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1. Добър треньор и добър актьор 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007,София) 

 
 

Истинските учители в същото време са и добри треньори. Да речем, ако влезете 
в някой спортен отбор, най вероятно няма да сте отведнъж световен шампион. Не още. 
Но това би могло да се случи. Да вземем за пример спринтьорите на сто метра; те на 
практика тичат в екстаз. Не осъзнават какво се случва в тези десет или девет секунди. 
Не знаят дори дали дишат или не. Достигат такова състояние, че са напълно отвъд 
телесното съзнание; иначе не биха могли да постигнат резултат. Така че каква е целта 
на гуру като треньор? Да ви помогне да се избавите от своето грубо телесно съзнание – 
с цялото необходимо усилие, което ще приложи върху вас. Въпреки че знае, че на 
първия пробег ще изтичате тези сто метра за половин час, и че това не е никак добро 
време, все пак той не се отказва от вас. Той влага енергията си във вас. Защо? Каква е 
тайната формула – божествената любов. Защото един истински учител не вижда вашето 
минало, не вижда настоящето ви; той вижда вашето бъдеще. Той инвестира във вашето 
бъдеще, и то във вечното ви бъдеще. Затова служенето на истинския учител е много 
по-голямо отколкото служенето, което някога изобщо бихме могли да му отдадем.  

В крайна сметка гуру е божествена функция. Така че посредством това обучение 
ние можем да се доближим до най-висшите закони на вселената, на битието. И тъй като 
Бог Кришна е прославен със Своите лила, а не със законите Си, лила означава 
божествена игра – отвъд правилата, отвъд предписанията, дори отвъд законите на 
нашето разбиране. Защото това е нещо живо, то не подлежи на канонизиране. И за да 
бъдем част от истинския живот, ние трябва да се откажем от телесните си концепции: 
кое е правилно и кое е погрешно според собствения ни ум. Някой трябва да разбие тези 
погрешни схващания. Но това, разбира се, не означава, че гуру е лош; той е 
изключително добър.  

И така, тайната формула, скритата същина е божествената любов. И именно нея 
трябва да съумеете да почувствате в очите на своя духовен учител. Дори и той да 
крещи по вас, очите му винаги се усмихват. Много е трудно да се прикрие това! Да се 
скрие истинското намерение на учителя – а то е, че той иска да ви служи.  

Обаче добрият учител не е само добър треньор, той е и добър актьор. Може да 
ви покаже такава физиономия, каквато никога не сте очаквали, каквато никога дотогава 
не сте виждали. Това е моментът, в който гуру като личност разбива нашите представи 
за гуру като принцип. Ала това са редки и благословени мигове – как да се освободим 
от лъжливите разбирания, които можем да имаме.  

Силата на отдадеността е нещо безгранично! Опитайте поне веднъж в живота си 
какво означава напълно да посветиш себе си и ще разберете! Ще усетите как на гърба 
ви израстват криле! 

Силата на посветеността е отвъд всякакъв предел. Защо? Защото извира от най-
дълбоката и чиста съкровеност на сърцето, и освен това се отдавате пред 
Божественото! Бог е добър. Ако Му се посветите, Той ще ви дари всичко. Той казва в 
„Гита”: “Ще запазя това, което имате и ще ви дам онова, от което се нуждаете.” Това не 
е теория, то е истина. Дори и да не посветите себе си, Той ще съхрани и ще ви дари 
онова, от което се нуждаете! Какво да говорим за “Сега аз съм Твой ученик, душа, 
отдадена на Тебе.” Това е една от най-славните позиции – да бъдеш отдаден слуга.  
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2. Какво е добро и какво лошо 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007,София) 

 
 

Въпрос на Манджари: Казахте, че Бог е добър. Завършено ли е творението ако 
няма зло, а само добро? Съвършенството скучно ли е?  

Тиртха Махарадж: Добро и зло – това е един вид становище, съглашение, 
общоприето мнение. Съгласяваме се по определени въпроси: това считаме за добро, а 
онова за лошо. От окончателна гледна точка, от онтологична и философска гледна 
точка не съществуват добро и лошо. Защото всяко нещо има съответното си място и 
роля, която да изиграе в цялото това вселенско битие. Бихме могли да кажем, че нещо е 
благоприятно за духовния напредък, а друго не е благоприятно. Но дори нещо да не е 
благоприятно, то не е лошо. Така че ако анализираме достатъчно дълбоко, трябва да 
достигнем до заключението, че не съществуват добро и зло.  

Ала това не означава, че няма светлина и тъмнина. Защото този свят е свят на 
двойствености. А това значи, че някои неща са „добри”, пък други са „лоши”. 

Всъщност, това е много голям теологичен въпрос: щом Бог е изначалният 
творец, изначалният извор, откъде са се появили лошите неща, откъде се е взел 
дяволът, например? Бог е добър. При все това, Неговите енергии функционират по 
такъв начин, че проектират образа на злото върху екрана на човешкия ум. Например, да 
се убива не е добре. Не е хубаво, нали така? Въпреки това понякога човек получава 
военен медал за това, че е избил повече хора. Така че на материално ниво дори тези 
окончателни въпроси понякога са много трудни за отсъждане – дали нещо е добро или 
лошо.  

Златното правило е: не прави на другите онова, което не искаш за себе си. Или 
казано по позитивен начин: прави на другите същото, каквото би искал за себе си. И 
дори божествената енергия да действа по необичаен начин, това не е лошо, тъй като 
служи на добра цел.   

Има една история за това. В едно село живеел дърводелец. Имал си добро 
семейство, хубаво домашно огнище, всичко било наред. Затова хората казвали: “Ах, 
какъв щастливец си! Всичко ти е уредено, имаш отраснал син, всичко е толкова добре.” 
Той казал: “Е, кой знае кое е добро и кое лошо.” На следващата сутрин конят му се 
изгубил. Измъкнал се някак от обора и изчезнал. Тогава всички съселяни казали: “О, 
каква беда! Ти остана без коня си; как ще работиш, как ще оцеляваш?!” Той отвърнал: 
“Кой може да отсъди кое е добро, кое лошо?!” На другата сутрин конят се върнал – с 
десет други диви коне. Понеже им бил обяснил: “Тук моят господар ще ви дава храна.” 
Затова всички други коне надошли. Хората в селото рекли: “Леле! Какво щастие те 
сполетя! Вчера имаше само един кон, сега имаш единадесет – прекрасно!” Той 
отвърнал: “Ех, кой знае кое е добро, кое лошо, кой може да прецени?!” И така, дивите 
коне трябва да бъдат опитомени, нали? На идната сутрин синът – двадесетгодишният 
му красив, снажен син – започнал да обяздва един от дивите коне. Всички казали: 
“Какъв си късметлия да имаш такъв син, той така добре ще се грижи за конете.” Ала 
какво станало? Дивият кон взел че хвърлил снажния син. И той си счупил ръката. 
Тогава всички казали: “О, какво нещастие! Синът ти си счупи ръката.” Бащата 
отвърнал: “Кой знае, кой ли може да отсъди кое е добро и кое лошо…” На следващата 
сутрин в селото дошъл офицер от армията и казал: “Обявихме война на съседната 
държава, затова трябва да взема всички млади мъже на двадесетгодишна възраст. 
Хайде, всички в армията!” Нашият приятел дошъл: ръката му счупена, кракът му 
счупен, главата – и тя бинтована. Казали му: “О, тебе не можем да те вземем. Ти си 
стой тук.” Отново селяните рекли: “Ах, какво щастие те сполетя! Ти не загуби сина си.”  
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Така че кой може да съди кое е добро и кое лошо? Трябва да достигнем до 
такова ниво, до такова разбиране, та да можем наистина да виждаме как нещата, 
случващи се в живота ни, подпомагат духовния ни напредък. Достигнете ли до такова 
ниво, “лошото” престава да съществува. Прозрете ли скритата същина, вашият свят ще 
бъде много скучен – само добър.  

Манджари: Нима може да има само добро, без лошо? 
Тиртха Махарадж: Да. Макар че понякога противоположността помага да се 

оцени истинското нещо. Чух, че някои от вас са присъствали на готварския курс на 
Югала Кишор Прабху. Вярвам, трябва вече да ви е казал как се прави добра халва, 
нали? Така ли е? Да. Даде ли ви всичките съставки? Значи, масло, грис, захар и вода – 
това са основните, нали? Знаете, добрите готвачи винаги казват основните съставки, 
ала нещичко си запазват. Опитвате вкъщи и никога не излиза както той го прави! Но 
както и да е, основният елемент на халвата като сладкиш – това е солта. Щипка сол. 
Или капчица горчивина. Но недейте да слагате това в халвата си.  

Така че понякога противоположностите помагат да се оцени истинския вкус. 
Или както казва Шрила Шридхара Махарадж – и това е великолепно послание – 
противопоставянето усилва красотата. Ала започнете с „да”. Не започвайте с 
противопоставяне.  

Да, съвършенството е отегчително – мисля, че това е очевидно.  
 
 
 

3. Той може да знае, може и да не знае 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007,София) 

 
 

Въпрос на Ямуна: Махарадж, казва се, че Шукадева знае, а Вяса може да знае, 
може и да не знае. Чии думи са това и как трябва да ги приемаме? Това смирение ли е 
от страна на Вясадева, или позицията на Шукадева Госвами наистина е по-висша от 
неговата? Но как да разбираме това, след като Вясадева е самият Бог, всъщност Негова 
инкарнация?  

Тиртха Махарадж: В действителност този стих е изговорен от Бог Шива: “ахам 
ведми, шуко ветти, вяса ветти на ветти ва – Аз знам, Шука знае, Вяса може да знае, 
а може и да не знае.” 

Само да изясним личностите, за които става дума: Вяса всъщност е шактявеша-
аватар, упълномощен да предаде посланието. Той имал син Шука, Шукадева, който 
бил трансцеденталист още в утробата на майка си. А когато се родил, станал 
персоналист, поклонник на Бога в личностната Му форма. И заради потеклото си, 
заради своя баща и духовното си образование, той станал висш авторитет по духовните 
теми. Затова и бил избран за лектор на великото събрание в древни времена. А Бог 
Шива, който казва това, е махаджан - махаджан означава велика личност, която знае 
всичко за тайните на религията. И така, той казва: “Аз знам, понеже знам всичко; Шука, 
младият авторитет, знае всичко. Обаче Вяса – който е бащата, който е по-възрастният, 
който е литературната инкарнация – той може да знае, може и да не знае.” Как е 
възможно това?! Той е писателят, той е съставителят, той е най-старшият – нима има 
нещо, което той да не знае?!  

Това показва благодатта на системата парампара. Дори и да не разбираме всичко 
напълно, ако получим съвършено познание и ако повторим това съвършено познание 
по съвършен начин, тогава знанието, което се предава чрез нас, е съвършено. Но 
разбира се, това не означава, че не трябва да се стремите да разбирате онова, което 
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повтаряте. Защото иначе мп3 плеърът щеше да е най-добрият проповедник – нищо не 
разбира, но възпроизвежда вярно. 

Този стих е бил цитиран, когато Бхактисиддханта Сарасвати получил веднъж 
писмо от един от своите ученици. И този бхакта пишел в писмото по някакви много 
възвишени теми. Толкова възвишени, че гуру бил удивен. Някой друг му четял писмото 
и той попитал: “Откъде е научил всичко това?!” Тогава другите бхакти отвърнали: “Ти 
сам му писа за това в предишното си писмо.” Той казал: „Не, не! Това е невъзможно! 
Не съм!” “Да, да, Гурудев, така беше.” “Не, невъзможно е! Та аз не знам тези неща! Как 
бих могъл да го уча на нещо, което не знам?!” Тогава те му цитирали стиха: “ахам 
ведми, шуко ветти, вяса ветти на ветти ва”. И накрая другият бхакта казал: “Но само 
по милостта на учителя.” Ученикът ще разбере по милостта на учителя, дори учителят 
да заявява: “Аз не знам!” Такава е силата на отдадеността – когато божественото се 
проявява по незнаен, неочакван начин. 

 
 

 
4. Двете пиана 

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

Въпрос на Яшода: Въпросът ми е за вътрешната връзка между нас и Бог. 
Интересува ме съкровената връзка. Защото има един стих в „Гита”, където Кришна 
казва: “Всичко е в мен като перли, нанизани на конец.”  

Тиртха Махарадж: Въпросът за вътрешната връзка. Невидимата същина. Някой 
тук умее ли да свири на пиано? Имали ли сте някога две пиана в една стая? Следващият 
път опитайте да сложите две пиана в една стая. Удряте един клавиш; и какво ще се 
случи с другото пиано? Същият тон ще отекне и на другото пиано. Въпреки че това са 
просто механизми. Но вибрацията на единия се предава на другия и поражда отклик у 
него. И това винаги се случва ако има две пиана в една стая. Ако ударите един клавиш, 
същата нота ще отекне и от другото пиано. Ако обаче е настроено – така че има 
известни условия.  

Човешката душа е много по-чувствителна и много по-сложна от едно пиано. При 
все това, ако на струните на сърцето изсвирим някой тон, обикновено не получаваме 
отзвук. Стремите се да вибрирате в красива мелодия към вселената, ала къде е 
откликът, къде е резониращото ехо? Заради това се нуждаем от настройване. Нуждаем 
се от определени предпоставки. Най-напред струните на сърцето ни трябва да звучат 
кристално чисто. Не бива да има нищо, което да им пречи! Тогава, ако друго такова 
чисто сърце е близо до вас, ще последва отклик.  

Въпреки всичко, възможно е това да не се случва винаги с всички практикуващи. 
Но благодарение на някаква тайна формула е възможно да се вибрира в една тоналност. 
Ако двама човека са дотолкова настроени един спрямо друг, че единият резонира това, 
което другият излъчва, или – ако минем още по-нататък – другият откликва още преди 
да започнете да вибрирате – бихме могли да наречем това изключително пречистена и 
изключително интензивна духовна връзка. Когато нашите най-фини енергии са в 
хармония една към друга… Това се среща много рядко. Ала понякога се случва. 
Например, медитацията ви е толкова силна, че изведнъж на телефона пристига смс. 
Или някакъв друг вид отзвук.  

Така че това е възможно и то се нарича вътрешна връзка. Тя не се вижда и не е 
необходимо да се прави публично достояние. Защото тайните трябва да си останат 
тайни.  
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Но какво да кажем за звуковата вибрация на божественото? Първоначалната  
покана идва свише, от Него. Ние само трябва да пречистим сърцата си, за да 
резонираме, да отвърнем. Трябва да обучим себе си така, че да бъдем кристално чисти 
резонатори. 

Ако искаме да осъществим силна връзка с Бога, с Кришна, как можем да сме 
сигурни, че това е една истинска, авторитетна връзка? Затова трябва да пречистим 
сърцето си дотолкова, че то да резонира чисто. А стигнем ли до това ниво, винаги ще 
бъдем свързани. Самите вие ще чувствате дали е истинско или не.  

Ала разбира се, докато не познавате собствените си граници и не можете да 
разберете тази вибрационна система, не се опитвайте да я прилагате. Защото най-
вероятно ще се провалите. В периода на обучение трябва да се уповаваме на – бихме 
могли да ги наречем - измерими принципи: гуру, шастра, садху. Ако те са доволни от 
нашия напредък, можем да сме сигурни, че сме на добър път. Ето къде трябва да 
проверяваме: дали това е според писанията, според откровенията; дали учителят ни го 
подкрепя; дали е отразено в практиките на светците.  

Но това звучи твърде теоретично и досадно. Защото трябва да добавим и още 
едно дребничко нещо – сърцето, потвърждението на сърцето. Ако чувствате с цялото си 
същество, с душата си: “Да! Именно това трябва да направя” – направете го! Обаче 
най-напред пречистете себе си, а след това ще можете да го направите.  

Така че вътрешната връзка съществува. Просто извадете восъка от ушите си. 
 
 
 

5. Ключът към обединението 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007, София) 

 
 

Трябва да открием ниво, на което всички да можем да се споразумеем. Да 
намерим равнина, където ще можем да бъдем обединени. Този свят е разпокъсан от 
имена и форми. Ето защо това е и ключът към обединението – името и формата. Aко 
сме единни в Святото Име и ако сме единни пред Божествената Форма, ще бъдем 
много щастливи.  

По празненства хората губят контрол и си мислят, че това е щастие. Ала ние 
трябва да живеем в един вечен празник. Ако изпълняваме духовните си практики, 
можем да изгубим цялото си самообладание, но трябва да достигнем до много по-
високо ниво на духовно култивиране и удовлетворение, отколкото обикновено постигат 
другите. Защото ако видиш кое е щастие за един човек, ще разбереш що за човек е. 
Щастието ни е различно в зависимост от гуните, в зависимост от влиянията на 
материалната природа. Това, което е щастие на по-ниското ниво, на практика е 
невъзможно да бъде разбрано от по-висшето. Също както и обратното. Ако някой има 
съвсем семпло разбиране за живота, за него е разтърсваща мисълта, че някакви хора се 
събират да възпяват имената на Бога и че извличат от това духовно щастие – това е 
немислимо! Ала въпреки всичко именно това трябва да бъде нивото, на което да бъдем 
обединени независимо от вяра, религия, пол или каквото и да било. Защото ако 
призоваваме Бога по име, ако медитираме и ако обожаваме Бога чрез името Му – това е 
всеобщата и най-добра практика.  

Поканата на Кришна отеква. Дори материалният свят е сътворен чрез звукова 
вибрация. Така че началото е звукът; пътят обратно също е звукът. Каква е първата 
мантра в „Шримад Бхагаватам”? Това е един вид призив: ом намо бхагавате васудевая. 
И така, първият звук е ом. А първата шлока е сатям парам дхимахи – “Нека 



 7

медитираме върху сатям парам, върху абсолютната истина.” А какъв е последният 
стих в „Шримад Бхагаватам”? Последният стих е възхвала на Божието име: че Кали 
Юга е изпълнена с недостатъци, ала святото име може да елиминира всички грешки. 
Така че можем да кажем, че тези осемнадесет хиляди стиха са за вътрешната връзка. 
Това е покана: елате, присъединете се към нашата медитация върху абсолютната 
истина. И окончателният съвет: възпявайте святото име! 

 
 
 

6. Аз не създавам форми, аз ги руша 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 30.12.2007, София) 

 
 

Въпрос на Дамодар: В каква връзка Шрила Шридхара Махарадж казва: “Не съм 
дошъл да създавам форми, а да ги сривам”? 

Тиртха Махарадж: Точните му думи са: “Аз не съм създател на форми, аз съм 
разрушител на форми.” Вижте, той е бил преданоотдаден, изпълнен с раса. Живеел е в 
раса, в божествения екстаз. А пък когато западните практикуващи са започнали да го 
посещават, те запристигали с всички правила и предписания, научени на първите 
лекции. Затова, просто за да им покаже различните нива и различните градации в 
духовния живот и в духовната практика, той казал: “Аз не създавам форми, аз ги руша.” 
Веднъж се случило някой, така да се каже, да го наставлява: младият титан споменал 
Кришна и Шрила Шридхара Махарадж веднага го прекъснал: “Но кой е този Кришна?” 
Отвърнали му: „Кришна е Върховната Божествена Личност!” Научили сме си урока! 
Ала тогава той казал: „Но кой е Той за вас?! Кой е Той…” А сетне заплакал като видял, 
че те искат да го поучават и да злоупотребяват с него.  

Но както и да е, това е друга функция на гуру. Понякога на него му се налага да 
разруши формите, в които ние сме се вкопчили, за да посочи същината. Защото от 
повърхностното, от външното, трябва да стигнем до съкровеното.  

Затова моля ви, продължавайте да развивате своите духовни практики. Не се 
страхувайте да се отдадете напълно, защото Кришна е наричан също и Бхакта Ватсала – 
Закрилникът на Своите предани. 

Въпрос на Ямуна: В своите книги Шридхара Махарадж споменава, че в 
шастрите е казано, че Кришна казва: “Тези, които следват правилата и предписанията, 
са Ми много скъпи. Обаче онези, които нарушават правилата и предписанията, за да Ме 
удовлетворят, те наистина са сърцето и душата Ми.” Цитирам свободно. Някаква идея 
откъде е този цитат? 

Тиртха Махарадж: Не съм машина за шлоки! Пускаш монета и шлоката 
изскача…  На първо място, това е висша тема. Но, за да разберем обстоятелствата, 
трябва да прочетем Десета Песен на „Шримад Бхагаватам”. Защото според нашата 
традиция, най-възвишеният пример за безкористна отдаденост отвъд всякакви предели 
– това са гопите. И се описва, че те били готови да се откажат от всякакви 
привързаности, били готови да изоставят дори правилата на дхарма, дори семейните си 
връзки – само и само да удовлетворят Кришна. Именно затова биват считани за най-
великия пример на жертвоготовна посветеност. В други Пурани Кришна казва, че 
“Онези, които обожават Мен, не са Мои истински отдадени; истински отдадени са Ми 
тези, които обожават Моите преданоотдадени.” И че “Аз съм изгубил Своята 
независимост, защото съм слуга на Своите слуги.”  

Това са изключително възвишени концепции за божествеността – когато Богът 
идва като слуга на Своите слуги. Ала именно затова ние сме готови да обожаваме 
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Кришна – защото Той идва толкова близо, готов е дотолкова да се доближи. И когато 
казва: “Аз съм ваш отдаден слуга,” Той наистина го има предвид. От Него това не са 
просто думи.  

 
 
 

7. За чувства не се спори 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.09.2008, София) 

 
 

В нашите молитви на първо място ние изразяваме своята благодарност и почит 
към непосредствените си духовни учители, защото по тази линия в живота ни се 
проявява нещо. Какъвто бащата, такъв и синът. Крушата не пада по-далече от дървото. 
Ако учителят прелива от раса (духовни чувства), съществува вероятност ученикът 
също да отглежда раса. След това ние определяме учителите си като вкусващи сладкия 
нектар на божествената любов. И тук са споменати различни неща. Едното е, че Шрила 
Прабхупада е прославен заради това, че донася идеите на предаността на запад; и той 
раздава нектара на „Бхагаватам” и познанието на „Гита”. Обаче последният ред на тази 
молитва към него гласи, че той винаги е вкусвал нектара от лотосовите нозе на Шри 
Шри Радха Говинда. Едната причина да го възхваляваме е, че е донесъл знанието в 
западния свят. Другата причина е, че е донесъл нектара на „Бхагаватам” на запад, ала 
истинската причина да го славим е, че е вкусвал нектара на Божествената Двойка.  

В какво се състои истинското качество, в какво се състои – така да се каже – 
истинското духовно съревнование на преданоотдадените от висша класа? 
Съревнованието трябва да е за това – кой може да се гмурне по-надълбоко в 
божествената връзка. От знанието достигаме до нектара. От идеите стигаме до 
чувствата. А чувствата не може да се обсъждат. Вие не можете да корите моите 
чувства, не можете да ги поставяте под въпрос – това са чувства, нали? Може би вие 
имате различни чувства. Нямам нищо против, това си е ваша работа. Но моите чувства 
са такива. За таттва, за философията може да се спори, защото аз имам един 
аргумент, вие имате друг, бихме могли да ги обсъдим. Обаче стигнем ли в крайна 
сметка до нивото на божествените чувства, там не може да става въпрос за обсъждане. 
Не може да се спори за чувства. Може да има само обмяна. Ако сърцето ви е изпълнено 
с божествени чувства, можете да ги споделите с другите – това е единствената 
възможност. Това е признакът на един ачария: сърцето му е толкова препълнено, че той 
жадува да раздава. И какво представлява животът на един истински преданоотдаден? 
Тази божествена същина.  

Наскоро имаше една дискусия, почти като дебат. Така че вероятно не са били 
засегнати пряко и напълно божествените чувства. Този дебат беше относно пола на 
Бога, на Върховния. Понеже на мен някак ми се изплъзна „Той”, а това се оказа 
оскърбително за някои, които възразиха: “Защо вечно Той? Защо не Тя?” Разбира се, 
въпросът беше повдигнат от дами. Горките девойки, горките гопи. Знаете, в различните 
религии са свикнали с мъжки Бог. Ала ето най-сетне такава религия, в която разбирате, 
че Бог е също и жена. Обаче нашите приятелки все още не бяха проумели тази тайна. И 
така, аз се стремях да защитя позицията на нашия скъп Бог Говинда – нека да си бъде 
„Той”, нека си бъде мъж. Бива ли? Тогава те излязоха с друга идея – тогава нека да бъде 
„То”, без пол, нека бъде „То”. А аз казах: „Не! Това е невъзможно!” Личност без 
характеристики - невъзможно. Той не е теория. Той не е таттва. Бог е жив.  

Върховният е мъж и жена едновременно. Ако подходим теоретично, би било 
доста трудно да обясним тези неща, но когато видим картина, изобразяваща срещата на 
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Радха и Кришна, мисля, че е по-лесно да се разбере. Един прекрасен Бог и една дори 
още по-пленителна Дама, Богиня. И ако искаме да го кажем по-кратко, Радха-Говинда, 
Говинда-Радха, Го Ра, бихме могли да посочим само една личност - Гоуранга. Хората 
искат да съкращават всичко, нали? Затова да пеят или да изрекат Говинда-Радха за тях 
е прекалено дълго. Как да направим Говинда-Радха по-късо, коя е по-кратката версия – 
Гоура, Гоура, Гоура. Така че ако повтаряте Гоура, Гоура, Гоура, вие всъщност 
мантрувате Говинда-Радхе.  

Бхакти като религиозен процес обрисува един доста обстоен и детайлен образ 
на Бога. Защото най-напред трябва да разберем, че съществува мъжки аспект на Бога 
като съзидателна, доминираща сила, а има и друга част, друго лице - красивият, 
хармоничен и любящ женски аспект, който е доминиран от Бога. Ако го изкажем 
теоретично, звучи много сухо, но щом чуем за забавленията на Радха и Говинда, става 
много сладостно. 

И така, ние обожаваме божествената същина в тези два аспекта, като 
съзидателната сила на Бог и като красивата, любяща сила на Богинята. И те никога не 
са отделно – единият не е завършен без другия. Именно такова единство търсим ние. 
Това е бхакти. Бхакти е процесът, който сътворява в сърцата ви мястото на Тяхната 
среща, за да може рандевуто да се състои необезпокоявано. Божествената красота и 
божествената любов се срещат в човешките сърца. Това е най-висшата дефиниция за 
религия. И вие чувствате, че то е отвъд всякакви формални граници, то е отвъд каквито 
и да било бройки или групировки. Именно затова обожаваме нашите учители – защото 
са ни донесли тази концепция. А тази концепция дава плод във Вриндавана.  

Ние създадохме своята нова вселена и започнахме да я населяваме. Сега в нея 
има още повече живи същества, понеже намерихме своите учители. Намерихме също 
така и своите братя и сестри. Заедно с тях можем да се присъединим към служенето, 
към екстатичното божествено служене. То е съсредоточено в ашрамския живот, затова 
е не просто добро, но е екстатично. Тъй като тук ние нямаме никаква друга работа, 
освен да служим на нашите Богове. 

 
 
 

8. С „Бхагаватам” под мишница 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.09.2008, София) 

 
 

Ако искате да научите как да служите на Кришна … след дълго, дълго, дълго 
пътуване най-сетне, представете си, срещате Кришна лице в лице. Носите със себе си 
личния си „Бхагаватам”. Може ли да се влезе в Голока Вриндавана с „Бхагаватам” под 
мишница? И срещате една изключително необикновена личност – синкава на цвят, с 
флейта в ръка, с красиво дхоти – едно малко момче с теленце – и изведнъж не можете 
да си спомните какво сте научили на лекциите. Гурудев споменаваше нещо, но кой е 
това? Имаше нещо, нещо много важно; я да проверя в книгата. Кешава? Да, има 
прекрасни коси. Мадхава? Да, ръцете Му са изпълнени с прасадам. Говинда? Да, Той 
се грижи за брамините. Гопал? Да, отглежда крави. Та това трябва да е моят Господ!!! 
Да, разпознах Го. Това е Той. Шямасундар – смугъл и красив. Той е. И тогава казваш: 
“О мой Господи! Колко съм щастлив да те видя.” Той отвръща: „Удоволствието е за 
мен, скъпи мой. Какво желаеш?” „Ами, моят Гурудев каза, че да се служи на Теб е 
много хубаво, затова искам да участвам, искам да науча повече за служенето на Теб. 
Разбрал съм, че ти си Върховният Бог, всемогъщият и всезнаещ Господ, затова искам 
да Ти служа. Разкрий ми тайните на служенето към Теб.“ И тогава всезнаещият Господ 
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казва: „Не знам! Не знам нищичко за служенето към Мен. Обаче има изход. Ако искаш 
да разбереш – иди при Богинята, Тя знае нещо по въпроса.” И така Тъмният ще ни 
помогне да стигнем до Светлата, а Светлата ще ни помогне да стигнем до Тъмния. Това 
е единият тип преданоотдаден. Другият тип преданоотдаден… но това е твърде 
поверително. Дали да ви казвам?  

Крипадхам: Да, Гурудев, да! 
Тиртха Махарадж: Да! Сега казвате „да”. А когато има някакво служене…  
Другият тип приближава до Вриндавана, потропва на портата, ако въобще има 

порта на Вриндавана, и тук и там среща различни личности -  слуги, танцьори, низачи 
на гирлянди, момчета – но него не го интересуват момчетата – има и момичета, 
интересуват го момичетата. А сред всичките милиони изключително прекрасни, 
пленителни и повече от божествени млади девойки, той търси една специална. Обаче 
този тип преданоотдаден не носи шастра под мишница. Истините са написани в 
сърцето му и щом разбере, той вече знае – това е мястото, където принадлежа. И 
веднага разбира по ясното сияние на тази най-прекрасна дама. “Да, Тя е моята 
господарка.” И без каквито и да било въпроси или колебания, просто се хвърля в 
прахта, за да се отдаде в служене.  

Понеже има два вида преданоотдадени – единият е Кришна бхакта, другият е 
Радха бхакта. Понякога преданоотдадените, заради някаква специална лила на тази 
планета земя, се състезават за бройки, за последователи, за влияние, за раса. Обаче как 
мислите, коя група е по-многобройна? Коя група е по-богата? Коя група е повече 
изпълнена с раса? Отсъдете сами.  

Ала не забравяйте – съобразно практиката си ще постигнете и съвършенство. 
Ако култивираме леност и глупост докато сме в садхана-деха, в тяло на практикуващи, 
ще постигнем съвършенство в тях – умирате и постигате вечно такова състояние. 
Можете да постигнете съвършенство в глупостта, но ако отглеждаме тази 
изключително есенциална божествена любов докато сме тук и за нас тя е най-важният 
идеал, ще постигнем нея. Затова е добре да имаме двама господари – един Бог и една 
Богиня. А освен това ние сме големи късметлии по две причини: понеже имаме нашите 
Говинда Радха в обединения им облик на Гоура – най-краткият път към божествения 
екстаз – а имаме и някой, който да ни разкрие това. Затова ние обожаваме своите 
учители като най-поверителните слуги на Божествената Двойка. Защото черно или бяло 
– трудно е да се избере. Но моя Гурудев го виждам. Един човек в ограничения си мозък 
мога да го побера и да му кажа: „да”. 

Крипадхам: Защо преданоотдаденият на Кришна носи шастра под мишница, а 
преданоотдаденият на Радха - не? 

Тиртха Махарадж: Защото Кришна е описан в „Бхагаватам”, а Радха не е. 
 
 
 
 

9. Вълшебният пръстен 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.12.2007, София) 

 
 

 “О най-добър сред хората, Арджуна, личност, която не се смущава от щастие 
и нещастие, и е непоколебима и в двете, със сигурност е достойна за освобождение.”1 

                                                 
1 „Бхагавад Гита” 2.15 
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Простичък стих, сериозно послание. Целта, според този стих, е освобождението 
– да се намери пътят извън този материален лабиринт. Знаем, че това не е най-
възвишената цел. Има ли нещо отвъд освобождението? Кое е то? Бхакти е отвъд 
освобождението. Божествената Любов е отвъд освобождението. Ала тук преминаваме 
през един постепенен процес. Кришна дава напътствия на Арджуна и най-напред Той 
обсъжда тази елементарна, простичка цел - освобождението. Разбира се, това е 
изключително висша цел! Но най-напред трябва да разберем, да научим как да 
постигнем освобождение, а сетне можем да продължим нататък. 

Така че в действителност този стих ни учи как да се избавим от оплитанията. Да 
се покриват определени формални стандарти не е достатъчно. Пълно съвършенство 
означава да можем да посветим душата си, сърцето си. Опитвали ли сте някога да 
свършите дадена работа като задължение, и да свършите същата работа като любящ 
дар? Едното не носи никакво вътрешно удовлетворение; второто крие специален вкус. 
Ще почувствате как на гърба ви изникват криле. Ето така трябва да плачем ако някой 
иска да ни отдалечи от храма. Понякога нашите задължения ни извеждат от храма, 
отдалечават ни от духовните ни практики; но плачете! Търсете с плач правата си. 
Защото ние искаме да намерим пътя навън, ала не от храма, а от оплитането на 
материалната илюзия. 

Обаче това няма да се случи без известни жертви. Не можете да яздите два коня 
с един задник. Или служите на Бога, или на кучето2. 

Ето защо, за да се постигне това освобождение, макар то да не е най-висшата 
цел, дори само заради това трябва да бъдем умиротворени. Затова трябва да търсим 
своя вътрешен покой. А най-добрият начин да постигнем вътрешен покой е да намерим 
вътрешната си връзка, дълбоката си вътрешна връзка. 

Мисля, всички ние познаваме тези състояния щастие и нещастие. Кое от двете 
познавате по-добре? Кое от тях е ваш по-неразделен приятел? Щастието или 
нещастието? Обикновено когато задавам този въпрос, под определена възраст хората 
отговарят: “Щастието!” А след определена възраст казват: “Мъката.” И така, нашето 
разбиране се променя с възрастта. Онова, което в началото смятаме за голямо щастие, 
по-късно разбираме: “О, това е било провал, проблем.” А на което сме гледали като на 
мъчителна за нас ситуация, рано или късно ще разберем, че е било процес на 
освобождение – нещо, което разтърсва умовете на хората; нещо, което разтърва 
връзките им. И макар да е тежко, това е нещо много полезно. Защото ако нещо трябва 
да бъде разтрогнато, то се разтрогва. Но ако трябва да остане заедно, то остава здраво и 
уверено заедно. 

Така че от такава гледна точка няма щастие и нещастие. Не съществува нищо 
добро и нищо лошо. Ако имаме тази способност, ще виждаме, че всичко в крайна 
сметка подпомага нашето ясно виждане. Би било много лесно да се свири на тази 
струна – че животът е страдание. И да се дават евтини обещания: “След 
освобождението... В следващия живот... В рая… В духовното небе... ще бъде по-
добре!” Но нека сме интелигентни. Трябва да бъдем щастливи и удовлетворени сега. 

Да бъдем удовлетворени, да имаме този вътрешен покой, да не сме повлиявани 
от щастие или нещастие означава да имаме една различна, по-висша гледна точка. Ако 
сме дълбоко свързани с Божественото, нима може да има нещастие? Или илюзорно 
щастие? Тогава сме дълбоко вкоренени във вечността, в истината, в съзнанието, в 
ананда. След като сме вечни души, какво значение има, че някой идва или си отива?! 

Разбира се това е лесно да се каже. При все това, отделете си време, за да 
осъзнаете тези думи. Животът е преходен период. Ако искаме да обобщим живота в три 

                                                 
2 Непреводима игра на думи на английски: God (Бог) наобратно става dog (куче) 
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думи, много е просто: живей, обичай и напусни. Човешкият живот на земята означава: 
да живееш, да обичаш и да си тръгнеш. Съвсем простичко е, не е кой знае какво. Затова 
се казва, че животът е досущ като мост. Недейте да строите къщата си на мост! Мостът 
служи за прекосяване над бурните води. 

