжето, ще намеря смъртта си при ламята.” Затова започва да се 
оглежда наоколо вътре в кладенеца. Ненадейно съзира пчели в зида. Вижда също и 
меда на пчелите. Бързо забравя за всичко останало, бърка с пръст в меда, облизва го и 
казва: “Меееееееееееееед!” Цоп!  

Такова е положението на глупеца, намиращ се в смъртна опасност, който 
въпреки всичко иска да се наслаждава. А ние бихме ли могли да кажем, че се намираме 



в сигурна позиция? Ако светинята в сърцето ни вече е непоклатима, можем да го 
кажем. Ако ли не, по-добре с плам да се заемем с изграждането й.  

Други биха постъпили като Парикшит: “Остава ми малко време, нямам дори миг 
за губене! Трябва да действам! Трябва да намеря ключа към съвършенството.”  

Ала всъщност няма чак толкова голямо значение точно кога ще си идем, защото 
трябва да сме готови. И не си мислете, че способността за подобна подготовка е само 
притча от древността. Амбика Деви, която живееше тук, в София, можа да определи 
момента на своята смърт. Нейната вяра и посветеност към духовния й учител бяха 
толкова силни, че тя бе способна да контролира смъртта. Затова не бива да считаме, че 
такова нещо е невъзможно. Зависи от нашата отдаденост. Ако се молим за 
интензивност, Кришна лесно може да ни я дари. Подобна способност владеят само 
великите йоги; в „Махабхарата” Бхишмадева е прославеният пример за това – той 
определил часа на своето напускане. Това е една изключително рядка и възвишена 
йогийска мистична сила А вие имахте сестра, която я притежаваше! Сами видяхте: 
физически тя бе съвсем слаба, но от духовна гледна точка бе толкова силна! Така че ако 
имаме очите, можем да видим добри, и не само добри – много добри и най-добри 
примери около нас. Това нещо съществува! Не се налага да се връщаме във времената 
на Пураните. И не можем да речем: “Това са приказки от древни времена.” То се случва 
точно тук и сега. Ако сте истински посветени, можете да победите смъртта. Можете да 
кажете на времето: “Почакай. Аз все още чакам своя скъп Бог, любимия си учител.” И 
времето ще отвърне: “Да. Както пожелаеш. Аз съм твой слуга.” 

Това сантиментално ли е? Не, силно е, мистично е! То е отвъд материалната 
опитност, свръхчовешко.  

И така, интензивността! Пред нас е вечността. Замислете се: ако трябва да 
умрете и можете да отнесете със себе си само три неща, какво бихте взели? 

Яшода: Джапа-малата си.  
Ямуна: Муртите. Някаква шастра.  
Манджари: Нищо.  
Тиртха Махарадж: Бедното момиче! 
Вальо: Само едно: любовта към Бога.  
Шямасундара: Много е трудно, Гурудев!  
Тиртха Махарадж: Знам! Но тогава ще бъде трудно, труден период е.  
Шямасундара: Нищо материално, само реализациите.  
Крипадхам: Нама, Святото Име.  
Премананда: Няколко цветенца, които да поднеса. 
Ямуна: Колко е убеден в срещата!  
Ивайла: Не зная… Вероятно ще се нуждая от любовта, която съм споделяла, 

любовта, която съм дарила и получила. 
Тиртха Махарадж: Значи, би взела определени чувства… Интересен въпрос, 

нали? Имате право да изберете три неща. Което е най-ценното в живота ви – него 
можете да вземете със себе си. И ако е замислите, ще откриете за себе си безценните 
неща в този си живот. Тях можете да отнесете. И всичко онова, което споменахте: 
нама, практиките, шастрите, реализациите, чувствата – считам, че това са в крайна 
сметка ценностите, които притежаваме. Затова трябва да ги развиваме и да обогатяваме 
храма в сърцето си – да събираме в него всички скъпоценности, вечните ценности, 
които ще запазим завинаги.  
 
 
 
 



44. Както облакът покрива слънцето 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.09.2007, София) 

 
 „ Когато въплътеното същество е способно да се издигне над тези три гуни, 

свързани с материалното тяло, то може да се освободи от раждането, старостта, 
смъртта и съпътстващите ги страдания, и да вкуси нектара още в този живот.” 29 

Двете основни категории в този стих са: “дехи” и “деха”; едното е този, който е 
приел тяло, а другото е самото тяло. Деха е ограничението, а дехи е ограниченият. 
Затова от една страна можем да кажем, че живото същество е дружество с ограничена 
отговорност. Защо? Защото не е напълно свободно в действията си. То е ограничено от 
тялото, а тялото е ограничено от времето, от пространството, от възможностите, от 
кармата… При все това то е неограничено от милостта, спасено е от милостта.  

Ала нека първо се спрем за малко на ограниченията. Деха е външното покритие, 
тялото. Колкото и да е чудно, това малко нещо е способно да покрие и ограничи 
безграничната способност на душата. Това доказва, че божествената душа се намира 
под влияние на илюзията; инак не би могло да се случи тъй наречената съвършена 
душа да попадне под ограниченията на нещо толкова дребно и незначително като 
тялото. И така, ако сме деградирали, тогава ограниченото покрива безграничното. 
Безгранично в смисъл, че е различно по качество – материята е способна да покрие 
духа, духовната искра. Затова нашата задача е да преобърнем този процес, така че 
духовното отвътре да може да проникне и изпълни материалното отвън. И ако 
материята, покриваща духа, е ограничение и липса на свобода, следва да разберем, че 
властта на духа над материята – това е свободата. Така че „Гита” и това учение са 
много логични. По същия начин както облакът покрива слънцето; те са несъизмерими, 
слънцето е огромно и е невъзможно да бъде затулено, при все това малкият облак може 
да го закрие от взора ни. Тогава облакът ни изглежда толкова огромен, че той може да 
покрие слънцето, макар че ако погледнете нещата от странична гледна точка, това е 
илюзия. По същия начин незначителното тяло става толкова голямо, фалшивият 
егоизъм, свързан с телесното съзнание става толкова сгъстен и интензивен, че покрива 
духовната искра вътре. Въпреки че ако разглеждаме от известна дистанция или от една 
по-добра позиция, ще видим разликата.  

Ние с готовност служим на деха, на тялото. Виждаме, че родителите се стремят 
да направят всичко възможно да научат децата как да служат на тялото си: по какъв 
начин да се хранят, по какъв начин да се мият, по какъв начин да се държат – през 
цялото време се стремят да ги научат на правила как да служат на тялото и как да се 
грижат за него. Но вие, като бащи и майки, имате още едно задължение и то е да ги 
научите как да служат на душата си, на съкровената си духовна същност – как да се 
превърнат в истински одухотворени личности. Това е дълг също и към самите нас – да 
започнем да служим на своя дух, на духовната си идентичност, на дехи – на онази 
същност, която е приела тяло. Не спирайте до деха, защото дотам са само ограничения; 
трябва да стигнем до дехи, личността отвътре, и да я спасим. 

Въпрос на Яшода: В шастрите се казва, че душата е по-малка от върха на игла. 
И едно друго сравнение: веднъж вие казахте, че муртите ни изглеждат малки, защото 
ние сме далече. Това означава ли също, че и душата е далече от тялото и затова тялото, 
което я покрива, ни се струва много по-голямо от душата. Досущ като слънцето и 
облака.  

Тиртха Махарадж: Такава е играта на илюзията. Както казах в началото, когато 
малкото успява да покрие голямото, това е игра на илюзията. Но в „Следвай ангелите” 

                                                 
29 „Бхагавад Гита” 14.20 



Шрила Шридхара Махарадж казва, че когато малкото контролира голямото, това 
специално качество се нарича любов. Ала нещо е добавено; не става въпрос просто за 
голямо или малко, същината е в емоционалната връзка. А телата на душите в грубо 
телесно съзнание са ограничения, резултат от кармични реакции. За онези, които са в 
грубо телесно съзнание, тялото е просто реакция на тяхната карма. В това няма кой 
знае каква любов. Действие – последица; плащаш цената, това е, което получаваш. 
Обаче за преданоотдадените даже телата се превръщат в инструменти. Така че ако 
променим съзнанието си, тогава дори последицата, така да се каже, започва да се 
превръща в защита. Разбирате ли? Тялото е последица, ала ако се променим, ако станем 
преданоотдадени, тогава даже този резултат от предишните ми постъпки, от мислите и 
желанията ми, се превръща в помощник на духовното ми израстване. Тогава любовта 
се проявява в телесните функции. Тогава можем да кажем, че тялото покрива душата с 
любов; инак я покрива с илюзия.  
 
 
 
 

45. Правилата на свободата 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.09.2007, София) 

 
Какво е свобода? Докато се намираме под магьосническата омая на илюзията си 

мислим, че свобода е онова, което искам да правя. Каквато и прищявка да ми хрумне, 
втурвам се да я осъществя – в това е моята свобода. Много е опасно когато подобен 
подход се съчетае с някаква философия. Рага марга… Но ти служиш единствено на 
тялото! Това е дълбока, тотална заблуда. В името на спонтанната преданост – това е 
груба грешка. Затова трябва да научим какво е истинската свобода и ако сравним 
ситуацията със слънцето и облака, ние нямаме действително понятие за свобода, 
понеже разбирането ни е покрито. Свободата има определени правила; и тези правила 
трябва да бъдат следвани, инак дългоочакваната свобода няма да се случи. Така че 
можем да кажем, че свободата в определен смисъл е ограничена. Ала ограниченията ще 
ни изведат на друго едно ниво на по-необятна свобода.  

Тогава каква е тази свобода? Имате ли някакво определение за свобода? Какво 
се казва най-общо във философията и в науката за свободата?  

Тя е свобода на избора. След това се говори за свобода на действията. Говори се 
за свобода на волята. В действителност не можем наистина да говорим за свобода на 
действията, тъй като сме ограничени от толкова много различни неща, не можем да 
постъпваме както ни харесва; но човек поне може да си мисли и да желае каквото си 
иска. Най-вероятно няма да може да го осъществи; при все това свободата на 
желанието е по-голяма от свободата на действието. Други казват, че свободата е 
разпознатата необходимост. Това отново означава ограничение, но изразено по такъв 
начин, че хората да си кажат: “Ехе!” Разбирането, че нещо е необходимо, че е нужно да 
се направи.  

И така, нашата свобода е взаимовръзка. Свободата ни е ограничена от 
материалните връзки. Ала виждаме, че тя ни се разкрива чрез божествената връзка.  

Човек по структура е подобен на черупка, съществуват пластове в разбирането 
за неговата свобода и възможности. Най-малкият вътрешен кръг са проявените му 
способности – онова, което вече е постигнал. Следващият по-голям кръг са 
възможностите му. Всъщност ние действаме според възможностите си. Бихте могли да 
направите повече от онова, което вършите. Следващият кръг са, да ги наречем, вашите 
задължения. Това означава, че трябва да работим здраво, за да изпълним дълга си. 



Междувременно откривате и своята компетентност – някъде между задълженията и 
способностите си. Но най-големият кръг – това е вашата свобода. Тази свобода се 
постига чрез божествената милост като обективен принцип и чрез нашата отдаденост 
като субективен принос. И така, най-малкият кръг отвътре – това са нашите дейности, 
това, което правим в момента. По-големият кръг е онова, което бихме могли да 
направим, което бихме могли да постигнем. Първото са осъществените задължения; 
второто са възможностите. Мисля, че е очевидно. Можем да направим повече, 
отколкото правим. Обаче сме ленивци и затова не го правим, не осъществяваме всичко, 
което е възможно да се изпълни. Как можем да наречем това? Възможностите – това, 
което бихме могли да сторим. Третото беше дългът – онова, което трябва да направим. 
И някъде помежду им трябва да открием своята компетентност. Какво остана? 
Свободата, най-просторният кръг. Тази свобода можем да я наречем по друг начин – 
призив от Бога. Призвани сте за определена мисия. 

За да минем от едно ниво на друго, трябва да вложим старание, да положим 
усилие. От дейностите към възможностите трябва да преодолеем мързела си. От 
възможностите към дълга трябва да разширим разбирането си и да поемем по-голяма 
отговорност. Защото ако разбера какъв е дългът ми, това означава, че поемам повече 
отговорност. А как да прескочим от дълга към свободата? Това става чрез 
отдадеността. И така, най-напред е дейността, да преодолеем леността; второто е 
интелектът – разбиране и поемане на отговорност; и третото, скокът към свободата, е 
посветеността – да го наречем, емоционалният подход. Следващият път като идем на 
тези три езера, можем да се окъпем и в трите; в първото – за да победим мързела, сат, 
да станем активни; второто – за да разширим мирогледа си, интелектуална баня, чит; и 
третото е емоционалното умиване – да се пречистим от всяко ограничение, дори от 
дълга, и да достигнем свободата - ананда. Сат-чит-ананда.  

Смятам, че е очевидно: бъдете действени, бъдете мъдри и бъдете смирени. 
Тогава ще постигнете свобода. Затова ако искаме да разберем и да определим 
правилата на свободата, ето ги: интелигентно и смирено действие.  

Въпрос на Крипадхам: Това съответства ли на трите гуни на природата? 
Тиртха Махарадж: Ако нямаш достатъчно разбиране, очевидно е, че липсата на 

разбиране е тамастично влияние. Това разбира се ще възпрепятства дейностите ти, 
макар че понякога глупаците са също много активни, което е още по-опасно. Но тук, за 
да преминем от настоящето си положение към своите възможности, ние се нуждаем от 
повече чит. Разбира се, през цялото време се нуждаем от повече чит; сат-чит-ананда, 
и трите участват през цялото време; на един етап едното доминира повече, на друг етап 
друго. Можем да кажем, че за да преодолеем невежеството се нуждаем от повече чит. 
Леността също се включва в невежеството. За да открием правилния начин, по който да 
постъпваме, ние се нуждаем от действие, мъдро действие. А, за да намерим пътя извън 
материалното оплитане, имаме нужда от пречистена саттва. Така че какво беше 
определението? Свободата е мъдро и смирено действие.  

Някои хора казват, че от този живот трябва да извлечем максималното. Като 
говорим за гуните, това какъв тип подход е? Раджастичен. Други пък казват: „ О, нека 
просто си поспим”, те действат напълно под нивото на възможностите си; какъв тип са? 
Тамастичен тип. Ако някой иска да постигне максималното, той е раджастичен; ако 
постига минималното е тамастичен. Какво остава тогава? Оптималното, и то е 
сатвично. А ако посветите своите оптимални решения на Кришна, тогава това е 
преданост, шуддха-саттва. Затова винаги търсете оптималното решение. 

Крипадхам: Къде е предаността в тази свобода?  
Тиртха Махарадж: Е, на мен ми се струва, че „мъдро и смирено действие” е 

просто друг начин да се каже „посветено практическо служене”. Не бих подкрепил 



мнението, че първо трябва да постигнем нещо, пък сетне да станем бхакти. Понеже 
някои хора така мислят. Ала Шрила Шридхара Махарадж не одобрявал това, отхвърлял 
го. Дори в началната точка, където се намираме сега, към своите ограничени дейности 
нека добавим посветеност – за да могат те да се превърнат от карма в карма-йога. 
Имате ли някаква интелигентност, гяна, добавете малко посветеност и тя ще стане гяна-
йога. Имайте своите чувства, но добавете малко посветеност - тогава от бхакти те ще 
се превърнат в бхакти-йога. А ако добавите няколко капки нектар към своята бхакти-
йога, тя става према, према-бхакти. 

Винаги казваме, че трябва да влагаме най-проникновените си молитви, за да 
преминем на следващото ниво. В момента се намираме в сферата на ограничените си 
дейности, ала ако целта ни е да постигнем свобода, ако медитираме върху тази 
посветена духовна свобода, тогава тя е постижима. Затова винаги се стремете да 
добавяте тази универсална визия, че ние работим за вечността, че действаме, за да 
преодолеем смъртта и раждането и да намерим изход от тази необятна материална 
сфера. Тогава с лекота ще понасяме и превъзмогваме малките трудности, които ще ни 
спохождат. Затова бихме могли да кажем, че отдадеността е позитивният и прогресивен 
път към безсмъртието. 
 
 
 

46. Движение за духовно освобождение 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.09.2007, София) 

 
Мнозина се стремят към свободата. Развиват различни дейности като социална 

активност или бягство от затвора – всеки търси свобода, нали? Или някакви 
политически дейности за постигане на тази либерална свобода; други пък си мислят: 
“О, ако се сдобия с повече пари, тогава ще бъда свободен.” Трябва да виждаме колко 
много различни схващания имат хората за свободата. Ала в крайна сметка свобода би 
трябвало да бъде да се избавиш от оплитанията и ограниченията на материята. 
Освободете душата си! Духовно освобождение. Можем да кажем, че ние сме Движение 
за духовно освобождение. SLM.  

Крипадхам: Звучи някак революционно. 
Тиртха Махарадж: О! Бихме могли да го кажем и „Шри Лалита Мадхава30”. Но 

всъщност Шри Лалита Мадхава – това е Движението за духовно освобождение.  
Преминете отвъд гуните и ще се избавите от раждането, смъртта, старостта и 

произтичащите от тях страдания. Така че, когато говорим за свобода или 
освобождение, трябва да разберем свобода от какво? На практика това са 
ограниченията на материалния живот, на телесното съществуване. И разсъдете! Ако 
имаме тази перспектива, че можем да превъзмогнем смъртта, че можем да 
превъзмогнем страданието – нима бива да пропиляваме времето си в конфликти, в 
неудовлетворение или в каквито и да било глупави ежедневни дреболии?! Моля ви, 
добийте това по-висше виждане! Ако разберем, че работим за окончателната свобода, 
за духовната свобода, тогава някаква малка жертва за тази кауза не е кой знае какво! В 
тази светлина да отдадем няколко години от живота си – нима е много? Не чак толкова.  

Помислете, ако ще постигнете вечен живот, но не полагате усилия точно тук и 
сега, тогава ще бъдете ограничени и във вечната си позиция. Защото, да речем, 
осъществявате успех наполовина, имате вечността, но познанието липсва – какво е 
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това? Вечен глупец, нали?! Затова не бива да вършим работата наполовина. Нужно е да 
се свърши цялата.  

И ще се наслаждавате на нектара дори в този живот. Какъв е този нектар? Този 
нектар е щастието. Значи можем да се поставим в такива условия, че да се научим как 
да бъдем щастливи. Говорихме си, че трябва да организираме обучения по щастие. 
Усмихвате се, но това е толкова важно! Хората имат много лоша обусловеност. Те 
страдат и са привикнали да страдат. Трябва да ги избавим от тази лоша обусловеност. 
Те не знаят как да излязат от нея. Повечето се оплакват от работата и от семействата си. 
И всеки ден повтарят: “Ох, толкова е зле всичко, толкова съм неудовлетворен.” Ако 
това е вашата мантра: “Това е лошо за мен” никога няма да сте щастливи или доволни. 
Нали, често се случва така! Ето защо наистина считам това за много добра възможност 
за проповядване и за помощ към нашите събратя – обучение по щастие. Можете да се 
наслаждавате на нектара, можете да сте удовлетворени. И това удовлетворение не е 
онова, което хората търсят отвън, това е вътрешно умиротворение, вътрешно 
доволство, вътрешна пълнота. 

 “ Човек, който се самоконтролира и е непривързан и който не се интересува от 
никакви материални наслаждения, може да постигне чрез практикуване на отречение 
най-висшия съвършен стадий на освобождение от последиците.” 31  

Отново става дума за свобода от последиците. Така че не само от 
ограниченията, но и от последствията можете да се избавите, да се освободите – чрез 
отдаденост. Ала истинското освобождение ще ви се случи; не е така, че ние сами 
освобождаваме себе си.  

Аз мисля, че давам пълна свобода на учениците си. Така че не се налага да се 
борите с мен за свободата си. Но моля ви, нека бъдем партньори в тази свобода. Защото 
само погледнете какво се случва в света навън: людете се борят за свободата си и като я 
постигнат, какво следва? Опорочават я. Злоупотребяват със своята свобода. В духовния 
живот не се налага да се борите за свободата си. Просто не я съсипвайте, не 
злоупотребявайте с нея.  

А за да изживяваме и да прилагаме свободата си, трябва да сме наистина мъдри. 
Недейте да си мислите, че понеже не ви притискам и не ви следя, правите всичко както 
трябва. Трябва да сте изключително бдителни и внимателни, за да разберете какво е 
правилното действие. Така че се налага да работите здраво, за да изпълните със смисъл 
свободата си. И аз очаквам от вас именно такъв тип високо посветена и дълбоко 
осъзната свобода. Защото съм напълно убеден, че ако работим с насилие и под принуда, 
това няма да издържи дълго време. Тук не е казарма, ние не сме армията на Кришна. 
Напротив, трябва да действаме на принципа на свободния избор. “Гурудев, аз искам да 
го направя. Искам да се присъединя към танца. Искам да направя най-доброто, на което 
съм способен, в служба на Кришна.” Това е начинът! Имате пълната свобода какво да 
правите. Ала поднесете усилията си, енергиите си, талантите си в служене. Този е 
начинът да прилагаме и да изживяваме своята свобода. Това е малко по-трудно 
отколкото да сте под пълен контрол. Ако някой дойде при вас и ви казва на всяка най-
малка крачка какво да правите, как да го правите, какво да мислите и какво да не 
мислите, това е за роботи. Роботиката като наука напредва, но на мен ми се иска да 
виждам живи същества наоколо си, а не умни роботи, които действат само по заповед. 
Използвайте дейностите си, използвайте възможностите си, разберете задълженията си 
и изживейте своята свобода. Моля ви, нека бъдем партньори в това велико Движение за 
духовно освобождение! Бъдете свободни, но действайте в хармония. Защото свободата 
без хармония е хаос. Мъдрото и смирено действие – това е нашата свобода.  
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А когато постигнем това, когато реализираме този принцип вътре в своята група 
и вътре в ума си, тогава можем да пристъпим като смирени слуги в лотосовите нозе на 
Шрила Шридхара Махарадж, който дава определението, че свободата е робство – да 
отдадем почитта и обожанието си.  
 
 
 

47. Шахматистите – част 1 
Нежен отвътре, силен отвън 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29.12.2007, София) 
 

И така, дойде вечерта. Това е времето за духовно послание от „Гита”. Нека 
прочетем от Втора Глава, която е резюме на „Гита”. В Първа Глава научихме, че 
Арджуна е обезсърчен. От това незабавно разбираме: “Тази книга говори на мен. Аз 
също съм обезсърчен от живота си. Както Арджуна иска да избегне служенето си, така 
и аз искам да си сменя службата. Той искал да промени цялата подредба на живота си, 
и аз също искам да променя всичко в своя. Прабху, аз съм според шастра, следвам 
неговия пример!” Значи ако сме разочаровани, вече следваме шастра, така ли? Това 
идва от Господ – да си донякъде обезсърчен, а? 

Обаче всъщност отговорите идват от Него. И така, от Първа Глава научихме, че 
Арджуна е объркан, че не знае как да постъпи. Но във Втора Глава ще разберем, че е 
късметлия, тъй като има добър съветник – самия Бог. В своята безизходност той се 
обръща към Говинда. Говинда е онзи специален аспект на Върховния Бог, който ни 
води с флейтата си, а не с тоягата.  

“ Санджая каза: „ Когато видя Арджуна обзет от състрадание, с потиснат ум, 
с очи, пълни със сълзи, Мадхусудана, Кришна, каза следните думи.” 32  

Това е един будещ жалост момент – Арджуна, боецът, плаче. Един воин никога 
не бива да плаче, воинът трябва да се сражава. Понякога сърцето ви, душата ви може да 
плачат, няма проблем. Дори и воините могат да плачат вътрешно. Ала не го показвайте. 
Защото боецът трябва да е смел. Отвътре може да сте нежни, но отвън трябва да бъдете 
силни.  

Ала Арджуна не крие слабостта си. Той е готов да приеме и да признае: “Да, 
объркан съм. Помогни ми!” Такива са симптомите: ако сте объркани може да имате 
подобни прекалено състрадателни чувства, потиснат ум, насълзени очи. Това е начинът 
да привлечете вниманието на Кришна. Тук името Мадхусудана наистина е много 
важно. Защото понякога Кришна слага край на демоничните дейности като избива 
демоните. А можем да кажем, че тези неуместно състрадателни чувства или 
отхвърлянето на дълга в резултат на тях -  това е един вид лошо влияние върху 
съзнанието на хората. Това влияние може да бъде спряно от божествен авторитет. И 
както всички демони са изтрити от лицето на земята от Кришна, по същия начин целия 
демоничен начин на мислене, който е възможно да имаме, изчезва в присъствието на 
Кришна. 

Този разговор се състоял на Курукшетра под едно дърво. Ако посетите това 
място не забравяйте да идете там, тъй като Курукшетра е известно поклонническо 
място от древни времена, но се е прославило още повече заради войната и заради 
беседата на Кришна и Арджуна. Имам един приятел, който веднъж отишъл там на 
поклонение. Като истинско свято място то е много силно, заредено не само с 
историческото минало, но и всички молитви и приношения на посетителите са 
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акумулирани там. Това е изключително уникално място; има мъничък храм и много 
камбанки навсякъде наоколо; и в крайна сметка дървото, под което Кришна разказвал 
всичко на Арджуна. Разбира се там отиват много поклонници и рецитират стихове от 
„Гита”. Не е ли красиво това?! Отиваш в някой храм, на някое свято място и прочиташ 
една глава от любимото си свещено писание? И така, той четял една глава от своята 
„Гита” под сянката на дървото. Знаете, хората обикновено смятат „Гита” за 
повърхностна, в нея не се разисква обожанието на Радха-Кришна; само някакви си 
теории, че душата е вечна и никой никога не умира, че съществува карма, както и 
известни последствия… такива повърхностни неща! Ала докато моят приятел четял 
тези така наречени плитки слова, какво се случило? Едно листо от дървото полекичка 
паднало върху неговата „Гита”. Е, ще кажете: “Имало е вятър. Било е случайност. 
Стават такива неща.” Обаче знаете ли, формата на листото била съвсем обикновена, но 
цветът! Било черно и бяло. Едната половина на листото била тъмна, а другата светла. 
Така че няма значение, че другите казват презрително: “Гита” е повърхностна.” Това си 
е тяхна работа. Не обръщайте внимание. Просто идете на Курукшетра, прочетете една 
глава и чакайте да дойдат Радха и Кришна. 

Всъщност, Арджуна се обезсърчил, когато дългът му станал прекалено труден. 
Когато се налагало да пожертва някои от своите идеали в името на по-висшата истина. 
И цената била толкова висока, че той не бил склонен да я плати. Нима не е човешко? 
Стигаме до някои моменти, в които дългът ни е толкова изискващ, че трябва да 
пожертваме себе си! И дори да решите: “Не! Ще избягам! Няма да го направя!” просто 
останете още малко и се опитайте да се вслушате в божествения съвет. Защото докато 
действаме само със свои сили и според собственото си разбиране, ще си останем под 
известно ограничение. Ала само щом очите и ушите ни се отворят – от някое непосилно 
страдание, от някоя трудност, или защо не и от някакво щастие, то също би могло да 
помогне – тогава ще можем по-добре да доловим божествената същина.  

Затова трябва да се съветваме с божествен авторитет. И точно както Арджуна е 
отнесъл всичките си съмнения пред Кришна, не се притеснявайте да дойдете с каквото 
разполагате. Понеже Кришна видял объркването на Арджуна и също почувствал 
състрадание към своя вечен другар и съратник. В случай, че изпаднете в беда, просто 
потърсете съвета Му. Тогава ще започнат инструкциите. Защото тогава Кришна 
започва да учи Арджуна. Арджуна казва: “Аз съм Твой отдаден слуга. Не знам кое е 
добро за мен, моля те, кажи ми как е най-правилно да постъпя в тази трудна ситуация. 
Шишястехам – аз съм Твой ученик.” Тогава на мига настроението се променя. Досега 
Кришна беше много нежен. Казваше: “О, мой скъпи Арджуна, не е чак толкова 
трудно”, обаче сега, когато Арджуна идва на себе си и казва: “Напътствай ме!” Кришна 
незабавно започва да го посича. Например Той казва: “Ти скърбиш за такива неща, за 
каквито никога не бива да се скърби.” Кришна толкова рязко порязва лъжливия 
егоизъм на Арджуна. Ще кажете: „Къде е порязването? Това е една съвсем любезна 
забележка.” Обаче ако си преведете тези думи, те означават: “Ти си пръв глупак. 
Плачеш за неща, които не са за оплакване.” И това е едва началото! Първият стих, 
първият отговор на Кришна. Но аз не искам да натъртвам прекалено на този момент. 
При все това настроението се променя. Кришна прилага всякакви разнообразни начини, 
за да повлияе на Арджуна, да го поучи и да постигне целта си. Както с пръчката и 
моркова; понякога Той се стреми да погъделичка самочувствието на Арджуна, друг път 
го срязва и смачква. Както и да е, в крайна сметка Кришна постига каквото си е наумил. 
Той оставя на Арджуна пълна свобода: “Аз ти разкрих тайните, сега ти сам решавай.” 
Разбирате ли, Кришна е международен гросмайстор по шах; разиграва всички фигури и 
накрая, когато няма изход, казва: “Ти си на ход, ти решаваш.” И Арджуна казва: “Да! 
Напълно приемам каквото ми каза.” Затова си мисля, че Арджуна по произход трябва 



да е унгарец. Защото, когато изгубим всичко, ние казваме: “Да, да, точно така, тъкмо 
това имах предвид.” Той поне се оказва почетен унгарец, тъй като ние имаме 
способността да създаваме преимущество от недостатъка си. Но тъй или инак, с 
каквото и да разполагаме, можем да служим на Кришна, можем да идем при Кришна 
без проблем.  
 
 
 

48. Шахматистите - част 2 
Дълбоки въпроси 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29.12.2007, София) 
 
 
Въпрос на Дамодар: Аз имам четири въпроса и не зная дали да ги задам 

всичките. Първият е: какво е Бхакти? 
Тиртха Махарадж: Какво е Бхакти? Не знам! Нямам представа. Вторият 

въпрос? 
Дамодар: Каква е основната разлика в обожанието на Вишну и на Кришна? 
Тиртха Махарадж: Човек може да изостави обожанието на Кришна, но никога 

не може да изостави обожанието на Вишну. Защо!? Защото Вишну никога няма да те 
разочарова. Когато и да Го помолиш за нещо, Той ще го вземе под внимание и ще се 
погрижи. Обаче Кришна е съвсем различен тип. Първо те кани, а сетне те изпраща 
обратно вкъщи. Казва ти: “Ела при Мен, включи се в Моята кампания и ще бъдеш 
щастлив,” присъединяваш се, а къде е щастието? Той има много специален подход, 
винаги те изпитва. И премахва всички препятствия, всички привързаности, които имаш. 
Обаче всички. Всички онези, които толкова много харесваш – дори те ще ти бъдат 
отнети. Затова някои от Неговите преданоотдадени се обезсърчават. И когато ги 
призове Светлата Богиня вместо Тъмния Бог, те са готови да изоставят служенето към 
Него. Което никога не се случва на Вишну с Неговите поклонници. Никой не се отказва 
от служенето към Вишну. Ала някои се отказват от служенето към Кришна – заради 
служенето към Радха.  

Вероятно това беше донякъде заплетено обяснение. Но ти ми зададе дълбок 
въпрос и аз трябваше да дам дълбок отговор.  

