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1. Сърцето на Кришна 

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

Това е голям въпрос – дали разбираме какво се случва в сърцето на чистия 
предан, какво се случва в сърцето на Кришна. 

Нека разгледаме най-напред сърцето на чистия предан. Какво се случва там? 
Сърцето тупти. Но това не е просто биологична функция, а за чистия предан 
ритъмът му е ритъмът на танца раса. Тъй че какво се случва в сърцето на чистия 
предан? Обожание на Кришна. Независимо от другите телесни функции. Той може 
да се храни, да спи, да дава лекция, да разговаря с другите или каквото и да е… Но в 
сърцето му тече друго. Това е една истинска шизофренична ситуация. Един живот в 
сърцето, и друг на проявената платформа. Обичайно в материалния свят искат да 
лекуват шизофренията. Но не и този тип. 

А какво се случва в сърцето на Кришна? В сърцето на Кришна се намират 
най-скъпите му слуги. Преданите! „Отдадените души са винаги с Мен и Аз съм 
винаги с тях.” А най-скъпите неща – както и вие ги пазите в сърцата си, в най-
тайните кътчета на сърцето – по същия начин и Кришна: прегръща, пази и таи 
бхактите в сърцето си. Погледнете онази картина. Как са застанали? Радха е от 
лявата страна на Кришна. Защо от лявата? Защото там е сърцето. Тъй че Кришна 
държи Радхика близо до сърцето си. „Ако е извън мен – тогава нека е от лявата ми 
страна. Ако я няма – тогава е в лявата част на тялото ми, в сърцето.”  

Та това се случва в сърцето на Кришна. Той пази – или търси – своите чисти 
предани, зове ги. Затова трябва да се отнасяме с преданите много добре. Понеже ако 
нараниш някой предан, причиняваш болка в сърцето на Кришна. А той не може да 
изтърпи това. Ако притесняваш лично Него, Той го търпи, не го приема на сериозно. 
Той дори е готов да ти служи, какво да говорим да изтърпи някакви глупости от твоя 
страна. Но ако нараним онези, които са скъпи на Кришна, на Него му е много трудно 
да понесе това. Същото е и със самите нас. Хората могат да ни нападат лично, но ако 
нападнат любимите ни, тогава отвръщаме. 

 
 
 

2. Парам Дхарма 

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

Парам-дхарма е най-висшият дълг. Има толкова много задължения. Но едно е 
най-висшето задължение. Множеството задължения ги знаете, защото се сблъсквате 
с тях всеки ден. Парам-дхарма е: обожавай Бога. Поднасяй му възвишените си 
чувства. Това трябва да се прави при всякакви обстоятелства. Понякога няма как да 
го сторим външно с телата си поради условията. Но тогава можем да си спомним 
онази красива песен: „Мама мана мандире…”: „Ще те обожавам в храма на своето 
сърце. Ще ти поднасям гхи-лампата на очите си и водата на сълзите си.” Това винаги 
можем да го правим. Нищо не може да ни попречи да поднасяме този дар. 

Но разбира се, ако имаме възможността, трябва да идем и да го извършим и 
на практика, не само мистично. Много, много пъти сме говорили за неделните 
религии: хората ходят на църква в неделя. И много пъти сме осъждали това: „Само в 
неделя?!” Но понякога сами можем да видим колко е трудно да идваме в храма, да 
извършваме всеки ден бхаджана си, понеже сме толкова заети да се лутаме насам-
натам, пилеейки времето си с това и онова. 

Затова не забравяйте за Парам-дхарма, основният дълг. Най-важното ни 
задължение е винаги да бъдем свързани с Кришна. А това се случва ЕДИНСТВЕНО 



чрез отглеждане. Можем да усещаме присъствието на Кришна само ако развиваме 
това: „Мама мана мандире…” 

 
 
 

3. Той избира когото поиска 

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

В илюстрация на това доколко Бог Джаганнатх не е обвързан от правилата и 
забраните както си мислим, има една история. Моля брахмачарите да не я приемат 
като извинение. Имало един младеж в Джаганнатх Пури, много отдаден поклонник 
на Бога. Обаче имал слабост към жените. През цялото време тичал след една или 
друга, понякога дори ходел при проститутки. Имал този лош навик, обусловен от 
тялото си, но в същото време винаги се молел и обожавал Бог Джаганнатх.  

Веднъж през нощта той отново бил при една дама. А нощта се случила по 
време на фестивала Ратха Йатра. През деня тъй също останал при жената, а 
междувременно процесията тръгнала. Тръгнала но…. Внезапно колесницата се 
заковала на място. А знаете, спре ли колесницата проблемът е голям, понеже 
брамините не могат да установят каква в причината. Чистите и стриктни във всичко 
брамини, седящи отгоре на колесницата, съвършени в следването на всички правила 
и предписания, не могли да я поместят. Опитали да я теглят отпред, опитали да я 
бутат отзад – безрезултатно. Тогава започнали да се молят: „О Боже, умоляваме те, 
кажи ни какво става?! Не можем толкова дълго да оставаме тук. Става задръстване, 
ще дойде полицията и какво ще правим?” Тогава Бог Джаганнатх вдъхновил единия 
от свещенослужителите: „Повикайте ми ей онзи бхакта.” И когато той изскочил от 
дома на проститутката и пристигнал на мястото, колесницата потеглила. 

Не приемайте това за извинение: „Каква хубава история, ще си вземем поука! 
Така ще привлечем вниманието на Бога.” Не, моля ви, не по този начин! Това просто 
показва, че Той не е ограничен от правилата, които ние трябва да следваме. Той 
може да избере когото си поиска. Може някой да е прославен и велик бхакта, но 
Кришна не се радва толкова на компанията му както на някой простичък, 
незначителен, глупав, безизвестен преданоотдаден. 

Тъй че ние не можем да ограничим Кришна. Нито пък можем да Го 
принудим. Затова трябва да се отнасяме добре с бхактите. Понеже не знаем: може 
пък точно този човек да е НАЙ-СКЪПИЯТ на Кришна. 

Много хубав пример е когато Шрила Прабхупад давал лекция във Вриндаван. 
Пред него седели велики проповедници , саннйаси и какви ли не. Било като гора от 
данди. А най-отзад една жена носела вода да измие храма. И Шрила Прабхупад 
поучил най-видните си ученици-проповедници като им казал: „Вие не знаете нищо 
за предаността. Но онази жена там знае нещичко.” 

Така че не се полъгвайте по положението, по формата. Защото как можем да 
знаем какво е в сърцето на Кришна? Кой Му е най-скъп? 

Мога ли да ви разкажа и една лична история? Тя е съвсем простичка, не е 
особено свързана с Кришна… Когато живеех в Нанда Фалва в съседната ферма 
живееше една старица. Беше с много силен характер, дори не знаеше на колко е 
години, беше забравила. И беше много благоразположена към бхактите. Когато 
първите цветя се покажеха в градината й, тя ги даваше за храма. Или когато 
получеше от общината брашно или захар, носеше ги на бхактите… беше много 
мила. От време на време отивах да я навестя, понеже много я харесвах. Аз много 
ценя беседите с такива просто-сърдечни люде. Тя живееше сама от много, много 
години. Съпругът й беше починал преди 40 години и на смъртния одър й бе казал: 
„Ей, слушай! Да не вземеш да домъкнеш някой пияница тук!” Тя го беше изпълнила. 



Не бе започнала никаква нова връзка, бе отгледала двамата им сина и се бе грижила 
за всичко по къщата. Беше много силна, много силна жена. 

Веднъж я посетих през лятото и тя каза: „Не знам кой е такъв грешник сред 
нас!” Попитах я: „Лельо Маришка, какво искаш да кажеш?” Тя рече: „Някой трябва 
да е много грешен – толкова грешен, че не вали дъжд!” Според нейните преценки 
ако извършиш някакъв грях значи няма да вали! И щом няма дъжд, значи някой е 
съгрешил. Толкова простосърдечна беше. 

Друг един път ме попита: „Как е името на вашия Бог?” Казах: „Името на 
нашия Бог е Кришна.” А тя рече: „Понеже моят пък се казва Инри.” Защото на 
кръста, на малката табелка пише „И Н Р И” – „Иесус Назаренус Рекс Иудаеорум” – 
Инри, „Исус от Назарет, цар на евреите”. Така пише на кръста. Тъй че нейният Бог 
не беше Исус Христос, а Инри! 

И се чудех, ако аз бях Бог, сигурно много щях да харесвам компанията й. 
Защото беше много простодушна, с много открито сърце и с дълбока вяра. Нямаше 
сложна теологична диплома, а чисто сърце. 

И така… Бог избира когото поиска. Казано е в Упанишадите: „Не можете да 
Го постигнете посредством много четене, нито чрез отречения, нито чрез това или 
онова… но този когото ТОЙ избере, него ще вземе.” Затова нямаме друго 
задължение, освен да го зовем: „Радхе Радхе Говинда…” 

 
 
 

4. Вайшнавският етикет 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху „Чайтанйа Чаритамрита”, Антйа-
лила, Четвърта Глава, 28 май 2006, София) 

 
„През месец Джейштха (май-юни), Чайтанйа Махапрабху отишъл в 

градината на Йамешвар, Бог Шива, да приеме прасад по молба на бхактите. По 
пладне когато било време за обяд, Богът повикал Санатан Госвами, който много се 
зарадвал. По пладне пясъкът по плажа парел като огън, но Санатан Госвами минал 
тъкмо оттам. Изпълнен с радост от това, че го вика Богът, Санатан Госвами не 
усещал, че краката му изгарят в горещия пясък. Въпреки че стъпалата и на двата 
му крака или в мехури от жегата, той вървял към Чайтанйа Махапрабху. 
Пристигайки там видял, че след като се бил наобядвал, Богът си почивал. Говинда 
подал на Санатан Госвами чинията с остатъците от храната на Шри Чайтанйа. 
След като приел прасада, Санатан Госвами се приближил към Чайтанйа 
Махапрабху. Когато Богът го запитал: „Ти по кой път дойде?” Санатан Госвами 
отвърнал: „Минах по пътя край плажа.” „Как мина през плажа, като пясъкът е 
толкова горещ? Защо не дойде по пътя пред портата Синхадвар? Там е прохладно. 
Горещият пясък сигурно е направил по стъпалата ти мехури. Сега навярно не 
можеш да вървиш – как можа да изтърпиш това?” Санатан Госвами отвърнал: 
„Не чувствам болка, нито пък знам, че по краката ми има мехури. Нямам право да 
минавам пред портата Синхадвар, понеже слугите на Бог Джаганнатх 
непрекъснато влизат и излизат оттам. Докосна ли ги, с мен е свършено.” Като 
изслушал всичко тези подробности, Шри Чайтанйа Махапрабху рекъл зарадван: 
„Мой скъпи Санатан, макар ти да си спасителят на цялата вселена и дори 
полубоговете и великите светци да се пречистват щом те докоснат, качество на 
предания е да спазва вайшнавския етикет. Спазването на вайшнавския етикет е 
украшението на предания. Ако някой престъпва законите на етикета, хората ще се 
подбиват с него и така той ще е изгубен и в този свят, и в следващия. Понеже 
спазваш етикета, ти удовлетвори ума ми. Кой друг, ако не ти, би дал такъв 
пример!?” 



И така, спазването на етикета е украшението на предания. За какъв етикет 
става дума? 

Тази случка не би могла да бъде обект на екшън-филм, защото на пръв поглед 
нищо не се случва. Но ако навлезете в дълбочина, ще видите саможертвата, 
самозабравата, възникващи когато чуеш поканата на Бога. Санатан не бил глупак, 
който не обръща внимание на нещата около себе си, той бил учен. Знаел много 
добре че пясъкът пари и че е болезнено да се върви по него. Но чувайки божествения 
зов, той си помислил: „О, моят Господ ме вика! Трябва да тичам!” без да отчита 
слънчево ли е или сенчесто, горещо или студено, лесно или трудно. Защото това би 
означавало, че мен все още ме е грижа за СЕБЕ СИ, не съм се самозабравил. „О, това 
е опасно, по-добре да мина по друг път.” Пълна самозабрава значи: „Жив или 
мъртъв, трябва да изпълня служенето си.” 

Такова трябва да бъде нивото на посветеност. Малко мехури по краката – 
това е нищо! Малко жертва от наша страна - ако ще можем да постигнем пълно 
съвършенство? Как мерим нещата? „Да, вечно щастие, идеята ми харесва; но да 
направя и най-малката жертва – не, прекалено е трудно.” 

Не бъдете такива глупци, през цялото време егоцентрични. Трябва да сме 
готови да правим жертва като приношение, точно както правел Санатан. Защото за 
него зовът на Бога бил много по-важен от дребните неприятности, които трябвало да 
изтърпи по пътя. И какво постигнал? Махапрабху започнал да го слави: „Да, това 
което правиш е добро, следваш етикета.” А какъв е етикета – за служенето да сме 
готови да поемем риска. Това е етикета. И по този начин той много зарадвал 
Махапрабху. 

 
 
 

5. Един предан приятел 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху „Чайтанйа Чаритамрита”, Антйа-
лила, Четвърта Глава, 28 май 2006, София) 

 
„Макар Санатан Госвами да забранил на Чайтанйа Махапрабху да го 

прегръща, Богът го сторил. Така по снагата Му се размазала гнойта от тялото на 
Санатан, който много се притеснил.” Понякога – както говорихме – милостта идва 
по насилствен начин. Както Санатан, който се опитал да я избегне, но не могъл. 
Махапрабху го прегърнал насила. 

„След това и слугата и господарят се завърнали по домовете си. На следния 
ден Джагадананда Пандит дошъл да види Санатан Госвами. Когато 
Джагадананда и Сантан седнали и заговорили за Кришна, Санатан разкрил 
причината за тревогата си: „Дойдох тук за да намаля страданията си като видя 
Бог Чайтанйа Махапрабху, но Той не ми позволи да извърша онова, което си бях 
наумил. Макар да съм Му забранил да го прави, Махапрабху въпреки всичко ме 
прегръща. Така снагата Му се оцапва с гнойта от моите крастави язви. По този 
начин аз извършвам оскърбление в лотосовите Му нозе, заради което неминуемо 
няма да получа избавление. В същото време не мога да видя Бог Джаганнатх – в 
това е най-голямото ми нещастие! Дойдох тук за свое добро, но виждам,, че се 
получава точно обратното. Не знам и не мога да разбера как бих могъл да постигна 
благодат.” 

Двете идеи били: едната – да види Бога в храма; другата – да избегне 
оскърбление към Махапрабху. А се случвало обратното – нямало как да посети 
храма и извършвал апарадх спрямо Махапрабху. Опитвал се да стори каквото е по 
силите му, и въпреки всичко не успявал.  



„Джагадананда рекъл: „Най-доброто място за живеене за теб е Вриндаван. 
След като видиш фестивала Ратха Йатра, можеш да се върнеш там. Богът 
бездруго вече заръча и на теб, и на брат ти да се установите във Вриндаван.”  
Нали си спомняте – Рупа и Санатан били двама братя. И те получили от Чайтанйа 
Махапрабху заръката да извършат определено предано служене – като например да 
пишат книги, да проповядват, да открият забравените поклоннически места… „Там 
ще постигнеш пълно щастие. Целта, с която дойде тук е осъществена, защото ти 
видя лотосовите нозе на Бога. Затова като видиш и Бог Джаганнатх на 
колесницата по време на Ратха Йатра, можеш да заминеш.” 

Санатан Госвами отвърнал: „Ти ми даде много добър съвет. Непременно ще 
ида там, защото това е мястото, което Богът ми е посочил за служене.” 

Хм… Санатан Госвами се насладил на прегръдката на самия Бог. Но въпреки 
това нямал душевен покой. А вие имате ли душевен покой? По-скоро не. Каква 
надежда има за нас тогава, след като дори един велик преданоотдаден – при това 
прегърнат от самия Господ – пак е тревожен?! Готови ли сте да следвате такъв 
процес? Има ли въобще смисъл в това – да бъдете прегърнати от Бога, и въпреки 
това да не постигате удовлетворение? 

Но тогава идва един предан приятел и вие му разкривате големите грижи в 
сърцето си. Той ви дава някакъв добър съвет и чувствате облекчение. Така можем да 
стигнем до извода, че преданият е по-могъщ от Бога. Онова, което вие и Господ не 
можете да разрешите помежду си, с помощта на някой вайшнава може лесно да бъде 
разрешено. Това е гуру принципът, нали? Между мен и Бог има някакво леко 
притеснение. Но ако на помощ се притече някой бхакта, той лесно може да свали 
напрежението. Това е много хубав пример! Съвсем простички неща се случват – 
бхактите идват, отиват си, обсъждат нещо – но можем да извлечем някои 
съществени поучения. 

 
 
 

6. Прабху датта деш 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху „Чайтанйа Чаритамрита”, Антйа-
Лила, Четвърта Глава, 28 май 2006, София) 

 
Санатана кахе бала кайла упадеш 
Таха джава сей мора прабху датта деш 
(Ч.Ч.3.4.144) 
 
Този израз е много важен, затова моля ви, запомнете го: „Прабху датта деш.” 

„Деш” означава място, а „Прабху датта” – „дадено от Бога”. Място, дадено от Бога. 
Трябва да се придържате към служенето си. Защото щом Бог, или нашият учител, ни 
дават някакво служене, това за нас е Прабху датта деш. И трябва да ви кажа, че за 
мен София е Прабху датта деш. Защото моят духовен учител му даде служенето да 
идвам тук, да посещавам бхактите. Затова съм много благодарен на всички ви, че 
създадохте, поддържате и населявате този деш, та да не трябва да пристигам на 
пусто място, а да идвам тук и да гледам как предаността ви пораства. Имаше време, 
когато трябваше да покажа привързаността си към София. И то не от себични 
желания, а защото това е Прабху датта деш за мен. Това не е моето място, то ми е 
дадено. Усещате ли разликата? Не място за наслаждение, а за служене. А човек 
трябва да е привързан към служенето си. 

В класически времена преданият НИКОГА не би напуснал служенето, дадено 
му от неговия учител. Но разбира се, сега не сме в класически времена и повечето от 
хората не са настроени към такова класическо отношение. Все пак, постарайте се да 



запомните този израз – Прабху датта деш. И когато осъзнаете в собствения си живот 
кое е вашето Прабху датта деш, съсредоточете ума си там и служете на този 
принцип. Това се основава на доверие и уважение: „Трябва да служа така, както ми е 
дадено.” 

Прабху датта деш – може да си помислите, че това е само едно специфично 
задължение или служене. Което е вярно! Но всъщност какво е истинското Прабху 
датта деш, какво е истинското служене, завещано ни от духовния учител? Върнете 
се, върнете се обратно у дома, обратно при Бога. 

Така че в един смисъл Прабху датта деш е локализирано – отивате на едно 
определено място и това е то. Но ако разгърнем разбирането си ще осъзнаем, че 
целият ни живот трябва да бъде такъв. Всичко, което правим трябва да бъде под 
закрила и в името на служенето. 

И ако винаги действате под закрилата и напътствията на Шри Кришна и Шри 
Гуру, тогава това за вас ще бъде Прабху датта деш. Това означава, че те са ни дарили 
живота, някакво пространство, някакво време, в което да изразим своето изпълнено с 
обич служене и благодарността си. „О мой Господи, ти си ми дал този живот, затова 
ще го оползотворя за Теб.” Тъй че Прабху датта деш може да е едно специфично 
служене – или целия ви живот. Започнете от специфичното, а след това го разширете 
към общото. 

Изразът гласи: „Прабху датта деш” – дадено от Бога, от учителя.” Не е 
„изнамерено от слугата”, а „дадено от Бога.” Но това е конкретен случай, 
специфична ситуация. Инак когато живеем живота си, ако разберем че трябва да 
живеем заради Абсолютната Истина, тогава в живота ни настъпва промяна: 
осъзнаваме, че цялото ни съществуване ни е дадено, осигурено за да постигнем 
някакви по-висши цели. Когато сме го получили от учителя си – тогава случаят е 
конкретен, това е специфична ситуация. Когато не сме влезли в подобна 
взаимовръзка или пък нямаме учител – както повечето хора нямат – въпреки всичко 
ако разберем, че живота е да се живее за Бога – това е промяната. По този начин ще 
открием различно измерение в живота си. 

Но Прабху датта деш е съвсем специфичният акт на даване на някаква заръка, 
прехвърляне на определени задължения или правомощия. 

 
 
 

7. Ръководството в духовния живот 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28 май 2006, София) 
 

Докато не знаем, трябва да питаме. Ако знаете – също питайте, защото може и 
да грешите. Понякога сме много уверени да вършим нещо, което е напълно 
погрешно. Прекрасен пример за това е когато един гопал масажирал нозете на 
Кришна. Започва да масажира левия крак. Прави го вече половин час, един час. 
Кришна дреме. И момчето си мисли: „Вече от цял час масажирам левия крак на 
Кришна, стига толкова. Ще премина на десния.” Защото е напълно уверен, че това е 
правилният начин. И той спира да докосва левия крак на Кришна и минава на 
десния. Тогава Кришна не мига се събужда и казва: „Не, върни се на левия.” 

Така и ние понякога сме много решителни и много добре знаем какво да 
правим. Все пак проверете. Всъщност всичко в духовния живот трябва да се върши 
под ръководство. В нашата линия не е така, че отиваш в някой магазин на Лой Базар, 
купуваш си мурти и започваш да го обожаваш. Не! Това трябва да стане под грижите 
и напътствията на духовен учител. Както толкова много неща. Защото във 
Вриндаван, въобще навсякъде в цяла Индия можете да немерите толкова мурти 



колкото ви се ще. Но това не е колекция от статуи. Тъй че под грижите и 
водачеството на духовния учител трябва да извършваме служенето си. 

Защото сме много хора, бхактите са множество различни личности с 
разнообразни идеи. Затова трябва да има някой, който да фокусира всичко това. Ако 
всеки тича след собствените си прищевки, ще настъпи хаос. А вместо хаос ние се 
нуждаем от космос, от ред. А той именно се осигурява от това настроение – че 
винаги се съветваме и винаги искаме благословии за всяка дейност, която искаме да 
извършим.  

Сега послушният ученик разбира, че трябва да иска благословии на ВСЯКА 
крачка. И така, той чука на вратата на духовния си учител: „Мога ли да си измия 
зъбите? Ще ми дадеш ли благословиите си за това?”  А гуру го изпъжда: „Изчезвай 
оттук, негоднико! Недей да смущаваш практиката ми. Глупчо такъв, не знаеш 
нищо!” Тогава следващото заключение е – Гурудев каза да не го питам. И започваш 
да действаш на своя глава. И когато вече си съсипал ашрама, следващия път гуру 
идва и пита: „Каква я свърши, сине мой?” „Ами всичко пропадна, хората спряха да 
идват, разочаровахме ги и т.н… обаче нали разбираш, не исках да те притеснявам.” 
„Глупчо, никога не питаш какво да направиш.” 

Тъй че не бъдете прекалено обсебени от собственото си мнение. Веднъж 
например, Шрила Прабхупад пътувал заедно с няколко бхакти. И нали знаете, 
обичайно в присъствието на духовния си учител бхактите са сдържани, стараят се да 
се покажат много добри, много смирени, проявяват всички добри качества. Тъй и 
този бхакта мантрувал много тихичко. Прабхупад му казал: „Силно!” И той започнал 
„Харе Кришна…” Прабхупад пак казал: „Казах ти, мантрувай СИЛНО!” И след 
известно време нашият приятел започнал да крещи високо. Тогава Прабхупад му 
рекъл: „Хей, защо ме притесняваш с този шум?” Така че понякога дори когато 
следваме съвета на духовния учител, можем да направим някои грешки. Започваш да 
мантруваш тихо – той ти казва „силно:; започваш силно – той ти казва „престани!” 

Защо се получава така? Нима духовният учител е глупак, който не знае тихо 
ли, силно ли е по-добре? Той много добре знае. Но ВИЕ не знаете какво да правите и 
как да го правите добре. Затова той прави каквото е по-силите му с различните 
видове пациенти. 

Най-напред трябва да разберем възможностите и границите си. Трябва да 
изследваме и да проумеем основните принципи на общността, а също и на 
философията. А когато узнаем тези базисни неща, трябва да ги прилагаме. Но всеки 
път, когато искаме да направим нещо друго, молим за благословии. Значи – не по 
прищявка, а под закрила, под благословия. 

Докато не сме се доверили напълно, винаги искаме да знаем защо. Но имаме 
ли пълно доверие можем да сме сигурни, че каквото и да идва към нас от Бог или от 
Учителя ни е за наше добро. И дори и в момента да не го разбираме, по-късно всичко 
ще ни се изясни. 

Но това приемане на всичко, което идва свише, е много опасно. Ами ако ме 
измамят? Ами ако съм фанатичен, сляп последовател и греша? Но считам, че един 
истински учител не би бил удовлетворен да има зомби около себе си. Разбира се, 
можем да задаваме въпроси, няма проблем. Защото ако се нуждаем от повече 
разяснения, трябва да ги поискаме. Но ако имам пълно доверие, тогава мога да кажа 
„да” дори в случай, че не разбирам нищо. Но понеже досега съм си доказал, че 
каквото и да е идвало свише е било за мое добро,  по силата на това доверие мога да 
кажа „да” и на следващата стъпка. 

Но в смисъл че трябва да вложим цялото си внимание, че трябва да вложим 
всички способности които притежаваме, съм напълно съгласен че питането, 
разбирането, анализът също трябва да бъдат приложени в служенето. Не забравяйте, 
когато Шрила Шридхара Махарадж отишъл в Гаудия Матх, институцията на 



бъдещия си духовен учител, той си рекъл: „О, това за което те говорят е напълно 
отвъд способностите на моето разбиране, на интелигентността ми. Затова ще 
използвам ЦЯЛАТА си интелигентност за да се доближа към тази истина.” Тъй че 
смятам, това е правилното приложение на интелигентността – не за да се съмняваме 
в авторитета, а да я използваме да се приближим към него. Моля ви, запомнете това. 
Много е важно. 

 
 
 

8. Време и пространство 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 28 май 2006, София) 
 

Когато Бог идва на земята, това означава че Той освобождава цялата вселена. 
Въпреки това ако някой желае да остане тук, може да остане. Но актът на 
освобождаване на цялата вселена е сторен. Сторен е принципно; може би технически 
аз не участвам в това, но то е направено. 

Понеже нещата и събитията във вселената са плаващи, проявяващи се на 
различни нива. Може би ние виждаме само едно измерение и сме неспособни да 
съзрем другите измерения. Може да си мислим, че тук седим петнайсетина човека, 
но кой знае колцина ангели, полубогове, древни бхакти и бъдещи бхакти са още с 
нас? Ние виждаме само едно измерение. 

Когато в „Чайтанйа Чаритамрита” се споменава за оризовия фестивал – 
раздавали ориз с кисело мляко, било много радостно празненство с раздаване на 
прасад – там се казва, че присъствали стотици хиляди, милиони бхакти. Възможно е 
да са били едва дузина – видими за очите – но невидимите са били милиони. Може 
би това което ще кажа звучи малко еретично, но понякога шастрите използват някои 
изрази просто за да покажат достойнствата и мащаба на това, което се случва. Не 
бива да приемаме това буквално. Разбирате ли, имам много нива на истината, на 
реалността. 

Да се пресметне времето е доста изискваща задача. Защото то всъщност не 
съществува. Въпреки всичко ние сме под контрола на времето – тази божествена 
енергия на Кришна. Но времето е малко оплетено. Има го, но не можем да го 
уловим. Часовникът не отмерва времето, той просто показва, че нещо преминава. И 
обикновено хората казват: „О, времето отминава.”, а времето се смее: „Не, хората 
отминават.” 

Деш – или мястото – е също много интересно измерение; не само времето, но 
и мястото е много интересно. Представете си когато сте навън в природата как 
възприемате пространството? Оглеждате се наоколо и всичко е обло. Но когато 
седите тук, всичко е правоъгълно, изкуствено. Естествените измерения са винаги 
заоблени. Когато възприемате пространството, оглеждайки се наоколо си, то също е 
кръгло – такова е природното обкръжение. Дървото расте цилиндрично, обло. Но ако 
го отсечете и го сложите на покрива, то е правоъгълно. Затова застроените градове, 
например, не са кой знае колко естествени. Те ограничават съзнанието ни и го 
правят също така ъгловато, остро. Не така меко, нежно, заоблено, все-обгръщащо 
както в природата.  

Много е важно да разбираме пространството около себе си. Изкуственото 
пространство ни ограничава – пълно е с врати, бариери, улици – тук всичко е 
ограничено. А естественото пространство се разтваря за нас. 

Пространството притежава тези две функции: едната е ограничението, 
другата откритото поле. Докато се намираме на ограничено ниво на съзнание, 
пространството ще ни ограничава. Когато сме на освободеното ниво, пространството 
ще се превърне в истинско деш. Деш или кшетра. Кшетра означава поле, полето на 



дейността. По този начин пространството ни е дадено за да извършваме някакви 
дейности. Всъщност в материалното съзнание хората също правят това – строят 
градове, фабрики, какво ли не – изпълват пространството около себе си. Защото не 
харесват празните пространства. Това се нарича „ужас от пустотата”. Затова и 
младежите правят онези рисунки по стените – графитите – защото не обичат празни 
пространства. Или пък художниците – обикновено те искат да украсят всичко. Така 
че ние искаме да изпълним пространството което имаме с делата си, нали? 