При все това си мисля, че би било себезалъгване ако кажем, че нито щастието, 
нито нещастието имат каквото и да било въздействие върху нас. Веднъж срещнах един 
човек, който каза: “Дори и себепозналите се души могат да изгубят самообладание 
понякога.” Обаче каква е разликата? Такава душа бързо си възвръща самообладанието. 
Той може да се изгуби, да се отдаде на щастие или тъга, на някое въздействие, което го 
сполита; ала е способен бързо да се съвземе. Така че недейте да очаквате от някое, така 
да се каже, съвършено създание да бъде като пън – никаква реакция. Или като каменна 
статуя. Да се постигне подобно балансирано състояние на съзнанието е отвъд нашите 
очаквания. Но стават чудеса. Бъдете свързани и ще усетите това. И тогава дори да ви 
споходи някакво голямо щастие, ще си спомняте; или дори да ви сполети голяма беда, 
пак ще си спомняте. 

Точно както персийския шах. Той бил притеснен… е, може би не точно от този 
стих на „Гита”, но от същата ситуация, която е описана тук: понякога идва щастие, а 
понякога нещастие. Какво да стори човек? И така, той решил: “На оногова, който ми 
донесе вълшебен пръстен, който ще ме избави както от страданието, така и от 
еуфорията, ще дам половината си царство.” Първи дошли министрите. Те носели най-
скъпоценните пръстени, каквито има на земята. Махараджата ги разглеждал и ги 
захвърлял: “Това не е вълшебният пръстен!” Сетне дошли магьосниците с всевъзможни 
магии и заклинания, направени върху специалните камъни на пръстените, които 
носели. Царят ги разглеждал и ги захвърлял: “Не е това!” Всеки си опитал късмета – без 
никакъв успех. Докато най-накрая дошъл един овчар, млад човек със съвсем обикновен 
пръстен. На него нямало нито камък, нито магическо заклинание, бил съвсем прост и 
евтин. Поднесъл го на царя. Отначало царят бил смаян: “Кой си ти и какъв е този 
нищожен пръстен, който си ми донесъл?” Но после си сложил очилата и започнал 
внимателно да разглежда пръстена. Сетне ненадейно се усмихнал и го сложил на 
пръста си. И обявил: „Половината ми царство да се даде на този овчар.” Министрите и 
магьосниците били удивени. Боели се да попитат, ала в крайна сметка някой се 
престрашил: “Кажи ни, защо това да е вълшебният пръстен?” Тогава царят отвърнал: 
“Вижте, той е съвсем простоват отвън, обаче вгледайте се внимателно какво има 
отвътре.” Той подал пръстена на другия човек, който прочел, че гравирано върху 
пръстена имало едно кратко изречение: “И това ще отмине.” 

Носете този вълшебен пръстен на ръката си и тогава ще бъде много лесно да сте 
умиротворени в ума си. 

 
 
 

10. Кришна не е запазен само за саннясите 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.12.2007, София) 

 
 

“О най-добър сред хората, Арджуна, личност, която не се смущава от щастие 
и нещастие, и е непоколебима и в двете, със сигурност е достойна за освобождение.”3 

Шрила Прабхупада казва в пояснението: „Всеки, който е твърд в решителността 
си да постигне напредък в духовната реализация, и може еднакво да търпи яростните 

                                                 
3 „Бхагавад Гита” 2.15 



 13

атаки на щастие и на нещастие, със сигурност е достоен за освобождение. Във 
варнашрама институцията, четвъртото жизнено стъпало, стъпалото на отречението, 
санняса, изисква огромни усилия. Но човек, който сериозно е решил да направи живота 
си съвършен, приема живота на санняси, въпреки всички трудности. Обикновено 
трудностите произтичат от прекъсването на семейните взаимоотношения, от 
прекратяването на общуването с жена и деца. Ако някой може да понесе тази тежест, 
тогава е сигурно, че пътят му в духовната реализация е завършен. По същия начин, при 
изпълнението на задълженията си като кшатрия, Арджуна е посъветван да прояви 
постоянство, макар да му е трудно да се сражава срещу членовете на семейството си и с 
други любими хора. Господ Чайтаня приел санняса на двадесет и четири години, 
въпреки че не е имало кой да се грижи за младата Му съпруга и възрастната Му майка, 
които са били напълно зависими от Него. Но заради по-висша кауза Той приел санняса 
и бил решителен в изпълнението на висшите си задължения. Това е пътят за постигане 
на освобождение от материалното робство.” 

Въпрос на Кешава: В пояснението Шрила Прабхупада дава примера със 
санняси, а не с някой, който се намира под влияние на щастие или нещастие. Защо 
човек реализира освобождението чрез пътя на санняса? 

Тиртха Махарадж: Санняса е един начин да се постигне освобождение. Но не е 
единственият начин. Защото освобождението е лесно. Бхакти е трудно да се постигне. 
А Кришна не е запазен само за саннясите, нали? В момента правя анти-пропаганда. 
Обаче е вярно! Бог живее в сърцето на всекиго, не само в сърцата на саннясите. Той се 
намира и във вашето сърце. И какви са последиците ако приемем това? Това означава, 
че Той винаги е с нас, винаги ни наблюдава. И винаги ни вика. По телефона ни търсят 
само понякога, но Той ни търси постоянно. Кога ще вдигнем телефона? Кога ще 
отвърнем на зова Му? Това не е въпрос на санняса. Въпрос на желание е. Понякога е 
въпрос на страдание, защото трябва мъничко да пострадаме, та да разберем, че това не 
е нашият дом. Да достигнем до истинско разбиране. Друг път е въпрос на щастие, на 
духовно удовлетворение, което ни помага да се привържем към божествената красота. 
Така че и страданието, и щастието ни помагат да се доближим. 

Много хора си мислят, че санняса е просто жизнено стъпало. Ала всъщност 
можем да кажем, че санняса е вътрешно настроение – да си свързан с Божествената 
Двойка. В този смисъл всички трябва да станем санняси, да имаме само един божествен 
идеал – Божествената Любов. Това е санняса. Не е въпросът в цвета, не е въпросът в 
робата. Въпросът е във вътрешното желание, да се втурнеш! 

Така че трябва да придобием вътрешното настроение. И не просто на отречение, 
защото отречението е горчиво. Но на посветеност! Понеже посветеността е сладка. 
Това е, с което трябва да се сдобием; тогава с лекота ще можем да се откажем от 
повърхностното. Ние търсим по-висшия вкус, вътрешното удовлетворение. Формулите 
и догмите не помагат. Нуждаем се от истинското нещо – от божествената опитност, от 
нашата жива вяра и от отклик от Кришна. Това е, от което имаме нужда.  

 Така че санняса е един от пътищата, но бхакти е всеобщият път. Това е път за 
всекиго. Санняса като жизнено стъпало не е за всекиго. Ала вътрешното настроение е 
общовалидно. 
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11. Сърдечната визия 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.12.2007, София) 

 
 

Ямуна: Махарадж, веднъж попитах нещо Гурудев4, на което той не ми 
отговори… 

Тиртха Махарадж: Нима тогава очакваш аз да ти отговоря?! 
Ямуна: Аз просто споделям въпроса, не очаквам отговор. Въпросът беше: 

“Гурудев, как казваш нещата, които казваш?!” Преди няколко години бях в 
библиотеката на Гурудев, прелиствах книгите и видях, че със съвсем ситни буквички в 
полетата той си е водил бележки, правил е справки… досущ като мрежа! И аз си 
помислих: „Боже Господи! Ако Гурудев се е подготвял по такъв начин върху шастра, 
какво остава за мен?!”  

Тиртха Махарадж: Да обожаваш! Защото Бхакти не е просто интелектуално 
разбиране, а промяна в сърцето. И понякога интелектът е голяма пречка в духовния 
напредък. Защото има два пътя: единият е на мозъка, другият на сърцето. Има един 
специален тип медитация, нарича се медитация на сърцата-близнаци. Обаче не става 
въпрос за опит да откриеш своя партньор-близнак отвън и след това да медитирате 
заедно. Не, трябва да откриеш собствения си вътрешен близнак. Всъщност това 
означава да свържеш сърцето и ума. Да вразумиш до известна степен сърцето, и да 
наситиш ума със сърдечност. Това е тази вътрешна връзка. Тя не е някаква псевдо-
духовна шизофрения, а обединяването на един добър ум с едно добро сърце.  

Всички ние знаем, истинските неща ги виждаме със сърцето. Така че не 
забравяйте да култивирате именно него. Каква е тази сърдечна визия? Сърдечната 
визия е доверието. Трябва да вярваме в това, което правим. Трябва да вярваме на 
учителите си. Трябва да вярваме на нашия Бог. Трябва да вярваме и поне мъничко на 
самите себе си: “Да, ще съумея да се справя! Не със собствени сили, но посредством 
милостта.” 

Затова имайте тази сърдечна визия! Това в крайна сметка е начинът да 
разберете нещо.  

Знаете ли, веднъж Садху Махарадж ни беше на посещение. Имаше някакво 
събитие, обществена лекция, и беше зададена темата „Веданта Сутра”. И така, ние го 
поканихме да изнесе лекция върху „Веданта Сутра”. Докато пътувахме натам, той 
попита: “Можеш ли да прочетеш нещо от тази ”Веданта Сутра”? И след половин 
страничка каза: “Стига. Достатъчно.” Беше твърде теоретично за него. И след това 
започна да дава лекция на вълните на раса за посветеността към Шри Гуру, и „моят 
духовен учител е такъв и такъв”, а „възпяването на Святото Име е такова и такова”…  
Защото какво е заключението на „Веданта Сутра”? “Онези, които постигнат 
съвършенство, никога не се завръщат в този свят.” Онези, които постигат, не се 
завръщат. Съвсем простичко. Това е заключението! Ако проумеем този едничък стих, 
няма нужда да четем всичките 555 шлоки. Онези, които постигат, не се завръщат. 
Запомните ли този единствен стих, можете да сте учители по „Веданта Сутра”. И ако 
някой се опитва да ви тества: “Ти изучавал ли си „Веданта Сутра?” ако отвърнете: „Да! 
Онези, които постигат, не се завръщат,” казвам ви, ще впечатлите човека.  

Ала това постигане е възможно чрез вяра. Това постигане е възможно чрез 
сърдечната визия. Възможно е чрез доверието, което влагаме в Кришна.  

Въпрос: Какво може да се каже тогава за падналия ангел в контекста на тази 
интерпретация? Защото той е познал, а все пак е паднал…  

                                                 
4 Б.А.Нараян Махарадж 
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Тиртха Махарадж: Ние сме падналият ангел. Виждате ли, битието и различните 
пластове на вселената са досущ като една висока сграда, небостъргач. Да речем, че има 
сто етажа. Да се изкачват стъпалата е трудна работа, затова умните хора взимат 
асансьора. А в една голяма сграда има много асансьори. Затова, ако срещнете другия 
асансьор на петдесетия етаж, обърнете внимание на посоката: кой отива нагоре и кой 
надолу. Макар да се намират на едно и също ниво, единият може да е изкачващ се 
дявол, а другият – падащ ангел. На един и същи етаж са, но посоката е различна. Така 
че внимавайте на какъв асансьор се качвате. 

Ала най-общо можем да кажем, че падналият ангел сме самите ние. Затова ви 
казвам: отгледайте крилете си! Нека те пораснат! Просто свалете палтото си. Полетете! 

 
 
 

12. Вътрешното водачество 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.12.2007, София) 

 
 
Въпрос на Ямуна: Чувала съм, че четирите точки, на които можем да опрем 

своето решение за това какво да правим и какво да не правим са гуру, шастра, садху и 
параматма. Обаче от вас съм чувала също и: гуру, шастра, садху и хридой - сърцето. 
Как да разбирам това: параматма ли е или хридой? Дали трябва да чуем Божия глас в 
сърцето си или гласа на собственото си сърце? 

Тиртха Махарадж: Добър въпрос. Обикновено се споменават само три: гуру, 
шастра, садху. Това означава: духовният учител, като наш основен авторитет; 
писанията, като най-важно откровение; и садху, компанията на светците, като 
практически пример. И накрая Шрила Шридхара Махарадж добавя, че трябва също 
така да се посъветваме и със сърцето си - хридой. Оттук можем да разберем, че трите 
източника на информация – това е теорията. А онова, което превръща теорията в 
практика, е сърдечната ни убеденост.  

Но въпросът е много добър: дали имаме някакво вдъхновение или дочуваме 
някакъв вътрешен глас, дали това е божественото напътствие, или си е моят собствен 
вкус, или пък може би някакъв фалшив съветник...? Можем да кажем, че ако сърцето е 
достатъчно чисто, ако минавате през процес на пречистване, можете напълно да се 
доверите на тази вътрешна убеденост, на това вътрешно водачество. Него винаги го 
има, ала ние сме склонни да не го разбираме. Затова трябва да се пречистим, да 
пречистим съзнанието си. Обикновено това вътрешно водачество действа много силно  
в началото на духовния живот, защото в началото всеки е чистосърдечен, всеки идва с 
напълно чисти намерения. Така ли е? Присъединявате се към дадена мисия, към даден 
храм, към даден процес, към бхактите – към каквото и да е  – чувствайки: “Да, това е 
моето място! Нека възпяваме Харе Кришна! Нека се завърнем обратно у дома, обратно 
при Бога!” И понеже сме толкова чисти в това свое намерение, затова и божественото 
напътствие идва толкова явно: “Да, ела, направи това, следвай този процес, присъедини 
се, посвети себе си!” Малко по-късно започваме да разбираме, че това е нещо просто, 
ала не и лесно. Тогава научаваме колко сложен е целият процес, колко усукана е 
философията, как не можем да се доверим на ума, и напълно забравяме за вътрешното 
водачество. Нали, много често се случва така?! Чувствате: “Ах, аз нищо не знам! Не 
мога да вярвам на себе си. Не зная дали това е просто умът ми или наистина съм аз…!” 
Но недейте да спирате дотук. Ако се пречистите още повече, отново ще започнете да 
долавяте.  
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В крайна сметка тази вътрешна сърдечна връзка е именно начинът, по който 
божественото може да влезе в досег с нас. Молим се Кришна да дойде, каним Го в 
живота си, а когато Той влезе, сте изненадани. Не, не бива да сте изненадани ако 
доловите някакво вътрешно напътствие. Бъдете готови да го приемете.  

Разбира се, останалите три източника на информация също са много полезни и с 
тяхна помощ можете да контролирате, да проверявате дали това, което сте получили, е 
истинско или не. Но бъдете сигурни, че след като Кришна се намира в сърцето на 
всекиго, искрената молитва се чува. Чува се и глупостта. Затова внимавайте!  

Въпрос на Крипадхам: Какво има в сърцето на чистия преданоотдаден? 
Тиртха Махарадж: Какво има там ли? О… Какво превръща едно сърце в сърце 

на преданоотдаден? Това е сладостен въпрос! Защото всъщност можем да съдим за 
човека според идеала му. За някои идеалите им обитават в ума. Понякога в лявата 
половина, понякога в дясната… всеки си знае сам. Ала идеалите на ваишнавите живеят 
в сърцето. Защото те вече са извършили процеса на настройване – медитацията на 
сърцата-близнаци. Затова търсим идеалите на един преданоотдаден в най-вътрешните 
кътчета, в най-съкровените дълбини на сърцето му. А какво е онова, което прави 
бхактата бхакта – това е вътрешният копнеж по Кришна. Толкова много признаци, 
черти и характеристики са привлекателни у един бхакта. Понякога знанието му, 
понякога талантите му – толкова много неща! Но ако се вгледаме, ще открием това 
изключително фино, изключително деликатно качество в сърцето му. И се казва, че в 
крайна сметка ще открием там и Кришна – в сърцата на чистите преданоотдадени. 
Затова толкова много ценим чистите светци – защото те подготвят обител за Бога в 
сърцата си.  

 
 
 

13. Страхът ще се уплаши и избяга 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2008, София) 

 
 

Ще прочетем още един важен стих от втора глава на „Бхагавад Гита”: “В това 
усилие няма загуба или намаляване. И най-малкият напредък по този път може да 
предпази човека от най-опасния страх.”5 

Кришна започва Своето изложение върху йога. Досега той преподаваше санкхя, 
анализ. Ако направиш това, ще имаш такъв и такъв резултат; това е едно, а онова друго 
– анализ. В предишния стих Той казва: “Дотук аз ти описах това знание чрез 
аналитично изследване. Сега чуй как ще го обясня от гледна точка на действието без 
кармични резултати. О сине на Притха, ако действаш в такова знание, ще се 
освободиш от робството на дейностите.” 

И така, досега беше санкхйе – “Аз обяснявах нещата от гледа точка на санкхя” – 
а сега: буддхи-йога. Буддхи означава интелект, или йогата на просветлението, така да се 
каже. И тъй, първата лекция върху йога, дадена от Кришна на Арджуна, е текстът, 
който тъкмо прочетохме. Можете да се избавите от страховете си. Това е йога! Йога 
означава да бъдем свързани, а когато сме в досег с Кришна, никакъв страх не може да 
проникне. Никакви зли духове, никакви лоши въздействия, нищо погрешно не може да 
се случи ако сме свързани. И ако вникнем дълбоко в думите на Кришна, от този стих 
става ясно, че простото аналитично изследване няма да ни помогне да се избавим от 
страха. Може да станете много интелигентни, много добри в анализа, ала трябва да 

                                                 
5 „Бхагавад Гита” 2.40 
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станете йоги, за да се освободите от страха. Така че вместо аналитичен ум, нека имаме 
синтезиращ ум. Анализ означава да направя дисекция на проблема. Но синтез означава, 
че мога да сглобя всички парченца едно до друго така, че да добия по-ясна картина. 
Анализът няма да ни донесе щастие и удовлетворение. Защо? Защото ако анализирате 
каквото и да е материално нещо, в крайна сметка ще откриете измамата в него. Или 
скандала. А ако анализирате нещо духовно, с този метод няма да стигнете доникъде. 
Понеже духовните тайни не са от компетентността на анализа. Трябва да се преклоним 
пред по-висшата истина. Не можем да я анализираме! Затова от санкхя, от анализа, 
трябва да стигнем до йога, което означава обединение, синтез. Както Шрила Шридхара 
Махарадж казва: теза, антитеза, синтез. Това е йога – да бъдем във връзка, свързани с 
абсолютната истина. Незабавно щом се свържем с абсолютната истина, страхът ще се 
изплаши и избяга.  

Някога, много отдавна… великите мъдреци се събрали и запитали Брахма, 
върховния интелект във вселената: “Кажи ни, кой е най-висшият аспект на Бога? Кое е 
най-възвишеното име на Бога? Коя е най-възвишената мантра, която трябва да се 
възпява? Коя е окончателната форма, върху която трябва да се медитира?” И тогава 
Брахма започнал да отговаря. Дал една тайна формула. Тя започвала с „ом” и 
завършвала със „сваха”. Не искам сега да казвам тази мантра. Ала когато започнал да 
тълкува различните думи вътре в мантрата, тъй като там били включени имената 
„Кришна” и „Говинда”, той обяснил, че страхът се изплашва и побягва, ако повтаряте 
тези имена на Бога. А когато пеете „сваха” в края на тази мантра, това ще накара целия 
свят да се промени.  

Макар че страхът е наш стар познайник. И аз съм съгласен, че в този свят на 
груба материална илюзия, имаме добра причина да се страхуваме. Много хора искат да 
се избавят от страха. Ходят на бойни изкуства, на психотерапия, на какво ли не. Ала 
забравят това предложение: бъдете свързани с Бога и тогава ще се отървете от 
страховете си.  

В тълкуванията към „Веданта Сутра” се обяснява, че онези, които са се отдали 
напълно на Кришна, не биха изпитвали страх. Ала оттук разбираме, че тези, които не са 
се отдали напълно, ще се страхуват, и с право. А ако приложим тази сентенция за 
себеанализ: имаме ли дори малък страх ще трябва да разберем, че все още не сме се 
отдали напълно на Кришна. Ако, обаче, сте станали безстрашни, това е велико 
постижение.  

И така, отдаването донася безстрашие. Ако се отдам под крилото на закрилящ 
Бог, ще бъда защитен. Дори да ме сполитат изпитания, те ще са за мое добро.  

 
 
 

14. Дори една крачка напред… 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2008, София) 

 
 

“В това усилие няма загуба или намаляване. И най-малкият напредък по този 
път може да предпази човека от най-опасния страх.”6 

Пояснение от Шрила Прабхупада: Дейността в Кришна съзнание, т.е. работата за 
Кришна, без да се очаква сетивно наслаждение като награда, се счита за най-
съвършената в трансцедентално отношение работа. Дори започването на такава 
дейност не среща пречки и е невъзможно това малко начало някога да бъде загубено. 

                                                 
6 “Бхагавад Гита” 2.40 
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Всяка работа, започната на материално ниво, трябва да бъде завършена; в противен 
случай всички усилия пропадат. А работата, започната в Кришна съзнание, има вечен 
резултат, дори да не бъде завършена. Извършващият тази работа не губи нищо, дори 
ако не успее да я доведе до край. Един процент в Кришна съзнание донася траен 
резултат, така че на следващия етап се започва с два процента; докато в материалните 
дейности ако не успеем сто процента, нямаме печалба. Например Аджамила е 
изпълнявал задълженията си само с няколко процента Кришна съзнание, но по 
милостта на Господа резултатът, на който се е радвал в края, е бил стопроцентов. В 
тази връзка има хубав стих в „Шримад Бхагаватам” (1.5.17): „Ако някой изостави 
предписаните си задължения, за да работи в Кришна съзнание, и след това се провали, 
защото не е завършил работата си, какво ще загуби? И какво ще спечели човек ако 
безупречно изпълнява материалните си дейности?” Или както казват християните: 
„Каква полза има човек ако спечели целия свят, но страда от загубата на вечната си 
душа?” Материалните дейности и резултатите от тях свършват заедно с тялото. Но 
работата в Кришна съзнание води човек отново до Кришна съзнание, дори след като 
той загуби тялото си. Човек е уверен поне в това, че в следващия си живот ще получи 
възможността да се роди като човешко същество в семейство на високообразован 
брахмана или на богат аристократ, което ще му даде по-нататъшна възможност за 
издигане. Това е уникалното качество на работата, извършена в Кришна съзнание.  

Шрила Прабхупада много добре обяснява, че ако напреднем дори една стъпка в 
кришна-бхакти, това мъничко постижение ще ни принадлежи завинаги. Ти вярваш ли в 
това, Дамодар?  

Дамодар: Почти.   
Тиртха Махарадж: Харесва ми, когато сте искрени.  
Каквото и материално нещо да постигнем, то действа на принципа на вълшебния 

пръстен. „И това ще премине.” Затова не се втурвайте да действате единствено на 
материално ниво. Ще изгубим всичко; каквото и да постигнем, ще бъде изгубено. Така 
ли е? Сигурен съм, че помните историята за Александър Велики – как поискал той да 
бъде положено тялото му след смъртта? Заръчал на слугите си да положат снагата му 
по такъв начин, че да бъде покрита със саван, ала двете му длани да бъдат протегнати 
извън покрова – за да покаже, че “макар да съм императорът на този свят, при все това 
аз си тръгвам с празни ръце. Не мога да отнеса със себе си нищичко от този свят.” А 
той бил доста велик! Имал е малко по-големи постижения от нас; дори да съберем 
всичко, което сме придобили, то би било нищожно в сравнение с неговото могъщество 
и подвизи. Затова недейте да работите единствено за материални облаги. Ще ги 
изгубим. Казано е: каквото не дадем, ще го изгубим.  

Бъдете свързани. Това е решението. По този начин ще се избавите от най-
големия страх. И надеждата ни е, че това малко постижение ще остане с нас. Чайтаня 
Махапрабху е толкова милостив, че е считал човек за бхакта, за преданоотдаден, ако 
дори само веднъж произнесе Святото Име. Ако дори само веднъж съумеем да 
промълвим от най-дълбоката съкровеност на сърцето си “Кришна”, Той ни смята за 
преданоотдадени! Нима това не е велико постижение?! Мисля, че е много велико. 
Затова ние даваме възможност на Чайтаня Махапрабху да ни счита за бхакти, като 
мантруваме редовно. Разбира се, по този начин даваме шанс на себе си да се 
присъединим към този кръг. И какво можем да сторим?! Естествена последица е, че 
всички трудности, всички страхове, всички проблеми малко по малко ще отпаднат. 
Това не е цел, то е просто страничен ефект.  

Повечето от нещата, за които хората работят, всъщност не са пригодни да 
функционират като цели. Затова нека потърсим нещо уникално. Нека потърсим такава 
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цел, която никога няма да ни разочарова. И нека намерим такъв процес, където дори 
най-малкият напредък завинаги ще ни принадлежи. 

 
 
 

15. Неотложността на преданото служене 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2008, София) 

 
 

Въпрос на Премананда: В „Бхактя Лока” Бхактивинод Тхакур говори за 
неотложността на преданото служене. Моята смирена молба е ако може да поговорите 
малко за неотложността на преданото служене? 

Тиртха Махарадж: Да. Не губете и миг! Други въпроси? 
Нека си представим следната ситуация: вие сте щастлив собственик на къща – 

което е добро постижение. А сега представете си, че вашата къща гори. Какво ще 
сторите?  

Някой: Ще избягам. 
Тиртха Махарадж: Така би постъпил мързеливият. Истинският собственик би 

се хвърлил да я спасява, да гаси огъня, да носи вода – независимо от височината на 
пламъците. Ще се опитате да направите всичко, което е по силите ви, за да спасите 
положението. При това незабавно! Не се двоумите, не питате съседа: “Да правя ли това 
или не? Дали пък да не постъпя инак…” Не! Грабвате кофа и носите вода.  

Вашето съзнание гори! Донесете вода! Направете нещо за духовното си 
развитие! Ако можехме да проумеем действителното си състояние, щяхме да сме много 
заети да носим вода. В това се състои неотложността. Докато сте дълбоко затънали в 
илюзия, дори не осъзнавате положението, в което се намирате. Казвате си: „О, как 
приятно топло е в тази къща!” Но нима ситуацията не е спешна? Спешна е.  

При все това, повечето пъти не разбираме истинското си положение в живота. 
Мислим си: „А, доста добре е! Топличко, безопасно. Мога дори да кажа, че съм 
щастлив.” Така ли е? Успяваме да се убедим във всичко. Но ако можехме да назовем 
нещата с истинските им имена… Или ако можехме да осъзнаем перспективата на 
кришна-бхакти, какво усъвършенстване би донесло това в живота ни, не бихме се 
колебали дори за момент.  

Затова, не губете и миг! Защото какво можем да изгубим, ако не сме с 
бхактите? Единствено нектара. Ще изгубите нектарните моменти, ако не се включите. 
Не бива да сме такива глупци; нека приложим буддхи-йога, тъй като именно това има 
предвид Кришна – да бъдем интелигентни.  

 
 
 

16. Най-напред мъдрец, а сетне невинно дете 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2008, София) 

 
 

Въпрос на Крипадхам: Защо в „Бхагавад Гита” Шрила Прабхупада превежда 
буддхи-йога като „предано служене”? Бихте ли коментирали това?  

Тиртха Махарадж: Защото бхакти трябва да се изпълнява с буддхи. 
Предаността трябва да бъде мъдра преданост. Защо? Защото във „Веданта-сутра” се 
препоръчва, че най-напред практикуващите трябва да станат мъдри. А след това да 
станат невинни като деца. Първо стани риши-муни, а сетне дете. Какво означава това? 
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То значи: първо придобий буддхи-йога, придобий интелектуална връзка. На други 
места Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Използвай цялата си интелигентност във 
връзка с Мен.”7 Ала след това трябва да разберем, че не интелектът ще ни помогне да 
възстановим връзката си с божественото, а един различен тип йога – това е йогата на 
посветеността, йогата на чувствата. А това най-добре го умеят децата. Понякога те 
дотолкова са вглъбени в игрите си, че забравят да ядат, да спят или да се приберат у 
дома, защото така са се отдали. Освен това те са съвсем чисти в сърцата си, в 
намеренията си – нямат усложнен ум. Така че първо стани мъдър човек, а после 
простодушно дете. Това е пътят обратно към дома, към Бога.  

Затова буддхи-йога трябва да бъде чисто предано служене. Това е предпоставка, 
предварителен етап преди това невинно състояние. Каква е дефиницията за мъдрост? 

Някой: Когато мислите са приложени на дело. 
Тиртха Махарадж: О! Много близо до същината!  
Ямуна: Обаче какво е качеството на мислите?  
Тиртха Махарадж: Няма значение, независимо какви са мислите, признак на 

интелигентност е да съумееш да постигнеш целта си. Но аз съм чувал и друго 
определение за мъдрост и то гласи: “практическата способност да обичаш.” Приемате 
ли това? То е много близо до онова, което вие казахте, но поставено в контекста на 
бхакти. Така че мъдростта не е лабиринтът на усложнения ум, а някаква топлина, 
някаква светлина, излъчваща се от божествен източник, която ни утешава. Това е 
мъдростта. Тази мъдрост, за която говоря, не е човешко постижение, а божествена 
благословия. Може нашите герои на мъдростта да са съвсем простодушни от 
материална гледна точка. Но ние трябва да сме способни да доловим същественото 
качество. Духовната интелигентност е божествена характеристика на душата. Защото 
не става дума за познаването на много информация, а за виждането на истината, на 
същината. Което е още една дефиниция за мъдрост. Затова се молим божествената 
мъдрост да ни осени. 

 
 
 

17. Как да се борим срещу насилието 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2008, София) 

 
 

Въпрос: Гуруджи, в „Махабхарата” Кришна поискал от Арджуна да погуби 
Кауравите и да спечели войната, защото ако той спечели това означава, че печели 
истината. В съвременния сценарий, когато избиването дори на животни е забранено, 
убийството на хора също се счита за нещо много лошо. Да си представим следната 
ситуация: има един много добър човек, който живее много добродетелно. Но на пътя 
му застават лоши хора. Той има някакъв стремеж. А тези лоши хора се опитват да го 
сплашат да не следва стремежа си. И в повечето подобни случаи добрите хора се 
отказват; те не постигат целта си, защото се боят от конфликти – не искат да взимат 
участие в каквито и да било пререкания, в каквото и да било насилие. И ако този добър 
човек реши: “Не, аз ще се боря срещу тях”, законите няма да го подкрепят, защото 
законите винаги прикриват гърба на лошите хора. Та ако този добър човек вземе 
решение: “Ще поведа война, ще избия тези люде,” това добро решение ли е за благото 
на обществото и за осъществяването на целта? Защото ние считаме за добър човек 
онзи, който не се бие. И както стоят нещата в момента, според мен 99.9 процента от 
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хората стоят със скръстени ръце, не се бият. Виждал съм много добри хора, които в 
подобна ситуация решават да не се борят. Те си мислят: “Аз съм добър човек. Няма да 
се боря, защото съм добродетелен. Пък той е лош, нека да прави каквото си иска.” По 
такъв начин броят на людете, които вършат зло, нараства, понеже добрите хора не им 
се противопоставят…. Какво трябва да правят добрите? Трябва ли да се бият?  

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Вие споменахте, че добрите люде 
стоят бездейни, а лошите са активни; всъщност това е начинът да се отсъди кое какво е. 
Защото се казва, че доброто е пасивно, а злото е активно. Не забравяйте, това е Кали-
юга – времето, в което активни са злите сили. В Сатя-юга доброто е активно, а злото е 
пасивно. В онази епоха има съвсем други тенденции. Но понякога ценностите се 
запазват като се държат скрити. Защото ако се бориш сам срещу цялата тази 
корумпирана система, която ни заобикаля, те лесно ще приключат с теб. Това е 
подходът на саннясите, на свамите – да атакуват системата отвън. Обаче 
интелигентните са агентите – внедрени в системата, те подкопават тази корумпирана 
система отвътре. Затова, ако сме интелигентни, трябва да прилагаме и двата метода. 
Открита атака отвън; обаче в крепостта всички ще ни се надсмеят: “Ха! Какво искаш да 
постигнеш с някакви си приказки?! Кой си ти въобще?! Идваш от село, от манастира, 
какво изобщо знаеш? Нищо не знаеш ти, а ние знаем всичко. Ние сме силните, а ти си 
едно смешно човече, дошло отвън!” Ето защо един истински санняси трябва да бъде 
добър стратег. Проповядвайки, той идва като беден просяк, потропва на портите на 
крепостта и те го пускат: “Подхвърлете нещо на тоя сиромах…” Обаче той отива и 
започва да говори на пазарището. И скоро побеждава. Така че ако силата ви не е 
достатъчна, използвайте мозъка си. Буддхи-йога, вложете интелигентността си, за да 
постигнете своите цели.  

Вероятно знаете историята за Чанакя Пандит, когато той започнал да сипва 
сироп от захарно цвекло в корените на туфа трева. Тогава дошъл Чандрагупта и рекъл: 
“Свамиджи, какви ги вършиш? Защо изливаш този сладък сок върху туфа трева?” А той 
отвърнал: “Тази трева има остри стръкове, които убодоха стъпалото ми . Затова искам 
възмездие. А знаеш, мравките много обичат захар. Така че като изсипя сиропа върху 
тази трева, мравките ще дойдат на корените и ще ги прегризат. По този начин ще 
постигна целта си. Свършено ще е с тревата.” Чандрагупта незабавно казал: “Ти си 
моят човек. Бъди до мен.” И каква била последицата от това? Най-могъщата власт в 
Северна Индия през втори-трети век преди Христа. Това е обединението на ума и 
силата, на интелекта и ръката.  

Така че ако искате да унищожите злите сили в света, по-добре използвайте 
интелигентността си. Защото със сила тази игра е загубена за нас. Както вие казахте, 
всички закони, цялата власт, всичките пари, цялото мнозинство са от отсрещната 
страна. Обаче силата на проповядването е на наша страна! Макар отсрещната страна 
също да се старае в пропагандата; да вземем за пример телевизията, едноокият гуру, 
който дава лекция всяка вечер и всички го боготворят, приемайки всяка дума, която 
идва от този източник, сякаш е от Ведите. Кажете „не” на този едноок гуру в живота си. 
Намерете си гуру с две очи.  

По-добре е да не се убива. Защото Кришна може да избие демоните в един миг, а 
времето ще сложи край на всички негативни тенденции. Така че трябва да сме поне 
мъничко търпеливи и да видим края на историята. Но вие сте прав, трябва да 
преценяваме въпросите и постъпките си според своя характер. Ако има трудна, 
насилствена ситуация, човек може да използва две части от тялото си: или краката, или 
ръцете. Ако сте от воинския тип, можете да използвате ръцете си. Ако сте брамински 
тип, използвайте краката си – но не за високи ритници, а за бягство. Защото ако един 
брамин избегне подобна ситуация, за него няма проблем. Обаче ако сте кшатрия, бийте 
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се. Ако един боец избяга от такава ситуация, той е страхливец. Именно това е 
психологическата провокация, която Кришна прилага спрямо Арджуна. Тъй като 
Арджуна е искал да избяга, нали? “Няма да се сражавам. Не ми е притрябвало да печеля 
тази война, не искам да се бия, не искам да убивам!” Обаче тогава Кришна започнал да 
му внушава: “Хей, хората ще кажат, че си страхливец. Няма по-голям срам за един воин 
от това да бъде наречен “страхливец”. Ти си велик боец! Ти си гордостта на 
семейството си, най-добрият стрелец с лък!” По такъв начин Кришна повлиял на 
Арджуна да приеме напътствията Му.  

При все това аз бих казал, че ние трябва да се стремим да избягваме насилието 
колкото ни е по силите. И не говоря за убийство, защото е пределно ясно, че то трябва 
да бъде избягвано; но по-леките, по-скритите форми на насилие също трябва да се 
избягват. Защото където има борба, там няма гопи-бхаава. В повечето случаи борбата 
означава битка на егото.  

Въпрос: Но, Гуруджи, доброто е победено… 
Тиртха Махарадж: Не! “Можеш смело да заявиш, че Мой преданоотдаден 

никога не погива!”8 Ние никога не сме изгубени. Съгласен съм, че трябва да се борим за 
истината. Но по мъдър начин. 