Дамодар: Може би третият въпрос ще бъде дори още по-дълбок. 
Тиртха Махарадж: Давай! 
Дамодар: Какво е мястото на Бог Чайтаня всред Вишну и Кришна? 
Тиртха Махарадж: Той не е включен в този списък. Защото в Неговата личност 

разделената индивидуалност на божествеността се слива отново. Знаете какво е 
значението на Гоура. Говинда Радхе. Той обединява. Той е Богът на единението, можем 
така да го наречем. Той е онзи необикновен аспект, в който двете отделни същества 
Радха и Кришна се търсят един друг. И когато Тяхното търсене става толкова 
интензивно, когато Те станат толкова близки, че на практика се сливат – това е 
Чайтаня. Можем да кажем, че Той е двойна инкарнация, двоен аватар. И можете да 
видите как тези две личности се проявяват в Него. Външно Той е монах, следващ 
изключително стриктно всички правила и предписания. Ала вътрешно е досущ като 
гопи. Когато се намира в настроението на Своята екстатична медитация, Той участва 
във вечния танц на Кришна. А когато си възвърне нормалното състояние на съзнанието, 
тогава отново се държи като човешко същество, като мъж. Така че това е един много 
деликатен аспект от разбирането за Бога. Ала се казва, че когато Кришна започне да 
търси самия себе си крайно интензивно – тогава е времето да дойде Чайтаня.  



Трябва да прочетете тази прекрасна книга „Търсейки съвършената цел в 
живота”33 , в която Махапрабху разговаря с Рамананда Рая. Махапрабху също е много 
добър шахматист, досущ като Кришна. Понеже Той започва с: “Би ли ми казал нещичко 
за целта на живота?”, започвайки от Адам и Ева. Но какво иска всъщност да чуе? Иска 
да чуе върховната истина за раса. Него изобщо не го интересували първоначалните 
отговори на Рамананда Рая: “Обожавай Бога – това е целта на човешкия живот.” Той 
казал: „Добре, но това е някак повърхностно, влез по-надълбоко! Какво друго би 
предложил?” И през цялото време Рамананда навлиза все по-навътре, дава нови и нови 
идеи. И винаги цитира шастрите. Но Махапрабху все още не е удовлетворен: “Има ли 
още нещо, което да предложиш?” В крайна сметка Рамананда казва: “Да, има още една 
стъпка, обаче не мога да цитирам никоя шастра.” И той започва да дава отговора, но 
тогава Махапрабху го спира: “Щом не можеш да цитираш шастрите, не казвай 
истината!” От това можем да разберем, че действителната истина е отвъд шастра. Тя 
не е разкрита, не е записана. Най-висшите аспекти на истината ги няма в книгите. 
Истината е жива! Зависи от вашата реализация доколко можете да се доближите до 
божествеността. Това няма нищо общо с някакви теории, съдържащи се в книгите.  

Такава е позицията на Чайтаня – най-висшият божествен обединяващ аспект на 
мъжкото и женското, на черното и бялото, на Радха и Кришна. Бог е Той, Богинята е 
Тя. Понякога Те са разделени, понякога са заедно. Четвъртият въпрос? 

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

49. Шахматистите – част 3 
Дълбоки въпроси 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29.12.2007, София) 
 
 
(продължава от предишния брой) 
 
Дамодар: Четвъртият въпрос е още по-дълбок. Каква е разликата между 

Кришна-бхакти и гуру-бхакти? 
Тиртха Махарадж: Кришна-бхакти за повечето хора е теория. Гуру-бхакти би 

могло да бъде практическо преживяване. Давам ви един пример; кажете ми къде е 
грешката. Да речем, че има един много добър преданоотдаден. Той изпълнява своята 
садхана много добре: всяка сутрин се събужда навреме, мантрува си кръговете, след 
това отива на работа, вечер отново прави някаква духовна медитация, чете шастрите. 
Та това е примерът; къде е грешката?  

Отговори: Къде са бхактите? Къде е гуру? 
Тиртха Махарадж: Да, нещо в този ред на мисли. Можем да следваме всички 

подробности, всички правила и предписания по най-добрия начин, на който сме 
способни. Ала ако не действаме и не живеем за удовлетворението на някого – бил той 
брат, сестра, гуру или някакъв друг авторитет, какъвто и да е – ако не живеете за тяхно 
удовлетворение, няма да чувствате раса. Защото именно това практическо служене ще 
донесе удовлетворението. Ако живеем, ако обичаме, ако работим за някого – тогава е 
съвсем осезаемо! Иначе е теоретично – просто драскаш по повърхността, но никога 
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няма да стигнеш до същината. Понеже същината не е в ума; не става въпрос за 
интелекта, а за сърцето! Ако приемеш гуру с ума, ще имаш големи проблеми. Защото 
рано или късно представите ти ще се променят и той няма да отговаря на очакванията 
ти. Ала приемем ли гуру със сърцето, тогава тази връзка ще се развива. Казано е: онези, 
които не обичат, а единствено използват и сетне отхвърлят, те не знаят нищо за 
любовта. Но тези, които приемат гуру със сърцето си, които обичат гуру от сърце, те 
просто го обичат – без обяснения! Нима можеш да обясниш защо обичаш някого? Това 
не подлежи на обяснение. Щом можеш да кажеш защо обичаш, значи не обичаш 
наистина.  

Така че каква е разликата между Кришна-бхакти и гуру-бхакти? Казват, че 
посредством гуру-бхакти можем да проумеем какво представлява Кришна-бхакти. 
Приемете го като обучение.  

Обаче знаете ли, тези типове до един са много добри в шаха. Обикновено и гуру 
е добър шахматист. Тъй както Кришна е добър шахматист, Махапрабху е добър 
шахматист, гуру също знае как да мести фигурите. Но накрая той ще каже: “Изборът е 
твой. Постъпи както искаш.” И ако си умен, тогава ще отвърнеш: “Да, Гурудев! Точно 
по този начин го исках.” Ако си загубил играта, поне се дръж на положение.  

Можем да кажем: ако гуру-бхакти е толкова болезнена… не, ако гуру-бхакти е 
толкова прекрасна, колко ли по-прекрасна трябва да е Кришна-бхакти. А какво пък да 
говорим за Радха-дасям?!  

Много хубави въпроси! Всъщност на тези въпроси е невъзможно да се отговори. 
Защото те са лайтмотивът на живота ни. Те са предметът на нашето търсене.  

Въпрос на Яшода: А съществува ли изобщо Кришна-бхакти, тъй като знаем, че 
Радха поднася цялото служене на Кришна, затова и искаме да станем слуги на 
Радхарани… Кой тогава служи на Кришна? Никой не може да отиде при Кришна и да 
рече: “Аз съм Твой слуга.” 

Тиртха Махарадж: Е, някои могат да го направят. Но този въпрос не е ли някак 
теоретичен? Кришна-бхакти?! Да, Кришна-бхакти съществува. Но съществува само до 
известен предел. Шрила Шридхара Махарадж описва как в своя разгръщащ се път в 
служенето към Кришна, най-накрая Го срещаш и питаш: “О, мой Господи, аз съм Твой 
слуга, как мога да ти служа?” Само си представете този миг. Най-сетне жадуваната 
среща с Бога! Най-сетне можете да говорите лице в лице. Питате Го: “Аз съм тук, как 
да Ти служа?” Той отвръща: “Нямам представа! Аз не знам нищичко за служенето към 
Мен. В служенето към Мен има един авторитет и това е Моята любима Шримати 
Радхарани. Така че ако искаш да Ми служиш, иди при Нея, присъедини се към Нейната 
кампания.” 

Това е Кришна-бхакти – да минем в отсрещния лагер. 
Въпрос на Ямуна: Един от нашите учители казва, че Вриндавана е за глупците,  

а че истинските поклонници отиват в Курукшетра. Бихте ли ни разтълкували това? 
Защото ние винаги казваме, че Вриндавана е мястото на раса. Както сам казахте, някои 
считат „Гита” за повърхностна, а Курукшетра е място за битки, не за раса. 

Тиртха Махарадж: Защо Курукшетра е спомената в този аспект? Всъщност, 
това е разказано в драмите на Рупа Годвами „Лалита Мадхава” и „Видагдха Мадхава”: 
как Радхарани се моли, когато Те отново се срещат на Курукшетра след толкова дълга 
раздяла: “Същата пълнолунна нощ е, същият нежен ветрец, Той е същият Кришна, и аз 
съм си същата аз, ала при все това не можем да се затичаме и да се срещнем… Защото 
тук не е Вриндавана, тук е Курукшетра, където нашата раса, нашето настроение е 
различно.” Затова от тази гледна точка ние считаме Курукшетра за най-висшата 
неосъщественост на желанията. Всичко е налице, но срещата не може да се сбъдне. 
Това е изключително интензивен момент. По-интензивен от другата възможност, 



когато съществува реален шанс да се срещнат. Ето защо ние приемаме срещата на 
Радха и Кришна в Курукшетра за много висша. 

Ямуна: Ако ми позволите втори въпрос, погрешно ли е човек да почита 
Курукшетра, считайки я за най-висшето място на обожание, защото там Радхарани 
отхвърля Кришна и защитава Своята раса? Тя отказва да отиде с Него в Матхура, за да 
съхрани Своето настроение; Тя казва: “Не, аз съм във Вриндавана, Ти ела там.” Това 
погрешен начин на мислене ли е?  

Тиртха Махарадж: Ами, както ви казах, Кришна е гросмайстор по шах, 
международен. Защо? Той играе номера на Арджуна. Обаче ще кажете: с момчетата е 
лесно; по-трудно е с девойките. Той много добре знае как да обезоръжи Шримати 
Радхарани. Какъв е Неговият подход? Започва да се прави на смирен. Казва: “О, Аз те 
оскърбих. Трябва да помоля за прошка, докосвайки лотосовите ти нозе.” И тогава 
Кришна е готов да се поклони пред Шримати Радхарани. Обаче Тя също се оказала 
добър партньор. В този миг Тя не отвърнала: “Най-накрая си призна грешките.” Тя 
казала: “Какво?! Ти искаш да докоснеш нозете ми?! Не, не бива! Нека аз да докосна 
Твоите нозе.” Така започнало едно божествено съревнование.  

 
 
 

50. Прилагане на идеалите на практика 
Духовното градинарство 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29.12.2007, София) 
 

Въпрос на Рамвиджай: Моят въпрос е следният: виждаме, че има много хора, 
които с готовност приемат бхакти за идеал в живота си, сред тях и аз самият. Вярваме, 
че това е най-доброто нещо, с което човек може да се занимава, най-добрият начин, по 
който да се живее. Въпреки всичко, понякога срещаме големи трудности в прилагането 
на това на практика, имам предвид в претворяването на идеала в практическия живот. 
Каква е причината?  

Тиртха Махарадж: Именно в това се състои разликата между теория и 
практика. Защото теоретично можем да се съгласим: “Да, бхакти-йога е най-добрата, 
най-прекрасната, най-ефективната, тя е всичко! Но не за мен.” Нали? Нека обаче 
зададем въпроса по по-позитивен начин: как да приложим теорията на практика? 
Защото, мисля, всички ще се съгласим, че да работим, да живеем и да дишаме за 
божественото единение, за срещата на божествените Красота и Любов в сърцата ни – 
кажете ми нещо по-висше от това! Ако ми посочите нещо по-висше, аз ще ви 
последвам! Незабавно ще ви се отдам. Ако ли не, тогава е наш ред да се отдадем на 
този идеал.  

И всички ние се стремим да приложим тази теория на практика, било с по-голям, 
било с по-малък успех. Това също така е и процес. И тъй като нещата в природата се 
случват съвсем бавничко, трябва да чакаме половин година, или години, за да получим 
плод от някое дърво… Засяваш семката, влагаш я в почвата и трябва да я поливаш, да 
се грижиш за нея години наред и тогава след известно време може би ще се появят 
първите незрели плодове. Ала колкото и да са кисели, колкото и да са зелени, мои са! И 
затова са сладки.  

Но продължавайте да отглеждате своята градина. Следващата пролет 
разгледайте ябълковите дръвчета – ще видите хиляди и милиони цветчета по клоните! 
Едва няколко ще дадат плод. Всички цветове служат на живота, при все това само 
няколко ще принесат плодове. А най-добрите плодове са на върха, винаги облени от 
слънце. Има плодове нападали под дървото, други все още се държат по клоните, но са 



изгнили отвътре. Няма значение, продължавайте да отглеждате градината си; ще 
дочакате да пожънете своята реколта.  

По същия начин, дори да нямаме пълен успех в прилагането на теорията на 
практика, нека продължим култивирането. Ще му дойде времето. Ако понякога 
възпяваме, тези мелодии и тяхната хармония ще въздействат на сърцата ни. Това ще 
доведе и до промяна в нашата визия.  

И докато имате незначителни проблеми това означава, че нямате големи 
трудности. Защото в истинската трудност незабавно разпознаваш и истинските си 
приятели. Затова докато се карате, докато имате толкова време, че да го пилеете в 
препирни помежду си, аз се чувствам спокоен.  

Отглеждането изисква време, затова трябва да култивираме своята практика; но 
по-късно тя ще се превърне в наше виждане, ще стане наша втора природа – или първа 
природа. А това вече се нарича успех. 

Рамвиджай: Гурудев, би ли коментирал прочутата християнска пословица 
“Пътят към ада е постлан с добри намерения”? 

Тиртха Махарадж: Има и друга известна християнска поговорка: “Дори и 
дяволът цитира Библията.” И така, да цитирам ли шастрите относно добрите 
намерения?  

Рамвиждай: По-скоро исках да попитам какъв е смисълът на този израз? 
Тиртха Махарадж: Това е преданост, в която липсва интелигентност. 

Например, гуру ти казва: “Прекопай градината. Можеш ли да извадиш плевелите от 
градината?” И ти отвръщаш: „Да, Гурудев!” втурваш се в градината и изтръгваш 
всички растения, които той е засадил с такива усилия. Посветеността е налице и в 
градината вече няма нищо! Опустошителна преданост! Сетне се връщаш в ашрама и 
казваш: “Гурудев, работата е свършена, всичко е заравнено.” Това е отдаденост, 
лишена от интелигентност. Затова можем да кажем: питайте преди да направите нещо. 
Затова и в някои ашрами имат тези вътрешни правила: ако счупиш нещо – донеси ново; 
ако не знаеш нещо - питай; ако вземеш нещо – върни го на мястото му. Съвсем 
простичко.  

Въпрос на Дани: Казахте да питаме ако не знаем. Но основният проблем не е с 
нещата, които не знаем, а с онези, които не знаем, че не знаем. Как да попитаме за тях, 
след като не знаем, че не ги знаем?  

Тиртха Махарадж: В това се състои истинската интелигентност. Това е много 
важно. Защото знаете, повечето от начинаещите и скудоумните не знаят какво не знаят. 
Веднъж Далай Лама давал лекция – публична лекция в огромна зала, присъствали 
хиляди хора. И един млад човек рекъл: “Аз имам забележка.” Казали му: “Нека най-
напред чуем лекцията и после в края може би ще може да кажете ако имате въпроси 
или забележки.” Обаче той бил много напорист и казал: “Не, не, не!”  И започнал: “Аз 
изучавам будизъм вече три години и тук има някакви грешки!” Не могли да го спрат да 
направи своите глупави коментари. Изключително нелюбезно! Липса на съвсем 
елементарен етикет! Ти изучаваш будизъм вече три години!? И казваш на най-големия 
авторитет в будизма: “Тук има някаква грешка.” Какво е това?! Най-напред се научи на 
смирение. Понякога люде, които са наистина невъзпитани, си мислят, че имат познание 
и че могат да поправят. Трябва да си знаем мястото. 

Интелигентност означава да постигнеш стремежите си. 
 
 
 
 
 



51. Насилствена бхакти 
Като парче хляб 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 29.12.2007, София) 
 
 

Въпрос на Прана Кришна: Един практичен въпрос. Когато Садху Махарадж 
беше тук, той даде много хубаво определение за целите на нашата практика – да водим 
благочестив живот и да изграждаме връзката си с Бога. Какви са признаците, че по 
правилен начин сме изградили връзката си с Бога и че не допускаме грешки в 
практиката си, че наистина правим стъпка към Него, а Той прави стъпка към нас? 

Тиртха Махарадж: Това е добър въпрос. Искаш да видиш резултати? Стига с 
тези теории, стига с тези невидени истини. Това означава, че искаме да мерим. Което 
пък значи – илюзия. “Мая” означава не само „не това”, “мая” също значи „да 
измериш”34. Така че искаме ли да измерим Бог, това означава илюзия. Искаме ли да 
видим резултатите – това е илюзия. Онези, които имат дълбока вяра, не се нуждаят от 
доказателства. Те са почти слепи. “Няма значение дали ще покажеш лицето си или не, 
аз не искам нищичко! Аз съм Твой вечен слуга.” Може би това е донякъде отклонение, 
нямах намерение да говоря за това на тази лекция, но сега то просто дойде. Защото аз 
съм споменавал, че Кришна в  крайна сметка дава на Арджуна пълната свобода да каже 
“да”. И същото нещо присъства и в най-висшите учения на Махапрабху. Понеже какво 
казва Той в „Шикшащака”?  “Аз съм Твой безусловен слуга – независимо какъв е 
ответът ти: дали ще ме приемеш или ще ме отхвърлиш, аз съм тук и съм Твой слуга, 
безпрекословно.” В „Гита” Кришна говори като Бог; затова Той предоставя “пълна 
свобода” на избор на Своя ученик. В „Шикшащака” Кришна говори като слуга, като 
преданоотдаден; и там Той не дава никаква свобода на Своя възлюбен Бог. “Не можеш 
да избягаш от мен.” Така че Бог дава свобода, ала преданоотдаденият не оставя никаква 
свобода. Чайтаня Махапрабху не обича послушно: “Ами, можеш да си вървиш, постъпи 
както искаш…” не, Той казва: “Каквото и да правиш, аз съм Твой”. Което след себе си 
води: „Ти ми принадлежиш.” Това е истинска обсебваща любов. “Ти ми принадлежиш. 
Не си свободен да си тръгнеш, мой Господи. Аз съм Твой – а това означава, че и Ти си 
мой! Ти не си свободен.” Така че ако се питате за значимостта на Чайтаня Махапрабху, 
в това е Неговата значимост – Той обича обсебващо. Бог предоставя свобода; но когато 
Бог идва като поклонник, Той не оставя никаква свобода. Това е Кришна-бхакти – 
когато изгубиш свободата си, когато дори Бог губи Своята свобода. 

И така, как да не допускаме грешки в този процес? Съществуват три начина да 
се избегнат грешките. Три начина да бъдем съвършени. Единият е нитя-сиддха, т.е. 
вечно съвършени. Такива души се раждат на земята в съвършен облик – те не се 
намират под контрола нито на карма, нито на илюзията. Ала това е много рядко 
срещано. Вторият е садхана-сиддха. Те се трудят, изпълняват процеса на 
себеосъзнаване и пречистване толкова усърдно, че постигат съвършенство. 
Практикувайки садхана постигат сиддха. Това също е рядкост. Третият е крипа-сиддха 
– онези, които постигат съвършенство по милост. О, това вече звучи близко. Познато 
усещане за домашен уют. “Да, значи и за мен има шанс. Аз не съм роден съвършен; 
макар да се старая, едва ли успявам да изпълнявам всичко перфектно. Ала понеже се 
стремя да дам най-доброто от себе си, затова моля Те, запиши и моето име в списъка на 
милостта!” Така че крипа-сиддха означава да грабнем божествената милост. Има ли 

                                                 
34 Бел.ред. Тук Гурумахарадж посочва двата вида етимология на думата "мая". Думата "мая" означава 
"илюзия, създаване на илюзия". Според едното тълкувание думата произлиза от комбинацията на думите 
"ма-я" (не това), ала Бхактисиддханта Сарасвати я извлича от глагола "ма" ("да измерваш, да 
сравняваш”). 



шанс за служене – действайте, не го пропускайте! Има ли шанс за общуване със 
светците – не го пропускайте! Ще имате цял живот да го пилеете за самите себе си! 
Посветете малко време на великите светци. А крипа-сиддха е такава уникална 
възможност, че понякога великите души упражняват милостта си против волята ви. 
Защото след като Бог идва като слуга и не е готов да предостави никаква свобода на 
Бога, нима си мислите, че ще даде свобода на вас?! Забравете! Няма свобода. Не 
съществува никаква свобода изобщо – нито за Бога, нито за слугите. Насила те ще ви 
направят щастливи.  

Рамвиджай: В стила на Нитянанда Прабху. 
Тиртха Махарадж: Насилствена бхакти!  
Но да бъдем малко по-сериозни – кое ще ни ръководи и кое ще ни предпазва от 

собствените ни недостатъци и грешки? Съществува едно единствено нещо и това е 
вътрешната чистота на намерението. Имаме ли това, тогава естествено ще искаме да 
направим всичко по най-добрия начин, на който сме способни, ще се стараем да 
предложим на Кришна най-хубавото, с което разполагаме, и в крайна сметка Той също 
ще ни помогне в поправянето на грешките ни. Именно затова Той ни изпраща садху-
санга, защото посредством това практическо общуване и съвместно служене ние се 
пречистваме. Точно както камъните на върха на планината са много остри; ала когато 
достигнат равнината и се докоснат до морето, да речем, те вече са съвсем обли и 
гладки. Но това е дълъг път. Ала в крайна сметка те ще се загладят. По същия начин и 
ние трябва да отстраним острите ъгли на лъжливото си его. Лев Толстой е казал: “О, 
мой Господи! Аз съм като парче камък. Стори ме като парче хляб.” Малка 
трансформация… 

Прана Кришна: Значи всичко зависи от вътрешната чистота на нашата 
мотивация? 

Тиртха Махарадж: Това е нашият принос. Инак зависим и от толкова много 
други фактори. Като например минали обусловености, карма, добра съдба, 
благословии, готовност на способностите, доколко смогваме да оползотворим 
енергиите си. Ала главният вътрешен принос е чистотата на намерението. Не 
забравяйте: книгите са основата, проповядването е същината, чистотата е силата, а 
практичността е принципът35.  

 
 
 

52. Отдаденият слуга 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007,София) 

 
 

„ Сега съм объркан относно моя дълг и съм изгубил цялото си самообладание 
поради скъперническа слабост. В това състояние те моля да ми кажеш със сигурност 
кое е най-доброто за мен. Сега аз съм Твой ученик и душа отдадена на Теб. Моля те, 
инструктирай ме.” 36  

Това е един много известен стих от „Шримад Бхагавад Гита”. Наричат го шишя-
шлока, стихът на ученика, в който Арджуна, като ученик, приема Кришна, Бога, като 
учител и инструктор. Това е повратен момент в историята, защото преди това техните 
взаимоотношения са различни – по-простички, по-приятелски. Но сега Арджуна 
признава всички свои недостатъци. Дошло е време за смирение. А то е толкова 

                                                 
35 Из наставленията на Шрила Прабхупада 
36 „Бхагавад Гита” 2.7 



необходимо на един ученик, за да може да учи. Без практическо смирение е 
невъзможно да се учи. 

Всички ние търсим тайните на по-висшето познание. Искаме ли да ги постигнем, 
тогава нека практикуваме първото изискване, а то е смирената отдаденост. Макар че 
тази тема, смирението, не е особено популярна в наши дни, защото сега всичко, на 
което ни учат е: можеш да се справиш сам, ти си велик и т.н. Чували сте подобни 
истории стотици пъти. Нека по-добре насочим вниманието си към правилния източник 
на информация, където няма да се окажем измамени. Защото цялата тази пропаганда в 
крайна сметка ще ви подведе. Всичко в този свят се опитва да ви каже, че “Твоето 
място е тук. Просто прави каквото ти казвам и ще бъдеш удовлетворен и щастлив.” Ние 
се опитваме, влагаме сърцето си, продаваме душата си – ала удовлетворението не идва. 
Затова намерете такъв път, където ще ви научат как наистина да бъдете себе си. Защото 
дойдем ли до духовното ниво, по естествен начин ще бъдем смирени. Понеже ние, като 
божествени души, не сме центърът на вселената. Съжалявам, може би това е едно 
трудносмилаемо послание, но ние не сме центърът. Веднага щом осъзнаем своите 
предели – че сме съвсем мънички, мънички искрици в това божествено пано – тогава 
естествено ще заемем смирена позиция. Ала не забравяйте, слугата на царя живее в 
палата. Така че да заемаш смирена служба в едно голямо царство е много добро място 
за живеене. По същия начин да приемеш смирено служене във великото царство на 
Бога, на Кришна – това означава, че ще бъдеш част от Неговия кралски двор. 

Затова Арджуна, който е воин, е готов да се откаже от престижната си позиция. 
Той е принц. Той е най-добрият стрелец с лък в света. Наистина е такъв! Притежава 
толкова много качества. При все това, той е готов да се откаже от тази престижна 
позиция, дори от самоуважението си и какво казва?! “Объркан съм, не знам кое е най-
добро за мен.” Ами вие? Идвате тук, млади хора, с носове вирнати в небесата… 
Мислите си, че знаете нещо! Бъдете готови да оставите самонадеяността си. Но само 
пред лицето на истински авторитет. Арджуна разговарял със самия Господ. Лесно е да 
се откажеш от фалшивия си престиж пред Бог. Все пак нека следваме този пример, 
защото той много ще ни е от полза. Един истински авторитет може да ни помогне да 
намерим себе си.  

И в крайна сметка Арджуна казва: “Аз съм Твой ученик, аз съм Твой отдаден 
слуга.” И това не са само думи. Той наистина го има предвид. Какво означава да станеш 
отдаден слуга? Означава, че се отказваш от егоистичното си лично пространство. Какво 
значи да си смирен слуга? Значи когато и да те повика господарят ти, да си готов. Да не 
казваш: „Да, ама…” Това не е отдаденият слуга. Това е слуга, но лишен от добри 
качества. “Да, Гурудев, обаче…” Не, отдаден слуга означава, който е готов по всяко 
време. И знаете ли, за да се изправим пред самите себе си, понякога великите души ни 
изпитват. Защото може да си мислим: “Да, аз съм отдаден слуга на своя учител – стига 
да не иска нищо от мен. Мога да извърша всичко, което той не иска от мен. Гурудев, ти 
си толкова велик, че не се налага да ми казваш нищичко.”  

 
(следва продължение) 
 
 
 
 
 
 
 
 



53. Не просто празни думи 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007,София) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
Мисля, че съм споменавал вече тази история, но е хубаво да си я припомним. 

Бхактивинод Тхакур, един от нашите велики учители, живеел в Навадвип, Годрум, в 
хубава къща с голямо семейство – единадесет деца. Веднъж се случила бурна нощ. 
Знаете, обикновено никой не ходи вън в бурните нощи, ала ненадейно някой потропал 
на вратата. Той излязъл да види кой е. А пред вратата видял своя духовен брат Гоура 
Кишора дас Бабаджи. Видите ли, бабаджите са доста особена категория люде. Понякога 
се държат по смущаващ начин. Този път той дошъл посред нощ, потропал на вратата и 
когато Бхактивинод Тхакур казал: “О, Бабаджи Махарадж, как мога да ти служа? От 
какво имаш нужда? Ела, влез вътре!” Той не влязъл, а попитал: „Да ти се намира 
картоф?” Бхактивинод Тхакур отвърнал: “Ами... най-вероятно да…” Той преровил 
цялата къща и намерил един картоф. Донесъл го и го подал на Бабаджи Махарадж: 
“Заповядай, ето го твоят картоф.” А Бабаджи рекъл: “Благодаря ти,” взел го, обърнал се 
и си отишъл – посред бурната нощ с единствения картоф. Бхактивинод бил леко 
объркан: какво е това нещо, какво става?! Но после достигнал до извода: “Най-вероятно 
аз съм развил някаква привързаност към този картоф. Колко съм щастлив, че Бабаджи 
Махарадж дойде посред бурната нощ и изтръгна това пристрастие от мен!”  

Така че понякога великите души ни поставят на изпитание: колко е силна 
привързаността ви към вашите картофи? Доколко сте отдадени слуги на своя Гурудев 
докато той не заговори?  

В друг случай веднъж учителят казал на ученика: “Вдигни къща.” Той отвърнал: 
„Да, Гурудев.” И се захванал за работа. А знаете, дори в Индия, дори това да е колибка 
е малко сложно. И така, след известно време ученикът идва при Гурудев и казва: 
“Задачата е изпълнена, ето ключа.” Тогава гуру казал: “Много добре. Разруши тази 
постройка.” Човекът отвърнал: “…Добре, Гурудев, отивам.” Като изминало още време 
отново се върнал и докладвал на учителя: “Работата е свършена, цялата къща е 
разрушена.” А учителят рекъл: “О, много хубаво, момчето ми. Можеш ли да ми 
построиш къща?” “Да, Гурудев.” Отишъл, построил отново къщата, върнал се и 
рапортувал на учителя: “Къщата е готова, ето ключа.” Какво отвърнал учителят? 
“Много добре. Би ли разрушил тази сграда?” И така, той правил това шестнадесет пъти. 
Най-сетне ученикът изгубил търпение и казал: “Скъпи ми учителю! Ти ми казваше да 
строя, сетне ми казваше да разрушавам. Аз го направих шестнадесет пъти. Трябва ли ти 
въобще тази къща?!” А учителят отвърнал: “Не! Аз не съм привързан. Исках да разбера 
дали ти си привързан. Дали ти искаш тази къща или не.”  

Аз съм твой отдаден слуга! Моля ви, това не са просто думи. Не са празни 
приказки. Бъдете готови. Ако кажете на своя учител: “Накарай ме да танцувам,” бъдете 
готови за танц.  

Защото именно това ни казва този стих: “Аз съм твой слуга, аз съм твой ученик.” 
Какво означава това в окончателен смисъл? Означава, че онова, което гуру не може да 
извърши сам, ще го направи чрез учениците си. Но за да осъществим това дело, ние се 
нуждаем от отдадени слуги, така че не вашата работа да бъде свършена, а работата на 
гуру. Може би не разбирате важността на това сега, но доверете се. Ако имаме 
максимална чистота на намерението в сърцето, Бог ще подсигури всичко, което е 
необходимо. 



Затова ние обожаваме този стих от „Гита”, където Арджуна казва: “Аз съм твой 
ученик, обучавай ме.” Това е начинът да изразим своята готовност да учим. И така, 
бъдете готови да кажете „да” на чистия авторитет. Шестнадесет пъти. С всичките си 
картофи.  

Въпрос на Манджари: Веднъж казахте, че Кришна прави по-труден живота на 
онези, които обича най-много. Чудех се защо?  

Тиртха Махарадж: Такъв е Той. Мислех, че след тези примери ще разберете 
защо. Защото без да сме били поставени на изпитания ние не знаем колко е силна 
вярата ни, колко силна е нашата отдаденост. Обикновено се оплакваме, когато сме 
поставяни на изпитания. Ала трябва да сме интелигентни и да знаем, че това е за наше 
добро.  

Иначе защо Кришна ни тества, защо поставя малко по-големи трудности пред 
някои? Защото е добър танцьор. И притежава неизчерпаеми сили да танцува. Затова 
иска да има добри партньори, които да не казват: “Извинявай, уморен съм.” 

Въпрос: Каква е тайната формула да не изгубваме силата на своята отдаденост в 
подобни ситуации? Дори ако сме умишлено тормозени от гуруджи. 