И тъй, ако животът ни е даден като поле, ние трябва да го изпълним с 
дейностите си. И тези дейности трябва да са духовни дейности, ако искаме да 
постигнем духовни цели. Затова трябва да изпълваме това поле, пространството 
около нас, с духовни обекти така да се каже, с духовни дейности. По този начин 
пространството няма да ни ограничава, но ще ни помага да изразим вярата си. Това е 
деш – полето на дейността ни.  

 
 
 

9. Молитвите 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 
 

Има различни начини да се подхожда към молитвата. Дълго, дълго време 
искаме да постигнем собствените си цели, амбиции и желания – те не непременно са 
погрешни, обаче са простички. Но сетне, още на първите философски лекции 
разбираме, че не е добре да се молим на Кришна за себичните си желания. Тогава  
ставаме шизофреници – копнеем да се осъществят толкова много неща, но знаем че е 
забранено и лошо да се молим за тях. Не е ли така? И от силни, здрави хора с 
характер, след като се заемем с тази йога се превръщаме в шизофреника на 21-ви 
век. Бива ли така? Нима това е, което искаме. Вероятно не. Ние искаме да сме здрави 
и силни. И е редно да осъзнаем нивото си. Ако все още се нуждая от помощта на 
Кришна – към кого другиго да се обърна, на кой друг да се моля? Именно НЕМУ 
трябва да се молим.  

Тъй че недейте да се обременявате като се стремите да си забраните да се 
молите. Ако имате нужда от нещо, просто го изразете. Но не пъхайте всичко в своя 
джоб. Бъдете готови да споделите онова, което сте получили, с останалите. 

Освен това трябва да се научим как да се молим. Съществуват различни 
видове молитви, като например да молим за благословии, за опрощение. И най-сетне 
когато достигнем до истинската равнина на молитвата, започваме да славим Бога. 

Щом се намираме под закрила, това означава, че имаме към кого да се 
обърнем. Каквито и проблеми - или пък щастие – да ни сполетят, имаме съветник, 
имаме партньор. Така че Кришна е готов да ни служи; но доколко ние сме готови да 
Му служим? Можете да изразите простичките си молитви: „О Господи, мисля че 
имам нужда от това – но какво е Твоето мнение?” Това е много важна част. Защото 
свободно можете да кажете: „Нуждая се от това, нуждая се от помощта Ти”. Не 
бъдете параноици: „Дали да поискам? Дали да се моля? По-скоро не… А може би 
да… Не е редно…” Не, просто отдайте молитвите си. Но винаги оставете на НЕГО 
решението. 

Защото по този начин действаме като Него, нали? Той дава същия избор на 
Арджуна: „Казах ти всичко – сега ти решаваш.” По същия начин и вие може да 
разкажете всичко на Кришна. Но накрая не забравяйте да добавите: „А сега от Теб 
зависи да решиш какво желаеш.” 

Защото всъщност винаги всичко се случва според Неговия избор. Тъй че по-
добре да сме мъдри още от самото начало и – тъй да се каже – да „Му предоставим 
възможността”; но и да сме доволни от това, което получим. 



Обаче от това ниво на начинаещи (каништха) където се молим единствено за 
себе си, ние искаме да се квалифицираме и бързо да достигнем средната степен 
(мадхйама) – да се молим за другите. Нали, защото не сме начинаещи, практикуващи 
сме и искаме да се молим за другите. „Мой Господи, не искам нищо за себе си, 
единствено за другите се моля.” Но дори и тогава, ако още пазим умствената нагласа 
на начинаещи, можем да извършим духовно насилие. Какво означава това? Ако 
например се молим на Господ: „Боже, моля те направи Дамодар такъв или онакъв. 
Нека действа така, както аз съм намислил.” Защото много пъти имаме такова 
усещане: „О, може би този мой приятел може да стане бхакта. Моля те, направи го 
бхакта!” Това е все същото нещо! Искам да наложа СВОЕТО желание над този човек 
с посредничеството на Господ. Не е ли така? Често се случва. Макар да си мисля че 
„О, аз се моля за него.” Не. Молим се за СВОЕТО желание, което да се сбъдне върху 
него. Чувствате разликата, нали? 

Как тогава да се молим за другите? Ако се молим ЗА някого, не бива да 
натрапваме своето желание върху него, а да призовем милостта на Бога, да насочим 
вниманието Му към този човек: „Моля Те, дай му милостта Си. Направи гладък пътя 
Му.” По такъв начин вниманието ни, силата на молитвата ни са насочени към този 
човек и към Бога и тогава ще случва хубава трансмисия. Тъй че трябва да сме много 
внимателни в молитвите си, понеже са много могъщи. Колкото е по-чист човек, 
толкова по-мощна е молитвата. 

И така, не забравяйте да се молите за себе си, по начина който обсъдихме: 
„Такова е моето мнение, такова е желанието ми, но какво мислиш Ти?” – недейте да 
пропускате втората част. Не забравяйте да се молите и за другите: „Моля Те, 
помогни им, направи пътя им по-лек и по-гладък.” И накрая не забравяйте да се 
молите в настроение на възхвала. В „Ишопанишад” има едно възклицание към Бога: 
„О мой Господи, велик като огъня!” Просто възхвала: „Ти си велик! Ти си сияен! Ти 
си могъщ!” Това е общото разбиране за Бога – Ти си велик. Обаче ние сме дуалисти, 
затова се молим с допрени длани. Защото в допрените си длани можем да поберем 
цялото съзидание, можем да поднесем всичко, което имаме.  

 
 
 

10. Емоционалният подход 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 
 

Молитвите трябва да са насочени за благото на другите. Но ако имате някакво 
затруднение, бъдете готови да го споделите с Него. И аз мисля, че го правите. Нещо 
внезапно ви се случва и вие извиквате: „О Боже мой!” Нали, дори атеистите го 
казват. Има някакъв инцидент и те извикват: „О Исусе Христе!” 

Това е нещо естествено. Ние изначално сме свързани, ние идваме от този 
извор. Естествено за душата е да има вяра. И е естествено когато си в беда да 
извикаш: „О Господи, моля те, помогни ми!” Но недейте да забравяте за Него и 
когато сте щастливи, нали? Защото когато сме щастливи, много рядко се сещаме да 
извикаме: „О Господи, благодаря ти!” Не бива да сме себични. Искаме да го 
натоварим с трудностите: „Това е твоя работа, погрижи се”, но когато получим 
щастие: „И сам мога да се справя.” 

Такава е човешката природа. Така че когато говорим за манталитета за 
наслаждение, не бива да сме едностранчиви, да искаме да се наслаждаваме само на 
щастието. Наслаждавайте се и на трудностите. 

Въпреки всичко… светците проправят пътя ни, писанията ни водят, а Кришна 
ни приканва. Тъй че какви изобщо проблеми бихме могли да имаме?! Всичко е 
единствено недостиг на вяра. 



Но казва се, че Кришна притежава безгранична милост. И той упражнява 
Своята милост върху преданите Си по невъобразими начини. Така че недейте да 
мислите как ще дойде до вас милостта Му, просто я вземете. Щастливи сме когато 
милостта идва по наш вкус. Но когато тя идва по Неговия вкус, тогава ни е по-
трудно да се справим. 

Бог е не само велик, но и любящ. Любящ и любим на мнозина. Затова в 
крайна сметка трябва да стигнем до степента, в която да разберем, че не любящият 
Бог е във фокуса на вниманието ни, а онези, които го обичат с преданост – те са 
нашите учители. Усещате ли разликата? Разликата е огромна. 

Защо? Защото от тях можем да научим, как да Го обичаме. Разбира се, ако се 
фокусираме върху Него можем да се научим да обичаме слугите Му. Както и да го 
погледнем, комбинацията е добра. От която и посока да го подхванем, от която и 
страна да тръгнем, трябва да достигнем до емоционалния подход към Върховния 
Бог. 

 
 
 

11. Прекрасен ден 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 
 

Когато се включим във възпяването, магията започва да се случва. Защото 
много често душите ни са прекалено затънали в материята, в илюзията – почти 
невъзможно е да погледнем отвъд нея. Понякога ни е трудно дори да се помръднем. 
Но искаме ли да раздвижим душата си, да се отърсим от това здраво въже на 
илюзията, трябва да започнем да мантруваме или да пеем от най-съкровената 
дълбина на сърцата си. 

Казват, че най-лесно е да стигнеш до Бога, понеже Той е съвсем близко. Не 
бъдете далеч от Него! Когато бхаджанът зазвучи, или ние отлитаме там, или онези 
земи се спускат тук. А може би се срещаме насред пътя. 

Когато се събираме заедно сутрин – или когато няма как да се съберем, а сте 
самички – какво можете да сторите? Можете да извършите някакво малко обожание 
у дома си, да поднесете малко цветя, благовония… защото ако започнете деня си с 
ДАВАНЕ на Бога, това е прекрасно. След това запейте, възхвалявайте. Можете да 
възхвалявате по обичайния начин с „Ом намо бхагавате васудевайа” – това е обща 
молитва. Или може да изпеете с повече чувство „Джайа Радхе Шйам Джайа Радхе 
Шйам”. Както ви харесва. Тогава песента ще накара душата ви да полети. Не можете 
да останете побити в илюзията, душата просто полита. И тогава, след това утринно 
разчупване на бариерите в съзнанието ви, просто сядате безмълвно, напълно 
безмълвно, отваряте всичко, което е нужно да бъде отворено, отърсвате се от всички 
проблеми, от които е нужно да се отърсите – отваряте най-сетне СЪРЦЕТО СИ, 
напълно. Това е много важна стъпка, недейте да я пропускате… И тогава докосвате 
броеницата си…. Около зърната й сякаш пробягват светкавици. Както го дават по 
филмите – нещо се случва и внезапно около героя просветва електричество… 
Толкова сте заредени с духовна енергия, че когато докоснете броеницата си… 
проблясват мълнии. Толкова е силно, толкова красиво! Такова трябва да е 
качеството на сутрешното ви мантруване – светкавици и гръмотевици. И ако има 
такова мощно начало, денят ви ще бъде прекрасен. 

 
 
 

12. Молитва и медитация 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 



 
Молитвата в повечето случаи е интелектуална; а в добрите, специалните 

случаи е емоционален плач към Бога. Медитацията е когато дотолкова се опразниш, 
че така да се каже изоставяш контрола над себе си, за да го поеме Той. Както си 
говорихме, в молитвите обичайно ние се стремим да Го контролираме. Но в една 
истинска медитация искаме Той да ни владее. В това е разликата. 

В медитацията сме така да се каже пасивни приемници – приканващи, 
стремящи се да приемат, да разберат, да получат. В молитвата поднасяме себе си, 
енергиите си, думите си, мислите си.  

Ако практикуваме чисто било едното, било другото, не бихме могли да 
кажем, че едното е по-висше, а другото по-низше. Кое е по-висше – шраванам или 
киртанам? И двете са добри. Най-напред слушаме, след това възпяваме. Най-напред 
се молим, сетне медитираме. Или пък обратното. Всичките различни елементи имат 
стойност. 

Но толкова красиво се молим, когато сме потънали в проблеми, нали? Може 
би би ни било трудно да медитираме в такъв момент. Искаме да спрем потока от 
мисли, в главата ни сякаш бушува буря. В такива мигове не можем да медитираме – 
но можем да се молим! Различно е, малко е различно. 

И така, ако в групата си имате човек, който хубаво се моли, чиито молитви 
Господ слуша, идете при него: „Моля те, помоли се мъничко за мен.” А ако имате 
човек, който да медитира хубаво, трябва да изучите медитацията от него. Ако някой 
мантрува хубаво, научете мантруването от него и т.н. Ако някой служи много хубаво 
на Гурудев, следва да се обърнем към него за да се научим как се служи добре на 
Гурудев. Нали, това е методът. Затова в Гаудия Матх бхактите не се борели за 
остатъците от храната на гуру, а чакали пред вратата на един от учениците, който 
бил много отдаден на учителя. Те чакали за махапрасадам от Кунджабихари 
Видйабхушан, за да се сдобият със същата посветеност към Гурудев, каквато той 
имал. 

Разбира се, недейте да се опитвате да отмъквате прасадам един на друг от 
чиниите си! „О, на лекция чух че ако го взема…” и събирате от всички чинии - 
„понеже Дамодар е много добър в мантруването; той пък в пеенето, тя – в друго 
нещо… И по този начин ще мога да стана най-добрият!” Но ако се нуждаете от 
някаква помощ, от напътствие, от съвет – трябва да знаете към кого да се обърнете. 

Просто вървете в стъпките на онези предани, чиито молитви Господ слуша и 
вземете малко прах. Тогава ще го получите. Това е нашата молитва. 

 
 
 

13. Прасадам 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 
 
 

Какво е прасадам? Да речем например, че бхактите имат кухня, където 
приготвят картофен чипс. И когато големият камион е целият натоварен с чипс, 
готов да поеме, на изхода шофьора надува три пъти тромбата – и целия чипс се 
превръща в махапрасадам? „Понеже ние сме бхакти – аз съм шофьор-бхакта, той е 
готвач-бхакта и ето го бхактийският картофен чипс!” Не, моля ви, чакайте…. 

Ние търсим качество. Нашето предлагане не е просто позвъняване с 
камбанката. Трябва да поднесем самите себе си. Това е нашата част – да направим 
предлагането; а Неговата част е да го приеме. Нима Той би приел тромбата на 
камиона? Мисля, че би искал нещо друго, друга музика. Ушите Му са много 
чувствителни. 



И Той определено не се интересува от тези неща, дето ги бъркаме в кухнята. 
Защото Той си има всички разнообразни превъзходни храни и продукти във 
Вайкунтха например. Там има много по-добри складове от Била. Но къде се храни 
Кришна? Не във Вайкунтха. Той се храни у дома си и в сърцата на Своите чисти 
предани. Той яде в кухнята на Майка Яшода. А Майка Яшода вкусва храната: „Дали 
е достатъчно добра за моя Кришна или не.” Веднъж имах тази своеобразна 
реализация, че Майка Яшода непременно ТРЯБВА да опитва храната за Кришна, 
невъзможно е иначе, защото обичта й към нейното малко момче е толкова силна, че 
не може да му даде нещо прекалено лютиво, нещо с което ще си опари устните, или 
в което нещо липсва. Тя задължително би трябвало да опитва дали е добре на вкус 
или не. И ако не е, тогава добавя нещо и така е доволна – и Той също е доволен. Но 
тогава ме обзе шизофрения: „Може би това не е вярно. Може би такова разбиране не 
е правилно.” Обаче след това срещнах един ачарйа и той каза: „Естествено че Майка 
Яшода винаги опитва храната на Кришна.”  

Така че става дума за качеството на вашето приношение. Не е въпросът само 
в продуктите. По същия начин и когато ядете прасадама, става дума за качеството на 
приемането. Защото духовната сила я има в храната – но нима я усещаме? Или се 
храним единствено за да си напълним стомасите, да се наслаждаваме? Дори и в 
яденето трябва да присъства качество. Трябва да сме квалифицирани приемащи. 

Веднъж в древни времена имало един ученик, който запитал духовния си 
учител: „Учителю, имам едно съмнение в сърцето си. Има Кришна Джанмащами и 
има Радхащами. И аз не разбирам едно нещо – кое е по-висше: Джамнащами или 
Радхащами?” А Гуру отвърнал: „Е как така, то е очевидно? Ти как мислиш?” И 
момчето казало: „Ами, на Джанмащами постим цял ден. А на Радхащами само 
половин. Тъй че може би Джанмащами е по-голям празник, понеже се спазва голям 
пост и вероятно е по-важен ден.” Но тогава Гуру рекъл: „Как може да разсъждаваш 
така елементарно, скъпи мой? Понеже Кришна е много висш, затова и Му отдаваме 
голяма почит. Но Радха е много сладка – затова можем да се храним още по пладне. 
У Кришна има повече респект, у Радха – повече сладост. Затова нашият празник е 
Радхащами, в него има повече сладост, повече нектар. Трябва да пиеш сладкият 
нектар на Радхика.” Момчето слушало с отворени очи и уши. И умът му работел 
добре, затова рекло: „Но Гурудев, тогава защо не ядем през цялото време?” Съвсем 
логично заключение, нали? 

Защото ако можем да пием нектар през цялото време, ако сме способни до 
такава степен да оценяваме прасадам – през цялото време, по цял ден трябва да ядем. 
Такова трябва да е настроението ни когато приемаме прасадам. Ако имате това 
настроение, трябва да ядете по цял ден. Ако сте способни да спите в такова 
настроение, трябва да спите по 24 часа на ден. Най-сетне нова перспектива за 
брахмачарите, а? „Подобрявам медитацията си. Не ме безпокойте, намирам се в 
йога-нидра.” Но да, ако някой има такова качество на спане, неговото служене би 
могло да бъде сънят му. Все пак, докато все още не сте на такова пречистено ниво, 
контролирайте храненето и съня си. 

Но въпреки това не забравяйте сладката страна на Бхакти. Няколко бхакти 
разговаряли и единият казал: „Знаете ли, аз дойдох заради прасадама.” Те 
практикували вече половин живот. Вторият рекъл: „И аз дойдох заради прасадама.” 
А третият признал: „Хм, знаете ли… Аз пък останах заради прасадама.” 

Става дума за качеството – качествено предлагане и качествено приемане. И е 
малко по-трудно да се забележат и разберат тези качества, когато имаме предвид 
хора. Когато говорим за спускането на божествената милост, картинката е малко по-
ясна. Но кой познава силата на чистия предан? Тя е невидима за очите, не можем да 
я възприемем на повърхността. Благословиите действат в проникновената дълбина 
на битието ни. 



 
 
 

14. Да живееш, да обичаш и да си идеш. 
 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 

 
Щом бездруго живеем, трябва да намерим най-добрия начин да го правим, 

както и най-добрата цел за която да живеем. Защото трябва да изследваме живота от 
различни ъгли: защо сме дошли тук, как трябва да живеем и каква трябва да е целта 
на живота ни.Ако искаме да го кажем с три думи: животът е да живееш, да обичаш и 
да си идеш.  

Мъдростта се състои в това да правим всички тези неща по правилен и 
съвършен начин. 

Бих искал да насоча вниманието ви към десет принципа, бихме могли да ги 
наречем десетте заповеди на Йога. Има пет „забрани” които трябва да бъдат 
избягвани и пет „препоръки”, които да се практикуват.  

Първото нещо, което трябва да се избягва е насилието. Избягваме ли 
насилието, ще бъдем умиротворени. Ахимса – спомняте си великото учение на 
Махатма Ганди. Той помагаше на людете да разберат силата на ненасилието. 
Обичайно си мислим, че ако насреща ни идва мощна атака, трябва да отвърнем по 
същия начин. Но ахимса изключително много закриля човека; можете да опитате 
това следващия път когато имате някакви проблеми. 

Второто, което трябва да избягваме е да изричаме лъжи; трябва да сме 
искрени. Защото започнем ли да лъжем, цялата система става много сложна – ще 
забравим пред кого каква версия сме представили. Тъй че по-добре е да се 
придържаме към истината. Тогава ще имаме съвсем простичка версия, а освен това 
ще се сдобием с вътрешна сила. 

Третото нещо, което е редно да избягваме е краденето – смятам че това е 
очевидно, няма да навлизаме в подробности. 

Четвъртото е да избягваме неконтролираните дейности в различните сфери на 
живота си – като например брахмачарйа, да контролираме енергиите си. Можем да 
го наречем себе-контрол. И чрез контрола над себето, над различните нива и 
енергии, можем да направим живота си много ярък и продуктивен. 

И накрая петото нещо, което следва да се избягва е трупането. Казват, че 
човекът на запад притежава ДЕСЕТ ХИЛЯДИ, казвам ви, практически непотребни 
неща у дома си! Като се приберете вкъщи , пребройте ги – пребройте колко ненужни 
вещи имате у дома. Трябва да намерим нивото на достатъчност – колко ни стига. 

И така, това трябва да се избягва – тогава какво бива да правим? На първо 
място да практикуваме чистота. Чистота отвън и отвътре – телесна и умствена 
чистота. 

След това трябва да практикуваме удовлетвореност – да сме доволни. Не знам 
какво се случва тук, но обикновено хората обичат да се оплакват – и в повечето 
случаи без причина. Всички средства за масова информация, всички медии се 
стремят да ни втълпят, че трябва да искаме все повече и повече! Но по-добре да 
възпитаваме в себе си философията на удовлетвореността. 

Третото нещо което трябва да се практикува е семплият начин на живот. 
Защото простотата е много близо до религиозността. Обикновено преусложняваме 
живота си отвън, а допускаме отвътре да оглупеем. По добре да имаме прост начин 
на живот и възвишено мислене. 

Четвъртото нещо е изучаването, духовното образование. Трябва да разберем 
кои сме, трябва да разберем къде принадлежим, трябва да определим каква е целта 
ни. В този смисъл информация означава че аз съм дух, душа, че не съм тялото; а 



мъдрост означава, че принадлежа на Бога. И ако изучаваме писанията – Библията, 
„Бхагавад Гита” или което и да било Божие откровение – тогава се свързваме с 
изключително висши принципи. 

И в крайна сметка десетте заповеди на Йога казват: ишвара пранитхана – 
обожание, служене към Господа. И така от съвсем елементарната, базисна 
информация – как да усъвършенстваме живота си, как да се контролираме – можем 
да достигнем до божественото служене. Това трябва да е нашата медитация, това 
трябва да е нашата практика и това трябва да е нашата бъдеща надежда. 

 
 
 

15. Сладкият оцет 
 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 2 септември 2006, София) 

 
Понеже се намираме в София, непременно трябва да говорим за философия, 

понеже „софия” означава „мъдрост”. 
Има разлика между знание и мъдрост. Знанието е информация; мъдростта е 

цялостен поглед към битието. И можем да кажем, че истинската мъдрост е 
практическата способност да обичаме. Това е велика тайна на живота. 

А причината да практикуваме традицията на Индия е почитта ни към тази 
древна култура. Защото под формата на тази индийска традиция за нас е съхранено 
нещо вечно и универсално. Индийската традиция е много древна, тя има 
хилядолетно минало. Преминала е през толкова много трудности, с каквито ние на 
Запад досега изобщо не сме се сблъсквали. И ако се поучим от мъдростта на Изтока, 
от мъдростта на Индия, бихме могли да обогатим живота си и да го направим по-
съвършен. 

Ако се замислим, ще видим колко ценни неща е дала Индия на света. В наши 
дни например „медитация” или „йога” са често срещани думи по целия свят. Разбира 
се понякога те биват разбирани погрешно, понеже се говори за модни гуру или за 
корпоративна философия – но това не е истинското нещо. Гуру трябва да бъде 
духовна личност, а философията следва да се занимава с най-важните въпроси на 
съществуването. 

Но за да разберем, в опит да илюстрирам какво представлява практическата 
мъдрост, бих искал да ви разкажа една история. Веднъж се срещнали Конфуций, Лао 
Дзъ и Бог Буда. Историята може да не е кой знае колко точно във всички отношения, 
но помага на разбирането. И тъй, тези три велики личности се срещнали и 
изследвали един предмет, а именно кана пълна с оцет. Както знаете, Конфуций е 
човек реалист, неговата философия е съвсем реалистична. Той потопил пръст в 
оцета, вкусил го и рекъл: „Киселее.” След него пристъпил Бог Буда, който е 
песимистично настроен към реалностите в живота. Той също топнал пръст в оцета, 
близнал го и казал: „Не киселее, ами горчи.” Но тогава дошъл Лао Дзъ, бръкнал с 
пръст в оцета и го опитал, а сетне рекъл: „Нито е кисело, нито е горчиво. Сладко е!” 

В това се състои практическата мъдрост. Ние пием живота, отпиваме оцета на 
живота. Понякога ни се струва един, друг път друг… но ако сме достатъчно мъдри, 
за нас той ще бъде сладък. 

Бъдете горди, че сте жители на София, на мъдростта; и практикувайте 
мъдростта с най-добрата цел, най-висшата цел в живота си. Защото можем да 
намерим своето щастие и да направим живота си сладък чрез връзката с Върховния 
Бог – Бог Кришна. 

 
 
 



16. Общуването със светци 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Пътят да се постигне умиротворение и абсолютно ниво на щастие – пълно, 
съвършено щастие – е обожаването на Бога, Кришна. И трябва да се възползваме от 
възможността да общуваме със светци. Защото тъй или инак животът означава това 
– че трябва да общуваме с хора. Древните философи казват, че човешки живот 
означава живот в общество. А онези, които не живеят в общество, не са хора. Като 
не са хора, какво са? Животни или…? Божествени същества. И тъй, тези които не 
живеят сред общество са или зверове или божествени създания. Това означава че 
през живота си ние през цялото време общуваме. Общувате с децата си, със съпруга 
си, със семейството, на работа, в училище – през цялото време общувате. А сме 
големи късметлии ако можем да общуваме със святи люде. И какъв е големият шанс 
в живота ни ако имаме такова божествено общуване? Иначе просто цял един живот е 
ПРОПИЛЯН! 60-80 години, цяло едно съществуване, е отново пропуснато. 
Замислете се, колко ли живота имаме зад гърба си без възможността да общуваме 
със святи люде? Но сега имаме тази възможност. Тук сме заедно и нека уловим този 
удобен случай; недейте да пропускате шанса да общувате със святи хора. 

Разбира се общуването става нещо съвсем обичайно ако сме заедно през 
цялото време. Ако общувате с Кришна веднъж в годината, тогава ще го цените: „О 
колко си велик, о колко си прекрасен, о какъв Господ си!” Но ако Той идва всеки ден 
при вас…? Какво ще кажете още на втората седмица: „Уф, пак ли си гладен? Пак ли 
идваш за чапати?” Трудно е да оценим този, който е непосредствено до нас. Много 
се радваме на бхактите в Аляска, но да изтърпим точно тоя тип, дето спи в съседния 
спален чувал, ни е трудничко. 

Любовта и признателността ни не бива да бъдат теоретични, те трябва да са 
на практика. Или вземете за пример една любовна история. Докато влюбените не 
могат да са един с друг, те са готови да направят всичко за това. Но когато се 
съберат и заживеят заедно – минават няколко години и: „Как да се отърва от този 
човек?”, „Как да си намеря друга жена?” 

Постоянното общуване ни омръзва. Затова е много полезно да общуваме със 
светци – от време на време. Само си представете, Гурудев идва и остава с вас 365 
дни в годината! Трудно е за издържане! Виж, два пъти годишно за някой и друг ден, 
когато мога да дойда, а мога и да не дойда, имам пълната свобода да присъствам или 
не – това ми е достатъчно. 

Но качеството и интензитета на това общуване трябва да е съдбоносно. 
Само пребройте с колко хора общувате – в семейството си, в по-голямото 

семейство, у дома, в училище, в детската градина, къде ли не – стотици хиляди, 
нали? Когато отивате на фризьор, до бензиностанцията – неизброими са. КОЕ 
общуване ще запомните? Кое е значимото сред многото? Успеете ли да изброите 
дори петима човека, вие сте щастливци. 

Общуването със светците е скъпоценно. Защото заедно с тях можем да 
прекосим океана на материалното съществуване. Благословиите на Кришна и 
добрата компания ни помагат много. Ето защо това е нашият идеал – чистото 
духовно общуване със светците. Защо? Понеже в тяхната компания е много лесно да 
служим на Бога. 

Наскоро някой каза: „Много е трудно в компанията на демони.” А аз 
отвърнах: „Промени виждането си.” Не бива да гледаме на другите като на 
враждебни елементи. Но все пак трябва да разберем, че има благоприятни, а има и 
неблагоприятни условия. Да имаш святи люде около себе си – това е благоприятно. 
А да ги нямаш също е благоприятно, защото по този начин по-лесно ще оцениш кое 



какво е. След толкова много животи ако влезем в досег със святи люде, ние сме 
големи щастливци. 

 
 
 

17. Капка вода върху лотосов листец 

 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

„В студ и жега страдах много; изживях живота си напусто.” 
Да живеем напусто – това е недостиг на интелигентност. Или можем да 

кажем: да живеем напусто е лош късмет. Този път не сме получили шанса. Но не 
живейте напусто! Живейте за НЯКАКВА цел, добра цел. А ако сме интелигентни, 
ще живеем за най-добрата цел. Каква би могла да бъде най-добрата цел? Да 
постигнем каквото и да било материално? Не, то няма да пребъде с нас. Има една 
известна историческа личност – Александър Велики. Той на практика завладял 
всички цивилизовани нации по онова време – от тук чак до Индия. Но след това 
заръчал на придружителите си: „Когато умра поставете ме така, че под савана ръцете 
ми да са протегнати и разтворени.” Защо? Искал да покаже, че „макар да съм 
император на целия свят, ще си тръгна оттук с празни ръце.” 

Каквото и да постигнете тук, каквито и материални блага – ще ги изгубите до 
капка! Тогава мързеливецът ще си рече: „Тогава защо трябва да постигам каквото и 
да било? Щом ще изгубя всичко, защо да се трепя?” Но докато не сте постигнали 
нещо – как бихте могли да се отречете от него? Така ли е? Най-напред го добийте, за 
да го дадете. Трябва да научим този метод – първо да се трудим здраво, да печелим, 
да придобиваме плодовете, а сетне да ги поднесем на Господа. Това е начинът да не 
пропилеем този живот. 