Понякога трябва да се върнем малко назад, за да съберем повече сили да вървим 
напред. Винаги мислете дългосрочно, в контекста на тенденциите. Тогава ще сте 
способни да прозрете истината. Но, за да противостоим на тенденциите на настоящата 
епоха, ние трябва да обединим силите си. Защото външните тенденции са много силни. 
Тази епоха не е благоприятна за духовни практики. Въпреки всичко, не бива да се 
обезсърчаваме от това, а да намираме начини да практикуваме: да помогнем най-напред 
на себе си, а сетне и на останалите. И знаете ли, да практикуваш йога в Източна Европа 
във времената на комунизма действително имаше специален привкус. Така че 
разполагаме с някакво разбиране как да изнамираме начини в трудна политическа 
ситуация или потисничество да продължаваме с практиките си и да бъдем, така да се 
каже, ефективни – т. е да достигаме до хората.  

Все пак, каквото и да се случва, трябва да можем да виждаме божествената 
подредба, която се крие зад него. Дори деградацията ни помага да разпознаем кои са 
добрите. Докато ти плащаш сметката, ще имаш много приятели. Ала приятел в нужда 
се познава. Ще видиш кой кой е в трудните ситуации. Така че добро нещо ли са 
трудностите? Да, много добро. Няколко изгубени илюзии... И стъпка по-близо до 
истината. 

 
 
 

18. Капката и океана 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2009, София) 

 
 

Изключително специфичната структура на индийските разкрити писания е 
такава, че те дават едно обширно познание, в много случаи в стотици и хиляди стихове, 
обаче есенцията е кондензирана в няколко капки. А да се изрази накратко същината – 
това е истинско красноречие.  

Цялата есенция на това необятно ведическо знание се съдържа в имената на 
Бога. Не само ведическите писания, но всички религиозни практики се съдържат в 
имената на Бога. И не само същината на религията, но същината на самия живот. 
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Защото животът е най-обширната концепция. Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Аз съм 
същността на живота.”  

Ала „Бхагавад Гита е част от една дивна литературна творба, наречена 
„Махабхарата”. Маха-Бхарата – това означава „Историята на великата Бхарата9”. Бихме 
могли да кажем също и „Величието на Бхарата”. Или пък „Великата Индия.” Или 
„Величието на Индия.” Да го кажем накратко – Индия е велика. И се казва, че каквото 
липсва в тази книга, то всъщност не съществува. Тя е досущ като една енциклопедия на 
живота. „Махабхарата” се състои от сто хиляди стиха. Доста е дълга! Седем пъти по-
дълга от „Илиада” и „Одисея” взети заедно. Толкова е огромна! Как бихте могли да 
изчетете „Махабхарата”?! Прекалено е дълга! Затова Бог милостиво рекъл: “Добре! 
Няма нужда да отделяте толкова време. Ще ви дам същината. Давам ви седемстотинте 
стиха на „Бхагавад Гита” – това е есенцията на „Махабхарата”. Обаче тогава дошли 
Кали-юга и двадесет и първи век. И днес вие казвате: “О! Седемстотин стиха! Това е 
твърде много! Искаме нещо кратко и просто.”  

Бог знае всичко, нали? Той е прозрял предварително нашето отношение. Затова, 
макар историята да е безкрайно дълга и никога несвършваща, Той е кондензирал 
есенцията в четири стиха. И така, можем да кажем, че същината на човешкото битие, на 
живота и съзнанието – това е „Махабхарата”. А същината на „Махабхарата” е 
„Бхагавад Гита”, Божествената Песен. А пък същината на „Бхагавад Гита” са четирите 
стиха, намиращи се в десета глава10.  

Есенциалното послание трябва да бъде леко скрито. Затова то не е дадено в 
началото, не е в средата, не е и в края, а е някъде скътано.  

Всички останали разкрити писания и божествени литературни откровения също 
са кондензирани в няколко стиха. Например, есенцията на „Шримад Бхагаватам”, който 
се състои от осемнадесет хиляди стиха, също е събрана в четири стиха. Така и „Брахма 
Самхита”, която е една изключително красива възхвала на Бога, е кондензирана в пет 
стиха. „Веданта Сутра”, която е съставена от петстотин петдесет и пет сутри, по същия 
начин е кондензирана в първите десет. Виждате, че всички различни творби притежават 
тази структура – дават ни нещо обширно и обстойно, както и няколко концентрирани 
капки.  

Примерът с капката и океана е много значим. Защото една школа казва, че ако 
върнеш капката в океана, тя се разтваря, губи своята идентичност на капка и става 
океана. Това е тяхното твърдение, техният аргумент. Ала нека погледнем нещата от 
обратната страна: ако вземеш една капка от океана – ще си разбрал, ще си познал целия 
океан. Така ако вземете тези четири стиха от „Бхагавад Гита”, ще разберете същината, 
ще узнаете всичко за „Бхагавад Гита”. И не само за „Бхагавад Гита” – ще узнаете 
всичко за „Махабхарата”. А това означава, че ще узнаете всичко за живота такъв, 
какъвто е.  

 
 
 

19. Аз и всички вие 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2009, София) 

 
 
“Ахам сарвася прабхаво/ маттах сарвам правартате/ ити матва бхаджанте 

мам/ будха бхаава-саманвитаха – Аз съм източникът на всички духовни и материални 

                                                 
9 Бхарата е велик цар в древността, от чието име Индия носи названието си Бхарата(варша) 
10 “Бхагавад Гита” 10.8-11 
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светове. Всичко води началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, 
се заемат с предано служене на Мен и Ме обожават от все сърце.”11 

Кришна започва този стих с ахам. Какво е това ахам? Ахам означава „Аз”. Но 
това е съставна дума – “а” и “хам”. В действителност – “а”, “ха” и “м”. Аха! Ако 
разберем това – еврика! Аха! Разбираме нещо за божественото. Той говори.  

“А” е първата буква в санскритската азбука. На други места Кришна казва в 
“Бхагавад Гита”, че “всред различните звуци Аз съм “а”12. Правили ли сте изследване 
кой е най-често използваният звук в българския език? “А”. Виждате ли? Вашият език е 
божествен. Кришна е скрит във всички “а”-та, които произнасяте.  

И така, “а” е първата стъпка в азбуката. А кой е последният звук в санскритската 
азбука? Последната буква е “ха”. Значи Кришна започва с “а-ха”, изразявайки всичко, 
което може да бъде изказано. А “м” – “ммммммм” – това е божественото. То отеква в 
“ом”, този резониращ, назален звук. Буквите са, за да опишат всичко съществуващо. А 
този назален звук е божественият досег. И така, Кришна започва с ахам. Нима остава 
нещо за добавяне?! Всичко се съдържа в тази дума.  

При все това, Той се старае да даде по-обширно изложение. Смисълът на ахам в 
този стих е „Аз”. Това е изключително позитивно по отношение на съществуването. 
Той не казва „нищо”; казва „нещо”. Има божествена идентичност, не е празнота, не е 
нищо, не е пустота. Оттук можем да разберем, че съществува върховна божествена 
самоличност.  

След това втората дума, която Той казва, е “сарвася”. А “сарвася” е в родителен 
падеж; “ся” в края указва принадлежност. “Сарва” означава “всичко, всички”. Той 
казва “ахам, Аз” – а сетне добавя “и всички останали”. “Аз и всички останали” – 
“сарва”. Кришна е дуалистичен философ. Той казва: “Аз и вие; Аз и всички вие”. Това 
по позитивен начин подчертава съществуването на всичко останало. Той не казва: “Аз 
съществувам, но всички вие сте илюзия.” Не, казва “Мен ме има и вас също ви има.”  

“Сарвася” означава „принадлежащ на всички”. Така че Той казва: “Аз ви 
принадлежа.” Нашият Бог е любящ Бог: “Аз ви принадлежа.” Освен това е несебичен. 
Защото Той не казва: “Вие ми принадлежите.” Но казва: “Аз ви принадлежа.” Кришна е 
преизпълнен с раса, преливащ от нежност: “Аз ви принадлежа, посвещавам ви себе си, 
давам ви себе си.”  

Ала след това, за да ни помогне да не забравяме позицията си, Той казва 
“прабхаво” - “Аз съм вашият Бог.” Кришна казва: “Принадлежа ви, но вие сте  
зависими, а Аз съм малко по-висшестоящ.” Това е добрият начин да се обучават, да се 
образоват хората. Най-напред им дайте приятелството си, а след това им кажете 
истината. “Ваш съм; обаче позицията ни е такава и такава.” Защото без този 
емоционален контакт на практика е невъзможно да се дойде по-близо, на практика е 
невъзможно да се разбере нещо. Шрила Прабхупад също казва: “Най-напред се 
сприятелете с хората, пък след това им проповядвайте.” 
  Виждате ли колко кондензиран е този стих?! Три думи, а в тях е цялата 
философия. “Аз съществувам, вие съществувате, ние сме свързани и Аз съм малко по-
висш.” Можем да обясняваме това часове и години наред, но същината е тази: “Има 
Ме, има ви, ние си принадлежим.” 

После Кришна казва: “маттах”-  “от Мен”. “От Мен се излъчва всичко, от Мен 
произтича всичко.” В крайна сметка всичко идва от този божествен източник. Някои 
неща идват оттам директно, други индиректно. Божията воля, божествените знаци 
идват пряко от Неговия извор. Обаче знаците на илюзията идват непряко от същия този 
извор. Бихме могли да кажем, че има смущения в предаването. При все това, в крайна 
                                                 
11 “Бхагавад Гита”10.8 
12 “Бхагавад Гита” 10.33 
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сметка всичко произтича оттам, дори илюзията произлиза от този източник, започвайки 
да въздейства върху дживите. Това показва, че съществува източник – най-висш, 
изначален извор на всички еманации.  

Тези два реда са досущ като урок по онтология. Казват всичко за битието – 
какво съществува, кое какво е, кой кой е. Описват Бога, описват живите същества, 
описват връзката помежду им, а сетне обрисуват цялото творение, целия свят, 
посочвайки също така и изначалния източник.  

Някои люде твърдят, че „Бхагавад Гита: е еклектична. Еклектична в смисъл, че 
не е достатъчно последователна според тяхното разбиране. Предлагам им: четете, 
изучавайте и сетне съдете. 
 

(следва продължение) 
 
 
 

20. Възторжен, влюбен, вдъхновен 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2009, София) 

 
(продължава от предишния брой) 
 
Ахам сарвася прабхаво/ маттах сарвам правартате/ ити матва бхаджанте 

мам/ будха бхаава-саманвитах – „Аз съм източникът на всички духовни и материални 
светове. Всичко води началото си от Мен. Мъдреците, които знаят това съвършено, 
се заемат с предано служене на Мен и Ме обожават от все сърце.”13 

Кришна описа цялото творение. Сетне Той насочва вниманието си – както и 
нашето внимание – към практикуващите. Ити матва – “знаейки това” – бхаджанте – 
“те ще обожават” – мам – „Мен”.  Онези, които знаят това, ще Ме обожават. След 
теоретичното описание идва практическото приложение. Щом съществува Бог, щом 
съществува човек и щом съществува връзка помежду им – какво следва да бъде 
сторено? Да се обожава. Но да се обожава кой? Филмовите звезди? Или политиците? 
Не – „обожавай Мен”. Ние трябва да обожаваме Бога.  

Сетне се казва: Буддха. Буддхи означава „интелигентност”. “Онези, които са 
интелигентни, ще ме обожават.” И какво е качеството на тези мъдри люде? Бхаава-
саманвитах. Как е разтълкувано бхаава-саманвитах тук?  

Премананда: С голямо внимание. 
Тиртха Махарадж: Да. Но можем да добавим още нещичко за това бхаава-

саманвитах. Защото какво означава бхаава? Това е духовното настроение, 
емоционалното отношение. Звучи много подобно на бхава. Бхаава и бхава. Бхаава е 
емоционалния заряд, а бхава е съществуването. Разликата е единствено в дългото „а”. А 
кой е „а”? Това е Кришна. Ако добавите Кришна към съществуването си, ще се 
изпълните с екстаз. Така че бхаава-саманвитах означава внимателен; но означава също 
и възторжен, влюбен, вдъхновен от живота. 

Есенциален ли е този стих? Започва с „Аз” и завършва с екстаза от живота. 
Навлезте в дълбочина, гмурнете се в дълбочина. Една капка съдържа целия океан. 
Можете да потънете надълбоко в тази единствена капка и да се удавите от екстаз. 

Някои аспекти от философията и теологията не можем да проумеем с разсъдъка 
си. Съществува предел на човешкото разбиране. Ала дори тези изключително сложни 
въпроси без отговор могат да бъдат приети в сърцето. Приемем ли ги, системата 
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започва да функционира. А когато достигнем по-висше ниво, просто ще ни се разкрие. 
Такъв е начинът да се проумяват по-висшите неща. Не просто чрез интелектуални 
усилия, а чрез посветеност. Защото Кришна може да ни разкаже историята много 
усукано – в стоте хиляди стиха на „Махабхарата” – а може да я изрази и съвсем 
простичко: “Ахам”. Разберем ли това, сдобили сме се с всички отговори. Ахам сарвася 
прабхаво. 

 
 
 

21. Заетостта на чистите преданоотдадени 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2009, София) 

 
 

“Мач-читта мад-гата-прана/ бодхаянтах параспарам/ катхаянташ ча мам 
нитям/ тушянти ча раманти ча - Моите чисти преданоотдадени постоянно мислят 
за Мен, животът им е напълно посветен в служене на Мен и те изпитват голямо 
наслаждение и блаженство, когато се просвещават един друг и разговарят за Мен.”14 

Бог съществува, вие също съществувате и има връзка между вас и Него. Онези, 
които разбират това, ще започнат да обожават Бога. Какво се случва с тези, които 
започнат да обожават Бога? “Съзнанието им е вглъбено в Мен, мач-читта. Те винаги 
мислят за Мен.” Това е едно от постиженията на чистия преданоотдаден – той мисли за 
Върховния Бог, за Кришна, винаги. Не само от време на време. Винаги. Той постига и 
обратното - никога да не Го забравя. Винаги помни и никога не забравя.  

Но това е само едно постижение. Другото постижение е, че “техният живот е 
напълно посветен в служене на Мен.” Тогава такива хора могат да бъдат считани за 
чисти преданоотдадени. Те също са много заети. Както ние сме заети, и те са заети. Ние 
сме заети с ежедневни рутинни дейности, ала тяхната ежедневна рутина е нещо друго. 
Чистите преданоотдадени също са много ангажирани, много заети, не им остава време 
за нищо... материално. И ние сме много ангажирани, не ни остава време за нищо... 
духовно. Какъв е резултатът от подобна заетост? Ще се види накрая. Междувременно 
обаче също имаме някаква обратна връзка. Защото какво се случва в света навън? 
Всичко е насочено към удобства и наслади. При все това всеки се оплаква. Ние имаме 
цивилизация на комфорт и наслаждение, и култура на недоволство. Що за комбинация? 
Работите за нещо, което така и никога не постигате. Духовното отглеждане е различно. 
Работите без никакъв материален импулс, а получавате всичко. Нима това не е добро 
предложение? Отказвате се от всичко, и при все това получавате всичко. Отричате се от 
проблемите си, а постигате духовно щастие. В материалния свят се борите усилено за 
щастие, а обирате горчивите плодове. Духовният живот е нещо различно. Различен 
подтик, друга мотивация, други цели.  

Онези чисти преданоотдадени, които са посветили живота си в служене на 
Кришна и които са способни да мислят за Него постоянно, мат гата прана  - “тяхната 
прана, техният живот е насочен към Мен, те изцяло посвещават жизнената си енергия в 
служене на Мен.” След това се казва бодхаянтах  - “те се просвещават едни други”. 
Това идва от будхи. Всички знаем за будхи – това е просветлението. Параспарам 
означава “едни други”. Просветляват се едни други. И катхаянтах. Катха означава да 
говориш за нещо. Катхаянташ ча мам нитям – “за Мен, те винаги говорят за Мен.” 
Това е тяхната заетост. Те са посветили живота си, отдали са мислите си, отдали са 
словата си и силата си на това да се просвещават едни други. Всичко са посветили на 
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служенето. Такава е заетостта на чистия преданоотдаден. Дори и да говори за цената на 
цимента, понеже иска да построи храм, думите му са чиста кришна-катха, разговори за 
Бога. Няма скрит, заден мотив. Той не строи къща за себе си.  

Ако сте ангажирани по някакъв начин, съответно и ще постигнете нещо. 
Резултатът от една подобна заетост се разкрива в последния ред: тушянти и раманти. 
Тушти е удовлетворение, а раманти - блаженство. Ако вложите всичките си 
способности в служене на Бог Кришна, ще постигнете пълно удовлетворение и щастие.  

Да се повтаря нещо два пъти – това не е ли грешка в поетичния изказ? Има нещо 
сбъркано в този стих. Защо Кришна повтаря два пъти едно и също нещо?  

Рамвиджай: Бил е разсеян.  
Тиртха Махарадж: А може би нашето разбиране не е достатъчно задълбочено. 

Ачариите са обсъждали тази тема.Защо Кришна говори за две различни неща като 
резултат на една и съща дейност – посвети се на Бога и ще почувстваш два различни 
резултата – тушянти ча раманти ча, ще бъдеш удовлетворен и щастлив. Каква е 
тайната? Има ли изобщо тайна в това? Мисля, че има, ала може би тя е толкова тайна, 
че дори не разбираме, че има тайна. Ако си преизпълнен и удовлетворен, тогава си 
щастлив, нали? Удовлетворението и щастието вървят ръка за ръка. Защо е нужно 
Кришна да ги споменава отделно?  

 
(следва продължение) 
 
 
 

22. Дъхът и пулсът ще доразкажат историята 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2009, София) 

 
(продължава от предходния брой) 
 
“Мач-читта мад-гата-прана/ бодхаянтах параспарам/ катхаянташ ча мам 

нитям/ тушянти ча раманти ча - Моите чисти преданоотдадени постоянно мислят 
за Мен, животът им е напълно посветен в служене на Мен и те изпитват голямо 
наслаждение и блаженство, когато се просвещават един друг и разговарят за Мен.”15 

Всъщност тук Кришна говори за две различни категории преданоотдадени. 
Онези, които просветляват другите, бодхаянтах, те ще бъдат удовлетворени, тушянти. 
Това достатъчно ли е? Ала тези “които Ме възхваляват, катхаянтах”, те ще са 
щастливи, раманти. Бодхаянтах е на степента садхана-бхакти. Това е нивото 
мадхяма-адхикари – аз ви обучавам, аз ви просветлявам, аз ви обяснявам. То е ниво на 
разграничаване: аз съм по-висш от вас. Какво ще произлезе от едно подобно 
отношение? Максимум някакво незначително удовлетворение, някакво тушти. Но 
къде е щастието в това? Няма кой знае какво щастие. Рама Деви е богинята на 
щастието, така че раманти е под Неин контрол. Не можете да просветлявате другите, 
можете единствено да възхвалявате Бога! Това е напълно различен подход. Онези, 
които възхваляват Върховния Бог, ще постигнат вътрешно, духовно блаженство.  

Раманти отново е една много сложна дума. Рама Деви е богинята на 
блаженството, на щастието – друго име на Шримати Радхарани. Рама също така значи 
“щастие”. “Анти” е като “анте”. “Анте” означава краят на нещо – както е Веда - 
Веданта. Смисълът на Веданта е “в края на Веда”. Така че раманти, раманте би могло 
да значи, че се намирате във върховното щастие. Че ще встъпите в най-висшето 
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удовлетворение, в най-висшето блаженство. Тушти и рама – усещате ли разликата? Тя 
е огромна. Ако практикувате бхакти на елементарната платформа, садхана-бхакти, 
можете да постигнете тушти, можете да постигнете удовлетворение. Дойдете ли до по-
висшето ниво в бхакти, започнете ли да възхвалявате Върховния Бог, тогава можете да 
постигнете духовно блаженство.  

В едничък кратък стих се съдържат степените на духовния напредък. Ако 
бръщолевиш глупости, няма да си удовлетворен. Ако говориш на духовни теми, би 
могъл да постигнеш удовлетворение. А ако започнеш да възхваляваш нашия Кришна, 
какъв ще бъде резултатът? Първият резултат ще бъде, че няма да можеш да говориш 
повече. Гласът ти ще пресекне... Това е истинската възхвала. Докато си способен да 
говориш, просто драскаш по повърхността. Ала когато гласът ти се задави в гърлото, 
както когато Махапрабху бил в екстаз… Обикновено Той възславял Бог Джаганнатх -  
тази прекрасна, любяща форма на Кришна. Но когато бил неспособен да се овладява, 
Той просто губел свяст, припадал в екстаз и не можел да говори ясно. Тогава вместо 
„Джаганнатх”, можел да промълви само „Джа джа га га ду ду…” Това е истинското 
нещо. Докато успявате да изнесете сладкодумна реч по време на лекция, най-много да 
постигнете тушти. Най-много да изпитате някакво удовлетворение, тъй като всеки 
обича да слуша собствения си глас. Обаче, когато не можете повече да говорите, това е 
раманти. Това е щастие за слушателите. Тук слагаме точка.  

Защото истинската възхвала не може да бъде изразена с думи. Ала в този стих е 
дадено как можете да се изразите, когато не ви достигат слова. Какво се казва в първия 
ред? Читта и прана. Читта, съзнанието, обитава сърцето. А прана е дъхът. Така че 
ако думите ви секнат, дъхът и пулсът ви ще доразкажат историята. Това в крайна 
сметка са ритмите на тялото – ударите на сърцето и диханието. Ако словата ви се 
окажат безсилни, сърцето ви и вашата прана ще говорят.  

Въпрос на Ямуна: Махарадж, чела съм някои коментари, че всъщност в този 
стих Кришна говори на две нива. Звучи, сякаш Той говори за бъдещето, като че ли 
желае нещо да се случи, но всъщност говори за миналото. Той говори за гопите тук. 
Бихте ли коментирали това, моля? 

Тиртха Махарадж: Мисля, че казах мнението си по този въпрос: тушти е за 
практикуващите в началната степен, а раманти – за по-издигнатите практикуващи. 
Тушти може да се постигне в началните раси, докато раманти се разкрива в мадхуря-
раса.  

Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама 
Рама Рама Харе Харе. Ако започнете да възпявате както трябва тези имена, ще започне 
да се случва и някаква много фина промяна в живота ви. От само себе си ще се получи 
някакво пречистване. А колкото повече практикувате и колкото по-задълбочено 
практикувате, до толкова повече резултати и до толкова по-сладък вкус ще достигате. 
Затова тук е спомената една дума: нитям – винаги! Докато сърцето ви бие, докато 
дишате, през цялото време.  

Ямуна: Ами след това? След като сърцето спре и дъхът секне? 
Тиртха Махарадж: Погрешно разсъждава онзи, който смята, че 

преданоотдаденият умира.  
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23. Интелигентност, наситена с любов 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2009, София) 

 
 
 
„Тешам сатата-юктанам/ бхаджатам прити пурвакам/ дадами буддхи-йогам 

там/ йена мам упаянти те – “На онези, които са постоянно отдадени в служене на 
Мен с любов, Аз дарявам разбирането, посредством което могат да Ме достигнат.”16 

Тешам означава „на тях.” На кои? Които са сатата-юктанам. Сатата значи 
„винаги”, а юкта  - „да си свързан”. Юкта идва от йога. Йога е връзката, юкта е да 
бъдеш свързан. Значи, „на тези, които са винаги свързани, вечно свързани с Мен”. 
Онези, които са готови да се посветят на Него. Казано бе, че отдаваме на Кришна двата 
ритъма на живота си: своя дъх и своя пулс. Съществуват ли някакви други ритми? Да, 
ние даряваме пролетта си на Кришна, даряваме Му и зимата си. Отдаваме живота и 
смъртта си. Имаме множество различни ритми и тези телесни ритми наподобяват 
ритмите на вселената. Например, ако проверите основните алгоритми за пресмятане на 
времето, ще откриете базисните ритми на телесните си активности. Колко пъти 
вдишвате в минута? Обаче след киртан ли преди киртан? Мисля, че са шестнадесет-
осемнадесет пъти. А какъв е пулсът? Преди мантруване или след мантруване? 
Шестдесет и нещо. Тези основни цифри се откриват умножени и във вселенската 
конструкция. От това разбираме, че микро- и макрокосмосът са свързани, паралелни. 
Съществува някакво скрито единство. А пътят на съвършенството е отново да свържем 
всичко обратно към божествения източник, да разпознаем божествеността дори и в 
най-простите телесни функции. 

Като говорим по такъв начин е много скучно. Но ако кажем, че един 
чистосърдечен преданоотдаден би служил на Кришна до сетния си дъх, тогава 
разбирате, че това е героична посветеност. Сърцето се сравнява с лотосово цвете. Казва 
се, че преданият трябва да покани Кришна на трона на своето лотосово сърце. Какво 
означава това – сърцето тупти, ала когато призовете Кришна, сърдечният пулс би 
отразявал Него. Това е начинът да Му се отдадем, да посветим всички ритми в живота 
си на Него.  

От младост към старост – това също е един ритъм.  Раждане, израстване, 
сдобиване с деца, установеност, упадък и напускане – това са шестте фази на живота. 
Трябва да посветим всички тези ритми отново на Кришна. Това означава сатата-
юктанам, винаги свързани. И свързани не по някакъв друг начин, а чрез преданост.  

“На онези, които са свързани и бхаджатам, Ме обожават”. На поклонниците, 
бхаджатам. Но не обикновени поклонници, а квалифицирани: прити-пурвакам. “На 
онези, които Ме обожават с прити.” Прити значи любов.  

Какво ще стане с тях? Досега обсъждахме какво трябва да правят 
преданоотдадените ако са разбрали, че Кришна е източникът, че съществува връзка и са 
започнали обожанието си към Него – това беше първото. Сетне второто беше, че 
посредством тези дейности те ще постигнат някакво удовлетворение и щастие. Но сега 
отново се споменава “на тези, които са свързани и на тези, които Ме обожават, Аз ще 
дам нещо.” Обикновено се счита, че стихът върви така: “На онези, които са винаги 
свързани и ме обожават с любов...” Ала ако някой вече притежава тушти и раманти, 
какво може да даде Кришна? Затова трябва да разберем, че “на онези, които са 
свързани и които Ме обожават, Аз ще дам нещо друго.” Дадами означава “да дам”. 
Дадами буддхи-йогам с прити-пурвакам. “Ще им дам буддхи-йога, връзката на 

                                                 
16 „Бхагавад Гита” 10.10 



 30

интелигентността, обаче наситена с прити.“ Виждате ли разликата? Не че “на тези, 
които са свързани и които Ме обожават с любов аз ще дам буддхи-йога.” Не. “На тези, 
които са свързани и Ме обожават, Аз ще дам буддхи-йога, пренаситена с любов. Ще им 
дам такъв тип интелектуална връзка, която е заредена с любов. И чрез нея “йена мам 
упаянти те, те ще дойдат при Мен.”  

 
(следва продължение) 
 
 
 

24. Без болка няма постигане 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2009, София) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 

Буддхи-йога, връзка посредством интелигентност – звучи странно! Ние 
чувстваме, че това не е достатъчно. Нуждаем се от специален тип разбиране, а 
специалният тип разбиране е наситен с любящо настроение. Има два начина да бъде 
разбрано едно човешко същество, да бъде опознат човек. Кои са тези два начина?  

Премананда: Чрез интелекта и чрез чувствата. Чрез анализ, интелигентност, 
наблюдение; или чрез чувства, чрез любов.  

Тиртха Махарадж: Можем да се съгласим, че съществува аналитичен процес, а 
също и емоционален процес. Кой е по-висш?  

Манохари: Според мен чувствата. 
Тиртха Махарадж: Да. Но чувствата биват два вида. Едните са позитивни, 

другите негативни: посредством любов и посредством омраза можеш да опознаеш 
някого. Просто си спомнете, когато наистина ненавиждате някого, как той постоянно е 
в мислите ви. Започвате да съзирате много специални характеристики у този човек. 
Виждате и посочвате всичките му недостатъци. Дори му приписвате такива, каквито не 
притежава. Това е един много интензивен начин на разбиране - омразата. Той 
обективен ли е? Не кой знае колко. Картината може да е прецизна, но е някак 
неистинска. Да вземем другия път - любовта. Започвате да опознавате човека – и 
отново започвате да му приписвате други черти, допълнителни качества, каквито не 
съществуват в него или нея. Това обективно ли е? Отново не е. Картината, която рисува 
любовта, също не е обективна. При все това, коя от двете сме повече склонни да 
приемем? Картината, разкрасена от любовта. Обективност не съществува.  

Тук това също е споменато. “Аз им давам такава интелигентност, която е 
изопачена от любов.” Защото “ако тези, които са свързани с Мен и Ме обожават, 
разберат, че Аз съм върховния Бог, как ще могат да дойдат при Мен?” Една такава 
връзка е много далечна. Веднъж някой изрази благодарността си на Шрила Садху 
Махарадж. А той отвърна: „О, баба! Защо ме поставяш толкова надалеч от тебе?” Да 
кажеш „благодаря” – това създава дистанция. Това е връзка на уважение. Тя е 
обективна. Защото обективно погледнато, единият е по-висшестоящ, другият е по-
незначителен. Но ако нашата буддхи, нашата интелигентност е пренаситена с любов, 
тогава сме готови да забравим за величието. Защото се казва, че за да се доближим до 
Кришна, трябва да забравим, че Той е Бог. На първо място, разбира се, трябва да 
научим, да разберем, че Той е Бог. Ала сетне трябва да забравим това. Разбирането за 
величието се нарича аишваря-гята. Но то създава дистанция. Обаче замъгленото от 
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обич, любящо виждане ни довежда по-близко. Йена мам упаянти те – “те ще дойдат 
при Мен, посредством него те ще дойдат при Мен.”  

Понякога Кришна говори официално, като Господ: “Всичко произхожда от Мен, 
Аз съм изначалният източник…” Ала понякога Той забравя за ролята си. “Мам – те ще 
дойдат при Мен.” Не при Брахман, не при Върховния, но „ще дойдат при Мен, при 
пастирчето.” Не при общата концепция за Бога, не при Твореца; можете да дойдете при 
Любимия. От общото разбиране достигаме до специфичното, лично разбиране за Бога.  
Това показва, че има един-единствен път към Кришна и това може да бъде всеки един 
път, стига да е наситен с любов.  

При все това, как някой, който е винаги свързан, сатата-юктанам, „ще дойде 
при Мен”? Как е възможно? Ако някой вече е свързан, как тепърва „ще дойде при 
Мен”? Това показва различно ниво на връзка. Проявява се по-голяма интензивност. 
Можеш да си в съзнание за Кришна, а можеш и да Го обичаш. Затова специалният 
елемент в този стих, който е по-висш от предходните, е именно прити-пурвакам – 
емоционалният заряд. Ако практикуваме бхакти, можем да дойдем съвсем близо до 
Кришна. Това не е просто медитация, а любяща прегръдка. Не са просто мисли, а 
копнеж. Това е единение и раздяла, среща и разлъка. Добре, срещата можем да я 
разберем. Участва и буддхи, но се срещате на основата на прити, на основата на 
любовта. Как обаче може да се понесе раздялата? Раздялата не може да бъде обяснена 
емоционално. За да я понесете, за да не умрете още на мига, се налага да отстъпите 
назад от емоционалното ниво и да слезете на нивото на интелигентността. Така че 
известно количество буддхи-йога е необходимо, за да се изтърпи раздялата. Тогава 
отново можете да скалъпите някакви обяснения – поне, за да успокоите развълнуваното 
си сърце и душа. Това означава, че без болка няма постигане. Сладостната част идва от 
прити, а хладнокръвната, овладяна част идва от буддхи.  

Ала тъй или инак, каквото и да поднасяме на Кришна, то трябва да бъде с 
приличен, премерен вкус. Да прилагаме и двете: и чувствата, и интелигентността. 
Чувствата, за да се доближим, а интелигентността, за да съумеем да бъдем разделени; 
или за да си обясним, да успеем да понесем разлъката. Така че без болка няма 
постигане. 

 
 
 

25. Мистичният начин да се гледа в бъдещето 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2009, София 

 
 

Въпрос на Драги: Възможно ли е с помощта на буддхи-йога човек да види 
бъдещето по мистичен начин, да разгадае бъдещето? 

Тиртха Махарадж: Да, възможно е, но може би по различен начин от този, 
който си представяш. Защото се казва, че йогите могат да достигнат нивото трикалагя 
– да познават трите фази на времето. Това означава – миналото, настоящето и 
бъдещето. Бхактите също са трикалагя. Те също познават миналото, настоящето и 
бъдещето. Как? Нашето божествено зрение са нашите писания. И така, можеш да 
прозреш бъдещето, да разгадаеш тайните посредством мистичното око, третото око; 
можеш да разчетеш Акашовите записи чрез мистичната си опитност, а можеш да ги 
прочетеш и чрез шастра чакшус, да ги прочетеш с “очите на шастра”. Това е нашето 
божествено зрение – шастра. Там има истории, има и предсказания,  

Пък и знаеш, виждането на преданоотдадения е изкривено. Разбирането му е 
изопачено от прити, от обичта. Така че каквото и бъдеще да виждаме, то ще е 
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разкривено. Нашето виждане е замъглено от любов. Обаче това замъглено виждане 
може да сътвори чудеса. Разбираш ли?  

Да вземем един пример: визията на чистия предан – тя обективна ли е? Да речем, 
че се срещнете с някой чист преданоотдаден – нима виждането му за вас е обективно? 
Не! Далеч не е! То е напълно лишено от обективност. Защото обективно погледнато 
трябва да си направите списък: добри страни 1,2,3; недостатъци 99, 100… Това е 
обективност. Ала чистият отдаден не гледа по такъв начин. Той не вижда лошите ви 
качества, вижда единствено добрите. Така че неговото виждане е изкривено, 
необективно, но достатъчно могъщо, за да ви промени към добро. Такава е мистичната 
мощ на чистите преданоотдадени, на нашите учители – те имат за нас визия, която е 
далеч от настоящето ни състояние, ала те виждат нашето бъдеще! Не се ровят в 
миналото ни, виждат нашето бъдеще. И тяхното доверие ни дава такава подкрепа и 
тласък, че ние съумяваме да изградим образа, който те виждат. Така че според мен това 
е един мистичен начин за виждане в бъдещето. Ако сме достатъчно чисти, ние можем 
да канализираме силата, да канализираме енергията си така, че да дораснем до това 
бъдеще, до този образ.  

Но в един смисъл трябва да сме много тъжни за бъдещето на света. Защото 
материалният свят е един потъващ в историята кораб. Той ще потъне, ще се свърши с 
него, ще изчезне. Все пак, можем да потанцуваме малко на борда. Такава е нашата 
мистична визия за бъдещето: един потъващ кораб с няколко танцьора на борда. 
Щастливи танцьори.  

Възможно е да имаме визия за бъдещето. А също и за миналото. Можеш да 
прилагаш интелигентността, буддхи-йога, а можеш да прилагаш и своята прити, за да 
виждаш бъдещето, да разкриеш мистичните тайни. Пречисти виждането си, пречисти 
живота си и Кришна ще ти даде визия. Каквото е необходимо, Той ще ти го даде. 

 
 
 

26. Краят на писанията 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 08.01.2009 София) 

 
 

Макар „Бхагавад Гита” да е много свещена и възвишена творба, при все това в 
йерархията на ведическата литература тя съдържа началната, основната информация, 
която трябва да разберем, за да продължим своето обучение. На практика „Бхагавад 
Гита” изразява, че има Бог. Това е изключително значимо познание, наука. Защото в 
Кали-юга всичко ви казва, че вашия бог – ако въобще съществува бог – това сте самите 
вие, или може би доларите; духовният ви учител е телевизията, слушайте си лекцията 
всяка вечер часове наред, и т.н. и т.н.. Така че трябва решително да заявим: съществува 
Бог! Това трябва да разберем от „Бхагавад Гита”: съществува Бог, съществува душата, 
съществува и връзка помежду им.  