Тиртха Махарадж: Празните думи няма да помогнат. Ако казвам „да, да”, но 
имам предвид „не, не,” това няма да помогне. Трябва да сме готови да понесем 
известни изпитания. Защото гуру е точно като лекар. А понякога лекарят взима нож и 
ти разрязва стомаха. При все това ние му се доверяваме, знаем, че „той ще ме излекува, 
въпреки че ще причини толкова болка на тялото ми.”. 

Но ти попита каква е тайната формула? Това е бхакти, божествената любов. 
Защото гуру не си играе шегички с нас, той се стреми да ни обучи да изпълняваме по-
добре своето служене. Говоря за истинския гуру. Понеже мнозина ще се задоволят с 
първата къща и ще вземат ключовете. Тъй като те са привързани към къщата. Този, 
обаче, не бил привързан.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗДАНИЯ 
 

Степените духовни чувства 
 

Не само обективното съществуване на света е безполезно ако зад всичко не стои 
Бог, но и нашето собствено съществуване е напразно, напълно безсмислено, ако няма 
възможност за отклик. Всъщност това чувство на тотална безполезност, чувството на 
опустошение присъства в бхакти. Защото съществуват различни нива на бхава като 
вибхава, анубхава, саттвика-бхава и вябхичари-бхава.  

Вибхава е причината, пораждаща емоцията. Например името „Кришна” извиква 
трепет в сърцето. Чувате името „Кришна” и веднага  сърцето ви или се къса, или 
ликува. Нещо просто нахълтва в ума ви, в сърцето. Такива са нещата, свързани с 
Кришна – името Му, облика Му, флейтата Му например – дочуете ли звука от флейтата 
Му, той също извиква чувства – или ако зърнете пауново перо, и то поражда 
емоционални вълни. Това е един вид обективната страна на вибхава. А субективната 
страна са ашрая и вишая. Ашрая е онзи, който изпитва чувствата. А вишая е обектът на 
тези чувства. Т.е това са ваишнавата, бхактата; и Кришна. 

След това има анубхава – това са симптомите, различните признаци – когато 
изпитвате някакъв екстаз, той се характеризира с признаци. Като например 
разтреперване, сърцебиене, настръхване на косата, също и сълзи… Но това са просто 
отражения на истинските чувства, резултати, отсенки.  

Сетне има саттвика-бхава, действително съществуващите емоционални нива, 
чувствата. Те са много и са постоянни. Можем също да ги наречен стхаи-бхава, 
неизменни, винаги присъстващи.  

И накрая във философията на бхава съществува вябхичари-бхава; това са 
бурните като вихър емоции – опустошителни, толкова силни, че окончателната степен 
на това ниво е усещането за смърт. Чувствата са толкова интензивни, че просто 
загиваш! Това е най-връхната емоционална точка. Не съществува нищо отвъд! 
Нищичко повече, защото си поднесъл целия си живот на Говинда и просто е свършено 
с теб. Нямаш вече нищо! Нямаш какво повече да предложиш. Но разбира се, това е 
само чувство, говорим за бхава. Така че може да преживеете, можете да усетите 
чувството за не-съществуване във випраламбха (разлъката). Това също е вид шунявада 
(пустота), нали? Животът ви е приключил. Ала що за шунявада е това! Тя е пълна с 
емоции! Пълна е с Говинда, Радха, джива…  

 
 
 

Шествието на расите 
 

Има една песен за различните раси37 в духовния живот. В нея се казва:  
“ Пейте светите имена на Бога и благословиите ще се спуснат върху вас. Харе 

Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе!  

За да избави пропадналите души, раздавайки милост Шри Гоуранга пее: Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе!  

Кришна, Ти закриляш Своите преданоотдадени и благославяш враговете си.  
Ти си приятелят на гопалите и добрият пастир на кравите.  

                                                 
37 Специфични взаимоотношения 



Ти си съкровището на Майка Яшода и гордостта на Нанда Баба.  
Ти си господарят на хубаволиките гопи и на устните Ти пее бамбукова флейта.  
Затова, като щастлива молитва, нека пеем тази махамантра: Харе Кришна 

Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!” 
Тази песен обхваща цялата теория на предаността на Чайтаня. 
“ За да избави теб, Шри Гоуранга, леейки милост, просто пее светите имена.”  

Той е дошъл за да спаси пропадналите; не е дошъл за избавление на просветлените, 
нито на високо издигнатите. Защото с брамините Той вършел само едно – докато 
рецитирали Гаятри във водите на Ганг, Той се гмуркал под водата и ги хващал за 
пръстите на краката. Ала за пропадналите души бил готов да бъде спасител. Има един 
много хубав филм за това – „Нимай от Надия”. Там се разказва как някой осъзнал 
пропадналото си положение и се обърнал към Махапрабху: “Моля Те, прости греховете 
ми, прости порочните ми дела.” И във възвишено божествено настроение Той отвръща: 
“Просто възпявай светите имена и ще бъдеш спасен от самсара.” Така че първата 
квалификация е да разберем пропадналото си положение. И не само това, но трябва и 
да се покаем за грешките си; тогава ще можем да възпяваме истински. Един вторичен 
резултат от това възпяване е освобождението. За повечето различни религии това е 
краят, окончателният финал - избавлението. За един бхакта то е едва началото. Лесно е 
да се каже, но пътят за постигането му е дълъг. При все това, ако успеем наистина да 
осъзнаем красотата и силата на божествената любяща връзка, бихме разбрали каква е 
позицията на освобождението и каква – позицията на бхакти. Възможно е да затънем в 
мая. Как да не е възможно да затънем където и да било?! Разбира се, че можем да 
затънем и в освобождението. Ала спасение винаги има. Било от материалната сфера, 
било от освободеното състояние – милостта може да дойде и да ни избави. 

В първия стих се казва, че Махапрабху донася избавление за пропадналите 
дживи. А сетне следва описание на природата на Кришна: “ Ти закриляш Своите 
преданоотдадени и благославяш враговете си.”  Значи който и да влезе в досег с 
Кришна, ще бъде облагодетелстван. Без изключение. Освен може би аз… обаче всички 
вие сте облагодетелствани. Кришна е Бхакта-ватсала, закриля преданоотдадените и 
освобождава путаните (вещиците). Така че всеки печели. Но това описание на 
преданоотдадените и враговете касае пасивното отношение, пасивната връзка, шанта-
раса. 

После следва “ Ти си приятелят на гопалите и добрият пастир на кравите.”  
Първото е по-скоро пасивно, може би има и известно настроение на служене. Но тук 
гопалите са в приятелски отношения (сакхя-раса) с Кришна. Кришна обича да си играе. 
И в историята на философията Ницше казва, че “трябва да бъде обожаван такъв Бог, 
който играе, пее и танцува.”  Кришна! Дори философите най-сетне са разбрали какъв 
Бог трябва да се почита – игрив. Той е приятел на гопалите. Ако си гопа, можеш да 
имаш своя Бог за приятел. Котката също си играе с мишката, но тази игра не е никак 
хубава. Ала играта на Кришна не е такова жестоко забавление. Тя е нежна игра.  

И Той не е само приятел, но “Той е скъпият на Майка Яшода.” Това е 
следващата стъпка в раса – ватсаля-раса, майчинските чувства. И „Той е гордостта на 
Нанда Баба.” Тук се вижда разликата между майката и бащата. Майката иска едно 
сладко детенце. Дори синът й да е пораснал, тя ще рече: “Сложи ли си топлите 
чорапи?” Това е най-големият проблем за една майка! Нищо, че синът е на шейсет 
години и е цар на страната: “Къде са ти чорапите?!” Но какво да кажем за бащата? На 
бащата не му стига да се занимава с чорапи, той иска синът му да е цар. Иска да се 
гордее със сина си. Майката се удовлетворява със сладост. А бащата – каквото сам не е 
успял да постигне, иска да го постигне синът му. Не е ли така? Чувствата на бащите и 
майките са много силни емоции. Те са готови да служат, да извършват всякакво 



служене за детето. И разбира се, детето също е готово да служи на родителите. В това 
отново има много силна връзка, има споделеност.  

И тогава накрая – макар че можем да си помислим, че майчинските и 
бащинските чувства са най-висшите – има и още нещо. Защото идва следващият стих за 
гопи-бхаав. “ Кришна е господарят на хубаволиките гопи и на устните Му пее 
бамбукова флейта.” 

Така за мен тази песен е като шествие, в което вървят различните слуги на 
Кришна. Най-напред идват по-пасивните преданоотдадени. След това гопалите; в 
приятелски възторг те ликуват с Кришна: “ Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе…”  Сетне идват Майка Яшода и Нанда Баба: “ Кришна Кришна…”  И накрая 
гопите, ридаещият хор на гопите. Те също казват: “ Кришна Кришна”  в пълен 
емоционален захлас. Така можете да започнете с Гоуранга и да свършите с възпяване 
на святото име. И докато правите това, сцената на цяла Вриндавана се разкрива пред 
очите ви. Никой не липсва. Заради щастието на Кришна всички присъстват. Недейте да 
изпускате тази възможност, присъединете се към Вриндаванската група. Вие също 
трябва да станете участници в радостта на Кришна. Да отразите красотата Му и да се 
оставите на привличащата Му сила да ви въздейства. 

 
 
 

Да виждаме Кришна навсякъде и винаги 
 

“...онзи, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен…” 38 Тази част от 
стиха касае универсалното виждане, всеобщото, глобалното виждане. Еднаквото, 
равнопоставеното виждане, можем да го наречем. Първата част е по-лесно да бъде 
разбрана: да виждаме Кришна навсякъде. Като например “ Аз съм вкусът на водата, Аз 
съм „ Ом” във ведическите мантри, Аз съм ароматът на земята, Аз съм 
способността у людете…”  Да виждаме Кришна навсякъде е по-лесно да разберем, ала 
е трудно да го постигнем. Обаче втората част “да вижда всичко в Мен”, да виждаме 
всичко в Кришна – това е мистика.  

Как да виждаме всичко в Кришна? Отначало малко гяна: можем да разберем, че 
Бог прониква всичко. Той е пределът на всичко  съществуващо. Отвъд Него няма нищо, 
нито дори пространство. Неговата снага е различна от нашите тела, понеже извън 
телата ни има пространство. Ала тялото на Кришна не е такова, то не е ограничено: 
дотук е Кришна, а нататък е пространство – не, всичко се включва.  

Но това е теория. Вие имате ли такава визия – да виждате, че каквото и да 
съществува тук, проявено пред очите ви, е включено в Кришна? Обикновено нямаме 
този поглед. Ние гледаме на нещата като на отделни, обособени обекти. Но възможно 
ли е да се погледне инак? Надяваме се, да. Как? В пояснението Шрила Прабхупада 
споменава един метод. Искате ли да узнаете този метод? Как да виждате Кришна 
навсякъде и винаги?  

 
преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садайва хридайешу вилокаянти 
ям шямасундарам ачинтя-гуна-сварупам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами39 
 

                                                 
38 От „Бхагавад Гита” 6.30 
39 „Брахма Самхита” 5.38 



“ Обожавам предвечния Господ Говинда, когото винаги вижда 
преданоотдаденият с очи, помазани с елея на любовта. Той стои във вечната си 
форма на Шямасундара в сърцето му.” 

Така че Кришна е в сърцето ви. Чували сме този лозунг хиляди пъти. Веднъж 
само да го проумеем, това ще промени живота ни.  
 

 
 

Всичко в Кришна 
 

Кажете ми случай, при който някой вижда всичко в Кришна? Как да виждаме 
всичко в Кришна? С майчина любов. Но Яшода Му била ядосана, нали? Тя не почитала 
Кришна като Върховния Бог, не Го боготворяла на теория: “О аз разбирам, че Господ е 
всевишен и добър, и затова виждам всичко в Него.” Не, тя била гневна. Ала този 
духовен гняв помага на раса да расте. А има и такива, които способстват в това 
отношение, като например Баларама и останалите гопали и гопи: те винаги нареждат 
нещата така, та Кришна да прояви нещо божествено. В този случай също, Баларама се 
оплакал на Яшода, наклеветил Кришна, че е ял пръст. Щом тези вести стигнали до 
ушите на майка Яшода, тя незабавно повикала Кришна: “Чух, че си ял пръст. Това не е 
полезно за здравето ти.” А Кришна веднага започнал да играе номерата си: “Не, не 
съм!” И започнал да плаче – за да сломи сърцето на майка си и да докаже правотата на 
думите си.  

Обаче Яшода не повярвала на сълзите Му. Само си представете: майката на Бога 
не вярва на Бога. Тя не приема думите му. Това е основата на вярата – да приемаш 
словото на Бога. Що за вяра е нейната?! “Нямам доверие в теб, не ти вярвам!” Това е 
много интензивна взаимовръзка. Да сте толкова близки, че можеш да кажеш „не” на 
Бога. “Не, не ти вярвам. Ти винаги калпазанстваш, дай да проверя. Покажи си устата!” 
И Кришна бил готов да предостави тази възможност на майка Яшода. Защото това е 
божествената връзка на обич, божественият начин Той да докаже себе си. Майка Яшода 
искала да докаже, че Кришна лъже, а Кришна искал да докаже: „Не, не лъжа.” Кой бил 
прав? Кришна отворил уста и майка Яшода видяла цялата Земя в устата Му. Той бил 
погълнал цялата земя, планетата Земя – не само мъничко пръст, а цялата земя. Тя 
видяла и много повече – цялата Вселена, дори самата себе си. 

Значи искате ли да видите всичко в Кришна, трябва да Му кажете „не”. “Не, не 
Ти вярвам. Не, не приемам думите Ти.” Дойдете ли толкова близо, помазани ли са 
очите ви с елея на према, тогава ще можете да виждате това. Ако кажете „не” на 
Кришна на общо основание в своята обусловеност, това не би ви осигурило подобна 
връзка. Така че трябва да сме много внимателни какво да приемем от този Кришна и 
какво - не. Защото най-напред във всичко трябва да виждаме присъствието Му; а сетне 
ще можем да видим всичко в Него. Ако имате такава всеобхватна, божествена визия, 
ще разберете, че всичко е включено. Нищо не е извън Неговата воля. Каквото и да се 
случва  … не че е предопределено, но е предварително обмислено от Кришна. Той 
разполага с всички възможности в Своя велик ум и в Своето голямо сърце. Точно както 
ако играете шах. Добрите шахматисти познават различните варианти и алтернативи 
много, много ходове напред. И си знаят: „ако той играе тук, тогава се придържам към 
тази линия; ако играе там, значи по този път трябва да тръгна.” По същия начин и 
Кришна има всички различни възможности в сърцето и ума си. Вие можете да правите 
своите ходове. Имате свободата да местите черните и белите фигури - това отново е 
Кришна съзнание. Но Той знае как да реагира. Какъв е Неговият ход, това трябва да 
разберем.  



Да виждаме навсякъде Кришна, докосването на Неговото божествено 
присъствие в творението, да виждаме красотата във всичко наоколо, да виждаме 
хармонията – дори в дисхармонията и в грозотата… А след това да видим всичко вътре 
в Кришна. Мислите за Кришна в сърцето си, но това сърце също е включено в Кришна. 
Как да пъхнем вътре нещо, което е отвън? Това е парадокс! Да сложиш в кутия нещо, 
което включва в себе си кутията. Ала този парадокс може да бъде разрешен, може да 
бъде разкрит чрез божествената любов. 
 

 
 
 

Нито Аз някога ще го изоставя 
 

” Човек, който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен, никога няма да 
остане без Мен, нито пък аз някога ще го изоставя.” 40  

Някои хора казват, че „Бхагавад Гита” е изговорена от Васудева Кришна. А 
Васудева Кришна изобщо не говори за връзката раса . Тъй като Васудева означава 
„ниво на съзнание, всеведущ”. Също представя и вътрешното съзнание на хората. Ала 
този стих, тъкмо на обратно, е много съкровен. И е двупосочен; не само едностранно: 
“Вие мислите винаги за Мен.” Кришна казва: “Аз също винаги мисля за вас.”  

Понякога възниква въпросът: добър ли е Господ? Можете ли да ми докажете 
дали Бог е добър или не? Аз не мога! Но Той може. Защото казва: “Ако мислите за Мен, 
Аз винаги ще мисля за вас.” Това е досущ като духовен бизнес. “Вие давате и Аз също 
давам.” И двете страни са готови да дадат. И разбира се, след като са дали, те са 
щастливи и да получат в замяна. 

“ За такъв човек (който Ме вижда навсякъде и вижда всичко в Мен) Аз никога 
не съм изгубен, нито той е изгубен за Мен.”  В това има дълбока връзка. Понякога ние 
не виждаме Кришна. Изгубваме Го. Ала Той е по-добър от нас, понеже никога не ни 
губи. “Докато мъкнех сърцето си, натежало от тъга, ненадейно Бог дойде и ме 
прегърна.” Така че помощта идва, когато е нужна. И ако усещате: “Сега имам някакъв 
напредък, Кришна дойде по-близо до мен,” тогава всъщност просто сте отворили очите 
си. Кришна бездруго винаги е стоял до вас. Именно това трябва да осъзнаем, че Той е 
винаги готов. Затова никога не сте изгубени за Него. Но ние също трябва от своя страна 
да се усъвършенстваме, за да не губим и ние никога Кришна. Това е връзка на раса. Тя 
не е просто теория, но се основава на бхакти. Ако обичате някого, всичко ще ви кара да 
си спомняте този човек, всичко ви напомня за него. Ако обичате Кришна, всичко ще ви 
напомня за Него. 

 
 
 

Поканата за танц 
 

Въпрос на Дамодар: Ако обичаме Кришна, всичко е лесно. Но понеже мога да 
кажа за себе си, че не Го обичам, става трудно. Коя е първата стъпка, за да заобичаме 
Кришна? Коя е първата крачка по този дълъг път?  

Тиртха Махарадж: Всяко дълго пътуване започва с първата крачка. Първата 
стъпка е, че трябва да вярваме на думите Му. Когато казвате „не” на Кришна, това идва 
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по-късно. Най-напред трябва да кажем „да”. Ом. Ом означава голямо „да”. Ом Шри 
Кришна! Удивителен знак. Да!  

Първата стъпка може да се направи по две причини: ако си празен; или ако 
преливаш. Когато си празен, когато сърцето ти кънти, ехти от празнота, искаш да я 
запълниш. Защото празнотата не е нашата философия. Видиш ли празно пространство, 
иска ти се да го запълниш. Специално жените много ги бива в това – да създават дом: 
да сложат хубаво килимче тук, красиви растения там – запълвайки пространството с 
толкова много необходими неща. И по такъв начин създават красота. Нашето сърце е 
като пустиня; трябва да го изпълним. Превърнете сърцето си в прекрасна градина, 
изпъстрена с цветята на любовта към Бога. Трябва да има отглеждане. Посейте 
семената и ги култивирайте; поливайте с вода и плевете бурените. Тогава то ще бъде 
красиво-обгрижена градина. Това е едната причина: когато си празен, когато се 
чувстваш пуст, трябва да запълниш празнината. А сърцето е място специално за 
емоции; не за дискусии и за разрешаване на спорове, а за чувства. Така че да изпълним 
сърцето с истински чувства – това означава с божествени чувства. Защото вложите ли 
чувствата си в хората, ще бъдете разочаровани. Така е много лесно да се забрави за 
Бога, тъй като човешките връзки са толкова силни, че обсебват цялото внимание. 
Влюбвате се в човека и забравяте всичко и всички.  

Това трябва да приложим към Кришна! Да се влюбим в Него; тогава ще 
забравим всички други: “Кришна Кришна…” По-късно и още някой ще се появи: 
“Радхе Радхе…” Но това е следващата глава. 

И така, първата причина да заобичате Кришна е когато се чувствате празни. А 
коя е втората причина? Когато сърцето е толкова изпълнено с емоции, че искаме да ги 
споделим. Когато се давим в тези емоции, трябва да ги дадем някому. Не похабявайте 
най-възвишените си емоции, дарете ги на най-подходящия. Това е сам Господ, 
Върховният Бог. А ние имаме такава динамична концепция за нашия Бог! Той понякога 
се шегува, понякога играе, понякога мами – такъв е. Много динамичен! Той е 
изключително жизнен, не е мъртъв. Така че това е втората причина: когато имаш 
толкова много в сърцето си, че то просто избликва. Казва се, че цистерната се пълни; 
ала изворът прелива. Когато сърцето е като извор – препълнено с емоции, когато сме 
изпълнени с божествена любов -  тогава трябва да я дадем на някого. Затова трябва да 
намерим най-подходящата личност, и това е Бог Кришна. 

Всъщност Той прави първата стъпка. Точно като в бална зала. Тогава отивате 
при дамите да ги поканите за танц. Кришна е единственият мъж танцьор в цялата 
вселена. Така че Той прави първата стъпка, Той те кани: “Моля те, ела с Мен. Ще 
танцувам с теб. Готов съм да танцувам с теб; ти готова ли си да танцуваш с Мен?” “Не. 
Аз чакам някой друг.” “Хубаво,” и Той започва да танцува с някоя друга. Как наричате 
онези жени, които чакат някой да ги покани? Ние казваме, че те „продават магданоз”. 
Знаете, старите жени обикновено продават магданоз и чакат да дойде някой купувач. 
Ала никой не идва. Така че пропуснете ли възможността, има да продавате магданоз. 
Недейте да изпускате своя шанс! Има ли покана, не я отминавайте! Не разочаровайте 
Кришна. Защото Той ще запомни. И ще си каже: “Хей, има толкова много, с които да 
танцувам. Ако не дойдеш, ще си намеря друга.” Той е известен специално с това, че 
винаги търси да си намери някоя нова; да се отърве от старата и да си намери нова. 
Затова внимавайте! Винаги трябва да сте свежи и нови за Кришна. Неостаряващи!  

Но поканата идва от Кришна. Първият импулс идва от Кришна. 
 
 
 
 



Сърцето на чистия преданоотдаден 
 

Въпрос на Хари-лила: Ние не познаваме лично Кришна, затова е много трудно 
да насочим чувствата си към личност, която всъщност не познаваме. 

Тиртха Махарадж: Навремето, когато нашият Гурудев не можеше да идва в 
Унгария често, хората, които искаха да станат преданоотдадени, нямаше как да се 
запознаят с него. Онези, които искаха да се присъединят, изпитваха това неудобство: 
„Та аз не го познавам!”  Тогава съветът ни към новодошлите беше: “Гледайте 
учениците му.” Защото по учениците ще разберете какъв е учителят. По сина се 
разбира какъв е бащата. Това приложимо ли е към въпроса ти? Ние не познаваме Бог. 
Ала можем да познаваме и да разберем слугите Му. Затова например от връзката с гуру 
разбираме толкова много за връзката с Кришна.  Всъщност служейки на гуру и 
ваишнавите, ние се учим как да служим на Кришна. Понеже те са близки.  

А чистите преданоотдадени имат една тайна: ако отворите сърцето на чист 
преданоотдаден какво ще намерите там? Вътре в сърцето му ще откриете качествата на 
Кришна; ще откриете и самия Кришна. “ Аз не живея на Вайкунтха, не живея в 
сърцата на йогите, но където Моите отдадени Ме възпяват с преданост – там 
живея Аз.”  Така че мястото, където обитава Кришна, са сърцата на чистите 
преданоотдадени. Дори за вселенската форма, Вират Пуруша, се казва, че обиталището 
на Вират Пуруша са хората. Знаете: окото е слънцето, костите са планините и т.н.. А 
мястото, където живее, са людете. Но това е много общо. Кришна е специфичен, 
конкретен! Конкретното място, на което Той живее, е чистото сърце на чистия 
ваишнава. От това можем да разберем, че ако се обърнем към някой чист ваишнава, ако 
се обърнем към гуру, към ваишнавите, ще можем да узнаем какъв е Кришна. 
 
 
 

Дхарма и парам-дхарма 
 

Въпрос на Хари-лила: За какво са човешките взаимовръзки? Единствено за да 
предпочетем връзката с Бога, имам предвид: не с хората, а с Бог?! Нали имаме дхарма в 
този живот, семейства. Какви чувства ще имаме в семействата си, след като трябва да 
отдадем всичко на Кришна? Що за отношения бихме могли да имаме в семействата си?   

Тиртха Махарадж: Разбира се, че имаме дхарма; но имаме също и парам-
дхарма. Парам-дхарма е вселенската, върховната дхарма. Всички останали дхарми са 
под това ниво. Защото дори птиците си отглеждат семейства. Ние също отглеждаме 
семейства, нищо специално. Това е основна необходимост – да се поддържа 
човечеството и рода. Ала хората притежават по-висш умствен капацитет. Затова дори 
тези биологични функции могат да станат божествени. Например, ние се храним, нали? 
Яденето е нещо съвсем обичайно. Обаче ние ядем махапрасадам. А той е божествен! 
Създаваме семейства, това е нещо обикновено. Трябва, обаче, да създаваме духовни 
семейства, и това вече е божествено. Каквото и да имаме, ако го свържем с Кришна, то 
става божествено. Например да правиш секс – това е нещо съвсем елементарно и много 
грозно ако се основава само на физическото привличане между телата. Но Кришна 
казва: “Аз съм онзи сексуален живот, който не противоречи на божествените 
принципи.” Някои го смятат за нещо греховно. А то не е, стига да го насочите в 
правилната посока: отглеждане на деца, осигуряване на бъдеще за тях, поканване на 
подходящи души – това е божествена медитация. Разбира се, много хора медитират на 
тази тема, обаче на различно ниво. Те медитират над долните части от тялото на другия 
пол, а вие трябва да медитирате над по-висшия смисъл в това да имате сексуални 



импулси и органи. Каква е причината Господ да ме направи жена или мъж? Какво 
очаква Той от мен? И намерите ли правилния отговор на това, тогава трябва да 
действате. “Той очаква от мен да стана майка. Готова съм, с радост ще приема тази 
роля!” Или: “Той иска от мен да стана баща.” И двете са огромна отговорност! Или: 
“Той иска от мен да кажа „не” на сексуалното желание. Да стана монах и аскет. И това 
също приемам.” Дали е едното или другото – то трябва да бъде жертва. Жертва 
означава да си свързан с Кришна.    

По същия начин и човешките взаимоотношения трябва да се основават на 
Кришна. Приятелство, доверие, любов, семейство – всичко. Защото ако Кришна е 
основата, тогава ще бъде дългосрочно. Ако променливите чувства са основата, ще бъде 
непостоянно и нестабилно. Съвсем просто е.  

И така, ако всичко се основава на Кришна, тогава е по-добре. Веднъж имаше 
въпрос: какви са взаимовръзките между дживите, между душите в духовния свят. 
Отношенията там се проявяват чрез Кришна. Не изключвайки Кришна, а включвайки 
Го. Така че, изпълнявайте своята дхарма, ала не забравяйте за върховната си дхарма. И 
докато не можем напълно да се потопим в най-висшата дхарма, дотогава трябва да 
следваме съвършено правилата на дхарма. Инак ни чака пропадане. В „Нарада Бхакти 
Сутра” се казва, че трябва да се следва вярната посока, инак последиците ще са лоши. 
 
 
 

Божествената връзка 
 

Въпрос на Хари-лила: Веднъж ти ми каза: недей да смесваш 
взаимоотношенията с хората с връзката с Кришна. Но в същото време във всички 
взаимоотношения трябва да виждаме Кришна. Как да не смесваме двете неща? Къде е 
границата?  

Тиртха Махарадж: Границата е, че каниш Кришна на лотосовия трон на своето 
сърце. Тронът е запазен за Него. Той е царят на сърцето ти. Обаче царят си има и 
министри. За жената се препоръчва да вижда Кришна или представител на Кришна в 
своя съпруг. А за съпруга се препоръчва да вижда гопи в съпругата си. Какво означава 
гопи? Гопи означава, че тя принадлежи на Кришна. „Аз само служа на тази гопи.”  
Просто си представете: ако жената вижда Кришна в мъжа си, а мъжът вижда гопи в 
своята жена – нима не е красиво, нима не е духовно?! Това е нещо много висше! А с 
Кришна не можеш да се караш. Нито пък би наранил някоя гопи. Това разрешава 
всички семейни проблеми. Кавги, неразбирателство, взаимно нараняване – с всичко се 
приключва, понеже присъства божествената връзка. Говоря за идеалния случай, не за 
настоящите реализации на бхактите. Ала трябва да имаме такива идеали. 

Знаете, тези любовни отношения са много трудна тема. Ще ви разкажа една 
история, която не твърдя, че трябва да се следва. Една жена, добра ваишнави – говоря 
за ваишнави, разбира се – обичаше твърде много един ваишнава. Обаче той, като млад 
човек, имаше нрава на пчеличка – прелитаща от едно цвете на друго, търсеща тук и 
там; и беше променил решението си. Каква беше реакцията на жената? Ситуацията 
беше доволно сложна; тя се опита да се самоубие. По-късно бхактите обсъждаха 
случилото се… И един казваше: „Тя се опита да се самоубие.” Друг казваше: „Каква 
глупост! Заради този човек!” Но е красиво така, нали!? Нима е възможно иначе да се 
обича?! Без дълбоки чувства, без готовност да се умре?! Разбира се, не казвам всички 
сега да започнете да скачате от прозорците… Но нещичко можем да разберем от това. 
Те са готови дори да умрат един за друг. От материална гледна точка това е глупост. 
Ала ако говорим за раса, тогава … Радха-Кришна имат същите чувства, Те са готови да 



умрат един за друг. Те умират в раздялата. Когато Кришна казва: “Ами Аз може би ще 
отида при Чандравали,” каква е реакцията на Радхика?! “Не!” – това е само първата 
реакция. Втората е, че губи цялата си прана, цялата си жизнена сила. 

Това са много висш тип чувства. Не подкрепям подражанието на подобни 
чувства. Но ако видите нещо, можете да го оцените от духовна гледна точка. Разбира 
се, сега говорим за бракове между преданоотдадени, например. Ясно е, че трябва да се 
обичат един друг. Без това няма как да стане, понеже трябва да се приемете един друг 
за цял живот. Да смениш съпруга или съпругата си – за това трябва да си готов да 
смениш тялото си. В другия живот може с друг. Свършено е! Естествено, че трябва да 
обичаш, да цениш другия човек.  Как можеш да търпиш до себе си някой, когото не 
цениш, когото не обичаш?! Но това дълбоко чувство не е някакъв пламтящ огън . 
Трябва да е жив въглен. Не просто сено. Ако сложите суха слама в огъня – ще лумнат 
големи пламъци, но без никаква същина. Нашите отношения трябва да се основават на 
същината, не просто на пламтящо сено.    

 
 
 

Обусловеното и освободеното ниво 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007София) 

 
“ Що се отнася до дълга ти на кшатрия, знай, че няма по-добра работа за теб 

от това да се сражаваш заради религиозните принципи. Затова не се колебай!” 41 
Малка част от пояснението на Шрила Прабхупада: „Има два вида сва-дхарма 

(специфични задължения). Докато човек не е освободен, трябва да изпълнява 
задълженията на собственото си тяло съобразно религиозните принципи, за да постигне 
освобождение. Когато човек постигне освобождение, специфичният му дълг, сва-
дхарма, става напълно духовен и излиза извън материалното телесно схващане. По 
отношение на тялото, обаче, както брахмана, така и кшатрия трябва да изпълняват 
съответните специфични задължения, които не могат да бъдат избегнати. Господ е 
предписал сва-дхарма и тя ще бъде обяснена в четвърта глава. На телесен план сва-
дхарма е известна като варнашрама-дхарма или трамплин за духовно разбиране. 
Човешката цивилизация започва с варнашрама-дхарма, или специфичните задължения, 
определени от специфичните гуни на природата, преобладаващи в тялото. Когато във 
всяка област на действие човек изпълнява определения си дълг по указания на по-
висшите авторитети, той се издига на по-висше стъпало на живот.” 