Така че не живейте напусто, живейте за най-добрата цел. 
„И за малко щастийце станах слуга на лоши хора.” 
Това е тъжната история на материалното битие – че за нищожни облаги сме 

готови да вършим какви ли не глупости. Готови сме да слугуваме на непочтени люде 
в надеждата за някаква изгода. Но не искаме да служим на Бога, който е най-
добрият, който е благодетел на всички, за да Го удовлетворим. Премислете живота 
си. Колко сте отделили за себе си, колко сте дали напусто – служейки на порочни 
хора – и колко сте дали Нему. 

Но каквито и постижения да имаме в живота – големи богатства, младост, 
синове и семейство – няма да ни осигурят истинско щастие. Те могат да донесат 
някакво щастие, но то е просто отражение. 

Ние сме част от един процес на обучение. Трябва да научим какво е щастие. 
Отначало пробваме елементарната фаза. Но недейте да си оставате там. Почти 
естествено е, че хората в началото приемат низшия вкус. Но не оставайте там – 
търсете по-висшата истина, по-възвишения вкус. И търсенето ще ни изведе до 
божествения извор. 

Животът е кратък. Но отнема толкова дълго време да го изживеем. Въпреки 
всичко, сравнен с вечността, е като проблясване. Той има смисъл единствено ако е 
посветен на Бога, на Кришна. Иначе се споменава, че е досущ като капка вода, 
стичаща се по лотосов лист - животът е толкова преходен. Не можем да накараме 
капчицата да се задържи върху лотосовия листец. По същия начин не можем да 
запазим земния си живот за дълго – става въпрос само за няколко години. С каква 
цел използваме тези 50-60-80 години? Да живеем само според тялото, според 
материята, според биологията и инстинктите си? Или намираме някаква по-висша 
цел. Започваме да се грижим за душата си. От грубото телесно съзнание можем да 
стигнем до сукшма шарира, по-финия си организъм. И после следващата стъпка – 



ако разберем атма-таттва, истината за душата – това е истинската цел. По този начин 
дланите ни ще са пълни, пълни с безценни неща. И тогава няма да сме губещи.  

 
 
 

18. Пада-севанам 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Нека сега поговорим например за пада-севанам. Какво е пада-севанам? То 
включва съвсем простички видове служене. Различни други практики също спадат 
към него – като например посещаването на святи места, поклонничеството – и други 
подобни. Но ако извършваме някакво специално служене в ашрама, в храма, то също 
се счита за пада-севанам. Например когато миете пода на храма – което е съвсем 
просто служене, не е сложно, не са ви нужни две дипломи за да измиете пода – но 
въпреки това си има начин как това да бъде направено най-добре. Прабхупад лично 
бил готов да покаже на учениците си как се мие под. Понеже, нали знаете, 
западняците не знаят как да правят нещата правилно. Той им показвал, че не става 
дума просто да се РАЗМАЗВА по пода цялата смет, но миене означава обиране. Това 
в физическото ноу-хау. Ссъществува обаче и духовно ноу-хау как да се мие пода на 
храма. Защото това е и медитация. Ако аз мия пода на храма, на практика почиствам 
сърцето си. Почиствам храма на своето сърце – за да сътворя по-благоприятни 
условия да дойде Кришна. Затова ние обичаме да чистим храмовете си. Обичаме да 
са чисти. Каквото отвън, такова и вътре. 

И може да си кажете: „А, Гурудев е маниак на тема чистене на пода.” Но 
разбирате ли смисъла? Да, и вие също трябва да сте маниаци – да поддържате 
храмовете си колкото може по-чисти. Нали? Чистенето на пода се счита за черна 
работа – обикновено някакви прислужници чистят. Но ако го вършим като служене 
към Бога, с дълбоката медитация, че очиствайки тази мръсотия от пода аз почиствам 
и сърцето си – тогава незабавно това дребно нищо и никакво служене се превръща в 
чист вид медитация, в акт на себе-осъзнаване. 

Това е духовният начин да вършим всекидневните си дела. И отново – става 
въпрос за качество, до него трябва да достигнем. Тогава каквото и да правим, то ще 
бъде изпълнено с обич приношение към Господа. 

Така ли е? Можем да подобряваме всеки един елемент в този Бхакти-процес. 
Не си мислете, че няма следваща стъпка. О, шраванам, киртанам – чувал съм го един 
милион пъти, знам всичко за това. Не, едва в началото сме! Трябва да правим 
практиките си с все по и по-голяма интензивност. 

 
 
 

19. Защо Кришна? 

 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Трябва да Му бъдем верни – това е още една практика в Кришна Бхакти, да 
бъдем верни на Кришна. На вас не би ви допаднал слуга, който хойка насам-натам, 
нали? Но би ви харесал слуга, който е предан. Който е готов да служи въпреки 
всички проблеми и трудности. Тъй че да бъде верен е един шанс – за ученика, 
например, или за поклонника на Кришна – да изрази своята благодарност. Как 
можем да изразим благодарността си към своя учител? Като сме му верни. „Аз съм 
твой вечен слуга. От днес нататък аз съм твой.” 

Тогава може да се запитаме: защо Кришна? Има толкова много възможности 
– например Бог Исус, или пък Шива, или този, или онзи… защо точно Кришна? 



Понеже той е пленителният младеж с флейта в ръка? Е, това не е лош подход, 
защото Той определено е пленителен. Но ако присъства само това повърхностно 
очарование, това не е достатъчно дълбоко. 

Но какво казва Той в „Шримад Бхагаватам”? Той казва: „Преди сътворението 
съществувах Аз и освен Мен нямаше НИЩО друго – ни проявено, ни непроявено, 
нито каквото и да било отвъд това. Това което виждаш сега в тази проявена вселена 
също съм Аз. И което ще остане след пралайа, след унищожението, винаги ще бъда 
Аз.” Значи – преди сътворението, по време на битието и след унищожението – това 
което съществува, което остава, е Той. Това е една причина да обожаваме Кришна – 
защото Той Е окончателното, крайното съществуване. Ние Го считаме за 
изначалният извор на съществуването – сарва карана каранам – причината на всички 
причини. 

„И трябва да знаеш, - казва Той на Брахма – че всичко, което изглежда реално 
не е нищо друго освен Моята илюзорна енергия.” Илюзията действа по два начина. 
Единият е когато показва нещо неистинско за истинско – това е когато ни 
заблуждава. Другата й функция е да покрива истината. Когато и да видите или да 
усетите това, трябва да знаете: аха, това е Неговата енергия, тя не е независима от 
Господа. 

И накрая Той завършва: „Онези, които търсят атма гйан, знанието за себето, 
трябва винаги, навсякъде и при всички обстоятелства да търсят Върховната 
Абсолютна Истина.” Затова трябва да продължаваме това търсене – търсенето на 
божествения скрит и очевидно прекрасен Бог. 

Така че ако се питаме „Защо Кришна?” – по тази причина. Той е изворът, Той 
е причината, Той е поддръжникът и Той е пленителната красота в нашия живот. 

Някакво друго обяснение защо Кришна? Това беше таттва; дайте ми раса. 
Защо Кришна? Защото Радхика Го обича. 

 
 
 

20. Шйамасундара 

 (от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Кришна казва в „Шримад Бхагаватам”: „Аз съществувам като Параматман 
във всички сътворени същества – отвътре и отвън.” Това е мистичната и 
невъобразима мощ на Бога - че присъства и вътре и вън. Тази Му черта се нарича 
Шйамасундара. 

Такъв е невъобразимият облик на Бога. „Шйам” означава „тъмен”; „Сундар” 
означава „красив”. Тъй че от този невъобразим аспект можете да си изберете кого 
харесвате – Шйам или Красивия. Шйам в смисъл че е скрит, невидим, неразгадаем. 
Посредством разбиране е невъзможно да Го доближим. Но красотата Му ни 
запленява. Мой Господи, Ти си толкова велик, толкова прекрасен, че не мога да Те 
проумея, но просто съм привлечен към Теб. Това е Бхакти – привлечен съм към Теб. 

Въпрос на Шйамасундара Прабху: Гурудев, имам въпрос. Този парадоксален 
облик на Шйамадундара е едновременно личностен и безличностен – което означава 
абсолютен. Когато си избираме само един от аспектите на абсолюта, това не го ли 
превръща в нещо относително? 

Гурудев: Парадоксите са за сложния ум на бхактите от мъжки пол. Ако сме 
попаднали в такава неблагодарна ситуация – да имаме подобен усложнен ум – 
можем да пропилеем целия си живот разсъждавайки върху парадокса и да 
пропуснем целия смисъл – да Го обичаме. Тъй че бъди простодушен. Чрез любовния 
подход всички загадки, които не можеш да проумееш с мъничкия си мозък, ще ти 
бъдат разкрити. Това е нашият бхакти процес – стремим се да достигнем до по-



високо ниво на разбиране посредством чувствата. Защото Той определено Е по-висш 
от нас. По-ниското не може да достигне по-високото, не може да го улови. Има една 
индийска поговорка: като джудже което се опитва да стигне луната. Невъзможно е! 
Скача, скача, но луната не идва. Но Кришна може да дойде при теб, Той може да те 
осветли – ТЪМНИЯТ Бог може да те озари. Това е начинът. 

Можем още да добавим, че Шйам (тъмният) е Сундар (красив) когато е 
наобиколен от бхактите. 

Разбира се това е мистична тъмнина. Не забравяйте, че когато възрастните 
гопи се оплаквали от Кришна на Майка Яшода че „Той краде маслото ни, понеже 
накитите му сияят и вижда в тъмното,” Майка Яшода предложила: „Добре, тогава ще 
му сваля накитите”. Тогава гопите възкликнали: „О не, не можеш да сториш това! 
Пък и бездруго тъмната му кожа блести и Той пак ще вижда!!!” 

Тъй че дори само Шйам – без Сундар – дори само Шйам е достатъчно 
загадъчен. Това е такъв мрак, който озарява цялата вселена. И просто можеш да 
пропуснеш този Сундар – Шйам е достатъчен да се медитира върху Него. 
Достатъчен да ти счупи ума. 

Въпреки това можеш да го зовеш „Шйам” с емоционален заряд. Тъй че Той е 
отвъд човешката логика. Но може да разкрие себе си в чистите сърца на преданите.  

Въпрос на Шйамасундара Прабху: Гурудев, аз точно това имах предвид. 
Понеже парадоксът е невъобразим. Но ако се вземе само едната страна на тази 
невъобразимост, тя привидно започва да се превръща в нещо въобразимо. Или не е 
така? 

Гурудев: Е, аз ти казах, че дори Шйам е трудно да си Го въобразим, тъй че не 
ни трябва да задълбаваме повече. Ти си прав според човешката логика. Но Той е 
отвъд човешката логика, Той си има божествена логика. Какво е въведението на 
„Шри Ишопанишад”? „От пълното цяло колкото и пълни цели да отнемеш, то си 
остава ненакърнено.” Той е парадоксален сам по себе си – колкото и малки 
парадоксчета да отделяш от Него – пак ще си остане същата парадоксална личност. 
Тъй че просто ги забрави тези парадокси! Чрез бхакти всички парадокси се 
хармонизират. 

 
 
 

21. Лотосооката 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Известно време Кришна бил сам. Защото Неговите родители – Нанда Баба и 
Майка Йашода – били много щастливи да имат син, но техните приятели – Цар 
Вришабхану и Киртида Деви – нямали деца. Животът им бил много пълен, но си 
оставал безплоден. Те се молели, правели какво ли не и все чакали, чакали... но нищо 
не се случвало. Накрая обаче се сдобили с бебе, намерили го. Били много радостни: 
“О, имаме си прекрасно момиченце, толкова сме щастливи, какъв късмет!” Дори не 
обърнали внимание че малкото момиче е сляпо: “Няма значение, какво като е сляпо, 
толкова сме щастливи и доволни!” 

Знаете ли, в Индия сравняват красотата на очите с лотосово цвете. И обичта 
на родителите е толкова голяма, че дори ако детето за беда е сляпо, те могат да го 
нарекат Падмалочана – Лотосооката. Любовта на родителите рисува красиви очи 
дори на сляпото дете. Очите им съзират красотата дори там, където липсва добрата 
съдба. 

И тъй, Цар Вришабхану и жена му били много радостни: “След толкова много 
терзания, най-сетне си имаме момиченце!” Скоро вестта се разнесла из Вриндавана. 
И както знаете, когато в семейството има новородено бебе, се канят гости. 



Родителите искат да споделят щастието си: “Елате, включете се в радостта ни! Моля, 
дайте и вие благословиите си на детенцето ни!” Това е много красив принцип – 
когато сме щастливи, да поканим хората да споделят щастието ни. по този начин то 
нараства. А ако имаме някакви проблеми, също може да поканим хора, или поне да 
опитаме да споделим с някои близки приятели, защото така мъката намалява. 

Така и те поканили гости за да споделят щастието си. Във Вриндаван всички 
са много деликатни и възпитани, затова Майка Йашода и Нанда Баба не изразили 
съжалението си, че момиченцето е сляпо. Знаете, когато има някакъв болезнен 
въпрос, човек се опитва някак да надмогне проблема, казва някоя добра дума и после 
сменя темата. Така и те се приближили, показали радостта си: “О, какъв късмет че 
най-сетне си имате детенце...”и после отишли да побъбрят и да похапнат прасадам. 

А децата останали сами. И когато Кришна вече не бил под взора на 
родителите си, какво направил? Незабавно се доближил до люлката на Радхика. А 
знаете, ако си ощетен в едно отношение, Бог те е благословил в друго. Ако си сляп, 
слухът ти ще е остър. Ако е нарушено обонянието ти, вкусът ще е по-силен. Когато 
има някаква липса, винаги има и компенсация. Тъй и малкото момиченце в люлката, 
без да надзърта и да гледа, веднага разбрало, че става нещо важно. Имали ли сте 
някога чувството, че някой ви гледа? Не виждате, но долавя, че някой ви наблюдава. 
Понякога просто усещате като че някаква сила се излъчва от него и тогава разбирате: 
“Ето кой е.” 

И така, очите на Радхика били затворени, но тя била компенсирана с такава 
силна чувствителност, че начаса разбрала: “Около Мен става нещо.” 
Чувствителността и сензитивността Й толкова се изострили, че тя поискала да узнае 
кой е там. Внезапно недъгът й просто изчезнал и Тя отворила очи. Тя не била сляпа, 
имала си очи, но просто клепките Й били затворени. Но в мига в който Кришна се 
приближил до люлката й, Тя прогледнала. И кое било първото нещо, което зърнала в 
живота си? Бог. “Моят любим.” 

Само си представете ако първата гледка пред очите ви когато се родите в този 
свят е Господ – това би било прекрасно. нашите очи са отворени, но дали виждаме? 
По-добре да ги затворим, може да видим по-добре. Защото очите ни са отворени за 
илюзията; а очите на Радхика били затворени за света. Нейните очи се отворили 
само за Кришна. Трябва да научим това от Нея: нека отворим очи, но единствено за 
да Го съзрем.  

От тази история, от примера й, можем да разберем също и защо светците 
славят Бога по следния начин: “Сега, мой Господи, когато те видях, очите ми, 
разбирането ми постигнаха съвършенство. Сега чух Твоето Свято Име – ушите ми 
постигнаха съвършенство. О Гурудев, ти дойде в моя дом – животът ми, домът ми 
постигнаха съвършенство.” 

Такъв трябва да бъде подходът ни – да затворим очи за илюзията и да ги 
отворим за божествената истина. 

 
 
 

22. Единението и раздялата на Красотата и Любовта 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Съвършеното виждане би трябвало да разпознава красотата. И тъй, от 
люлката едно момиче стаено очаква най-красивото нещо. И въпреки слепите си очи, 
Тя чувства: “Това е хубаво, но не е самата Красота.” Тя усеща кога идва истинската 
Красота и едва тогава отваря очи.  

И тъй, Красотата идва, но кой е скрит в люлката? Това е Любовта. 
Божествената Любов, отваря очи за Божествената Красота. Това е началото на 



бхакти, началото на божествената любовна връзка. Такава е онтологичната ситуация 
във Вриндаван, тъй да се каже. Но това звучи много сухо. Въпреки всичко ако е 
началото, такъв трябва да бъде и краят – ако практикуваме бхакти йога, същото 
трябва да се случи и на нас. Нека практикуваме и нека се молим то да се разкрие в 
сърцата ни – Божествената Красота да се срещне с Божествената Любов. Това е 
обожанието на Радха-Кришна в сърцето. Това е начинът да превърнем сърцето си в 
храм. Затова трябва да създадем подходящи условия, та да могат Радха и Кришна да 
се срещнат в живота ни, в сърцата ни. 

Разбира се по-нататък Тяхната връзка се развивала, достигайки някои връхни 
точки. А след осъществяването дошла и раздялата. Макар да се намерили, Те били 
разделени. Дори когато се срещали, се боели, че отново ще се разделят. Мисля, че 
вие също сте имали това усещане, когато сте много щастливи и в много добра 
компания, все пак в ъгълчето на мозъка ви се таи страхът, че това все някога ще 
свърши. Този дълбоко скрит страх е съвсем ясно описан в бхакти-литературата. 
Когато са заедно, Те се боят от раздялата. Но когато са разделени, имат усещането, 
че ще се срещнат пак. Милан, Прабху милан, да срещнеш Бога. 

Затова можем да кажем – дали сте заедно или разделени е все едно. Чувствата 
са силни. Последния път като бях в Индия направих едно проучване с две рисунки. 
На едната Радха е сама и тъжна; а на другата са Радха и Кришна съвсем близо един 
до друг. Когато и да срещнех някой бхакта там, запитвах го: “Кое си избираш, кое ти 
харесва повече – самбхога или випраламбха (единението или раздялата)? И всички 
онези, които бяха добре обучени във вайшнавския етикет и философия, отвръщаха: 
”Випраламбха (раздялата).” Повечето от мъжете казваха: “Випраламбха.” Но щом 
стигнах във Вриндаван и особено когато запитах жените-бхакти: “Какво 
предпочитате, срещата или раздялата?” те отвръщаха: “Срещата.” 

Но независимо дали са заедно или разделени, ние трябва да прославяме 
красотата на Тяхната среща. И ако тази среща се случи в сърцата ни, тогава животът 
ни има смисъл. 

Може да се опитате да вникнете и в символичното значение на историята. 
Защото Кришна олицетворява не само върховната Красота, но също и познанието. А 
Радхика е не просто Божествената Любов, но и емоциите, чувствата. Сякаш единият 
е мозъкът, главата, а другият сърцето. Ако те са заедно има хармония. Нали? Но 
когато главата и сърцето не са единни, проблемът е голям, болката е силна. Затова 
процесът на пречистване и себе-реализацията трябва да имат за цел срещата на един 
добър ум с едно добро сърце. Разбира се, говорим за най-чиста божествена връзка. 
Не бива да смесваме това с каквито и да било земни, светски понятия. 

 
 
 

23. Скритата среща в сърцето 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Много хора си мислят, че възпяването на Харе Кришна Махамантра е някакъв 
строг регулативен принцип за пречистване и ритуално обожание. За начинаещите 
може и да е така, но не и на по-висшите нива. Защото тази мантра е химн за възхвала 
на срещата между Радха и Кришна. Можем да кажем че най-висшата концепция на 
бхакти е скрита вътре. Защото когато срещата е очевидна, тя не е толкова интересна. 
Но когато е скрита, когато има тайнственост, тогава е по-интригуваща. Ако 
организирате лекция и известите че “ще представим основните учения на 
философията”, малцина ще дойдат. Но ако обявите заглавие: “Тайните учения” - ще 
се стекат стотици.  



Веднъж Гурудев спомена пред няколко приятели: “Ето това е едно списание, 
това е една книга за начинаещи, а ТАЗИ книга е за по-напреднали.” Всички до един 
казаха: “Дайте ми от ТАЗИ!” Тъй че хората искат да са по-квалифицирани, искат да 
научат тайните, защото тайните по някакъв начин се ценят повече. 

Затова когато срещата не е толкова очевидна, когато е скрита, тайна, уредена 
чрез някакъв посредник – това носи повече вкус. Ако кажете “Радхе Шйам” - това е 
очевидна среща. От едната страна е Радхарани, от другата е Шйамасундара, те се 
срещат и това очевидно е всичко. Но ако кажете “Харе Кришна”... не всички 
разбират за срещата, тя е по-скрита. Може да се каже, че самбога е скрита в 
Махамантрата, че срещата, заедността се крият в Махамантрата. И всъщност можем 
да кажем, че Махамантрата е досущ като танца раса. Те сякаш се гонят един-друг, 
нали? Един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи – кой е пръв? Тъй че ако се 
посветите на повтаряне на тази мантра – Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна 
Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – думите, Радха и Кришна, 
просто танцуват в кръг. Затова Тяхната среща е скрита там. 

И главната фигура в този божествен танц е Шримати Радхарани. Докато Тя 
присъства, Кришна е щастлив. Но имало един моент в танца, когато на Нея не Й 
било приятно. Както ви казах, Тя е много чувствителна и усетила че “Кришна 
танцува, но в кръга има и някакви други жени и Той обръща внимание на тях, а не 
само на Мен!? Не мога да търпя това! Аз издържах да не си отварям очите, отворих 
ги единствено за Него, а сега Той танцува с други?! Това е непоносимо!” И Тя 
решила: “Напускам този танц.” И макар да се казва, че милиони гопи танцували в 
онази нощ, още в мига в който Тя си отишла, Кришна усетил: “Вече не е същото.” 
Тъй че Кришна също е доста чувствителен. Той незабавно разбрал: “Любимата ми я 
няма тук.” И започнал да я търси.  

И тъй, Красотата и Любовта се търсят един-друг. Те живеят един за друг, а 
ние трябва да живеем за Тях – в това се състои преданото служене. И чудото започва 
да се случва когато тази тайна среща на Божествената Красота и Божествената 
Любов се случи в сърцата ни. 

 
 
 

24. Да измамиш измамника 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Кришна е пакостник. Сред измамниците Той е най-добрият. Можем да кажем, 
че е най-великият, Той е Божественият Измамник. Обаче веднъж – мисля че съм ви 
разказвал тази история, простете ми че я повтарям, но историята си я бива – Кришна 
изгарял от желание да се срещне с Радхика посред бял ден. Знаете, нощем не е 
проблем, понеже всички спят, никой не бди и Те могат да се срещат на воля след 
залез слънце. Но през деня е доста трудно. Всички люде в селото ще Ги видят, ще се 
опитат да Им попречат понеже противоречи на морала, но Кришна изпитвал този 
изгарящ копнеж: “Жадувам да Я видя веднага! Тук и сега!” Той дори се поболял от 
трескавото си желание.  

Обикновено Кришна си играел с приятелите си гопалите. Другарят му Судхам 
веднага усетил, че Кришна се терзае от нещо, че се е променил и запитал: “Какво 
става с Теб, Кришна?” А Кришна отвърнал: “Сърцето ми се пръска, че не мога да 
видя Радхика! Доведи Ми Я, жадувам да Я видя!” Тогава Судхам рекъл: “Сега?! Как 
бих могъл? Невъзможно е!” Кришна отговорил: “Невъзможно е дума от речника на 
глупеца. Направи нещо! Доведи Я! Умирам да Я видя!” 

Судхам бил хубавец и за щастие много приличал по лице на Радхика. И тъй, 
той се приближил до дома Й и тайно Й рекъл: “Кришна изгаря да Те види. Какво да 



правим?” Радхика възкликнала: “Сега?! О невъзможно е, родителите Ми са тук, 
всички са си вкъщи, не мога да дойда... Обаче хрумна Ми нещо!” Понеже много си 
приличали, те си разменили дрехите. Престорили се един на друг; Судхам взел 
дрехите на Радхарани и останал у дома, а Радхарани, преблечена като Судхам, се 
приготвила да тръгне. Тогава внезапно се появили Джатила и Кутила, които винаги 
се опитват да попречат на срещите Им. Те казали на Радхарани: “А, ти ли си, 
Судхам? Добре си дошъл, какво се е случило?” И Тя трябвало да измисли нещо, 
затова рекла: “Ами знаете ли, едно теленце се изгуби и Кришна е много 
разтревожен, затова дойдох да потърся помощ.” Значи Кришна, Говинда, търси едно 
малко теленце, изгубено от стадото. Виждате ли символиката? Тогава те му (Й) дали 
едно теле и казали: “Добре, вземи го, за да е доволен Кришна. Но не закачай 
Радхика! Тя ще си остане с нас.”  

И тъй Тя тръгнала, преоблечена като Судхам и скоро намерила Кришна. 
Кришна извикал: “О Судхам! Нима не успя да доведеш Радхика?!” А Тя отвърнала: 
“Не успях, този път беше невъзможно да Я доведа.” Тя започнала да се шегува с 
Кришна. И ако Кришна е пакостник, Тя е – казвам ви – жестока понякога. Защото 
след това Му направила предложение: “Виждаш ли, не успях да Ти доведа Радхика, 
но мога да повикам Чандравали.” Както знаете, Чандравали винаги е послушна пред 
Кришна. Тя винаги Му казва “да”. Докато Радхика е готова да каже “не” на Кришна. 

Опитайте се да разберете смисъла – някой казва “не” на Господ. Още от 
началото на религиозните ни търсения всички са ни учили да казваме “да” на Бога, 
нали? А ето сега говорим и дори обожаваме някой, който Му казва “не”?! Това е 
идея, която направо отнася ума! 

Но Кришна почти издъхвал от раздялата, а Судхам му предлагал Чандравали! 
Това било като смъртоносен удар за него, като последен удар. Той едва успял да 
отвърне, но рекъл: “Искам  мляко, не мога да пия айран.” И тогава чак Радхика 
показала милостта си: “Ей Ти! Не ме ли позна? Аз съм Тя.” 

Можем да си речем, че това е някаква идилична история. Но ако я 
анализирате, ще разберете за какво става дума в бхакти.  

А дали е възможно някой да измами Нея? След като тя мами Бога-измамник... 
мисля че не Кришна е най-добрият, а Тя. Кришна е изначалният източник, но най-
доброто от Неговите енергии се проявява в Нея. Той е вложил в Нея най-добрата си 
страна, най-силната си страна. И от мига, в който Тя се е проявила, Той се е 
превърнал в роб, изгубил е Своята независимост. 

Тъй че щом дори Кришна не може да измами Радхика, ние също не бива да се 
опитваме. Нека бъдем добри бхакти, защото няма как да Я излъжем. Тя проверява 
сърцата, понеже пази Кришна. И ако някой идва с нечисти намерения, тя ще защити 
Кришна и няма да го допусне. 

 
 
 

25. Интензивността на връзката 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 3 септември 2006, София) 
 

Всички мъже много лесно разбират разликата между майчината любов и 
интимната любов. За мъжете-бхакти е препоръчително да почитат всички жени като 
майки – освен съпругите си. Там случаят е различен. Разбирате ли, поднася се 
цялото уважение, всички жени са майки, освен съпругата ми, защото тя е по-добрата 
ми половина. Това е различна раса, различни чувства, различна връзка. 

От теоретична гледна точка Майка Яшода носи огромна божествена любов в 
себе си, но това е майчина обич. Не е като любовта между любим и любима.   



Ако бихме могли да измерим – макар че смятам че не можем да мерим 
интензивността и красотата на божествените връзки – но ако се опитаме да 
анализираме, можем да преценим какви роли поемат партньорите. Първото ниво е 
шанта раса – това е неутрално отношение, при което поклонникът просто се 
възхищава на величието на Бога. Втората стъпка е дасйа раса, слугата; един слуга 
счита себе си за по-нисш, а Бога за по-висш: “Той е моят Господар.” Между двамата 
има разлика. Следващата стъпка е сакхйа раса, приятелството – а приятелите са 
равни помежду си, нали? Във ватсалйа раса, майчината обич, родителската любов, 
преданият счита себе си за по-голям от Бога: “Той е мое дете.” И поради 
божествената си обич, Господ е готов да приеме това. Той се включва в играта, 
започва да играе. Кришна е  готов да си поиграе с Яшода. Но в мадхурйа раса, 
интимната любов, Той вече не е готов да играе, Той е обвързан да играе. Вече няма 
избор.  

Така че според интензивността и степенуването на ролите можем да съдим за 
различните нива. 

 
 
 

26. Милостивият Бог 

(коментар на Б.К.Тиртха Махарадж върху песента „Дайня о Прапатти”, 
 6 септември 2006, София) 

 
„О мой Боже Хари, мой милостиви Господи, вечна слава на Теб, Боже 

Радхин! Толкова много пъти Те отбягвах, но този път моля Те, приеми ме като 
Свой.” 

Наскоро говорихме за това как да се молим в нужното настроение. И 
споменахме, че има различни видове молитви, като например да искаш нещо, да 
молиш за опрощение или просто да славословиш. В тази песен е включено всичко. 
Тя разказва тъжната история на отдадения: „Отбягвах те толкова много пъти. Но Ти 
си моят възлюбен Бог и макар че животи наред те отхвърлях, сега моля те, приеми 
ме за свой.” Виждаме проявени още в първия ред на песента всички различни видове 
молитви: молба за нещо, изпросване на благословия, на прошка: „Правил съм 
грешки, но сега моля те, приеми ме”, а също и възхвала: „Ти си моят възлюбен 
Господ”. Когато и да се молим, трябва да обединяваме всички тези различни 
елементи. 