Но какъв е Бог? Кой е Той всъщност? Това следва да разберем от „Шримад 
Бхагаватам” И все пак дори и той не е краят в йерархията на разкритите писания. Коя е 
следващата фаза? Да, това е „Чайтаня Чаритамрита”, която ще ни разкрие как да бъдем 
добри бхакти. Това краят ли е? Най-вероятно не, защото съществува „Бхакти 
Расамрита Синдху”, която е науката за божествените чувства. И мнозина бхакти си 
мислят: “Това е най-висшето!” Ала в действителност Шрила Рупа Госвами е написал 
много книги. Заглавието „Бхакти Расамрита Синдху” означава “Океан от чувства на 
божествена любов” – океан, чувствата към Бога са като океан! Но и този велик океан не 
е краят на разкритите писания, тъй като „Уджвала Ниламани” идва след „Бхакти 
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Расамрита Синдху”. И тогава можете да си речете: “Уджвала Ниламани” е краят на 
историята.  

Рупа Госвами е шастра-гуру, учителят по отношение на писанията в нашата 
сампрадая и можем да кажем, че „Уджвала Ниламани” е неговата лебедова песен. Има, 
обаче, и някои други майстори сред госвамите. Да вземем за пример Рагхунатх дас 
Госвами. Той е, така да се каже, раса-гуру сред госвамите, учителят по отношение на 
чувствата. Една от неговите творби е озаглавена “Букет от ридания”. “Вилапа 
Кусуманджали” гласи заглавието на санскрит. Покажете ми друга религия, в която да 
има свята книга, наречена “Вилапа Кусуманджали”!  

Тогава можем да си речем, че това е краят, че това е най-висшето. Но всъщност, 
ако посетите самадхито на Санатана Госвами във Вриндавана, ще откриете там малко 
парче камък, около половин човешки ръст – това е самадхи на шастрите. Самадхи е 
параклисът, който се строи върху тленните останки. Госвамите са написали някои 
книги, които са толкова висши, че са ги погребали. Те не са за пред публика.  

Така че къде е краят на писанията? Това е пълното отдаване – защото ако 
отидете в някой параклис, в гробницата на напуснал човек, какво правите? Единствено 
поднасяте поклоните си. В това самадхи са скрити някои от книгите на госвамите. От 
това можем да разберем, че целият процес на бхакти, от самото начало до края, е да се 
отдават почитания.  

 
 
 

27. Миналото Му е вечно, бъдещето Му е безгранично, а настоящето Му е красиво 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 08.01.2009 София) 

 
 

Нека се гмурнем надълбоко в океана на откровенията. Можем да стигнем до 
следващото ниво след “Бхагавад Гита”, а това е “Шримад Бхагаватам”. Макар да 
съдържа осемнадесет хиляди стиха, есенцията му също е събрана в четири от тях. Това 
е значително постижение – да разкажеш една дълга история съвсем накратко. Тук 
отново Кришна говори. Кришна напътства Брахма, вторичния творец на всемира. 
Брахма е най-висшият интелект във вселената. При все това, Върховният Бог 
наставлява този най-висш интелект: каква визия трябва да има, за да изпълни задачата 
си. Не знам вие как се усещате, но аз не се чувствам най-висшия интелект в тази 
вселена. Така че щом дори Брахма се е нуждаел от някакви насоки как да се справи със 
задълженията си, какво да говорим за нас?! Може нашите задължения да не са чак 
толкова сложни като неговите – да сътвори цяла вселена. В повечето случаи вашият 
дълг, какъвто е дългът на повечето хора, е да създадете семейства, да се грижите за 
децата си и за онези, които обичате. Но дори това е достатъчно сложно; нуждаем се 
напътствия, за да го свършим както трябва. А междувременно да не забравяме и най-
висшата цел. Защото Брахма сътворявал вселената, обаче правел това като предано 
служене. Ние също трябва да организираме своите малки светове, своите лични 
вселени, следвайки известно ръководство, и да не забравяме за най-висшата цел.  

Тези четири стиха от „Шримад Бхагаватам” се намират във Втора Песен. Нека 
преди това прочетем, така да се каже, въведението към тях, което също е хубав стих. 
Той гласи: „Нека се пробуди у теб знанието за Мен и нека по безпричинната Ми 
милост да прозреш Моята истинска вечна форма и Моето трансцедентално битие, 
Моя цвят, качества и дейности.”17 И така, Брахма ще разбере посланието единствено 

                                                 
17 „Шримад Бхагаватам” 2.9.32 
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по благословиите на Върховния. “Ти ще разбереш всичко, което имам и което 
притежавам; нека то се пробуди в сърцето ти по Моята благословия.” И след това Той 
казва: “ахам евасам евагре/наняд ят сад-асат парам/пашчад ахам яд етач ча/ йо 
'вашишйета со 'смй ахам - О Брахма, Аз, Божествената Личност, съществувах преди 
сътворението, когато нямаше нищо друго, освен Мен. Нямаше я и материалната 
природа, която е причината за това творение. Това, което виждаш сега, също съм Аз, 
Божествената Личност, и това, което ще остане след унищожението, пак ще бъда 
Аз, Божествената Личност.”18 

Трите фази на времето: минало, настояще и бъдеще – това е самият Бог. Каквото 
е съществувало преди, каквото съществува сега и каквото ще съществува във вселената 
– това е Той. Замислете се за измеренията на този стих. Не е ли изключително 
интересно и важно това „каквото е съществувало преди сътворението”? Мислим си, че 
всичко започва със сътворението и че преди него не е имало нищо. Но тук Кришна 
казва: “Преди каквото и да било друго да го има, Аз съществувах.” Той е върховен, така 
че може да съществува в миналото. Ала след това Той продължава с думите: 
“Изначалната форма на вселената беше непроявена. Сега тя е проявена. Каквото 
съществува тук, то също е отражение на Мен. Това, което виждате сега, съм Аз. И след 
като всичко свърши, онова, което ще остане, ще бъда Аз, Аз ще остана.” 

Всичко, което е създадено в материалната сфера, е временно. При все това, то е 
отражение на Върховния - настоящето. А бъдещето също е божествено. С всичко, което 
съществува тук, в тази материална сфера, ще бъде свършено. Съвсем малко неща ще 
останат: вие, като духовни души; Бог, Шри Кришна; и вашата любов към Него. Тези 
неща ще останат, защото са вечни, отвъд ограниченията на материята. Миналото е 
история, бъдещето е мистерия, настоящият момент е дар. Защото можем да сме 
щастливи тъкмо сега. Обсъждахме къде да намерим Бога: религията казва в миналото, 
мистиката казва в бъдещето, бхакти казва сега. В това се състои нашият процес, тъй 
като настоящият момент е дар. 

Стремете се да живеете по такъв начин живота си: всеки миг, всеки ден, който 
ни е даден, е дар! Ако имаме такова минало, което е било Кришна, ако имаме такова 
бъдеще, което ще бъде Кришна, какво остава между двете – само днешният ден, и той 
също е за Него. Това е начинът да виждаме Кришна винаги – Той е нашето минало, Той 
е нашето бъдеще, Той е нашето настояще. 

Тук се споменава и още нещо: “Преди сътворението нямаше нищо освен Мен, 
нямаше я и материалната природа, причината за това битие…” Материалната природа, 
пракрити, има много специална, двойна функция: в един смисъл природата е 
следствие, но също и вид причина. Природата е божествена енергия; тя започва да 
действа, да се проявява и да изважда толкова много неща на повърхността. Оттук 
разбираме, че ако приравним материалния свят с тази божествена природа, с тази 
божествена енергия, ще можем да съзрем и връзката обратно към Кришна. Това е 
начинът да променим виждането си за природата. Защото ако говорим за природа, 
винаги трябва да се питаме: “Чия природа е това?” Нали така, ние винаги казваме: “Ти 
си мил по природа.” Или: “Ти имаш груба природа.” Кришна има прекрасна природа! 
Той има настоящето като дар! Той е такъв Бог, че Неговото минало е вечно, бъдещето 
Му е безгранично, а настоящето Му е просто красиво.  

 
(следва продължение) 
 
 

                                                 
18 „Шримад Бхагаватам” 2.9.33 
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28. Време и вечност 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 08.01.2009 София) 

 
 
 (продължава от предишния брой) 
 

Ако се върнем в началото – че Брахма получава наставления как да се справи по-
добре със задачата си – Кришна започва тези наставления със себе си. Точно както в 
„Бхагавад Гита”: ахам, Аз съм. Тук също казва: “Аз съществувах преди, съществувам 
сега и ще съществувам след това.” И така, фокусът на вниманието е върху Него, тъй 
като Той описва себе си като най-важния елемент на миналото, настоящето и бъдещето. 
И същевременно, почти веднага разширява визията ни, защото описва времето. Той 
говори за минало, настояще и бъдеще, но всъщност има предвид вечността. Защото 
какво има да се говори за някакъв кратък период от битието? Тук-таме някоя юга или 
калпа, плюс-минус няколко милиона години… Той описва вечността. 
Продължителността на живота на вселената е триста и единадесет трилиона години. 
Доста дълго. Но се казва, че това е по-кратко от мигване на окото за Кришна. И защо на 
второ място Той наставлява Брахма за времето; на първо място за себе си, а на второ за 
времето? Защото Той – а трябва да разберем, и ние – сме вечни души.  

А след като си вечна душа, нима трябва да пропиляваш дори миг от живота си? 
Можеш да си кажеш: “Е, щом сме вечни души, значи имам време. Вместо да се 
занимавам с тези медитации, които отнемат толкова дълго време, днес отивам в голф 
клуба.” Или някаква друга изключително неотложна заетост. Занимаваме се с толкова 
много глупави неща. Но какъв ще бъде резултатът накрая? Когато застанете пред 
Ямараджа и той попита: “Е, скъпо момче, как прекара живота си?” “Ами, аз членувах в 
голф клуба.” “Двойка.” “И освен това четях вестници. И бях много послушен 
последовател на телевизионния гуру. И т.н. и т.н” Можете да си представите 
положението си тогава: “Ах, сбърках! О, Господи!” Ала вече е твърде късно, трябва да 
платите цената. По-добре да сме нащрек сега. По-добре да се боим отколкото да бъдем 
изплашени.  

Трябва да разберем, че сме вечни души. И ако имаме това осъзнаване – че сме 
вечни искрици от Кришна, които Му принадлежат – тогава много проблеми ще 
отпаднат от съзнанието ни. Затова в този първи стих Кришна говори за себе си и за 
времето. По-нататък той ще продължи с описание на илюзията. Защото задачата на 
Брахма е да сътвори света, който е във властта на илюзията. Ние също трябва да 
научим нещо за илюзията. А по-добре да го научим в храма и по време на лекция, 
отколкото да излезем навън и да добием пряк опит. Но по този въпрос ще говорим утре 
сутрин. Защото илюзията е толкова плашеща тема, че ще сънуваме страшни сънища и 
кошмари, затова не я обсъждаме вечерно време. Вечерната тема е единствено Кришна; 
това ще ни донесе умиротворени и красиви духовни сънища.  

 
 
 
 

29. Изстрадани чувства 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 08.01.2009, София) 

 
 
Въпрос: В лекцията споменахте, че е по-добре да чуем за страданията, 

отколкото действително да ги преживеем, че е по-добре да научим за тях и да се 



 36

предпазим. Но ние не можем да останем бездейни, налага се да действаме, да правим 
нещо, да се въвличаме в различни взаимоотношения. И преминавайки през тези 
взаимоотношения, изпитваме различни нюанси от чувства. Не е ли така, че 
посредством страданието ние се обогатяваме с обхвата на различни чувства, макар и 
изстрадани, за да могат да останат те в нас като един вид духовна интелигентност?  

Тиртха Махарадж: Да. При все това, ведическият начин на учене е посредством 
слушане. За беда не живеем във ведически времена. Затова определено практическото 
преживяване обикновено оставя по-голям отпечатък върху нас, отколкото просто да 
чуем за същото. Но има два начина да се придобие опитност и да се достигне до 
заключение по отношение на нещо. Първият е: преживяваш го и по такъв начин го 
изпитваш върху себе си; а другият е да медитираш върху него. И двете могат да 
доведат до едни и същи резултати. Например, седиш си вкъщи и разсъждаваш, 
медитираш върху ограничената природа на материалния свят. А твоят приятел тича 
насам-натам, за да я изпита, да я преживее. Когато се срещнете след две години, ще 
бъдете единодушни – ограничена е. Защо да разхищаваме толкова много усилия?  

Но съгласен съм, повечето хора се нуждаят от опита. Трябва да си опарим 
пръста. Ако духовният учител ни каже: “Не прави това!” ние не му вярваме: “Не, не, аз 
си знам по-добре.” Децата са същите. Бащата казва: “Не прави това, мое скъпо момче!” 
Детето отвръща: „Да, ама аз си знам по-добре.” После докосва огъня и какъв ще бъде 
резултатът? Болка. Но нея ще я запомните, нали?! Това е, което вие имате предвид – че 
ако преживеем някакво страдание, ще го запомним.  

Ала ако преминем още една стъпка нататък в своето духовно обучение, в 
процеса на изучаване, ще проумеем, че чрез страданието изплащаме своята карма. И 
също така чрез страдание може да се генерира енергия. Така че в това отношение 
християнската концепция за страданието е правилна – от страданието също може да 
наберете скорост, сила, разбиране. Затова великият символ на християнството е Исус на 
кръста – най-болезненият, изпълнен със страдание момент, моментът на смърт. 

А кой е нашият символ? В единия случай е Кришна, който свири на флейтата си. 
Да виждате някакво страдание тук? Сълзи, болка, рани или нещо подобно? Не. Е, сълзи 
може и да има, ако и Радхарани е на картината. Защото ако Те се гледат един друг в 
очите, очите веднага започват да разказват всичко. Ала такива сълзи са много сладки. 
Бихме били щастливи, ако можехме да пролеем подобни сълзи. И така, нашият основен 
символ е или Кришна, който свири на флейтата, или Чайтаня Махапрабху. Неговите 
ръце също не са в нормално положение, нито са разперени настрани, сякаш е разпнат, а 
са високо вдигнати! Затова бхактите много харесват това упражнение. Вечерното 
упражнение – танц в екстаз! Защото Рупа Госвами пише – а той е нашият шастра-гуру 
– че ако танцуваш с вдигнати ръце и подскачаш нависоко, цялата негативна енергия 
просто изтича от тялото ти. Това е съвършено изкуство, съвършена наука; в нея не 
липсва нищо.  

Все пак и в нашата традиция, в нашето красиво бхакти движение се споменава 
страданието. Най-голямото страдание е раздялата на Радха и Кришна. А ако сведем 
това разбиране до своето собствено, лично ниво -  това е нашата раздяла с Кришна. 
Понякога се чувствате сами. Понякога се чувствате изоставени. Понякога страдате. 
Защото, за нещастие, сме напуснали тази красива прегръдка. Онова, от което се 
нуждаем, е да си я върнем отново. Трябва да намерим своя път обратно към дома, 
обратно към Бога. 

А как да извървим този път? С тъжно лице? Казва се, че с кисело лице никой не 
може да влезе в рая. По-добре да тичаме, пеейки: “Джай Радхеееее!”  
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30. Какво е вечно в този сън на Бога 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарай, 08.01.2009 София) 
 
 

Въпрос: Бих искал да попитам за дъха на Брахма: по какъв начин вселените се 
създават и унищожават в серии от експлозии? 

Тиртха Махарадж: Без съмнение дъхът на Брахма е доста продължителен. Но в 
сравнение с Вишну, Брахма е задъхан като след сто метра бягане. Защото всъщност 
именно дъхът на Вишну дава пулса на материалната енергия. Описва се, че от тялото на 
Маха Вишну се излъчват всички различни вселени, всички различни структури в 
материалната сфера. Докато Той издишва, това излъчване продължава; а когато вдиша, 
то се прибира обратно в Неговото тяло. Това поражда изначалния пулс на материята. 
Западната наука също идентифицира това движение – нарича се „разширяването на 
вселената”. То ще трае до известен предел, след което отново настъпва фаза на свиване. 
Онова, което физиката описва съвсем сухо като факти, нашите писания обрисуват по 
много поетичен начин: как Бог Вишну лежи в океана на съзиданието, а змията на 
вечността е Неговото ложе. Понякога Той заспива. А когато някой спи, диша много 
бавно и спокойно. Той започва да издиша и по такъв начин вселените се излъчват от 
тялото Му; и изведнъж Той започва и да сънува. От това разбираме, че този материален 
живот е един сън. Обаче това е сънят на Бога, не е собственият ни кошмар. Това е сънят 
на Бога! Дори и този объркан материален свят, който е само отражение, принадлежи на 
Него в крайна сметка. Макар това да е земя на илюзията, тя в крайна сметка Му 
принадлежи. И след това излъчване ще последва отново и свиване.  

Затова не бива да се объркваме като гледаме как нещата идват и си отиват. 
Хората се раждат и умират. Щастието идва и отминава. За късмет същото се случва и с 
нещастието. Всичко идва и си отива. Какво остава? Кришна, джива (душата) и бхакти 
(любовта). 

Как може да се формулира това? Ако се опитаме да го изобразим с картина е 
сложно. Искаме ли да го обясним, ще са ни нужни дълги и заплетени философски 
тълкувания. Но великото изкуство е да разкажеш една дълга история съвсем накратко. 
В Индия имат такава кратка формула. Нарича се ом. Ом описва всичко, което е вечно. 
Защото ом всъщност се състои от три звука, три букви. А, акара; У и М. Какво е А? 
Акара е Кришна, Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “От буквите Аз съм А.” Ахам. Кой е 
М в края? М в края – това е джива. И така, началото на ом – това е Кришна; краят на 
ом е джива. Кой е между двете? Това е Радха. Върховният Бог е в началото, в единия 
край; в другия край сте вие. Какво ще ви свърже? Шримати Радхарани, божествената 
любов, олицетворението на божествената любов. Това ще създаде връзката между 
живите същества и Върховния Бог. И всичко това се съдържа в едничка дума, в звука 
ом! Така че винаги, когато казвате: ом агяна-тимирандхася гянангяна-шалакая чакшур 
унмилитам йена тасмаи шри-гураве намаха19 – помнете, ом, Бог е първи. “Аз съм тук! 
Той е там, а аз съм тук. Кой ще ни свърже? Ще ни свърже Шримати Радхарани!” 
Трябва да служим на тази истина до сетния си дъх. Това е нашата света троица. Ом. 

 
 
 

                                                 
19 “Роден съм в най-дълбоко невежество, но моят духовен учител отвори очите ми с факела на знанието. 
На него отдавам почтителните си поклони.” – молитва към духовния учител от Шрила Нароттама даса 
Тхакур 



 38

31. Четири въпроса, четири отговора 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 09.01.2009, София) 

 
 
„Рита ‘ртхам ят пратийета/ на пратийета чатмани/ тад видят атмано 

маям/ ятхабхасо ятха тамах  - О Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква 
стойност, не е реално ако не е свързано с Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми 
енергия, отблясъкът на светлината в мрака.”20 

Това е вторият стих от чатуршлоките на „Шримад Бхагаватам”. Те се намират 
във Втора Песен, Девета Глава, стихове от 33 до 36, а ние сега взимаме 34. „Шримад 
Бхагаватам” е считан за зрелия плод на Ведите. Дървото на Ведите ражда различни 
плодове като дхарма, артха, кама и мокша. Това означава религия, икономическо 
развитие, сетивно наслаждение и освобождение. Но зрелият плод на това дърво е 
връзката с Бога, а есенцията, сокът на тази връзка е бхакти, према-бхакти. Тези 
стихове съдържат есенциалното значение. Трябва да знаем, че този път Кришна 
отговаря. Преди в „Гита” Арджуна просто слуша, но сега Брахма е слушащият и преди 
Кришна да започне Своето слово, Брахма Му задава четири въпроса. И Кришна дава 
четири отговора. Моментът е много важен, защото сме тъкмо преди сътворението. 
Брахма е там с всичките си енергии, точно преди да се захване с великата си задача, ала 
все пак донякъде объркан.  

Въпросите на Брахма са: какви са формите на Бога, как да Го видим скрит в 
природата и как да Го видим пряко? Вторият въпрос е: какви са отличителните 
характеристики на енергиите на Бога като маха-мая и йога-мая? Третият въпрос е: 
какви видове дейности провежда Той чрез тези различни енергии? Това са теоретични 
въпроси: как да Те видим, какви са Твоите енергии и как функционират те? И накрая 
той задава и един практичен въпрос: а какво да правя? Защото можем безспир да 
задаваме теоретични въпроси, но в крайна сметка трябва да свършим нещо.   

Първият отговор на Кришна е много показателен. Защото още в първия стих Той 
описва себе си и времето, вечността. Това означава също и че “Знанието или тайните за 
Мен са най-големите тайни”. Понеже Брахма пита: “Как да те видим индиректно и 
пряко?” “Аз съществувам – преди сътворението, по време на битието, и след 
унищожението също ще пребъда.” Така че това е най-голямата тайна: “Аз съм.” Съвсем 
подобно на „Бхагавад Гита”: “Аз съм, ахам.”  

Вторият отговор на Кришна гласи, че тази велика тайна трябва да се разглежда в 
контекста на определена картина. Затова Той ще опише функциите на своите енергии. 
А третият отговор е, че тайното предано служене е интегрална част от тази картина. 
Целта е тайното предано служене. И накрая Кришна ще даде отговора: “Постарай се да 
разбереш какво ти казвам.” Това е четвъртият отговор.  

И така, първият е: “Аз съм тайната”; вторият: „трябва да разбереш това вътре в 
цялата картина”; третият: „търси същината, търси най-висшата цел” и четвъртият: 
“стреми се да проумееш какво ти казвам.” Ако преведем отговорите на Кришна, 
толкова е простичко.  

Но в действителност, ако се абстрахираме от четвъртия отговор - “Моля те, 
използвай ума си, ти си най-добрият интелект в тази вселена, опитай се да разбереш 
какво ти казвам” – встрани от това, какво казват първите три? Първите три описват 
основните теми на „Шримад Бхагаватам” – самбандха, абхидея и прайоджана. 
Самбандха означава, че ние принадлежим на Бога, че сме вечно свързани, че мястото 
ни е там. Абхидея са средствата за постигане, пътят, който трябва да следваме. И накрая 

                                                 
20 „Шримад Бхагаватам” 2.9.34 
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прайоджана означава целта. Така че тайната е „Аз съм.” Второто е: „Това трябва да 
бъде осъзнато като част от една структура.” И “Трябва да откриете най-висшата цел – а 
тя е чистата любов.” Самбандха – “вие Ми принадлежите”; абхидея – “трябва да 
направите нещо в тази връзка”; и накрая прайоджана, окончателната цел – “търсете 
чистата любов.” 

 
 
 

32. Къде започва илюзията? 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 09.01.2009, София) 

 
 
Знаем, че има три фази на осъзнаване на абсолюта – Брахман, Параматма и 

Бхагаван. Брахман е велика тайна. Параматма е дори още по-висша тайна. Но тайната 
на тайните е Бхагаван, Богът личност. Да се върнем за малко на предишния стих: в 
битието на Кришна – Аз съществувах преди, съществувам сега и ще съществувам после 
– всичко е включено, не само Неговата личност, но и антуражът Му.  

А настоящият стих говори за реализацията – какво ще постигнете ако разберете, 
че Бог съществува вечно. Този стих описва интуитивната мъдрост, мъдростта на 
интуицията, която ще дойде след известно осъзнаване и ще доведе до следващи 
осъзнавания. Накратко стихът гласи: “всичко е несъществено без Мен”. Защото “ако 
нещо изглежда ценно без да е свързано с Мен, трябва да знаеш, че то е илюзия.” Това 
означава, че с Кришна всичко е ценно, а без Кришна нищо не струва. Между другото, 
кажете ми нещо, което съществува без Него? 

Премананда: Ако правилно съм разбрал какво се казва на едно място в 
„Шримад Бхагаватам”, свободната воля на човек се изразява главно в мислите му. Така 
че ако човек няма късмета да мисли за Кришна, мислите му ще са това, което 
съществува без Него. 

Тиртха Махарадж: В един смисъл това е вярно, но кой ти е дал ума, за да имаш 
мисли?  

Ямуна: Илюзорното виждане за реалността съществува без Кришна.  
Тиртха Махарадж: Нима?  
Ямуна: Да. Нашата илюзия е без Него, понеже ние не виждаме всичко като 

свързано с Кришна.  
Тиртха Махарадж: Но ако нещо е илюзия, това означава, че не съществува, 

нали? Защото е просто илюзия.  
Ямуна: Но нашата илюзия е реалност.  
Тиртха Махарадж: Всъщност това е много коварен въпрос. В крайна сметка 

можем да проследим всичко до изначалната причина. Ишварах парамах кришнах/ сач-
чид-чнанда-виграхах/ анадир адир говиндах/ сарва-карана-каранам21 – “Аз съм 
окончателната причина на всички причини.” Как можем да проследим илюзията до 
Бога?! Казваме, че илюзията е илюзия, защото тя всъщност не съществува, тя не е 
истинска – как можем да проследим нещо неистинско назад до най-висшата истина? 
Или ако искате да поставим въпроса в по-религиозен контекст, как можем да 
проследим обратно греха до Бога? Защото ако всичко е създадено от Бога, тогава 
грехът също е създаден от Бога – а как е възможно Той да е създал греха?!  

Ямуна: Или по-общо казано: как можем да проследим обратно злото до Бога? 

                                                 
21 “Брахма Самхита”5.1 
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Тиртха Махарадж: Да, правилно. Това е много сложен теологичен въпрос. От 
две хиляди години си блъскат главите да разрешат този въпрос – с все по-малък 
резултат. Чайтаня Махапрабху е бил бхакта, велик танцьор, но е бил също и добър 
философ. От Неговите учения можем да разберем, че грехът не е създаден от Бога, а е 
трансформация на Неговата енергия. Това е много важно, моля ви, внимавайте. Злото 
не идва от Бога, но то е изкривена трансформация на една от Неговите енергии. И така, 
злото е изкривено отражение на една божествена енергия, а тази енергия – мая-шакти 
– е отражение на пара-шакти, или по-висшата божествена енергия. Разбирате ли? 
Съществува Бог, съществува Неговата божествена енергия, съществува отражение на 
тази божествена енергия, така да се каже разширение, а след това съществува и 
изкривеното отражение на тази енергия.  

Мая-шакти, или илюзорната енергия, е разширение на чит-шакти, или 
съзнателната енергия на Бога. Ачариите описват по разнообразни начини, че Бог 
притежава неизброими различни енергии. В Пураните също се споменава, че има на 
практика безброй различни енергии – като знание, сила, съществуване – много, много –
хладини, божествената енергия на щастието също присъства в Бога. Чит-шакти, 
енергията на божественото познание, е нещо много близко до източника – понеже Бог е 
всезнаещ, Той знае всичко. Има някои дребни неща, които не знае, но това са теми от 
областта на раса. Като правило трябва да разберем, че Той знае всичко, тъй като е 
изпълнен със Своята чит-шакти, със Своите, така да се каже, интелектуални 
възможности. Ала понякога нашият Бог иска да се прикрие. Затова Той използва 
енергиите Си, за да се покрие – използва отражението или разширението на тази чит-
шакти да се покрие. Защото чрез знание, чрез интелект бихте могли да Го прозрете, 
обаче ако възпрепятства разбирането ви, няма да знаете, че Той е Бог. И точно както 
вие използвате различни енергии, за да се покриете – вашите дрехи, вашите мисли, 
вашият ПР, опитвате се да се прикриете зад тези енергии – по същия начин и Кришна 
използва енергиите си, за да се скрие. Грубото криене е маха-мая – когато Той ви дава 
толкова изкривено виждане, че да си мислите, че в крайна сметка вие сте Бог. Това е 
най-голямата илюзия, когато си мислиш „Аз съм най-великият.” Това е дъното на 
водовъртежа на материалната илюзия – когато хората се мислят за Бог. Голям или 
малък – няма значение. Това е маха-мая; маха-мая разделя. А оригиналът, архетипът на 
маха-мая е йога-мая свързващата енергия. Йога-мая също изопачава виждането, но ви 
свързва отново. Как да разбираме това?  

 
(следва продължение) 
 
 
 

33. Съществува, но не е истина 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 09.01.2009, София) 

 
 
(продължава от предходния брой) 
 
Кришна е много личностен. Точно като нас, хората. Той харесва естествените, 

сърдечни взаимоотношения. Не само официалните молитви: “Ти си най-великият!”, но 
Му се нравят и личните обръщения: “Хей, приятелю, мога ли да ти открадна 
ладдхуто22?” Но, за да подпомогне проявата на подобни по-интимни чувства, Той 

                                                 
22 Индийски сладкиш 
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трябва да се прикрие. Не можем да играем футбол с Господ, нали?! Обаче можем да 
играем с другаря си. Затова Той се скрива по божествен начин. Готов е да се откаже от 
това да бъде Бог и можем да кажем, че е готов да стане досущ като хората. А обратното 
на човешкото изкривено мислене „Аз съм Бог”, най-връхната точка на духовната 
есенция е, че Той е готов да се прави на човек. Това е Неговата божествена илюзия, 
когато си мисли: “О, аз съм едно пастирче.” Когато забравя, че е Върховният Бог и се 
държи като обикновено човешко същество. Такава е функцията на йога-мая – да 
прикрива величието, за да се увеличи раса, вкуса. Нима тази картина е вярна? Не е кой 
знае колко вярна, защото Той си е Богът, ала Той е готов да излезе от ролята си, за да се 
доближи до нас. В тази по-висша картина също има изкривяване, но то е сладостно. 
Докато картината на маха-мая е горчива. Така че йога-мая ни дава знание. Помага ни 
да осъзнаем Върховния – затова можем да я считаме за свързваща енергия. Докато 
маха-мая ни носи забрава, носи илюзия, носи липса на вяра. Първата донася видя, 
познание, а тази донася авидя, невежество.  

А как да се избавим от тази илюзия, как да се отървем от тази авидя? Как да се 
измъкнем от тъмнината? Чрез медитация върху светлината. “От мрак води ме към 
светлина.” Материалният мрак може да се избегне с помощта на материална светлина. 
Но от духовния мрак може да се избяга чрез божествена светлина.  

И така, сега Кришна описва картината, всред която трябва да разберем, че Той е 
Върховният, нали? Това е темата на втория стих. И най-общо казано, Той описва 
илюзията – “всичко, което изглежда, че не е свързано с Мен, е илюзия. Не е вярно, че 
нещо е независимо от Мен. Ако си мислите, че сте независими от Мен, това не е вярно. 
Вашата мисъл съществува, в този смисъл тя е истинска, обаче не е вярна.”  

Точно както израза: „Земята има две луни.” Това вярно ли е? Не е вярно. При все 
това, съществува ли такъв израз? Съществува, защото го казахме: “Земята има две 
луни”. Така че идеята съществува, ала не е вярна. Това е илюзия. Идеята я има, тя е 
реална, обаче не е истинска.  

Ямуна: Но по поетичен начин това би могло да е вярно. Ако стоим на брега на 
езеро и гледаме отражението на луната… 

Тиртха Махарадж: Добре, добре! Нека от тази романтична поезия се върнем на 
философията. Или пък: „Синът на бездетна майка”. Изразът съществува, но не е верен. 
Този е начинът, по който да разбираме функцията на илюзията – тя съществува, но не е 
истинска. Това е отражение, ограничена истина, така да се каже. Истина в смисъл, че 
съществува, обаче не е реална. Затова Аристотел е рекъл: “Можем да кажем, че ако 
нещо не съществува, то съществува като несъществуващо.” Следите ли мисълта? 
Изглежда като трик на ума, но не е, защото това също доказва, че съществуването 
съществува. Което е много важно, тъй като показва, че животът идва от живот, битието 
идва от битие. Целият свят е произлязъл от нещо, а не от нищото. Защото ако беше 
произлязъл от нищо, щеше да се върне в нищото. Ако идвате от нула, ще се върнете в 
нулата. Ала ако импулсът идва от Бога, тогава всичко това ще се върне в Него.  

Междувременно съществува фазата на вякта, проявлението, която е илюзорна, 
извинявайте че го казвам, но тя не е истинска. Затова трябва да отстраним воала на 
илюзията.  
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34. Сянка и мрак 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 09.01.2009, София) 

 
 
„Рите ‘ртхам ят пратийета/ на пратийета чатмани/ тад видят атмано 

маям/ ятхабхасо ятха тамах  - О Брахма, всичко, което изглежда, че има някаква 
стойност, не е реално ако не е свързано с Мен. Знай, че това е заблуждаващата Ми 
енергия, отблясъкът на светлината в мрака.”23 

Тук в последната строфа се споменават две различни неща: абхаса и тамаха. 
Абхаса е отражение, подобно на сянка; не истинското нещо, а просто отражение. А 
тамаха е тъмнина, пълен мрак. 

“Онова, което изглежда несвързано с Мен, е илюзия.” Това е основната тема на 
стиха; и после накрая Той казва: “досущ като отражението и като мрака.” Сянката на 
някого, например, не е истинският човек. Макар че кастовите брамини считат, че ако 
някой прескочи сянката им, това е обида. Но сянката не са самите те! Днес хората, 
които се отъждествяват с колите си, казват ако някой блъсне колата им: “Някой ме 
удари!” Не е ударил теб, ударил е колата ти. Недейте да разширявате фалшивия си 
егоизъм до пределите на своето тяло, на колата си, на всичко – това не сте вие, то е 
само отражение, сянка.  

Ала защо тук се споменава: “… несвързаното с Мен е илюзия, като сянката и 
като мрака.”  Как да разбираме това? Каква е тази сянка? Сянката е джива-шакти. 
Сянката е душата, отражението е душата. Защото сянката няма отделна идентичност; тя 
винаги върви с оригинала. Дживите не съществуват отделено от Бога, те винаги би 
трябвало да са с Него.  

Но примерът с оригинала и отражението важи също и за лошия приятел. Лошият 
приятел винаги ви следва, винаги е с вас – докато сте в светлина. Когато няма вече 
светлина, той ще ви изостави. Това е лошият приятел; докато сте на светло, ще ви 
следва. Докато вие плащате сметката, той е най-добрият ви приятел. Когато имате 
някакъв проблем, когато сте в мрак, просто ви изоставя.  

Затова, моля ви, не бъдете лоши приятели на Кришна. Винаги оставайте с Него, 
като сянка. Винаги Го следвайте. И така, абхаша, отражението, е джива-таттва. А 
тогава какво е тамаха? Кой е този трети елемент от космичната картина?  

Крипадхам: Материалната природа? 
Тиртха Махарадж: Правилно! Това е материята. Мракът е джагад, джагад 

означава светът. По този начин картината е пълна. Първият стих казва “Аз 
съществувам – преди, сега и после”. Вторият стих гласи: “Онова, което изглежда 
несвързано с Мен, е илюзия. Има ви вас, има го и светът.” Това е смисълът на този 
втори стих. Той дава картината, обстановката – как да разберем тази висша тайна, че 
Бог съществува винаги. Има го светът, има ме мен, има го и Бог. Тази картина е 
донякъде мъглява заради илюзията, но би трябвало да се изясни в следващия стих. 

 
 
 

                                                 
23 „Шримад Бхагаватам” 2.9.34 
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35. Свободата и злоупотребата с нея 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 09.01.2009, София) 

 
 

Джива, душата, има подобни качества с Върховния. А Кришна притежава пълна 
свобода. Неговата свобода се изразява в лила. Лила са приключенията Му, игривият Му 
живот. И тази лила винаги е сладка. Неговата независимост не вреди нито на Него, нито 
на останалите. Тази независимост означава свобода. Всъщност това е и шестата 
характеристика на Бога – тяга, отречението; обикновено го наричат отречение, но е 
много трудно да се разбере какво отречение? Ала това е свобода – Той не се влияе от 
творението си или от каквото и да било друго, свободен е от всякакви въздействия. Ние 
също сме наследили някаква малка част от Неговата свобода. Обаче, за беда, в повечето 
случаи, свободата ни води до горчиви последици. Неговата свобода носи раса-лила; 
нашата свобода носи нара-лила, човешки забавления. Така че злото идва от 
злоупотребата със свободата на душата. Някои западни философи също са достигнали 
до заключението, че хората са съ-творци с Бога. Ние можем да се съгласим с това – 
създали сме всичките си притеснения. Това е нашият принос към вселената.  