Сва-дхарма, моят дълг. Трябва да сме много внимателни по отношение на 
собствените си задължения. Както казва Шрила Прабхупада, има две нива: обусловено 
и освободено. И когато се намирате на обусловеното ниво, а се опитвате да действате 
на освободеното, това е бедствие. Нарича се измама, нарича се лицемерие – да не сме 
на освободената платформа, а да се опитваме да действаме така, сякаш сме. Ако сме на 
освободената платформа, а действаме на не-освободената, това се нарича помощ. 
Тогава не отделяме себе си от другите хора: “Аз съм великият освободен, а вие още се 
трепете в калта.”  

Веднъж обсъждахме кое е по-добре: да живееш на нивото на дхарма и да 
говориш според раса, или да живееш на нивото на раса и да говориш в съответствие с 
дхарма? По-добре е да живеем, да се намираме в медитативната равнина на раса, 
равнината на божествената любов, а да помагаме на хората на нивото на дхарма. Раса е 
вашата лична връзка, личното ви любовно взаимоотношение с Кришна. Там 
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преживявате голяма дълбочина на чувствата. Там можете да забравите за телесните си 
обусловености. Ала в повечето случаи людете се нуждаят от съвет на други нива. Както 
говорихме, най-напред трябва да научите от своя учител как да живеете, сетне как да 
постъпвате – какво да избягвате и какво да вършите – и в крайна сметка как да 
практикувате преданост и какво е раса. Ако получите прекалено много информация на 
ниво раса, няма да можете да я асимилирате. А и без да сте осъществили дхарма, няма 
как да встъпите в раса. Всъщност има достъп, но това е специфичен случай. По-добре 
да се стремим да изпълняваме задълженията си в съответствие с настоящето си 
положение, а сетне да подобряваме ситуацията към любяща връзка. Тогава напредъкът 
ще е много стабилен и истински. Макар благодатта на Кришна да е навсякъде – 
всъщност тя е нашето обкръжение – трябва да пречистим виждането и сърцата си, за да 
я доловим. 

И така, не изоставяйте своята относителна дхарма докато не сте достигнали 
освободеното ниво. При все това, не изоставяйте и абсолютната си дхарма, макар да се 
намирате на относителното ниво. 
 
 
 

Сва-дхарма - личният начин да изразим себе си 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 

 
На относителното ниво има множество дхарми. Дхарма, или дългът, най-напред 

да се грижим за тялото. Виждате колко добре материалният свят обслужва тази цел. 
Можете да си купите какви ли не кремове, мехлеми, специални гримове, лосиони за 
тяло и тем подобни. В един Мол имаше реклама: “В нашия магазин има стометров 
щанд с лосиони за тяло!” Сто метра в служба на тялото. Казах си: много интересно; а 
колко духовни лосиони имате? Не толкова много. И ако се вгледате по-отблизо, може 
да откриете наистина ужасяващи неща в тези лосиони, гримове и какво ли не. Искате 
ли да чуете само няколко примера? Повечето от червилата се правят от мозък на кит. 
Има и специални лосиони за тяло, произведени от плацента. Понеже плацентата много 
добре се грижи за кожата на бебето вътре в утробата, по тази причина можем да я 
приложим и върху лицето си! Само си представете лицето си, омазано с плацента.  

Ако искате да се грижите добре за тялото си, използвайте чисто масло. 
Махараджите в Индия са знаели как да живеят. Те използвали масло от шафран 
(минзухар). Шафранът на килограм е по-скъп от златото. Можете да си представите 
какво означава от тези малки цветенца да се извлече масло, с което да мажете тялото 
си. Както и да е, ако нямате стила на махараджите, не е проблем – чистият зехтин 
също върши работа.  

Трябва да се грижим за тялото си – да сме здрави, да пазим здравето си – това е 
значението на посланието: да не рушим здравето си. Затова следваме определени 
правила: откажи се от лошите навици, контролирай яденето си, контролирай съня си, 
недей да си лягаш в два часа посред нощ, и т.н. Това ще помогне на тялото да е в 
процъфтяващо състояние, което е един наш дълг. Защото ако сме се отдали, ако сме 
посветили усилията си, живота си, тялото си в служба на Бога, тогава трябва да се 
грижим за този инструмент. Ако карате собствената си кола, понякога може и да сте 
небрежни. Но ако карате колата на свой приятел – какво да говорим на шефа си – ще се 
грижите много внимателно за нея и ще се стремите да я пазите по всякакъв начин. 
Тялото е като кола, която ви е дадена, за да стигнете местоназначението си, така че 
бъдете внимателни. 



Друга дхарма е да си вършим работата, да допринасяме за благото на 
обществото, да сме полезни на останалите. Затова сме готови да работим, не просто да 
се мотаем наоколо. Работим – в полза на обществото, в полза на другите човешки 
същества – за да може светът да се върти. Как мислите, кое движи света? Нима парите? 
Парите ли карат света да се върти? Не. Жертвата кара света да се върти. Жертвата 
тласка света напред. Затова пеем в края на някои мантри „сваха” – “Посвещавам себе 
си за благото на света. Сваха. Правя жертва.”   

После: трябва да отглеждаме децата си – друга дхарма. Трябва да осигуряваме 
шанс за живот на други души. Има два начина да се подпомогне духовното издигане: 
единият е телесна генетика, другият – духовна генетика. Ако сте семейни, практикувате 
телесната генетика – множите се. Но за беда в наши дни сме ограничени, не можем да 
имаме стотина сина, както в древни времена. Нали, много често четем в книгите, че 
„този и този цар имал сто сина”. Покажете ми един човек в днешно време, който да има 
сто сина. Обаче в духовен смисъл можеш да имаш сто сина; ограничението не е толкова 
строго. Тъй или инак, било то духовно или физически, трябва да предоставяме на 
другите шанс. Това също е дхарма. Служейки на своите събратя, ние също се 
извисяваме.   

При все това, дхарма е нещо много сложно и прави живота сложен. Нямам 
предвид, че дхарма го прави сложен, а всички тези различни задължения 
преусложняват живота. И ако забравим за крайната цел, ще виждаме единствено тези 
множество дребни задължения, стъпка след стъпка. Затова трябва да медитираме, да се 
съсредоточим в окончателната цел. Защото всички тези относителни задължения някой 
ден ще приключат. Ще ви изхвърлят от работата ви, децата ще ви кажат „сбогом” – в 
добрия случай. Дори тялото ви ще изтлее. Така че тези задължения се променят. Ала 
има един постоянен дълг и той е истинската сва-дхарма, собственото ми духовно 
задължение, моята духовна дхарма. Това е изпълненото с любов обожание на Бога. То 
никога не се променя. Такава е изначалната позиция на душата – да бъде любящ слуга 
на Бога. Такава е истинската вечна сва-дхарма, истинският постоянен дълг, моят личен 
път. Това не е някаква официална религия, не са някакви очаквания или правила. Не, 
това е моят любовен досег с Бога. Сва-дхарма е моят начин да изразя себе си – ето, 
поднасям ти тези цветя, Господи. Пея тези молитви към Теб. Извършвам тези практики 
за Теб. И се стремя да посветя живота си на Теб. Това е сва-дхарма: аз съм Твой вечен 
слуга.  

Дори докато изпълняваме относителните си задължения трябва да имаме тази 
най-висша цел: аз правя тези дребни неща, за да постигна крайната цел – да бъда 
любящ слуга на Бога. Тази сва-дхарма трябва да се изпълнява, наложително е! 
Пропуснем ли тази възможност - губим. Ако пропускате шансове на относителното 
ниво, всъщност нищо не губите. Относителните неща идват и си отиват, но не 
пропускайте върховния дълг. Ако един кораб няма посока, за него никой вятър не е 
попътен. Тялото ни е кораб; химните на Ведите са ветровете; гуру е капитанът; а 
посоката са лотосовите нозе на Бога. Това е нашата сва-дхарма – да възпяваме светите 
имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама 
Рама Рама Харе Харе. 
 
 
 
 
 
 

 



Слуга на слугата 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 

 
Въпрос на Дамодар: Може даден бхакта да обожава някои от бхактите, или в 

най-добрия случай да боготвори духовния си учител, без всъщност да разбира за какво 
говори учителят му. Може да е влюбен в някой от бхактите и заради това да идва. 
Трябва ли да се стремим да откъснем този бхакта от низшето му разбиране? 

Тиртха Махарадж: Най-висшата дхарма е да си слуга на слугата на слугата – 
така че това не е низше разбиране. “Не знам кой е този Кришна, не знам кой е този 
гуру, но познавам този бхакта и искам да му служа”. Това е най-доброто! Това е най-
възвишеното ниво! Как можем да откъснем предания от това ниво?! Досущ като 
гопите. Те не били високо образовани, разкрепостени и еманципирани жени от 
двадесет и първи век. Били прости селски девойки. Но когато видели Нараяна в 
храстите… Спомняте си историята: те търсели Кришна, защото Той бил избягал от 
танца раса. И гопите тичали толкова бързо, че почти щели да Го хванат. Тогава Той 
нямал друго извинение и си рекъл: “О, те ще ме настигнат всеки миг, затова ще си стоя 
тук и ще проявя облика си на Нараяна.” Четириръкият, величествено красив Господ 
стоял в храстите! Тогава гопите разгърнали шубрака и казали: “О! Намо Нараяна! Да 
си виждал нашия Кришна?” Те видели Бога очи в очи, великият Господ на вселената! 
Ала търсели своя възлюбен Кришна. Това е преданост, това е бхакти. Тях не ги 
вълнувал Всевишният. Искали любимия си Кришна. 

По същия начин: “Не знам кой е този Кришна, не знам каква е тази мисия, но 
познавам този човек, той е прекрасен и искам да му служа.” Това е най-висшето. При 
все това трябва да сме разумни, да се стремим да бъдем разумни. Препоръчва се: трябва 
да се чувстваш като глупак номер едно пред духовния си учител. Но недей да се 
държиш като глупак номер едно. Защото тогава той няма да е доволен.  

Трябва да се опитваме нещичко да проумеем. Разбира се, невъзможно е да 
проумеем, по-скоро нека следваме. Има такива, които много четат и изучават, но мисля, 
разбирате какво имам предвид. Всяко ниво на посветеност на Кришна, или на нещо 
което е скъпо на Кришна, свързано с Кришна, е добро. Ала винаги има шанс да 
обогатим своята отдаденост и привързаността си. 

 
 
 

Като въздуха 
(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28.02.2007, София) 

 
Гьоте казва: “Ако сте изгубили пари, не сте изгубили нищо; ако сте изгубили 

приятел, много сте изгубили; но изгубите ли вярата си, губите всичко.” 
Ние зависим от взаимовръзките. Ако сте свързани с Бога, това означава, че сте 

верни. Откажете ли се от тази предана привързаност към Бога, това е голяма загуба. 
Разбира се, вярата помага на предаността ни да расте, така че тези неща са 
взаимосвързани, зависими едно от друго. Затова, докато по-висшестоящите ни имат 
доверие, ние сме в безопасност. Не бива да губим това доверие. В повечето случи ние 
не разбираме какво говорят по-старшите. Не проумяваме дълбината на грижата и 
вниманието им, не можем да оценим милостта, която е разпростряна над нас – докато я 
имаме. Ала веднага щом усетим да ни липсва, ще разберем. Досущ като въздуха; 
обикновено не се замисляме колко е безценен въздухът. Но когато не ни достига 
въздух, незабавно оценяваме стойността му. Затова понякога, за да обогатят 
разбирането на учениците, гуру ги натискат под водата. Когато се борите за въздух, 



тогава разбирате….. Виждате ли, този е начинът, по който трябва да искате Кришна! А 
не го ли разберете – хайде отново под водата. Просто, за да добиете разбиране.  

Сега си мисля: “Днес има лекция сутринта, но аз ще ида вечерта, не сутринта.” 
Но представете си, ако тази сутрешна лекция е последната, на която можете да 
присъствате.... и вие я пропуснете! Ще съжалявате до края на живота си! Затова – 
недейте да пропускате възможностите. Не считайте, че ако нещо е достъпно днес, ще го 
има и утре. Разбирате ли какво имам предвид?   

 
 
 

Бог е мой 
 

Кришна не е сектантски Бог. Кришна е Джаганнатх, Богът на цялата Вселена. 
Това означава, че Той е обожаван из цялата Вселена. Кришна не е индийски Бог. Той не 
е някаква разновидност на ориенталски култ. Него не го обожават само на Земята, но 
Той е Богът на Вселената. Това означава: вашият Бог, и моят Бог.  

Бих искал да ви разкажа за едно свято място в Италия. Преди около осемстотин 
години там е живял Франциск от Асизи. Той бил един истински бхакта! Притежавал 
вселенско, всеобхватно виждане. И бил толкова велик йоги, че умеел да разбира 
гласовете на животните. Знаете, чрез практикуване на йога и ахимса, аура на доброта и 
позитивизъм ще струи от вас. Дори дивите зверове не биха ви наранили или нападнали, 
а ще ви отвръщат с приятелство. Франциск бил такъв велик йоги, че можел да 
проповядва на животните. Понякога се замислям дали да не последвам примера му – в 
такъв смисъл, че когато хората не са склонни да слушат, по-добре да говориш на 
животните. Може би те разбират по-добре. Така и той проповядвал на птиците – бил 
известен с това.  

Имах възможността да посетя едно от свързаните с него места. Навремето един 
голям земевладелец пожелал да му дари „малко” парче земя – а именно грамаден хълм. 
Разбира се, той не искал да приеме: “Какво ще правя с него?” Но след дълго 
убеждаване, склонил: “Добре, ще ида да видя мястото.” И докато се изкачвали по 
хълма, внезапно хиляди, милиони птици започнали да излитат и да чуруликат. Той взел 
това за божествен знак: „Да, трябва да приема”. Сега там има простичка, но хубава 
църква и манастир. Ала по онова време имали само една пещера, нищо друго. Тази 
пещера, в която той спял тогава, все още е съхранена. Камъните вътре са много остри, 
освен един, който му служел за ложе – ей толкова голям! И изглежда много мек. Дори 
камъните служели по този начин на великия светец. Атмосферата там е изключително 
божествена, усеща се присъствието на светеца. Всички посетители също са много 
спокойни и ведри. Например, видях един млад поклонник – той мантруваше джапа. 
Отначало седеше в малката пещера, четеше от книгите, молеше се дълбоко, а сетне 
отвън вървеше нагоре-надолу с броеницата си. Този човек беше наистина на 
поклонение.  

Франциск бил толкова велик светец, че всички белези (стигми) на Христос се 
проявили по тялото му. Там има един малък параклис на мястото, където са се появили 
стигмите. Има един дълъг коридор: едното място е манастирът, другото място е 
пещерата, на стените са изрисувани проникновени фрески, изобразяващи картини от 
неговия живот… А в другия край на коридора е този мъничък параклис. Когато влязох 
там, дълбоко се трогнах, защото на олтара бе гравиран надпис: “Бог е мой!... Но 
принадлежи и на всички останали.” 

Мога напълно да се съглася с това послание. Бог е мой; Бог е ваш; Бог е на 
всички. Ето това разбиране за Бога почитаме ние – всеобхватната концепция за 



Върховния Господ. Не почитаме някакъв сектантски Бог, нито сектантско разбиране за 
Бога. Ние обожаваме Всевишния Господ.   

Бог е мой; а също и ваш. Кришна е мой; а също и ваш.  
 
 
 

Най-висшият тип йоги 
 

Заглавието на Шеста Глава на „Бхагавад Гита” е „Дхяна Йога”. Какво е “дхяна”? 
Медитация – нещо такова. Ала ние използваме думата „медитация” твърде често. 
Когато бленувате, вие казвате: „Аз медитирам.” Това обаче не е истинска медитация. 
“Дхяна” означава дълбока вглъбеност. Най-напред се разграничавате от външните 
дейности, сетне запазвате това състояние, сетне го задълбочавате. Това е дхяна – да 
отидеш надълбоко. В такъв смисъл това е медитация. 

Нашата медитация, медитацията на преданоотдадените, е да съзираме Кришна 
навсякъде и да виждаме всичко в Него. Както например: “Аз съм вкусът на водата. Аз 
съм „Ом” във ведическите мантри. И Аз съм способността у човека.” Навсякъде можете 
да видите присъствието на Кришна.  

Кришна описва различните методи за съсредоточаване на ума, такива като: 
култивиране на знание, йога, това или онова. А в края на главата казва: „ Един йоги е 
по-велик от аскета, по-велик от емпирика, по-велик и от кармичния работник. Затова, 
о Арджуна, при всички обстоятелства, бъди йоги.” 42 

Какво означава това - йоги? Някой, който е свързан – свързан с Бога. Това е йоги 
– независимо от религията или специфичната школа – ако някой има досег с Бога, той е 
йоги. Християнската вяра не одобрява особено йога. Но истинските светци са йоги, 
защото са свързани с Бога. Така че по-добре е да си йоги, отколкото емпирик или аскет, 
понеже такъв човек е свързан. Затова, „бъди йоги при всякакви обстоятелства.” 

Ала йоги има много видове. Какви йоги трябва да сме? Кришна ни помага, 
давайки ни дефиниция какъв тип йоги трябва да станем. Той казва: 

йогинам апи сарвешам 
мад-гатенантар-атмана 
шраддхаван бхаджате йо мам 
са ме йуктатамо матах 
“ А от всички йоги, този който винаги с голяма вяра пребивава в Мен, погълнат 

е от мисли за Мен и Ми отдава трансцедентално любовно служене, е най-интимно 
свързан с Мен в йога и е най-издигнатият от всички. Това е Моето мнение.” 43 

Такива йоги трябва да станем – да обожаваме Кришна от сърце и душа. Не с 
някакво второстепенно, небрежно отношение, а с цялото си внимание. Нека се доверим 
на мнението на Кришна. Щом Той казва: “Такъв йоги ми е най-скъп,” нека се стремим 
да осъществим този идеал. 
 
 
 

Бъди йоги при всякакви обстоятелства 
 

Обикновено, когато хората чуят за йога, те са много силно привлечени: “О, тази 
тапася (отречение) е за мен! Ще спя на отворен прозорец посред зима! Ще изтезавам 
тялото си, докато стана полумъртъв! Аз съм велик йоги от аскетичен тип! През цялото 
                                                 
42 „Бхагавад Гита” 6.46 
43 „Бхагавад Гита” 6.47 



време ще медитирам…” После, с първия полъх на бриза, идва и забравата. Подобен род 
йоги всъщност нямат дълбоки корени.  

Обичайно, всички преминаваме през тези различни нива на практика. В 
началото сте много сериозни по отношение на своята садхана и виждате резултатите: 
“Чувствам се силен, чувствам се закрилян, чувствам се свързан!” Ала скоро тези първи 
дни и месеци в практиката отминават. Тогава, както сами знаете, тя се превръща в 
ежедневие, в рутина. И започвате да изоставяте своята садхана: “Е, не бива да сме чак 
такива фанатици. От философията съм разбрал, че бхакти е по-висша от обикновените 
практики, и че тя ще дойде по своята сладка воля.  Кришна не харесва фанатизма. По-
добре да чакам Той сам да реши да дойде.” А каква е следващата стъпка? Садху-санга 
се превръща в кино клуб – гледаме заедно телевизия. Никой не ходи на сутрешна 
лекция и на арати, но поне вечер пред телевизора се събираме и се радваме на добра 
компания. Поне не се караме, докато гледаме телевизия! Подобен род садху-санга не е 
кой знае колко възвишена. По-добре да се върнем към оригиналните практики на 
садхана; тогава отново ще почувстваме силата. Защото, когато се откажете, си казвате: 
“Нека следваме естествения път, рага-марга,” и тогава усещате: “О, изгубил съм силата 
си. Липсва ми закрилата. Мислех си, че имам нещо, но сега го няма. Навярно нещо не е 
наред с процеса?! Нали започнах да ставам не чак толкова фанатичен и ето на, какъв е 
резултатът: аз просто пропадам.” Тъй или инак, уловете отново златната нишка, за да 
намерите пътя навън от този материален лабиринт. Бъдете йоги! Бъдете свързани!  

Когато сте привлечени към йога или садхана е много лесно да бъдете йоги. Ала 
когато не изпитвате вече този първоначален вкус, тогава е по-трудно. Или ако в живота 
ви се случва нещо драматично, да речем изгубите работата си, или имате някакъв 
материален проблем, или ви сполети някоя болест, или сменяте жилището си, може да 
си помислите: “Сега нямам време за садхана, прекалено съм зает. Трябва да свърша 
това, и това, и това.” Значи забравили сте за Бога. Затова, бъдете йоги в такава ситуация 
– когато не е лесно, когато ви липсва пълният вкус. Трябва да бъдете йоги при всякакви 
обстоятелства.  

Ще ви разкажа, ако не възразявате, едно лично преживяване. Беше тъкмо в 
началото на серия лекции в Будапеща. Очаквахме да дойдат някои бхакти от Печ. 
Трябваше вече да са пристигнали, ала още ги нямаше. Мислех си: както винаги, 
закъсняват. Защото бхактите са много „гъвкави” по отношение на времето. В крайна 
сметка те така и не дойдоха, само телефонът иззвъня. Очаквахме двама: възрастна дама 
и младеж. Обади се младежът. Каза: “Няма да дойда на програмата, защото ме откараха 
в болницата. Обаче нея не я откараха в болницата. Катастрофирахме.” 

И така, тя загина на път за програмата. Това беше шокиращо преживяване, 
шокираща новина. Какво да говорим за факта, че трябваше да предам новината на 
дъщерята на тази жена преди лекцията. А темата на лекцията беше „Вечността на 
душата.” Можете да си представите, беше ми трудно дори да си отворя устата; исках да 
се скрия и просто да се оставя на болката. Не исках да говоря за вечността на душата, 
докато една от ученичките ми умираше. Ала тогава този стих от „Гита” изплува в ума 
ми: “Бъди йоги при всякакви обстоятелства.” И аз трябваше да ида и да дам лекцията, 
да удовлетворя желанието на хората да учат. Но мога да ви кажа, че оттогава насетне 
сърцето ми плаче. Защото да изгубиш духовния си учител е голямо нещастие. Но да 
изгубиш свой ученик… считам, че това е още по-голямо нещастие.  

Както и да е, бъдете йоги всред трудностите. Бъдете йоги при всякакви 
обстоятелства, независимо дали ви се случват добри или лоши неща – такова е 
простичкото послание на „Гита”, ала много възвишен идеал за постигане. 
 
 



 
Сражавай се за по-висшия принцип 

 
Няма друг път, освен винаги да бъдем свързани. Защото изгубим ли връзката си 

с Бога, нашата дхарма се превръща в карма. А карма си носи последиците. Чистата 
дхарма не носи последици. Дхарма е да закриляш семейството си, например. Затова ако 
трябва да защитиш семейството си, с това няма да си навлечеш карма. Ще си навлечеш 
донякъде, ако се налага да приложиш насилие, ала има разлика дали е за да защитиш, 
или за собствено удоволствие. Обаче, ако не си свързан с Кришна, цялата ти тъй 
наречена „ дхарма”  се превръща в „ карма”.  И рано или късно се налага да платим 
цената за всичките си постъпки. Казва се, че сме наказвани не заради делата си, а от 
делата си. Така че, ако се натъкна на агресор, това вече е последствие от моята карма. 
При все това, имаш правото да защитаваш семейството си, да закриляш онези, които 
зависят от теб.  

Винаги бъдете свързани. Арджуна е бил помолен от Кришна да се сражава – да 
води война! Да погубва врагове! Обикновено това е много трудно да се разбере – що за 
съвет е това: иди и избий своите учители, деди и роднини. Нима не е оскърбително?! 
Ала Арджуна получил именно този съвет: сражавай се за по-висшия принцип. Защото 
нормалният принцип е да се уважават по-възрастните; и обикновено това е наша 
дхарма. Но в този момент, в тази ситуация, дългът на Арджуна бил да се бори за един 
по-висш идеал. И кой именно – божествената истина!  

И ако разгледаме задълбочено „Бхагавад Гита”, в Единадесета Глава Кришна 
казва: “Аз вече съм ги убил. Наредил съм всичко. Ти просто следвай напътствията ми.” 
Оттук разбираме, че подредбата е извършена от по-висши източници. Ала всеки 
индивидуално, лично, би могъл да изпълни ролята, която му е поверена. Така че винаги 
трябва да действаме в името на някакъв по-висш идеал.  

Възможно ли е винаги да си спомняме висшите идеали? Не съвсем. И Арджуна 
бил същият. Вечерно време, след залез, те спирали да се сражават. Денем се борели 
свирепо едни с други, ала след залез понякога дори се случвало противниците да си 
масажират един другиму нозете. “Поради професията си сме опоненти, но иначе сме 
добри приятели.” Една вечер, обаче, Юдхиштхира Махараджа направил забележка на 
Арджуна. Знаете, Юдхиштхира е синът на Дхарма, наричат го още Дхармараджа. Той 
бил толкова честен и почтен, че се казва, че колесницата му се носела малко над земята. 
И цялата битка била по тази причина – да се върнат Пандавите на власт. Сред петимата 
братя, Юдхиштхира бил предводителят. Да се установи редът означавало, той да стане 
цар. Цялото сражение се водело, за да си възвърне Юдхиштхира престола. А Арджуна 
бил велик воин. Както знаете, воините са могъщи, енергични и емоционални люде. Ако 
си твърде сатвичен, не можеш да се биеш. Ако си сатвичен, ще речеш: “Добре, както 
искаш...” Обаче Арджуна бил сангвиник – така да се каже раджастичен, изпълнен със 
страст. Юдхиштхира му казал: „Хей, Арджуна! Какви ги вършиш днес?! Сражавах се 
тежко, бях заобиколен от врагове, а ти не ми се притече на помощ. Язък за лъка ти 
Гандива!” Арджуна незабавно се вбесил: “Хей! Недей да критикуваш моя Гандива!” 
Той толкова пламнал от страст, че какво се случило? Вдигнал лъка си, за да застреля на 
мига Юдхиштхира. Казал: “Знаеш, че съм дал обет: който каже нещо против лъка ми, 
ще го убия на място! Ти изрече такива остри думи за моя лък, свършено е с теб.” Тогава 
Кришна се намесил: “” Хей, хей, хей! Чакай малко, Арджуна!” Обаче той отвърнал: “Не, 
не, не! Той критикува лъка ми! Ще го убия! Аз съм боец, трябва да спазвам обета си.” 
Ала тогава Кришна му рекъл: “Случайно да си давал някакви други обети? Не си ли дал 
обет, че ще се сражаваш за Юдхиштхира?” “Да, да, ама лъкът ми…” Тогава Кришна го 
успокоил: “Винаги трябва да действаш за по-висшия идеал. Добре, положил си клетва 



да защитаваш честта на своя лък. Но също така си положил клетва да помагаш на брат 
си при всякакви обстоятелства, да се биеш за истината.” Тогава Арджуна се усмирил.  

И така, бъдете йоги при всякакви обстоятелства. Ако ви сполетят трудности, не 
реагирайте първосигнално, от страст. Защото тогава е много лесно да се забрави за по-
висшия принцип. Винаги трябва да култивираме паметта и да съхраняваме дхяна – 
дълбоко да осмисляме коя е окончателната цел на живота. 
 
 
 
 

Йога значи връзка 
 

Ако гледате отвисоко на другите видове йога, въобще ако гледате отвисоко на 
когото и да било, това не би подпомогнало духовното ви израстване. Защото каква е 
идеята на бхакти йога? “ Тринад апи суничена – бъди по-смирен от стрък трева, по 
търпелив от дърво, отдавай цялото уважение на другите, без да очакваш почит за 
себе си. Така ще можеш да възпяваш святото име винаги” 44 Много е трудно да се 
хармонизира този принцип с едно надуто поведение. Начинаещите винаги са надменни 
към другите. Смятат, че са намерили истината, а всички останали са в грешка. Но това е 
твърде незряло отношение.  

Йога е много полезна, за да овладеем себе си. Традиционните видове йога, като 
хатха, раджа, гяна и други, са изключително резултатни за контролиране на телесните 
и умствените функции. Защото понякога започвате да практикувате, например бхакти 
йога, без добра и солидна основа. Тогава започват да ви се случват разни неща, а вие не 
разбирате какво става. “Исках да стана  съвършен йоги, исках да се избавя от грижите и 
проблемите си, а какво се получава – затрупват ме все повече трудности! Исках да си 
възвърна духовното здраве, а чувствам, че не съумявам! Какво става?!” Ако не 
разбирате процеса и стъпките на този процес, тогава това води до някои затруднения. А 
е изключително трудно да се поддържа добър стандарт, ако не сте подготвени. Така че, 
в много отношения, йога може доста да помогне.  

Ала също така трябва да добавя, че повечето йога практики са включени в 
бхакти. Например, хората много харесват седящите пози, но им е доста трудно да 
изтърпят седнали на едно място в продължение на един час по време на лекция. 
Можете да си практикувате асаните, докато слушате лекция. Или пък – нашите 
дихателни упражнения всяка сутрин са възпяването на химни, песни и мантри  – цели 
два часа! Вие колко време отделяте за дихателните си упражнения? Обикновено людете 
отделят няколко минути - петнадесетина... Така че много неща са включени в бхакти. 
Ние дори не ги разграничаваме. Също така можете да научите санскрит без особено 
усилие, защото на лекциите всяка сутрин казваме по една шлока. “Йогинам апи 
сарвешам…” На следващата сутрин можете да я повторите. Толкова много неща има в 
бхакти: познание, мъдрост, тапася (отречение), без да се обръща специално внимание 
на тези разнообразни практики. И междувременно култивираме чувствата в сърцето, 
каквато в крайна сметка е целта на всички видове йога – да бъдем свързани. А 
истинската връзка се основава на предани чувства.  
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Плачещото училище на йога 
 

Кой е най-добрият начин да видим Кришна? Има една история: 
Гопите били много разтревожени. Гопите са пастирките на Вриндавана. Има и 

млади, има и стари, но всичките много се вълнуват от Кришна. Възрастните жени, 
възрастните гопи изпитват към Кришна майчина обич. Ала младите жени не са 
привлечени към Кришна като майки. Младите жени са привлечени от прекрасния 
младеж по различен начин. Не теоретично, а съвсем на практика. Тяхното влечение е 
безпределно. Безпределно в пространството, във времето, по сила, по дълбочина, по 
възвишеност – безгранично във всяко едно отношение. Но условностите понякога 
пречат на гопите и Кришна да се срещнат. Толкова много са правилата и забраните, 
които трябва да се следват в едно малко селце. В големия град също трябва да се вземат 
под внимание множество правила, обаче в малкия градец всеки знае всичко за всекиго. 
Така че там трябва да бъдете изключително предпазливи. Затова гопите и Кришна 
също трябвало да са много внимателни. Разбира се, те искали да се срещнат, ала как да 
стане? Това била ежедневната им медитация: “Как мога да видя своя любим Господ?” 
“Как да се срещна със скъпите си момичета?” 

И в един много тежък момент гопите се молели така: “Жената е жива, когато е 
заедно с любимия си; разделена от него - умира.” 

А ние нито живеем, нито умираме. Такава е орисията ни. Тя е изписана върху 
челата ни. Невъзможно е да бъде променена. Свободата ни е равна на нула. Ние просто 
сме подхвърляни от вълните и теченията на съдбата.  