И тази молитва е насочена към милостивия Бог. В това е шансът на тази 
молитва, на човека който се моли по такъв начин – че милостивият Бог, милостивият 
Господ ще постъпи милостиво. Кришна е и справедлив Бог. В един смисъл той 
раздава карма-пхала, плодовете на кармата, но го върши в съответствие с нашите 
дела – дава ни плодовете които сме искали, които сме заслужили. Обаче нека не 
виним Него. Казано е: „Който сее вятър, ще пожъне буря.” Ако действаме по 
определен начин, ще трябва да приемем и съответните резултати. А колко много 
постъпки, колко много думи, колко много мисли имаме! Те са досущ като семена, 
които посаждаме в нивата на сърцето си. С времето тези семена покълват, порастват. 
И ненадейно сърцето ни се оказва буренясало от плевели и тогава ридаем: „Нещо 
лошо с тава с мен. Не го заслужавам.” Макар сами да сме пръснали семената. 

И ако Господ беше единствено справедлив, щяхме да плащаме за всички 
грешки, които сме допуснали. Което ние малко или много правим. Но отдадените са 
интелигентни. Те са добри инвеститори и добри бизнесмени, духовни бизнесмени. 
Знаят че „със справедливия Бог ще имам проблеми. Направил съм толкова много 
грешки и ще трябва да изплатя целия капитал, плюс лихвата.” Така става – 
инвестирате в някоя дейност и тя се преумножава, принася плодове. Тъй че ще се 



наложи да изплатим дълга си в по-голяма пропорция. Затова се стремим да се 
обърнем към Кришна като към милостив Бог, но не с измамническа нагласа като 
например: „Понеже съм грешал, нека по-добре се обърна към милостивия аспект на 
Бога, защото по този начин ще мога да Го изиграя да ми прости и после да си водя 
своя личен живот.” Така, разбира се, няма да стане. Не можем да измамим 
милостта. Милостта идва безпричинно. Няма как да я принудим. Трябва да 
притежаваме всички добри качества като желание за служене, преданост, искреност, 
смирение. Но в крайна сметка милостта ще дойде по своя воля. Бхакти има тази 
характеристика, че е самопораждаща се. Не можем да я натискаме, не можем да я 
принуждаваме. Но тя определено е активна и много могъща практика. Много пъти 
не разбираме как действа, но е неустоима. И така, това са четирите характеристики 
на процеса Бхакти: работи от само себе си, мощен е, неустоим и е трудно-
разбираемо как точно действа. Милостта също идва от само себе си. Ако Кришна лее 
милостта си, тя ще дойде дори да не я заслужаваме. Но този поток на милостта 
просто ни задължава да му се покорим. Тогава повече не можем да имаме 
измамническа нагласа. Може и да сме дошли с някакви задни мотиви, но след като 
вече сме усетили какво представлява божествената милост, не можем да ги пазим 
вече. 

И каква е тъжната история на отдадения в тази песен? „Отбягвах те толкова 
много пъти. Милостта идваше при мен, но аз казвах: „Не, благодаря. Това не е за 
мен. Аз те отхвърлях.” Как ще продължите това изречение? „Отхвърлях те, но Ти 
никога не ме отхвърли.” Това е разликата между човека и Бога. Аз мога да Го 
изоставя, но Той не би ме изоставил. Същото е и с гуру. Ученикът винаги може да 
напусне учителя. Но гуру никога не може да напусне ученика си. Така че радвайте се 
на свободата си. После вече е твърде късно. 

И тъй: „Аз те отхвърлих, но Ти никога не ме отхвърли. Този път съм 
променен. Моля те вземи ме, приеми ме като Свой.” Какво става ако някой бъде 
приет като принадлежащ на Бога? Онази тъй наречена независимост, онази 
въображаема самостоятелност, фалшивата му свобода – просто е свършено с нея. 
„Моля те, приеми ме за Свой.” Това е много съкровена молитва. „О, мой Господи, 
след като бродих из какви ли не утроби, аз най-сетне идвам да приема подслон у 
Теб. Моля те, умолявам те, избави тази окаяна душа с божествената Си милост.” 
Баху йони бхрами – скитах из утробите на най-различни животински видове. Но в 
този живот получих шанса за божествено раждане. Моля те, избави тази прокълната 
душа с божествената Си милост. Божествената милост е противоотровата за 
жлъчната змия на материалния живот. 

Дотук това беше тъжната история на предания. А сега следва възклицанието: 
„О Боже Радхин!” Тъй че това не е обикновено обръщение към някакъв незнаен и 
далечен Господ. Това е много възвишен зов не към справедливия, а към любящия 
Бог. „О любими на Радха, Ти си първопричината и самия живот на вселената! Ти 
си всичко за всички!” Това е възславата – Ти си всичко за всички. Ако можехме да 
добием такова виждане, това е висше разбиране, възвишено съзнание за Бога. И за 
тази любяща красота в следващия стих се споменава, че „Ти даряваш благодат на 
света, Ти си Богът на вселената. О мой Господи, къде бих могъл да намеря 
убежище ако Ти ме изпъдиш? Най-сетне стигнах до извода, че в този свят 
единствен Ти можеш да избавиш Своя пропаднал слуга.” 

Тази песен е за смирението и отдадеността, дайня и прапатти. Когато и да 
усетите, че ви липсват тези качества, просто я изпейте. И веднага ще си спомните 
през колко много животи сте минали, колко грешки сте извършили, коя е целта и кой 
е начинът да се обърнем към Бога. Но недейте да се окайвайте за онова, което се е 
случило. Миналото е история, бъдещето е загадка, а сегашният миг е дар. 

 



 
 

27. Истината с главно „И” 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2006, София) 
 

Истината си е Истина. Хората имат множество мънички истини. Но Истината 
трябва да я пишем с главно „И”. Тя не стои под въпрос. Докато виждаме 
множеството истини, сме на относително ниво. Издигнем ли се на по-високо ниво 
ще видим относителността на многобройните истини и ясното сияние на 
единствената Истина.  

В относителната равнина има много разнообразни истини. Но аз бих поставил 
рязка граница между Абсолютната Истина и различните нива на истинност, които се 
наблюдават в материалния свят. Защото колкото по-надалеч виждаш, толкова по-
ярка е Истината. Колкото си по-сляп, виждаш само една крачка пред себе си. 
Колкото е по-просветлен човек, толкова по-ясно вижда и последствията. Значи той е 
истински мистик, понеже съзира бъдещето, което е загадка. В същото време е и 
историк, защото познава миналото, как са били нещата преди, макар че миналото е 
история. Затова такъв човек живее наистина в настоящия миг. Понеже не се 
удовлетворява с никакви отминали истории, нито с някакви бъдещи мистерии – той 
настоява за пълния и съвършен сегашен миг. 

В Упанишадите се казва: „Сатйам ева джайате – Истината винаги побеждава.” 
Всичко, което е скрито, копнее да бъде разкрито. Истината винаги побеждава. Много 
пъти в относителната равнина виждаме, че този закон не действа. Не се случва така, 
нали? Порочният печели, а праведният губи. Няма проблем, времето е на наша 
страна. 

А кога не трябва да се казва истината? Например в любовта. Обичаш ли 
някого, не че не му казваш истината, ти просто не можеш да я кажеш. И ако вярата 
ти в този човек е достатъчно дълбока, той става още по-красив. Не забравяйте, ако 
някой има много лоши черти на характера и едва някои добри, или дори само ЕДНА, 
ако той получи доверие, тази добра черта ще надделее. Но ако някой има много 
добри качества и само няколко недостатъка, ако този човек не получава подкрепа от 
своите настойници, ще надделее лошата му черта. Тъй че в една любовна връзка не 
че не трябва, а не можем да кажем истината. 

Но нека не говорим за такава извисена платформа. Нека се върнем в 
реалността. Използвайте мозъка си! Когато последиците от тази истина ще бъдат 
разрушителни, тя не бива да се казва. Ако ще погубя себе си – добре, няма проблем, 
мога да кажа истината. Но ако ще нараня някой друг – по-добре да премисля два 
пъти, три пъти, сто пъти. 

Сигурно сте чували и за благородната лъжа. Например лекарите, майките, 
бащите, приятелите често прибягват до нея, нали? Защото с думи можеш да убиеш. 
Думите са остро оръжие. 

И също – не казвайте истината когато няма надежда. Спомням си например 
един случай: имаше един старец, почти осемдесет-годишен, който беше болен от 
рак. И близките му казваха на лекаря: „Моля те, кажи на дядо да спре да пуши, 
защото ракът му е от цигарите.” А докторът отвърна: „Не, това няма да помогне. 
Няма да му кажа!” Това е краен и не особено позитивен пример, но когато няма 
надежда, защото дори и да откаже пушенето той ще умре, нека поне се порадва на 
последните си цигари. 

Тъй че има много случаи, в които съществуват много по-висши съображения 
от Истината. Спомнете си историята с Юдхиштхира и Арджуна, много пъти съм ви я 
разказвал. Когато Арджуна получил лъка си, той дал обет: „Ще погубя всеки, който 
оскърби моя лък Гандива.” Такава била неговата клетва. Но по време на войната в 



Курукшетра един ден се случило така, че Юдхиштхира бил яростно атакуван. А 
Арджуна не успял да му се притече на помощ, понеже бил зает да се сражава с някой 
друг. Но това се случило в древни времена и дори бойците имали различен мироглед 
от днешните. Докато течала атаката слънцето внезапно залязло. А след залез слънце 
те не са бойци или врагове, а приятели. И така, битката прекъснала след залеза. 
Всички се прибрали в становете си и Юдхиштхира се срещнал с Арджуна. 
Юдхиштхира, както знаете, винаги казва Истината – горкият човек. И така той 
рекъл: „Ей Арджуна! Ти ми обеща, че ще ме защитаваш дори с цената на собствения 
си живот. Но днес така яростно ме нападнаха, а ти не дойде. Язък за лъка ти 
Гандива!” Арджуна начаса скочил: „Какво!? Ти критикуваш моя Гандива?! Ще те 
убия още в този миг!” Кришна също бил там. И незабавно щом Арджуна посегнал– 
след залез слънце, само си представете - да погуби брат си, за чиято слава започнала 
цялата война, той бил толкова обезумял, че бил готов да го убие… но Кришна го 
хванал за ръката: „Хей скъпи мой, какво правиш?” Арджуна отвърнал, все още 
вбесен: „Ти също чу! Той критикува моя лък Гандива, затова с него е свършено!” Но 
тогава Кришна му рекъл: „Чакай малко! Ти за кого се биеш? Заради кого се сдоби с 
този лък Гандива? Защо изобщо си тук, скъпи мой? Кое е по-висшето съображение?” 
„Но моят обет…!” Кое е по-висше? Той веднага разбрал. 

Затова можем да стигнем до извода, че войната съществува заради мира. 
Макар да звучи много глупаво, както преди казваха: „борим се за мир.” Абсурдно е. 
Но тъй или инак не мирът съществува заради войната, нали. Тъй че ако винаги 
взимаме под внимание по-висшето съображение, тогава Истината може да бъде 
оставена настрана. Защо? Защото тя ще победи. Истината винаги побеждава – сама 
по себе си, не заради мен, не заради моя принос. Истината е достатъчно силна сама 
по себе си, много по-силна от нас. 

 
 
 

28. Къде искаме да намерим място? 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2006, София) 
 

Доколко добре отдаденият се вписва в света навън? Най-вероятно не кой знае 
колко. Но това няма значение. Не губите нищо. Защото ако изгубите някакви 
материални връзки, губите единствено препятствия. Но ако дойдем в кръговете на 
преданите, при светите люде, ние търсим приятели, а намираме братя. Тъй че 
общуването трябва да е от друг тип, не обикновено. Когато седим заедно, това не е 
просто седянка. Би трябвало да е божествена седянка. Не забравяйте какво разказа 
Шрила Муни Махарадж последния път, че веднъж Махапрабху започнал киртан и 
внезапно спрял: „Чакайте! Спрете! Тук има някой! Кой е той?” Някой се криел зад 
колоната. Той рекъл: „Изведете го! Присъствието му смущава настроението.” Макар 
Махапрабху да е считан за Милостивия Аватар, Той казал: „Изпъдете този човек!” 
Защото бил милостив към останалите! Не бива да ги смущаваш, излизай навън, щом 
не искаш да си тук, щом сърцето ти не пулсира в ритъма на танца раса. Тъй че къде 
търсим мястото си? 

Веднъж един бхакта бил поканен в телевизионно предаване, на живо. И 
журналистът го попитал: „Нямаш ли усещането, че като се държиш по този начин и 
следваш този път се явяваш малко … откачен според общоприетите норми?” Знаете 
ли, това беше едно такова съвсем лековато шоу за културни събития и тем подобни и 
всички се усмихваха много весело. Но когато дойде отговорът: „В обществото на 
глупци единственият нормален ще бъде считан за глупак,” усмивката на лицето на 
репортера просто замръзна. Можете да си представите, това излезе в ефир точно 



както си е: в едно общество на глупци единственият нормален човек ще бъде считан 
за луд! Тъй че бързо въпросите приключиха. 

Но разбира се, ако направим следващата стъпка, от практикуващи трябва да 
стигнем до майсторската степен. Там няма да имате проблеми и ще намирате място 
във всяко едно общество, във всяка една група от хора. Ще намирате път към 
сърцето на всекиго. Обаче това е за учителите. Докато не сме на това ниво, виждаме 
различията, правим разлика между различните ситуации и хора… 

Но има един основен принцип, който бихме могли да следваме: да отдаваме 
дължимото уважение всекиму. Какво означава това? То не значи, че понеже те 
уважавам, съм съгласен с теб и те следвам. Не, отдавам ти уважението си, но си 
имам свое мнение. Може да не сме съгласни по много точки, може твоите идеи да са 
напълно различни. Представете си, че срещате обикновен, материално-ориентиран 
човек. Ако сте на извисено ниво, понеже сте добили духовен, божествен поглед, ще 
отдадете уважение на човека: „Ти си прекрасен човек”, нали? Но това не означава, че 
следвате всички практики, които той има – вероятно някои от тях са низки или 
нередни. Тъй че не очаквайте ако някой ви отдава уважение, да ви следва и да се 
съгласява с вас по всички точки. Въпросът е в това НИЕ да проявяваме уважение. Но 
другите също не бива да очакват пълно отдаване поради тази проява на уважение. 

 
 
 

29. Изпълненото с обич приятелство 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 6 септември 2006, София) 
 

Не се страхувайте да изгубите някои приятелства. Ако някой изостави 
компанията ви заради посветеността ви, това не е загуба. Имаше една история. В 
един храм – мисля че беше някъде на Запад, не помня точно къде – главният 
пуджари (свещенослужител) бе поканен да се присъедини към друг храм. И той 
отиде в другия храм. Разбирате ли, това е твърде необичайно – главният отговорник 
на един храм просто да се премести в друг, това не е нещо често-срещано. И ачарйа, 
учителят в първия храм, беше разстроен: „Как успяха да примамят главния ми 
пуджари!?” Когато чух тази история се замислих: ако някой може да привлече моя 
главен пуджари – а знаете, да си главен пуджари е много поверително, много 
отговорно служене – та ако някой може да ми отнеме моя главен пуджари, по-добре 
че си е отишъл. Ако не е толкова установен, че дори слънцето, луната и звездите да 
изпопадат от небето, а той да остане на мястото си, ако е толкова лесно да бъде 
разколебан – нека се маха. Да си отива и то веднага, няма нужда да чака до утре. 
Защото това не е никаква посветеност! И определено – на второ място – грешката не 
е в другия храм. Грешката е в мен. Ако не мога да се погрижа за своя пуджари така, 
че той да се чувства уютно, да чувства „това е домът ми”, тогава грешката е у мен, 
нали? 

Тъй че ако изгубите някои приятели, не жалете. След като те са готови да ви 
напуснат, не губите нищо. Защо? Защото обичта е отвъд сампрадайа, обичта е отвъд 
школата. Тя не е ограничена. Обичта е отвъд. 

Разбира се, ние ги обичаме и е болезнено да се лишим от компанията им, те 
ни липсват. Но какво можем да сторим – можем да се молим, да ги благославяме, да 
молим да бъдат благословени по пътя си в надеждата да се срещнем отново. Скоро 
правихме проучване кой как е дошъл. 90% от бхактите са били доведени от личен 
приятел. Затова можем да кажем, че приятелството е основата на нашето духовно 
приятелство, което вече е друго ниво на посветеност. То не е някакво обикновено 
приятелство, което можеш да променяш според това дали ти харесва или не. 
Например, да имаш духовен брат или сестра – такава връзка е отвъд човешкото 



разбиране. Това е много висш тип обвързаност. Хората са готови да си сменят 
приятелите като чифт чорапи. Това приятелство ли е? И загуба ли е? По-добре да 
ходиш бос! 

Какво е приятелството? Можем да дадем определение за приятелство като 
„единение и споделяне в щастие и мъка.” Споделени щастие и мъка. Това е 
приятелство. Ако приятелството ви е на такова ниво, то не може да се промени. 
Древните класици казват: „Приятелят ти е другото ти аз.” Другото ти аз – нима би 
могъл да го изоставиш? Не можеш да го оставиш. То не е за даване. Ако някои си 
сменят другарите като чорапи – добре. Ние сме на друга лодка. 

„Как бих могъл някога да изоставя служенето към него?!”1 казва Прахлад. Как 
бих могъл някога да изоставя приятелството му?! А ако изгубите нещо, ще бъдете 
компенсирани. Защото какво можем да изгубим? Нима можем да изгубим нещо 
истинско? Каквото и да сте изгубили, то не е било истинско. Истинските неща не 
могат да се изгубят. Ако сте изгубили каквато и да било връзка, от това можете да 
разберете, че тя не е била истинска. Защото ако е истинска, ще пребъде завинаги. 
Затова не скърбете ако сте изгубили нещо. Губим единствено илюзиите си. Тогава 
идва разочарованието. Как се нарича на следващия ден след като сте се напили? 
Изтрезняване. Знаете за какво говоря. На единия ден е илюзията, на следващия – 
изтрезняването от илюзията и то е горчиво. Извинявам се че ще го кажа толкова 
елементарно, но ти се повръща. Защото разбираш: „Вчера сбърках.” 

Тъй че ако изгубим илюзиите си това е горчиво преживяване, но в крайна 
сметка е за добро. Обаче, дори и да изгубим нещо, ще бъдем компенсирани. Изгубим 
ли лъжовните си другари, ще се сдобием с истински приятели. По-добре човек да 
има открити врагове вместо лъжливи приятели. И в крайна сметка трябва да 
разберем кой е нашият истински приятел. Но ние сме толкова глупави, че не 
разбираме! Живееш редом с истинския си приятел години наред и не разбираш. 
Мислиш го за обикновен човек. Защото обикновено подчиненият не разбира. А 
водачът или онзи, който се намира в по-извисена позиция таи много повече обич към 
младшия отколкото обратното. Или съвсем просто казано: учителят обича учениците 
си много повече, отколкото те него. Тъй че радвайте се на свободата си! После вече е 
твърде късно. Това е трагедията на учителите. Но тя е сладка трагедия. И да се 
надяваме, че те също ще бъдат компенсирани от Бога. 

Без да изгубим няма как да спечелим. „Без риск няма печалба.” Но ние имаме 
и друга версия: „Без риск няма болка.” 

 
 
 

30. Търсейки подслон 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху Шаранагати–част 1, 7 септември 2006, 
София) 

 
„За да дари милост на падналите души на тази земя, Шри Кришна Чайтаня 

се спусна в този свят заедно с личните си спътници и божествената си реалност, 
за да научи хората на шаранагати – отдадеността към Всевишния – и да раздаде 
щедро инак тъй труднодостижимата екстатична любов към Бога.” 

Тази песен се нарича „Шаранагати” – гати означава да вървиш, да търсиш 
нещо, да търсиш шарана, подслон. Шаранагати е животът на истински отдадените. 
Понякога възниква въпросът: каква е разликата между един вайшнава (един отдаден 
на Кришна) и някой практикуващ кой да е друг вид религия? На повърхността е 
много трудно да се види разлика. Понякога преданоотдадените проявяват 

                                                 
1 Шримад Бхагаватам 7.9.28; Прахлад махарадж говори за своя духовен учител. 



тесногръдство, както се случва и с други практикуващи. Често имат същите грешки 
и недостатъци като всички нормални човешки същества. А в определени случаи 
можем да забележим, че други религии, други практики наистина имат по-голямо 
видимо въздействие върху практикуващите. Но специфичната черта на един 
вайшнава е, че отдадеността е неговият или нейният живот. 

Шаранагати се състои от шест елемента. Два са на входа, на прага. Те са: 
прави това, което е благоприятно и избягвай онова, което е неблагоприятно за твоята 
преданост. Това всъщност не са практики на шаранагати, а подготовка как да 
действаме правилно. Използвайте разума си: каквото е благотворно за духовното ви 
израстване – правете го! Каквото вреди – не го правете! Това все още не е предано 
служене, то е просто: използвайте здравия си разум. Ако искате да идете в Пловдив, 
не взимате влака за Димитровград, нали, понеже той пътува в обратната посока. 
Здрав разум. И все пак този така простичък основен принцип толкова трудно се 
прилага на практика! Хората са готови, искат да запалят огъня. Но от време на 
време донасят кофа вода – не за да я затоплят, а да я излеят отгоре му. Някак е 
глупаво! Копнеете да се радвате на топлината, на светлината и енергията на огъня, а 
го заливате с вода?! Какво е това?! 

Или да се създават конфликти – същото е. Това помага ли на духовното ви 
развитие? Понякога да, защото от трудностите, както знаете, може да се породят 
повече плодове. Но като правило можем да кажем: съхранявайте душевния си мир. 
Или пък да се пускат слухове – помага ли на духовното израстване или не? Мисля че 
всички знаят отговора: не, такива неща не са хубави! Въпреки това новинарската 
агенция на вайшнавите работи с добра скорост.  

Така че дори основните, елементарни практики на шаранагати са толкова 
трудни за следване. За да можем да ги прилагаме се нуждаем от контрол, от 
себевладеене. Затова в преданото служене са дадени основните принципи – как да се 
контролира тялото, как да се контролира речта, как да се контролира ума. „Бхагавад 
Гита” описва това в глава 18, можете да проверите какво пише там. Защото ако не 
знаете какво означава контрол, как бихте могли да го постигнете? Бхакти йога е 
двустранен процес: едната страна е бхакти, другата йога. Всички имат някаква идея 
за бхакти: „О, това са някакви чувства.” Ами подобаващото познание? Ами 
контролът, йога? Трябва да знаем какво представлява истинският контрол, затова 
трябва да учим, да изследваме. Така че моля всички вас, които искате да напредвате 
в живота в преданост, в преданото служене, овладейте това – как да контролирате 
тялото, думите и ума. По този начин ще можем да правим благоприятното и да 
избягваме неблагоприятното. Благоприятно е да се общува, да се извършва някакво 
служене, да мантруваме кръговете2 си – всички тези практики са благотворни. Какво 
е неблагоприятно – леността, небрежността, незнанието на основните неща, които 
трябва да овладеем. 

 
(следва продължение) 
 
 
 
 

31. Смирено вложи сърцето и душата си 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху Шаранагати-част 2, 7 септември 2006, 
София) 

                                                 
2 Мантруване - повтаряне на на молитва с помощта на броеница. Обичайното молитвено правило в 
бхакти йога предписва повтаряне на молитва определен брой пъти (които съответстват на брой 
„кръгове” с броеницата). 
 



 
 
 
Опитайте се да запомните: първите два елемента на шаранагати са: прави 

благоприятното и избягвай неблагоприятното за своята преданост. Вторите два 
елемента, които можем да наречем субективно задължение, са смирението и 
посветеността. Нарекох ги субективни практики, тъй като това е нашият принос. 
Това са качествата, които трябва да постигнем. 

Да сме смирени – считам, че това е очевидно. Но трябва да сме смирени в 
подходящото обкръжение. Ако си смирен в обществото на глупци, ще те направят на 
глупак. Ако си смирен сред измамници, ще те измамят. Но ако си смирен сред 
преданите, ще добиеш преданост. Защо ли? Защото човешката душа е досущ като 
кристал. В каквито условия поставите този кристал, той ще приеме, ще попие 
въздействията им. Ако чист, прозрачен кристал сложим в дланта на Дамодар 
Прабху3, пред гръдта, кристалът ще отрази чистата бяла светлина, излъчваща се от 
него. Дадем ли същия кристал на Майка Яшода, ще заискри в синя светлина. Но ако 
го поставим в тъмни, лоши условия, ще отрази каквото е наоколо му. Затова нека 
сме внимателни със смирението си. Не бъдете слаби кристали. Не поемайте лошите 
вибрации, избирайте само добрите, чистите. 

Шрила Шридхара Махарадж казва за смирението: ако в храма влезе крадец и 
отмъкне свещниците от олтара, в какво ще се изразява смирението ни? Нима ще му 
кажем: „О Прабху, ето парите на храма, вземи и тях”?! Това ли ще е подобаващото 
смирение? Или ще речем: „Ей, чакай малко, ще те набия ако се опитваш да 
притесняваш нашия Бог!” 

За да ви покажа, че това не е предписание, не е неотменна рецепта, ще ви 
разкажа и друга история за смирението. Имало един стар монах, живеещ в пълно 
уединение; имал си само една колиба и съвсем мъничко притежания – канче, такива 
неща… Но веднъж дошъл крадец и обрал всичко от колибата. Тъкмо го товарел на 
гърба на едно магаре, когато монахът се върнал и го сварил на местопрестъплението. 
Той видял, че колибката е съвсем празна вече и че всичко е на гърба на добичето, но 
зърнал една мотика, захвърлена нейде в градината. И старият монах казал: „Почакай 
мъничко, скъпи мой, ей там е инструментът ми, вземи и него” и сам го сложил на 
гърба на магарето. Такова било нивото на неговото смирение и с него спечелил онзи 
човек. Той незабавно осъзнал: „Оскърбих велик светец!” и приел монаха за свой 
духовен учител. 

Каква е разликата между двете истории? В първия случай някой притеснява 
храма; във втория тормози лично вас. Значи за Кришна, за храма, за мисията можете 
да се биете. Можете да защитите интереса на Кришна. Или бихме могли да кажем – 
да предпазите човека от голяма грешка. Но ако някой се опитва да ви отнеме нещо, 
всъщност това го върши Кришна. И ако е пропуснал нещо, трябва да Му напомните: 
„Хей! Аз все още имам тази и тази привързаност. Моля Те, вземи и нея!” Защото не 
желая да завися от мотиката си, а от Теб, мой Господи!  

Така че смирение, истинско смирение трябва да се практикува. Затова се 
препоръчва то да се прилага в компанията на светци. А втората субективна част от 
отдадеността, шаранагати – това е да посветиш себе си. Има такава молитва: „Моля 
Те, приеми ме като Свой, като Свое второ аз.” Посветеността се проявява на онова 
ниво, на което ние напълно се отдаваме на Бога.  В отговор Той също напълно ни се 
отдава. 

Посветеността е специфично качество на настроението за служене. Може да 
чистите пода с ненавист, може да го чистите и с отдаденост. Не става въпрос за 
                                                 
3 Дамодар Прабху, Майка Яшода – в този контекст: ученици на Б.К. Тиртха Махараджа, присъстващи 
на лекцията. 



обикновено изпълнение на задължение. Ако такава ти е професията, ако си 
професионален чистач – тогава това и правиш по цял ден… Обаче само чакаш да 
дойде 16 часа и забравяш. Захвърляш метлата и забравяш за нея. Но ако си отдаден, 
нима можеш да забравиш за служенето към Кришна където и да си? Така че не става 
въпрос само за изпълнение на задължение, нито просто за въвличане на сетивата. 
Вложи сърцето и душата си! Това означава да посветиш себе си. 

Мисля, усещате колко необятно поле е това – от елементарните практики да 
се достигне до пълната, безрезервна отдаденост. Тогава, когато не запазвате за себе 
си дори живота си, когато изцяло го посвещавате на Кришна.  

И така, практикувайте смирение по начин, който да не оскърбява или 
притеснява останалите. Смирението не е шоу, то по-скоро е действие. Делата 
говорят по-силно от думите. Казвате „Харе Кришна” по шестнайсет кръга на ден, а 
не сте готови да служите?! Това е също като да сложите на вратата си табела: „Добре 
дошли!” А когато гостите дойдат, не им давате парче хляб, не им предлагате чаша 
вода? Каните Кришна: „Ела, ела!”, а когато Той дойде, не правите нищо. Маха-
мантрата е покана. Така че бъдете готови да посрещнете гостите си. 