Така че проблемът е в злоупотребата със свободата. Ала без тази свобода няма 
шанс за любов, нито има шанс за развитие. Защото когато всичко е указано и 
установено; не можеш да мърдаш от картината. Но никога не бива да забравяме, че 
божествената свобода донася щастие, а човешката свобода, в повечето случаи, носи 
страдание – злоупотребата със свободата.  

Ямуна: Бихме ли могли да обобщим отговора на въпроса за съществуването на 
злото по следния начин: то се обяснява с мистерията на свободната воля на дживата, 
включваща способността й да избира, а теорията за кармата служи като оправдаване 
на Бога за факта, че съществува зло? Понеже кармата е свързана с дживата и с 
нейната свободна воля.  

Тиртха Махарадж: „Ако искате да злоупотребявате със свободата си, ще ви дам 
възможност да го направите – в тези условия, в този свят, с наличието на карма, 
лишени от Мен и т.н.” Ала скритото значение на този стих не е просто описание на 
илюзията, но също и пътят тя да бъде превъзмогната. “Ако нещо изглежда отделено от 
Мен – то е илюзия.” Как да надмогнем илюзията? Да свържем отново всичко с Него. 
Затова недейте унива : “О, тук е илюзия, тук е мрак, тук е просто отражение…” Не се 
бойте. Кришна казва: “Дал съм ви тези дреболии да се занимавате с тях за известно 
време, но веднага щом пожелаете да излезете от тази илюзорна ситуация, Аз ще ви 
помогна.”  

 
 
 

36. Не намалява, а нараства 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.01.2009, София) 

 
 

Третият стих гласи: ятха маханти бхутани/ бхутешучхавачесв ану/ правиштанй 
аправиштани/ татха тешу на тешв ахам – „О Брахма, както първоелементите на 
вселената влизат в космоса и в същото време не влизат, така и Аз самият се намирам 
във всичко сътворено и едновременно с това съществувам отделно от всичко.”24 

                                                 
24 „Шримад Бхагаватам” 2.9.35 
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Не е ли чудо това? Отвътре и отвън. Бог прониква всичко със Своите енергии, а 
при все това запазва отделната си идентичност. Вие можете ли да сторите това? До 
известна степен да. Как? Както бащата се проявява в сина. Какъвто бащата, такъв и 
синът. И така, ако това битие идва от Бога, то е близко до Него. Това означава, че Той 
го поддържа изцяло, Той не изоставя творението си. Чрез една много специална Своя 
енергия Той прониква цялата вселена. Тази енергия се нарича апара-шакти или мая-
шакти; тя е онази енергия, която създава илюзията. Мисля, че всички я познаваме 
много добре; добре сме запознати с неща, които изглеждат много реални, обаче не са. 

Но нашият Бог запазва и Своята индивидуална самоличност. Ако раздадете 
енергиите си, ще изгубите някои от тях, нали? Парите са един вид енергия. Ако 
раздадете парите си, ще ги изгубите. Но в природата има една много специална система 
– дадеш ли, ще получиш. Ако даваме, ако раздаваме, ще ни бъде дадено. Парите са една 
съвсем елементарна енергия. Ала нека вземем за пример нещо по-скъпоценно за 
човешките същества. За коя енергия става дума? За обичта, за любовта. Какво се случва 
когато даваме любовта си? Веднъж запитали една майка с три деца, плюс бащата – 
което означава, че тя трябва да се грижи за четирима, можете да си представите – 
съседката я попитала: “Как смогваш?! Как можеш да поделяш любовта си между тези 
четиримата около теб? Нима не намалява?” А тя отвърнала: “Не, то действа по 
различен начин. Колкото повече давам, толкова повече нараства.”  

Това е тайната на духовните неща: колкото повече даваш, толкова повече ще ти 
бъде осигурено. Кришна е трансцендентален. Колкото повече дава от себе си, няма да 
изгуби; а при все това всичко ще бъде напълно подсигурено. Знаем този стих от 
Упанишадите: ом пурнам адам пурнам идам/ пурнат пурнам удачяте/ пурнася пурнам 
адая/ пурнам ева авашишяте25 – “Онова е съвършено, това също е съвършено. От 
пълното цяло са извадени или разширени множество пълни единици. Ала без значение 
колко пълни цялости се излъчват от този източник, единността и интегритета на 
оригинала са ненакърними.” Ние, като духовни души, също сме трансцендентални. 
Затова колкото повече раздаваме истинския си аз, той също няма да намалява. Това 
означава, че колкото повече се посвещавате на служенето си, с толкова повече енергия 
ще се сдобивате.  

Това вярно ли е? Надяваме се да е вярно. Защото всъщност не сме опитвали 
истински, не сме достигнали предела на своите възможности. Колко пъти сте 
заспивали, докато давате лекция? Много пъти се случва хората да заспиват, докато 
слушат лекция, понеже са извършили толкова много предано служене, че тялото им е 
изтощено. Обаче ако заспиш докато даваш лекция – това вече се казва изнемога. 
Имаше случаи, в които бхакти са заспивали докато приемат прасадам. Знаем, че 
смиреният ваишнава се покланя. Представете си паницата пред вас, вие й отдавате 
пълните си почитания и като резултат прасадамът е по лицето ви! Но и това все още е 
нищо. Има дори още по-високо ниво на посветено служене. Знаем, че обикновено на 
вечерното арати се танцува. А след аратито има няколко минути, в които се казва: 
„Ки джай! Ки джай” Един бхакта заспа, докато течеше това „ки джай”.  

Така че не сме достигнали предела на възможностите си. Все още не сме дали 
най-доброто от себе си на Кришна. Без съмнение, стремим се, и понякога достигаме 
известни граници, ала пълната отдаденост означава също и пълна подкрепа. Докато се 
опитваме да извършваме предано служене единствено със собствени сили, човешките 
възможности се изчерпват. Но казано е: там, където човешките усилия достигат 
предела си, от тази точка нататък започва да действа божествената милост. Това 
означава, че ако продължим все повече и повече да се отдаваме, ще достигнем онази 

                                                 
25 “Шри Ишопанишад” 1 
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граница, където всичките ни сили ще се изчерпат – тогава ще започне истинският 
духовен обмен. Защото трябва да разберем, че чудесата не се случват благодарение на 
нашите усилия. Не, те ни се дават от Върховния Бог, а Той е неизчерпаем. Ние сме 
мънички искрици енергия, а Той е великият огън. Затова ако възстановим свързаността 
си с Него, енергията ни също ще се подхранва.  

Затова ни е нужна връзка. Тази връзка е йога; йога означава да си свързан. 
Винаги оставайте свързани! Тогава Кришна ще проникне и сърцето ви. Той, естествено, 
изначално си е там, но ако долавяме това по-съзнателно, тогава действително ще заеме 
трона на нашето сърце.  

 
 
 

37. Едновременно отделен и проникващ 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.01.2009, София) 

 
 
„О Брахма, както първоелементите на вселената влизат в космоса и в същото 

време не влизат, така и Аз самият се намирам във всичко сътворено и едновременно с 
това съществувам отделно от всичко.”26 

Всъщност в този стих се описва функционирането на различните божествени 
енергии – как тези разнообразни изначални елементи навлизат в битието. Елементите 
са съществували преди да се формират телата. Те са материалната причина за телата. 
Тялото е взето от материята, затова ще се върне в материята. Душата идва от 
Върховния, по някакъв много скрит начин; затова ще се върне при Него. Така че можем 
да кажем, че духовните искри, дживите, приемат форма. Те си изграждат тяло около 
себе си от елементите, които са налични във вселената. Ако материята е материалната 
причина, трябва да има и някакъв генерален план, скрит зад формирането на телата. 
Трябва да има скрита причина, свързана с плана на създаването. Можем да кажем, че 
това е мисълта, желанието на дживата. Ако има желание, ще има и някакви 
последствия; съобразно желанията си ще получите тяло с различни способности. Затова 
можем да кажем, че тялото е въплътена мисъл. Бъдете внимателни с мислите си, защото 
ще получите тяло, което им съответства.  

И така, телесните форми са взети от материята и ще се върнат в материята. При 
все това този океан, този склад от енергия, съществува и независимо от вашата телесна 
конструкция. Ако вземете една капка от океана, той не намалява. Ако добавите една 
капка към океана, той не става по-голям.  

Това е много мистично действие на нашия Бог – че прониква вселената и в 
същото време остава отделен. В „Бхагавад Гита” Той казва: “В непроявената си форма 
Аз прониквам цялата вселена. Всички живи същества са в Мен, но Аз не съм в тях. 
Въпреки всичко цялото творение не е в Мен. Такава е мистичната ми сила. Макар да 
съм поддръжникът на всички живи същества и да присъствам навсякъде, все пак Аз 
съм изначалният извор на битието.” 

Това изглежда противоречиво - че Той е отделен и проникващ. Очакваме от Бог 
да е ясен и да не си противоречи. Но какво виждаме тук? На кое становище трябва да 
вярваме: когато казва “Да, Аз съм вътре във всичко” или когато казва “Обаче не съм”? 
Как да имаме вяра на подобни думи? Можем да кажем, че трябва не да вярваме, а да 
прославяме тези характеристики. Философия означава способността да се възхищаваш. 
Да казваш: „Леле! Това е велико!” Това е истинска философия. Но философията не е 

                                                 
26 „Шримад Бхагаватам” 2.9.35 
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краят. Философията е просто подход към истината, тя не е самата истина. Най-напред 
трябва да станеш философ; а сетне да станеш чист като дете. Кришна казва в някои 
стихове: “Каква е ползата от тази сложна философия? С една незначителна частичка от 
Моята слава Аз прониквам цялата тази вселена.”  

А ако имаме пречистена визия, ще ни бъде по-лесно да прозрем тази загадка на 
Върховния Бог Кришна – че Той е навсякъде и едновременно запазва самостоятелната 
си идентичност.  

Затова можем да кажем, че Кришна е всичко, но не всичко е Кришна. Да вземем 
за пример този килим. Откъде идва преждата? Не от овцете, а в крайна сметка от Бог. И 
откъде идват цветовете? Не от химикалите или пък от естествените бои, но в крайна 
сметка от Върховния Бог. И откъде идва талантът да се направи такъв килим? Не от 
онзи, който го прави, но се дава от Бога. Така че това в крайна сметка е изява на 
божествената енергия – по произход, по материали, по талант, по приложение, понеже 
се използва в храма. Все пак, най-често не слагаме килимите на олтара да ги 
обожаваме. В един смисъл това е Кришна, но въпреки всичко не е Кришна.  

Досущ като вас! В един смисъл вие сте Кришна. Поне един малък Кришна, 
някаква част от Неговата енергия. Обаче не можем да кажем, че вие сте Кришна. 
Подобни по природа, но различни по личност. Само си представете, ако толкова много 
Кришни тичаха насам-натам тук, крадейки цялото масло от ”БИЛЛА”. Това би било 
голям проблем! И един е достатъчен! Един Маканчор27 стига.  

 
 
 

38. Маканчор – Крадецът на масло 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.01.2009, София) 

 
 

Чували сме това име на Кришна – Маканчор – толкова много пъти. Но веднъж се 
разхождахме из Айодхя, градът на Рамачандра, и не щеш ли на улицата се натъкнахме 
на търговец с голяма покрита кошница, а вътре нещо бяло, като бит каймак. Знаете, в 
Индия не е препоръчително да се храниш на улицата. Обаче когато разбрах какво е 
това, не можах да устоя, понеже това беше макан. Човек веднага се сеща: “О, продават 
макан по улиците. Нашият Бог толкова много обича макан, значи и ние трябва да си 
вземем.” Така че незабавно купихме по една порция макан за всички бхакти и тогава 
ни споходи разбирането за едно божествено качество. Защото беше толкова сладко и 
удовлетворяващо, че трябваше да повторим. Тогава разбрах защо Кришна го краде. 
Никога не ти стига! Никога не можеш да му се наситиш. Толкова е омайно и сладостно! 
За щастие Неговите енергии са неизчерпаеми и макар да е най-добрият крадец, 
божествен крадец, Той може да си създаде такова изобилие от макан, че да си го краде 
през цялото време.  

Но какво се случва? Всъщност маканът е проявление на божествената енергия. 
Значи Кришна краде собствената си енергия. Той си играе със себе си. Създава макана 
и го краде. Но чакайте малко, нека помислим, какъв е този макан? Какво символизира 
той? О, аз забравих да кажа, че има добавена и захар! Това не е просто разбит каймак, 
но той е и сладък. Материално погледнато, млякото е продукт на кравата. Затова можем 
да кажем, че есенцията на кравата е млякото. А есенцията на млякото е маслото. А 
есенцията на маслото е макан – тази толкова сладка, бита есенция. Вие сте кравата. 
Животът е вашето мляко. Посветеността е захарта ви, а любовта е вашият макан. Ето 

                                                 
27 Маканчор – Крадецът на масло, име на Кришна 
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това Кришна иска да открадне от вас – вашата сладка любов, единственото нещо, от 
което Той се интересува, нищо друго. Можете да Му предлагате... какво? Какво можем 
да предложим на Бог?  

Някой: Ябълки. 
Тиртха Махарадж: Какво? Ябълки? Добра идея, но в сравнение с макана това 

не е нищо. Можем да поднесем богатствата на целия свят – нищо не е! Можете да 
предложите прекрасни ястия – поне това, което вие считате за прекрасни ястия – ала 
всъщност Той получава раджа-бхога приношения, кралски приношения на планетите 
Ваикунтха. Как можете да се мерите с тях? Единствено като предложите мъничка 
порция макан. Подсладете го със своята отдаденост. Това е единственото нещо, което 
нашият Бог копнее да получи от вас. 

Но как гласи името – Маканчор. Не е Макан-хари, “Този, който приема макан”, а 
Макан-чхор – „Този, който го краде”. Защо го краде? Аз съм готов да Му го поднеса! 
Знам, че това е най-добрата от всички храни и съм готов да я дам. Умен съм, разбрал 
съм, че любовта е най-великата сила в живота. Така че съм готов да я предложа на Бога. 
Ала една малка част съм си запазил за себе си. Петдесет на петдесет; давам на Него, но 
запазвам и за себе си. Нека бъдем реалисти! Ами ако Бог не съществува; тогава ще се 
окажа с празни ръце. Да бъдем реалисти – нещо за Него и нещо за мен. Обаче тогава 
Маканчор е подразнен: “Какво? Искаш да ме залъжеш с петдесет процента?! Искам и 
другите петдесет, които искаше да си запазиш. Плюс осем процента отгоре за 
наказание. Така че в крайна сметка ти взимам сто и осен процента.” Маканчор - Той ще 
отмъкне онова, което искате да си оставите.  

Сега приканвам всички към открито и честно признание. Някога крали ли сте 
нещо? Повечето от нас са опитвали това. Колко щастие извлякохте? Не много, нали? 
Особено когато погледнете назад. Преди това си мислите: “О, това ще бъде добре за 
мен,” ала когато го сторите... е различно. Това доказва, че не е било божествено. 
Защото само си представете Бог да се съмнява: “О Господи, Аз откраднах сърцата на 
Моите предани!” Бог си казва: „О Боже! Дали не сгреших?! Може би не биваше да 
отмъквам сърцата на Своите отдадени. Но какво да правя? Не ми стигат пожелателни 
приношения. Искам същината. Защото аз знам, че послушните са готови да ми 
поднесат всичко. Обаче има и немирници, които искат да запазят нещо и за себе си. 
Искат да запазят за себе си най-доброто. А най-доброто Аз го искам! Не мога да търпя 
да има някой друг в тази картина.” 

Недейте да пазите своя макан за себе си. Дайте го на Него, споделете го с 
останалите и тогава ще бъдете и снабдявани неограничено. Това е йогата на обичта, 
това е бхакти.  

Затова Кришна казва в този стих: “Аз съм вътре във всичко и съм отвън. Аз съм 
Параматма в сърцата ви, генерираща силата на любовта. И Аз съм Кришна отвън, който 
ще се наслади на любящите ви предлагания.” Как можем да поднесем своята любов и 
обич по най-добър начин на Кришна? Съществуват много начини. Но ако Го викаме по 
име: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама 
Рама Рама Харе Харе, Той ще бъде много удовлетворен. И вие също ще бъдете 
удовлетворени. Най-напред даваме, сетне получаваме.  

За това ни разказва този стих, за тази велика мистерия: как Кришна присъства 
навсякъде, но ние трябва да съсредоточаваме вниманието си все повече и повече, да 
разбиваме каймака, да добавяме захарта и да предложим всичко това на Него. 

Въпрос на Крипадхам: Както знаем, гопите са най-възвишените души, които 
може да съществуват, най-отдадените на Кришна. И те са, които Го обичат най-много. 
Въпросът ми е: защо Кришна краде тяхното масло? Защо не краде маслото на Камса? 

Браджешвар: Защото неговото е горчиво. 
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Тиртха Махарадж: Забравил е да добави захар.  
Крипадхам: Това значи ли, че гопите са си запазили нещо? 
Тиртха Махарадж: Това е въпрос от областта на раса, не можем да навлезем в 

него. Можем да гледаме на това като на духовна политика. Чух, че скоро ще имате 
избори: ляво крило, дясно крило. Всъщност има такива фракции и сред групите на 
гопите. Десните винаги са покорни. Те винаги казват „да”. А левицата понякога казва 
„не”. Но не мога да навляза повече в тези теми. Това означава, че си запазваш нещо, 
което няма кротко и официално да дадеш; но ти искаш да дадеш повече, затова го 
запазваш. 

 
 
 

39. Отчетливата картина 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.01.2009, София) 

 
 

Истинското знание е да виждаме не само фрагментите, но и цялостната картина. 
Представете си, че се приближавате твърде много до някоя картина. Ще виждате 
всички най-дребни детайли, но няма да имате идея за цялата картина. Започнете ли да 
се отдалечавате, обаче, от известно разстояние картината ще е съвсем ясна. Отдалечите 
ли се още повече – отново ще изгубите отчетливата й яснота. Картината толкова ще се 
смали, че няма да можете да я различите. И така, нуждаем се от известна дистанция, за 
да добием пълна представа. Това означава, че възприятията ни са ограничени. Докато 
се намирате в тялото на практикуващ, садхака-деха, запазвайте тази дистанция. Но 
достигнем ли съвършеното състояние, дистанция вече няма.  

Трябва да насочим вниманието си така, че да виждаме не само фрагментите, но 
да възприемаме цялата картина. Погледнато от обратната страна, трябва да имате 
толкова остро зрение, че да виждате не само цялостната картина, но също и детайлите. 
Как да разбираме това? Най-напред научаваме, че съществува Върховен Бог, Кришна. 
Точно както ако отидете на излет в планината. Виждате най-високия връх и той ви зове: 
„Ела!” И така, поемате на път и продължавате да виждате най-високия връх, своята цел.  
Но скоро разбирате, че най-напред трябва да изкачите един по-малък хълм. А по-
нататък има долина. Вървите нагоре и надолу, нагоре и надолу, но заветният връх все е 
пред погледа ви. Това е вашата погрешна концепция: върхът и аз! Или: аз и върхът! По-
късно започвате да забелязвате, че има и други, които също вървят по пътя с вас. Някои 
крачат бързо, други се мотаят назад. Още по-късно ще започнете да обръщате внимание 
и на малките тревички по пътя… Така ще имате по-детайлна картина, но целта ви пак 
ще остава пред вас.  

Същото се случва и в духовния живот. Най-напред научаваме, че съществува 
Върховен Бог, Кришна. Кришна и аз. Или: аз и Кришна. Двамата сме добра 
комбинация. Малко по-нататък се оглеждате и си казвате: “О! Има Кришна, но има и 
гуру.” Трета личност. “Добре, Кришна е велик, затова мога да Му се отдам. Добре, гуру 
също е велик, разбирането за гуру е доста висша концепция, мога да изпитвам 
отдаденост и към него. Казват, че е необходимо – ще го направя. Мога да стана 
украшението на неговата мисия.” Обаче това означава, че не съм видял кои крачат 
редом с мен. Защото има и други, които вървят по пътя. Наричат ги ваишнави. 
“Съществува Бог – добре; съществува гуру – добре, приема се; но ваишнавите – що за 
чудо?! Каква е нуждата от тях? Светата троица – Бог, гуру и аз – това е достатъчно! 
Защо трябва да има и други в тази картина?” Значи не сме осъзнали, че трябва да 
извървим този път заедно с останалите. Трябва да имаме отдаденост към всички 
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бхакти. А също и към всички бъдещи бхакти. Защото има два вида хора – бхакти и не-
бхакти, обикновено използваме такова разграничение. Обаче трябва да променим 
виждането си: има само два вида хора – които вече са се отдали, и на които предстои да 
се отдадат. Така че трябва да служим на всеки настоящ и бъдещ ваишнава. Защото 
Кришна казва в „Шримад Бхагаватам”: “Все едно изливате приношенията си в пепелта 
ако Ме ми се покланяте в храма, но пренебрегвате Моите живите същества.” Това е 
груба грешка, ясно посочена от Кришна. “Ако се опитвате да Ме боготворите 
формално, официално, ала пренебрегвате Моите създания, Аз няма да приема вашето 
обожание.”  

А защо се сравнява с изливане на приношенията в пепелта? Защото ако хвърлите 
нещо в пепелта, полза няма. Хвърлите ли го в огъня, то ще изгори. Жертвеният огън 
създава връзка между това състояние на съществуване и по-висшето състояние на 
съществуване. И каквото донесем и хвърлим в огъня, то ще достигне до по-висшите 
авторитети – желанията ви, а също и вашата карма. Така че най-напред трябва да 
жертваме за Върховния Бог, после, добре, можете да жертвате и заради себе си, а 
можете също така да пожертвате, да изгорите греховете си. Затова жертвата пречиства 
атмосферата. Тя пречиства и енергиите ни. Пречиства съществуването ни.  

Въпрос на Премананда: Гурудев, случаят с нашия Черни Връх тук, във 
Витоша, е специален, понеже той не се вижда отдолу. Върхът, който се вижда, не е 
Черни Връх. Как бихте коментирали подобна ситуация? Може ли това да се случи и по 
нашия път?  

Тиртха Махарадж: Особено когато е покрит с бял сняг. Тогава няма да видите 
Черния Връх. Кришна е черен, но в картината има и някой, който е бял. 

 
 
 

40. Въпроси за любовта 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.01.2009, София) 

 
 

Веднъж имаше много сладка дискусия: един много добър бхакта повдигна 
въпроса: “Ако сме отдадени на Кришна, но имаме и някаква друго увлечение в сърцето, 
ако отделяме внимание и на някой друг” – това означава да поделям сърцето си между 
Кришна и някой друг – “Той как ще приеме това?” Сега можете да изложите своите 
очаквания: о, Той трябва да е достатъчно търпелив, по-търпелив от стрък трева, по-
толерантен от дърво, трябва да понася моите глупости. Обаче този човек беше току-що 
оженен, затова го попитах: “Ти си женен, нали?” Той отвърна: “Да, женен съм.” Тогава 
му казах: “А как би се почувствал, ако съпругата ти много те обича и много те слуша, 
но има и някой друг в сърцето си?” Нямаше повече въпроси.  

Не можем да постъпваме така с нашия свиден Бог. “Обичам те, но обичам и себе 
си.” Не можем да правим това. Трябва да даряваме любовта си, не да си я кътаме. 
Защото запомнете: колкото повече даваме, толкова повече получаваме. И както пише 
Шрила Прабхупад: “Животът идва от живот.” Съзнанието идва от съзнание. А любовта 
идва от любов. И от любовта произлиза любов. Нищо друго. Ако Кришна е Божията 
любов, кажете ми какво друго би могло да дойде от него, освен любов? Такова трябва 
да бъде виждането ни. Такъв трябва да бъде дарът ни. 

Гиридхари: Все пак има някакво вътрешно противоречие. Не можеш да обичаш 
само Бога, без да обичаш никой друг. 

Тиртха Махарадж: Разбира се! Аз не виждам никакво противоречие в това.  
Гиридхари: Нали цялата ни любов трябвало да е насочена към Бога.  
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Тиртха Махарадж: О, разбирам. Какво да се прави?! Трудно е. Ако обичаме Бог 
като цяло, Той е толкова велик; не можем да Го обхванем с разбирането си, за да Го 
обичаме. Нека си изберем една част от тялото Му. Знаем, че Той е трансцендентален, 
една малка Негова частица може да изпълнява ролята на всички останали, затова нека 
вземем едно късче. Едно късче е същото като цялото; цялото е твърде голямо, затова 
нека изберем една малка част, която сме способни да възприемем. Моето предложение 
е да изберем сърцето Му. Защото без сърцето тялото няма да функционира, а и знаем, 
че някои съществени енергии се намират в сърцето, затова нека вземем за пример него. 
Пък и в крайна сметка практикуваме бхакти-йога, йога на чувствата, така че коя друга 
част бихме могли да изберем от Бога, ако не сърцето! Бяхме посъветвани да 
продължаваме да търсим, докато не намерим. Така че най-напред претърсваме тялото 
на Кришна – ето ги нозете, ето я гръдта, а вътре е сърцето. После взимате нож и 
разрязвате – и какво има вътре в сърцето? Нека видим какво е скрито в сърцето? Какво 
ще откриете в сърцето на Кришна? Чистите предани. Сърцето на Кришна е пълно с 
чистите предани. Отново, не можем да се отървем от тези ваишнави! Поне се отървахме 
от бъдещите ваишнави – от тези, които все още не са отдадени. Но тогава ще се 
натъкнете на голям проблем. Защото има някой, чието сърце е по-голямо дори от 
сърцето на Кришна. Коя е тази единствена личност, чието сърце е по-голямо дори от 
сърцето на Кришна? От сърцето на Бога! Това е сърцето на Богинята. Сърцето на 
Радхарани е по-широко дори от сърцето на Кришна. Тя може да включи всички в 
служене.  

И така, ако вземем най-съществената част на Кришна – сърцето Му – ще 
срещнем там чистите предани. А ако вземем чистия предан, в неговото сърце ще видим 
Кришна. Шрила Шридхара Махарадж описва това: каква е тази изключителна сила и 
трептение около чистите предани? Какъв е техният идеал, кое е това, което ги 
вдъхновява? Ще го откриете в сърцата им – това е Кришна, който обитава сърцата на 
чистите отдадени. Това е начинът да обичате Него и Неговите слуги. И не забравяйте, 
любовта не се поделя, а се умножава. Такава е тайната на трансценденталната любов.  

Въпрос на Кришна Прия: Това означава ли, че ако даваш любовта си на 
човешко същество, отново я даваш на Кришна? Ако даряваш любовта си на човешко 
същество, ти всъщност я даваш на Бог? 

Тиртха Махарадж: Ако имаш това виждане… Но ако нямаш такова извисено, 
духовно виждане, тогава това би могло да е грешка. Ако сме на нивото да виждаме 
душата, тогава е възможно. Защото тогава не тялото ще е това, което обичаме, а ще 
споделяме чувства с душата. Докато не сте на това ниво, съсредоточете вниманието си. 
И от тази перспектива виждайте всички останали. Защото Кришна излъчва много 
специална светлина. Макар да е тъмен, въпреки всичко Той излъчва светлина, 
божествено сияние. Затова разбирайки Него, можете да разберете и останалите. Ако 
виждате всеки като слуга на Бога, тогава на воля можете да споделяте чувствата си. Но 
никога не бива да смесвате и да обърквате изкривените земни чувства с божествената, 
духовна любов. Едното е кама, а другото према. Кама е себична, тя включва 
егоистичното ви наслаждение; према е божествена – единствено между душите. Затова 
не ги бъркайте. Не бива да мислим, че едното би могло да замени другото.  
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41. Не спирайте да търсите 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 12.01.2009, София) 

 
 

“О Брахма, съсредоточи се твърдо върху това заключение и винаги го следвай. 
Тогава няма да бъдеш завладян от гордост нито по време на частичното, нито по 
време на пълното унищожение на вселената.”28 

Обикновено хората живеят при много мирни условия. Амплитудата на живота 
им не е особено голяма. Няма високи върхове и дълбоки кладенци. Прост, мирен и 
скучен живот. Нищо не се случва, няма никакви притеснения, и отвън и отвътре всичко 
е наред. Животът на Брахма бил малко по-различен. Представете си себе си – 
ненадейно се оказвате на необитаем остров. Или по-скоро да го наречем - изхвърлени в 
необитаема вселена. Отначало Брахма бил сам и имал много сериозна задача – да се 
справи със задачата на вторичното сътворение. Това е доста изискваща работа. Не само 
да спретнеш своя малък апартамент, но да създадеш цяла вселена! Той се стремял да 
намери източника. Дори и в това търсене бил много вглъбен, но така и не стигнал до 
края. Тогава започнал да променя тактиката си, понеже отначало действал по метода на 
експеримента. Искал да изследва какво се случва; но сетне осъзнал, че това е 
невъзможно. Тогава се заел с аскетизъм и медитация. После разбрал какво да прави 
чрез божественото вдъхновение, дошло през сърцето. И след това тези стихове 
разказват за срещата му с Върховния Бог, Кришна. Така че, смятам, той имал всички 
причини да се гордее – имал много престижната позиция, бил първият и най-висш 
интелект във вселената, имал среща с Бога очи в очи, взискателна работа, познание, 
активи, всичко. При все това Кришна му дава напътствия по определени теми.  

За да изясни от самото начало ситуацията, Той казва: “Аз бях тук, тук съм и ще 
бъда тук.” Защото животът на Брахма се равнява на живота на вселената. Това е много 
дълъг период, но при все това незначителен в сравнение с времето на Кришна, защото 
Неговото време е вечността. Казва се, че това материално време е създадено от една от 
Неговите ресници – доста незначителна част от тялото. Ала от тази малка част от 
тялото Му се излъчва това безкрайно материално време. Все пак Брахма, така да се 
каже, се намира под илюзията на времето, затова се нуждае от вестта, че нещо и някой 
се намират отвъд ограниченията на времето. Затова Кришна казва: „Аз съм тук.” И след 
това Той описва природата на илюзията, после природните елементи, и накрая дава 
напътствието: “Търси! Търси! Не спирай да търсиш!” И сетне казва: “Ако се 
придържаш към това напътствие, ще избегнеш гордостта.” Не само в обичайните 
ситуации, но и в екстремни ситуации – като например края на света, който е доста 
екстремен.  

Сега можете да си измисляте извинения защо сте неспособни да извършвате 
преданото си служене. Но какво ще кажете при края на света? “Не мога да се моля, зает 
съм.” Целият свят се разпада край вас, а вие казвате: “Съжалявам, имам работа.” 
Нашите учители казват, че е нужна такава решителност, че дори да видите как 
слънцето, луната и звездите падат на земята, дори да видите пралая – финалното 
унищожение на цялата вселенска система, дори да го видите да се случва, при все това 
то да не ви повлияе. Така че трябва да се държим за вярата си и в екстремни ситуации, 
не само когато е удобно и лесно. Лесно е да си добър бхакта когато е лесно. Но когато 
е по-трудно, служенето е по-ценно.  
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42. Четирите вида космическо унищожение 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 12.01.2009, София) 
 

 
“О Брахма, съсредоточи се твърдо върху това заключение и винаги го следвай. 

Тогава няма да бъдеш завладян от гордост нито по време на частичното, нито по 
време на пълното унищожение на вселената.”29 

Тук е споменато: „частичното и пълното унищожение на вселената.” Мнозина 
очакват гибелта на вселената, нали? Вероятно сте чували за наближаващата 2012 
година; хората очакват някакви големи трусове в живота, като че ли през 2008, 2009 
или която и година да вземете, няма сътресения. Обикновено хората си избират някакво 
време, мислят си за него и треперят.  

Разбира се, материалният свят винаги е в преход. От зле върви на по-зле. Това е 
един исторически потъващ кораб. Не можем да очакваме твърде много нито от Кали-
юга, нито от материалния свят. Но от потъващия кораб можем да скочим в океана! От 
едната страна това е материалният океан, а от другата е океанът от нектар. Изберете от 
коя страна ще скочите.  

Останалите религии и традиции обикновено говорят за общо унищожение на 
света. Но тъй като нашата традиция и духовна наука е много подробна по отношение на 
процеса на сътворение, също така обстойна е и по въпроса за унищожението. Така че за 
онези, които вярват в космическото разрушение, бхакти-йога би била най-добрата 
възможност. Защото на другите места имат само едно космическо унищожение, а ние 
имаме четири. Това е подобрение в космическите разрухи. Знаете ли кои са тези четири 
вида космическа разруха? Какво бе споменато тук? Частичното и пълното унищожение. 
От това разбираме, че има поне две – частично и пълно. Кое е частичното? Казва се, че 
в края на деня на Брахма някои определени нива и региони от космическата структура 
просто биват разрушени. Един ден на Брахма трае достатъчно дълго, ала настъпи ли 
нощта, до едно определено ниво от структурата настъпва някакъв хаос. Това отново 
показва, че на практика цялата религиозна структура се основава на мистицизма на 
светлината. Има ли светлина, има и живот; настъпи ли мрак, настъпва и разрухата. И 
знаете, животът на Брахма преминава като нашия живот – дни и нощи. Редуват се ден и 
нощ и съответно се редуват нива на разруха и съзидание. Ала животът на Брахма също 
има своя край. Колко дълго живее Брахма? Сто негови години. Това е дълго, дълго, 
много дълго. Но след края на живота му, цялата вселенска конструкция се разпада на 
елементи, връща се в еднородно състояние. Ето защо това разрушение се нарича или 
окончателно, или елементарно. Виждате тези два периода – единият е по-краткосрочно 
унищожение и съзидание, а другият е един вид финално, окончателно разпадане на 
материята.  

А кои са двете допълнителни? Има още две. Можете ли да си представите нещо 
отвъд това? Що за разруха би могла да се случи отвъд това? Имате ли идеи? Тогава ще 
ви помогна, ако не възразявате. Съществува постоянно унищожение на света, а има и 
частен край на света, така можем да ги наречем. Постоянно? Та в проявеното състояние 
светът съществува; как можем да говорим за постоянно унищожение? Постоянен край 
на света – това е неспирното идване и заминаване на живите същества, раждането и 
смъртта. По природа този свят е непостоянен – всичко се променя, движи се. Така че 
това идване и отминаване на живите същества – то е постоянната разруха на света. 
Добре – има частично, унищожение, има окончателно унищожение, има постоянно 
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унищожение, а има и частно унищожение. Какво означава това? То е когато вие си 
тръгнете от тази вселена. Тогава целият този материален живот се превръща в сън.  

Когато някой постигне освобождение, той може да изостави този свят изцяло, 
напълно. Не ви засяга, не ви касае – нито сътворението, нито унищожението. Затова 
Кришна казва: “Придържай се, насочвай вниманието си към напътствията, спазвай 
напътствията и тогава никога няма да бъдеш смущаван – нито от гордостта, че си 
творец, нито от страха пред унищожението на света.”  

 
 
 

43. Придържайте се към инструкцията I 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 12.01.2009, София) 

 
 

“О Брахма, съсредоточи се твърдо върху това заключение и винаги го следвай. 
Тогава няма да бъдеш завладян от гордост нито по време на частичното, нито по 
време на пълното унищожение на вселената.”30 

Този стих ми напомня за екстремните условия в живота. Трябва да сме готови да 
практикуваме и да се придържаме към вярата си дори и при екстремални условия. 
Обикновено космическото разрушение не се случва често. Но цялата тази вселена е 
една илюзия, стръкче трева, съвсем незначителна. Защо? Единствено ако имате по-
добра. Ако не разполагате с по-добра, не й намирайте кусури, не я критикувайте.  