Ала този стих толкова много трогнал Кришна, че Той не могъл да изтърпи и 
искал по някакъв начин да утеши гопите. Което е трудна задача, казвам ви! Защото 
гопите са само в едно настроение; какво именно? Разплакани. Нравът им е такъв, че 
винаги правят само едно - плачат. Когато времето е хубаво, те плачат: “О, Кришна днес 
ще изведе кравите. Цял ден няма да Го видим!” Когато времето е лошо, също плачат: 
“О, днес Кришна няма да изведе кравите! Няма да успеем да получим Неговия 
даршан45…” Така те винаги плачат. 

И ако вие искате да видите Кришна, тогава се препоръчва от ачариите, които са 
вещи в раса, трансцеденталните взаимоотношения, да приложите същия метод.  

Веднъж един млад преданоотдаден запитал своя гуру: “Можеш ли да ми кажеш 
как да виждам Кришна, Бог, винаги?” Отговорът бил една дума, пет букви: “Плачи!” И 
така, това е плачещото училище на йога – следвайки стъпките на гопите, които винаги 
плачели да видят Бог, Кришна. 

Но Кришна не е коравосърдечен. Може да е палав, ала не е жесток. Когато чул 
тази молитва на гопите, Той предложил едно решение: “Дори да изглежда, че съм 
далеч от вас, въпреки това съм съвсем близо. Просто затворете очи и извикайте името 
Ми – Аз незабавно ще дойда. Ще съм до вас.” 

За да видим Кришна ние се нуждаем от тези затворени очи – за да се пробуди 
вътрешният ни взор. Даже гръцките философи казват, че очевидните неща не са кой 
знае  колко важни. Ала истинските неща са скрити надълбоко. Струва ми се, че те 
вероятно са учили в Индия. 
 
 
 
 
 

                                                 
45 Даршан - среща 



Съвършенството на живота 
 

Санкиртан означава съвършенството на киртана, съвършенството на 
възпяването. Най-доброто приложение на способността ни да говорим е да използваме 
думите си във възхвала на Върховния Бог. Това е трудно осъществимо – да говорим 
единствено хари-катха и нищо друго – но от лични житейски преживявания можем да 
разберем как става. Ако един младеж се влюби в някоя девойка, той не може да говори 
за нищо друго. Само за нея. По същия начин, ако изпитваме такава дълбока 
привързаност към Кришна, Бога, ще ни бъде много трудно да говорим за каквото и да 
било друго.  

И така, съвършенството на речта е да слави Бог. Съвършенството на ухото е да 
слуша за Него. Съвършенството на окото е винаги да Го вижда. И това не касае 
физическите очи, а божествения взор. 

А съвършенството на тялото е то да бъде използвано в служене на Кришна. Вие, 
като човешки същества, имате толкова много способности. Толкова много енергия ви е 
дарена по Божия промисъл. Цялото ви тяло пламти от енергия. То не е студено, 
температурата му е тридесет и седем градуса. Гори постоянен огън. Постоянна енергия. 
Очите ви блестят. Ръцете ви се движат. Сърцето ви бие. Изпълнени сте с енергия. Не 
пропилявайте енергията си безсмислено. Живейте за най-добрата цел! А коя е най-
добрата цел, за която да се живее?  

Да умреш. Тъй или инак ще умрем. Това тяло ще изтлее. Ала нека изтлее в 
името на Бога. Нека умрем – за материята! Да умрем – за този свят. За да се родим 
наново в следващия свят, в божествения живот.  

Умри, за да живееш. Това е съвършенството на живота – да умреш. Което е 
тежко за чуване послание. Сега мнозина от вас се усмихват, но настъпи ли моментът, 
кой знае каква физиономия ще покажем. Дали ще срещнем четиримата пратеници, или 
тримата пратеници. Четиримата пратеници идват отдолу, а тримата пратеници - отгоре. 
Вестоносците на смъртта – ямадутите – носят посланието за края. И когато ги видите 
е доста страшно. Онова, което е описано във Ведите, е потвърдено от някои люде, 
които са имали преживявания, близки до смъртта. За повечето от тях е плашещо. Обаче 
ако срещнете вишнудутите, те носят различно послание. Понеже Вишну е Богът-
закрилник. Той е Богът на живота – Той ви пази. Неговите пратеници носят вестта за 
вечния живот – който всеки би искал да има. Ала малцина са онези, които са готови да 
платят цената. При все това, някаква мъничка цена трябва да заплатим, за да се сдобием 
с вечен живот – който бездруго вече имаме, единствено трябва да осъзнаем това.  

Ако не пропиляваме енергията си и влагаме всичките си ресурси в най-добрата 
цел, ще ни бъде по-лесно да разберем нещичко за съвършенството. Съвършенството на 
живота е да умрем за себе си и да се родим за Бог. Ако живеете за себе си, не живеете 
за никого; ако живеете за Кришна, живеете за всички.  

Винаги се стремете да търсите съвършенството. На материално ниво то е много 
трудно да бъде открито. Всъщност е невъзможно. Но дойдем ли до божественото ниво, 
тогава е невъзможно да намерим каквато и да било грешка. Тук не можете да съзрете 
съвършенство; оттатък не можете да зърнете грешка. Кое място избирате? 
 
 
 

Подслонът на духовното ръководство 
 

Независимо с какво разполагате – време, енергия, знания, способности – каквото 
и да е, можете да го хармонизирате с божествената воля. В началото за това е 



необходимо много добро водачество. Ако имаме такова водачество, ако се намираме 
под духовната закрила на божествен учител, сме големи щастливци. Защото един 
истински учител ще ни помогне да се доближим до Абсолютната Истина, до Бога. 

 Препоръчва се за онези, които не знаят как да живеят, да се обърнат към гуру. А 
вие знаете ли как да живеете? Имаме някакви бегли идеи как да оцелеем, но това не е 
живот. Съществува голяма разлика между оцеляване и живот. За да разберем каква е 
целта на живота трябва да я търсим. И по-нататък, когато започнете да имате някои 
духовни прозрения или божествени преживявания, не се страхувайте. Много хора се 
захващат с духовни практики твърде бързо и твърде евтино. В съботно-неделен курс си 
отварят третото око, пречистват чакрите си и се сдобиват с божествена мъдрост. А има 
и курсове, на които ви учат как да станете аватар (божествена инкарнация). 
Напоследък е много популярно. “Имам сертификат, завърших курса за аватар.” Обаче 
людете се заемат с това твърде припряно и не са готови да асимилират резултатите. 
Защото колкото по-чувствителни ставате, толкова повече въздействия ще ви влияят. А 
разнообразните влияния ще имат различен ефект върху вас. И ако не знаем що за 
енергия идва към нас, може да се обезпокоим. Ала мога да ви кажа със сигурност, 
принадлежите ли към традиционна линия, това ви осигурява подслон, дарява ви 
закрила от лоши влияния. Така че присъединяването към една добра духовна школа е 
много благоприятно.  

Веднъж един духовен учител и един млад преданоотдаден разговаряли. 
Момъкът живеел в ашрама, ала не бил сигурен какъв живот да поведе – дали да стане 
бхакта на Кришна или не. Той казал на учителя: “Може би това не е моят път. Може би 
трябва да се присъединя към някоя друга група, да поема по друга пътека.” А учителят 
отвърнал: “Да, можеш да отидеш, няма проблем. Но дори там трябва да си намериш 
силен, добър учител.” Защото той може да предостави закрила. 

Един специфичен признак на духовния учител е, че той е способен да разсее 
съмненията на учениците. Толкова сме пълни със съмнения. “Нима Бог действително 
съществува?” Или: “Да не би аз да съм Върховният? На прав път ли съм? Има ли 
смисъл в това, което правя? Не ме ли мамят? Мигар това е за мен?!” Толкова много 
съмнения… 

А да имаме позитивни съмнения е хубаво. Позитивните съмнения означават, че 
искате да разбирате все повече, все по-дълбоко. “Не ми стига да слушам за Кришна 
само толкова; искам повече! Не ме удовлетворява да мантрувам шестнадесет кръга! 
Съмнявам се, че това е достатъчно за мен.” Обаче истинските съмнения, съмненията от 
другия тип, понякога са убийствени. И е божествен аранжимент да успеете да се 
избавите от съмненията си.  

Мисля, че да имаме съмнения е съвсем човешко. Ала вместо съмнения да имаме 
дълбока вяра – това е божествено. Достигнем ли до божественото ниво, няма повече 
съмнения.  

 
 
 

Жертва и отдаденост 
 

Въпрос: Какъв е смисълът на Исусовата жертва? Защо е пожертвал живота си? 
Какво е вашето мнение? 

Тиртха Махарадж: Нима той въобще е умирал?... Но вие споменахте нещо 
много важно. Жертвата. Която ние също поддържаме. Ала жертвата не представлява 
усещане за смърт. Жертвата е усещане за живот. Онова, което трябва да пожертваме, 
са нашите недостатъци. И давайки ще получим. Ако отдадем себе си, Кришна също ще 



ни даде себе си. Ако дадете малка част, Той също ще отвърне с малка част. Обаче 
посветите ли се напълно, всецяло, тогава какво може да стори Той? Представете си, че 
някой влиза в дома ви и казва: “Аз съм твой. Отдавам ти се целия, ще ти служа, без да 
поставям каквито и да било условия – пък ти се грижи за мен. Ще стоя и ще чакам пред 
вратата ти. Няма да помръдна, без да ми кажеш.” Какво можете да отвърнете?! 
Невъзможно е да речете: “Ей, я се махай!” Не можете да кажете: “Няма да се грижа за 
теб.” Така че, ако вложите подобна интензивност в отдаването си, Кришна също няма 
да има друг избор. Той не може да каже: “Не, не, не! Не ме е грижа за теб.” В 
действителност Той се грижи през цялото време, осигурявайки ни жизнената енергия, 
въздуха, светлината и толкова много други неща. Всичко идва към нас чрез Него, 
посредством Него, от Него.  

Всичките ни реализации зависят от отдадеността. А нивото на отдаденост на Бог 
Исус е било изключително високо. Той е бил готов да приеме мъчения, макар да не му е 
било лесно. Пролял е кръвта си.  

Отдаването е трудно нещо, казвам ви. При все това, то принася плод.  
Ала според мен, той изобщо не е умирал.  
Въпрос: Имате предвид дори с физическото си тяло? 
Тиртха Махарадж: Да, и това. 
Въпрос: Но даже да е така, половината човечество вярва в традиционната 

християнска догма за неговата смърт и възкръсване… 
Тиртха Махарадж: Добре, обаче аз седя тук. Не отивам при другите хора да 

обръщам вярата им. Но вие ме попитахте за моето мнение и, ако ми позволите, аз ви 
давам своето мнение. Ако ме питате: „Какво бихте казали на християните?”, това е 
съвсем друго. Разбира се, че не бих притеснявал вярата им. Защото ако те успяват да 
разберат нещо – имам предвид всеки, независимо от религията – ако е способен да 
разбере посредством своята вяра и убеденост каквото и да било за Абсолютната 
Истина, това е нещо истинско, авторитетно. От тази гледна точка дали преминавате 
през страдание или през екстаз е второстепенно. Достигнете ли до Бога, незабавно ще 
забравите за стъпките. Така че аз се старая да отвърна на въпроса ви. Ако искате да 
узнаете повече, мога да навляза в по-големи подробности, но мисля, че и така се 
разбираме.  

Например в „Бхагавад Гита” Кришна казва: “Аз ще усиля вярата на човека в 
избрания от него път.” Това е съвършен отговор на всички различни въпроси! Защото 
Бог е този, който дарява вярата на човека според неговия вкус, имам предвид, вкуса на 
човека; според нивото му на разбиране, според нивото му на отдаденост. Ако някой се 
отдава по бизнес начин – петдесет на петдесет, полу-почти – ще получи и вяра петдесет 
на петдесет: “Може би Той съществува, а може би не съществува.” Ала пълната 
отдаденост означава пълна закрила.  
 
 
 

Адхикара, компетентността 
 

Начинаещите са много склонни да спорят. Независимо от религията, ако някой е 
начинаещ, той си е начинаещ. В нашата традиция се говори за каништха-адхикари 
(новакът по духовния път) – той е начинаещ и е винаги готов за свади, понеже си 
мисли: “Аз разполагам с истината, а всички останали са в грешка.” И това не зависи от 
възрастта. Ще ви разкажа една кратка история: веднъж пътувах на автостоп, един 
възрастен човек спря и ме взе. Трябваше да стигна навреме, защото трябваше да 
изнасям лекция, обаче той беше ревностен последовател на някаква християнска вяра и 



много искаше да ми проповядва! Така че, макар да се движехме по магистралата, той 
караше съвсем бавно – за да има време да ми обясни всичко по един изключително 
фанатичен начин. Беше възрастен човек, най-малко шестдесетгодишен, високо 
образован – някакъв инженер или нещо подобно – но, съжалявам да го кажа, с 
изключително фанатичния светоглед на начинаещ. Например, като позитивен коментар 
аз се осмелих да вметна: “Колко е хубаво, че има толкова много издания на Библията.” 
Той каза: “Не! Само нашата версия е добра!” Беше ми трудно да го приема, дойде ми в 
повече. Инак беше много мил, откара ме почти до самото място, до залата, където 
трябваше да давам лекция. Ала аз в крайна сметка не исках да го обезсърча. Затова не 
му казах, че той спря и взе един хиндуистки монах, и че го откара на проповедническа 
програма; вместо това му поблагодарих за кратката проповед.  

Каништха-адхикари означава „новак”. Независимо от вярата, независимо от 
възрастта – ако някой е начинаещ, той е начинаещ. Ала какъв е санскритският термин – 
каништха-адхикари. Адхикара значи „компетентност” – каништха-адхикари е, когато 
си сведущ в някакви духовни практики, обаче ти липсва пълната визия. Така че, 
каништха-адхикари означава да си мислиш: „Господ е в нашата църква.” От което 
автоматично следва: „И никъде другаде.” Обикновено един каништха-адхикари 
изпълнява много стриктно правилата и предписанията. И то е хубаво, защото това е 
единственото, което го задържа на пътя. Ала веднага щом обстоятелствата не са 
толкова строги, такива хора с лекота изоставят практиките си.  

Ще ви дам един много лош и много тъжен пример: знаете, че често ваишнавите 
- имам предвид бхактите на Кришна, преданоотдадените - биват обвинявани, че 
промиват мозъци. Мисля, всички сте чували този израз: промиване на мозъка. Ще ви 
кажа нещо за това след малко. Обаче в Америка имат офиси за пре-промиване, и по-
специално на хора, които са станали жертва на опасни култове и секти. За нещастие, 
резултатите са много тъжни от гледна точка на ваишнавизма, защото се оказва, че 
начинаещите ваишнави е най-лесно да бъдат пре-промити. Твърде зле.  

Но всъщност, какво е промиване на мозъка? Промиване на мозъка означава да 
упражняваш влияние върху други хора. А знаете ли откъде идва този израз, „промиване 
на мозъка”? Нямате представа? Идва от Холивуд. През петдесетте години имало 
някакъв глупав филм, в който китайците заловили няколко американски войници и им 
промили мозъците, за да може при следващите избори в Съединените Щати, те да 
убият президента; или нещо подобно. Така че промиването на мозъка идва от 
холивудския филм. А всъщност, Холивуд е най-добър в промиването на мозъци. 
Целият свят се стреми да ви промие мозъка: „ти ни принадлежиш”! Дори рекламите 
въздействат по същия начин; училищата ни са много силни институции по промиване 
на мозъка. Хората казват: “Прочетох във вестника!” А когато ти речеш: “Прочетох в 
„Бхагавад Гита”, те ще отвърнат: “А, не, това е промиване на мозъка! Моето 
откровение е вестникът. Той е авторитет за мен.” Или пък – обикновено хората имат 
гуру. Всеки ден те обожават Шри Гуру у дома си. Има обаче само един недостатък – 
този гуру е едноок. Нарича се телевизор. Всяка вечер го боготворят; каквото и да идва 
от Шри Гуру, се попива с радост. Понякога го обожават, украсяват го с цветя, 
почистват го, извършват какво ли не друго служене… плащат дарения, нека не 
забравяме! Всички формалности присъстват и хората се отнасят съвсем сериозно. 
Вярват на всичко, което идва от този източник. А той няма да ви посъветва да отидете 
при духовен учител и да задавате духовни въпроси. Те не желаят да ви изгубят!  

Не бива да сме начинаещи. Кое е второто ниво? Това е мадхяма-адхикари, 
преданоотдаденият от междинна степен. Той е установен във вярата си – не се съмнява. 
А дори да има някои съмнения, познава и метода как да ги надмогне. Притежава добър 
опит в борбата с илюзията; а има и някои положителни резултати – не винаги той е 



губещият.  Подобен човек –преданоотдаден от средното ниво – е способен да води 
други. Такава личност е подходящо да бъде следвана. Той може да ви помогне, тъй като 
знае много повече от вас.  

Ала преданоотдаденият от средното ниво вижда различия: „Това е един добър 
бхакта; а това е … друг добър бхакта… обаче…” Той също така вижда, че някой е 
подходящ, а друг е неподходящ за бхакти. Така че той разграничава. А какво е нивото 
на най-извисения бхакта? Това е уттама-адхикари, който не вижда различия. За него 
всички са ваишнави, всички са преданоотдадени, бхакти. А най-важното качество на 
един уттама-адхикари не е очевидно. То е скрито. И това качество е, че той никога не 
критикува когото и да било в сърцето си. Много висша характеристика! Това не 
означава, че не може да използва остри думи. Обаче никога не осъжда в сърцето си.  

А как действаме ние? О, нашите слова са много сладки, ала сърцата ни са 
изпълнение е неодобрение. Това не е нивото уттама-адхикари. Но, за да се 
квалифицираме да достигнем това висше ниво, е нужно дълго време. Уттама-
адхикарите се разбират помежду си много добре. Начинът да приключим с кавгите е да 
станем уттама-адхикари, съвършени практикуващи в своята религия. 
 
 
 

 
 
 

Да търсиш и да намериш 
 

Съществува голяма разлика между някой, който търси; между онзи, който 
практикува; и между усъвършенствалия себе си. Хората в наши дни обичат да казват: 
“Аз търся своя път, аз съм търсещ.” Ала онези, които само търсят, обикновено не 
намират. Търсят ли търсят, но все не откриват. Ако си приятел на всички, не служиш на 
никого. Разсъдете дълбоко върху това. Ако дружиш с всички, не си верен никому.   

Не се удовлетворявайте само да търсите и търсите. Стремете се да намерите 
нещо. А когато сте го намерили - практикувайте! Затова голямата крачка е от търсещ да 
се превърнеш в практикуващ. Ако си практикуващ, това означава, че вече си открил 
нещо. Означава, че се развиваш. Правиш малки жертви, жертваш себе си. И 
посредством тази практика ще осъществиш целите си. И така: търсещ – практикуващ - 
постигнал.  

Винаги се стремете към по-висшето. Не се удовлетворявайте с по-низшето. От 
нивото на начинаещи нека достигнем до по-висши, по-осъзнати нива. И ако по някакъв 
начин следваме напътствията, дадени ни от нашите духовни авторитети, ако повтаряме 
махамантрата, ако посредством Святото Име търсим досег с Върховния Бог, нещо ще 
се случи. Този досег ще се прояви в живота ни. Ако често викате някого по име, той ще 
отвърне. Затова не се изненадвайте като казвате „Кришна! Кришна!”, че Той ще дойде 
при вас – по един или друг начин. Не е сигурно, че ще видите син момък да влиза в 
стаята ви. Обаче е възможно да се сдобиете с книга, да откриете преданоотдаден, да 
получите послание – кой знае как. Неведоми са пътищата Божии. Но Той знае. В 
повечето случаи ние не знаем, ала Той знае. 
 
 
 
 
 



Нещо и всичко 
 

Обикновено жертвата има някакво горчиво значение. Ала жертвата в преданост 
е сладка. И се казва, че в Кали-юга онези, които притежават късмет и интелигентност, 
ще се присъединят към тази санкиртан ягя46; в действителност, останалите видове 
жертвоприношения са забранени в настоящата епоха. При все това, този толкова 
милостив метод е дарен на хората. Винаги възпявайте имената: Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Това е 
съвсем простичък метод. Той е истинско жертвоприношение. А резултатът ще е, че ще 
бъдете пречистени в сърцата си и ще се сдобиете с духовна перспектива, с посока, с 
път, по който да поемете.  

Жертва означава да извадим нещо от обичайната му, ежедневна употреба, и да 
го поднесем на Бога. Какво обикновено жертват людете? Благовония, цветя, свещи, 
молитви – такива неща. И както знаете, Кришна се удовлетворява и с дребни 
приношения. “ Патрам пушпам пхалам тоям йо ме БХАКТЯ праячхати... – ако Ми 
предложиш цвете, листо или вода С ПРЕДАНОСТ – Аз приемам.”  47 Тогава можем да 
си помислим: о, това е най-добрата религия. Евтино нещо: малко цветя... Знаете, тук в 
София, по булевард „Цар Борис” километри наред има рози. Съвсем лесно е да се 
намери някое малко цветче, за да го поднеса на Бог. С вода също разполагам. Евтина 
религия! Дребна жертва – пълна печалба!  

Обаче внимавайте! Този Кришна е хитър тип. Не се задоволявайте да прочетете 
само този стих от „Гита”. Вижте и следващия. Знаете ли следващият? Понеже в него 
Той казва: “ И каквото и друго да притежаваш – всичките си слова, всичките си дела, 
всичко, което жертваш, всичките си отречения – ВСИЧКО Ми дай.”  Така че Той най-
напред прави пропаганда: “О, стига Ми и мъничко вода”. И ти си казваш: “Това е моят 
път! Ще поднасям малко вода на Кришна и Той ще е доволен.” Тогава се захващаш с 
тази практика. И започват изискванията: “Добре, дай Ми още, дай Ми повече – 
всичките си думи, всичките си дела, всичко, което притежаваш – дай Ми го.” Така че 
внимавайте! Ако не сте готови да отдадете всичко, не започвайте да поднасяте вода на 
Кришна. Защото ще привикнете да Му давате по нещо и когато Той дойде със Своите 
изисквания, няма да можете да Му откажете. Трябва да имате изключително дълбока 
връзка, за да кажете „не” на Кришна.  

 Госвамите били много известни със своята отреченост. Те нямали постоянни 
ашрами или къщи, в които да живеят. Спели всяка нощ под различно дърво. Но знаете 
колко отдадени били на Кришна. Веднъж Санатана Госвами предлагал храна на Бога. 
Ала понеже бил аскет, кухнята му била съвсем семпла; това, което поднасял, било 
чапати, нищо друго. И все едно и също. Чапати днес, чапати утре, чапати завинаги. 
В началото Кришна бил доволен: “О, Моят скъп преданоотдаден Ми поднася това 
прекрасно чапати!” Но знаете ли, за чапатито малко сол идва много добре. Обаче 
нашият госвами бил толкова беден, че нямал сол. Един ден Кришна отбелязал: “О, това 
чапати е божествено! Само... да ти се намира малко солчица?” Тогава госвами 
отвърнал: “Сол?! Не! Днеска сол, утре захар! Аз съм аскет! Какво искаш от мен?!” Така 
че, за да кажете „не” на Кришна трябва да сте много дълбоко свързани. Ако сега Той ви 
рече: “Имаш ли още малко сол?”, по-добре донесете сол.  
Подобно противопоставяне не е на начинаещото ниво! Това е нивото раса: когато 
можете дори да се карате с Бог, ала кавгите ви Го правят изключително щастлив! Това 
е динамичното разбиране за Кришна съзнание. Това направо отнася ума – 
възможността да влезеш в толкова близка връзка с Абсолютния Господ, с Абсолютната 
                                                 
46 жертвоприношението на  възпяването на святото име 
47 „Бхагавад Гита” 9.26 



Истина, че да можеш да се караш с Него! Всичко това се основава на божествени 
чувства. 
 

 
Какво можем да предложим 

 
Жертвата може да се извърши по разни начини, с различни инструменти. 

Обикновено можем да пожертваме нещо извън нас. Един съвсем прост пример са 
парите – да дадем пари. Аз видях нещо много поучително във Виенския ашрам. Беше 
на посещение едно индийско семейство, с две малки деца, едва проходили. Съвсем 
мънички, много сладки. И майката им даваше малко пари да ги пуснат в кутията за 
дарения. Това е много хубав начин да се научат децата: “Иди да дадеш на Кришна.” 
Няколко лева, нищо не е. Но те ще разберат и ще свикнат да дават по нещо. 

Така че първо можем да предложим, да пожертваме нещо извън нас – плодовете 
на своя труд. Разбира се, не само пари; способности, помощ, енергия – с каквото 
разполагате. Когато идвате в храма, донесете някое цвете или килограм ориз. Нещичко! 
Съветът е да не заставаме пред Бога с празни ръце. Тогава ще усещаме: този ашрам е и 
мой. Аз също участвам в този процес. Това е и мой дом. А в своя дом аз се грижа за 
цветята. Аз поднасям сладкиши на гостите. Така по съвсем естествен начин ще се 
чувствате вкъщи.  

Другият начин да служите на Бога е чрез думите си – субективно и обективно.  
Субективно можете да използвате думите си, за да Го възхвалявате – за своя собствена 
духовна благодат: да повтаряте мантрите си, да изричате молитвите си. А обективно 
можете да използвате думите си в разговори с другите, да призовавате людете да 
обръщат повече внимание на духа – да проповядвате. 

Освен това, можете да влагате и интелекта си в служенето, в жертвата. Можете 
да посветите мислите си, което не е чак толкова трудно. На първо място Той е 
привлекателен, на второ е и хитър. Така че ако привличащата Му сила не ви въздейства 
и понякога забравяте за Него, Той ще приложи хитрините си, за да ви накара да го 
помните винаги.  

И в крайна сметка, кой е окончателният инструмент за служене? Когато нямаш 
нищо, какво можеш да пожертваш? Можеш да пожертваш прана, жизнената си енергия 
– да отдадеш целия си живот. Ако си дал всичко, все още имаш своята прана. Можеш 
да посветиш жизнената си сила, да посветиш самия себе си. Така че край няма 
жертвата! Но това е щастлива жертва, готовност за даване.   
 
 
 

Сто и осем процента отдаденост 
 

Ако Вриндавана я нямаше, би трябвало да я създадем. Защото във Вриндавана 
всичко съществува, за да служи на Върховния Бог. Гопите избиват мляко за 
удовлетворение на Кришна. Семействата отглеждат децата си за радост на Кришна. Те 
засаждат семената и жънат реколтата заради Него. Тези хора живеят за Кришна.  

Людете на запад обикновено са твърде заети, тичат насам-натам. Всички ние сме 
много заети с извършването на някакви дейности. Обаче действието води след себе си 
реакция. Недейте да обвинявате реакцията; мислете какво вършите. Когато се храните, 
вие внасяте енергия в единия край на тялото; а от другия край ще излезе друг вид 
енергия. Ако действате от едната страна, от другата страна ще се прояви последица. Не 
обвинявайте последицата. Мислете как постъпвате.  



Заети сме, несъмнено; но трябва да сме много внимателни по какъв начин 
употребяваме енергията си. Защото каквото и да правите, то ще принесе някакъв плод, 
някакъв резултат, някаква реакция. Дейността сама по себе си не стига. Дейността 
трябва да се съпътства със съзнание. Затова не действайте, без да разсъждавате. Не 
действайте, без да обмислите самата постъпка и резултатите. Разбира се, това не 
означава преди всяка най-малка крачка да пресметнете всичко в главата си; защото в 
повечето случаи по ежедневните въпроси ние знаем как да постъпваме. Ала дори тези 
относителни дейности следва да хармонизираме с Върховния Бог. Тъй че, ако избивате 
млякото си вкъщи, правете го за Кришна. Или ако пасете кравите си денем, правете го 
за Кришна.  

Гопите например понякога забравят за този принцип, понеже са простодушни 
селски девойки. Доят мляко от кравите и го правят на извара и на кисело мляко. Обаче 
тъй като кравите дават твърде много мляко, обикновено те отиват в недалечния град. 
Тяхното родно селце се нарича Вриндавана, а градът, в който отиват, се казва Матхура; 
и така, те продават киселото мляко в Матхура. Но Вриндавана е много красиво място. 
Там има и някои потайни кътчета, откъдето е много трудно да се премине – има големи 
скали. И Кришна познава всички тези места; затова, когато гопите минават, Кришна им 
препречва пътя и казва: “Не! Не може да преминете. Няма начин. Трябва да платите 
такса.” Гопите отвръщат: “Как тъй ще плащаме такса?! Та това кисело мляко 
принадлежи на майките и на бащите ни.” Което означава, че те забравят за Кришна. Но 
на Кришна не му стига да му поднасят нещо доброволно; Той се стреми да си го 
открадне, да го отнеме насила.   

Обикновено ние не продаваме кисело мляко по градовете. Обикновено не пасем 
кравите денем. И аз бих могъл да изредя дълъг списък с неща, които обикновено не 
правим. При все това, каквото и да вършим, трябва да бъде в хармония с божествената 
воля на Кришна. Действайте по хармоничен начин; тогава и резултатите ще са 
съответстващи. Ако постъпвате глупаво, няма значение колко сте активни, дори още 
повече последици ще ви се струпат. Затова не бива да виним реакцията; следва да 
премисляме как да действаме правилно. 

По тази причина, следването на основните напътствия, взимането на участие в 
практическото служене на живота в преданост и поддържането на една добра садхана – 
лична практика на духовна занимания – тези неща биха ни помогнали. Обаче един път 
Шрила Прабхупада казал: “Просто се стремете да обичате Кришна!” Това е тайната. 
Тогава ще е много лесно да забравим за експлоататорската си нагласа. Това е най-
висшият тип познание. То всъщност не е и познание, а мъдрост. И на такова най-
извисено ниво ще разберете как да зарадвате Кришна.  

Ала веднъж един човек ми каза: “Това е твърде възвишено за мен!  Всичко, 
което чувам, ми звучи толкова непрактично; не мога да го приложа в живота си.” 
Което, нека признаем, е повече или по-малко вярно. В повечето случаи слушаме за 
пълна отдаденост. А какъв е процентът на нашата отдаденост? Петдесет на петдесет би 
било добре! Но дори и това е твърде много; какво да говорим за сто и осемте процента 
отдаденост на истинските ваишнави?! Или пък – чуваме за екстаз. Къде е този екстаз? 
Екстаз означава да стъпиш извън себе си, извън своето съществуване. От бхава 
(съществуване) да достигнеш до бхаава (екстаз). Това е огромна стъпка! Двете думи са 
много близки по звучене; и това показва, че изначално, както би трябвало да бъде, 
животът е екстаз! Това е единствената причина да се живее – да се усети този вкус. 
Затова не бива да си пилеем времето. Защото не се ли присъединим към бхактите, 
пропускаме нектара. Тогава сме първи глупаци! Защо да изпускам нещо, което е вечно 
и услажда сърцето и душата ми?! Не губете време. 
 



 
 

Трите нива на живот 
 

Има три начина да се постъпва и да се живее в този свят. Единият е на нивото на 
експлоатацията. Това е получаване и даване. Взимане на някакви плодове и заплащане 
на цената им по-късно. На каквото и да се наслаждавате, ще трябва да си платите. 
Обикновено, когато ходите на работа най-напред се трудите, а след това ви плащат. 
Същото е и с кармичните последици: най-напред действате, а сетне получавате 
реакцията. Това е нивото на експлоатацията – стремите се да се наслаждавате, ала ще 
трябва да заплатите за това по-късно. Затова действайте по правилен начин. Обаче това 
е много трудно! Толкова множество грешки извършваме. Все пак, не поддържайте една 
грешка дълго време. Тогава това не би било грешка, а грях. 