 
(следва продължение) 
 
 
 

32. Липсата на вяра се нуждае от доказателства 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж върху Шаранагати-част 3, 7 септември 2006, 
София) 

 
Двата елемента, които обсъдихме – да сме смирени и да посветим себе си – 

зависят от  нас. И най-сетне последните два елемента на шаранагати са, можем да 
ги наречем, обективните елементи на отдадеността. Убедеността, че Кришна е 
поддръжникът на всичко; и второто е дълбоко вкоренената вяра, че Той ще ни 
закриля при всякакви обстоятелства. Сигурен съм, че виждате разликата между 
двете. Защото първото пак си е само теория: да, Той е поддръжникът, Той 
съществува – това е един вид теоретично разбиране. Хубаво е да проумеем, че Той е 
зад всички дървета… „Премести камък и Аз ще съм там, отсечи дърво – ще Ме 
намериш там…” Но как да го приложим на практика? Tова е втората част – когато 
добием твърдата и дълбоко вкоренена увереност, че ако Му служим, Той ще ни 
закриля. Това е начинът да станем абхая, безстрашни. Може да съм слаб. Може да 
ми липсва мощ. Може при един уличен бой яките момчета да ме смажат на кайма. 
Но аз имам пълната вяра, че Кришна ще ме защити, независимо какви са 
физическите ми сили, понеже ние действаме на метафизичен план. Ние не сме телата 
– били те силни или слаби. 

Докато сме още начинаещи поставяме тестове на Кришна: „Ако Те има, 
покажи се!” Понякога бхактите са досущ като деца. Веднъж един бхакта реши: 
„Ако Кришна съществува, аз ще затворя очи и без никаква пешеходна пътека ще 
пресека това натоварено с движение шосе.” Той успя, обаче аз не считам това за кой 
знае колко висше разбиране за протекцията на Кришна. Защото липсата на вяра се 
нуждае от доказателства. Но така е само за начинаещите. Онези, които имат дълбока 
вяра, могат да работят без доказателства. Могат да работят против тези 
доказателства! И дори при наличието на доказателства за противоположното. Това е 
вяра! Всяка заран би трябвало да пеете „Шикшащакам”! В последния стих се казва: 
„Независимо дали ще дойдеш при мен или не, независимо дали ще ме приемеш или 
не, аз съм Твой безусловен слуга.” 



Как да практикуваме тази дълбоко вкоренена вяра? Трябва да имаме очи да я 
съзрем, да я възприемем. Затова можем да кажем, че най-напред е убедеността, че 
Кришна присъства зад всичко. Трябва да се научим неспирно да мислим за това, 
винаги да си напомняме: „Да, Кришна го има, Кришна съществува, това е Той, това 
по някакъв начин е Негово проявление.” И когато нещата започнат да се случват, 
просто не бива да Го губим от взора си. 

Аз не бих поставял тестове на Кришна. Животът е бездруго заплетен и 
труден, и поставя самите нас на достатъчно изпитания. Но щом стигнем до извода: 
„досега съм оцелял по милостта на Кришна”, по пътя на логиката можем да 
заключим, че така ще става и за в бъдеще. Ще живея точно до момента на смъртта си 
– ни повече, ни по-малко, а точно толкова. Има ли някакъв проблем? Така че всичко 
е под контрол. Понякога не виждаме, не разбираме това. Затова единствено трябва 
да пречистим взора си, та да виждаме Кришна навсякъде. Знаете как да го направите. 
Мантрувайки кръговете си, очите ви ще се отворят. Ще видите скритата,  
изключителна красота на живота, скритият промисъл, проникващ цялото битие. Така 
че наблюдавайте живота си. Това ще ви помогне да разберете какво е дълбока вяра. 

Също ако общувате с хора, които имат вяра, вярата ви ще нараства. Но аз 
мисля, че истинската вяра се ражда в трудностите. 

За да практикуваме вяра можем да наблюдаваме и изследваме, но това е 
теоретичен подход. Другият начин е просто да почувстваме това – как Кришна ни 
носи в шепите си. Просто да положим буза в дланта Му. Много по-добре е ние да 
доближим буза към дланта Му, отколкото Той да посегне към бузите ни с дланта си. 

И така, това са елементите на шаранагати, отдадеността. Практикувайте 
благоприятното и избягвайте неблагоприятното – това е входът. Следва 
субективната част – бъдете смирени и отдайте себе си. И обективната част – имайте 
непоклатимото разбиране, че Кришна е поддръжникът и дълбоко вкоренената вяра, 
че Той ще ви закриля. 

„Младият син на Нанда Махарадж, Кришна, ще чуе молитвите на всички 
онези, които търсят подслон при Него посредством тези шест процеса.”  

Така че ако искате Кришна да чува молитвите ви, това е начинът. Чрез тези 
практики ще достигнете местоназначението. Не се налага да ставате мистици, тези 
практики са достатъчни за да достигнете. Това е истинският мистицизъм. 

 
 
 

33. От мрака води ме към светлината 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 7 септември 2006, София) 
 

Тази вечер имахме среща – да се видим с пълната луна. Пълната луна винаги 
ще ни напомня вечно да оставаме в светлината. “Асато маа сат гамая, тамасо маа 
джьотир гамая, мритьор маа амритам гамая4 – от нереалното води ме към 
истинското, от мрака води ме към светлината и от смъртта води ме към 
вечността.” Това е една красива, обща молитва във Ведите, която всеки може да 
разбере независимо от традицията, религията, вярата си или дори езика…  

Но, разбира се общото тълкувание винаги прикрива тайния смисъл. “От 
нереалното…” Кое е нереално? Всичко, което вярваме, че е съвсем истинско, знайте, 
че е просто сън, то е нереално. Например цялото страдание – както и цялото щастие 
– които усещаме така реалистично не е нищо повече от вълничка в океана на нашия 
ум. За да разберем истинското, най-напред трябва да разберем неистинското. Много 

                                                 
4 Брихадараняка Упанишад (1.3.28) 



е трудно да се проумее, че онова, което възприемаме като толкова реално, всъщност 
не е такова. Значението на санскритската дума  “мая” е “не това”. 

От неистинското трябва да дойдем до реалността. Това означава път, 
развитие. Започваме пътешествието си от някъде и трябва да имаме посока. Затова 
се казва, че животът е такава загадка, върху която не бива да разсъждаваме, а трябва 
да преживеем. Защото ако преживеем реалността, тогава ще сме познали лице в 
лице кое е истинско и кое неистинско. Върховният Бог се крие във всичко, дори и в 
сърцата на живите същества. Нека осъзнаем последствията от това, нека разберем 
какво наистина, всъщност означава то! Ако Бог се намира в сърцето ми, значи аз не 
съм независим. Аз се намирам в и под Неговата божествена закрила. И колкото 
повече Му посвещавам себе си, толкова повече Той ще ме одухотворява. 

Казват, че реалността е много по-красива от илюзията. Считам, че като хора 
вие имате някакво разбиране за красотата, например красотата на чувствата или 
красотата на природата. От време на време пътешествам из страната ви и съм 
удивен! Тя е неизчерпаема съкровищница на природни красоти. Досущ като мина от 
красота! Тази природа принадлежи на някого. Притежателят на подобна красота би 
трябвало да е дори още по-красив. Научили сме, че Кришна е син на цвят, кожата 
Му е синя. Имам един приятел; колчем види облак, той пита: “Това ли е цветът на 
Кришна?” Когато посочва пухкавите, бели облачета, това не е Кришна. Но когато 
облакът е тъмносин, натежал от дъждовни капки, това е цветът на Кришна. По този 
начин е толкова лесно да си спомняме своя красив Бог. Когато и да видим нещо 
тъмносиньо, то ни напомня за Него.  

Следващият ред на молитвата е “Тамасо маа джьотир гамая – от мрака води 
ме към светлината.” Обикновено всеки духовен човек жадува за божествена 
светлина, за просветление или нещо от сорта. Не знам тук как е, но в Унгария над 
входа на гробищата пише “Нека има вечна светлина за тях” – за мъртвите. Значи 
всички имат разбирането, че светлината е нещо хубаво. “Нека бъде светлина – и 
беше светлина.” Така че от мрака води ме към светлина; първият прочит е много 
простичък – да, мракът е нещо лошо, той е липса на разбиране, води ме към 
светлината, към просветлението! Просто и ясно! Схванах посланието. Обаче нали 
тъкмо разбрахме, че Кришна е тъмният Бог. Как тогава да съвместя това послание? 
От мрака води ме към светлината – за какво става дума?  

Но тъмният оттенък на Кришна не е обикновен. Неговата тъмнина излъчва 
светлина. Представете си – тъмна личност, която сияе! Интересен парадокс. Все пак, 
какво гласи стиха – от мрака води ме към сиянието, води ме към светлината? Кой е 
мракът – това е Кришна – тъмноликият, тъмносиният. Тогава коя ли може да е тази 
сияйна личност? 

Това се нарича радха-дасям, служенето към Шримати Радхарани. Тя е 
възлюбената на Бога. Тя е и онази, която най-много Го обича. Така че от 
простичкото разбиране, че съществува върховен Господ трябва да стигнем и до 
разбирането за върховната Богиня. Това е истинското просветление във 
ваишнавската традиция, в нашата линия. 

И най-сетне “от смъртта води ме към вечността”. Това послание също е 
съвсем ясно. В повечето случаи хората се боят от смъртта. Обикновено се 
страхуваме от нещо, което не познаваме, което е скрито от нас, тайнствено, 
загадъчно. То поражда известно отблъскване. И тъй като людете не знаят много за 
смъртта, те се боят от нея. Това е тежък психологически товар за повечето човешки 
същества. Въпреки това е лесно, понеже смъртта е само един миг, случва се веднъж 
в живота. Но с напредването на Кали Юга – тази тъмна, желязна епоха – сега хората 
започнаха да се боят и от живота, не само от смъртта! Това е дори по-лошо, защото 
остава с вас през целия ви живот; не е просто някакво събитие, а нещо постоянно. 



Затова докато не виждаме красотата, славата и божествения шанс на живота си, 
можем да се боим от живота, както и от смъртта.  

Но всъщност най-напред трябва да се освободим от фалшивото разбиране за 
смъртност. На второ място трябва да умиротворим интелекта си. И на трето: да 
потърсим удовлетворението на сърцето. Тъй че следвайте тези стъпки: сат – 
проумейте, че сте вечни; чит – умиротворете ума си; и ананда – търсете щастието на 
душата си. Това е пътят от тленността, от смъртта към безсмъртието.  

 
 
 

34. Светците 

(от беседа с Б.К.Тиртха Махараджа, 7 септември 2006, София) 
 

Имам една смирена молба към вас. Нека поразмислим за няколко минути и 
намерим определение за светец. Кой е свят човек? Кого можем да считаме за светец? 
Не е нужно да се разсъждава и интелектуализира кой знае колко. Но какво ви идва 
на ум като споменете „светец, свят човек”?  

Према Бинду: Упълномощен от Бога. 
Тиртха Махараджа: А нима можем да проверим това? Вероятно не можем да 

проверим, но можем да почувстваме. Моля ви, помнете своите версии и не се 
влияйте от онова, което ще чуете от другите! Дръжте на своята дефиниция. Може ли 
поред, та да може всеки един да даде мнение? 

Шямасундара: Някой, който чрез действията си установява пример, който да 
бъде следван.  

Рага: Който свети, сияен човек. 
Рам Виджай: Който познава истината, садху.  
Яшода: Който е посветил живота си на Бога. 
Дамодар: То е включено в самата дума – този, който се е посветил. 
Кешава: Себе-реализирала се душа, която вижда в сърцето си Бога. 
Друг: Който е надмогнал границите между човешкото и божественото.  
Друг: Който е безстрашен. 
Никхилатма: За мен това е човек, който ме привлича, за чието общуване 

копнея. 
Манохари: Който се жертва за другите. 
Кешава: Даса-анудаса, който се стреми да служи на слугите на слугите на 

Бога. 
Друг: Състрадателният. 
Према Лата: Който има способността да превръща другите в светци.  
Вальо: Който може да бъде връзката с вечността, покоя на ума и щастието на 

душата (сат-чит-ананда). 
Нели: Смиреният.  
Рукмини: Който се е доближил до Бог. И до непорочността.  
Друг: Всеки който е достигнал до Бога – без значение какви са били стъпките 

– е светец. 
Друг: Някой, който притежава истинска любов – който изпитва и дарява 

истинска любов. 
Малкият Дани: Чистотата, която разбива леда на тъмнината, превръщайки я в 

светлина и води останалите към развитие.  
Драги: Непорочните хора. 
Ямуна: Онзи, когото като го срещнеш, се влюбваш. Личност, която може да 

удовлетвори и умовете и сърцата на хората. Той изрича прости думи, но успява да се 
докосне до самата сърцевина на всичко. Вижда в сърцата и говори от сърце на сърце.  



Дамодар: Който е много скъп на Бога, понеже е намерил подслон в 
лотосовите Му нозе.  

Друг: В присъствието на един истински светец ще усетя съвсем друга 
атмосфера, ще почувствам удовлетворение, ще бъда просветлен и възвисен. 

Сашо: Който разбира науката за познанието и невежеството и който е станал 
дживан-мукта – преминавайки отвъд цикъла на раждането и смъртта.  

Премананда: Който дарява нежната светлина на луната в сърцето. 
Рага: Слънцето! Слънцето! 
Ревати: Това са отречениците от материалния живот, отказали се също така от 

емоционалните и психологически зависимости, отдавайки всичко, което са, в 
служене на хората и на Бога. 

Друг: Който вдъхновява людете, животните и цветята.  
Ядунат: Някой който се е отдал на светлината, който сам е станал светлина и 

неспирно минава отвъд светлината. И не просто светлина, а божествена светлина. 
Същевременно считам своето определение за доста слабо след всичко, което казаха 
бхактите и си знаех, че имаше още нещо: светецът ти дава много специфичен усет  
за различните качества на светлината. 

Никхилатма: Който е много скъп на всички живи същества и няма врагове.  
Друг: Всички ние можем да станем светци, но първо: трябва да го поискаме, 

второ: да го заслужим и трето: да ни го дадат.  
Яшода: Светецът има способността трайно да променя живота ни към добро и 

да разкрива добрата ни страна.  
Друг: Всяка следваща среща с него те прави все по-добър. 
Друг: Най-напред трябва да се отречеш, след това да се посветиш.  
Друг: Бог, слязъл на земята.  
Друг: Който е в хармония със себе си и с останалите – но пълна хармония.  
Друг: Считам, че всички имат различни светци и въпросът не е какви са, а кои 

са. Кой е моят светец? 
Тиртха Махараджа: Ако обобщим всички тези прекрасни качества, които 

споменахте – да се намери такъв човек, казвам ви, е рядкост. Та кой би могъл да 
отговори на всички изисквания? Отречен и посветен, смирен и сияещ, малък и велик 
– това е рядкост! Понеже вие изредихте пълния списък от божествените качества на 
един светец. Но споменахте някои общи точки. В този ред на мисли бих искал да ви 
цитирам един стих от шастра, от нашата традиция. В него се казва:  

 
“Както реките не носят водите си за себе си, а единствено за другите; 
 и както плодните дръвчета не дават плод за себе си, а единствено за 
другите;  
и както облаците не леят дъжд за себе си, а единствено за другите,  
така и светците не живеят за себе си, а единствено за другите.”  

 
Но това може да го направите само ако сте близо до Бога. Ако сте близо до извора, 
близо сте до същината. Ако живеете за Бога, живеете за всички. Ако живеете за себе 
си, не живеете за никого.  

И от вашия списък аз успях да усетя нуждата, насъщната нужда от 
общуването със свети хора. От този списък всички разбираме, че садху-санга, 
общуването със свети люде е толкова ценно за нас. Защото така е, в компанията на 
чист човек, сърцето ми, животът ми ще се променят. Общуването със светци е много 
ценно нещо в живота ни. Не бива да пропускате възможността.  

Компанията на отдадените трябва да е много стабилна. Ако винаги ценим 
качествата на светците, на светите бхакти около себе си, тогава групата ще е много 
силна. Ако вземете една благовонна пръчица, много е лесно да я счупите. Но вземете 



цял пакет. Опитайте! Почти е невъзможно. Запомнете това. Ако групата на бхактите 
е единна, нищо не може да ви пречупи. Но ако сте сами…  

Трябва да ценим святата компания. Имаме едно мото сред кръговете на 
бхактите: “Един за всички, всички за един.” Затова казваме: “Садху-санга садху-
санга сарва шастра кая лава матра садху санге сарва сиддхи хая5 - oбщувайте със 
светците, общувайте със светците, защото в тяхната компания с лекота ще се 
сдобиете с цялото съвършенство.”  С цялото съвършенство – защото то ще ви бъде 
дарено, отразено върху вас.  

Веднъж велики проповедници седели около Шрила Шридхара Махараджа. 
Знаете ли, той бил такъв човек, който се крие. Винаги се криел, дърпал се назад; не 
излизал от своя храм в Навадвип. Затова – понеже бил светец от висока класа – 
всички ваишнави се стичали при него. Той самият бил свято място за поклонение. 
Людете отивали при него; не се налагало той да ходи при тях. А това е свято място. 
И така, те седели наоколо му, а той меко ги наставлявал: “Проповядвайте! Вървете и 
кажете на хората!” А накрая рекъл: “Давам ви всички права. Упълномощавам ви да 
го направите.”  

Тъй че, ако тези божествени качества се отразят в нас, ако ни облеят, животът 
ни ще се промени. Моля ви, грижете се за това духовно общуване, не пропускайте 
възможността, не пропускайте и миг за такова общуване! Защото когато най-сетне 
пристигнете и се обърнете назад, ще разберете каква е била истинската помощ в 
живота ви. Може би сега картината ни се струва прекалено сложна. Но накрая, 
когато тъкмо сте се завърнали, ако просто обърнете глави назад и проследите какво 
се е случило – всичко ще бъде съвършено ясна и непрекъсната линия, водеща към 
вашата цел. А кои стоят в редици отстрани на пътя ви? Кои ви поздравяват за 
завръщането? Кои павират пътя ви? Това са светите люде. Просто се огледайте 
наоколо и ще ги откриете. 

 
 
 

35. Неувяхващото вдъхновение 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махараджa, 25 ноември 2006) 
 

Вярата е естествено измерение за човешките същества. Без вяра не можем да 
наречем човека човек. Говорили сме вече за вярата. Има различни становища по тази 
тема. Съществува класическото определение: вяра е твърдата убеденост, че 
служейки на Кришна, изпълняваме всички останали цели. Звучи малко теоретично. 
Това е дефиниция според таттва, таттва означава  принцип. Най-напред трябва 
да научим тази дефиниция – че служейки на Бога, изпълняваме всички други цели в 
живота. Ако се съгласим по този въпрос, това си има своите последици. Обичайно си 
мислим, че служейки на себе си осъществяваме всички останали цели. Това е 
скритият подтик на човешките същества да се представят за Бог. Защото според тази 
дефиниция подобен род мислене касае Господа. 

Всъщност, ние подхванахме дискусията от средното ниво, понеже за повечето 
хора вяра означава да вярвам нещо, което не знам. Не е ли така: не знам, затова 
вярвам. Материалистът ще каже: „Ще повярвам ако видя.” А духовният човек ще 
рече: „Ще видя ако повярвам.” Същите думи в различна последователност – и 
значението е напълно различно. 

За нас вярата не е несигурно убеждение. Не е нещо, което не знам и затова 
просто го вярвам. Не – тя трябва да бъде поне твърдата убеденост, че служейки на 
Бога, изпълняваме всички останали цели в живота. Но отвъд тази теоретична 
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дефиниция съществува и расика обяснение, обяснение според вкуса. Това е 
неувяхващият стремеж да бъдем свързани с онзи извор, от който блика 
божественото щастие. О, какво неочаквано определение за вяра! Извор от който 
струи божествено щастие?! Да бъдем свързани?! И свързаността с този извор е 
неувяхващо вдъхновение?!  

Такава трябва да е вярата ни - жива. Това е истинска вяра, истинско 
преобразяване – когато вярата ни оживее. Не е достатъчно на теория да сме убедени 
че да, има Бог, но същевременно да се съмняваме: нима Той съществува?! Има Бог, 
но дали съществува?! Не по този начин! Това трябва да е жива опитност. Отвъд 
теоретичната убеденост важно е да усещаме Бога. Обаче как да получим подобно 
дивно преживяване? Как да го постигнем? Отворете се за божествената милост! 
Недейте да се криете, бъдете смели! 

Най-напред нека изучим началните нива на тази наука. След това трябва да 
бъдем практикуващи; и рано или късно трябва да стигнем до майсторска степен. 
Майсторска степен не в смисъл, че „сега вече вярата ми е съвършена”,но в смисъл, 
че „мога да я прилагам на дело в живота си.” 

И ако наистина вярата прави от човека човек, значи трябва да отглеждаме 
вяра. Как да култивираме вярата си? Отначало сме изпълнени със съмнения: “Защо 
пък да вярвам? Това напълно противоречи на условията в живота ми. Четях си 
бавничко трийсет години, а сега искат да ме научат на бързо четене?! Защо да 
вярвам на това? Имам си своята обусловеност. Привързан съм към нея. Защо да я 
изоставям? Защо да вярвам, че този метод работи?” Ако дадете мъничко доверие на 
процеса, ще го изпробвате. И не забравяйте, обусловеността на илюзията е много 
силна! Тя е много силна, добре си изпълнява задълженията. Целият свят се опитва да 
ни научи, че принадлежим тук, че това е нашият дом. И тогава хората на вярата ще 
започнат да ни обясняват: „Може и да сте тук, но това не е домът ви. Намерете своя 
дом, намерете пътя си към дома, обратно при Бога. 

Всъщност можем да кажем, че религия означава да превърнеш къщата в дом. 
Чувствате ли разликата? Тук сме безпомощни. Безпомощни като риби на суша. 
Трябва да открием естествената си среда, уютния си дом. Затова най-напред нека 
дадем мъничко вяра на процеса – нека пробваме – напук на всички лоши и 
ограничени обусловености, които имаме в живота си. Всичко ни казва: „Стреми се 
към наслаждение!” А идва някой с думите: „Стреми се да служиш”?! Това е 
противоположно послание! Смайващо послание! “Бъди по-смирен от стрък трева. 
Бъди по-търпелив от дърво. Бъди готов да почиташ всички, без да очакваш 
уважение към себе си. Така ще можеш винаги да възпяваш святото име.”6 Звучи 
много непрактично. Но това е доказателство, че вътре се крие нещо. Ако разликата 
между обичайния жизнен стандарт и проповядваното е малка, не вярвайте на това. 
Но ако чуете нещо което е невероятно, непостижимо – устремете се към него! 
Както казват нашите учители, ако ще ходите на лов, нека е за носорог. Недейте да 
ловите дребни зайчета. Екипирани сте с огромна картечница, със специални очила за 
нощно виждане, носите кама като на Рамбо – прицелвате се в мишената и улучвате 
малко зайче?! Нелепо е, скъпи мои! Не, отидете на лов за носорог.  

Не си поставяйте твърде ниска цел в живота. Защото една страна на 
човешката натура е да има вяра. Но друга нейна страна е да се проваля. Така че, ако 
си поставите ниска цел, ще я пропуснете. Поставете си висока цел! Може би поне 
нещо ще постигнете. 

Например, гуру идва и ви дава предано служене. Едно служене. Тогава имате 
шанса да вложите целия си талант да си намерите извинения, успявайки да обясните 
и на него, и на себе си, че “Гурудев, точно това специфично служене е невъзможно 
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да се изпълни.” Но, ако гуру е достатъчно хитър, той ще ви даде десет, или сто 
различни видове служене. Той много добре знае, че няма да ги свършите и стоте. Но 
дори с половината да успеете – това са петдесет постижения. Ако имате само едно 
служене и не го изпълните – това е стопроцентов провал. Но ако имате сто 
ангажимента и успеете поне с половината – това е петдесет процента успех! Затова 
учителите работят на този принцип. Твърде са щедри, ангажирайки учениците и им 
възлагат множество трудни задачи. Поне някои трябва да свършим.  

Това е вяра – когато невъзможното се превръща за нас в нещо естествено. 
Сега се смеете! Но това е вярно, скъпи мои! Вярно е! Нима някога сте вярвали, че ще 
имате възможността да възпявате светите имена на Бога?! Давате ли шанс на 
чудесата да се случат в живота ви? Или сте дотолкова силно обусловени, че се 
съпротивлявате на всяко чудо?! Нека сме готови, нека дадем възможност на чудесата 
да ни обгърнат. 

Шрила Шридхара Махараджа казва, че вярата е най-могъщата сила у човека, 
чрез която можете да прекосите небивали пропасти. Помислете каква сила имате! 
Толкова сте силни! Чрез вярата си от материята можете да достигнете до духа. От 
малкия си аз можете да достигнете до Вселенския Аз. От ума можете да достигнете 
до сърцето си. Разстоянието е малко, но пътят е дълъг.  

 
 
 

36. Притчата за Млечния Океан 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.11.2006, София) 
 

Трябва да развиваме своята вяра – не в настроение на предизвикателство, а по 
позитивен начин. Подобно на историята с полубоговете, когато започнали да 
избиват Млечния Океан. Това било толкова тежка задача, че макар и много силни, те 
не били достатъчни, за да я изпълнят. Затова им била нужна помощ. И тъй, те се 
обърнали към естествените си врагове, демоните:  

 
− Елате да ни помогнете! Нека направим едно съвместно предприятие, общ 

бизнес. Пък ще си поделим благата. 
Договорили се:  

− Добре! Какъв е залогът? Какво ще постигнем? 
− Амрита, нектарът на безсмъртието. 
− Бива, звучи хубаво. Да действаме! Каква е задачата? 
− Ами ето го Млечният Океан; трябва да го избием. 
− Как да го сторим? 
 
За избиването е нужна пръчка. Така че те поставили планината Мандара – един 
огромен хълм – вместо бъркалка. Но ако сложите планина в океана, тя просто ще 
потъне на дъното. Нужна им била опора. Затова Вишну в облика на Курма – 
огромна божествена костенурка – дошъл да поддържа всичко. 

Можем да си помислим, че дори Вишну бил готов да служи на съвместното 
предприятие на демоните и полубоговете, което е чудесна идея как Бог от смирение 
е готов да помогне на подчинените си. Но всъщност историята е малко по-различна, 
защото Курма я сърбял гърбът. А знаете, на костенурката й е трудно да си почеше 
гърбината. Затова хълмът Мандара трябвало да бъде поставен на гърба й, за да го 
чеше.  

Освен това, за да се движи бъркалката е нужно въже. Знаете как избиват: 
дърпат въжето и така бъркалката се движи. Но, за да се задвижи бъркалката на 
вселенския Млечен Океан е нужно доста яко въже. Затова те използвали за въже 



Васуки, божествената змия. И знаете ли, имало надпревара между полубоговете и 
демоните: кой от коя страна да държи въжето. Демоните си рекли: “Да го хванем 
откъм опашката не е престижно.” И нагласили така нещата, че да държат Васуки 
откъм главата. Хубаво, но полубоговете се подсмихнали под мустак: “Добре, 
съгласни сме да хванем опашката.” Сетне започнали да избиват. Усилието било 
тежко и Васуки зор видял – дотолкова, че започнал да бълва огън и жупел от устата 
си. Така демоните, намирайки се в престижната си позиция при главата на Васуки, 
загубили понеже били опърлени и опушени.  

Но в крайна сметка съвместното предприятие проработило. Знаете, когато 
избиваш млякото то започва да се разделя и отгоре изплуват различни неща. И какво 
се появило най-напред на повърхността на Млечния Океан? Първа се появила 
отрова, отровата халахала. Търсели нектар, а какво добили? Отрова! Страшно опасна 
отрова, способна да унищожи цялото творение. Нуждаели се от помощ, защото и 
двете страни ги грозяла смърт. Тогава дошъл Бог Шива и просто изпил цялата 
отрова: “Аз мога да я поема, няма проблем.” Понеже е господарят на йога, той 
задържал отровата в гърлото си. Не умрял, но все пак отровата дала някакъв ефект – 
шията му посиняла. 

Тогава демоните и полубоговете можели да продължат да разбъркват. И 
започнали да се появяват първите съкровища. Кое било първото? Излязъл конят 
Учхаишрава, излязъл Аиравата – слонът на Индра, излязла Лакшми Деви и толкова 
много други скъпоценни неща, но все още трябвало да почакат за нектара. 
Дханвантари също се появил – вселенският лекар и авторитет по Аюр Веда. И най-
сетне изплувал нектарът. Тогава те започнали да си го поделят, да си го крадат, но не 
искам да навлизам в тази част от историята. И така, разбивайки вселенския Млечен 
Океан, в крайна сметка те се сдобили с амрита. 

Можем да кажем, че Млечният Океан символизира живота ни. Трябва да 
„избием“ живота си. Защото океанът на нашия живот е цял изпълнен със съкровища. 
Трябва да вложим всички сили, които имаме – добри и лоши – да обединим всичките 
си добри и зли сили и навици, за да “избием” океана си и да получим нектара. 
Трябва да поставим Вишну, Кришна, за основа на този процес. И не се изненадвайте, 
когато започнете да избивате своя океан, че първият резултат ще е някаква отрова. 
Очаквате нектар, а се явява отрова. Очаквате щастие – идват трудности. Не се 
изненадвайте, понеже е казано, че най-напред получавате по-незначителното. Първо 
един малък горчив хап. След това идва нектарът. Знаете, има някои лекарства, които 
са много горчиви и много трудни за преглъщане. Но тогава лекарите изхитряват 
пациентите. Слагат на дъното нещо много сладко. Има едно масло със специфичен 
вкус – рициново масло. На дъното на чашата сипват някакъв много хубав сок, а 
отгоре е ужасното масло. Така че, ако го гаврътнете, ще усетите само сладкия вкус. 
Така действа илюзорния процес на лекарите.  