Как да се сдобием с такава визия – да имаме визията отвъд сътворението и отвъд 
космическото унищожение? Точно както Кришна казва: придържайте се към 
инструкцията. Но понякога не можем да се придържаме към инструкцията, нали? 
Например, когато разбирането ни е ограничено. Кришна казва нещо в „Бхагавад Гита” 
или в писанията, което ние не разбираме. Или разбираме нещо, но сме неспособни да го 
изпълним, защото гуните са по-силни или обусловеността ни е много лоша. Понякога 
вълните на материалното влияние просто ни отнасят. Какво да правим тогава? Да се 
придържаме към инструкцията, въпреки всичко да се придържаме към инструкцията. 
Защото повечето от нещата, които ще постигнете в този тленен свят ще повехнат и ще 
изчезнат. И след – да речем – петстотин години ще разкопаят останките от Софийския 
Ашрам и ще открият някакви много специални култови предмети, които няма да успеят 
да идентифицират. Да речем купа, пълна с пясък, с капчици от някакъв неизвестен 
материал. И ще започнат да правят различни хипотези. Така че каквото постигнете, то 
ще се стопи в забрава. Затова трябва да градим храмове не от камъни, да палим огньове 
не от свещи и да взимаме вода не от крана. Нека изграждаме храма на сърцата и 
душите, нека запалим свещите на своя вечен плам и нека използваме най-добрата вода, 
с която разполагаме – Майка Ганга. 

Това е моят съвет: придържайте се към инструкциите на Кришна. Тогава дори в 
екстремни условия на живот ще бъдете на сигурно. 

Въпрос на Премананда: В ежедневния ни живот има два вида екстремни 
ситуации. Едната е еднократна, така да се каже, и според мен е по-лесна – някой трябва 
да умре като герой, но само веднъж. Събира си силите, умира като герой, не е чак такъв 
проблем. Обаче по-големият проблем е… 

Тиртха Махарадж: Постоянната смърт, да умира много пъти. 
Премананда: Да. Имам предвид ситуация, в която човекът е прикован за дълго 

време – това е един вид крайност, в която според мен е по-трудно да поддържаш вярата 

                                                 
30 „Шримад Бхагаватам” 2.9.37 
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си. И всъщност от една гледна точка ежедневният живот е такъв вид екстремна 
ситуация. Така че моят въпрос е ако бихте могли да дадете малко повече разяснения зa 
придържането към инструкциите в подобни постоянни ситуации. Как да намерим сили 
и как да се придържаме към инструкциите когато ситуацията не изглежда чак толкова 
екстремална или е постоянна, но все пак проблемът съществува?  

Тиртха Махарадж: Да, от божествена перспектива да се живее без Бога е 
екстремално. То е почти невъзможно, те не могат да си го въобразят. Ти казваш, да 
умреш веднъж е лесно.  

Премананда: По-лесно. 
Тиртха Махарадж: Аха! Сега си по-точен. Но както ти спомена, това е пътят на 

кшатрия, пътят на бойците. Да умреш веднъж, но смъртта ти да е такава, че да 
постигнеш съвършенство. Ако са съвсем сигурни, че ще постигнат небесата, те са 
готови да умрат. Това е подходът на кшатриите към смъртта. Живот или смърт 
юнашка! Какъв е подходът на ваишйите към смъртта? Когато смъртта се приближава 
към един ваишйя, какво ще каже той? “Е, може да направя някакво дарение.” Смъртта 
идва и той казва: “Мога да ти платя екскурзия до Бахамските острови. Само ми дай още 
малко време.” Опитва се да подкупи смъртта. А какво е отношението на шудрите към 
смъртта? Те са толкова оглупели, че за тях животът и смъртта са едно и също. А по-
лошо дори от нивото на шудрите са онези, които нямат вяра. В „Шримад Бхагаватам” 
се казва: онези, които нямат вяра в Кришна, са досущ като ковашки мях –дишат, но в 
тях няма живот, точно както в ковашкото духало. За тях и животът, и смъртта са 
еднакво безсмислени.  

Ала какъв е браминският подход към смъртта? След като кшатриите трябва да 
умрат веднъж, какво е положението при брамините? На практика всеки ден; браминът 
трябва да умира на много пъти през живота си. Какво означава това? Означава, че 
трябва да се пречистим. Да умрем за предишното ниво на съзнание и да се родим на 
ново, по-високо ниво на съзнание. Това се случвало на Брахма. Всеки път, когато 
разберял, че е направил грешка или че има някакъв недостатък, той умирал. Разбира се, 
той живее във фин облик, така че няма тяло, което да напуска; при все това се казва, че 
той напускал това „тяло”, напускал е тази концепция; а от тези концепции са се 
появили различни неща във вселената. 

По същия начин по пътя на пречистването ние също се налага да умираме 
многократно. Това не е привлекателно да бъде чуто от външния кръг. Всеки иска вечен 
живот, а не многократна смърт. Но такава е истината – ние трябва да умрем за себе си, 
за да се родим отново за Бог. Ако живеем единствено за себе си, на практика не живеем 
за никого. Но ако заживеем за Кришна, тогава започваме да живеем за всички. Това е 
начинът да преумножим своите енергии. Това е и начинът да превъзмогнем смъртта.  

 
(следва продължение) 
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44. Придържайте се към инструкцията II 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 12.01.2009, София) 

 
(продължава от предишния брой) 
 
Но твоят въпрос31 беше малко по-различен – как да надмогнем постоянните 

трудности. Има два метода. Единият е мистичният, другият - практичният. 
Практичният е, че междувременно се молиш, а мистичният – че по някакъв начин 
оцеляваш. Но ние не бива да оцеляваме, трябва да живеем живота си. Животът е такава 
загадка, която не трябва да бъде изследвана или обмисляна, а преживяна.  

Анализът или сравнението също са метод. Например, веднъж един бхакта 
отишъл в болница. Там видял хора с половин глави, с много сериозни физически 
проблеми. Тогава разбрал, че той няма проблем! Ако казваш, че имаш проблем, това на 
практика не е вярно. Защото все пак животът ни не е в екстремно положение – в 
повечето случаи. Или можеш да сравниш ситуацията си с живота на другите. Ако имаш 
усещането, че страдаш много, просто медитирай върху страданието в света, на 
планетата Земя – колко много страдание има. Тогава ще видиш, че твоето малко 
страдание е съвсем незначително.  

И отново, придържането към инструкцията при такива постоянни трудности ще 
е от помощ. Всъщност това е гопи-бхаав. Защото жените имат тази способност да 
издържат на дълготрайни страдания. Мъжете лесно падат, загиват в една геройска 
смърт. Но жените са по-умни, те се съхраняват. Оттук отново виждаме, че гопи-бхаав, 
женското начало, е много важно.  

Но Кришна е като пълната луна - съпътства среднощния пътник. Дори и в най-
дълбоката нощ пълната луна е с вас. Така че ако ви се струва, че животът е много 
труден, знайте, че има Бог.  

Пък и от определена гледна точка малко трудности са добре дошли. Ако има 
нещо за постигане, можете да съберете сили, да се мобилизирате. Ако няма 
противопоставяне, не можете да проявите силите си. Спомнете си комичните филми. 
Има такава смешка – някой държи вратата, а оттатък друг иска да влезе. Опитва се да 
бута все по-силно и по-силно, после се събират и други хора, за да бутат заедно и пак 
не става; междувременно човекът от другата страна отваря вратата и всички се 
сгромолясват. По същия начин, ако има опозиция, ако има затворена врата, можете да 
упражните силата си. Обаче когато си мислите, че вратата е затворена, а тя е отворена и 
нахлуете с всичка сила, ще паднете на земята. Защо? Защото глупците нахълтват там, 
където ангелите се боят и да пристъпят.  

При все това малко противопоставяне е за добро. Трябва да виждаме Кришна 
дори в екстремните ситуации, не само в сладките мечти за Голока Вриндавана. Както 
научихме: „пряко и индиректно”. Пряко в мечтите си, в надеждите си за Голока 
Вриндавана, по-висшата реалност. А индиректно докато наблюдавате ситуациите в 
света и самите себе си. Нищо не е независимо от Него, но Той се крие зад завесата. 
Точно както като сложите този параван пред олтара. Сега имате директна визия. Ала 
понеже нищо не пречи на погледа ви, вие поглеждате, а сетне вниманието ви се 

                                                 
31 Въпросът на Премананда от предишния брой: “Имам предвид ситуация, в която човекът е 

прикован за дълго време – това е един вид крайност, в която според мен е по-трудно да поддържаш 
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подобни постоянни ситуации. Как да намерим сили и как да се придържаме към инструкциите когато 
ситуацията не изглежда чак толкова екстремална или е постоянна, но все пак проблемът съществува?” 
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отклонява. Но когато олтарът е скрит, всеки наднича през малките дупчици да види 
какво се случва. Само погледнете децата: сложен ли е параванът, още щом детето влезе 
в стаята, веднага иска да изтича зад паравана. И ние сме досущ като малки деца. 
Всички искаме да разберем тайните. Или поне да зърнем онова божествено нещо, което 
се случва там. Параванът препречва погледа ни, обаче ни дава импулса да търсим по-
проникновено. Така че трудностите са хубаво нещо.  

Премананда: Допускам, че ангелите, за които споменахте, също са събрали 
всичките си сили, но вместо да се втурват като глупаци, те могат едновременно да имат 
този деликатен манталитет, и въпреки това да са в цялата си сила. Вярно ли е това и ако 
е така, как го правят?  

Тиртха Махарадж: Те следват инструкцията. Но това е и въпрос на култура. 
Затова понякога говорим за етикет – какво трябва да се прави и какво да се избягва. 
Защото се казва: човекът – това е неговият стил. Видите ли човека, можете да разберете 
какъв е. Трябва да ценим нещата, не да ги сграбчваме. Просто да го вземеш и да му се 
насладиш – това е много грубо. Но ако ценим, ако пазим своите идеали, обичните си 
хора, практиките си – това е по-висше. Така че, моля ви, образовайте се в тази наука. 
Бъдете като ангели. Не нахълтвайте насила. Изчакайте поканата – така е по-сладко.  

 
 

 
45. Да намериш подслона си 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 
 
 

Не е нужно да се пише за приемането на подслон и за отдадеността, нужно е да 
се практикува. Шаранагати означава как да приемем подслон. В тази песен се казва: 

“За да прояви милост към падналите души, Шри Кришна Чайтаня се спусна в 
този свят заедно с личните си придружители и божествено обкръжение, за да ни учи 
на шаранагати – безкористна отдаденост на Бога – и да раздаде безплатно иначе 
тъй трудната за добиване екстатична любов към Бога. Тази шаранагати е животът 
на истински отдадените.“32 

И така, Махапрабху е дошъл с личните Си спътници и божествено обкръжение. 
Дошъл е по две причини – едната е да раздаде према, божествената любов; дурлабха 
означава „трудно достижим” а дхана значи „дар” – така че Той е донесъл най-голямото 
съкровище безплатно. Нима наистина е безплатно? Не съвсем, има известна цена – това 
е шаранагати, трябва да се отдадем. Затова Той е дошъл да раздаде тази любов към 
Бога и да ни учи на шаранагати. Значи, ако искаме да постигнем безкористна любов 
към Бога, трябва да практикуваме този процес на шаранагати.  

Шаранагати, или да намериш своя подслон – това е всеобщ принцип, всички 
знаят, че трябва да е така. Жените намират подслон в мъжете, мъжете се подслоняват в 
алкохола, и т.н., - всеки търси подслон. Но вместо в измамлив и нетраен подслон, нека 
се прислоним под закрилата на истинското убежище. Затова трябва да имаме 
достатъчно ум къде и как да прилагаме процеса шаранагати. Не се отдавайте на 
някакви лъжливи идеи. Не се отдавайте на слабостите си, на глупостта или илюзиите си 
– не се отдавайте на нищо ограничено, отдайте се на нещо отвъд.  

Коя е първата стъпка отвъд? Дайте ми някакъв идеал, който е отвъд 
ограничените схващания?  

Манохари: Бог. 
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Тиртха Махарадж: Да, но Той е почти последната дума в този процес. Дайте ми 
първата дума, която е отвъд материалните двойствености.  

Парамананда: Пречистване. 
Тиртха Махарадж: Това е процесът. Той е преди.  
Яшода: Търсене на духовен авторитет. 
Тиртха Махарадж: Също е част от процеса, не е целта. Това не е постижение, а 

необходим елемент. И така, тук можем да намерим измамни подслони. Предложете ми 
такъв подслон, който е отвъд ограничената реалност. Кое е първото нещо, първият 
идеал, първото ниво, което надхвърля материалното ниво?  

Манджари: Не е ли любовта? 
Тиртха Махарадж: Любовта е много висша. Трябва ни първото, по-ниско.  
Друг: Вярата.  
Дамодар: Трябва да е нещо преди вярата, може би покаянието? 
Премананда: Мисля, че когато започнеш да служиш, това вече е постижение.  
Тиртха Махарадж: Истината, скъпи мои! Първото нещо, намиращо се отвъд 

материалните двойствености – това е истината. Както ви казах, трябва да сме 
достатъчно умни да търсим истината. Тя е, така да се каже, на абсолютно ниво. Ала 
истината не е краят на историята, защото междувременно има и Бог, а  в крайна сметка 
я има и любовта, божествената любов. Така че в случай, че искате да се отдадете на 
нещо, на някаква идея, най-малкото това трябва да бъде истината.  

Трябва да се посветим на абсолютната истина. Това е началото на общото 
търсене. А междувременно ще откриете всички тези необходими елементи, които 
споменахте: вяра, пречистване, следване на определен процес, учители – ще намерите 
всичко. Ще намерите и Бога. А ако минете още по-нататък, ще откриете и тайната как в 
действителност да се доближите още повече до Него – как да Го обичате. Затова можем 
да кажем, че трябва да слушаме с внимание всички учители, които ни учат на нещо по-
висше от материалното ниво – давайки ни знание, също и в духовен смисъл. Но трябва 
с особено голямо внимание и старание да слушаме онези, които ни учат на божествена 
любов.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

46. Шестте елемента на шаранагати 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 

 
 
 

(продължава от предходния брой) 
 

Ако сме се отдали на истината, трябва и да практикуваме, и тук33 е дадено кои са 
шестте елемента на отдаването, на приемането на подслон. Много пъти сме ги 
обсъждали, но мисля, че е полезно да се повтори, че входната врата в намирането на 
подслон е да практикуваш благоприятните и да избягваш неблагоприятните неща. Това 
са подготвителните упражнения. След това от субективна страна трябва да 
практикуваме смирение и отдаденост на душата. А от обективна, от божествена страна 
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приносът на Кришна се състои в това да Го приемем за окончателния поддръжник и да 
имаме твърда вяра, че Той ще ни закриля от всичко.  

Това са шестте елемента: прави нужното и избягвай вредното; бъди смирен и 
посветен; и приеми, че Кришна е поддръжник и закрилник. Нима това е сложен 
процес? Простичък е, само шест елемента, скъпи мои. Без съмнение, не е лесен, но е 
прост.  

А по-нататък в песента се казва: “Младият син на Нанда Махарадж, Шри 
Кришна, ще чуе молитвите на всички тези, които търсят подслон при Него чрез тези 
шест процеса.” 

Не е нужно да вярвате това и да го приемате, просто защото е казано. Пробвайте 
го! Опитайте! Преживейте го! Направете някакво приношение, направете някаква, тъй 
наречена, жертва - и ще видите резултата.  

По-натам: “Бхактивинод поставя стръкче трева между зъбите си и поднася 
пълни дандавати пред Рупа и Санатана Госвами.” Това е символът на смирението – да 
вземеш стрък трева и да поднесеш пълни дандавати. “И хваща техните лотосови 
нозе, и им казва разплакан: “Без съмнение аз съм най-пропадналият сред хората, но 
моля ви, направете ме най-добрия, като ме научите на шестте елемента на 
шаранагати.” 

Така че няма значение откъде идвате. Но има значение къде отивате и как. 
Практикувайте шаранагати. Нека достигнем до предела на смирението. Отдайте себе 
си, не просто формално, но в случай, че имате затруднения, предайте се на ситуацията. 
Да речем, че имате – няма да го наречем враг, а проблем – идете и се разкрийте 
напълно. 

Защото ако помолите някого за милост, нима той би могъл да откаже? Ако 
молите за истината, ще я получите. Но ако смирено помолите за няколко капчици 
милост, може би тя също ще завали върху вас. Все пак първата стъпка е истината. По-
късно идват малко по-фините елементи на нашата практика.  

И така, трябва да практикуваме това, което е благоприятно за духовното 
израстване, да избягваме неблагоприятното, да сме смирени, да посветим себе си и да 
имаме пълна вяра, че Кришна е поддръжник и закрилник. 

Практикувайте шаранагати. Избягвайте лошото, практикувайте добро. И тук ни 
е нужна интелигентност. Трябва да научим какво е благоприятно, какво не. А ако сте 
намерили чисто обкръжение, тогава можете да приложите своите смирение и 
отдаденост. И с твърдата вяра, че Кришна ви поддържа и закриля, можете да вървите 
напред. 

 
 
 

47. Захвърлени надолу във Ваикунтха 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 

 
 

Въпрос на Дамодар: Ако истината е първата стъпка отвъд материалната 
равнина, чувал съм, че готовността на повечето хора да се обърнат към Бога не идва от 
търсене на истината. А ако не се обръщат към Бог понеже търсят истината, каква е 
причината все пак да го правят?  

Тиртха Махарадж: Обаче ти вече си се обърнал. Така че си осъществил първата 
мистерия – да пренасочиш вниманието си от външното материално отражение към 
някои вътрешни, есенциални въпроси. Но в „Гита” много добре е обяснено защо хората 
започват каквото и да било търсене или религия. Защото търсят облаги, защото страдат, 
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защото за любопитни или защото търсят истината. Това са основните причини: арта, 
артхартхи, джигяси и гяни34- четири типа са. Обаче по каквато и причина да си 
започнал, ще постигнеш нещо. Защото Кришна признава всички тези различни подходи 
за добри, за истинни.  

Премананда: Гурудев, тези различни подходи в търсенето с гуните ли са 
свързани или с нещо друго? 

Тиртха Махарадж: Би могло. Но ако разсъждаваме от абсолютна гледна точка, 
гуните не могат да въздействат върху нищо духовно. Можем да кажем, например, че 
някой човек в тама-гуна страда толкова много, че желае да се измъкне, докато някой в 
раджас се моли за материални придобивки; сатвичният тип е любознателен, той търси 
познание. Но най-висшият подход е гяна, и то гяна не в ограничения смисъл, а като 
търсене на абсолюта. При все това няма значение откъде идвате – Кришна може да 
влезе в играта и да отклони вниманието ви. Търсите материална печалба, а в крайна 
сметка намирате нещо по-висше; искате просто да избягате от страданието, а 
ненадейно се озовавате във Ваикунтха, и т.н.  

Така че ако Кришна влезе в картинката, Той ще я направи по-сладостна. Обаче 
ако търсим Него, Той ще избяга от картинката – просто за да стане цялата игра по-
интензивна. Така че внимавайте! Ако търсите нещо друго, ще намерите Него; ако 
търсите Него, няма да Го намерите. Такава е природата на играта. 

Крипадхам: Моят въпрос е свързан със служенето. Когато се опитваме да 
служим на Кришна или на гуру, в повечето случаи мотивацията ни не е чиста… 

Тиртха Махарадж: Нима е възможно?! 
Крипадхам: В моя случай, да. Винаги участва някакъв елемент на личен 

интерес – като например постигане на съвършенство, или да бъдеш най-близкият до 
духовния си учител, такъв род неща. Въпросът ми е дали получаваме кармични 
последици за тези грешки и, по-общо, каква е връзката между карма и този процес? 

Тиртха Махарадж: Ако просто получаваш някакви незначителни кармични 
последици за своите грешки, би било много лесно. Обаче духовните грешки водят до 
духовни последици. Във външния свят: материално действие – материална реакция; а 
тук, духовно действие или грешка – духовна реакция.  

Просто иди на някое свято място и ще видиш, че искрените молитви незабавно 
се сбъдват. Кришна изпълнява искрените желания – не съм сигурен за точните 
пропорции, но искреното желание Кришна изпълнява хилядократно. Ала важи и 
обратното – направиш ли грешка, поне сто пъти повече трябва да плащаш. Духовният 
живот не е шега.  

Крипадхам: Каква е цената, която трябва да платим? Пропадане в материалния 
свят ли? 

Тиртха Махарадж: Цената, която трябва да платите, е че ще бъдете захвърлени 
надолу във Ваикунтха. Това е нашата теория на падението – ще бъдете хвърлени долу 
на Ваикунтха. Това означава, че ще сте лишени от голока-према. Колкото повече 
грешки извършвате, толкова повече се отдалечавате от Кришна.  

Но обикновената карма няма въздействие върху бхакти. Защото карма е 
материална, а бхакти – духовна. Нямат нищо общо помежду си. 

 
 
 

                                                 
34 “Бхагавад Гита”7.16 
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48. Стрък трева 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2009, София) 

 
 

Целият свят е незначителен като стрък трева. Нима това е реалистичен поглед? 
Е, вероятно звучи странно за повечето хора. Но можем да тълкуваме този израз по два 
начина.  

Единият е да сме способни да оценим красотата и големите качества на стръка 
трева. Защото тревата е символът на смирението. Тя е съвсем мъничко, съвсем 
незначително живо същество, но при все това притежава някои забележителни 
характеристики. Например, никога не стои самичка, винаги е заедно с други. Мъничка 
е, ала винаги расте и със зеленото си съществуване осигурява храна за някои по-големи 
животни, като например ашрамските овце или кравите на Кришна. Обаче после идва 
есента. Тогава тя спира да расте. И тогава овците на практика я опасват до корен, 
остава съвсем мъничко. Ала дойде ли следващата пролет – отново израства! Това е 
много могъщо доказателство за силата на живота. Понякога настават трудни времена, 
досущ като зима, когато душите треперят от студ и се крият. Понякога е зима навън в 
този материален свят. Това означава, че условията не са благоприятни за духовно 
развитие. Няма значение, оттеглете своите енергии, съхранете ги и в следващия 
подходящ миг просто излезте напред. Щом малкият стрък трева може да го направи, 
защо вие да не можете? Ала друг път буря връхлита гората. И големите, горди дървета 
са пречупени. Миналото лято имахме такъв страшен, невероятно силен ураган, който 
изпотроши няколко дузини огромни дървета около ашрама, за щастие без да ги събори 
върху ашрама. Лесничеите казват, че на всеки 12-20 години се появява подобна буря и 
остава следи след себе си. Лозите и различните растения в градината също бяха 
пострадали тежко. Но нямаше никакви проблеми с тревата. Защото тревичките смирено 
се навеждат пред бурята.  

 Така че ако се срещнете с някоя много мощна стихия, приложете този метод. 
Ако се преклоните, ако сте готови да признаете, че другата страна е по-силна, ще имате 
по-малко проблеми. Смирението действа. Смирението понякога помага да се оцелее в 
дадени ситуации. Това е, което можем да научим от простия стрък трева. И ако гледаме 
на тази сила за оцеляване, тогава можем да кажем, че за света е чест да бъде сравнен 
със стрък трева.  

Ала от друга страна се казва, че той е незначителен като стрък трева. Как може 
да се сравни тази необятна вселена с подобно незабележимо нещо? Единствено ако 
разполагате с друга по-добра. А ако имаме дори малко разбиране за духовното небе, 
тогава можем да кажем: о, тази материална вселена е нищо! Макар че божествената 
красота се проявява тук, и на това относително ниво. А ако този свят е пълен с такива 
невероятни чудеса, можем да си представим какво ли се случва оттатък, в духовното 
небе, което е съвършено.  
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49. Магическият камък – святото име 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2009, София) 

 
 
Святото име е като магически камък. Магическият философски камък има една 

специална способност – съвсем обикновени метали може да превръща в злато. Веднъж 
един беден човек отишъл при Санатана Госвами понеже бил чул, че Санатана Госвами 
има парче такъв философски камък. А пък той се бил борил цял живот безрезултатно, 
безплодно – бил такъв бедняк. Затова в крайна сметка се решил: “Трябва да ида при 
този светец и да го помоля за помощ.” Той казал: „О, свамиджи, аз съм съсипан. Зная, 
че не е хубаво да се обръщаш към светец с молба за материални облаги, обаче разбери, 
аз съм в пълна безизходица, а пък научих, че ти имаш магически камък.” Санатана 
Госвами казал: „Да, имам,” въпреки че живеел в съвсем бедняшки условия, нямал дори 
колиба, а стоял под сянката на едно дърво. Ала мантрувал и сутрин, и денем, и нощем. 
И така, нашият приятел запитал: “Можеш ли да ми заемеш, да ми дадеш този камък?” 
Санатана Госвами отвърнал: „Да, разбира се, вземи го!” Само си представете, какво 
предложение – след дълъг живот в бедност най-накрая намираш решението на всичките 
си проблеми. “Да, вземи го, ще го намериш ей там, на бунището.” Нашият приятел 
малко се изненадал: “Как така това толкова ценно нещо се валя в боклука?! Може би 
Санатана Госвами е голям хитрец, защото ако го пазеше на по-добро място, крадци и 
разбойници биха могли да го отмъкнат, но ако го крие там, никой не би го потърсил на 
бунището, така че той е много хитър.” И така, щастлив той се завърнал вкъщи и си 
казал: “О! Сдобих се с решение за всичките си неволи!” Обаче бил толкова беден, че не 
разполагал с нищо метално, така че не могъл да го използва. Пробвал с някакви 
дървени предмети, с глинени делви, но без резултат. Тогава започнал да се замисля: 
“Чакай малко! Щом това е толкова ценно, защо той го държи на бунището? Да не би да 
има нещо още по-ценно? Той е умен човек. Със сигурност има нещо много по-ценно от 
това.” И така, на следващата сутрин се затичал обратно: “Госвамиджи! Имам проблем 
с този магически камък.” “Какво има, скъпи мой? Нали ми го поиска и ти го дадох. Не 
си ли доволен?” “Не! Защото вероятно ти притежаваш нещо още по-ценно. Така ли е?” 
Санатана Госвами отвърнал: “Да, разбира се! Имам нещо много по-ценно от този нищо 
и никакъв философски камък.” “Какво е то?” “Това е святото име на нашия Бог – Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе.” Нашият приятел бил смаян. “Може ли да получа този безценен дар?” А 
Санатана Госвами казал: “Да, разбира се! За теб е.”  

Добре, сега чухме една хубава история, разказваща за славата на святото име; в 
сравнение с него целият този свят е незначителен като стрък трева. Но наистина е така. 
Каквото и да можете да постигнете в този свят, то е нищо в сравнение с постиженията в 
процеса на мантруването. Толкова малки неща можем да постигнем тук. Например 
хората се стремят към някакъв успех, към име, престиж, слава, пари, власт – това е, 
което се смята за голямо постижение в този свят. Може да намерят приятелство или 
любов – имам предвид истински, но това е голяма рядкост. В един фалшив свят да 
откриеш нещо истинско в емоционалната сфера е голяма рядкост. Както и да е, каквото 
и материално да постигнете, ще го изгубите. Ала постигнете ли нещо духовно, никога 
няма да го изгубите.  

Какво е най-висшето благо от святото име? Това не е просто спиране на 
кармата – т.е. осигуряване на по-добър живот. Не е просто постигане на освобождение 
– т.е. извеждане извън лабиринта. Но се казва, че то ще ви отведе до лотосовите нозе на 
Кришна. А това е върховното постижение в процеса на мантруване. 
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50. Служене на името 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 06.01.2009, София) 

 
 

Въпрос на Яшода: Как да служим по-добре на святото име? 
Тиртха Махарадж: Как да му служим по-добре? Бих казал: просто оставете 

процеса да работи върху вас. Това е достатъчно.  
Веднъж срещнах един човек, който ме попита: “Какво е твоето служене?” 

Отвърнах: “Нямам някакво специално служене. Правя нещичко в градината, хапвам 
прасадам… Това ми е служенето. И освен това едно нещо – стремя се да не 
препятствам плановете на Махапрабху.” Такава трябва да бъде нашата линия на 
поведение. Да не създаваме проблеми на Кришна. 

Така че оставете святото име да работи върху вас. Казва се: бъдете смели със 
святото име, за да бъде и святото име смело с вас. В същото време трябва да сме като 
кучето – да искаме много, но да сме доволни и на малкото. Искаме всичко, искаме 
пълното постигане. Но дори и нещо мъничко да постигнете, трябва да сте 
удовлетворени.  

Мантруването е велико изкуство. Не бих казал, че е велико познание, наука, по-
скоро бих го нарекъл велико изкуство. Защото то представлява развиване на 
емоционална връзка между човека и Бога. Разбира се, има си и своята научна страна – 
например, западните учени най-сетне стигнаха до заключението, че всичко е вибрация. 
Преди две или три години дадоха Нобелова награда по физика за едно ново откритие – 
откриха, че тази материална вселена има „природа с тъмно тяло”. Научният термин е 
„природа с тъмна материя”. Фоновата вибрация, основният енергиен импулс, стоящ зад 
всички проявления, притежава такава „природа с тъмна материя” – нещо тъмно стои 
зад цялото това битие. Нещо тъмно стои зад тази космическа вибрация. Йогите говорят 
същото от хиляди години – че зад творението стои едно тъмно тяло, че всичко се 
излъчва от тъмната снага на Махавишну. Обаче никой не им дава Нобелова награда за 
това. И слава на Бога!  

Така че има и научна страна – ако създадеш вибрация, ще получиш и резултат. 
Правихме ли вибрационния експеримент? Не? Да го направим ли? Той е съвсем прост. 
Практически можем да повтаряме всичко, но в този кръг нека мантруваме 
махамантрата, а после ще докосваме различни части от тялото си. Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 
Докоснете гръдта си. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама 
Харе Рама Рама Рама Харе Харе. А сега върха на главата си. Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. 
Виждате ли? Всичко е вибрация. Можете да почувствате резонанса по цялото си тяло. 
Ала това не е просто физически резонанс. В него има нещо повече. Защото звукът 
притежава различни аспекти. Първият е физиологическият аспект – някаква вибрация 
достига ухото ви, долавяте я, а сетне я чувате. След това го има и смисълът на думите, 
които достигат до вас. След това идва и чувството, което те пораждат у вас – това е 
третата фаза. А четвъртата фаза е невъзможно да се опише с думи – това е 
трансценденталният ефект. Така че дори и да подходим по научен начин, пак достигаме 
до някои забележителни резултати.  

Но ако сте бащи и майки, или ако си спомните собственото си детство, тогава 
естествено ще знаете, че да викаш някого по име е много сладко. Всички майки и бащи 
обичат да повтарят имената на децата си. “О, скъпи мой едикой си” – винаги повтаряте 
имената им, защото ги обичате. Това установява много дълбока и любяща връзка. И в 
повечето случаи не ви стига едно име, официалното, а си измисляте някакви свои 
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названия, прякори – нещо лично. По същия начин и Кришна има безброй имена, 
например Кришна-Говинда. Така че името ще ни помогне да установим много дълбока 
и много любяща връзка. Мантруването не е просто въпрос на количество, а на качество. 
Как да му служим по-добре? Влагайки повече качество. 

Всъщност в шастрите се казва, че целият този свят, цялата вселена е разделена 
на имена и форми. Ако няма форма и няма име, тогава всичко е една обща маса, нали? 
Но ако има форми и имена, тогава можем да отличим индивидуалността. Мнозина 
смятат, че това е лошо. Аз мисля, че е много добро. Защото по този начин молитвите ни 
не потъват в забвението, а са адресирани към някого. Чрез този вибрационен ефект 
резонира не само тялото, но той докосва сърцето и душата. А това ще доведе до някои 
резултати. Вълшебната трансформация ще започне да се случва от досега на святото 
име. Щом желязото се превръща в злато от този досег, различните части на тялото 
също могат да добият различни качества. Например, както казва Садху Махарадж, 
започваш да пиеш с ушите; можеш да приемаш със сърцето и да говориш с очите. А 
какви са думите на очите? Поне няколко капки.  

И така, пийте с ушите нектара на святото име. В сърцето ще настъпи промяна. И 
тогава очите ви ще разкажат какво се случва вътре.  

 
 
 
 

51. Заредено с любов 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж. 06.01.2009.София) 

 
 

Трябва много да внимаваме за качеството на святото име. Защото святото име не 
е материална вибрация, а е заредено с нещо – заредено е с преданост, с посветеност. 
Както е казано: “Дадами буддхи йогам там35 – буддхи-йога, обаче с прити-пурвакам” – 
в съзнанието присъства заряд от любов. По същия начин буквите или звуковото 
изражение трябва да са заредени с вашата посветеност.  

Най-добрият пример е Гоура Кишора дас Бабаджи Махарадж. Мисля, че никой 
не би поставил под въпрос качеството на неговото мантруване. Но много пъти той се 
хвърлял в Ганг, готов да се удави, защото чувствал, че святото име не идва, не се спуска 
на устните му. Бхактите на брега наистина се плашели и го умолявали: “О, Бабаджи 
Махарадж, излез, излез от Ганг! Недей да се давиш!”  

А какво е качеството на нашето мантруване? Къде е Ганг, в която да се удавим?  
Или пък, чувал съм една история от Южна Индия. Знаете, в Южна Индия хората 

почитат или Рама, или Вишну, а също и Шива. Там бил основан ашрам и едно от 
момчетата, един брахмачари, носел съдовете на реката да ги измие. Не щеш ли, ухапала 
го змия. А както знаете, змийското ухапване е много опасно. Остават ти няколко 
минути живот. Момчето на практика вече било изгубило свяст.  Но тогава останалите 
разбрали какво се е случило, втурнали се при него и започнали да напяват 
махамантрата в ушите му. Той дошъл на себе си и бил невредим. И веднага селяните 
започнали да им обръщат внимание: “О, тази мантра е много ефективна срещу 
змийско ухапване! Наистина работи.”  

Ние преследваме своите лични цели и облаги: защита срещу змийско ухапване, 
решение на финансовите проблеми… Няма значение, работи! Но ако търсите 
истинския резултат, тогава ще трябва да посветите малко повече време. Защото 
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мантруването на святото име с посветеност ще доведе до мантруване в чиста форма. 
Съществува нама, съществува и шуддха-нама. А шуддха-нама ще доведе бхакти, 
према. Према е много могъща, по-могъща дори от Бога. Той става роб на онези, които 
притежават подобна преданост и посветеност. Затова е и донякъде резервиран да я 
раздава свободно. Той е готов да раздава материални облаги, някое и друго 
освобождение, малко мистични сили, просто за да заблуди, да отклони вниманието ви. 
И много хора са готови да заменят божественото за материални неща. Обаче за 
предания това е много болезнено. Затова ние се стараем да приканим хората към този 
процес на пречистване и чрез божествения досег на святото име от материалисти 
можем да станем отдадени слуги на Бога.  

Качеството е много важно. 
Въпрос на Яшода: Аз през цялото време търся и разсъждавам какво е 

истинската медитация във връзка със святото име? Защото имам известно неразбиране, 
дължащо се на предишните ми опити да медитирам, когато постоянно заспивах. 