Ако вече ви е омръзнало да се наслаждавате и да страдате, тогава се замисляте. 
Преди това не мислим; единственото, което искаме е да достигнем плодовете. По-късно 
се замисляме: “Действията ми доведоха до толкова много проблеми. По-добре да не 
действам. Тогава няма да има последици.” Умно ли е? Поне е логично. Няма дейност – 
няма реакция.  

Ала невъзможно е да не се действа.  Всъщност онези, които не действат, също 
действат. Те действат в отречение. Обикновено тези хора се отричат по силата на 
знанието си, гяна. Отричат се от неща, които бездруго никога не са им принадлежали. 
Та какво имаме ние? Не притежаваме нищо. Поне не кой знае какво. Имаме малко 
чувства на обич; и в крайна сметка това е всичко. Не разполагаме с материални ресурси 
– те принадлежат на Бога. Земята не е наша. Въздухът не е наш, и т.н, и т.н. Всичко е 
осигурено на хората. Какво притежаваме? Някакво малко количество енергия. Като 
духовни искрици ние притежаваме енергия. Тази енергия трябва да бъде свързана с 
желанието на Върховния Бог.  

Само чрез отречение е много трудно да удовлетворите някого. В шастрите 
също се казва, че посредством отречение е невъзможно да се добие съвършенство. А и 
всеки е обречен да действа по един или друг начин. Твърде многото знание изсушава 
човека. По някакъв начин иззема жизнената енергия. Сърцето не е меко - обикновено. 
И това отречение не донася кой знае какво удовлетворение на душата.  

Затова трябва да бъде приложен трети метод, и той е посветеността. Първият е 
експлоатацията; вторият – отречението; третият - предаността. Този трети метод е 
Бхакти-йога – когато посвещавате всичките си мисли и чувства, всичките си източници 
на енергия, всичко което имате за удовлетворение на Кришна. 

Въпрос на Драги: Въпросът ми е как от нивото на експлоатацията човек може 
постепенно да се развие през нивото на отречението нагоре до нивото на бхакти? 

Тиртха Махарадж: Всъщност бхакти не набляга на отречението. Защото този 
вид йога не се нарича „отречено служене”; нарича се „предано служене”. Каквото и да 
усещаш, че можеш по добър, хубав начин да предложиш на Кришна – направи го! Той 
автоматично ще улови вниманието ти. И от това настроение на служене, от тази 
свързаност ще се породи такъв изтънчен и възвишен вкус, че никога няма да се 
удовлетвориш с нищо по-низше! Така че привличащата сила на Кришна ни помага 
изключително много.  

Разбира се, трябва да се следват някои незначителни базисни принципи. И 
обичайно хората приравняват четирите регулиращи принципа с Бхакти Йога, обаче 
това е грешка. Четирите регулиращи принципа са основата на човешкото 
съществуване! Нямат нищо общо с бхакти! Това е нещо външно. Ала за да навлезем, 
трябва да се квалифицираме поне мъничко. Преданото служене, или Кришна бхакти, 



не е организация на хора, които вярват в прераждането и не ядат месо. Нещо повече е; 
поне малко повече би трябвало да бъде!  

Така че как можем да се квалифицираме, та от експлоатацията да минем по-
нависоко? Всъщност не е задължително тези нива да бъдат преминавани 
последователно едно след друго. Може да се прескача. Как можем да скочим? Чрез 
дивния досег на духовния учител, на един чист преданоотдаден, бихте могли да 
скочите. Той ще ви дари силата да скочите. Инак, ако разполагаме единствено със 
собствените си ресурси, не можем да скочим. Скачаме, скачаме, ала без полза. Както се 
казва, досущ като джудже, което се опитва да докосне луната. Безсмислено е! Не си 
пилейте силите! По-добре уловете милостта. Тази лична милост ще ни помогне да 
израснем. Защото чистият преданоотдаден може да ни каже как да се квалифицираме, 
как да изоставим поне малко от експлоататорската си нагласа и да вложим енергията си 
в служене на Бога.   
 
 
 

 
Защо Кришна? 

 
Кой е този Кришна? Кои сме ние? И защо трябва да му давам каквото и да било? 

Та Той дори краде млякото на бедните гопи. Защо да бъда като тях – защо да ми бъде 
отнето моето мляко?!  

С тази цел нека разгледаме характера на Кришна. А той е досущ като необятен 
океан: повърхността му е безгранична, дълбината невероятна, а вълните са много 
високи. И е населен с множество дивни създания. Този океан не е направен от вода и 
щипка сол като Черно море, като супата на съществуването - пресолена… Този 
различен океан се състои от сладост. Защото Кралицата на всички действия, познания и 
чувства е Любовта. Обичта, любовта владее най-високото ниво. Нравът на Кришна е 
като такъв океан. Той е изключително пленителен и привлекателен, дарявайки усещане 
за облекчение когато го опознаеш.  

Така че Кришна притежава неизброими характеристики. Нима можем да си 
помислим да направим списък с качествата на Бога? Невъзможно е. Затова много хора 
казват, че е неописуем. Опитват се да го опишат така – като неописуем. Съзирате ли 
противоречието? Давам име на неназовимия. Или охарактеризирам такава енергия, 
която няма характеристики. Нека по-добре да имаме позитивно разбиране за Върховния 
Бог. А окончателните характеристики на Кришна са много сладостни.  

Ваишнавите много обичат числа. Затова са пресметнали и са изредили в списък 
качествата на Бога. Изброили са неизброимите характеристики на Кришна! Кришна 
притежава шестдесет и четири основни качества. Хората имат петдесет качества; по-
висшата таттва като Шива – петдесет и пет; шестдесет за Нараяна, Вишну, Сада-
Шива; а има и някои допълнителни. Четирите допълнителни принадлежат единствено 
на Кришна. Само на Него! Кои са тези Негови четири черти? Бихте ли помогнали? 
Свири на флейта, Той е най-добрият свирец. Какво още?  

Яшода: Притежава всезнание. 
Тиртха Махарадж: О… Това е съвсем второстепенно. Кришна не знае много 

неща. Онзи аспект, когато знае всичко, на нас не ни е интересен. Интересува ни 
аспектът когато жадува да узнае, когато търси… И така, какво още? 

Харилила: Може би, че е най-привлекателният, понеже такова е името Му… 
Тиртха Махарадж: Защо? Кое привлича! Неговата красота. Значи досега 

разполагаме с две характеристики: това, че свири на флейта; и това, че е прекрасен. 



Какво друго? Неговите преданоотдадени! Той е досущ като пълна луна, заобиколена от 
милиони звезди. И какво още? Неговите лила, приключенията му. И така, тези са най-
висшите качества на Кришна – Неговите прекрасни бхакти, Неговите прекрасни 
забавления, дивната Му флейта и чудната Му хубост. И те резонират у някого. Кой е 
вечният спътник на Кришна? Радхика; въпросът не беше труден. Ала по какъв начин 
Радхарани откликва на тези най-фини качества на Кришна; по какъв начин ги приема?  

Най-напред: гуна-мадхуря на Кришна. Гуна-мадхуря са преданоотдадените 
наоколо Му. Гуна-мадхуря отеква в словата на Радхарани. Тя винаги възхвалява 
бхактите на Кришна. И освен това им помага да се доближат до върховното служене.  

Втората характеристика на Кришна е лила-мадхуря – това са удивителните му 
дела, забавленията Му. Когато знае всичко, Той не е свирецът на Вриндавана. Във 
Вриндавана Той е малко момче. Във Вриндавана Той е очарователният любим на 
гопите; обаче не познава техните чувства. И е най-добрият приятел на гопалите; 
всевъзможни роли приема, за да зарадва Своите преданоотдадени. Затова съществуват 
забавленията Му – за да удовлетвори бхактите. А Радха отвръща със Своята прана, с 
жизнената си енергия. Ето защо, когато Радхика вижда Кришна, Тя живее, ала не Го ли 
вижда, праната й Я напуска. Тя сякаш опустява. Жизнените сили изтичат от снагата Й; 
лежи като мъртва на леглото – почти издъхнала.  Всички близки се събират: “Ах, този 
Кришна довърши нашето момиче. Колко е жесток! Какво да сторим?! Тя е готова да 
умре без Него.” 

Ами вие? “Благодаря, много съм си добре без този Кришна.” Не, вие също 
трябва да сте готови да умрете. 

После следва рупа-мадхуря на Кришна, прекрасната Му снага, върховната Му 
хубост. Как Радхарани разбира дивната Му красота? Чрез взора. Чакшус, очите на 
Радхарани, се радват на хубостта Му и я пият. Това е съвършенството на погледа - да 
вижда красотата на Кришна  

И най-сетне има вену-мадхуря – нектарът на флейтата. Той се влива в сърцето на 
Радхика през ушите. По този начин Нейните сетива и Нейната прана са заети с Кришна: 
взорът Й способността й да слуша, способността й да говори – целият й живот е 
отдаден на Него.   

Някои люде си мислят: “О, това са красиви истории, обаче са по-скоро митове 
или приказките, които разказват индийците. Много е далече от Абсолютната истина.” 
Не! Съвсем близко е до Абсолютната Истина! Ала нека разберем, че това е артистичен 
израз на Абсолютната Истина. Представете си само каква концепция за Бога – че Той е 
най-върховната красота, най-добрият свирец на флейта! Разбирането на бхакти за Бог 
не е, че Той е творец или съдник – не! Той е най-красивият! Свирецът на флейта! 
Момък, който си играе на пасбището и има много, много приятели. Никога не е сам. 
Понякога бихме могли да си речем: “Ах, Господ сигурно е много самотен. Единствен в 
своята категория.” Онзи, всезнаещият Бог може и да е самотен. Ала Кришна никога не 
е сам!  

И така, защо Кришна? Това беше първоначалният въпрос: защо Кришна? Ето 
защо. Защото това разбиране за Бога е толкова динамично и толкова очароващо, че 
просто не може да бъде подминато! Затова - бхакти! Затова преданост! Предаността е 
най-висшият принцип в живота, отвъд експлоатацията и отречението.  

Какво още мога да кажа? Не много… Божествената Любов е Кралицата на 
всички чувства. И Махапрабху е личността, която изразява това. Благодарение на Него 
тази прекрасна концепция за Върховния сияе в златни отблясъци. Затова е толкова 
скъпоценна маха-мантрата Харе Кришна. Защото тя не е механичен инструмент, с 
който да пречистите съществуването си; не е медитативна формула за умиротворение 
на ума – не, тя е възклицание към Върховния Бог. И не само към Него, но и към Нея! 



Затова възпяването на имената е една красива практика в духовния живот. И ако 
го правите с преданост, бихте могли да влезете в досег с Брахман, с Върховния, защото 
святото име е шабда-брахман, Бог в глас. Красота! 
 
 
 

Хиляди уши 
 

Обикновено всеки, като се запознае с преданоотдадените разбира, че е много 
благотворно да поиска някакво служене. Спомням си как веднъж Гурудев се срещна с 
някои нови бхакти, нови приятели. Имаше един много симпатичен младеж и те се 
заговориха за един град, който и двамата познаваха. По едно време Гурудев спомена: 
“А сещаш ли се за онази чудесна възрастна дама, която работи в библиотеката? Би 
могъл да я посетиш.” Разговорът продължи нататък и в крайна сметка приключи. 
Тогава момъкът се сепна и каза: “О! Колко съм глупав! Забравих да си поискам някакво 
конкретно служене.” А аз му казах: “Но ти не чу ли? Той ти каза да посетиш старата 
дама в библиотеката. Това е специфично, пряко служене за теб!”  

Така че понякога гуру просто споменава нещо. И зависи от схватливостта на 
ученика дали ще го разбере или не. Обикновено те не разбират. Дори да им дадеш 
инструкция на хартия, черно на бяло; какво да говорим за изнасяне на лекция и 
присъствие на лекция! Брахма е дал на всеки по две уши. През едното влиза – през 
другото излиза. Такова е обичайното състояние на ученика. През едното ухо влиза, през 
другото излиза. Променете това! Трябва да имаме хиляди уши, за да слушаме за 
прекрасните качества на Кришна и да доловим няколко капчици от напътствията на 
духовния учител. И трябва да имаме милиони езици, за да възхваляваме качествата на 
Кришна или да възпяваме светите имена: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Може би един от тези милиони 
езици ще произнесе истинското име.  

Крипадхам: Как бихме могли да се научим да слушаме? И от какво зависи 
способността ни да чуваме и да разбираме?  

Тиртха Махарадж: Ако Кришна ти е отнел цялата способност да разбираш, ако 
ти е отнел интелекта, ще дойде духовното разбиране. Когато си изгубиш ума – тогава 
идва духовната мъдрост. Докато се плъзгаме по плоскостта на интелекта няма изход! 
Искаме всичко да обясним, искаме всичко да проумеем. Искаме да разберем онова, 
което е невъзможно да бъде разбрано! Умът, интелектът, мозъкът са голям проблем.  

Коментар: Но нали така сме създадени: за да приемеш нещо, трябва да го 
разбереш.  

Тиртха Махарадж: Добре! Но ви предлагам: нека последваме съвета на най-
висшия интелект в тази вселена, а именно Бог Брахма, Творецът. Отначало той 
медитирал, използвал силата на интелекта си  – в продължение на колко години? 
Милиарди! Много дълго време. И в крайна сметка разбрал: “Ей! Не мога да проумея! 
По-добре нека да обожавам, защото по такъв начин ще разбера.”  

Така че докато си мислим, че трябва да обясняваме и да разбираме, всъщност не 
разбираме. Щом започнем да установяваме любяща връзка, Той ще дойде. Духовното 
разбиране не е материална наука. То се спуска, то не е процес на изграждане. Затова 
нека култивираме сърцата си и своята идентичност, за да призовем и приемем 
присъствието на Кришна. Толкова за разбирането. 

А слушането зависи от говоренето. Ако няма никой, който да ти каже нещо, 
какво ще чуеш? Така че шраванам идва след киртанам. Без киртанам няма шраванам. 
Ако някой не практикува киртанам, как би могъл ти да практикуваш шраванам?   



Крипадхам: Но как да практикувам киртанам, ако нямам шраванам? 
Тиртха Махарадж: Не, не, не! Нека някой друг практикува киртанам. А ти 

бъди внимателен и слушай. Първият импулс идва от Кришна. Той свири на флейтата 
си. Това е киртанам. Звукът присъства. А кой е звукът от флейтата на Кришна? Това е 
Гаятри. Звукът от флейтата на Кришна е Гаятри мантрата. Ти просто надай ухо за тази 
вибрация.  

Но може би това отново беше един вид висш отговор. Не особено практичен. 
Извинете ме заради моята непрактичност. Ала ако разбера въпроса ти по начин: „как да 
подобря способността си да слушам” - ако пееш от самото си сърце: “ радха кришна 
прана мора югала-кишора дживане маране гати…”  Ако пееш това, слушането ти ще 
се пречисти. Може ли каратали?  
 
 
 

Сърцето на Кришна 
 

Въпрос: Би било интересно да поговорите за личните взаимоотношения. Защото 
доколкото успявам да схвана, отвъд всички качества на Бог, най-съкровеното е сърцето 
Му. И ако ние се стремим да въплътим Божията любов, как ще се развиват личните ни 
взаимоотношения в този свят?  

Тиртха Махарадж: Вие питате за сърцето на Кришна! Има книга за това; там 
всичко е много добре и подробно описано – какви са качествата на сърцето на Кришна. 
Ала понеже питате за личния живот и практика, ще ви цитирам основното послание на 
тази книга. А то гласи: не извършвайте апарадха. Апарадха означава обида към 
преданоотдаден, оскърбление към някой, който искрено се стреми да обожава Бога, от 
цялото си сърце. Защото такъв чист преданоотдаден винаги живее в сърцето на 
Кришна. Така че ако осъждате, наранявате или пренебрегвате такъв преданоотдаден, 
значи се отнасяте пренебрежително към сърцето на Кришна. Затова недейте да 
извършвате апарадха. 
  Апарадха означава също и невнимателно служене. Говорили сме за греха. 
Греховните дейности касаят тялото. Обаче апарадха засяга душата. Разликата е 
огромна. Апарадха носи след себе си много повече последици от обикновения грях. 
Ала е много трудно ако се налага да съветваме някого да не мрази, да не критикува 
дълбоко, да не таи лоши чувства срещу някой друг. По позитивен начин бихме могли 
да кажем: обичайте преданоотдадените. Защото на Кришна това много ще му хареса, 
Той ще го оцени. Ако служите на бхактите, ще уловите самия Кришна. Защо? Защото 
Кришна няма възможността да им служи. Обикновено хората обожават Бога, защото е 
всесилен. Ала нашият Кришна не е всесилен. Той не може да служи на Своите 
преданоотдадени, защото те не са склонни да приемат каквото и да било служене от 
Него. Това е един вид недостатък на Кришна. Изпълнен е с желание да служи, но никой 
не иска да приеме! Какво да стори Той? Това е такъв проблем за Кришна! Освен че не е 
всемогъщ, Той не е и всезнаещ, понеже не знае какво да направи. Но Той иска да 
разбере чувствата и сърцето на предания! Сърцето на Кришна копнее да разбере 
сърцето на предания! А преданият винаги търси сърцето на Кришна! Така те и двамата 
тичат един подир друг. Това е неспирен бяг, без предел! Единият тича след другия, 
другият тича след първия. Затова трябва да изследваме сърцето на ваишнавата. 
Понеже Кришна не само събира такса от гопите на труднопроходимите места; Той си 
има и места, на които се крие. А главното му скривалище – това са дълбините на 
сърцата. 
 



 
 

Влиянието на по-низшата и на по-висшата природа 
 
 

 „ Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и фалшиво его – всички тези осем 
елемента са Мои отделени материални енергии. Освен тези материални енергии, о 
силноръки Арджуна, има и друга, по-висша Моя енергия. Тя обхваща живите 
същества, които експлоатират богатствата на по-низшата материална природа. 
Всички сътворени същества произлизат от тези две природи. Знай със сигурност, че 
на всичко в този свят – материално и духовно – Аз съм източникът и 
унищожението.” 48 

Природните елементи са първата стъпка. Въздух, топлина, почва, вода, огън – 
всички те са основни принципи в съставните части на нашия свят. Това са грубите 
елементи. Тялото е изградено от тези груби елементи. Повече от две трети от него е 
съставено от вода. След това по-фините елементи са умът, интелектът и фалшивото его. 
Те също са по-скоро материални, обаче малко по-деликатни. Затова е и по-трудно да 
бъдат контролирани, а освен това са и по-мощни. Каквото и да правите на телесно, 
материално ниво, то малко или много е лесно да се контролира. Ала умствените 
дейности са по-трудни за овладяване. Често сме обсъждали това: всички тези осем 
различни елементи – петте груби и трите фини – съставляват по-низшата енергия на 
Бога. Но понеже и те идват от божествен източник, също трябва да бъдат считани за 
божествени в крайна сметка. Онова, което е взето от материята, ще се върне в 
материята. Тялото е взето от материята и ще се върне в материята. Живот или смърт – 
те са много близо едно до друго. Живот означава, че материята е организирана по 
определен начин – чрез някаква сила; и тази сила е силата на душата. Когато душата 
присъства, тя упражнява организиращата си способност над материята и тялото може 
да функционира. Липсва ли тази организираща способност, то не може да 
функционира. Затова не бива да отъждествяваме себе си с тялото, защото то е просто 
един инструмент, действащ според насоките на душата ни. Тялото е досущ като 
хардуера, инстинктите и правилата в материалния живот са като софтуера, а операторът 
е душата. И така: вие живеете според правилата, посредством това тяло. Вие получавате 
преживяването. Живеем в свят на опитност. Хората обикновено не са склонни да учат 
чрез слушане, те искат да научават от опит. Това е по-нисш начин на усвояване. Ала 
кой е готов да се учи от слушане?! Изключителна рядкост е някой да е готов да приеме  
добър съвет. Не знам как е при българите, обаче унгарците…! Много е трудно да ги 
впечатлиш с нещо. Ще кажат „да”, ала ще добавят „но”. Все пак е малко по-добре от 
индийците, защото те ще кажат „да”, но ще действат наобратно. Така че има различни 
нива на приемане и неприемане. Но няма значение какви характеристики имат 
различните нации, защото ние трябва да контролираме собствената си настояща 
природа, за да пречистим съществуването си. Не да живеем и да съдим според 
телесното ниво, тъй като то е по-нисша енергия, но да достигнем по-високо равнище. 
Какво именно? Трябва да достигнем по-висшата енергия. Като духовни искрици 
съзнание ние винаги се намираме под някакво влияние: или сме под въздействие на 
материалната енергия, или на по-висшата енергия. От вас зависи чия власт избирате. 
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Не можем да видим нищо, което не е показано 
 

Двете нива на съществуване - грубото материално и финото материално – 
скриват нещо. Те скриват действителността. Макар всичко проявено да ни изглежда 
изключително реално, не можем да видим нищо, което не е показано. Някой ни показва 
тази реалност. Всичко навред около нас е наречено природа. Ала кой е господарят на 
тази природа? Чия природа е това? След като съществува природа, тя би трябвало да 
има и притежател? Точно както ние имаме определени отличителни черти за своя 
природа, и ние сме тези, които притежаваме тази природа. Така и материалното 
покритие като природа също принадлежи на някого. И точно както нашите 
характеристики скриват, замаскирват духовната ни същност, по същия начин 
материалната природа покрива своя Бог.  

Илюзията или природата има две функции. Едната е аваранатмика – това 
означава да покриеш с нещо. Тя скрива истината. Илюзията действа по такъв начин: 
прикрива реалността и вместо нея показва нещо друго. Досущ като един екран в 
киносалона. Целият филм се прожектира на този екран, изглежда съвсем реалистичен, 
но всъщност това е просто един бял плат. И знаете, в началото когато били показвани 
първите късометражни филми - например идващ към публиката влак – когато 
прожектирали лентата, хората се втурвали вън от киносалона. Толкова реалистичен им 
се струвал връхлитащият влак. Нашият живот също е като един връхлитащ отгоре ни 
влак. Изглежда съвсем реалистичен, ала всъщност това са само някакви картини върху 
екрана на нашия ум. Обаче кой е операторът на прожекционната машина? Това е някой 
по-висш от нас.  

Всъщност казва се, че светът е сън. Ала не сън на хората; те спят, но не сънуват. 
Този свят е сънят на Бог, Вишну. Всичко се движи и се случва според Неговия сън. 
Хората имат два вида сънища – добри и лоши. Вишну има само един сън - в крайна 
сметка добър. Понякога този сън, това материално съществуване, е досущ като филм на 
ужасите – разтреперва ви; но то не е наистина. Каквото и да съществува е просто 
покритие, съставено от по-груби и по-фини материални елементи.  

Така че тази първа функция на илюзията – да покрива – е много силна. Втората 
функция е викшепатмика – да отвлича вниманието. Когато се сдобиете с мъничко 
знание, разбирате: “О, това е просто прожекция върху екрана на ума. По-добре да 
сменя фокуса си на внимание. Така ще мога да стана оператор.” Това е илюзията – 
променя, отклонява вниманието ви към нещо друго, което смятате за истинско, но то 
отново не е. Защото не вие сте операторът. Вие седите в киното с широко отворени очи 
и уста, и просто гледате филма. Понякога пъхате пуканки и кока-кола в устата си, за да 
насладите напълно сетивата. Обаче после, когато представлението свърши, ще трябва 
да си тръгнете. Тази функция на илюзията улавя повечето хора под своя власт.  

Ала за да открием реалността, трябва да променим визията си. Не можете да 
спрете представлението; а и защо да го правите? Но трябва да промените виждането си: 
да виждате прожекцията, да виждате екрана, да разбирате откъде идва прожекцията, 
кой е операторът, кой е управителят на киното, и кой е господарят на вселената. 
Търсете, нека да търсим: кое какво е, кой кой е.  

Кришна казва “ Аз съм произходът и унищожението на всичко, което 
съществува.”  Думите, които са дадени тук на санскрит, са прабхава и пралая. Прабхава 
означава сътворение, проявление; а пралая е унищожение – това е непроявената форма 
на битието. От това разбираме, че независимо дали филмът е започнал или не, Кришна 
е източникът. Когато прожекцията започне, когато материалната природа се прояви, 
това е началото на представлението. После щом времето изтече, шоуто свършва. Но 



цялата тази игра си има предводител; а от нас зависи по какъв начин ще вземем участие 
в пиесата.  

Кришна казва: „ О, завоевателю на богатства, няма истина по-висша от Мен. 
Всичко е в Мен, като перли, нанизани на конец.” 49  

Не перлите правят огърлицата, а конецът. Не прожекцията прави реалността, а 
фината нишка, скрита зад всичко. Нея трябва да търсим. Не се задоволявайте с 
прожекцията. Търсете, докато сърцето ви намери удовлетворение.  

 
 
 

Слънце, луна и огън 
 

Как да видим Кришна, как да видим Бога? Следният стих ни казва нещичко за 
това: 

“ Расо ‘хам апсу каунтея - О сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата, 
светлината на слънцето и луната, сричката „ ом” във ведическите мантри, Аз съм 
звукът в етера и талантът у човека.” 50 

Нима не е лесно да виждаме Кришна всякога? Неговото послание винаги 
присъства. Едно добро послание за цялата вселена е, например, слънцето – то всяка 
утрин изгрява, носейки хубавата вест, че светлината надделява над мрака. А ние 
въпреки това си мислим: “Не мога да видя Бога. По-добре да се придържаме към 
реалността. Бъдете реалисти, моля! Слънцето е просто едно небесно явление, движещо 
се според законите на гравитацията – нищо мистично няма в това.” Което в определен 
смисъл е вярно. Ала нашата вселена се движи по различни правила. Нашето слънце не 
е просто някаква атомна бомба в небето – не, то е окото на Кришна. Също както и 
луната; знаете, луната се явява нощем. Обикновено я няма денем; в много редки случаи 
се вижда и през деня, но тогава от нея няма ефект. А тази луна е с много особен 
характер – понякога пълнее, друг път слабее; понякога е малка, друг път голяма; но 
определено донася огромен ефект. Дори океанът се премества, дойде ли пълната луна. 
Той казва: „О, губя самообладание, преливам от границите си.” Това също може да се 
обясни с физика, обаче тя е твърде суха. А когато океанът се надигне в прилив заради 
пълната месечина, това е мокро. Луната винаги е била символ на мистицизма; също 
така е вдъхновителка на изкуствата. Тя е другото око на Кришна.  

Ние също трябва да имаме тези две страни: една на светло, а друга в различна 
светлина. Както един от моите приятели ми каза, че огънят има два аспекта. Огънят 
обикновено е светъл; при все това понякога, по метафоричен начин, огънят може да 
бъде и тъмен. Колкото да ти отнесе ума! Ала ако имате тази слънчева натура – да 
виждате реалността в светлина, която дава живот, дава мъдрост; и ако притежавате и 
другата характерна черта на мистичната, съкровена, скрита лунна природа – тогава 
обединявате и двете. 

В Кришна и двете страни са в хармония. Денем е реалист, държи се като 
послушно пастирче. Нощем обаче, и особено ако нощта е пълнолунна, Той започва да 
се държи по съвсем друг начин – не толкова явен, не така открит. Пътищата Му остават 
неразбираеми – как Той кани душите да танцуват под пълната месечина. Така че в 
Кришна присъстват и двете страни. А това вече е красота, художествена изразност. Не 
е демонстрация на физическия закон за гравитацията или на кой знае какво – не, 
красота и любов. Такава е Кришна концепцията за Бога. 
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Като пълна луна за пътника 
 
 
“ Аз съм сричката ом във ведическите мантри.” 51 В действителност, 

божественият живот е изпълнен с мантри; тъй като в древни времена хората не 
говорели в проза, говорели в стихове. Тази златна епоха била толкова поетична, че ако 
въобще им били необходими думи, те се изразявали в поезия. А понеже в отминали 
времена съществували само два типа живи същества – ханси и парамаханси, което 
означава „чисти сърца” и „изключително чисти сърца”– те не произнасяли грамя-
катха, обикновени думи; те винаги изричали мантри. Защото целта на мантрата е да 
слави Върховния. А мантрите са пълни с ом.  

Някои хора смятат, че ом е имперсонално изражение на Абсолюта. Но ето, тук 
Кришна казва: „Аз съм ом.” И според нашето разбиране ом се състои от три звука – А-
У-М. А означава Кришна; У означава Радха; а М означава джива. Така че ом също 
изразява за нас божествената любов, в която Радха, Кришна и джива се събират заедно.  

Ведическите мантри са много силни и ефективни. Ако не знаете чрез кой 
мъдрец, риши, идва мантрата; ако не знаете към кое божество, девата, се изговаря тази 
мантра; ако не познавате собствената си идентичност; и ако не знаете каква е връзката 
ви с божественото, тогава от мантрата няма да има ефект – тя по-скоро би довела до 
притеснения. Затова при ведическите мантри има ограничения. Ала мантрите на 
Святото Име са открити и свободно могат да бъдат произнасяни от всички  Затова 
Махапрабху казва: “Винаги възпявайте, възславяйте Святото Име! Киртания сада 
хари.” 

Ако повтаряте ведическите мантри неправилно, те могат да ви объркат, могат да 
ви доведат до полудяване. Ала мантруването на Светите Имена е преобразило мнозина 
глупци в божествени характери. Ведическите мантри са ограничени от подходящото 
време и обстоятелства за повтарянето им. Ала Святото Име може да се произнася и пее 
винаги и навсякъде. Шрила Прабхупада казва, че Святото Име е досущ като пълната 
луна за пътника. Пълната луна винаги следва пътника в нощта, никога не го изоставя. 
Святото Име би могло да бъде месечината и във вашия живот. Тогава, ако сте под 
влиянието на тази дивна луна, под мистичното влияние на Чайтаня Махапрабху, 
слънцето на Кришна ще изгрее на хоризонта на сърцето ви. Божествената луна като 
Кришна Чайтаня, и божественото слънце като самия Кришна, действат за наше благо.  

 
 
 

Словото 
 

“ Аз съм звукът в етера” 52; този звук сътворява и подрежда вселената. Като Ом, 
като Логос, или Амин – който също е променена форма на Ом. И така словото, 
вибрацията на словото, внася много сила в неподредената вселена. Посредством тази 
сила хаосът става космос; безредието се превръща в ред. 

Тук виждам много домакини. Знаете колко е трудно да се поддържа порядък в 
семейния живот. Непрестанно трябва да влагате все повече и повече енергия, за да 
поддържате същия стандарт. Не за подобряване – само за съхраняване, за запазване на 
стандартите е нужно да полагате толкова усилия. Защото редът в къщата обикновено 
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клони към безпорядък. Досущ като нашия ум; постигнали сме определено ниво на 
подреденост в главата си, ала тя много лесно преминава в безредие.  

Влагайте още и още енергия, за да поддържате стандарта си. И не само да 
поддържате, но да подобрявате. Защото поддържане означава, че другите ви 
задминават. Да речем, ако в едно състезание стратегията ви е “просто да съхраня 
позицията си, да си остана тук, да не помръдвам, да не отпадна”, тогава другите, чиято 
стратегия е да се предвижват напред, ще ви оставят зад гърба си. И в духовен смисъл не 
е достатъчно да запазвате същото положение; нужно е да се усъвършенствате. 