И така, не се изненадвайте ако най-напред излезе отровата. Това е необходима 
част от лечението. Но има такива, които са способни да поемат тази отрова. Затова 
една от функциите на Шива е да отнема отровата ни. Той може да ни помогне в това 
отношение. Гуру е досущ като Шива, който изпива отровата. Бог е основата. 
Бъркалката е дандата на саннясите. Въжето е вашата джапа-мала. Отровата, мисля, 
можете да я разпознаете. Ще я различите като излезе: “А, значи това е!” Но, когато 
започнат да излизат съкровищата, в тяхно лице разпознаваме различните страни на 
божествените благословии. А останалите драгоценности от океана са като добрите 
качества на преданоотдадените.  

И най-накрая, след толкова много придобивки, ще се сдобиете с нектара. 
Нужни са усилия. Нужни са благословии. Казва се, че божествената милост става 
активен принцип при човешките същества. Запомнете това: благословиите започват 



да действат при хората! Също се казва, че както колата не може да се движи на едно 
колело, без човешки усилия никаква божествена милост не може да ви помогне.  

 
 
 

Грешките се превръщат в украшения 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.11.2006, София) 
 

Ако имаме преданост към Кришна дори грешките ни стават прекрасни. Затова 
можем да кажем, че един ваишнава или бхакта винаги е добър, не съществува лош 
бхакта. Бхактата бива добър, по-добър и най-добър. Даже един млад, неопитен 
преданоотдаден е като нешлифован диамант, в груб вид. Дори в такова състояние 
той е много ценен. Но когато се превърне в брилянт след като бъде обработен с 
внимание и полиран, тогава ще засияе с целия си блясък. Ако всички предани са като 
нешлифовани диаманти, нужен е майстор, който да ги превърне в брилянти.  

Можем да кажем, че брилянтът е същината на диаманта. Тогава какво е 
диамантът? Той е същината на графита, и в крайна сметка на въглена. Ала нещо 
трябва да се добави към въглена, за да стане той диамант. Какво именно? Време и 
налягане. Силно налягане. И двете са необходими. Това не означава големи 
страдания; то просто е процес. Трябва да платим цената. Защото въглищата ги 
хвърляте в печката и се възползвате единствено от топлината им. Обаче не изгаряте 
брилянтите си, понеже те носят различна вибрация. Никоя жена не би била толкова 
глупава да се украси с черни въгленчета. Но знаете, в началото на любовната 
история, бъдещият съпруг идва с пръстен с брилянт. Няколко карата, няма дори един 
грам. Но ако донесете десет килограма въглища, за да спечелите дамата – няма да 
свърши работа. Въглищата и диамантите носят различна вибрация. Всички ние 
трябва да станем шлифовани диаманти. Недейте да си оставате въглени. 
Безсмислено е да миете въглена – той ще си остане черен. Но ако му осигурите 
налягане и време, тъмният чер въглен може да стане прозрачен диамант. 

А как да използваме лошите си страни в духовния процес? Нека видим кои са 
лошите страни, лошите елементи в живота ни. Кои са нашите шест врагове? Кама 
(похотта), кродха (гневът), лобха (алчността), моха (илюзията), мада (лудостта) и 
матсаря (завистта). Кама, кродха, лобха са трите основни врага. Как бихме могли да 
ги използваме? Нима можем да приложим в духовния процес кама?! Да вземем 
примера с Кубджа. Кубджа била гърбава жена. Но тя страстно обичала Кришна. И 
любовта й била толкова силна, тя толкова много искала да Му служи, че в живота й 
настанала голяма промяна. Знаете ли, Кришна има специфичен вкус. Той не харесва 
гърбави жени. Харесва красавици. Затова когато Кубджа донесла делва със 
сандалова паста, поднасяйки я на Кришна с всички молитви, Той си рекъл: “Не ми се 
нрави снагата на тази млада девойка, я по-добре да я пооправя малко.” И така, Той 
настъпил стъпалата на Кубджа, приковавайки я към земята и я уловил за шията. 
Ненадейно изкривеният й гръб се изправил. И чрез божествения досег от 
съмнителна, красотата й станала невероятна. Така че ако имате такава страстна 
любов, такова кама-отношение към Бога, можете да го вложите без проблем.  
Ами кродха, гневът? Трябва да се гневите на грешките си. Това е най-доброто 
приложение на гнева! Лобха, алчността? Говорили сме преди, че без истинска 
алчност не можем да уловим Кришна. Нужна е духовна алчност, жажда за бхакти. 
Сетне моха, илюзията. Как можем да използваме илюзията в бхакти, където става 
дума за просветление!? Целта е просветление, а прилагаме илюзия – та това е 
невъзможно! Не, дори илюзията можем да вложим и да Го обожаваме, защото 
искаме да забравим за величието на Бога. Копнеем за личен Бог, за приятелски Бог, с 
когото е лесно да се сближим. Това също е вид илюзия, но божествена илюзия. 



После мада, лудостта. Нека сме луди по Кришна! Нека екстазът ви не е 
благоприличен! Все едно култивиран пожар – не, пожарът трябва да си е див! И 
последното е завистта, матсаря. Нея не можете да я ползвате. Завистта няма място в 
духовния процес. Тя е единственото нещо, което трябва да остане извън него. 
Всички останали грешки могат да се приложат. Дори тези врагове могат да участват 
в израстването ни. 
 
 
 

38. Кучето пазач 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София) 
 

“Манаса дехо гехо – моят ум, моят дом, моето тяло – всичко посвещавам и 
жертвам за Теб.7 Покланям Ти се и отдавам всичко в лотосовите ти нозе. Ти си 
всевишният Бог. Моля те, приеми ме за куче пазач пред вратата си.” 

Тази песен е плачът на Бхактивинода Тхакура. Той поставя много висока цел. 
“Каквото имам, поднасям го на Теб. Имам тяло, имам ум, имам дом. Всичко Ти 
отдавам. Не запазвам нищичко за себе си.” 

Красиви слова! Сърцето полита – да, това е което искам да направя! Но дойде 
ли време да поканите у дома и да изтърпите някой гост за повече от уикенд, започва 
да става трудно. “Предоставям ти дома си” – наистина ли имате това предвид?! 
“Посвещавам ти тялото си” – разбирате ли какво значи това?! “Отдавам ти ума си. 
Умът ми вече не ми принадлежи – давам го на Теб.”  

Какво означава да предоставиш дома си? Означава, че ще си гост в 
собствения си дом; или най-много слуга. Няма да си вече собственик. Затова 
Бхактивинода казва: “Дръж ме на вратата си като куче пазач.” Кучето не живее 
вътре, а отвън. Тъй че, ако искаме да предложим дома си на Кришна, нека сме 
готови да живеем отвън.  

И понеже всички сме гости в тази вселена, някой е домакин тук. Кой е 
домакинът – Бог в крайна сметка. Ние живеем в Неговия дом. Не, че Той живее в 
нашия дом, а ние живеем в неговия.  

Най-напред предлагате дома си – това е съвсем лесно, понеже той е нещо 
извън вас. Да поднесем нещо, което не сме самите ние е лесно. А след това 
Бхактивинода Тхакура казва: “Но аз ти поднасям и тялото си. Дори и тялото не ми 
принадлежи.” Това е по-изискваща саможертва. Защото тялото ни е толкова скъпо. 
То е нашият инструмент, с който изразяваме себе си. Чувстваме го като най-важното 
си притежание. Толкова се гордеем, че имаме това тяло. Да го предложим означава 
да поднесем всичките си дейности в божествено служене. По-лесно ли е да се 
предложи тялото отколкото дома? По-трудно е. Но най-трудното е да поднесем ума.  

“Подарявам ти ума си.” Как можем да поднесем ума си? Как можем да 
посветим ума си на нещо? Една от дефинициите за любов е ”Мисля си за теб често”. 
Това е начинът да дарим ума си. “Не мисля за себе си, а мисля за теб поради 
емоционалната връзка.” Точно както кучето е свързано с господаря си чрез 
каишката, по същия начин и нашият ум трябва да е привързан към Кришна с 
веригата на божествената любов  

„Моят ум, моето тяло, дома си отдавам на Теб. Вземи ме като куче пазач 
пред вратата си. Ще ме държиш на къса верижка и ще ме храниш, а аз ще стоя на 
прага ти. Онези, които са против Теб, няма да ги пусна да влязат, ще ги държа 
отвън.” Кучето не се счита за кой знае колко висше животно. Но някои добри черти 
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могат да се усвоят от него. Например вярност към господаря. Разбира се, трябва да 
покажем на кучето кой е господарят в къщата. В началото се налага един път да го 
победим. Но сетне то ще знае: „Той е шефът”. И после каквото и да се случи, ще ви 
следва. Дори и да го биете, ще ви обича още повече, ще ви се покорява още повече. 
Така че, ако си куче пред вратата на Кришна, бъди готов понякога да получиш по 
някое наказание щом не се държиш както трябва. Но ще получиш и прасадам. Той 
ще се погрижи за теб.  

“И ще ме държиш на къса верижка.” Къса верижка означава, че си близо до 
господаря си. Точно както преданият. Преданият може да действа на дълга каишка; 
или на къса верига. Но липсва ли пълна отдаденост, никое от двете няма да е от 
полза. Виждал съм, всички сме виждали във ваишнавската история,  че някои 
бхакти получават голяма свобода – могат да правят каквото си искат. Учителят им е 
толкова толерантен, че им дава голяма свобода. Но тогава те прекратяват някои от 
духовните си практики. Други са на съвсем къса верига – и вършат същото. Така че 
няма значение къса или дълга е верижката ви, значение има какво е нивото на 
вашата отдаденост.  

“Онези, които са против Теб, няма да ги пусна да влязат, ще ги държа 
отвън. Ежедневната ми храна ще са остатъците от прасадама на Твоите бхакти. 
Безкрайно щастлив ще пирувам с тези останки! Независимо дали седя или лежа, 
непрестанно ще медитирам върху Твоите лотосови нозе. Когато и да ме повикаш, 
ще скачам, ще танцувам и ще идвам при Теб. Макар да нехая за живота си, ще съм 
щастлив през цялото време. Ти си моят единствен закрилник.” 

Въпреки че тези слова са интерпретация на друга песен, ако наистина 
предложим своите тяло, ум и дом, такова би следвало да е положението ни. Ние не 
се стремим към престижна позиция, подобна на тази на Брахма, но „ако е нужно да 
се родя отново, копнея да живея в дома на някой ваишнава. Не ме привличат 
материалните наслади или освобождението. Имам едно-едничко желание – да съм 
Твой вечен слуга живот след живот.” 

Затова Бхактивинода Тхакура се моли по този начин – за да ни напомни да 
приемем смирена позиция, предлагайки всичко, което имаме и да живеем в това 
настроение на отдаденост. 

 
 
 

39. Щедрост и жертва 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София) 
 

Изискванията са високи. Кришна не се удовлетворява с малко. Той иска 
всичко. Но все пак е достатъчно търпелив да ни помогне да проумеем това. 
Спомнете си, отначало Той просто ви приканва да пожертвате за Него малко вода, 
цвете, плод… Това е икономична религия. Съвсем евтина. “О, това мога да си го 
позволя! Малко вода за Бога – бива! Не е кой знае какво. Това е тъкмо за мен, не е 
някаква скъпа религия.” Но сетне, в следващия стих, помните, Той казва: “И всичко 
останало...” Чух, че вашият лидер тук, Тодор Живков, имал един специфичен жест с 
длан, нали? Научил го е от Кришна. Най-напред казва: „мъничко вода”; а след това: 
„и всичко друго – каквото и да правиш, каквото и да жертваш, каквото и да даряваш, 
каквото и да имаш – просто Ми го дай!” Той е такъв, помага ви да давате. Наричат 
Го Хари – този който взема. Той ще отнеме всички наши… не точно притежания, но 
нашите привързаности.  

А в това отношение Кришна има добър помощник, наричат го гуру. Веднъж 
имаше една група отдадени – всъщност става дума за мои духовни братя. Живееха в 
една ферма, и както знаете, младите хора са привързани към колите. В крайна сметка 



купиха една „Волга” – от старите, пълнa бракма, неспособна да се движи изобщо. И 
през повечето време пуджата се въртеше около колата, всички я обожаваха – дано 
пък да тръгне някога. Следващата седмица Гурудев8 дойде и разбра, че са купили 
кола. Той незабавно каза: “Какво? Кола във фермата? Веднага я продайте!” По-късно 
отново дойде; беше минало време, а на тях им се налагаше да работят, така че отново 
имаха кола – друга „Волга”, но тази поне работеше. Тогава Гурудев отново 
пристигна и каза: “Какво?! „Волга”?! Защо не вземете по-добра кола?” Защо? Защото 
първият път е било привързаност: “О, непременно ни трябва кола!” Вторият път 
било фалшиво смирение: “Е, и „Волга” ще свърши работа.” Затова гуру идва и 
отсича всички фалшиви идеи – било привързаност или фалшиво смирение. Досущ 
като Кришна: отначало е много внимателен към теб, след което ти помага да се 
квалифицираш.  

Лесно е когато това настроение за даване, за раздаване се прояви още от 
началото у предания. И не е необходимо да се дава физически. Ако си готов да го 
сториш – играта е приключила, научил си урока. Точно както Васудева – какво 
направил той когато Кришна се родил? Дарил милиони крави – в ума си. Защото, 
когато се роди момче, обичайно родителите раздават богатства. Даряват на 
брамините, на нуждаещите се, понеже това е благоприятен момент. Но те живеели в 
затвора и той реално нямал достъп до кравите си, затова какво направил? Дарил ги в 
ума си.  

Можем да си кажем: „Ето пак, колко икономично! Това е то! Достатъчно е да 
се подарява наум. По стойност е същото. Значи мога да си запазя моите крави. Инак 
в ума си съм много щедър.” И разбрах колко деградирала е ситуацията в момента! 
Разбирате ли, индийците знаят много добре какво значи да даваш дарение: “Това е 
мой дълг. Не е за другия, за мое благо е.” Веднъж срещнах едно семейство – 
съпругът беше индиец, съпругата унгарка. Те дойдоха в храма, но преди да потеглят 
взели малко ориз, туй-онуй за подарък, за дарение – по-късно жената ми разказа 
това. Аз разговарях със съпруга – имахме много хубава беседа – и накрая те вече 
трябваше да си тръгват. И когато мъжът излязъл от стаята, жена му му казала: “Ето 
го дарът, който искаше да дадеш.” А той рекъл: “Я по-добре да не го даваме. Този 
човек няма нужда от нищо!” Останах удивен колко ловък е умът! Бях смаян, без 
думи!  

Недейте да сте с такъв измамен ум! Ако сте казали нещо, ако сте казали „това 
е за теб”, дръжте си на думата. След като сте казали: “Къщата ми, домът ми, тялото 
ми, умът ми са Твои” – тогава направете го! Недейте да мамите!  

Хубаво е да  получаваш, сладко е да  получаваш. Но по-сладко е да даваш. Да 
направиш някого щастлив – това е истинското щастие. И ако с мъничката си жертва, 
с мъничката си посветеност направим Кришна щастлив, тогава и цялата вселена ще е 
щастлива.  

Тъй че, стъпка по стъпка. Най-напред трябва да стигнем до позицията да 
даваме. Но препоръката е: дори да си толкова беден, че да нямаш нищо, поне дай 
малко пепел. Пепел всеки може да даде. Дай нещо! Дай времето си. Дай вниманието 
си. Кришна Бхакти не е въпрос на пари. Дай нещичко за Него. По този начин трябва 
да разберем, че не искаме да запазим за себе си. И ако процесът е хубав, в крайна 
сметка ще можем да дадем всичко, което имаме. А ваишнавите, писанията, гуру ни 
учат на това. Представете си, че гуру идва и казва: “Сега пожертвай всичко и посвети 
напълно живота си, откажи се от всичките си материални привързаности!” Идва и 
отведнъж ви казва това – ще можете ли да го сторите? Най-вероятно няма да можем. 
Е, не знам какви са вашите способности, но аз не бих могъл. Затова те следват 
постепенен процес. Гуру идва и ти казва: „Мантрувай толкова и толкова кръгове.” 
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Или ти казва: “Измий пода, насечи дърва, донеси вода.” Толкова можем да 
направим! Това е тренировъчен процес: когато гуру каже нещо, трябва да отвърнем: 
„Да!” Колкото и да ни е трудно, трябва да кажем: Да!” Защото ако накрая той каже: 
“А сега изостави всичките си привързаности”, ние ще речем: Да!” нали, понеже сме 
тренирани да казваме „Да” и да вършим работата! Така че гуру е добър треньор, 
винаги ви подтиква да се справяте по-добре. Защото наближава Олимпиадата и 
трябва да се представите във върхова форма.  

Даването е радост. Жертвата е радост, казва Шрила Шридхара Махарадж. 
Прекрасен израз! Жертвата е радост! 

 
 
 

40. Привързаност и любов 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София) 
 

Кришна не се интересува от това, което Му давате, понеже бездруго всичко 
Му принадлежи. Но онова, което искате да запазите за себе си – то привлича 
интереса му. Как става така? Много пъти сме обсъждали историята за Кришна, който 
е Макханчхор, крадец на масло. Той краде маслото от запасите на Майка Яшода, но 
това не Му стига, ами ходи при съседите да обира и техните запаси. Можем да 
говорим подробно за историята, но нека се съсредоточим в същината. Съседките са 
обезпокоени и се оплакват на Майка Яшода: “Хей, хлапето ти идва в домовете ни и 
краде нашето масло.” Тогава Яшода се опитва да се скара на Кришна: “Защо ходиш 
у съседите? Имаме достатъчно масло за Теб. Знаеш, че у дома маслото е само за 
Теб.” Ала на Кришна не Му е достатъчно маслото, което е отделено за него. Той иска 
онова масло, което се крие от Него, което гопите искат да запазят „за себе си”, така 
да се каже. Съгласихме се, че маслото е есенцията на животинското царство. А 
животните са есенцията в битието на пастирите. Тъй че то е есенцията на самия им 
живот! Те искат да го запазят, да го скрият, да го съхранят. Но Кришна ще дойде и 
ще го присвои.  

Така че внимавайте! Кришна е крадец на масло. Ако искате да си запазите, 
ако искате да скриете есенцията на живота си, Той ще дойде и ще ви я отмъкне. По-
добре да Му я дадем! Защото каквото не дадем, ще изгубим. Но дадем ли, губим 
единствено привързаността си.  

За майката се препоръчва да вижда Кришна в детето си. Или ако е момиченце 
- Радха. Тогава ще сте привързани посредством него или нея към Кришна. Такъв 
трябва да бъде подходът ни: Бог е дошъл при мен в този човек. Затова съпругът е 
богът в семейството. Но съпругата е богинята в семейството! Кой е по-силен – богът 
или богинята? Няма да влизам в повече подробности, разсъдете сами. Ако имаме 
това разбиране - да се отнасяме към човека до нас като към бог – това е съвсем 
различно ниво на човешко общуване. Но тогава виждаш че: “Добре, обаче детето ми 
не се държи като бог.” Или осъзнавате че “Богът на дома, съпругът ми, не е прав, не 
отговаря на стандартите!” Ала това си е негова работа; вашата работа е да имате 
виждането.  

Да се отречем от привързаността към хората – това е тежка работа. Но слава 
Богу, ние следваме пътя на привързаността. Защото ако само се отричахме, тогава 
бхакти щеше да горчи. Обаче всички казват, че бхакти е сладка. Как тъй е сладка? 
Каква е причината за нейната сладост? Привързаността. Това е рага, рага бхакти, 
отдаване в привързаност. А ако сме привързани към нещо по-висше е много лесно да 
се откажем от по-низшия тип връзка. Ако можеш да се качиш на Мерцедеса си, ще 
забравиш за колелото. Е, този пример не е съвсем точен, защото по-добре да слезем 
от Мерцедеса и да яхнем колелото – нравствено и екологически е по-правилно – но 



мисля разбирате какво имам предвид. Ако имате по-добра възможност, ако имате по-
висш вкус е много лесно да се изостави по-низшия. Казано е в Гита”: “Можеш да се 
откажеш от по-низшия вкус ако си зърнал дори само частичка от по-висшия.”  

Така че недейте да се отказвате от привързаностите си; пренесете ги. От 
смъртното човешко същество, насочете ги към Бога. Но как да се грижим, как да сме 
отзивчиви, без да сме привързани? Това е изкуството на семейния живот. Да 
изпълняваш задълженията си, без да очакваш нищо в замяна. Трудно е. Но вие, 
майките, знаете нещичко за това. Можем да го направим ако застанем малко встрани 
от ситуацията, в която се намираме. Ако сме се вглъбили напълно и сме забравили 
себе си в това, което вършим, тогава е по-трудно. Но имате ли мъничко дистанция, 
ще можете да видите картината. Тогава ще си подготвена, че сега отглеждаш детето 
си, бършеш му дупето, но след двайсет години то ще каже: “Не, майко. Аз си 
тръгвам по своя път.” Въпреки това какво трябва да правиш сега? Да му бършеш 
дупето. Не е проблем. Нашият идеал е да станем смирени слуги. И ако животът ми 
дава шанс да стана смирен слуга – какво лошо?  

Извисявайки нивото на съзнанието си можем да се справяме по-добре. Тъй че 
давайте свобода. Искате ли свобода за себе си? Нужна ни е. Може и да сме се 
посветили, ала то е по свободна воля: „Искам да правя това!” Но желаем тази 
свобода на избора, нали? Затова предоставете я и на другите. Каквото искате за себе 
си, осигурете го на другите.  

Привързаността ще донесе страдание, любовта - болка. Това е божествена 
математика. Уравнение. 

Така че моля ви, култивирайте това, което имате, защото то е съкровище. 
 
 
 

41. Четирите роли на мъжа 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София) 
 

Мъжете имат четири роли. Едната е на воина. Мъжът трябва да бъде истински 
мъж. Обикновено смятаме, че мъжът трябва да е боец. Затова, ако отидете на 
тренировка по бойни изкуства, ще срещнете там основно мъже. Понякога ще 
намерите и жени – с мъжки характери. Това е една класическа роля за мъжа. Бог 
също е боец. Ние обожаваме Кришна като Бога - воин. Той е готов да се сражава за 
справедливостта. Кришна е готов да се сражава за вас! Това е една божествена роля 
за човешките същества.  

Втората основна роля за мъжа е царят. Цар не означава само наслаждаващ се 
от висш ранг, но закрилник, доброжелател. Той се грижи за поданиците си, не само 
да събира данъци от тях и да ги тормози, но се и грижи. В Индия навремето имало 
един махараджа; когато и да излезел от палата си, раздавал златни и сребърни 
монети колкото тежал самия той. Колко пъти президентът излиза от двореца си? А 
колко раздава? Онзи човек не само прибирал, но и раздавал. И царят не трябва да се 
грижи само в материално отношение, но и в духовно, защото се казва, че царят 
поема една осма част от кармичните последици на поданиците си. Добре ли е да си 
цар? Замислете се: колкото повече поданици имате, толкова повече кармични 
реакции на главата ви. Ето защо поданиците трябва да се покоряват на закона. А 
царят трябва добре да си изпълнява задълженията. Ние обожаваме Бога и като цар. 
Кришна е нашият Бог, Той е и нашият цар. Затова поставяме на главата Му корона. 
Но Той не е като земните царе, които отнемат само една осма от кармата ви. Той е 
трансцедентален, божествен цар. Той може да отнеме на сто процента вашата карма. 
Хубаво ли е да сме поданици на такъв цар? Готови ли сме да Му плащаме данъците 
си? Той е добър цар. 



Третата роля за мъжа е любовникът. Срещали ли сте такъв тип любовници? 
Като трубадурите от Средните Векове? Това е като някакъв остарял антагонизъм в 
двадесет и първи век. Но тези любовници не са били физически любовници, а 
духовни. Без любим не може да има влюбен. Ние обожаваме Кришна като любовник 
Има различни видове любовници. Някои са в малък мащаб. Те са верните, 
преданите, които обичат само един. След това идват любовниците със средни 
възможности; те се стремят да обичат все повече и повече. Но както знаете, 
човешките способности са ограничени. Ала способностите на Бога са безгранични. 
Кришна е толкова привлекателен, че не само една, две или няколко жени тичат 
подире Му, а всички жени в трите свята са влюбени в Него. Може би е малко 
смайващо да чуем, че можем да се влюбим в Бога. Но е по-лесно да го разберем 
когато жените се влюбват в представителите на Бога. Можете да се влюбите в 
представителя. Защо? Защото той представя някого. И сега, без да навлизаме в 
подробности, дамите имат високи очаквания. Понякога тези очаквания единствено 
Бог може да осъществи! Човешко същество на тази земя не може да ги сбъдне. 
Затова ние обожаваме онзи Бог, който е способен да заплени всички ни. Той е 
Върховният Любовник. А ние можем да бъдем неговите върховни любими… Е, 
може би не върховни, но можем да бъдем Негови любими. Това е романтичният 
аспект на човешката природа. Какво остава? Мистичната роля. 

Мистичната роля е вълшебникът. Магьосникът, монахът, свещеникът – това е 
мистичната роля на човешкото същество. Той не тича подир любовта, не се стреми 
към силата, не гони властта. Но търси единение с Бога, unio mystica – мистично 
сливане, среща с Всевишния. Тази четвърта роля се счита за най-висша при мъжете. 
И ние обожаваме Кришна като най-висшия магьосник, върховния вълшебник.  

Веднъж един фокусник дошъл в Кришна Баларам мандир на посещение при 
Шрила Прабхупада9. Това се случило във Вриндавана, а знаете ли, във Вриндавана 
има добри магьосници. Този човек из един път започнал да сътворява скъпоценни 
камъни. Или пък изваждал рупии от ушите на Шрила Прабхупада. Въобще правел 
смешни шеги. Бхактите били леко объркани, но Прабхупада се смеел и се 
наслаждавал на представлението. Сетне изведнъж променил настроението си и 
казал: “Не. Твоята магия е нищо в сравнение с моята. Ти си способен да създаваш 
някакви си камъни и рупии, но аз мога да променя тези младежи и девойки и да ги 
избавя от смъртта. От тлението мога да ги изведа към безсмъртието.” Мритьор маа 
амритам гамая. Това е истинската магия – от смъртта да достигнете до вечността. 
Затова този четвърти тип се счита за най-висш. И ние обожаваме Кришна като 
върховния магьосник. Защото за Него невъзможното е възможно. 

Мисля, ако се съгласим, че Бог е най-добрият боец – Той се сражава за вас, 
бори се да ви освободи ; ако се съгласим, че Той е най-добрият цар, който съвършено 
се грижи за вас; ако се съгласим, че Той е най-добрият любовник, който ни пленява; 
и ако се съгласим, че Той е най-великият вълшебник, който ни омагьосва с 
божественото си обаяние – тогава защо да не се оставим, защо да не се предадем на 
такава сладка и могъща грижа?!  

 
 
 

42. Мрежата на обусловеността 

                                                 
9 Шри Шримад А.Ч.Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896-1977) – духовен учител,  

велик проповедник на любовта към Бога. Разпространява бхакти в западния свят. 

Основател на Международно общество за Кришна съзнание (ИСКОН) 

 



(от лекция на Б.К. Тиртха Махарадж, 26.11.2006. София) 
 

Ние практикуваме Бхакти йога. Бхакти означава божествена любов, а йога 
значи връзка. Всеки обича да е свързан. Щом сме се родили тук на тази земя, ние сме 
свързани. Дишаме един и същ въздух. Живеем на една и съща повърхност. 
Споделяме подобни проблеми. И би трябвало да живеем за най-висшите идеали.  

Ние сме свързани и тази връзка има влияние върху нас. Само си представете, 
помислете – колко много влияния има в живота ви!? Вие сте син на майка си или 
баща на сина си; съпруг на жена си или глава на семейство; поданик на държавата, 
приятел на приятелите си, враг на враговете си. Имаме различни роли, толкова 
много различни роли. Животът ни е досущ като мрежа. И тази мрежа определя 
разните ни роли.  

Тези роли ни обуславят и ние сме свързани с тях. Ако направите списък колко 
различни роли и колко различни заетости имате, списъкът ще е дълъг. И просто си 
представете, ако из един път изгубите всичките си обусловености, ще почувствате 
“Изгубил съм себе си!” Представете си: губите семейството, губите работата си, 
губите личната си карта – изведнъж голям проблем! При нормални обстоятелства си 
мислим, че сме някакви - такива или онакива – имаме фалшиви отъждествявания. 
Намираме се под влияние на своите роли и на мрежата. Малцина са готови да 
потърсят истинската си идентичност. А още по-малко са ония, които са готови да 
променят своята самоличност. Но има едно основно правило. Искаш ли да се 
отървеш от някакво влияние, трябва да се поставиш под друго влияние. Това е важно 
послание, моля ви, внимавайте! Ако чувствате някакво бреме върху сърцата си, 
върху плещите си, това идва от обусловеностите, които имате. Затова избавете се от 
тези обусловености! Ала това е възможно единствено ако се оставите на друга 
обусловеност. Само че вместо горчивата обусловеност, изберете сладката. Илюзията 
– или мрежата на обусловеността – ви учи с пръчка. Кришна също ни учи, но 
неговата пръчка има дупки. Неговата пръчка е флейтата Му.  