Тиртха Махарадж: Както експериментирахме, съществува вибрационно 
въздействие върху тялото. Извършвайки какъвто и да било тип духовна практика, ти се 
пренасяш от едно ниво на съзнание в друго. Така както думите притежават тези четири 
аспекта – звукът, смисълът, чувството и трансценденталният – по същия начин и 
човешкото съзнание също има четири фази. Първото е будното съзнание, когато 
сетивата ви са обърнати навън. Ала то е много активно и притеснено състояние на ума. 
Състоянието на сън е когато сетивата ви са обърнати навътре. Третото – когато 
сетивата не са насочени нито навън, нито навътре – това е състоянието без сънища, 
състоянието на вдъхновение, така да се каже. И четвъртото отново е 
трансценденталното, духовното. И така, когато сме будни, умът ни е много активен, но 
всичко е насочено навън. Когато започнем да медитираме, когато спрете външната 
насоченост на сетивата си, тогава те се обръщат навътре и, понеже така сме 
обусловени, когато сетивата се обърнат навътре, ние заспиваме и сънуваме. Затова в 
началото е възможно да е налице подобен ефект – прекратявате функциите и започвате 
да сънувате, така да се каже, заспивате. Обаче по-късно ще сте в състояние да 
овладявате тези импулси. Тогава ще можем да поддържаме едно съвсем будно 
състояние, въпреки че няма външна функция. 

Същото се случва и когато някой започне да мантрува. Понякога всичките ви 
телесни функции са много спокойни, забавят се до едно умиротворено състояние. 
Докато се опитвате да го постигнете механично, ще заспивате. Но подходите ли по 
емоционален начин, тогава ще танцувате и ще пеете в екстаз. Ако святото име танцува 
на устните ви, как бихте могли да заспите? Но ако святото име танцува на устните ви, 
дори и да заспите, това е божествен сън.  

Веднъж бяхме поканени да дадем лекция в един университетски клуб. 
Програмата беше пълна – бхаджан, лекция, слайдшоу, прасадам, разговори - всичко. 
Започна около шест часа вечерта, а около полунощ някой от публиката попита: “Може 
ли да попеем още малко?” Бяхме наистина изтощени, но как можеш да устоиш на 
подобна покана! И жената, която поиска повече бхаджан, разбира се стана бхакта, 
много добра бхакта. По-късно тя ми разказа своята история – тя също бе ходила на 
йога курсове и практики. И каза: “Преди йогите винаги говореха за самадхи, транс, 
екстаз… Никога не разбирах какво е това! Ала след бхаджана веднага разбрах какво 
е.” Така че това е добър знак. Просто дръжте очите си отворени. Ако на публична 
лекция някой каже: “бхаджан!” – това е потенциален бхакта. Защото бхаджанът 
винаги докосва сърцето.  
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52. Закрилящият щит на святото име 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж. 06.01.2009. София) 

 
Ако някой се интересува от ефектите на святото име, препоръчвам ви много 

внимателно и задълбочено да прочетете статията на Шрила Шридхара Махарадж 
“Спускането на святото име”. Защото ако целият този свят е вибрация, тогава е много 
съществено какъв вид вибрация създаваме ние. Какво добавяме към този свят? И 
разбира се, какъв вид вибрация приемаме от света. Например, ако бяхте достатъчно 
чувствителни, тук бихте могли да доловите неизброими вибрации, да речем 
телевизионните и радио предавания, радиостанциите, телефоните, различните 
микровълни, военните линии, съседите – толкова много вибрации съществуват. Но 
колко от тези различни вибрации са божествени? Мисля, около 70-80 процента от 
интернет трафика е порнография. Какво да говорим за останалите вибрации и 
предавания!? Те са наситени с много примитивна информация. Или пък изричането на 
лъжа – това резонира в тялото. По същия начин както святото име докосва сърцето и 
душата, така и лъжата, омразата, лошите думи, които изричате също ще завибрират в 
тялото ви. Те биха могли просто да ви разбият ума. Така че трябва да сме много 
внимателни. Затова пречистеният живот е от съществена значимост за духовното 
израстване.  

Обаче колкото повече се пречиствате, толкова повече ще страдате от 
неблагоприятните обстоятелства. Защото тогава ще бъдете по-чувствителни и още по-
силно ще усещате нелепите атаки. При все това, продължавайте! Защото следващата 
стъпка е, когато започнете да ставате по-силни. Святото име е досущ като защитна 
система около вас. При различни случаи има специални защитни мантри. Но ако се 
отдадем под закрилата на Кришна, кой би могъл да ни атакува? Макар че в наши дни 
дори във Вриндавана най-високи са не куполите на храмовете, а ретланслационните 
кули на мобилните оператори. Така че в святото място също навлиза различна 
вибрация. Но ние имаме преимуществото поне да знаем, че съществува и божествена 
вибрация. И точно както камертоните са настроени да долавят само определен тип 
вибрация, ако и ние по същия начин настроим сърцето и душата си, ще съумеем да 
избираме най-добрата вибрация. 

Ала защо трябва да говорим за лошите вибрации в света? По-добре да възпяваме 
светите имена. Защото ще настъпи трансформация в сърцето ви. 

Въпрос на Манджари: Гурудев, ти каза, че следващата фаза е когато станем 
достатъчно силни, за да не бъдем лесно раними и повлиявани. Как ставаме по-силни? 

Тиртха Махарадж: Като го правим! Това не е просто резултат на собствените 
ни усилия, но и закрилящият щит на бхактите, Чайтаня Махапрабху и самият Кришна. 
Кой тук гледа филми за Дракула? Знаете, когато рисуват защитен кръг около героя и 
лошите не могат да влязат вътре в кръга. Просто трябва да изчакате първите слънчеви 
лъчи на изгрева и тогава сте в безопасност. Но кое е магичният кръг в живота в 
преданост? Магичният кръг се дава от духовния ни учител. Той ще ни каже: “Това са 
границите. Стой вътре в тях.” Тогава си напълно защитен. Затова даваме обет да 
изучаваме и прилагаме на практика дхарма, да приемаме правилата и предписанията, 
т.е. забраните, и да следваме препоръките. На практика това е магическият кръг около 
вас, който ще ви защити. Понеже нашите гуру са достатъчно силни да ни закрилят и 
знаят как да го направят, затова те задават границите: “Това са границите. Вътре си на 
сигурно.” Точно както е с едно малко дете. Поставяш му определени граници и вътре в 
тях то е в безопасност. Но какво се случва ако то излезе извън защитения кръг? Първо, 
то ще започне да плаче, а пък вие ще започнете да треперите. Същото става и когато 
вие излезете от магичния кръг; тогава трябва да поемете цялата отговорност. Можете 
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да излезете, но после си е ваша работа. Докато действаме вътре в този защитен кръг, 
сме съвсем на сигурно. 

Но това е един вид трансформация. Най-напред, когато изоставите материалните 
си обусловености усещате, че ставате по-уязвими. По-късно този воал на илюзията 
отпада напълно и виждате, че ние винаги сме под закрила. В подслона сме защитени. 

 
(следва продължение) 
 
 
 

53. Ваишнавска вампирология 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж. 06.01.2009. София) 

 
 

(продължава от предния брой) 
 
Въпрос на Премананада: Гурудев, докато все още сме на вампирската тема… 
Тиртха Махарадж: О, нима си още там! 
Премананда: Искам да попитам за един друг пример от друг филм за вампири… 
Тиртха Махарадж: Това беше номер, за да разбера всички безсмислици, с които 

се занимавате!  
Премананда: Това, което правеха там, беше да хванат тези създания, 

извличайки ги на светло, и тогава те се разпадаха. Ако приемем това като метафора по 
отношение на собствените си вътрешни вампири, по какъв начин трябва да подхождаме 
към тях, как да се справим, как да се отървем от тези вътрешни демони?  

Тиртха Махарадж: Ваишнавска вампирология! Най-напред, какво е даймон?  
Ядунатх: Много талантлива личност. 
Тиртха Махарадж: Не, такъв е демонът. Талантлив, но не в правилната посока. 

Това е демонът. Думата „даймон” идва от Платон. Той го определя като вътрешно 
създание. Казва: „Можете да сътворите свои собствени даймони”. Те могат да бъдат 
добри или лоши. Понякога, заради лошата си обусловеност и лошите си навици ние 
създаваме тези вътрешни вампири, даймони, в този смисъл и демони, но те обитават 
структурата на ума ни. В повечето случаи те са творения на собственото ни 
въображение. Да речем, очаквате нещо от себе си, а после ставате роб на собствените 
си очаквания. След това започвате да изпитвате вина, задето не покривате собствените 
си измислени очаквания. Сетне започвате да си мислите, че вашият духовен учител 
очаква нещо от вас. Тогава започвате да се боите от него. Защото не отговаряте на 
собствените си създадени даймонични очаквания, проектирайки това върху някой 
друг. Но ако отидете и го попитате: “Какво се очаква от мен?” Той отвръща: “Нищо. 
Всъщност има едно очакване – да си щастлив!” Тогава, в светлината на духа, в 
светлината на божественото, тези вътрешни даймони просто се изпаряват.  

Разбира се, съществуват демони, които не са ваши творения, а реална намеса 
отвън, ала при все това чрез решителна практика и под нужната закрила можете да 
избегнете и такива влияния.  

Но както се казва, без болка няма постигане. Великите ги подлагат на изпитания. 
Бог Исус е бил изкушаван от Сатаната. Бог Буда също е бил изкушаван от Мая Деви. 
Харидас Тхакур също е бил поставян на изпитание, като са го били по пазарищата – и 
мнозина други. Така че не си мислете, че без да бъдете изпитани, ще постигнете нещо 
висше. Трябва да сме готови да приемем и тази част от пречистването – бъдете 
подготвени.  
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Както и да е, нашият процес не се основава на това да плашим хората с 
вътрешни и външни демони, а по-скоро на отдаването под божествена закрила.  

Но въпросът беше как да ги преборим, как да се отървем от тях. Има една хубава 
история. Веднъж двама млади брахмачари се обърнали към стар свами, стар учител. 
Единият казал: “О, учителю, имам проблем!“ “Какъв е проблемът ти, скъпи мой?” “О! 
Имам своите изкушения.” “Всеки си има изкушения.” “Но какво да сторя?” Тогава 
учителят отвърнал: “Трябва да се скриеш в ашрама, да затвориш вратата и да не 
пуснеш изкушението да влезе.” После другият момък казал: “Учителю, аз също 
изпитвам изкушения.” А учителят отвърнал: “Отвори вратата на храма и ги пусни да 
влязат!” Младежите били объркани: “Но на мен ми каза да залостя вратата срещу 
изкушенията. На него му каза да я отвори. Как да постъпим сега?”  Тогава учителят 
рекъл: “Ти си слаб, затова е по-добре да се криеш и да не допускаш изкушенията да те 
атакуват. Но ти си силен, можеш да ги пуснеш и да се бориш с тях.”  

Обаче казва се: “Има едно единствено нещо, на което не мога да устоя. 
Съществуват толкова много забрани, толкова много правила и предписания, толкова 
много лоши неща – обаче само на едно не мога да устоя. На изкушението.” Само на 
едно! 

Затова продължавайте да мантрувате, продължавайте да зовете нашия свиден 
Бог по име. И бъдете чувствителни да чуете когато и Той ви повика.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗДАНИЯ 
 
 

1. Красотата идва от душата 
 

 
Кришна казва: “Аз съм топлината на огъня.”36 Огънят е пречистващ елемент. 

Това е един от признаците на живот - топлината. Живото тяло има определена топлина. 
Когато температурата е твърде висока или твърде ниска, има проблем.  

Санскрит е един изключително систематичен език. Какво е правил Брахма по 
време на сътворението? Той извършвал определен вид тапас, тапаха – аскеза. А тап 
на санскрит означава „топлина, огън”. Така че ако извършвате отречения, ще се 
сдобиете с тази топла енергия на живота. Откъде идва тази енергия? “Аз съм топлината 
на огъня.” Вие с желание прегръщате някое топло, живо тяло; но нямате чак такова 
желание да прегръщате студено, мъртво тяло – счита се за отклонение ако искате да 
прегръщате изстинали, умрели тела. Защо? Защото онова, което искате да прегърнете, 
не е тялото, а душата. Красотата идва от душата.   

И можете да съзрете тази топлина на съществуването навсякъде. Вижте, 
например, през зимата всичко е покрито с дебел сняг, ала около дърветата ще намерите 
малък кръг, където снегът е стопен, нали? 

Харилила: Също и около поникналите пролетни цветя… 
Тиртха Махарадж: Да. Защо е така? Защото душата, която е отвътре, топли. И 

макар дърветата почти съвсем да спят през зимата, при все това излъчват енергия. Ние, 
хората, също сме изпълнени с тази топла енергия, проявяваща се по толкова много 
различни начини. Но коя е най-могъщата и най-фината енергия на хората? 

Харилила: Любовта. 
Тиртха Махарадж: Да, това е любовта, която не може да бъде произведена по 

изкуствен начин. Всичко останало можете да създадете изкуствено: топлина – можете 
да сложите дърва в огъня; и каквото и друго нещо да вземете. Ала тази специална 
енергия не можете да я произведете. Затова тя е толкова човешка – тази любяща 
енергия. Обаче ние често пъти я хвърляме на боклука. Трябва да я оползотворим по 
най-добрия начин, да я насочим към най-съвършената личност, към най-добрата цел – 
където никога няма да бъдем наскърбени или отхвърлени. Трябва да насочите 
любовната си енергия към такъв обект, който няма да ви разочарова.  

Ако не можем да споделим своята способност да обичаме, ние чувстваме, че се 
задушаваме. 
 

 
 

2. Единство, разхубавено от многообразие 
 
 

“Аз съм животът във всичко живо.”37 Всичко е облечено в дрехата на Бога. “Аз 
съм животът във всичко, което съществува.” Това е великото единство, скрито зад 
битието – всичко се основава на сат, на съществуването, а не на асат. И така, 
основният принцип на цялото битие, което можем да си представим, е сат. Преди да 
бъде проявено творението е имало само сат, съществуване. Светът не е произлязъл от 
нищо. Произлязъл е от нещо. А нещо означава съществуване, така че това е позитивно. 
                                                 
36 “Бхагавад Гита” 7.9 
37 “Бхагавад Гита” 7.9 
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“Гита” и Упанишадите казват: мислете логично! Мъдрите са изследвали, че от нещо не 
може да произлезе нищо и от нищо не може да произлезе нещо. След като сега 
съществуваме, значи сме съществували и преди, и ще съществуваме завинаги. Има 
само едно единствено нещо, което не съществува – несъществуването. 
Несъществуването не съществува.  

Разбира се, това е логически парадокс, така да се каже, игра. Ала от това можем 
да разберем съществуването: ние се основаваме на съществуването, основаваме се на 
позитивното. Кришна е основният, окончателен принцип в живота. Това е едно велико 
единство, скрито зад разнообразните проявления. Но това единство е разхубавено от 
многообразието. Ако всичко би било само едно – това е красиво, това е силно. 
Например, ако видите необятно житно поле – то е прекрасно, единно, всичко е едно. Но 
ако се приближите, ще видите отделните малки класове – и това е дори още по-
прекрасно! Или ако се загледате в ливадите; отдалеч всичко е зелено - красота! 
Приближите ли се, обаче, виждате всички дребни цветчета – жълти, сини, кръгли, като 
камбанки… И това е още по-красиво. Така че единството и многообразието заедно – 
това е пълното цяло. Защото „Аз съм животът във всичко, което съществува”- това е 
обединяващият принцип. Или по-добре да го кажем така: “Аз съм животът във всичко”- 
това е обединяващият принцип; “което съществува”- а това е принципът на 
многообразието. И ако разглеждаме и двете, тогава това ще е пълната, цялостната 
картина.  

 
 
 

3. Изворът на духовна сила 
 

 
Кришна казва:“Аз съм покаянията на всички аскети.”38 Този принцип е 

изключително непопулярен в наши дни. Никой не е готов да извършва аскетични 
практики. Обаче самият живот ни помага да изпълняваме тапася. Защото от 
отречението идва духовното израстване. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че чрез 
тапас ще се сдобием с духовна сила. Ако сте способни да владеете себе си, това ще ви 
помогне да влезете в досег с основния източник и тогава ще имате повече сила да 
изпълнявате дейностите си. Това е още един признак за преодоляване на ограниченията 
на природата и тялото. Ако извършвате някакво отречение, ще можете да надделеете 
над човешките ограничения. Именно това е препоръчал и Ришабхадева на синовете си: 
той казал, че човешкият живот не служи за наслаждаване на сетивата, тъй като подобно 
наслаждение е достъпно дори за свинете и за кучетата; но човешкото съществуване е за 
тапас. Това означава – пожертвай се в името на някаква по-висша цел.  

Отново се връщаме към идеята, че съществуването на биологическото ниво е 
ограничено. Как бихме могли да преодолеем тези ограничения? Чрез тапас, висши 
жертви. Тогава ще можем да влезем в досег с по-висшия принцип. Затова вие също 
трябва да станете аскети. Но аскетизмът не е нещо горчиво. Ако физиономията на 
някой аскет е кисела, никой няма да иска да последва примера му. Казано е също, че с 
кисело лице не можете да влезете в рая. Защото душата по своята природа си е 
щастлива. Ала тапас ни помага да усетим това по-висше щастие. Така че всъщност 
тази дума „отречение” не е особено подходяща. Та от какво ли бихме могли да се 
отречем? Може би е по-добре да казваме „посветеност”. Можем да посветим своите 
енергии и всичко, което притежаваме. Това е истинският аскетизъм.  

                                                 
38 „Бхагавад Гита” 7.9 
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Има една много сладка история. Веднъж празнувахме рождения ден на един 
брахмачари в ашрама. Знаете, жените обичат да правят торти, и той също получи една 
такава голяма торта! Беше дошъл и един приятел и тъкмо хапвахме сладкишите в края 
на прасадама. И докато ядеше тортата той каза, че тази бхакти-йога всъщност не е кой 
знае колко хубава, защото не е достатъчно аскетична. Не поисках да го попитам: “Хей, 
моето момче, а защо тогава ядеш сладкишите? Щом искаш да извършваш повече 
отречения, защо ядеш сладко?” Аз мисля, че бхакти-йога е много добра, защото в нея 
има и сладка торта, има и тапася. И двете присъстват. Когато си прекалено обезсърчен 
от своите отречения, идва следващият рожден ден… Защото Кришна в крайна сметка е 
милостив. Той не иска лицето ви да е кисело.  

 
 
 

4. За даването 
 

 
Кришна обрисува картината: “Аз съм това, Аз съм онова, а също и онова.” И 

след това Той казва на Арджуна: “А сега, дай Ми всичко. Всичко, което имаш, всичко, 
което правиш, всичко, което жертваш с цялото си отречение – просто го прави за 
Мен!” Значи какво се случва? Най-напред Той дава: “Аз съм вкусът на водата, Аз съм 
твоите отречения, Аз съм животът ти, Аз съм всичко.” А сетне казва: “А сега Ми го 
въздай обратно.” Не е ли това една красива връзка? Той ни осигурява всичко, а ние 
можем да му служим с онова, което ни е било дадено. Ако се намирате в лоша, в трудна 
фаза на духовния си живот, бихте казали: “Ех, Бог си прибира всичко. Той ми отне 
всичко.” Ала не забравяйте кой го е дал. То е дошло от Него; Негово право е да си го 
вземе обратно. Как бихте могли да промените това усещане? Защото ако сте лишени от 
нещо, това не е добро чувство. Как бихте могли да промените тази ситуация? 

Рамвиджай: Като дадем! 
Тиртха Махарадж: Да! Дайте го на драго сърце! Казано е: каквото не дадете, 

ще го изгубите.  
Харилила: А каквото дадете… 
Тиртха Махарадж: ... ще го спечелите! Благодаря ти, това е откъм позитивната 

страна.  
Харилила: Но дали е вярно? 
Тиртха Махарадж: Вярно е. Вярно е. Ако даваш внимание на хората, те също 

ще ти дадат вниманието си. Ако им даваш помощ, и те ще ти помагат. Ако има дадеш 
обич, те също ще ти отвърнат с любов. Това е съвсем простичък принцип! А е толкова 
труден за практикуване… Някак все забравяме за него. И винаги очакваме другият да 
направи първата стъпка. Обаче това е бизнес: най-напред ти трябва да ми служиш, пък 
сетне и аз ще ти служа. Не. Не по този начин. Вие трябва да направите първата стъпка. 
Прилагайте този принцип в различни ситуации в живота си. В семействата си – колко 
много пъти имате очаквания към другия?! “Готова съм да служа на съпруга си, но той 
трябва първо да направи нещо!” Или пък обратното: “Прибирам се вкъщи и искам да 
ми бъде сервиран топъл прасадам. Защо жена ми ми сервира само проблеми вместо 
ядене?!” Вие направете първата стъпка! Недейте да очаквате хода на другия. Ганди 
казва: “Вие трябва да бъдете промяната, която искате да видите.” Изключително 
практичен принцип!  

Затова нека по-добре даваме на Кришна доброволно, понеже тогава може да се 
изяви една любяща връзка. Ако изгубим нещо, тогава връзката е насилствена. Ала чрез 
даване можем да изразим своите чувства.  
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5. Един нов съкровен свят 
 
 

Разбирането за Божествената Любов е много извисено разбиране. Най-напред 
повечето хора трябва да разберат какъв е смисълът на живота, какво означава 
съществуване. Първо трябва да открием, че съществува Бог. Как? Целият свят е бил 
сътворен посредством звуци. Ако ние пеем божествените звуци, ако имаме тази 
божествена звукова вибрация, тогава един нов свят, един нов вид битие ще бъде 
сътворен в нашата структура.  

Представете си, в началото е било мрак, всички свещени писания казват, че е 
било мрак. Сетне се появила светлината – това отново е среща на тъмнината и 
светлината. Значи дори в самото начало на сътворението, в самото начало на битието 
присъства нашата концепция за Радха-Кришна, за Радха-Говинда, ала в скрита форма.  

Ако пеем една мантра на сътворението ще разберем, че Бог съществува и че Той 
е върховният интелект. Ом намо бхагавате васудевая! Сътворението на новия свят е 
извършено. В умовете и в сърцата ни е установен нов космически порядък. Защото в 
тази мантра се казва: “О мой Господи, о върховна интелигентност, отдавам се на Теб и 
възхвалявам Твоето величие.” И така, новият свят е сътворен в сърцата ни, а на трона 
на сърцата си можем да поставим, да поканим нашия Бог. В същото време тази мантра 
е най-силната защитна мантра, закриляща ни от всички лоши влияния. Така че винаги, 
когато сте в беда, не забравяйте тази мантра, тъй като тя ще закриля нашия 
съзидателен, съкровен свят, нашия вътрешен космос от всяка опасност. А ако го има 
Бог, нима могат да съществуват каквито и да било нещастия или опасности?  

Дамодар: Съществува опасността да се влюбим в Бога. 
Тиртха Махарадж: Има и още една опасност – да Го забравим. Затова нека през 

цялото време да бъдем свързани. Съществува едно неутрално положение, в което нито 
се влюбваш, нито го забравяш – това е един вид равнодушие.  Знаете, много пъти съм 
ви споменавал, че дори в Библията е казано, че Господ не харесва равнодушието. Така 
че неутралността не струва. Или бъдете влюбени, или забравете. Но окончателното 
наставление на Ведите е винаги да помним и никога да не забравяме. И така, за да се 
преодолее неутралността има само един шанс и той е посветеното служене. Затова след 
като това разбиране за Бога се е появило в умовете ни, в сърцата ни, в нашата структура 
– ако вярваме, ако приемаме, че Той съществува – тогава следващият въпрос е по какъв 
начин съществува, каква е природата Му, какви са дейностите Му, какъв е вкусът Му, 
какво Му се нрави? Това е науката, която разкрива Бога – да се изследват Неговите 
пътеки. Това краят на пътя ли е? Не, то е някъде по средата. Краят на пътя е едно 
различно ниво на духовно извисяване, ала тъй като всички вие сте много сериозни и 
посветени практикуващи, не следва да говорим за началото, нито пък за края. Понеже 
се намирате след началото и преди края. Намирате се някъде по средата – нито тук, 
нито там.  

Днес се опитахме да подготвим сърцата си с тази прекрасна мантра: “Ом намо 
бхагавате васудевая”, така че в сърцата ни да бъде сътворен един нов свят, един нов 
космос; нека изпълним тази вселена с най-красивите чувства.  
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6. Който е приятел на всички не е слуга никому 
 
 

Понякога си мислим, че ако направим още някоя формална стъпка “ще достигна 
до по-високо ниво. Например, ако си сменя дрехите, ще стана преданоотдаден; или ако 
си сложа някакъв специален знак на челото, това незабавно ще доведе и до промяна в 
сърцето. Или пък: допринасям за славата на някого с това, че му позволявам да бъде 
мой духовен учител. Аз съм стабилен човек – за него е престижно да ме приеме за 
ученик. Дойде ли някой друг, и на него давам възможността да ме учи, взимам още 
едно посвещение и от него.” Има хора, които си колекционират посвещения. Това е 
особено разпространено в Индия, защото хората там са много религиозни и не толкова 
фанатични, така да се каже. Така че ако някой учител дойде в селото, всички се 
присъединяват към него: „О Гуруджи! Колко хубаво! “ Той раздава броеници, имена, и 
вече всички са последователи на тази вяра. На следващата седмица идва друг садху от 
друга школа и те казват: “О, Махарадж, толкова си велик! Искаме да те следваме!” 
Веднъж един мой приятел ми каза, че е посетил подобно село и в една от къщите 
различните мали висели една до друга на стената. Защото за тях Бог е един. Няма 
значение дали го наричате Шива, Кришна или Махадева стига да сте садху. Всички 
садху са приети. И от една гледна точка това е много хубаво, защото ние трябва да 
уважаваме всички свети люде, трябва да почитаме всички аспекти на Бога. В това няма 
съмнение. Но който е приятел на всички не е слуга никому. А нашият най-важен идеал 
е да станем слуги, нали? След служенето идва приятелството. След посветеността идва 
свободата. Не бива да объркваме последователността.  

Така че посветеност означава много дълбока връзка между учител и ученик. 
Това не е просто някакво сходство или някакво теоретично разбиране, а връзка, която 
вероятно в идеалния случай е по-силна от всичко. По-силна от всяка друга връзка в 
човешките взаимоотношения. Затова трябва да проверим към какво се присъединяваме, 
в какъв списък се записваме. Препоръчано е ученикът да проверява учителя и учителят 
да проверява ученика.  

И така, ако Бог се е появил в нашето съзнание, трябва да разберем, че светците 
също ще дойдат. Знаем, че Бог никога не е сам, Той идва с компания. Това означава, че 
ако наистина искате да поканите Бог в сърцето си, с Него ще дойдат и някои садху. И 
това прави всичко съвсем практично. Защото посредством слугите на Бога можем да 
изразим нещичко от своята посветеност. Затова когато хората казват, че без гуру е 
невъзможно, това е което имат предвид. Без водач и без подслон е много трудно да 
изразим своята готовност да служим на Кришна.  

Но това не е агитационна кампания, ние не вербуваме людете да се 
присъединяват към определена мисия или група, а се стремим да представим истината. 
Много е лесно насила да се убедят хората да направят нещо. Най-напред набързо им 
промийте мозъка, а сетне им дайте нов ангажимент. Това е нивото на начинаещите.  

Не си мислете, че начинаещ означава само някой, който е получил посвещение 
едва преди две седмици. Фанатизмът и подходът на начинаещ не зависят от възрастта 
ви, не зависят от вашата религия, нито от посвещението ви – зависят от съзнанието ви и 
от вашата обусловеност.  Ако сте глупави – глупави сте, независимо от всякакви други 
условия. Затова, моля ви, не оставайте на това ниво.  

И така, в началото си мислим: ако си променя облеклото ще направя голяма 
стъпка. Продължавате да правите това с години. После идва следващата стъпка –  
“Защо пък трябва да си сменям дрехите, защо да си слагам дхоти, какво е това сари – 
та аз съм българка! Откъде накъде? Това е различна култура, не е моята култура!” Това 
е друга степен, друга фаза в живота ви, във вашата ангажираност в предано служене, в 
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опитите ви да превъзмогнете проблемите си на начинаещи. Ако преодолеете първата 
глупост – че „ако си сложа нова дреха ще променя и съзнанието си”, това е една много 
сериозна болест – тогава идва следващата фаза, когато не искате да си сменяте дрехите, 
когато не искате да извършвате никаква практика; ако преодолеете и това, тогава 
достигате началото на средното ниво.  

В началото Шрила Прабхупад бил много търпелив. Когато хората го питали: 
“Ако искам да се присъединя към вашата мисия, трябва ли да си обръсна главата?” 
Какво отвръщал той? Не. “Трябва ли да си сменям дрехите?” Не. “Трябва ли да си 
давам всичките пари на вас?” Не. Той отхвърлял тези предложения. Но бхактите били 
толкова решителни и толкова отдадени, че по естествен начин искали да следват 
добрия пример на своя учител. Разсъдете, ако следвате добър пример, можете да 
очаквате добри резултати. Ала ако сте се посветили на лош пример, какви резултати 
можете да очаквате?  

Затова непременно от нивото на начинаещи трябва да стигнем до междинната 
степен. А понякога проблеми от типа “начално ниво” могат да се открият и сред по-
високите официални постове, така да се каже. Защото човешките недостатъци се 
разкриват не само в практически начинаещите преданоотдадени, но също и на по-
висшите степени. Имаше период, в който някои проповедници се състезаваха помежду 
си кой е събрал по-голям брой ученици. Ако имаш 2000 посветени, значи си велик. Ако 
са само 1500 – средно ниво. 1000 – начинаещ. След това дойде друга фаза – кой има 
повече пари. Защото последователи е равно на пари. Колкото повече бройки имаш, 
толкова повече пари можеш да изкараш. Как е казано? – парите са по-сладки и от мед. 
Но казвам ви, това бяха състезания между начинаещи. Съревнованията от средна 
степен започнаха по-късно, когато започнахме да мерим кой има повече раса, кой може 
да изгуби свяст докато дава лекция, кой може да пусне малко сълзи докато говори за 
Радха-Кришна, кой може да цитира такова свещено писание, каквото никой не е и 
чувал на планетата земя. Какво е това? Това е начинаещ подход, начално ниво в твърде 
необичайни одежди. За нещастие за някои хора това е реалност. Затова трябва да сме 
много внимателни. Ако разбирането, че Бог съществува се е родило в сърцата и 
умовете ни, трябва да сме внимателни по какъв начин развиваме тази убеденост. Не 
забравяйте – за да има съревнование са нужни поне две страни. Ако някой иска да се 
състезава с вас, не бъдете толкова глупави да влезете в играта. 

 
 
 

7. Славата на 1000 имена на Шри Радха 
 
 

На нас не ни стига да назоваваме своя Бог или своята Богиня с едно име. Нужни 
са ни хиляда усти, за да възпеем хилядата имена на Шримати Радхарани. Нашият идеал 
е да разширим виждането си. 

За мантруването на мантрите си има причина, има метод, има и цел. Ако знаехте 
целта, резултата от възпяването на тези 1000 имена на Шри Радхика, щяхте да сте 
мотивирани да пеете тази молитва. Затова сега ще ви разкрия пхала, плода, тъй като по 
такъв начин можем да възпяваме мантрите безкористно, единствено за възхвала, 
независимо от добрите резултати, които ще ни споходят. Пхала шрути: пхала е плодът, 
шрути – от слушането. Пхала шрути – резултатът от слушането: ако сте изслушали 
тези 1000 имена, ще получите следните плодове. В действителност тези имена са 
изречени в един разговор между Парвати и Шива. Парвати попитала: „Можеш ли да ми 
кажеш за тези имена? Можеш ли да ми кажеш нещо за Шримати Радхарани?” Шива, 
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който е изпълнен с мистични сили, отвърнал: “Да, мога да ти кажа нещичко.” И тогава 
започнал: шри радха радхика кришна, и т.н.. А накрая казал: “О Деви, и така, аз ти 
разкрих хилядата имена на Шри Радха. Шри Мадхава е много удовлетворен от онзи, 
който рецитира или ентусиазира други да рецитират тези имена.“ Значи Мадхава е 
много доволен от вас. А кой е Мадхава? Той е Господарят на Богинята на Щастието. 
Така че, ако някой иска да постигне благословиите на тази Богиня, това е невъзможно 
без служене към Господаря Й. “О, скъпа моя, онзи, който е постигнал благосклонността 
на Шри Джанардана, няма нужда да се къпе в свещените води на Ямуна или да 
посещава свети места като Курушетра.” Кой е Джанардана? Джанардана е аспектът на 
Кришна като поддръжник. Поддръжник на живите същества. “Какво ли не може да 
постигне човек по милостта на тази молитва? Нима има нещо непостижимо чрез нея? 
Браминът може да постигне съвършенство в духовната и мощ, кшатрият да стане цар 
на света, ваишията да стане богат, а шудрата да се избави от пропадналия си начин на 
живот. Освен това, всички видове греховни дейности, такива като убийство на брамин, 
пиене на вино и кражба на чужда собственост на мига се разрушават по милостта на 
тази молитва.” Това са греховете, споменати тук. Убийството на брамин е най-
незначителният грях. Представете си! Защото убивайки брамина, вие всъщност не 
можете да погубите душата, тъй като навреждате само на физическото тяло; но много 
по-греховно е да се пие вино, особено прочутото българско вино, понеже по такъв 
начин губите кастата си. А коя е най-порочната дейност? Да се краде чужда 
собственост, особено да се отнемат притежанията на ваишнава, брамин или гуру. Това 
не означава да си имам лозе, да си произвеждам вино, да избивам брамини, да крада 
чуждите неща, а сетне с голям ентусиазъм да пея тези имена, за да поправя грешките 
си.  

И тук са споменати четири типа хора: браминът може да постигне 
съвършенство, кшатрията може да стане господар на целия свят, ваишията може да 
забогатее, а шудрата да се освободи. Вие къде се съотнасяте? Какво е онова, което 
искате? Радхарани ще ви го даде. Съвършенство? Ваше е. Пари? Вземете. Те внасят 
единствено смут в Голока Вриндавана. Искате да властвате над целия свят? Така да 
бъде. Щом искате само стъкълца – взимайте, взимайте...  

Преданоотдаденият не е споменат тук. А какво ще постигне преданоотдаденият 
чрез възпяването на тези имена? То не подлежи на описание. “О Богиньо, няма 
съмнение, че по милостта на тази молитва човек незабавно се освобождава, защото в 
този свят няма нищо, което да се сравни с тези хиляда имена на Шри Радха. Не 
съществува нищичко по-благотворно и по-свещено от хилядата имена на Шри Радха 
нито на райските, нито на адските планети, нито в планините, нито под водите. О 
прекрасна, всички желания на човек, който възпява или слуша тези хиляда имена на 
Шри Радха с чист и контролиран ум на Екадаши, се сбъдват. “ И така, виждаме, че тази 
молитва изпълнява желанията. По какъв начин? Чрез постигане на милостта на 
Шримати Радхарани.  

Затова е много добре да имате двама доброжелатели. Ако имате само един 
доброжелател и допуснете грешка, загазили сте. Но ако имате двама, дори да сгрешите 
пред единия, другият може да внесе хармония в ситуацията. Или пък ако сбъркам пред 
втория, първият може да се притече на помощ.  

Въпрос на Манджари: Радхарани бездруго е толкова милостива, че изпълнява 
всичките ни желания; проблемът не е, че Тя не изпълнява желанията ни, а че ние 
искаме глупости. Когато възпяваме имената Й, това помага ли ни да започнем да 
копнеем за по-висши неща или Тя ще изпълни глупавите ни желания?  

Тиртха Махарадж: Ако човек си припомня имената Й, понякога почти може да 
загуби свяст от значенията на някои от тях. Едно от имената Й е Сарасвати, нали? 
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Наскоро обсъждахме, че когато допуснеш грешка, понеже произношението ти не е 
перфектно – това е грешка. Ала тогава Тя идва, за да поправи грешката. Същото е и с 
желанията. Ако имате някакви обикновени, нищожни желанийца, настроението, в което 
се молите, няма да стигне до местоназначението, защото има много добра сензорна 
система. Толкова много са онези, които четат вашите молитви, преработват ги и сетне 
ги предават нататък. Така те достигат местоназначението си напълно съвършени. 
Представете си Радхарани да е заета с това да изпълнява глупавите ви желания – 
невъзможно е! Тя е заета с други неща.  