Шрила Шридхара Махарадж дава съвсем практичния пример с велосипеда; 
натискате ли педалите, той се движи. Не ги ли натискате, обаче, ще паднете от 
колелото. Същото е с духовния живот – ако не натискате педалите, цялото ви движение 
ще замре и ще паднете. Затова, за да израстваме, за да вървим напред, трябва да 
положим малко усилие. И както съзидателното слово е способно да сътвори ред във 
вселената, по същия начин Махамантрата може да внесе ред в разбъркания ни ум. “ Аз 
съм звукът в етера”. Ако в етера на нашия интелект отекне звукът на Кришна, той ще 
създаде порядък. 
 
 
 

Аварийна енергия 
 

“ Аз съм способността у човека.” 53Харесвам този израз изключително много! 
На други места Кришна казва: “Моят преданоотдаден е интелигентен, той знае какво да 
направи, умее да действа компетентно.” Защо? Защото „Аз съм способността у човека.” 
Всеки притежава някакви способности. Влагайте уменията си в божествено служене, 
тъй като те всъщност не ви принадлежат, те са ви дадени. Използвайте ги за най-
добрата цел.  

“ Аз съм способността у човека” – това е прекрасно изражение на връзката 
между Бог и душата, джива. Какъвто бащата, такъв и синът. Той е активен, и ние сме 
активни; Той е способен, и ние също сме способни. Той е любящ, а ние… не зная, вие 
преценете. Ала поради тази божествена връзка, това дивно подобие между Него и нас, 
ние можем да Го доближим. Посредством божествените черти и характеристики, човек 
може да пристъпи към Бога. Затова не бива да пропиляваме тази божествена енергия. 

 И така, ако само си спомняте този красив стих: “ О сине на Кунти, аз съм 
вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, сричката Ом във Ведическите 
мантри, Аз съм звукът в етера и талантът у човека,”  тогава е невъзможно да 
забравите Кришна. Когато и да си помислите: “О, силите ми привършиха”, спомнете си 
как Кришна казва: “Аз съм способността у човека. “Тогава цялата ви система просто ще 
превключи на аварийна енергия и ще можете да продължите със служенето си.  

Понякога е много трудно, казвам ви. Да ви разкажа ли една история за това? 
Знаете, в Нандафалва стандартът на обожание е доста висок. Има пет предлагания на 
храна и пет пуджи всеки ден. Кришна е досущ като бебе, през цялото време плаче: 
“Дай ми това, дай ми онова!” Трябва да тичаш като баща и като майка да 
удовлетворяваш желанията Му, да Му посветиш времето си напълно. Ако за един ден 
си пуджари в Нандафалва, ще изпитваш екстаз: „ О, колко е прекрасно, че мога да 
посветя цялото си време на Кришна!” Ала след две седмици? След две години?  Колко 
трудно става да вършиш едно и също нещо през цялото време! Имаше една матаджи, 
която беше главен пуджари. Тя извършваше невероятно служене! Но веднъж ние 
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пеехме вечерното арати, а малко зад завесата тя поднасяше пуджа. И по средата на 
вечерното арати тя просто излезе иззад завесата и каза: “Това повече не мога да го 
правя! Не мога! Извън възможностите ми е!” Всички леко се смаяха в храма. Тогава 
съпругът на тази прекрасна преданоотдадена й рече меко: “О да, можеш да го 
направиш!” И само след няколко минути, които й бяха нужни да се убеди сама, тя се 
върна и довърши аратито.  

Понякога се налага да надделеем над самите себе си. Много е лесно да си добър 
преданоотдаден когато е лесно! Ала дойде ли времето, когато Кришна започне да ни 
изпитва, тогава трябва да покажем доколко сме готови за служене. Аз високо ценя тази 
случка, защото по някакъв начин беше едновременно божествена и човешка. Беше 
прекрасен момент, в който човекът преодоля себе си. Не забравяйте за това когато и 
вие ще се изправите пред трудности. Ако има някой зад вас, който да ви каже: “Можеш 
да се справиш!” тогава ще бъде много леко.  

Как бихме могли да обобщим окончателното послание за хората? Животът е 
труден, но помощта е близо. Запомнете това: животът е труден, но помощта е близо. 
Когато с няколко думи се изрази същината, това е истинско красноречие. 

Въпрос на Бхакти Шакти: Бих искала да попитам защо се случва така, че ако 
извършваме определено служене за няколко седмици или месеца, то е много интересно, 
вдъхновяващо и т.н. И защо става така, че ако го изпълняваме две години или повече, 
както бе в примера, то става по-трудно?  

Тиртха Махарадж: Това е сериозен въпрос. Обикновено западната 
обусловеност е твърде активна. Родени сме в карма кшетра – земята на дейността. 
Индийците са родени в дхарма кшетра; онази земя е за религия. Тя не е за карма. 
Затова индийците не са добри в карма. Индийската организация е катастрофална! Това 
просто не е за тях! На тях им дай мантри, ритуали, дхарма – в това са много добри. 
Обаче да организират нещо, да си купиш билет за влака, например, е толкова трудно в 
Индия! Просто забрави! Така че там е дхарма кшетра, а в дхарма резултатът идва от 
повторение. Кришна казва, че ако си изключително установен в своето служене и 
постоянен в практиките си, резултатът ще дойде. Във „Веданта Сутра” също се 
споменава, че чрез неспирно повтаряне на мантрите ще се разкрие божието откровение. 
И това твърде много съответства на природата на онези, които са родени в дхарма 
кшетра, понеже тяхната раджас (енергията на действеността) е малко по-занижена. А 
нашата раджас е изключително висока! Ние сме родени в карма кшетра, затова трябва 
да се приспособим, взимайки това в предвид. И трябва да сме много активни в своето 
предано служене, да вложим способността си да сме толкова активни в божествено 
служене. Защото Кришна казва: “Аз съм способността у човека.” 

Но ти спомена когато служенето се превръща в рутина, когато става трудно и 
губиш първоначалния вкус на екстаза. Веднъж Гурудев бил на посещение при Шрила 
Шридхара Махарадж и му задал съвсем подобен въпрос. Опитал се да обясни: “О, 
Гурумахарадж, какво трябва да се направи ако преданото служене или Махамантрата 
станат рутина, ако изгубиш вкуса и, нали разбираш, започнеш да вършиш всичко по 
задължение?”  Шридхара Махарадж изобщо не могъл да разбере за какво го пита. 
Просто не можел да разбере! Отвърнал: “Рутина?! Какво е това?” Било отвъд 
разбиранията му.  

 
 
 
 
 
 



Вкусът на водата 
 

“ О сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, 
сричката ом във ведическите мантри, Аз съм звукът в етера и способността у 
човека.” 54 

Въпрос на Яшода: В този стих има две значения. Едното е буквално, другото 
индиректно, мистично. Какво е мистичното значение на „вкусът на водата”? 

Тиртха Махарадж: Вкусът на водата е нещо съвсем простичко. Но е такава 
огромна тема! Ще дам само някои идеи, които ми идват наум. Какво е определението за 
водата? Някой знае ли физическата, научна дефиниция за вода?  

В действителност водата е такава течност, която няма цвят, няма вкус и няма 
мирис. Защо Кришна казва „Аз съм вкусът на водата”, ако водата е такова нещо, което 
няма вкус?!  

Водата има вкус. Водата има по-висш вкус! Ако съумявате да усетите 
присъствието на Кришна във водата, това е по-висш вкус за вас. Той говори по скрит 
начин за сътворението, например “Аз съм звукът в етера”; но звукът енергизира 
причинния океан, океана на съзиданието. Обикновено в началото всичко е във флуидна 
консистенция; по-късно започва да се проявява във форми. Тази вода също идва от 
Кришна.  

Вкусът можем да наречем същността на водата. Това е пак Кришна. Онова, 
което е недоловимо, но при все това присъства. Не можете да почувствате вкуса на 
водата, ала не можете да забравите вкуса на водата. Ачинтя бхедабхеда таттва –има 
го и го няма. “Аз съм вкусът на онова, което няма вкус.” Защото Кришна се крие, 
такава е природата Му.  

Всъщност водата има способността да приема характеристики; в каквото и да 
влезе в досег, тя поема качеството му. Затова е възможно тялото да се пречиства с вода. 
Защото тя ще ви умие. Във физически смисъл хората си мислят, че сапунът мие, ала не, 
пречистващият елемент е водата. И не само в телесно отношение; но ако идете да се 
окъпете в Майка Ганг, тя може да отмие и греховете ви. Така че пречистването е 
физическо и метафизическо. При все това, самата вода няма да се замърси. Тя може да 
се самопречиства. Прекрасна характеристика!  
 
 
 

Божествената съдба 
 

 “ О мой Боже Хари, о милостиви Радханатх, вечна слава на Теб! Толкова пъти 
съм те умолявал, но сега те моля да ме приемеш в Своето близко обкръжение.”  В 
друга версия се казва: “ Опитвах се да се измъкна от Теб, стремях се да те избягвам 
толкова много пъти, ала този път, моля те, приеми ме!” 55 

Колко пъти сме се опитвали да избегнем милостта на Бога?! Много сме ловки в 
това; много дейни и много изобретателни в опитите си да избягаме от своята 
божествена съдба. Която е смърт, незабавна смърт. Смърт за света и раждане наново за 
по-висшето битие. Хората с голям плам търсят как да избегнат тази божествена съдба, а 
„Аз съм първият сред тях.. Бях най-добрият в това отношение, стремейки се да те 
избягвам толкова много животи наред, съществувайки според собственото си знание и 
разбиране. Ала този път, моля те, искам да сложа край на това типично човешко 
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отделено съществуване, искам да съм Твой. Моля те, приеми ме сега в Своето близко 
обкръжение.” 

И тази молитва не е насочена към кой да е Бог, а към Радханатх, към един 
специален Бог. Той е господарят на Радхика. Защото този аспект на Бога е любящият 
Бог. Господ обича универсално, но Кришна обича специално. Съществува огромна 
разлика между всеобщата обич на Бога и специалната любов на Кришна. И в двете 
посоки: както преданоотдадените Го обичат и както Той обича преданоотдадените. И 
двете са специални. “Затова този път, моля те, Радханатх, Ти ме приеми! Аз вече съм те 
приел в сърцето си, сега е Твой ред.” В това се състои интимността на  бхакти, пътя на 
предаността. Защото обикновено научаваме, че ние трябва да обичаме Бога и да бъдем 
Негово притежание. Ала в по-висшите степени на бхакти, Бог се превръща в слуга.  

Танцът раса е символът на срещата. А как се танцува той? Това е танц в кръг. 
Един Кришна - една гопи – един Кришна - една гопи… С кого започва и с кого 
завършва? Кой е пръв и кой втори? Нима можете да прецените? Невъзможно е да се 
реши кой е пръв и кой втори, кой е Бог и кой - слуга. Понеже обикновено слугите тичат 
след господаря; но в един танц в кръг всеки тича след другия, нали? Кришна тича след 
гопите, а гопите тичат след Кришна. Такава е мистерията на бхакти – че Бог търси 
любовта на своя възлюбен. Може би сега за вас е неразбираемо, но постарайте се да го 
имате в предвид, запишете го в списъка с бъдещите си цели. Това е много, много таен 
момент в бхакти.  
 
 
 

Нивата на съществуване 
 

“ Този път моля те, Радханатх, приеми ме! О мой Господи, след като 
странствах из толкова много майчини утроби, най-сетне приемам подслон при Теб. 
Баху джони – в множество утроби – бхрами – бродех тук и там.”  Има различни 
форми на живот и всички те съществуват, за да се учим, да добиваме все повече и 
повече опитност. Знаете, има толкова много нива на съществуване. Например, когато 
пристигнахме вчера с голямата си кола, паркирахме колата пред къщата, а една старица 
дойде и започна да рови в боклука. И тя и ние сме човешки същества, но какво е нивото 
на нашето съществуване? Тя живее досущ като паривраджакачария56. Не, чакайте: 
живее само като паривраджак; вероятно ачария липсва. Каква е разликата между такъв 
бездомник тук и в Индия? Разлика в нивото на съзнание. Защото обикновено хората 
имат много ограничено ниво на съзнание, ала в Индия ако човек живее в бедност 
преднамерено, като един вид духовна практика, тогава това е път към избавление. 

 И така, различните нива на съществуване ги има, за да натрупаме 
преживявания. Когато се намираме в нужда, ние сме способни да оценим всяка помощ. 
Когато не сме в нужда, имаме склонността да не даваме помощ. Трябва да се сдобием с 
мисловността на нуждаещите се; те умеят да са признателни.  

Обаче поразеното от бедността човешко съществуване не е краят, не е дъното. 
Например, ако отидете във Вриндавана, ще видите различни същества, сбрани на това 
свято място. Деветдесет и девет процента от людете, живеещи там, са материалисти – 
така казват, аз не мога да съдя, но казват, че много, много от хората отиват там с 
материални мотиви. Понеже Вриндавана е покрита с много фино було от материя, ала 
повечето от хората живеят на това тънко покривало. Малцина могат да проникнат по-
надълбоко. Там можете да видите люде, тичащи след вас да ви дадат благословии – в 
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замяна на вашите дрехи, или на пари, на някаква милостиня: “Харибол! Искам да те 
благословя!” единствено заради парите… Има и чудесни типажи. Някой простичък 
човек, търговец, но с дълбоки реализации. Разбира се неговият бизнес е да продава 
джапа-мали, той държи дюкянче за джапа-мали във Вриндавана, естествено, че ще 
има красиви реализации.  

Но и това не е дъното, защото във Вриндавана има и животни. Има много 
красиви, прекрасни, очарователни животни, каквито са папагалите, които винаги 
бъбрят за Радха-Кришна лила – Шука и Шари, мъжкият и женският папагал. Всеки 
харесва тези подобни на скъпоценности птички, летящи и зелени, с червени човчици– 
всеки е запленен. Обаче има и маймуни, а те понякога причиняват големи тревоги. 
Когато си купиш банани от пазара: “Гладен съм, ще взема да си хапна няколко банана, 
за да се заситя,” те идват и ти ги отмъкват. И това е нищо: крадат дори очилата ти! 
Затова в Индия хората имат много странна система за сигурност: завързват си очилата с 
връвчица около главата. Това е естествено забавление за маймуните – да крадат очила. 
Много им се нрави! Ала не се бойте, защото те са доста хитри. Очилата не им трябват, 
те искат да ви ги върнат – в замяна на нещо. Затова, когато маймуната ви открадне 
очилата, бързо тичайте на пазара да купите фъстъци. Фъстъците се продават в малки 
пакетчета, направени от вестник. После ги хвърлете нагоре! Маймуната седи върху 
електрическите кабели, понякога ги разбърква, но в момента държи очилата ви, нали 
така?! Трябва да й подхвърлите фъстъците, за да пусне тя очилата и да ги улови. Това е 
тяхната търговия; те знаят какво правят. Пък ваш ред е да си ги хванете! Така че 
понякога те причиняват проблеми, дори се случва да хапят хората. При все това всички 
ги приемат и харесват, понякога дори обичат маймуните.  

Обаче има и прасета. А знаете, канализационната система във Вриндавана е 
много специална – нещо от Средните Векове: открита канализация. Така че всичко 
просто си тече по улиците – мръсно и черно! А пък прасетата просто скачат вътре и 
ядат онова, което тече към тях. Те с това се занимават. Когато идете на някое свято 
място, това е много добър тип медитация – да не приемате следващото си раждане като 
прасе във Вриндавана. Защото направлението е хубаво – свято място. Но нивото на 
съзнание е доста ниско. Разбира се, кой ли пък може да знае какво ниво на съзнание 
може да има едно прасе във Вриндавана! Ала все пак практиката е доста отвратителна.  

Затова нека сме много внимателни със своето човешко съществуване и където 
имаме възможност, нека се стремим да помагаме поне мъничко. Защото така хем ще 
помогнем на другите, хем и на себе си.  

“Пребродих толкова много форми на живот, бил съм куче, бил съм прасе, бил 
съм скитник, който се шляе наоколо… но този път, моля те, приеми ме за Свой слуга. 
Приеми ме в семейството си, защото най-сетне открих подслон при Теб. Моля те, по 
Своята божествена милост избави тази злочеста душа!” 

 
 
 
 

Нашата  молитва 
 

Двата аспекта на милостта са, че трябва да има някой, който да я даде, и да има 
някой, който да я приеме. Бог я дарява, а вие трябва да я приемете. Той тича след вас: 
“Ето моята милост! Ето моята благодат! Приемете я! Вземете я!” Този път не бягайте. 
Просто я приемете, бъдете вместилище на милостта, защото можете да се освободите. 
Освобождението е високо ценено във всички различни религии – освен в бхакти. В 
бхакти не се цени кой знае колко, то не е най-висшата цел. То е вторичен резултат. 



Оттук отново разбираме възвишената красота на бхакти – че това не е да тичаш след 
освобождението, а да тичаш след Бога. 

“ О, любими на Радха! Ти си първопричината и животът на вселената. 
Джагата карана, джагата дживан – Ти си причината и животът.” 57 Споменати са 
трите аспекта на Бога – че Той е причината, поддръжникът и унищожителят, който ще 
вбере отново всичко. 

“ Ти си причината, Ти си животът. Отвъд Теб никой няма нищо.”  Тази визия е 
ограничена само до два от аспектите на Всевишния: Творец или източник; и 
Поддръжник. И край няма. В нашата концепция няма предел на божествената пълнота. 

А какво означава “Отвъд Теб никой няма нищичко?” То значи “Ти си най-
скъпоценният.” Защото, ако Кришна е животът, кое е по-ценно от живота? Животът сам 
по себе си е толкова естествен, и същевременно толкова уникален. Но ние можем да 
изразим и разгърнем красотата и ценността на живота единствено в досег с Върховния; 
по този начин той е по-цялостен. Не бива да пропускаме възможността да призовем 
божественото в живота си. И ако имате Него, имате всичко; нямате ли Него, нямате 
нищо.  

“ Ти донасяш благодатта в света и Ти си Господарят на вселената.” Бхувана 
мангала – мангала означава благословия, а бхувана -  съществуване. Така че щастието 
на цялото битие е съсредоточено в Кришна.  

“ Аз стигнах до заключението, че в този свят единствен Ти си този, който 
може да спаси Твоя пропаднал и греховен слуга.”  Това би трябвало да бъде молитвата 
ни. „ Хари хе дояла мора джая радханатха!” 

Някой сравни бхаджана с вълшебно килимче. На това вълшебно килимче ние 
просто отлитаме на различно ниво на съзнание. Нима не е така? Точно така е. Ето защо 
това е нещо изключително важно за развиване в бхакти, понеже носи вибрация, която 
неустоимо пречиства и освобождава съзнанието.   
 
 
 

Някои танцуват, за да си спомнят; други танцуват, за да забравят 
 

“ О мой Господи! Къде бих могъл да намеря подслон ако Ти ме отхвърлиш?!”  Ти 
си първопричината, Ти си животът, Ти си щастието, Ти си Богът – къде ще се подслоня 
ако Ти не ме приемеш?! Какво значи това? По скрит начин то означава, че е възможно 
Той да не ви приеме. Така че това е много рискована игра - тази бхакти. Вие може да 
служите ли служите, ала Той да не отвръща. Веднъж след лекция дойде един човек и 
първият му въпрос беше: “Как така Бог не чува молитвите ми?” Такъв съкровен въпрос 
още в първия момент! Но тогава аз му казах: “О, сигурен съм, че Той е чул още първата 
ти молитва; дори и без да си я продумал Той те е чул.” Защото ако някой притежава 
подобно смирение, естествено, че е съвсем близо до Бога. След това някой спомена 
нещо за Святото Име и той рече: “Да, да! Може би трябва да мантрувам повече.” Сетне 
някак стана дума за Чайтаня Махапрабху и той възкликна: ”О, Той ми е толкова скъп! 
Така го обичам!” Тогава разбрах, че този човек е съвършен! Какво повече да кажа? 
Смирен, харесва му да мантрува и обича Махапрабху!  

При все това, въпросът остава: Как така Той не чува молитвите ми? Как е 
възможно, както бе споменато тук, че “Ти може да ме отхвърлиш”?! В това е играта, в 
това е закачката – че не е сигурно. Кое е сигурно в живота? Животът е несигурен, 
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смъртта е сигурна – ако гледате от тази страна. Ала помислете откъм обратната страна: 
съществува единствено вечен живот. Няма смърт.  

Харилила: Както обикновено, аз чувствам някакво леко противоречие, обаче 
вероятно то е характерно за Бога. От една страна се казва, че Бог тича след любовта на 
Своите преданоотдадени; от друга страна, дори те да му даряват любовта си, Той не 
отвръща?  

Тиртха Махарадж: Да! Според настроението Му.   
Харилила: Значи аз изобщо нищо не съм разбрала!  
Tirtha Maharaдж: Кришна е съвършен, нали? На Него нищо не му липсва, Той 

не се нуждае от каквото и да било. Ако проявява тази Своя характеристика, ние тичаме 
след Него. Ала когато на Него не му достига нещо – компанията на бхактите, Радхика, 
приятелите или кравите – тогава Той изпитва нужда, и Той тича след 
преданоотдадените. Защото Той е жив Бог; Той не е просто някаква теоретична 
концепция, която е винаги еднаква и неизменна, като кристал – красив, но неподвижен. 
Понеже нашите мисли и настроения понякога се променят, коя е причината за това? Те 
са отражение; изначалното настроение също е динамично.  

И знаете, някои танцуват, за да си спомнят, а други - за да забравят. Някои 
обичат, защото чувстват неудовлетворение, недостиг; други обичат, защото преливат. 
Усещате ли разликата? Връзката, дейността е малко или повече една и съща, ала 
причината е твърде различна. Единият се нуждае; другият също се нуждае от компания 
– но за да сподели! Тичаш след някого, за да споделиш онова, което имаш. Досущ като 
Бог Исус; него никой не го е критикувал, че лови ученици! Нали така, макар че той го е 
правел – отивал при рибарите и им казвал: “Последвайте ме! Елате с мен!” Това е 
вербуване! Никой не го е укорявал; обаче ако един гуру дойде и рече: “Можеш да 
вземеш посвещение,” всички казват: “А, този иска да ни вербува!” Виждате ли 
разликата? Доколко са се променили животът и времената!  

Но защо е тичал той след рибарите? Защото е бил преизпълнен. Не е така, че е 
изпитвал някаква нужда. “Имам нужда някой да се грижи за мен.” Не, той се е грижел 
за тях!  

Така че в това е разликата; някои танцуват, за да си спомнят, други танцуват, за 
да забравят. Някои обичат от недостиг, други обичат от пълнота. Вие решете към коя 
група принадлежите.  
 
 
 

Продуктивност и творчество 
 

Въпрос на Шямасундара: За да изградим храм в сърцето трябва да вложим 
някаква енергия, вероятно творческата енергия, която е вдъхната в нас. Как да 
преобразим тази творческа енергия? 

Тиртха Махарадж: Нека оставим творческата енергия да ни преобразява. Защо 
– защото в крайна сметка притежателят на енергиите е Кришна. А Той има два основни 
типа енергии – и сега не говоря за по-висшия и по-низшия тип, каквито са духът и 
материята – но едната от Неговите енергии е продуктивността, а другата - 
творчеството. Продуктивността е представено от Баларам; а кой е креативната енергия? 
Това, разбира се, е Радха! И така, Баларам осигурява всичко, което е необходимо за 
обожанието или за духовното съществуване, Той е екзистенциалната сила от една 
страна; Радха е красотата, артистичния талант, творчеството. А Кришна е геният, 
върховната интелигентност, която прилага и двете. Такава е Неговата позиция. Затова 



казвам: нека креативната енергия си служи с нас, нека ни променя и преобразява – 
защото подобна промяна би била огромна.  

Разбира се, трябва да разберем, че продуктивността е мъжко задължение, а 
творчеството – по-скоро женски принос. Едното е повече могъщо, другото – повече 
нежно. Ала и двете служат на най-висшия интелект – Васудева Кришна.  

И в течение на живота ни настъпват и се сменят различни периоди. Понякога 
повече изграждаме, събираме, натрупваме; друг път по-скоро съхраняваме. Обаче, без 
да сме насъбрали, не бихме моли да съхраняваме каквото и да било. Понякога има 
период, така да го наречем, на наслаждение - жътва на плодовете. Всичко това трябва 
да се извършва по правилен начин, съобразно възрастта и периода, в който живеем.  
 
 
 

Медитация и мотивация 
 
 

Ако се събираме заедно с някаква божествена цел, нека знаем, че трябва да 
практикуваме медитация, но да обърнем внимание и на мотивацията. Медитацията е 
много популярна в наши дни. Понякога хората медитират над своите потенциални 
клиенти или над бъдещите си съпрузи. Всички ние медитираме над нещо; обаче каква е 
мотивацията? Медитация без добра мотивация не върши работа, макар самата тя като 
процес да е много мощна.  

Как, например, се ражда пеперудата? Откъде се появява. Излиза от гъсеницата. 
Гъсеницата цял живот медитира как да стане пеперуда. Всички харесват пеперудите, с 
изключение може би на градинарите, но обикновено хората им се радват. Обаче не са 
чак такива фенове на червеи и гъсеници. Как от гъсеницата става пеперуда? Това е 
въпрос на медитация.  

В своето човешко битие без божествения досег ние сме досущ като гъсеници. 
Няма значение, че имаме само два крака, положението е същото. Ала, за да изразим 
божествените качества на своята душа, трябва да се превърнем от гъсеници в пеперуди. 
Обикновено хората се задоволяват със своето човешко ниво на съществуване. 
Удовлетворени сме, докато не познаваме нищо по-висше. Незабавно щом нещо по-
възвишено докосне съзнанието ни, ние ще се устремим към него. Това е мотивация. 
Гъсеницата може да пълзи съвсем бавно и е твърде зависима от дърветата и листата, 
обаче пеперудата може да лети, неограничавана от нищо. В настоящето си положение 
ние сме ограничени от множество, безчет условности. Да сме мъже или жени 
предопределя толкова много неща в живота ни. Ако някоя жена се опитва да се бори за 
правата си, за равни права за жените, казвам ви, това е невъзможно. Защото мъжете не 
могат да раждат деца. Това е ваше запазено право! И ако искате равни права с мъжете, 
трябва и да им предоставите равни права. Но е невъзможно; затова трябва да открием 
собствената си дхарма, собствените си задължения.  

При все това е възможно да се преобразим от обикновени човешки същества в 
съвършени божествени души. Именно затова практикуваме йога. Йога означава да сме 
свързани. Свързани с какво? С върховния източник на блаженство, вечност и знание. 
Това е йога; йога значи да бъдем свързани с Върховния Бог. Съществуват множество 
различни школи в йога. Нашата специфична школа, която следваме, е бхакти-йога. 
Бхакти означава предани чувства. В действителност, това е езикът на душата. Когато 
самите вие и Бог си говорите. Такава е истинската медитация; а трябва да имаме и 
съвършената мотивация – да станем безусловни слуги на Всевишния. Това са 
възвишени думи. Ала все пак е възможно да бъдат приложени на практика.  



Събрали сме се заедно, за да празнуваме. Да честваме победата на душата над 
материята. Да ознаменуване върховенството на нашата духовна идентичност спрямо 
телесната ни обусловеност. 
 
 
 

Достигайки до Абсолюта 
 
 
Ще прочетем от Седма Глава на „Шримад Бхагавад Гита”, която е песен на Бога, 

божествено послание. В тази глава специално се разисква познанието за Абсолюта. 
Защото ако сме съгласни, че трябва да влезем в досег с Върховния Бог, трябва да 
разберем как да направим това.  

“ Бог, Върховната Личност, каза: “ Сега чуй, о сине на Притха, как чрез 
практикуване на йога в пълно съзнание за Мен, с ум, насочен към Мен, можеш изцяло 
да Ме опознаеш, освободен от съмнения. Сега подробно ще изложа пред теб това 
феноменално и божествено знание, и когато го разбереш, няма да ти остане нищо 
повече за научаване.” 58  

Оттук разбираме, че това е много необикновен тип знание. Успеете ли да го 
разберете, нищо няма да ви остане повече за научаване. Упанишадите казват, че 
Върховният Бог е такъв, че като Го познаете, познали сте всичко; като Го постигнете, 
постигнали сте всичко. Тази връзка донася пълно удовлетворение на душата.  

“ Измежду хилядите човешки същества едно може би се стреми към 
съвършенство, а сред постигналите съвършенство трудно ще се намери някой, който 
наистина да Ме познава.” 59 

Измежду хиляди, един или неколцина жадуват за съвършенство. Ала това 
послание не бива да ви обезсърчава – че „рядко някой наистина Ме опознава.” Защо ти 
да не бъдеш този някой? Ти можеш да станеш този единствен някой, който да се 
докосне до Всевишния.  

А този тип йога на предаността не касае само нашето съвършенство. „Спасил 
съм себе си, не ме интересува никой друг.” Понякога на унгарски казваме: “след мен и 
потоп”. “Аз преминах; няма значение какво става с останалите.” В това няма кой знае 
колко чувства, нали? Егоистично е. Но истинското постижение е, когато си реализирал 
нещо висше и си готов да се върнеш, за да помогнеш на другите. Това послание е 
предадено в много различни религии. В нашата традиция се казва: “Колко е хубаво, че 
съвършените души са прекосили океана на материалното съществуване с една лодка. 
Те са достигнали оттатъшния бряг, но лодката е все още на отсамния.” Това е 
прекрасно! И понякога те дори се връщат, за да ни помогнат да се качим.  
 
 
 

Божествените енергии 
 

“ Земя, вода, огън, въздух, етер, ум, разум и лъжливо его – всички тези осем 
елемента са Мои отделени материални енергии.” 60 

Значи всичко, което ни заобикаля, е божествена енергия, която изпълнява 
различни функции. Душата, вашата същност, е един тип енергия – вечна, знаеща и 
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блажена енергия, досущ като искрица индивидуално съществуване. Обаче красотата на 
тази индивидуална душа е скрита под воала на илюзията. Тази илюзия е друга 
божествена енергия, през която е много трудно да се проникне; но е възможно. А 
онова, което е навред около нас, е част от тази майическа илюзия. Ала тя е енергия, 
отделена от Бога. Ние трябва да влезем в досег със свързаната енергия. Съществува 
отделена енергия, а ние трябва да дойдем под закрилата на свързаната енергия.  

 “ Освен тези материални енергии, о силноръки Арджуна, има и друга, по-висша 
Моя енергия. Тя обхваща живите същества, които експлоатират богатствата на по-
нисшата материална природа. Всички сътворени същества произлизат от тези две 
природи. Знай със сигурност, че на всичко в този свят, материално и духовно, Аз съм 
източникът и унищожението.” 61 

Бог се определя в три различни функции: като Източник, като Поддръжник и 
като Вместилище, Унищожител. Кое е по-лесно да се извърши? Замислете се: да 
унищожиш нещо, да го създадеш или да го поддържаш? Какво е вашето мнение?   

Някой: Най-лесно е да се разруши. 
Тиртха Махарадж: Тук сред вас има много домакини. Знаете, да се съсипе реда 

в къщата е много лесно. Съпругът се прибира и с реда е свършено, нали?! Да се 
подреди отнема известно усилие. Но да се поддържа този ред – това изисква 
постоянната ви грижа. Същото е и с космоса, с вселената. Много е лесно да бъдат 
разрушени.  