Така че поставете се под божествената обусловеност! Елате под божественото 
влияние! 

Животът е… Какво е животът? Някои казват път, река. Твърде оптимистично. 
Бъдете повече реалисти. Страдание. А още по-песимистичните могат да рекат: 
животът е провал. Някой ми беше казал, че светът е кораб, който бързо потъва. Да, 
без божественото влияние нашият живот е провал. Затова призовете божественото 
влияние в живота си! Не сме родени, за да страдаме. В крайна сметка този живот е 
шанс да се сдобием с опит и да изразим връзките си. Вместо да страдате за самите 
себе си, бихте могли да служите на Върховния Бог в щастливо настроение. Вместо 
липса можете да имате пълнота.  

Животът е приключение. Ние сме гости тук. Желани или нежелани – не зная, 
но ние търсим своя дом. Защото или сме у дома, или изпитваме носталгия по дома 
си. Вие чувствате ли се вкъщи? Или усещате, че копнете да намерите пътя обратно 
към дома, обратно при Бога? Затова оставете се, радостно се предайте на 
божествената закрила. 

Трудно е да се откажем от привързаностите си, но Кришна може да направи 
тази магия. 

 
 
 

43. Какво обичаме у някого? 

(от разговор с Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006, София) 
 



Тиртха Махарадж: Какво обичаме у един човек? Размислете половин 
минутка за себе си. 

Някой: Считам, че харесваме божественото качество у човека, неговата душа,  
която е израз на любовта, добротата и милостта.  

Тиртха Махарадж: Мисля, че ти даде окончателния отговор! 
Хари-лила: Първата част от моя отговор всъщност е като тази. Но ние 

харесваме хората и заради различните начини, по които ни удовлетворяват. В най-
добрия случай обичаме душата им като искрица от Бога.  

Малкия Дани: Обичаме това, което ни липсва.  
Друг: А трябва ли да има някаква причина, за да обичаме? Не може ли да 

обичаме без основание?! Безпричинно… Мисля, че любовта не се влияе от нищо 
външно. 

Крипадхам: От философска гледна точка обичаме Бога. На практика сме 
привлечени от различните качества на човека и търсим неповторимостта, любовта 
ни е единствена по рода си.  

Тиртха Махарадж: “Всеки търси чистота, всеки търси любовта…”10 
Ямуна: Във връзка с това, което той каза: мисля, че ние винаги харесваме 

шестте божествени качества, когато някой ги отразява – богатство, сила, слава, 
красота, знание и отречение. Веднъж Рамвиджай ми каза: “Ти искаш севера и юга 
едновременно!” По някакъв начин любовта ни е такава; харесва ни, когато някой има 
противоречиви до пределна степен качества, и то едновременно. 

Хари-лила: Трябва да говориш лично за себе си, че ти харесваш това, а не 
ние.  

Ямуна: Махарадж, възразявам! Смятам че това важи за всички. 
Рамвиджай: Ние възразяваме. Ние не мислим така.  
Рукмини: Първото, което исках да кажа е, че също харесвам божественото 

проявление у човека. Но това, което наистина харесвам или обичам е способността 
на хората да правят света по-добро и по-красиво място; и хората, които правят мен 
по-добра, които ме вдъхновяват да ставам по-добра. И не е вярно, че обичаме онези, 
които ни удовлетворяват. Може да е и “колкото повече ме биеш, толкова повече те 
обичам.”  

Тиртха Махарадж: Извънредно вярно! 
Према: Това, което обичаме е красотата. 
Дани: Мисля, че хората могат да бъдат красиви по много различни начини. 

Но това което прави грозния красив или красивия грозен е способността му – и 
съответно неговата неспособност – да се грижи за другите и да им служи.  

Рамвиджай: Не знам как е в другите езици, но на български има една дума – 
думата "обичам" – която има две значения. “Обичам салам” е едното значение. Това 
означава пълна експлоатация. И абсолютно същата дума се използва, когато обичам 
някого – което би трябвало да е саможертва и служене. 

Рукмини: Има състояние, което се нарича "влюбен съм”…  
Тиртха Махарадж: Което означава "В илюзия съм.” 
Рамвиджай: Но "влюбен съм” също много често означава "привързан съм” – 

към цигарите например, или към алкохола. Това също е любов! Така че този въпрос 
е много подвеждащ. Защото една и съща дума или едно и също състояние може да 
отговаря на пълна експлоатация или на пълно служене. Това е, което исках да 
отбележа. 

Тиртха Махарадж: Благодаря ви. Това ми напомни една дефиниция за 
любов: че любовта е най-интелигентният начин за експлоатация. Мисля, че дадохте 
много забележителни отговори и мнения: че обожаваме божествените качества, че 

                                                 
10 Цитат от песен на Крипадхам дас 



ценим божествените характеристики, че обичаме душата като изражение на Бога в 
човешките същества – това е изключително висше. Обикновено харесваме хората 
заради качествата им. Или заради това, което притежават. Вероятно  ги обичаме и 
заради настроението им. Може да навлизате до все по-фини и по-фини нива. Не 
харесвате човека, но харесвате джоба му. Не харесвате човека, но харесвате колата 
му. Не харесвате човека, но харесвате това, че той или тя ви харесва. Не харесвате 
човека, но ви харесва това, че той ви служи. Много е трудно да стигнете до идеала, 
при който обичате самия него. Не нещо извън него, обичаме самия него. Това е 
много близко до идеята, че обичаме неговото съществуване. Това че съществува – 
обичаме това, че просто го има. Това са много, много висши степени на любов. Но 
ако имаме божествено виждане, ако имаме духовен поглед, тогава ще обичаме 
душата – окончателният аспект на личността. Не нещо извън него, а самата му душа. 
А ако виждаме душата, нейните качества ще ни напомнят божествените качества. 
Като сат-чит-ананда - вечност, знание, блаженство. Можем с други думи да кажем, 
че смисълът на живота е любовта. Сат-чит-ананда, смисълът на живота е 
блаженството. Смисълът (чит) на живота (сат) е любовта (ананда). Тогава това е 
нещо, което ни е много близко. 

Но можем да продължаваме да теоретизираме нивата на любовта… Докато не 
познаем наистина какво е, това си остават само теории. Нека намерим практическа 
дефиниция за любовта – това е служенето. Любов означава служене. Тъй че ако 
искате да проверите теориите си на практика - действайте! Затова искаме ли да 
обичаме Бога, трябва да Му служим. А най-доброто служене е да Го славим. Това е 
религията отвъд религиите.  

 
 
 

44. Обсебващата любов 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.11.2006) 
 

Обикновено хората смятат, че любовта трябва да бъде безкористна, спокойна, 
даряваща свобода... Нали? Помните дефиницията на Апостол Павел: любовта е 
такава и такава, никога не се оплаква, предоставя свобода, смирена е… Съгласни ли 
сте? Съжалявам да го кажа, но това означава, че сте начинаещи в школата на 
любовта. Защото обсебващата любов е по-висша. Обсебващата любов е по-висша! 
Но тя трябва да бъде култивирана дълбоко в сърцето и да не се проявява навън. 

И в един смисъл любовта на Бога към неговите създания, към душите, към 
нас, е такава любов, която ни дава свобода. “Искаш да ме напуснеш? Можеш да си 
вървиш.” Но дълбоко в сърцето Му, Неговата любов е обсебваща: “Скъпи мой, 
колко далеч беше ти! Колко дълго Ме накара да чакам! Аз загивах без теб…” 
Неговата обич е обсебваща. Кришна в крайна сметка също иска да се радва на 
компанията ви. 

Веднъж това се случило във Вриндавана. Пастирчетата пасели кравите. 
Кришна също бил там и всички били щастливи и напълно удовлетворени, че са 
заедно със своя Бог, със скъпия си приятел. Те се отнасяли с Бога като с приятел. Не 
щеш ли, ново лице се появило във Вриндавана. Кришна отишъл при новодошлия и 
казал: “Добре дошъл у дома… Толкова се радвам, че дойде! Знам колко трудности 
си преживял…” и го прегърнал. От божествения досег новодошлият изгубил свяст, 
Кришна също припаднал.  

Всички отдавнашни пастирчета били смаяни. “Как тъй!? Този новодошъл се 
радва на прегръдката на Кришна?! И какви са тези припадъци?! Той никога не 
припада с нас. И ние го прегръщаме, но нито ние губим свяст, нито Той.” Ала тогава 
Баларам дошъл на себе си, Той не бил чак толкова удивен. Приближил се и вдигнал 



Кришна. Тогава Кришна започнал да възславя Своя слуга: “Знам, че ти Ме търсеше. 
Прие всички трудности на материалния живот – милиони раждания на различни 
планети. Живот след живот ти търсеше Мен! А Аз толкова много жадувах за 
компанията ти. Така се радвам, че дойде!”  

Какво ни казва тази история? Ако си нов, си още по-добре дошъл. Нека бъдем 
новодошли в Голока Вриндавана! Нека се втурнем натам всички заедно! И нека 
създадем малко грижи на гопалите... Защото Кришна чака именно вас.  

Очевидно е, че Кришна ни е много скъп. Но знайте, че вие също сте скъпи на 
Кришна.  

 
 
 

45. Златните крадци 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.02.2007, София) 
 

“Дори обаче да смяташ, че душата (или признаците на живот), се ражда и 
умира постоянно, въпреки това нямаш причина да скърбиш, о, Силноръки!”11 

Въпросът, който се обсъжда, е позицията на душата, нейната вечност. По 
време на този разговор Кришна обяснява различните аспекти на духовната душа. 
Преди това Той вече е казал, че на душата не може да се навреди, че тя нито се 
ражда, нито умира – тя е вечна, присъстваща навсякъде, невидима, невъобразима и 
неизменна. Така че няма причина за скръб. Макар тялото да е ограничено, душата е 
вечно съвършена. И сетне Кришна изрича този стих: “Дори обаче да смяташ, че 
душата вечно се ражда и вечно умира – че през цялото време се върти между тези 
две крайности – въпреки това няма причина за печал.” Ако такова е неотменното 
правило – че живото същество неспирно се ражда и умира, и този закон ще 
продължава навеки – пак няма основание за тъга. Тъй като правилото е постоянно, 
завинаги неотменимо, каквото и да си е отишло, то ще се върне отново. 

А сетне в следващия стих се казва: “Който се е родил, със сигурност ще 
умре. А след смъртта, той неминуемо ще се роди отново. Затова не бива да 
скърбиш при неизбежното изпълнение на дълга си.”  

Ние родили ли сме се? Тогава нека довършим и втората половина на 
изречението. Първата част ни харесва: родили сме се! По-трудно е да се изправим 
пред втората част: че трябва да приемем и смъртта. Но докато мислим, че тази 
телесна реалност е окончателната реалност, това заставане пред лицето на смъртта е 
наистина болезнено и ужасяващо. Защото всъщност нашето тяло е изражение на 
умствената ни обусловеност. Каквото сте искали, получили сте го – затова недейте 
да вините другите. Но за онези, които търсят духовната си идентичност, този въпрос 
е по-лесен за разрешаване, понеже всичко се завръща там, откъдето е било взето. 
Материалното тяло е взето от материята и ще се върне в материята. Душата е взета 
от Свръхдушата; и ще се върне при Свръхдушата. Животът идва от живот; 
съзнанието идва от съзнание; любовта идва от любов. Това е великото уравнение на 
битието.  

Онзи, който се е родил, неминуемо ще умре. Но след това, след смъртта, той 
несъмнено ще се роди отново. По този начин смъртта не е завършек, а преход или 
врата към друго ниво на съществуване. Разбира се, в един смисъл тя е край; но също 
и начало. Досущ като съзнанието при спане и при събуждане. От съня преходът към 
будно състояние е събуждането, нали; а от будно състояние към спане е заспиването 
– това е действието, процесът. Има състояния, има и преходи. Животът за мнозина 
се сравнява с будно състояние, а смъртта за мнозина е като сън, дълбок сън. Кой е 

                                                 
11 „Бхагавад Гита”2.26 



преходът от живота към смъртта? Умирането. Умирането е като заспиване, нали? Но 
ако вземем едната страна на историята, коя е другата – от смъртта към живота? Как 
се нарича? Раждане, или прераждане можем да го наречем – то е като събуждане.  

Затова не скърбете! Дали живеете, или умирате, не тъгувайте! Защото 
вечността винаги е тук, като наш приятел, добър приятел.  

“Затова не бива да скърбиш при неизбежното изпълнение на дълга си.” 
Арджуна бил боец, налагало му се да вижда както живота, така и смъртта. По тази 
причина за него този проблем бил много сериозен и тежък: кой ще умре и кой ще 
оцелее?! Какво е животът и какво е смъртта? В повечето случаи ние не сме бойци. 
Някой може да е уличен побойник, други пък играят стратегически игри на 
компютъра, но там е трудно да срещнеш лице в лице въпросите за живота и смъртта. 
Защото ако си седиш пред компютъра, постигаш едно специфично състояние - 
празнота. Нито си буден, нито сънуваш – просто отсъстваш. Не можем да се 
изправим срещу истинските проблеми на живеенето и умирането, на битието и 
смъртта. 

Но мистичните учители, гуру, понякога казват: “О, вашето будно съзнание е 
досущ като дълбок сън, скъпи мои! Мислите си, че сте будни, но всъщност сте в 
дълбок сън.” Затова дори от будното състояние трябва да бъдем събудени за едно 
по-висше, духовно ниво на съзнание.  

Кой ще ни помогне? Когато спите будилникът ви помага да дойдете в друго 
съзнание. Посредством звук той променя съзнанието ви. По същия начин, за щастие 
ние си имаме лични будилници, които издават духовен звук, за да пробудят 
съзнанието ни. Кой е този будилник? Духовният авторитет. Той ще ни даде 
божествен звук за да ни пренесе от едно ниво на съзнание към друго. Това е духовно 
пробуждане.  

Може да сте имали лош сън, кошмар, но когато се събудите, не му обръщате 
внимание. Не ви е грижа кой знае колко, защото знаете, че е просто сън. Съвсем като 
лош сън – не, не, това не е истина, това е само сън! По същия начин, достигнете ли 
до освободеното ниво на съзнание, каквито и преживявания да сте имали до тогава, 
за вас те ще са само сън, лош сън. Сега си мислим, че това което възприемаме, е 
реалността. Но не забравяйте: то е просто трик на илюзията. То не съществува. Мая, 
илюзия означава „не това”. Изглежда, че е истинско, но не е, сън е.  

И в това така да се каже „нормално” състояние на съзнанието когато 
срещнете бхактите, те ще ви разкажат за друго едно ниво, а вие ще речете: “Не, вие 
живеете в сънища, драги. Това, дето го говорите, е просто сън. Красота? Хармония?! 
Безкористно служене?! Бог, който танцува и пее?!? Ясно, живеете в сънища. 
Разказвате за някакви… златни крадци?! Това е сън.” Но те казват: “Не, не, не! 
Истина е!” Затова е много трудно за хора с различно ниво на съзнание да се разберат 
един друг. Обективната реалност е твърде субективна. Но има Някой, който 
режисира цялата тази игра, тази пиеса. Кришна свири на флейтата си и всички 
танцуват според нейната мелодия.  

 
 
 

46. Чудото на посвещението 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.02.2007, София.) 
 

За да се случи преход от едно състояние на съзнанието към друго е нужен 
някакъв инструмент и този инструмент е духовният авторитет. Говорихме за 
процеса, който е сякаш заспиване и събуждане. Тогава какъв е процесът на 
духовното събуждане? Как се нарича? Нарича се посвещение. Какво представлява 
посвещението? Как мислите, какво е посвещението?  



Яшода: Второ раждане. 
Хари-лила: То е просто изразяване на намерение за нещо. 
Рамвиджай: Духовна покана за танц. 
Крипадхам: Първата стъпка към отдаването.  
Према-лата: Когато някой е приет в специфичен кръг. 
Тиртха Махарадж: Да… Моята дефиниция е: единственият шанс. 

Посвещението е единственият шанс. Единствен шанс в какъв смисъл? И – 
посвещение в какво?! От един кошмар в друг? От една глупост в друга, по-голяма? 
Или – в някакви тайни. Или – както ти каза – да поканиш, да приобщиш някого към 
дадена школа да учи, да следва нещо. Да започне духовно развитие, a не да го 
завърши. Понякога съзнанието на хората е дотолкова ограничено и обусловено, че 
биха могли да премахнат тази обусловеност единствено чрез по-силна обусловеност. 
Ако си зависим можеш да победиш тази си зависимост само чрез друга зависимост. 
Всеки носи своята сянка. Преди сте били фанатици на някакви лоши навици, сега 
ставате фанатици на догми. Същото е. Методът е един и същ. Е, темата е малко по-
различна, но методът е същият. Нима това е истинско посвещение? От един кошмар 
– в друг? Не. Истинско посвещение означава началото на просветлението. Затова е 
единственият шанс.  

Духовните авторитети дават определението, че посвещението е да преживееш 
чудо. Да позволиш на чудесата да се случват. 

Но има толкова много източници на чудеса. Обичайно си мислим, че чудесата 
се случват когато желанията ни се изпълняват. “Получих тази добра работа – това е 
чудо! О, срещнах тази прекрасна девойка – още един кошмар… о не, не кошмар, още 
едно чудо!” Но знаете ли, има едно специално животно, наречено кама-дхену. 
“Дхену” значи крава, а “кама” е желание. Така че кама-дхену е специална крава; тя 
може да дава неограничено мляко. Виждате, че в древната културна традиция 
кравата е била ценна жива, защото тогава може да дава мляко, може да ражда 
теленца – отглеждали са я жива. Сега времената са се променили и някои хора 
считат, че кравата струва нещо ако сложим край на живота й. Както и да е, кама-
дхену може да даде неизчерпаеми количества мляко. Така че ако искате най-отбрани 
храни като мляко, гхи, сирене и други, трябва да имате кама-дхену. Но както знаете 
такива крави не тичат нагоре-надолу из планините. Освен това са малко ограничени, 
понеже дават само мляко. А нашият списък с желания е толкова дълъг, че няма да се 
удовлетворим с кама-дхену.  

И така, съобразявайки се с духовната биология ние бродим из гората, 
стараейки се да намерим един друг вид – а именно калпа-тару, дърво което 
изпълнява желания. Това е по-добре, то може да изпълнява различни видове 
желания. Спомняте си класическата история за гладния просяк, който бил толкова 
уморен и грохнал, че искал просто да се строполи под сянката на едно дърво. И си 
казал: „Ох колко съм жаден! Ах как искам водица!” На часа се появила вода. Той си 
рекъл: “Много интересно! Може би ми се случва чудо.” Пийнал вода, сетне си казал: 
“Сладка водица, но стомахът ми е празен. Толкова съм гладен! Де да имаше сега и 
храница! Из един път огромна чиния с прасадам се появила пред него. Той започнал 
да се храни и се наситил. Тогава разбрал: “Ами че аз съм седнал под дърво на 
желанията, колко хубаво! Беше добър избор.” Казал: “Сега съм удовлетворен, но да 
имаше как някой да ме масажира...” Така скоро слуги, семейство, добитък, къщи – 
всичко рано или късно идвало по реда си и животът му процъфтявал. В крайна 
сметка се почувствал като цар и рекъл: “Сега съм толкова силен, че мога да преборя 
дори тигър!” Разбира се, тигърът незабавно се появил под дървото.  

И така, дървото на желанията е по-добро от кама-дхену, то може да изпълнява 
различни желания. Но следващия пък като идете на екскурзия на Витоша и седнете 
под някое дърво – спрете преди тигъра.  



Има още един източник на чудеса, камъкът чинтамани. Чинтамани е много 
специален, той е философски камък. До каквото и да се докосне, дори да е желязно, 
ще стане златно. Това е най-доброто! Със злато можете да имате всичко, каквото 
пожелаете. И няма лимит – можете да произвеждате неограничено количество. 
Камъкът чинтамани има само един недостатък – че не може да сътвори друг 
чинтамани. Това е кусурът му.  

Затова ако искате духовно пробуждане, не отивайте при кама-дхену, не 
сядайте под калпа-врикша, не се удовлетворявайте с камък чинтамани. Защото те 
няма да удовлетворят жаждата ви за чудо. За духовна трансформация е нужен 
духовен чинтамани. А чистият преданоотдаден не е ограничен – той може да 
сътвори друг чист преданоотдаден. Затова търсим компанията на чистите светци, 
които могат да превърнат ръждясалия ни железен манталитет в златна сърцевина; 
които изразяват духовните истини толкова удовлетворяващо, че започваме да 
вярваме, че чудесата съществуват.  

Посвещението означава такава трансформация. Всъщност посвещението е 
процес, посредством който гуру предава духовно знание на ученика. Духовно знание 
означава да добиеш власт над душата си, над духовната си същност. Да постигнеш 
своя атман, своята самоидентичност. А предано служене означава напълно да се 
отдадеш с тази овладяна душа. Гуру дарява божествено знание – как да разберем 
себе си, как да овладеем себе си. И също ни показва как да се отдадем след като сме 
постигнали себе си . 

Ето защо това е голям шанс за нас. Нека се възползваме от възможността. Ако 
ни е предоставен великолепен шанс, но го пропуснем, ако не се възползваме от него 
– значи сме глупци. 

Посвещение означава да се доближаваме все повече и повече до идеалите на 
учителя. И според божествената подредба всеки искрено търсещ ще намери закрила. 
Все пак бих препоръчал на всекиго да реши наистина дали е готов да се хвърли, дали 
наистина е способен на това. И ако чувствате: “Да, способен съм”, тогава не 
скачайте! Но когато усещате: “Не, не струвам изобщо,” тогава хвърлете се в прахта 
пред нозете на своя духовен учител. Защото да се чувствате некачествени – това е 
истинското качество. Но внимавайте – недейте да се дисквалифицирате! Защото това 
вече е различно.  

Казва се: “Може чудото да не е реалност, но реалността е чудо.” Тази 
простичка реалност, която имаме – тя е чудо! Дори тази! Ала единствено ако 
съзираме божествения досег. 

 
 
 

47. Ами мрежите ми? 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 25.02.2007) 
 

Ако чрез посвещение мога да се превърна в чист преданоотдаден, а сърцето 
ми да стане златно – значи трябва да приема посвещение! Но тогава идва 
следващият въпрос – къде да срещна, как да намеря своя авторитет. Веднъж един от 
скъпите ми духовни братя рече: “Решил съм да замина за Индия. Искам да потърся 
своя учител.” Но вместо да ходи в Индия, той отиде във фермата Нанда Фалва и 
намери своя Гурудев – едва на тридесет километра, не на три хиляди.  

Трябва да го има това вътрешно търсене. И когато съм стигнал до предела на 
възможностите си, тогава трябва да приема някакво външно напътствие, външна 
помощ от по-висше ниво. Но какво се случва: получавате покана, харесва ви толкова 
много и сте толкова вдъхновени, че искате да скочите. Знаете ли изобщо какво ви 
очаква? Имате ли и най-малка представа какво е вътре в кръга на предаността? Нима 



сте сигурни, че това е за вас или не? Мигар наистина можете да посветите целия си 
живот в служене на гуру? Това са големи въпроси. 

Хората много обичат да изпитват учителите. Какви са качествата му, какъв 
вид квалификации трябва да има, трябва да е такъв, трябва да е онакъв… понеже аз 
съм толкова велик, че се нуждая от най-добрия гуру, който да отговаря на всички 
изисквания в шастрите. Но ако ви кажа какви качества се изискват от ученика… 
Никой няма интерес да чуе този списък. По-добре да забравим за него. Ала само за 
да ви дам съвсем бегла идея – бъдещият ученик, кандидатът, трябва да бъде: 
образован, млад, здрав, богат, мъдър, съвършен във всяко отношение и готов да се 
отдаде напълно. Кой отговаря на тези изисквания? Но тогава можете да попитате: 
ако някой е толкова съвършен, за какво му е гуру?! 

Тогава по някакъв мистичен аранжимент срещате учител и се обръщате към 
него: “О, аз искам да съм твой ученик.” От най-дълбоката съкровеност на сърцето си 
ви препоръчвам: ако някой дойде при вас и ви каже: “Трябва да станеш мой ученик” 
стремете се да избегнете това. Бъдете резервирани. Проверете: “Защо?” Защото в 
класическите истории е малко по-инак. Освен ако не срещнете Бог Исус и той ви 
каже “Последвай ме!” Тогава го направете! Направете го, не се колебайте! Не бъдете 
като Петър. Бог му казал: “Просто ела, последвай ме!” а той попитал: “Ами мрежите 
ми?” “Ами моя интернет?!” – пита Петър от двадесет и първи век… „Ами моите 
вътрешни мрежи?” „Просто ела, последвай ме, остави ги. Изостави привързаностите 
си, ела с мен.” 

Но светци и учители от такъв калибър идват много рядко. В индийската 
традиция са дадени други истории – когато учениците жадуват да срещнат и търсят 
своите учители. Tакава e историята за Нароттама даса Тхакура и Локанатха даса 
Госвами. Локанатха означава „господарят на мястото”. Той бил много отречен човек 
– винаги отдаден на практиките си, не се срещал с твърде много хора, не си губел 
времето и затова го считали за велик светец. Имало един обещаващ кандидат – това 
бил бъдещият Нароттама даса. Той решил: „Локанатха! Той ще бъде моят учител!” И 
тъй, той се приближил към учителя и му рекъл: “О господарю, моля те бъди 
милостив към мен, приеми ме за свой ученик.” Той му казал: “Махай се оттук! Не е 
моя работа. Нямам качествата за това. Върви при светците. Тук има толкова много 
велики светци,  просто иди при тях. Аз не приемам ученици.” “Не, не, не, аз искам да 
следвам теб. Моля те!” “Не! Няма начин! Не може!” Така той отхвърлил младия 
момък.  

Представете си себе си: обръщате се към велик светец и му поднасяте 
живота си – това е в крайна сметка вашето приношение, всичко което имате. 
Казвате: “Моля те, приеми живота ми”, а той отвръща: “Я се махай оттук. Върви си, 
не ме притеснявай.” А?! Как бихте се почувствали? Изпепелени. Обикновено в такъв 
момент един западняк би избягал: “Не, сбъркал съм, това не е моят учител. Той ме 
разочарова!” Но Нароттама бил различен. Той си казал: “О! Моят Гурудев е толкова 
велик! Иска да ме изпита, иска да види дали посветеността ми е искрена или не. Но 
какво да сторя тогава?” Той бил философски много добре образован и си казал: 
“Трябва да удовлетворя своя учител. Това е начинът.” А как можете да 
удовлетворите духовния си учител? С думи? С мисли? Може би с някакви постъпки? 
Правилно. Той също избрал това. Решил: “Трябва да му служа!” Ала знаете ли, тези 
светци наистина живеели в съвсем природни условия. Пребивавали всеки ден под 
различно дърво. Но Локанатха даса Госвами ползвал едно определено място за 
тоалетна – в храсталака. И понеже нямал постоянно жилище, не притежавал нищо 
освен едно малко дхоти и на практика нямало шансове да му се служи, момъкът си 
рекъл: “Може пък да почиствам мястото за тоалетна на своя гуру.” След известно 
време Локанатха Госвами забелязал, “Хей, в тия храсти всичко е така добре 
подредено. Тук става нещо.” Заподозрял: “Някой върши всичко това.” Затова 



следващия път се скрил в един друг храст и надничал да види какво става. На 
сутринта видял Нароттама даса да идва по гамша, щастливо мантрувайки и пеейки: 
“Идвам да служа, да чистя и да подреждам.” Тогава не щеш ли Локанатха Госвами 
изскочил от шубраците и казал: “Калпазанино, какво правиш тук!?” “Гурудев, 
опитвам се да ти отдам някакво служене.” “О, не… Знаеш ли, прави каквото щеш!” 
Момъкът си рекъл: “О! Гурудев ми даде благословии! Мога да върша служенето си с 
благословиите му!” Той бил дори още по-щастлив.  

Но Локанатха бил наистина резервиран и не желаел да приеме младежа. 
Дотолкова, че дори останалите светци започнали да се обръщат към него: “Госвами, 
защо си толкова строг? Защо измъчваш този момък? Той е толкова чудесен, толкова 
отдаден, с такива  добри качества. Защо не го приемеш? Толкова много те харесва.” 
Локанатха казал: „Не!” ”Но защо не?” Тогава той рекъл: “Разберете, дал съм обет. 
Няма да приемам ученици.” Само си представете, това е нещо много сериозно. Ако 
светец от такъв калибър поеме обет, той наистина го има предвид, сериозно е. Но 
тогава другите светци му казали: “Чакай обаче. Този младеж също е дал обет. Готов 
е да даде живота си, но ще бъде твой ученик.” Тогава Локанатха Госвами казал: 
“Явно неговият обет е по-силен от моя. Кажете му да иде да се окъпе в Ямуна и да 
дойде при мен.” 

И така Локанатха даса Госвами, господарят на мястото, бил готов да престъпи 
обета си заради ученика. И той приел един-единствен ученик. Нарекъл го Нароттама. 
Нароттама означава „най-добрият сред хората”. А колко ученици имал Нароттама 
даса Тхакура? Шестдесет хиляди. И не е въпросът в количеството. Въпросът е в 
качеството.  