Цвети: Може ли?! Кой може да разруши космоса?  
Тиртха Махарадж: Аз се опитвам да говоря как да се поддържа реда в космоса, 

защото това е по-трудната задача. Разрушителната функция се извършва от Шива, 
съзидателната функция – от Брахма, а поддръжникът е Вишну. Затова Вишну, или 
Кришна, е нашият неизменен приятел. Той постоянно присъства, за да подсигури с 
енергията си поддържането на нашия живот. Всичко извира от Върховния Бог и се 
прибира при Него. Всичко се завръща там, откъдето е било взето. Тялото е направено 
от материя и ще се превърне в материя. Душата произхожда от божествен източник, но 
не е сигурно, че ще си възвърне божествения произход, ако извърши определени 
грешки. Съществува ад. Ала в крайна сметка душата се завръща обратно при Бога. И 
така, всичко се прибира там, откъдето е било взето. Всичко съществуващо в този свят 
произтича от Бог и намира своя завършек у Него.  
 
 
 

Зоркият поглед 
 

Кришна дава изключително значимо послание в следния стих:  
“ О завоевателю на богатства, няма истина по-висша от Мен; всичко е в Мен 

като перли, нанизани на конец.” 62  
Тази глава разказва за върховното знание за Абсолюта. Но от този стих 

разбираме, че няма нищо по-висше от Него. Той е върховната истина. Можете ли да 
дадете определение за Бог?  

Крипадхам: От себе си за себе си. 
Бхакти Шакти: Върховната абсолютна истина, както бе казано.  
Рамвиджай: Расараджа (Царят на сладостта). 
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Тиртха Махарадж: Да… и в крайна сметка бихме могли да речем – едно палаво 
момче. Всички тези тълкувания и визии за Върховния съществуват: Творец, 
Поддръжник, Господ, Наказващ – толкова много различни схващания. Обаче бхакти 
довежда Бог съвсем близо. Или може би трябва да кажем, че бхакти ни отвежда съвсем 
близо до Бога, дава ни една много съкровена представа за Него: какво Му се нрави, 
какъв е вкусът Му, какво харесва, какво не харесва – и толкова много други различни 
детайли от нрава Му. Ала целта на бхакти е никога да не Го изпускаме от взора си. Бог 
понякога се крие. Но казва се, че всичко е облечено в дрехата на Бога. Значи зад всичко 
можем да открием все същото онова божествено присъствие. “Аз съм като нишката, 
скрита зад перлите.” Кое прави огърлицата – перлите или нишката? Да, и двете, но 
същественото е нишката. Интригуващото и очевидното са перлите. Обаче същността е 
в конеца, който държи всичко свързано. Инак перлите може да са разпилени навсякъде 
наоколо, но няма да е толкова хубаво. Когато са подредени – в това е красотата. По 
същия начин, когато говорим за творението, това е космос; когато говорим за 
унищожението, това е хаос. Хаосът е ако е изгубена нишката. Перлите са пръснати 
навред, ала без свързващия принцип.  

Но тук Кришна казва: “Аз съм нишката и всичко почива в Мен, като перли 
нанизани на конец.” Затова ние практикуваме тази Бхакти-йога. За да не бъдем просто 
запленени от перлите, но винаги да съзираме скритата нишка зад тях. И ако виждането 
ни е достатъчно пречистено, никога няма да Го пропускаме, винаги ще можем да Го 
виждаме.  

Както ви казах, Бог понякога се крие. Точно както конецът се крие в перлите, 
Върховният се крие в творението, Кришна се крие в преданоотдадените или всред 
дърветата тамала. Понеже Кришна е черен; дърветата тамала са също черни – това са 
едни необикновени дървета във Вриндавана - и когато Кришна поиска да се скрие, Той 
просто застава в горичката, сред тези дървета. Тогава го изгубвате! О, това е дърво, 
това пак е дърво, а къде е Кришна?! Така че понякога Той се крие. Ала виждането ви 
трябва да е толкова зорко, че никога да не Го изгубвате.  

А бхактите имат такова зорко виждане. Например когато веднъж Махапрабху 
посетил едно място, недалеч от Джаганнатх Пури – това е много известно 
поклонническо място, а непосредствено край него има малко селце, Алаланатх. Там се 
обожава Вишну в четириръката Му форма; това изразява красотата и всемогъществото 
на Бога, не в човешки, а в свръхчовешки облик. Ала когато Махапрабху посетил този 
храм, Той казал на Вишну, на това божество: “Хей! Защо искаш да се скриеш? Защо се 
показваш в този четирирък облик, на какво прилича това?! Та аз знам, че Ти си само с 
две ръце! Хайде, разкрий ми се!” И тогава Вишну се предал: “Не мога да се скрия!” и 
две от ръцете Му изчезнали. Така се превърнал в тъмноликия, двурък Гопал, Говинда.  

Трябва да имаме същия зорък взор, така че когато Бог поиска да се скрие от нас, 
да не може да го направи. Това е целта на Бхакти-йога – винаги да бъдем свързани. 

 
 
 
 

Онзи сладък вкус 
 

Как да бъдем свързани с Всевишния – това е логичен въпрос. Но Кришна в 
„Гита” постъпва като много добър учител, защото поставя изключително висока цел, 
обаче обяснява и постепенния процес как да бъде постигната. Той казва – и това е едно 
прекрасно описание как да виждаме Бога навред:  



“ О сине на Кунти, Аз съм вкусът на водата, светлината на слънцето и луната, 
сричката ом във ведическите мантри, Аз съм звукът в етера и талантът у човека.” 63 

Бихме могли да говорим за този стих минимум една седмица. Защото това са 
различните страни на въпроса как да виждаме Бог навсякъде. Той започва: Аз съм 
вкусът на водата.” Санскритът гласи: “ расо ‘хам”  и след това идва “ апсу каунтея”  -  
“Аз съм раса, аз съм вкусът… на водата.”  Аз съм раса, Аз съм есенцията, Аз съм 
вкусът на всичко. Всеки тича след хубавия вкус. Затова и аз идвам тичайки в София. 
Ние търсим добрия вкус. Шрила Прабхупада обичал да казва, че ако в сладкарските 
магазини използваха гхи, нямаше да им трябват никакви реклами. То придава много 
необикновен и фин вкус. Ако дадете на хората най-добрия вкус, те ще дойдат тичайки. 
Не се налага да промивате мозъка им с реклами. Вкусът сам ще ги удовлетвори и 
прикани. А тук Кришна казва: „Аз съм вкусът.”  

Не е ли прекрасно? Нима трябва да четем каквото и да било повече от тази 
„Гита”? Аз съм вкусът - край! Кришна можеше просто да спре дотук и цялата война на 
Курукшетра просто да не се бе случила. Ако Арджуна беше разбрал всичко на мига, 
цялото повествование на „Махабхарата” щеше да приключи. Обаче Кришна искал да 
избегне този проблем в историята, затова казал: “Аз съм вкусът... на водата”, за да не 
припадне Арджуна веднага на място.  

“Аз съм вкусът на водата” – а водата е много специален елемент. Течна, 
прозрачна, без мирис и без вкус. Пък Кришна казва: „Аз съм вкусът.” И какво сега: 
водата има ли вкус или няма вкус? Тя има много приятен вкус. Ако не го усещате – 
това е истинската вода! Когато разпознаете: хей, тази вода има някакъв вкус, тогава 
нещо не е наред. И така, Кришна се крие като вкус във водата. Не можете да го 
разпознаете, Той е толкова скрит, ала е там – Той е онзи незнаен, непознаваем вкус на 
водата.  

Цвети: Но когато си жаден водата е вкусна.  
Тиртха Махарадж: Да! И каква вода пием – нима черноморска вода? Не, ние 

пием сладка вода, нали?! Водата е сладка! Тя сладка ли е наистина – не е сладка! 
Въпреки това ние казваме, че това е сладка вода. Питейната вода наричаме сладка вода, 
нали? Така че до какъв извод стигаме – че Кришна е сладък! Онзи скрит вкус на водата 
е сладък, Кришна е много сладък. “Аз съм вкусът на водата.”  

Колко пъти сте опитвали вода в живота си – безбройно много! А колко пъти сте 
си спомнили: “О! Това е вкусът, това е Бог, това е Той.” Затова, едно смирено 
предложение към вас, за да бъдете винаги свързани е, когато и в живота си да вкусите 
вода, да не забравяте: “Това е Той.” Това е Той – този скрит, непознаваем, сладък вкус 
– това е Кришна. 

И само си помислете, ако въведението, първият урок, е толкова пленителен и 
този вкус е толкова сладък, каква ли пък ще е следдипломната квалификация в Бхакти?!  

 
 
 

Благодарственото настроение на служене 
 

Кришна казва: „Аз съм способността у човека.” За мен това е нещо много важно. 
Ще ви кажа защо. Защото тук, в София, сред бхактите намерих толкова много 
талантливи люде. Пеене, танцуване, свирене, рисуване – и толкова много други таланти 
имате. А във вашите таланти аз обожавам Кришна. Вие също трябва да обожавате Него 
със своите таланти. Каквото успявате да изразите, то всъщност не е ваше. Ние 
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притежаваме само способността, но в крайна сметка тя идва от божествен източник, от 
Кришна. Така че тя е дадена от Него, трябва да бъде оползотворена от вас и поднесена 
отново на Него. Досущ както се обожава майка Ганг. Взимате малко вода, поднасяте я 
на реката и я изливате обратно. По същия начин вие сте получили толкова много 
таланти от Бога; използвайте ги като Му ги предложите обратно. „Аз съм способността 
у човека” – размислете върху това послание. От него трябва да разберем, че е нужно да 
действаме. А не само да разсъждаваме. “Толкова съм погълнат от медитацията си върху 
Кришна, че съм неспособен да свърша каквото и да било.” Нашето активно настроение 
на служене също е начин да изразим своята благодарност за многото таланти, които 
Той ни е дарил.  

Въпрос на Яшода: Кришна дарява много таланти. Ала понякога се случва да си 
ги вземе. Тогава човек изпада в тъй наречената творческа криза. Въпросът ми е как да 
се справим с подобна ситуация, как да излезем от нея? Може би Кришна ни дава урок 
по смирение? 

Тиртха Махарадж: Това също. Понякога извършваме грешки и Кришна ни 
отнема способностите. Да речем, кой е основният проблем? Гордостта. И тя се 
проявява в съвсем простички неща. Веднъж един преданоотдаден подхвърли: “Аз мога 
да пека най-хубавия хляб.” Незабавно способността му бе отнета. Оттогава само много 
трудни за ядене неща излизаха от фурната. Така че когато и да си помислите: “Е, 
страхотен съм!” тогава Вишну във Ваикунтха казва: “Моля?! Правилно ли чух?” И 
започва да ти дава урок. Обаче, когато сме научили урока и сме си взели изпита, Той ни 
връща преумножено. Преди си бил готвач; сега вече ставаш супер готвач.  

 Кризите са хубаво нещо, много хубаво. Защото в кризисните моменти можете 
да оцените миговете на щастие. А кой е пазителят на творческата енергия? Това е 
Радхика. Баларам е съзидателната сила, а Радхика - творческата. Така че ако сте в 
нужда, просто се молете на източника. Радхе! 

 
 
 

Три начина за установяване на съзнанието 
 

 
Въпрос на Бхакти Шакти: Бих искала да попитам нещо. Как да действаме по 

такъв начин, че да виждаме всичко като принадлежащо на Кришна и да го обожаваме 
като такова, обаче да не се привързваме към него? Да осъзнаваме през цялото време, че 
то е на Кришна и да не жадуваме да го притежаваме.  

Тиртха Махарадж: Можете да опитате да бъдете привързани. Кришна ще ви 
помогне да се избавите от привързаностите си. Защото, не забравяйте, казано е, че ако 
Той иска да отнеме нещо от вас, и десет ръце да имате, не можете да се защитите. 
Обаче ако Той иска да ви даде нещо, дори да имате сто ръце, не може да го отблъснете. 
Така че Той ще ни освободи от пристрастията ни. Можете да изпробвате този метод, 
Той ще ви помогне.  

Вторият метод е: мислете, медитирайте – истински, дълбоко и винаги. Това е 
трудно – да установите съзнанието си спрямо много висш, издигнат стандарт. Нима не 
е трудно? Трудно е. Ако ни е забранено да мислим за ябълка, определено ябълката ще 
ни е в ума, нали? Такава е нашата обусловеност. Много е трудно да се овладее ума. При 
все това е възможно с изключително упорита и сериозна практика.  

Обаче ако не искате да пилеете толкова много време, тогава ви предлагам: 
общувайте с преданоотдадените. С тяхна помощ Кришна също ни помага да се избавим 
от своите пристрастявания. Освен това от техния добър пример можем да научим 



правилния метод. Когато постигнат нещо, те казват „Благодаря” на Кришна. И дори 
преди това, още когато започнат да правят нещо, незабавно те го поднасят на Бога. 
Препоръчано е: не е достатъчно да направиш нещо и да предложим само крайния 
резултат. Трябва да го предложим още от самото начало. Когато се събудиш сутрин, 
какво правиш,когато отвориш очи?  

Бхакти Шакти: Мисля си какво имам да свърша през деня.  
Тиртха Махарадж: Не е зле, понеже много хора си мислят: “Я да се обърна на 

другата страна.” Ала първото нещо би трябвало да бъде да се поклоним. Да поднесем 
почитта си на Шри Гуру и Шри Кришна: “Благодаря ви, че ми дарявате още един ден 
да ви служа, че имам възможността да служа.” И ако започнете деня така, ще го 
продължите по същия начин.  

Така че съществуват възможности за установяване на съзнанието. Друг начин, 
който помага да бъдете свързани, е мантруването - вашата уединена, лична медитация, 
когато говорите на Кришна: „Кришна! Кришна!”  
 
 
 

Градивното смирение 
 
 

Въпрос: Какво е мнението на Кришна за подценяването на себе си? 
Тиртха Махарадж: Трябва да сме конструктивни в своето смирение. Ако 

нашето смирение е деструктивно: “О, аз съм една нула, дори по-малко от нула, аз съм 
нищожество,” тогава какво можеш да предложиш? Трябва да сме поне малко реалисти: 
“Боже мой, Ти си ми дал тази задача, а също и таланта. Бих искал да ти го поднеса 
обратно по най-добрия начин, на който съм способен. Знам каква е моята част от 
сделката: да свърша добре работата. Успехът зависи от Теб!” Такова смирение е 
градивно.  

Пък и в действителност да подценим своите собствени способности би било 
много трудно, тъй като те са съвсем нищожни. Вече разбрахме, че Кришна казва: „Аз 
съм способността у човека.” Така че ако подценяваме себе си, това значи, че 
подценяваме Кришна, което е оскърбление. Как можем да речем: “Ти не можеш да 
направиш това!” Защото ако кажеш: „Аз не мога да направя това,” всъщност казваш: 
„Ти не можеш да го направиш.”  

Най-добрият пример идва от времето на Чайтаня Махапрабху, когато Той казал 
на Нитянанда: “Иди в Бенгал да проповядваш.” Проповядването е трудна задача. Какво 
да говорим за това да отидеш в чужда страна и да проповядваш там?! Изключително 
трудно е! Без благословии тази работа не става. Не става без съгласие свише. 
Нитянанда също разбирал това, ето защо казал: “Аз съм неспособен да сторя това! 
Нямам нито сила, нито знание, нищичко! Но имам едно нещо. Имам преданост към 
Теб. И заради нея ще мога да го направя. Понеже съм готов да се отдам на Твоята воля, 
затова Ти ще можеш да свършиш задачата чрез мен.”  

Такова е специалното качество на преданото служене, на бхакти. Чрез тази 
безкористна отдаденост се сдобивате с неограничени сили. И по такъв начин няма да 
подценявате Кришна.  
 
 
 
 
 



Изпълнено с доверие виждане 
 
 

Въпрос: В човешките отношения, да речем, двама приятели, преданоотдадени, 
много искат да направят нещо за Кришна. Първият мисли, че другарят му има 
специалната способност да направи нещо и го моли да го направят заедно, за да могат 
да работят по-усърдно и с по-голям успех един до друг за Бога. Възможно ли е Бог да 
дава на първия приятел вътрешно виждане, вътрешен взор, за да вдъхновява другия, 
който като че ли не е толкова уверен в себе си, не чувства, че е достатъчно добър, казва: 
“Може би няма да мога да го направя, та кой съм аз!” Но другият много държи да са 
рамо до рамо, за да придадат повече сила на своята преданост. Би ли могъл Кришна да 
действа по такъв начин? 

Тиртха Махарадж: Да. Да. Зависи от разликата в духовната сила. Ако разликата 
е достатъчно голяма, можете да я прехвърлите. Ала ако сте на по-ниското ниво, тогава 
първо трябва да се сдобиете с духовна сила. Затова най-напред трябва да общуваме с 
някого, който има голяма сила в духовния живот. Защото той ще ни вдъхне мощ, ще ни 
вдъхне увереност в себе си: “Да, аз съм преданоотдаден на Кришна! Аз мога да се 
справя!” В началото това малко или много е илюзия, защото по това време ние си 
мислим: “аз действам.” Вие може да действате, медитацията присъства, ами 
мотивацията? По-късно трябва да усъвършенствате и мотивацията.  

Напълно възможно е. Дори веднъж един ученик казал на своя учител: “Аз съм 
съвсем неспособен, нямам никакви качества, но заради твоята визия, заради това, което 
ти съзираш в мен, ще се справя! Ще мога да достигна онова ниво, което ти виждаш в 
мен!” Не е ли красиво това?! То означава, че гуру влага такова доверие в ученика: “Да, 
ти можеш да израстнеш! Да, ти си онзи един сред хилядите, който може да постигне 
съвършенство.” Това вярно ли е? Вероятно не, не винаги. Но ако гуру винаги казва 
истината на ученика, това е твърде смазващо. Ако винаги ни дава истинското си 
мнение… Ала той е великодушен и търпелив, и казва: “Ето посоката, сине, върви!” Не 
казва: „Виж се колко си назад!”, а посочва: “Там е целта!” По такъв начин получаваме 
някакво вдъхновение. Истинският гуру не говори за грешките ви, за кусурите и за 
недостатъците ви, но винаги дава идеала: “Това е целта, сине мой!” Виждате ли 
разликата? В единия случай оставате с много лошо впечатление: “О колко съм грешен, 
колко съм лош, аз съм една нула.” В другия си казвате: “Какъв прекрасен идеал имаме! 
Заслужава си да се стремим към него, аз съм на ред, ще опитам!”  

Доверието е изключително важно. И ако сте достатъчно силни, ще можете да 
впечатлите хората: “Да! Това е моята религия! Този е моят път!” Но ако сте неуверени 
в себе си и казвате: “Ами, аз всъщност не знам, може да е така, може да не е… Вие 
сами трябва да си го разберете за себе си, “ кой би се присъединил към подобна 
концепция? Не, всеки ще си рече: “Този човек не знае за какво говори.” Трябва да 
знаете за какво говорите. Това не са просто празни думи. Трябва да са подплатени с 
реализация. Инак словата ви няма да имат никакъв ефект. Защото това е признак на 
Кали-юга: в нея успяват хората, които умеят да говорят, и говорят, и говорят… Не 
става въпрос само за думи.  

Мисля да спрем дотук с думите. Можем да попеем малко.  
 
 
 
 
 
 



Езерото на съзнанието 
 

Мисля, че повечето от хората имат нужда от съвсем простички послания, като 
„Аз съм вкусът на водата.” И Кришна е готов да дава доста прости послания. За мен 
това е една изцяло практическа страна на Бхакти: как да виждаме Бог навсякъде. Което 
в същото време е висша школа в духовните практики. Защото всички ние сме заети с 
толкова много дейности и много пъти просто забравяме кой стои зад всичко. Омаяни 
сме от перлите и не виждаме скритата нишка. Замислете се в своя живот можете ли 
постоянно да поддържате нивото на съзнанието си или то се движи на вълни. Понякога 
нагоре – и тогава се чувствате добре; понякога надолу – и тогава усещате болка или 
липса на духовно удовлетворение.  

Ежедневният живот се движи, без съмнение, на вълни. Затова първата стъпка, 
големият скок е стъпалото на йога, нивото на йога, където имате неизменно съзнание. 
Йога означава да бъдем свързани с върховния източник, означава също и да сме 
свързани с извора на щастието. Много пъти съм ви споменавал, че в собствения си, 
личен, индивидуален живот вие сте досущ като малки периферни компютри, ала когато 
сте свързани, когато мантрувате, когато сте в медитация, когато сте в йога, тогава сте 
свързани с централния Биг Брадър, с големия компютър, получавайки достъп до всички 
ресурси и активи, които той има. Така че хората са ограничени, но Бог е безкраен. 
Когато сте свързани с Бога, вие също получавате неограничени възможности. Обаче 
понякога на екрана ви излиза съобщение: “Претоварване” Идва ви в повече! Моля те, 
Кришна, не толкова бързо! Даваш ми прекалено много енергия! Или друг път 
„Системна грешка”. Авария. 

Трябва винаги да сме свързани. И обикновено ако хората срещнат такъв човек, 
който е винаги свързан, който обладава тази неизменност, те са удивени: “Какво 
уникално качество! Каква е твоята тайна?” Когато срещнат такъв човек, обикновено 
людете го питат: “Съществува ли изобщо момент, в който да си разстроен?” Защото 
онова, което виждат е стабилно и умиротворено състояние на съзнанието. И то е 
толкова уникално, че те си мислят: “О, това е почти напълно божествено!” Ала то е 
просто едно междинно ниво в духовното извисяване. Защото какъв е най-висшият 
идеал в Бхакти? Кой изразява най-висшият идеал на Бхакти?  

Рамвиджай: Чайтаня Махапрабху. 
Тиртха Махарадж: Добре, ако вземем Него за пример, Той бил луд! Бил 

полудял от божествена любов! Понякога се стараел да се сдържа, но често пъти не 
можел. Треперел, плачел, заеквал... било Му невъзможно да се овладее. Да речем, 
когато бил в транс, Той се опитал да промълви името на Джаганнат. Знаете в 
Джаганнат Пури онази голяма процесия, онази красива форма на Бога – Господаря на 
вселената – и Той искал да Го възслави. Но какво излязло от устата Му? “джа-джа-га-
га-ду-ду…” Това било всичко, което успял да каже! Дотолкова бил потънал в транс, че 
не можел да произнесе такова простичко име като Джаганнат. Искате ли да следвате 
подобен пример?! Искате ли да обезумеете дотолкова, че да сте неспособни да изречете 
името на Бога? Нима той е имал неизменно съзнание? Да, имал е; това Негово съзнание 
било неизменно, ала твърде необичайно.  

Не бива просто да имитирате формата, но вникнете в същината, приемете я в 
сърцето си и там я култивирайте. И ако действително достигнете степен, в която не 
можете да кажете “Кришна”, тогава това е истинско постижение. Дотогава недейте да 
подражавате. Не е нужно.  

Толкова за Махапрабху като главна емблематична фигура на Бхакти-йога. 
Можем дълго време да продължаваме да описваме различните Му екстази. И аз съм 
много доволен, че психолозите не четат “Чайтаня Чаритамрита”, защото незабавно 



биха идентифицирали симптоматиката. Но дайте ми друг пример за Бхакти. Разбира се, 
гопите. Какво да кажем за неизменното съзнание и за душевния покой на гопите? Нима 
те през цялото време са напълно удовлетворени? Мигар имат непоклатимо съзнание? 
Защото за повечето хора йога означава – никакви емоции. Като северноамериканските 
индианци – те били обучени да понасят болка без никаква реакция. Завързвали ги за 
кола на мъчението без и мускулче да потрепне по лицата им. Много хора си мислят, че 
йога е точно това: никакъв ответ на нищо. Което е възможно; но това не е йогата на 
гопите; нито на гопите, нито на гопалите. Понякога те предявяват своите условия: 
“Кришна, направи това и това.” Понякога му се карат, а понякога са много тъжни.  

Йога означава езерото на съзнанието ви да е съвсем гладко. Ала бхакти означава 
огледалото на вашето съзнание да е в големи вълни! Нагоре и надолу, буря бушува, 
падат мълнии. Отново се връщате в същото състояние на съзнанието - обезпокоено. 
Обаче по различна причина. Така че, такъв е този процес. Може би трябваше да ви кажа 
още в началото, ала това е което можете да очаквате.  

При все това, на обичайното ниво трябва да имаме някакво овладяно и 
благонадеждно състояние на съществуване. Затова следващия път когато пиете вода, не 
припадайте. Сещаме се: “Аз съм вкусът” и край за днес. 

 
 
 

Все по-фини и по-фини 
 

“ Аз съм изначалното благоухание на земята; и топлината на огъня; Аз съм 
животът във всичко, което живее; и Аз съм покаянието на всички аскети.” 64  

Когато завали дъжд, усещате едно много необикновено и красиво ухание. 
Мисля, че някакъв австралийски или западен учен е изследвал откъде произлиза това 
ухание. Защото може да си мислим, че ароматът идва от дъжда, ала всъщност го издава 
земята. Дъждът просто кара земята да го излъчва. Ето още едно доказателство в 
подкрепа на Ведите! Спомняте си това изключително фино, много специално ухание – 
това е изначалният аромат на земята. И така, етерът е изпълнен със звук, а земята с 
мирис. Тези природни явления предопределят толкова много в нашия живот. 
Например, радостни сте, когато е слънчево, а не сте кой знае колко щастливи, когато 
няма слънце. Или пък, за нас е очевидно, че в небето има само едно слънце, само една 
луна и много звезди. Обаче ако живеете на друга планета, в небето може да има две 
слънца и три луни; и тогава това би било естествено. За нас е толкова естествено да 
имаме два крака; ние напълно се идентифицираме с човешкото тяло. Ала може при 
други обстоятелства да имате съвсем различно тяло. И така, до известен предел ние 
живеем на природната платформа и сме обусловени от тези ограничения, така да се 
каже. И ако действаме според различните импулси, произтичащи от тези биологични, 
земни и природни елементи, тогава приемаме: “О, това е съвсем човешко.” Макар те да 
не са специфично човешки, а са част от естествената подредба. И докато сме способни 
да действаме единствено според тези импулси, ние си оставаме просто естествени, 
просто човеци. Свръхчовеци можете да сте, когато започнете да ставате 
свръхестествени. Разбирате ли какво имам предвид? Когато не оставаме само на 
биологичното ниво, но достигаме до духовното ниво, нивото на атман. Това е огромна 
разлика! Огромна разлика. Затова ако наистина искаме да станем свръхчовешки живи 
същества, трябва по някакъв начин да надмогнем ограниченията на тялото, ума, 
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биологията, генетиката и т.н. Това е много трудно. През целия си живот едва няколко 
пъти можем да надзърнем отвъд.  

Винаги трябва да се стремим да прозрем оттатък воала на илюзията. Илюзията е 
естествена, природна подредба. За нас ароматът на земята е много приятен. Макар 
често хората да са толкова груби, че дори не усещат красотата му. Те казват: „Уф, пак 
заваля!” Това е големият им проблем. Те са неспособни да видят красотата. Така че 
дори това да се осъзнава красотата на естествената подредба е високо ниво. Обаче да се 
види красотата на свръхестествената равнина – това е истинското постижение.  

Все по-фини и по-фини трябва да ставаме, все по-чувствителни. Това може да се 
постигне чрез различни методи. Посредством теоретичен анализ: можете да 
преценявате кое какво е, да изследвате, да прониквате в дълбочина и да се опитвате да 
си представите по какъв начин действа всичко. Но това е твърде сухо. Да речем, в 
човешките взаимоотношения не е въпросът само в практичността на връзката, трябва 
да има нещо повече. Анализът означава практичност; те са на едно и също ниво - 
сухота. А в човешките взаимоотношения откриваме раса, щастие. Което е привличащо. 
Раса е привлекателна.  

А ако имате по-висша цел, тогава е още по-привличащо, още по-интересно. 
Анализът се извършва с помощта на интелекта; а това се постига чрез чувствата. 
Когато чувстваш нещо. Обикновено чувствата не могат да се обяснят, дори на 
биологическо ниво. “Защо обичам тази девойка? Защото я има.” Това е несмислено 
обяснение! “Защото е хубава.” Тя не прилича на нищо! “За мен е хубава!” Така че на 
биологично ниво няма обяснение за чувствата. Те са отвъд! Това доказва, че чувствата 
са отвъд обясненията, отвъд интелекта, отвъд ума. Означава, че те са нещо по-висше, 
по-деликатно, по-фино. Затова ако приложим същия метод, за да се доближим до 
върховната истина – не посредством интелекта, не посредством действията, но 
посредством чувствата – тогава това е бхакти-йога.  

Така че не оставайте под ограниченията на биологията, не оставайте ограничени 
от теории. Защото “ Аз съм изначалното благоухание на земята.”  Отвъд красотата на 
природата, отвъд тези естествени ограничения, трябва да съумеем да прозрем 
божествената същина.   

 
 
 

Да разкриеш слабостта си 
 
 

Тиртха Махарадж: Ти беше сънувал нещо, спомняш ли си? Как беше? За 
голямата птица? 

Уттамашлока: Бяхме с брахмачарите в съня ми в моето старо училище, в 
гимнастическия салон. Там бяха Прананатх, Джаганатх, а също и Ишвара. Не знам 
защо внезапно всички умряхме на място. Обаче все още присъствахме там във фините 
си тела, като призраци. Всички щяха да заминават за духовния свят, освен мен. И 
другите ме питаха: “Как така ти не идваш с нас?” Помня, че Прананатх най-много ме 
разпитваше: “Ти винаги си бил на същото място, където и ние; винаги си правил 
същото, което и ние – как така няма да дойдеш?!” А аз му отвърнах: “Може да съм бил 
на същото място като вас, може да съм правил нещата, които и вие правехте, но това да 
не е докосвало сърцето ми.” После наведох глава и си помислих: “Такава ми е съдбата.” 
И се появи една голяма птица – огромна като орел, който яде маймуни – толкова 
грамаден орел! Сетне ме сграбчи с ноктите си за раменете и ме отнесе към ада. Това е 
всичко.   



Рамвиджай: И сега си тук, а?  
Тиртха Махарадж: Аз мисля, че това трябва да е бил Гаруда. И нали разбирате, 

понеже е толкова голям, на него му е било много трудно да направи завоя, затова го е 
взел през ада за небесата.  

Но както и да е, тази история ми разказва за важността на чувствата. Можем 
формално да изпълняваме всичко перфектно, ала не вложим ли сърцето си, няма да има 
никакъв истински ефект. Ако обаче вложите сърцето си, ще имате големи проблеми. 
Както сме говорили за Бог Исус. Той бил дотолкова готов да пожертва себе си, да 
покаже слабостта си, че по тази причина е бил убит. Ако сте готови да разкриете 
слабостта си, ако сте готови да дадете сърцето си – защото ако дадете сърцето си вие се 
отваряте, разкривате всички слабости, които имате – тогава много пъти ще бъдете 
разпъвани на кръст. Някой ми каза: „Лесно им е на кшатриите, понеже умират само 
веднъж. Обаче брамините умират безброй пъти.” Което е добра реализация. Трябва да 
станете брамини! Минимум! Да умирате безброй много пъти за самите себе си и да се 
раждате отново и отново на все по-висше ниво на съзнание. Раждането е щастие. Е, 
нашите шастри понякога го заклеймяват, но обикновено когато някой се роди в 
семейството, всички се радват, всички се усмихват. Единствено бебето плаче: “О, каква 
съдба!” Ала ако от време на време се прераждаме по своя духовен път на по-висше 
ниво на съзнание, тогава това наистина е голямо щастие и за нас.  

 
 