Такава посветеност и такава решителност трябва да имаме за да се отдадем 
истински. В този обмен всичко зависи от учителя. Официално, теоретично се твърди 
така. Но от примера виждате, че учители и много силни божествени личности са 
готови да променят мненията и гледните си точки по сладката воля на своите 
ученици. Така че посвещение означава да влезете във връзка на обич. Не става дума 
за присъединяване към теоретична школа, а за любяща връзка.  

Чудеса съществуват. Шрила Шридхара Махарадж казва, че пътеката на 
Кришна е изпълнена с чудеса. Сетне добавя: “Така че пригответе се за чудеса!” Вие 
готови ли сте за чудеса? Само си представете, че чудесата започват да се случват 
сега, тъкмо тук и сега – готови ли сте? Да изоставите мрежите си? 

 
 
 

48. Постоянната заетост 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.02.2007, София) 
 

Трите фази на времето са минало, настояще и бъдеще. И макар да говорим за 
тези три фази, те всъщност не съществуват. Нима имате минало? Не. Миналото вече 
го няма, значи е несъществуващо. Бъдещето не е проявено, затова не съществува. 
Има го само сегашният миг; но докато казвам „сегашният миг”, той вече е отминал. 
Можем да стигнем до заключението, че нищо не съществува. Така че няма време. 
Нима има време? Ачинтя бхедабхеда таттва – едновременно да и не. Време в 
абсолютен смисъл не съществува, и все пак ние усещаме, че има време и че то 
преминава. Много хора казват, че времето отминава, докато времето се смее и гледа 
как хората отминават.  

Трябва да разберем, че времето е една енергия на Върховния Бог и на 
материално ниво тя се проявява като ограничаваща, прекратяваща енергия. Времето 
е онзи фактор, който осигурява последователността на случващите се събития. 
Днешният ден е бъдещето на миналото и миналото на бъдещето. Разберете ли 



сегашния миг, разбрали сте миналото и бъдещето. Ако имате пълно знание за 
настоящия момент, тогава ще можете да разберете какво си е отишло и какво 
предстои да дойде. Трябва да използваме времето си по правилен начин. И ако 
използваме този настоящ миг за възхвала на Бога, тогава сме познали и миналото, и 
бъдещето. Така че това трябва да бъде постоянната ни заетост.  

Има различни нива на разбиране какво е времето. Въпреки всичко трябва да 
има нещо постоянно. Постоянна заетост в служене на Кришна означава пълна 
посветеност. Пълна посветеност съчетана с пълна свобода; защото пълна заетост 
виждаме в различни институции по света. Например ако влезеш в казармата, там ще 
ти осигурят пълна ангажираност. Ако си в затвора, също ще си зает - напълно. Или 
ако си от другата страна на железните решетки – в затвора на мая, наречен „свобода” 
– тогава също ще си напълно ангажиран. Ангажирани сме през цялото време. Но 
обикновената заетост и заетостта с преданост са различни. Защото ангажимента, 
осигурен от тези институции е насила. Получаваш заповед и се налага да я 
изпълниш. Илюзията е много коварна, защото дава заповеди по такъв начин, че се 
чувстваш свободен. Мислиш си: „Аз съм свободен да решавам дали да постъпя така 
или иначе.” Но всъщност ни подтикват силите на природата и магията на илюзията. 
Затова просто да бъдем ангажирани по принуда или по силата на тази магия не е 
достатъчно. Трябва да бъдем ангажирани по своя воля. Трябва да кажем „да” на 
Кришна. Ако служенето е изтръгнато от нас насила, нашата медитация ще бъде как 
да се отървем от този ангажимент. Но ако ние се съгласим и кажем: “Да, искам да 
направя това! Искам да бъда тук, искам да помогна, кажете ми какво да свърша?” 
тогава ако сме разумни люде, ще трябва да го изпълним. Пълна свобода с пълна 
ангажираност. Това е най-добрата комбинация в преданото служене. В миналото, 
настоящето и бъдещето – пълна заетост в мислите, делата и думите на Кришна. 
Когато и да се намирате в беда, или пък сте щастливи, можете да извикате: “Джай 
Радхе Шям!” Ситуацията ще се промени. Страданието ще си иде. А щастието също 
ли ще си иде? Не. Щастието ще нарасне. 

Чрез възпяване на светите имена на Бога всичко неблагоприятно бива отмито. 
Много хора искат да променят съдбата си. Знаете, че миналото е записано на лявата 
ви длан, а бъдещето на дясната. Но ако искате да промените миналото и бъдещето си 
има една препоръка. Просто пляскайте с ръце по време на киртан. Защото тогава 
линиите на дланите ви ще се променят и всичко неблагоприятно ще си иде. 

Постоянна заетост в служба на Бога – това е целта на Бхакти Йога. Заетост не 
насила, а чрез волна отдаденост. “Ето ме, ангажирай ме в служене на Теб.” Харе 
Кришна махамантрата е като покана. Когато ще посрещате гост, правите красиво 
пано, украсявате входа и казвате: „Добре дошъл!” Тогава гостът идва, а вие не му 
давате дори чаша вода. Как ще се почувства той? Ще си рече: “Много хубава покана, 
но колко лошо гостоприемство. По-добре да си вървя. Тук не съм желан наистина.” 
По същия начин, украсявате сърцето си с паното: “Харе Кришна Харе Кришна 
Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе”, но когато 
Кришна влезе в сърцето ви, вие не му отдавате и най-минимално служене?! Както 
Той казва в „Гита”:  “Просто малко вода, някакъв плод или листо и Аз съм доволен.” 
Ако приканваме Бог да ни ангажира в служене, трябва да сме готови да се включим в 
служенето. Не е достатъчно просто да го кажем, трябва да сме готови. Ако отдадем 
свободната си воля, готовността си на Кришна: “Да, аз искам да участвам, погрижи 
се за мен,” Той ще се погрижи. И не забравяйте, тази безкористна отдаденост е 
изпълнена със щастие. Доказателството за това не е само в книгите, то може да се 
прочете по лицата на преданоотдадените. 

Веднъж някой запита един учител: “Как стана така, че сладкият нектар на 
святото име стана горчив на устните ми?” Тогава учителят отвърна: “Това не е било 
святото име.” Ако нещо може да бъде променено, ако съм добил някакъв опит, а 



сетне съм го изгубил – тогава това не е било истинско преживяване. Да започва, да 
се променя, да свършва – това според нашето разбиране е свойствено на 
материалната природа. Но духовните неща са постоянни, вечни, неспирно 
нарастващи. От време на време трябва да преосмисляме – какво сме видели, какво 
сме постигнали, колко сме разбрали, доколко сме се отдали. Защото с десет процента 
отдаденост няма да постигнете деветдесет процентов резултат, нали? Кришна е по-
добър бизнесмен. Но за щастие разполагате с оторизиран дилър и това е Чайтаня 
Махапрабху. Плащате само десет процента, а получавате сто и осем процента 
печалба. Защото Той е раздавачът на милостта. Така че моля ви, донесете поне десет 
процента отдаденост в храма и я поднесете в Неговите лотосови нозе. Ще бъдете 
възнаградени многократно повече.  

 
 
 

49. Сат-чит-ананда 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.02.2007, София) 
 

Минало, настояще и бъдеще – това са променливите условия, в които се 
намират живите същества. При все това има нещо постоянно. Кое е това неизменно 
нещо? Ако се вгледаме в самото съществуване – като начало, траене и край – има 
нещо постоянно; кое именно е постоянното? Да вземем за пример тялото – родили 
сме се, живеем, умираме, но нещо остава неизменно. Кое е неизменното? Душата. А 
как да усетим душата? Как да я доловим? Можем да идентифицираме душата по 
признаците. Какви признаци виждаме? Животът съществува, но той не може да 
усети, да разбере самия себе си. Трябва да има още нещо и то е съзнанието. 
Съзнанието е способно да изследва себе си. Трябва да има някой, който търси, който 
се стреми да разбере. А има ли го това съзнание, то може да види, да наблюдава своя 
източник – съществуването. В един смисъл можем да кажем, че съществуването е 
миналото на съзнанието. Ако съществуването е миналото на съзнанието, тогава кое е 
бъдещето на съзнанието? Минало в смисъл на източник. Източникът на съзнанието е 
съществуването. Кое е бъдещето, кое е целта на съзнанието? Да осъзнае душата. И 
какво се случва тогава? Връщаме се при Бога. В какво състояние? Навъсени ли 
влизате в Голока Вриндавана? Тъжни и с кисела физиономия? Добре, не знаем как 
ще влезем в духовното небе. Но тогава проверете. Защото в „Бхагавад Гита” се казва, 
че този процес се практикува със щастие. Сусукхам картум авяя – този процес може 
да бъде практикуван с блаженство. Това ще ни доведе по-близо до изначалното 
блаженство на душата. И така, можем да кажем, че бъдещето или целта на 
съзнанието е блаженството, анандам. Сат е съществуването – то е нашето минало, 
нашият източник. Нашата идентичност, чит, съзнанието, търси своя произход, 
своето битие, своята цел. А целта на съзнанието е блаженството, щастието, анандам. 

Това също показва и потвърждава различните градации, различните стъпки в 
духовното развитие. Понеже най-напред идентифицираме себе си като съзнание – 
мисля, следователно съществувам. Как е казал Декар: “Cogito ergo sum” – “Мисля, 
следователно съществувам.” Това е декларацията на така наречените материалисти-
позитивисти: “Cogito ergo sum; Мисля - следователно съществувам.” След няколко 
столетия, основаващи се върху тази философия, как променили този лозунг? “Dubito 
ergo sum – Съмнявам се, следвателно съществувам.” Това е материално-
ориентираната посока. Отъждествявате себе си със съмнението в нещата. Само си 
представете що за идентификация е това: съмнявам се, следователно съществувам. 
Такава ми е природата; съмнявам се, такъв съм, аз съм съмнение. Аз съм една голяма 
въпросителна. Затова не си поставям ваишнавския тилак както си му е редът, а като 



въпросителен знак. Това е моята идентичност. Това е моята сампрадая - 
въпросителната.  

Тъй или инак, съзнанието е нашата идентичност, то е което можем да 
възприемем. Ето защо това търсене е и съзнателно, интелектуално търсене в 
началото. Ако се обърнем назад стремейки се да намерим своя източник, да открием 
миналото си, трябва да прибегнем до помощта на интелекта, на разума. Това е 
начинът да разберем съществуването. А кой е начинът да разберем ананда? Нима 
трябва да приложим същия рационален метод? О, това е поетичен въпрос. Същият 
метод не би сработил, понеже ананда е ирационална. Тогава какъв похват да 
използваме? Какъв метод можем да приложим за да изследваме бъдещето и целта на 
съзнанието? Бих казал, че трябва да потърсим своята цел с вяра. Приложим ли 
вярата като метод на изследване, ще постигнем целта си. Ще намерим това духовно 
щастие. 

Посредством интелектуалния способ можем да добием някакво бегло 
разбиране за съществуването, но не и за това. Така че трябва да сме достатъчно 
интелигентни да разберем, че не този е пътят. За да го постигнем – вярата, дълбоката 
вяра е начинът да разберем какво е щастие, какво е блаженство. И ако възпяваме с 
дълбока вяра имената на Бога, съзнанието ни определено ще се промени. Това е 
ефектът на вълшебното килимче. Сядате на килима и щом започнете да пеете 
мантрата, просто политате. Тя незабавно ви отнася на съвсем друго ниво на 
съзнание.  

Това е пълнотата на съществуването - ананда. Можем да кажем, че 
върховното постижение на битието е съзнанието; а върховното преживяване на 
съзнанието е блаженството. Винаги се стремете да оставате в компанията на 
преданоотдадените, посветете се на служенето си, опитвайте се да следвате 
напъствията на духовните си учители, славете Бога и ще видите какъв е резултатът. 

 
 
 

50. Силата на вярата 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.02.2007, София) 
 

Вярата е методът, чрез който да разберем най-висшата цел на своето 
съществуване. Вярата е най-могъщата сила на човешкото същество. Можем да 
повтаряме „Аз съм слуга на Бога” , а можем и истински, дълбоко да осъзнаем това. 
Ако просто го казваме повърхностно, това е нищо. Празното повторение не помага. 
Но ако дълбоко се посветим, ако наистина зависим от Бога, а не от своите планове – 
тогава ще започне да се получава. 

Следващият въпрос би трябвало да бъде: тогава как да получим тази вяра? 
Щом вярата е толкова могъща и толкова необходима, откъде да я придобием?  

В един от коментарите си в „Бхагавад Гита” Шрила Прабхупада казва, че 
вярата идва от общуването с преданоотдадените. Значи можем да се сдобием с вяра 
от онези, които я имат, по милостта на Шри Гуру и чрез практикуване на онова, 
което те ни съветват. Всичко това са много важни елементи. Защото ако общуваме с 
хора, които имат дълбока вяра, ние също ще имаме вяра. Ако общувате с 
нерешителни люде, и вие ще се колебаете. Общувате ли с пияници, и вие ще се 
пропиете, нали? Затова подбирайте общуването си. Стремете се да намерите по-
висш, духовен тип общуване. Нека това е вашето минало, вашето настояще и 
бъдещето ви – общуването с преданоотдадените.  

Веднъж запитали Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж – около 
стогодишен чист светец: “Махарадж, ти практикуваш бхакти от осемдесет години, 
какво е заключението ти?” Той помълчал за минутка, сетне отвърнал: “Знаете ли… 



без компанията на бхактите не става.” Това бил изводът му. Моля ви, обърнете 
внимание на този съвет. Липсва ли добро, духовно, възвишено общуване е много, 
много трудно. Затова трябва да търсим позитивно обкръжение – такава компания, 
която да подпомага израстването ни – закриляща, помагаща, подхранваща… 
Облагородяваща компания. Защо? Защото ако ви се налага да растете във враждебни 
условия, ще трябва да пропилявате по-голямата част от енергията си за оцеляване, не 
за развитие.  

Но вярно е също и това, което един наш приятел каза днес: “Имунната ми 
система е много силна защото съм преживял толкова много лоши въздействия. 
Затова съм силен – понеже имам труден живот.” Вярно е, това също помага. Но ако 
сте достатъчно късметлии да намерите такова подхранващо обкръжение, кажете 
„Благодаря” на Господ. Ако Той ви поставя в подобни условия, бъдете благодарни и 
щастливи за това. Ако ви е хвърлил насред адска буря, бъдете щастливи и 
благодарни за това.  

И не забравяйте, повърхностното повтаряне не е достатъчно. Винаги помнете 
историята за простите жени, които носели вода. Един велик гуруджи седял на брега 
на реката и изнасял лекция пред голяма публика. Слушателите били учтиви и много 
духовни и всичките слушали с голямо внимание. Досущ като вас сега, очаквайки 
посланието. Гуруджи казвал: “Не забравяйте, с Рама наам, святото име на Рама, 
можете да прекосите океана на материалното съществуване.” Публиката била 
очарована: “Фантастично! Гуруджи е фантастичен!” Всички се прибрали 
удовлетворени по домовете си. А жените, носещи вода в големи делви над главите 
си, просто минавали оттам докато Гуруджи казвал великото изречение: “С Рама 
наам можете да прекосите океана на съществуването.” Следващият път когато 
жените дошли на реката, те искали да отидат на другия бряг. Обаче лодкарят спял и 
било невъзможно да преминат с лодка. Зачудили се: „Какво да сторим?” И една от 
тях казала: „Хей, спомнете си! Свамиджи каза, че с Рама наам можем да прекосим 
океана на съществуването. Нека опитаме, това е само една малка река.” Другите се 
съгласили: „О, чудесна идея, нека опитаме. Рама! Рама! Рама…” и пресекли реката! 
Те били внимавали. Практикували с вяра и прекосили водата. По това време 
гуруджи медитирал от другата страна на реката. Изведнъж видяла жените да 
пресичат по повърхността на водата, пеещи Рама наам. Той си казал: “Да! Колко съм 
велик. Виждате ли, просто като следват наставленията ми, те ходят по водата. 
Толкова съм могъщ! Аз също мога да пресека реката!” Той незабавно скочил и се 
опитал да върви по водата, но начаса потънал. Защото всъщност не вярвал в онова, 
което говорел. Затова много важен закон е: самите вие много сериозно да приемате 
съветите, които давате на другите. Най-напред действайте, после говорете.  

Такава е силата на вярата. Такава е силата на чистата практика. Това е и 
начинът да се прекоси океана от страдание на материалното съществуване. 

 
 
 

51. Страданието от обич 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 26.02.2007, София) 
 

Източникът на болката, източникът на мъката е страданието. Страданието 
идва от раздялата. На елементарното, базово ниво, а също и на висшата платформа, 
раздялата е източникът на мъката. Веднъж Садху Махарадж каза: “Животът е 
страдание. Нека да страдаме за Кришна!” И според мен това не е песимистично 
отношение, а съвсем реалистично. Ако напишете списък със щастливите си мигове и 
с моментите на трудност, може да направите равносметка. Тогава ще се съгласите, 
че животът е страдание. Ала нима сме родени за да страдаме? Нима това е хлябът ни 



насъщен? Мигар такава е целта на съществуването ни? Не ми казвайте! Не! Нещо 
друго е. Бхакти Йога означава да кажеш „Не!” на подобни идеи. Бхакти Йога 
означава да се разделим с глупостта. Обаче отново присъства раздяла.  

Целта на живота е да получим опит. Страданието ни помага да се отървем от 
илюзиите си. Когато си удариш главата в стената разбираш, че не това е вратата. Не 
това е пътят вън от лабиринта. А какво има вътре в главите ви – интелигентност, 
нали? Трябва да използвате интелигентността си, за да намерите дръжката на 
вратата.  

Източникът на мъката е страданието, невежеството – има толкова много 
различни елементи. Но посредством духовната практика можем да вървим към все 
по-добро и по-добро, и в крайна сметка към съвършено ниво на съзнание. Това е 
откъм практическата страна: трябва да практикуваме истината, да практикуваме 
духовната садхана. По такъв начин можете да получите милост. Милостта идва още 
в началото, ала посредством практиката можете по-дълбоко да я разберете, да я 
попиете, а сетне и да я отразите. С чистотата на ума, с чистотата на съзнанието си ще 
проумеете колко много милост ви се дава. В началото не разбираме това. Но по-
късно чрез практика, чрез пречистване наистина ще разберем колко невероятно 
много е!  

Ямуна: Махарадж, ти говориш за страданието в този материален свят. Би ли 
казал нещо за духовното страдание?  

Тиртха Махарадж: Не, това не е добра пропаганда. Веднъж имаше въпрос: 
“След като материалният живот е страдание, и духовният живот е страдание, каква е 
разликата?” Отговорът беше: “Материалният живот ще свърши. Но духовният живот 
е вечен.” Казва се, че духовното страдание изгаря като вулканична лава, ала 
същевременно е сладко като мед. Затова е много трудно да се живее без него. Обаче 
за този вид страдание – духовното страдание – ние си нямаме и представа. Защото е 
толкова удовлетворяващо, толкова утоляващо! Затова всички трябва да отделим 
нужното внимание на философията на бхакти, понеже тя не е някаква евтина 
пропаганда: “Просто се присъедини и ще бъдеш щастлив!” Нали, хората обикновено 
така казват: “Ела с нас и ще си щастлив.” А тук каква е поканата? “Ела с нас и ще 
страдаш.” Така че замислете се, ако някой е дотолкова искрен по отношение на своя 
процес, тогава е добре да се провери какво се крие там. 

А какво е страданието на преданоотдадените? “О, толкова съм пропаднал, 
толкова съм далеч от своя Бог!” Подобен род страдание е изключително фино. 
Всъщност тази дума не е подходяща – то не е страдание, а по-скоро лаласа, 
копнеж…. И този копнеж е много сладостен.  

Страданието е неизбежно за ограниченото съзнание на материалното ниво; а в 
духовните взаимоотношения то спада към природата на любовта. Затова в един 
добър роман или романтичен филм без страдание историята е незавършена. В този 
смисъл трябва да разберем, че в духовния живот съществува някакъв оттенък, 
някаква отсянка на страдание, което прави цялата история съвършена.  

Мисля, обсъждахме веднъж историята, когато Шукадева Госвами напуска 
дома си. Шукадева бил син на Вяса. Вяса е изключително уважаван възрастен 
светец, а младият му син се устремил да търси съвършенството. Момъкът казал: 
“Татко, аз отивам да търся съвършенството. Напускам те! Изоставям 
привързаностите си в името на божието съвършенство.” Нрави ли ви се смелото и 
решително търсене на Шукадева? Да, ние всички харесваме това, защото също 
жадуваме да започнем своето търсене. А какво станало с Вяса…? Той рекъл: “О сине 
мой!” Ала само дърветата отвърнали на зова му. Шукадева си бил отишъл….  

Когато за първи път прочетох тази история – на възраст около вашата – си 
казах: “Да! Шукадева е прав! Джай Шукадева! Остави го стария баща! Защото даже 
е написано: “Той може да знае, може и да не знае.” Той не е авторитет. Потърси себе 



си!”12 Момъкът си тръгва, а старецът плаче. Младежите ще се съгласят с младежа. 
Но когато остареете, ще почувствате страданието на бащата, който ридае след сина 
си: “Не си тръгвай, скъпи мой…” ала само празното ехо отеква в дърветата.  

Така че има различни фази, различни аспекти на една и съща истина. Без 
жертва няма пълнота. Такава е болката на раздялата. Такова е страданието, за което 
говоря – страдание, причинено от обич. Сладко ли е такова страдание? То е много, 
много дълбоко емоционално страдание, правещо цялата история съвършена. И носи 
едно специфично блаженство на всички участници. И това е само началото на 
връзката между хората. 

 
 
 

52. Щастливата молитва 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, декември 2003, Унгария)  
 
Трябва да възпяваме Името с любов, с нежност. Не е достатъчно да го 

повтаряме безсъдържателно, не е достатъчно да го повтаряме като рутина, но като 
радостен вик: „Кришна!” или като вик за помощ: „Кришна!” Трябва да е вложена 
обич, инак не действа. Ако произнесете името на някой човек – чието и да било име 
– без обич, той няма да отвърне. Кажете ли на едно дете: “Божидаре, ела тука да те 
набия!” той ще е глупак да дойде, ако му внушавате идеята, че ще бъде наказан. Така 
че качеството на мантруването е изключително важно. И тогава, в резултат на това 
качествено, емоционално мантруване, благословиите ще дойдат при вас. Къде е 
състоянието на блаженство и духовно освобождение? Нима е утре? Нима е някъде 
другаде? В следващия живот? След напускането на материалната сфера? Не, би 
трябвало да е тук и сега. Милостта на Кришна винаги присъства, ала вие трябва да 
пречистите виждането си, за да я усетите.  

Кришна има различни видове флейти - различни флейти за различни цели. 
Вамши, вамшули, вену и много, много други. Една е направена от бамбук, друга е 
направена от мрамор, трета – от злато. Някоя е украсена със скъпоценни камъни, а 
друга лее нектар. Една е къса, друга - дълга. И Той използва различните флейти с 
различни цели, понеже Кришна, както вече говорихме, е всепривличащ. Затова Той 
използва различните си флейти, за да призове всички различни дживи обратно у 
дома.  

Дори певците на ведически химни всъщност следват звукa от флейтата на 
Кришна. Дори Гаятри мантрата е просто звук от флейтата на Кришна. Ала Той не 
свири за брамините; Той свири за кравите. Свири за гопите. Така да се каже, за хора 
с прост ум. И те са готови да го последват. Така че ви предлагам – недейте да имате 
преусложнен ум, защото тогава ще бъде много трудно дори да чуете, какво да 
говорим да последвате звука от флейтата на Кришна! Простотата е обяснението или 
определението за Кришна Съзнание. Затова можем да пеем махамантрата като 
щастлива молитва. Това не е някаква трудно изпълнима духовна практика. Не е 
изкупление или себе-изтезание. “Измъчвам се като повтарям тази мантра. 
Махамантрата е болезнена.” Не, това е изпълнена с щастие молитва: „Кришна!”  

Но вие знаете толкова много повече за това от мен, така че за какво да ви го 
повтарям… 

Като блажена молитва трябва да пеете тази махамантра. Тогава дори най-
дълбоката болка в сърцето ви ще се промени. Защото да обичаш е равно на това да те 
боли. Без болка няма любов. Няма ли болка, няма и любов. Тя трябва да пронизва 
сърцето ти, да го разкъсва, да ти отнема праната (жизнения дъх). Да умираш от тези 
                                                 
12 Шива казва: “Ахам ведми, шуко ветти, вяса ветти на ветти ва – Аз знам, Шука знае, Вяса може 
да знае, а може и да не знае значението на „Бхагаватам” 



опустошителни чувства. Но ако мантрувате добре, по милостта на святото име тези 
болезнени емоции могат да се променят. Трябва да го опитате за себе си, аз не мога 
да ви кажа нищо повече за това. Трябва да опитате. 

 
 
 

53. Вярата и любовта 

(от лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, декември 2003, Унгария) 
 

Въпрос на Дамодар: По какъв начин са свързани чувствата и вярата? Най-
напред човек трябва да вярва, за да получи чувства; или вярата идва в резултат на 
чувствата? 

Тиртха Махарадж: “Адау шраддха”13 – най-напред е вярата. Но тази вяра е 
начална вяра. Какво има преди вярата? Сукрити (духовни заслуги) и милост. Те са 
предпоставките, причините да се сдобием с тази начална вяра. А имаме ли начална 
вяра, започваме да общуваме със свети люде. Тогава ще дойде ручи, духовният вкус, 
истинският вкус. От самото начало също имаме някакъв вкус, инак нямаше да седим 
тук. Ако не чувстваме нищичко към Кришна, защо ще сме тук? Така че истинската 
вяра и истинските чувства вървят заедно. Адау шраддха, най-напред е вярата. Вярата 
ни помага да общуваме. Можем да общуваме с Кришна, можем да общуваме с 
ваишнавите, можем да общуваме с гуру. Има общуване. Един специфичен тип 
общуване е гуру-сева. След това е пречистването на съществуването, как да се 
избавим от анартхите и да сме съсредоточени в служенето си, и т.н. Сетне идва 
ручи, ручи е вкусът, по-висшият вкус. И този по-висш вкус ще засили, ще обогати 
вярата ни.  

Веднъж Шрила Шридхара Махарадж бил в кома – дълго време, няколко дни. 
След като се възстановил, бхактите го попитали: “Какво имаше там? Какво видя?” 
Той отвърнал: “Всичко беше мрак. Имаше само вяра.” Това е нещо изключително 
важно. На други места той казва, че вярата е най-голямата сила, която имате. Тя 
може да прехвърли мост над най-огромните пропасти – между настоящото ви 
състояние и духовната ви цел, духовния ви идеал. Разстоянието между двете е 
голямо, нали? При все това, чрез вяра можем да прескочим тази бездна. Така че 
вярата е много важна.  

Вече обсъждахме различните определения за вяра, но една от най-ценните 
дефиниции за мен е, че вярата е тази убеденост, до която достигаме чрез любов. 
Считам това за много красиво обяснение какво представлява вярата – и в 
първоначален, и в окончателен смисъл. 

Ти попита за вярата и чувствата. Разбира се, нашите истински духовни 
чувства ще задълбочават вярата ни. А вярата ни ще ни помага да вкусваме нектара 
на сладостните чувства. Без вяра е невъзможно. Но вярата не е сляпа вяра. Вярата не 
е невежество. Тя е убеденост, постигната чрез любов. Чувствате ли разликата? За 
много хора вярата е нещо, което “не знам, и затова го вярвам.” Вярата им е просто 
вярване. Ала истинската вяра е убеденост. Не е така, че „аз не знам.” Аз знам, затова 
го правя. Вярвам, затова го правя.  

Така че кое е първо: яйцето или кокошката? Кое е по-напред: чувствата или 
вярата? Всъщност на пречистеното ниво те са неделими. 

Гопите не са имали вяра. Имали са любов. Вярата, нека признаем, в много 
случаи е теоретична. Но любовта е истинска! Субективната част на любовта е 
доверието, а обективната част е служенето, жертвата. Гопите не са имали вяра. Те не 
се намирали на теоретичното ниво. Те искали Кришна, независимо какви ще са 

                                                 
13 От „Бхакти Расамрита Синдху” 1.4.15-16 



резултатите или последиците. “И да идем във вечния ад – няма проблем.” Това не е 
вяра, това са чувства! Чувствата са по-висши от вярата. Защото емоционалната 
страна е по-активна; вярата е по-пасивна. Когато Кришна и гопите се срещнали 
отново на Курукшетра, те казали: “На нас не ни стигат само спомени. Искаме Теб, а 
не своите спомени.” Това вяра ли е?! Не! Това е чувство. “Искам да те притежавам!” 
Вярата означава “Аз съм Твой.” Бхакти означава: “Но Ти си мой!” Едното е вяра, 
другото – любов. В това е разликата.  

Ала кое е първо, не мога да кажа. Тези две сестри просто тичат една след 
друга. Едната се опитва да догони другата; другата се стреми да служи на първата. 
Те действат ръка за ръка. Вярата ви подпомага вашите чувства. Чувствата ви ще ви 
помогнат да имате вяра.  
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