 
 
 

8. Ако научим настроението на Вриндавана… 
 
 

Не забравяйте примера на Шрила Рупа Госвами. Той бил на абсолютно 
реализирано ниво. Имал си малка колибка, където четял, пишел и мантрувал. Не се 
занимавал с други неща  – понякога се срещал с преданоотдадените. Веднъж при него 
дошъл един велик оратор, който искал да го предизвика на философски дебат. Това е 
обичаен похват в таттва, философската школа: хората се събират и спорят по 
определени теми. Предизвикват се едни други и трябва да отговарят на поставените 
въпроси. В крайна сметка онзи, чиито аргументи се изчерпат, трябва да се предаде пред 
другия и да го приеме за духовен учител. И така, този велик оратор влязъл във 
Вриндавана и потропал на вратата на Рупа Госвами: “Дошъл съм да те предизвикам!”. 
А Рупа Госвами отвърнал: “Добре, пиши ме за победен.” Той не бил толкова глупав, че 
да влиза в спорове. Ако се намирате на реализираната платформа, нима ще участвате в 
препирни?  Понякога да. Ала само повърхностно, не и в сърцето си. “Какво щастие, че 
ме споходи милостта ти. Победен съм, вземи скалпа ми.” И онзи, който го 
предизвиквал, останал много доволен. “Това е шастра гуру на тази сампрадая, най-
старшият им представител, пък не иска да влезе в стълкновение с мен. Какви слабаци!”  

Обаче един неофит също бил там и слушал. Това бил Джива Госвами. Той бил 
племенник на Рупа Госвами. Знаете разликата в поколенията. Рупа Госвами бил старец, 
който възпявал Харе Кришна и това му било достатъчно. Но Джива Госвами бил 
енергичен млад лъв. „Какво?! Някой ще критикува шастра гуру на сампрадаята?! 
Който между другото ми се пада чичо?!” Той веднага казал: “Вместо него аз ще вляза в 
дебат с теб.” Младежите са горещи глави, хвърлят се в предизвикателствата. И Джива 
Госвами наистина победил този човек, разгромил го. Защо? Защото на практика Джива 
Госвами бил най-великият, най-продуктивен автор, написал над 400 000 стиха върху 
ваишнавската философия. 400 000! “Гита” е 700. “Веданта Сутра” е 555. “Бхагаватам” е 
18 000. “Махабхарта” е 100 000, а той е написал 400 000 философски стиха. 
“Махабхарата” е седем пъти по-голяма от „Илиада” и „Одисея” взети заедно. От това 
можете да разберете мащаба на творчеството на Джива Госвами. Естествено, че не би 
понесъл някой да предизвиква неговия учител и висшестоящ. Нрави ли ви се тази 
история? Обикновено ни се нрави. Обаче Джива Госвами бил атакуван от критики: 
“Мислиш се за по-умен от учителя си? Това е оскърбление. След като той е казал: 
„Няма да споря, запиши името ми в своя списък,” трябваше да оставиш нещата така. 
Трябва да приемеш това, което казва Рупа Госвами.” Ала за младия лъв е трудно да  
приеме. 

Но, за да защитим своите учители като Джива Госвами и Рупа Госвами, трябва 
да сме достатъчно умни и да знаем как да прилагаме правилата и предписанията в 
практическите ситуации. Затова трябва да учим с голямо внимание. И не става дума 
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само за лексикално познание, за насъбиране на факти и информация; става дума за 
стремеж да се долови настроението, тъй като след един определен момент нататък не е 
въпрос на информация, а е въпрос на настроение. Как се събираме, за да служим. Какъв 
е онзи специален вкус, който ни събира заедно в преданото служене. 

Крипадхам: Какво станало накрая в историята с Джива и Рупа Госвами?  
Тиртха Махарадж: Това е краят. Другият, разбира се, се отдал. Признал се за 

победен. 
Ямуна: На Джива или на Рупа Говами се е отдал?  
Тиртха Махарадж: Представи си себе си в тази ситуация. 
Ямуна: В ролята на победения? 
Тиртха Махарадж: Можеш да си се представиш и като Рупа Госвами, но той си 

мълчал. Ако си представим себе си в ролята на предизвикателния, опитайте се да 
влезете във Вриндавана, независимо от лошия си манталитет - че идвате с 
предизвикателно настроение – вие сте там. Получавате си урока. Отначало си мислите, 
че можете да победите Рупа Госвами, а после сте смачкани от новака Джива Госвами. 
Така че фалшивият ви егоизъм е разбит на парченца. Тогава достигате до по-висше 
разбиране, незабавно вътрешно присъщата ви преданост се проявява в сърцето ви и вие 
казвате: ”О, Джива Госвами Прабхупада! Аз бях такъв оскърбител, моля те, поправи 
недостатъците ми, коро хе уттама, направи ме съвършен преданоотдаден. Искам да се 
отдам в лотосовите ти нозе.” Може би с тази роля можем да идентифицираме себе си. 
Обаче опитайте да се идентифицирате с Джива Госвами. Изключително умен, 
изключително духовит, ала същевременно истински преданоотдаден от най-висша 
класа. Той защитавал достойнството на школата, достойнството на своя чичо, давайки 
лекция на един оскърбител по такъв чист начин, че той да достигне до едно по-висше 
разбиране. “И той иска да се отдаде на мен?! Не, не, не - невъзможно, не мога да 
приема това. Иди при него, при моя чичо!”  

Така че ако научим това настроение, настроението на Вриндавана, е невъзможно 
да допускаме грешки, защото тогава няма да се мислиш за спасителя на света. Няма да 
си мислиш: “О, аз съм Джива Госвами, защитникът на школата, затова всички трябва да 
ме следват и да ми се отдават.“ Не по този начин.  

Вриндавана е много специално място. Физически можете да влезете в бхаджан 
кутир и в самадхи мандир на Рупа Госвами – те са там, достъпни са. Намират се в 
задния двор на храма Радха-Дамодар. Но това е само едно физическо посещение ако не 
сте на това ниво. Като турист можете да разгледате атрактивните места, туристическите 
атракции във Вриндавана, обаче това не е истинското нещо. Защото ние трябва да 
отиваме при Рупа Госвами със сълзи на очи. 

Имах един приятел – той посети бхаджана кутир. Тези малки къщички стоят 
една срещу друга в задния двор. И така, когато моят приятел поискал да поднесе 
дандавати на Рупа Госвами, главния учител на школата ни, той си рекъл: “Не искам да 
отида на мястото, където е погребан. Искам да отида на мястото, където той все още 
медитира.” Затова решил да поднесе своите дандават пранами и молитви пред 
бхаджана кутир. И докато поднасял дандаватите, той казал: “Моля те, Рупа Госвами, 
ти си токова велик учител за цялата линия. Дари ми благословиите си, за да мога и аз да 
разбера поне нещичко от красивото послание на бхакти.“ И най-вероятно молитвата му 
е била искрена, защото още докато лежал на пода от бхаджана кутир излязъл пуджари 
и му сложил един гирлянд.  

Ако това ви се беше случило на вас, какво щяхте да си помислите? Искрените 
молитви са чути. И на светите места духовните желания се изпълняват. В случай, че 
влезете във Вриндавана, дори да идвате с предизвикателно настроение – вземете си 
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урока, практикувайте искрено смирение, и тогава няколко капки милост ще паднат 
върху вас.  
 

 
 

9. Благославяща длан вместо назидателен показалец 
 
 

Независимо дали нашите учители ни разрешават или ни забраняват нещо, 
понякога се налага да прекрачим инструкцията. Да ви дам ли пример? Това е една 
тежка история. Веднъж един учител казал на един от своите ученици: “Иди при еди-кой 
си друг ученик и му отнеми джапата от посвещението. Понеже той не спазва 
стандартите, не си изпълнява служенето, единствено критикува и не сътрудничи, аз го 
отхвърлям, отдръпвам милостта си от него.” 

Скъпи мои, просто си представете да получите подобна задача от своя Гурудев – 
иди при своя духовен брат, отнеми му джапа-малата и му кажи, че е отхвърлен. Слава 
на преданото служене! И така, нашият приятел отишъл при този брат, а на сърцето му 
било тежко. “Каква тъжна вест трябва да предам на този човек, на своя брат!” И така, 
той се обърнал състрадателно към човека, за да разбере какво се случва. Може 
постъпките му и отзивите за него да не са кой знае колко положителни, ала какво се 
крие зад тях? И докато разговаряли, той осъзнал “Чакай малко, та той не е виновен! Той 
не иска да се откаже от връзката си с Гурудев. Не е чак толкова лош. Определено има 
някакви проблеми, обаче не е престъпник.” Така че какво било решението му - той 
решил да не изпълни желанието и пряката инструкция на своя духовен учител: “ Вземи 
обратно джапата на този човек и му кажи, че е изпъден.” Той не го направил.   

Обаче, знаете ли, в една добра система се налага да докладваш за дейностите си. 
Така че не минало незабелязано, че джапата не била върната и че посланието не било 
предадено на човека. Нашият приятел трябвало да рапортува какво е свършил. И 
съвсем смирено следващия път той започнал да дава обяснение на духовния си учител. 
Учителят го попитал: „Изпълни ли пряката ми поръка?” 

Забелязал съм при бхактите една много специална тенденция за измъкване – 
получат ли директен въпрос, започват да увъртат. “Сготви ли прасадам за Кришна?” 
“Ами то, Гурудев, днес беше много тежък ден, бях много зает...” Това е измъкване. 
Пряк въпрос, пряк отговор. “Не, още не съм готов с прасадама.” Защото обикновено 
учителят не се интересува от вашите извинения, той ги познава до едно, знае много 
повече и много по-добри извинения, отколкото бихте могли да дадете. Така че не 
започвайте с оправданията – директен въпрос, директен отговор, моля! “Свърши ли си 
кръговете?” “Гурудев, знаеш ли, днес…” Не!  

Но в класически времена това се случвало: пряк въпрос, пряк отговор. И така, 
учителят попитал: “Къде е джапата? Изпълни ли поръчението?” И той отвърнал: „Не, 
Гурудев!” А след това започнал да обяснява защо не, защо така оскърбително е 
пренебрегнал пряката инструкция на духовния учител. И какво казал духовният 
учител? „Браво на тебе!” 

Считам, че това е много поучителна история. Понякога дори в духовните 
кръгове има много трудни видове служене. Ако сте фанатици ще идете, ще изтръгнете 
джапата, ще смачкате човека, ще изпълните задачата си и ще получите потупване по 
рамото от своя учител. “Да! Той е пръв престъпник! Той е мързеливец, потънал в мая. 
Ти беше прав, Гурудев – той съвсем е затънал в мая! Знаех си го, че е такъв.” Стараейки 
се да получите по-добра позиция – като подлизурковците, ритащи онези, които са под 
тях. Ала не, този човек казал: “Гурудев, не можах да направя това, защото го 
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наблюдавах, разговарях с него и той е един много добър преданоотдаден. Вярно, че е 
загазил в проблеми, но не постъпвай така. Моля те, не постъпвай така.” Понякога се 
случва вместо назидателният показалец на своя духовен учител да се превърнете в 
благославящата му длан.  

При все това основният принцип е да казвате „да” на гуру, стремейки се да 
изпълните служенето, което ви е дадено, колкото и да е трудно, защото без жертва не 
може да се живее и не се постига успех нито в този живот, нито в следващия. 

 
 
 

10. Да виждаме космичния танц 
 
 

Стремим се да долавяме същината отвъд очевидните, външни неща, да виждаме 
Бог Кришна във всичко. Каквото и да ни се случва, да бъдем щастливи. Има много 
различни процеси, които се самоизтъкват: „лесен и сигурен начин да бъдете щастливи”. 
Ала те се основават на илюзия. Нека разкъсаме воала на илюзията, за да видим 
божествената същина, скрита отзад.  

Илюзията понякога донася щастие, друг път проблеми. Понякога, когато сме от 
щастливата страна, чувстваме: “О, колко е хубаво!” А когато срещаме трудности си 
мислим: “О, колко е зле!” Ала духовност, йога означава: бъдете свързани и гледайте по 
еднакъв начин на всичко, което ви сполита.  

Ако виждате божествената подредба скрита зад всичко, значи съумявате да 
прозрете същината. Нашият взор трябва да бъде толкова остър, че Кришна да не може 
да се скрие. А подобна визия можем да получим чрез един специален мехлем. Когато 
имате някаква болест а очите, вие ги мажете с лечебен елей. Преманджана чхурита 
бхакти вилочанена/ сантах садаива хридайешу вилокаянти/ ям шямасундарам ачинтя 
гуна сварупам/ говиндам ади пурушам там ахам бхаджами39 – ако очите ви са 
помазани с елея на према, тогава винаги ще сте способни да виждате Шямасундара 
Кришна в сърцата си. Каквото и да се случва навън.  

“Знай, че всички състояния на съществуване – независимо дали в гуната на 
добро, на страст или на невежество – се проявяват чрез Моята енергия.  С една дума, 
Аз съм всичко, но в същото време съм независим. Аз не съм подвластен на гуните на 
материалната природа, напротив, те са вътре в Мен.”40 

Кришна е всичко, но не всичко е Кришна. Всяко едно събитие, всяко едно нещо, 
всяка една възможност, които ни сполитат - нека да виждаме в тях божествената 
подредба, но не бива да се отъждествяваме . Нищо не може да съществува отделно от 
Кришна. Той дава дефиницията за илюзия в „Шримад Бхагаватам”, казвайки: “Ако 
нещо привидно изглежда, че съществува независимо от Мен, знай, че това е илюзия.” 
Илюзията ни създава проблеми, а Кришна ни дава подслон. Кришна е наречен Бхакта 
Ватсала. Това означава Закрилникът на преданите, Спасителят на отдадените. Когато 
нашият живот е щастлив и уравновесен, ние с лекота забравяме за Него. Но в 
трудностите е толкова лесно да Го помним! Толкова е лесно да Го помним! При все 
това, помненето би могло да поеме в две посоки. В едното настроение Го обвиняваме, а 
в другото Му се молим. Трябва да следваме примера на Кунти Деви. Защото след като 
Пандавите оцелели през всичките трудности на изгнанието в джунглата в продължение 
на толкова много години – смъртна опасност, убийства, криене, какво ли не – толкова 
много неволи, когато животът й се стабилизирал, тя започнала да се моли: “О мой 
                                                 
39 “Брахма Самхита” 5.38 
40 „Бхагавад Гита” 7.12 
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Господи, моля те, изпрати ми още беди! Тогава бях способна да ти се моля толкова 
искрено. Усещах Те толкова близък. Сега се чувствам в безопасност, всичко е уредено, 
а аз съм толкова далеч от Теб! Моля те, дай ми още трудности!” Каква красива 
молитва! Ние винаги се молим: “О мой Господи, моля те, отнеми проблемите ми! 
Неспособен съм да се съсредоточа върху Теб от толкова много проблеми.” А Кунти 
Деви казала: “Дай ми повече грижи, защото когато съм по-притеснена, мога да мисля за 
Теб по-проникновено.” Нима не е така? Такъв е нравът човешки. Когато имате нещо, 
вие не го цените. Но започне ли да ви липсва – незабавно го оценявате. А това е и 
определението за ваишнава: трябва да имате такъв характер, че когато присъствате в 
дадено обкръжение, никой да не ви забеляза, ала когато отсъствате, всички да говорят 
за вас, защото липсвате на всекиго. Такава е духовната школовка. Материалната 
школовка е: когато се появя в обществото, всички трябва да насочат вниманието си към 
мен! Променете този начин на мислене! 

“Всичко идва от Мен, но недей да идентифицираш всичко с Мен.” Кришна 
присъства, обаче като приятел. Разбира се, не е грешка ако не се молите за повече 
трудности в живота си. Достатъчно си имаме! Имаме много да отработим. Ала с 
божествените благословии ще можете да се справите. Дори от бедствие може да се 
излезе с победа. Защото в крайна сметка всичко е проявление на божествената воля, на 
космичния танц… 

 
 
 

11. Трябва да си някакъв, за да разпознаеш друг такъв 
 
 

Кришна казва: „О сине на Притха, знай, че аз съм първоначалното семе на 
всичко съществуващо, разумът на интелигентния и силата на всички могъщи 
мъже.”41  

 Изначалното семе на всичко съществуващо – това е един вид концепция за 
бащата, за Върховния Отец. Цялото огромно дърво е скрито в малкото семенце. От една 
малка семка израства необятно дърво. Силата, която се крие в това, е божествена сила. 
Кришна се проявява в цялото битие.  

И Той е „интелигентността на интелигентния”. Как разпознавате 
интелигентността? Ако вие също сте интелигентни. Ако сте глупави, не разбирате кой е 
интелигентен и кой не е. Но ако сте интелигентни, веднага ще схванете: “Този човек е 
мой тип.” Защото имате един и същи вкус, едно и също разбиране, едно и също 
настроение.  

А как да разпознаете Кришна? Как да разпознаете върховната интелигентност? 
Ако и вие притежавате върховна интелигентност. Човек е способен да осъзнае Бога, 
защото носи нещо божествено в себе си. Ала хората са много специален вид. Те са 
смесица: една част от тях е божествена, но голяма част е животинска. Разликата е 
единствено в пропорциите. По-животинска, по-малко духовна; или по-духовна, по-
малко животинска. Такива са човешките същества: полу-животни, полу-ангели. Обаче 
ангелите никога не спят.  

Така че най-напред трябва да пречистим съществуването си. Трябва да следим 
собственото си съотношение между животинско и духовно. И трябва да прилагаме 
интелигентността си във връзка с върховната интелигентност. Защото на друго място 
Кришна казва: “дадами буддхи йогам там – Аз ще им дам интелигентността, чрез 

                                                 
41 „Бхагавад Гита” 7.10 
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която ще могат да Ме постигнат.”42 Така че дори съдържанието на мозъка ви идва от 
Него. Недейте да пропилявате, недейте да злоупотребявате със способностите си. 
Защото нашата интелигентност също е Кришна: “Аз съм интелигентността на 
интелигентния.” Най-напред трябва да станем интелигентни хора, а сетне да разберем, 
че тази интелигентност също е божествена. Затова е казано, че в определени случаи 
можем да се вслушаме и да последваме съвета на интелигентността като че следваме 
съвет на гуру. В много случаи не можем да се консултираме с духовен учител. Но в 
такъв момент можете да се посъветвате със своята чиста интелигентност, с чистото си 
разбиране.  

 
 
 

12. Истинската сила 
 

 
Кришна казва: „Аз съм силата на силния, освободен от страсти и желания.  Аз 

съм сексуалният живот, който не противоречи на религиозните принципи, о 
господарю на Бхаратите, Арджуна.”43 

Силата много високо се цени в света. Обикновено високо се ценят знанието, 
силата, властта и времето. Хората отсъждат нещата според различни ценностни 
системи. Брамините преценяват превъзходството въз основа на знанието. Който е по-
учен е и по-уважаван. Изключително полезен принцип. Кшатриите съдят по силата. 
Ваишйите – по парите. А шудрите – по възрастта. И всеки събира богатствата си в 
съответствие с тези различи нива. Ако сте на нивото на шудра не правите нищо друго, 
освен да остарявате; просто трупате години. Ако някой има умствената нагласа на 
ваишйя, той трупа пари, богатства, притежания. Това е много разпространено в наши 
дни: имам толкова много, аз съм богат, аз съм велик. Разбира се, друго е да ти е пълен 
джобът; съвсем различно се чувстваш, ако джобът е празен. Шрила Прабхупад казва, че 
е признак на интелигентност винаги да имаш по нещо в джоба си. А парите, 
богатствата са нещо много сладко и привлекателно! Можете много силно да се 
привържете към тях. Ала спомняте ли си, когато умря Мао Дзе Дун, започнаха да съдят 
„бандата на четиримата”. И едната от тези четирима беше съпругата на Мао Дзе Дун. 
Зад велик мъж стои велика жена. Тя била много силна и когато я запитали: “Кое е най-
привлекателното нещо на земята? Сексът ли?” тя отвърнала: “Това е нищо!” и казала: 
“Властта! Това е истински привлекателното!” Така че кшатриите търсят власт. Те 
искат да имат влияние. Да властват над хората – това ги запленява повече дори от 
сексуалния живот или от парите… Власт! Но това е глупост. Ние трябва да станем 
минимум брамини, защото брамините събират богатство от знание, от реализации. 

Добре, но тогава къде да поставим ваишнавата? Ваишнавата не е шудра, нито 
брамин, нито кшатрия, нито такъв или онакъв? Какво е богатството на един ваишнава? 
Какво събира той? 

Бхаки Шакти: Према-бхакти. 
Тиртха Махарадж: О, това би било хубаво! Ала на практическо ниво той 

събира служене. А неговото богатство е предаността му. По този начин можете да 
надхвърлите тези човешки категории.  

„Аз съм силата на силния.” Обаче ако сте силни, трябва да сте лишени от 
страсти и желания. Това е истинската сила – когато не изпитвате нито желание, нито 
страст. Ако сте наистина отдадени, нищо не може да ви нарани. Такава е силата на 
                                                 
42 “Бхагавад Гита” 10.10 
43 „Бхагавад Гита” 7.11 
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преданоотдадения: той е напълно отдаден и се намира изцяло под закрилата на Бога. 
Това е истинската сила.  

Но след това Кришна продължава с думите: “Аз съм сексуалният живот, който 
не противоречи на религиозните принципи.” Обикновено хората смятат сексуалния 
живот за един вид табу и понякога е много трудно да се говори за това. Ала то е просто 
част от живота, която трябва да бъде регулирана в съответствие с божествените 
принципи, за да се постигне целта. Сексуалният живот е много важен, когато искате да 
влезете вътре в материалния капан. Защото ако майка ви и баща ви не са имали 
сексуален живот, вие е нямало да се появите. Така че за влизане на материално ниво 
той е необходим. Обаче, когато искате да се измъкнете от този капан, не е чак толкова 
необходим. Така че трябва да изберем посоката: навътре или навън?  

 
 
 

13. Мил като гълъб, умен като змия 
 

Смирението е велик ключ към успеха. Смирение, обаче, не означава глупост. 
Разказвал ли съм ви историята за змията? Имало една змия, която живеела малко 
встрани от селото. Била глава на семейство, грижела се много добре за съпругата и 
децата си. Обитавали една изоставена самотна къща. Змията била толкова страшна, че 
хората винаги заобикаляли мястото, понеже се страхували да не бъдат ухапани. От 
време на време змията се показвала навън и съскала; всички много се боели от нея. 
Веднъж отново била излязла на обиколка. Не щеш ли, забелязала някой да приближава 
без никакъв страх. Тя се вторачила: що за чудо?! В нощната тъма забелязала сияйни 
одежди в шафранен цвят. Безстрашно приближавал един санняси. Кобрата се 
окопитила, разперила качулката си и се опитала да спре саннясина, намеквайки: “Това е 
моя територия! Не пристъпвай!” Тогава свамиджи казал: “Мой скъпи синко, колко се 
радвам, че те срещнах! Ти си такова прекрасно божие създание!” Змията рекла: “Нима 
не се боиш от мен?” “Ни най-малко, скъпи мой! Ти си душа, аз съм душа, ние сме едно, 
имаме един и същи отец, така се радвам да те срещна!” Змията била смаяна: “Как така?! 
Той не се страхува от мен, отнася се с мен така внимателно, така добре!” Тя незабавно 
разбрала, че се е натъкнала на велик светец, и веднага му се отдала: “Искам да те 
приема за свой гуру. Моля те, наставлявай ме! Какво трябва да правя?” Гуру започнал 
да й дава напътствия: “Прави това, прави онова... Знаеш ли, съществува такова нещо 
като ахимса, обаче ти си грихастха, така че трябва да се грижиш за семейството си… 
Ще ти дам тази мантра, повтаряй я и извършвай духовните си практики. Аз ще се върна 
след година и тогава ще поговорим.” Свамиджи останал да преспи за през нощта и на 
следната заран продължил пътя си.  

Кобрата се вглъбила в дълбока медитация: “Гурудев ми дари благословиите си! 
Аз повтарям тази мантра и чувствам такава силна любов към всички живи същества.” 
Тя дотолкова потънала в тези чувства и мантри, че започнала да пренебрегва своята 
дхарма. Преди била силна, дълга, могъща, но сега си помислила: “О, моят Гурудев е 
толкова слаб, толкова малко яде, толкова е аскетичен” и започнала да следва неговия 
пример. Минавали седмици и месеци, а тя все по-малко се хранела, губейки силата и 
могъществото си. Преди от време на време донасяла някаква храна за семейството си; 
сега съпругата се сърдела: “Пак ли тези мантри!? Не носиш вече птици?! Децата умират 
от глад! Защо пренебрегваш задълженията си?!” Змията отвърнала: “Разбираш ли, моят 
гуру така ми каза и аз искам да стана добър преданоотдаден.” Тя престанала не само да 
храни семейството си, но и да съска на хората. Затова хлапетата от селото събирали все 
повече смелост, отначало започнали да хвърлят камъчета по нея, а по късно я замеряли 



 82

и с тухли. Понеже тя не им съскала, стремяла се да следва ахимса, хранела се само с 
трева. Снагата й била съвсем измършавяла и цялата в рани.  

Най-сетне годината изтекла. Гуруджи се завърнал. Той потърсил своя красив, 
силен, строен ученик…. Ала видял само някаква хилава аскетична змия, която се 
криела в храстите. Той запитал: „Какво се е случило с теб? Нима това си ти!?” “Да, да, 
гуруджи, толкова се радвам, че дойде,” но гласът й едва се чувал, толкова била 
немощна. После започнала да разказва какво се било случило с нея: “Виждаш ли, аз 
винаги си повтарях мантрите, промених си хранителните навици... Обаче имам един 
малък проблем: момчетата започнаха да ме замерят с камъни.” А гуру останал много 
недоволен. “Добре, аз ти казах да следваш ахимса, но не съм ти казвал да спреш да 
съскаш!” 

Каква е поуката от тази история? Смирение не означава глупост. Смирението 
трябва да се практикува спрямо светците. Обаче можете да се борите за правата си. Не 
се налага да хапете хората, но можете да съскате. Бог Исус е казал: „Бъди мил като 
гълъб и умен като змия.” Можете да имате и двете качества.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

14. Човек за човека е вълк 
 
 

(продължава от предния брой) 
 
Въпрос на Рамвиджай: Относно смирението. Тази тема ми е много трудна за 

разбиране, и особено балансът между смирението и глупостта. Например, Исус казва: 
“Ако те ударят по едната буза, подложи и другата.” И честно казано, на мен това ми 
харесва. Може би е глупаво, но го считам за начин да оставиш кармата си да се оттече. 
Защото ако те удрят, това не е без причина. Всичко си има причина. И ако аз получа 
удар, отвърна ли на този удар, ще последва нов. Също така, понеже моята натура не е 
натурата на боец, може би бих предпочел да посрещна камъните на децата в примера 
със змията вместо действително да навлизам в конфликт. От друга страна знаем съвета 
на „Бхагавад Гита”, че не винаги е добре да се приема безропотно онова, което те 
сполита. Ако може малко повече озарения как да преценяваме правилно и как да 
действаме правилно, без да объркваме това да си много смирен с това същевременно да 
не генерираш карма, но и да не си глупак.  

Тиртха Махарадж: Този идеал, който ти спомена от Библията, да подложиш и 
другата си буза – чел съм го много пъти и съм го чувал много пъти, но мога да кажа, че 
не съм го виждал на практика. Защо е така? Защото е погрешна идея? Не мисля. Обаче 
е твърде висше. Твърде висше! Твърде висше, за да повярваш, че действа.  

Мога да спомена някои примери. Да речем, веднъж един бхакта пътувал в 
метрото. То било полу-празно, той бил седнал, когато един едър мъжага дошъл пред 
него и му казал: “Искам да седна точно тук.” Бхактата отвърнал: “Да, заповядай, 
седни на моето място.” И кавгаджията бил толкова удивен, че няма как да се скара с 
този човек, че останал смаян! Така че понякога ненасилието действително работи.  

Но стандартът е твърде висок – да обърнеш и другата буза. В Унгария 
определяме границата на търпението и смирението с израза: “Можеш да цепиш дърва 
върху гърба му.” Търпеливият човек е такъв – можеш да цепиш дърва върху гърба му. 
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Това също е висше! Имах приятел, който беше такъв. Много хора изпробваха това на 
негов гръб и той известно време търпеше. Обаче после каза: “Стига вече! Край.”  

Разбира се, смирението е рискована игра. Защото ако си смирен, показваш 
слабостта си. Слабост в смисъла на „Аз не се бия.” Когато вълците се бият, те са много 
силни и свирепи животни. Ако единият усеща: „Победен съм,” той подлага шията си: 
“Можеш да ме захапеш за врата.” Но какво се случва тогава? По-силният, победителят, 
не го захапва. А какъв е материалният стандарт сред хората? Биеш се, губиш, даваш си 
врата, и те захапват! Хомо хомини лупус – човек за човека е вълк. Понякога човешките 
същества са по-лоши и от зверовете. Онова, което е съвсем естествен стандарт за 
животните, е твърде необичаен стандарт за хората. Ако сте смирени спрямо вълци и 
глупци, ще изгубите.  

Ала за справяне с подобни ситуации има добър съвет: прави разлика между 
действието и извършителя. Защото може да не си съгласен с действието, но при все 
това трябва винаги да уважаваш човека. Дори и в трудни моменти, дори когато ни 
атакуват. Можеш да се защитаваш, но трябва да храниш добри чувства.  

Така че смирението трябва да се прилага във вярната компания, където с него 
няма да бъде злоупотребено. Ако някой злоупотребява със смирението ви, стремете се 
да избягвате подобна ситуация. Споделям твоето мнение, аз също не бих се сражавал. 
Но ако някой е воински тип, няма проблем, нека се сражава.  

Има и друга история, тя е много красива: в джунглите на Южна Америка 
няколко християнски мисионери създали мисия. И този войник, който преди залавял 
индианци, по-късно станал монах и отишъл на същото място в джунглата, в 
индианската мисия. По някакви политически причини било взето решение мисията да 
се затвори. Висшият свещеник и политиците им казали: “Прекратете!” Но разбира се, 
те не искали да спрат, защото онова, което правели, било прекрасно! Затова срещу тях 
била изпратена войска, а монасите и людете от мисията се подготвяли да я посрещнат – 
всеки според природата си. Възрастният отец правел пуджа. Той бил брамински тип, 
затова правел пуджа – отслужвал литургия, молел се и пеел. А този, новият член на 
мисията, който преди бил боец, какво правел? Той организирал отбраната! Учел 
малките деца как да се бият и как да си служат с оръжие. Така че той прилагал своите 
способности за същата цел. Бихме могли да наречем това насилие, но аз го наричам 
служене. Това е смирение – да защитиш мисията.  

И така, в съответствие с навиците си, с нрава си, със своята гуна, можем да 
вземем участие в духовните си практики. Нашето смирение е в опитите ни да 
удовлетворим Шри Гуру, Шри Кришна, ваишнавите – Хари, гуру, ваишнава – и трите. 
Смирението е входната такса за божествената сфера. Не пропускайте да платите цената. 

 
 
 

15. Трудните моменти в духовната практика 
 
 

Въпрос на Бхакти Шакти: Искам да попитам какво би могло да помогне, какъв 
е вашият съвет ако понякога стане трудно човек да изпълнява своята садхана...? 

Тиртха Махарадж: Прави я по-усърдно! 
Бхакти Шакти: ... или започне да пренебрегва задълженията си..? 
Тиртха Махарадж: Недей да постъпваш така! Ти попита за съвет. Това е 

съветът. 
Бхакти Шакти: Да, но аз имам предвид дали има някакъв инструмент, който би 

помогнал? 
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Тиртха Махарадж: Бъди по-сериозна. По-решителна. Не си играй с огъня. 
Защото ако си играеш с огъня, ще се опариш. Ако си мислиш: “Е, нека бъдем малко по-
гъвкави по отношение на правилата. Не бива да сме фанатици на тема садхана, ние сме 
рага-марга бхакти, следваме пътя на спонтанността. Садхана е за начинаещите. Сега, 
след като измина вече половин година…” Не прави това.  

Но разбира се, има някои трудни моменти, трудни периоди в нашия духовен 
живот. По-време на тях трябва да бъдем още по-бдителни. Резултатите идват от 
отглеждането. Дори и да не можем да посветим изцяло енергията си на определен вид 
служене, нека извършваме някакво друго служене. Поне нещо трябва да правим 
изключително сериозно. И с негова помощ малко по малко ще се върнем до предишния 
стандарт. Защото знаете кои са трите основни причини някой да прекрати напредъка си 
в духовния живот. Кои са те? 

Крипадхам: Апарадха? 
Тиртха Махарадж: Това е третата.  
Крипадхам: Да занемари садханата си. 
Тиртха Махарадж: Да. А коя е първата? Първата е, когато твоите сукрити, 

духовните ти заслуги, се изчерпат. Свършат ли се сукрити, ти спираш. Но спечелиш ли 
нови заслуги, продължаваш. Садхана ти дава повече сила; изоставиш ли садханата, 
губиш силата си. Заемеш ли се отново с нея, същата сила се връща при теб. 
Проблемната точка е апарадха. Това трябва да бъде избягвано. Общувай повече, моли 
се повече, мантрувай повече. Постарай се да създадеш около себе си такава атмосфера, 
в която да можеш дълбоко да се потопиш. И чакай… 

Бхакти Шакти: Да чакам какво? 
Тиртха Махарадж: Да дойде милостта.  

 
 
 

16. Венецът на природата 
 
 

Въпрос на Крипадхам: Знаем историята за Брахма в кришна-лила, когато той 
откраднал другарчетата на Кришна, без да знае, че това е Кришна. Знаем също така, че 
Брахма е най-висшето същество във вселената. Освен това знаем, че той е един от 
основоположниците на нашата сампрадая. Как става така, че Калия, който е демон в 
кришна-лила, получава пряко милостта от лотосовите нозе на Кришна, а Брахма дори 
не схваща, че това е Кришна? Не разбирам защо Кришна е решил да танцува върху 
главите на Калия, а с Брахма забавлението Му е било съвсем друго. Нали Калия е 
демон, а Брахма е преданоотдаден!  

Тиртха Махарадж: Да, но те са имали да изпълняват различни роли. А пък и 
Сарасвати не е присъствала в лилата. Сарасвати е шакти партньор на Брахма. Обаче 
нагапатните, съпругите на Калия, са присъствали в Калия-лила. И така, Калия бил 
твърдоглава змия. Но жените му били толкова предани на Кришна, че Го умолявали: 
“О, недей да погубваш съпруга ни! Ако той умре какво ще стане с нас!?” Обаче, знаете, 
Кришна бил в опасност, защото змията Го била обвила в пръстените си, затова Той 
решил да направи нещо. Ала съпругите плачели толкова затрогващо, че Той не могъл 
да устои. Жените предложили: “Знаем, че нашият Калия има много глави, и във всяка 
глава – лоши мисли към Теб. За него има само един начин да се отърве от тези лоши 
мисли – ако, танцувайки, Ти ги изриташ от главите му.”  

Така че ако се намесят дами, лилата става по-нежна. Ако жените не били там, 
Кришна просто на бърза ръка би приключил с него. Но понеже те с такава преданост се 
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молели на Кришна: “Моля не убивай този глупец Калия! Нужен ни е!” Кришна 
отвърнал: “Добре, но тогава какво да правя?” “Танцувай върху главите му!” По този 
начин, чрез благословиите на неколцина преданоотдадени – на преданоотдадените 
съпруги – Калия получил този толкова специален досег до нозете на Кришна.  

И така, какво можем да сторим? За мъжете бхакти има два варианта: ако сте 
глупави, вземете си добра преданоотдадена съпруга; ако не сте толкова глупави, не е 
необходимо.  

Крипадхам: Но в крайна сметка, доколкото аз знам, Брахма не е получил 
милостта от лотосовите нозе на Кришна? 

Тиртха Махарадж: Защо? Защото носел корона на главата си. Най-напред 
трябва да си свалиш короната. Брахма дошъл като господаря на вселената. Вярно, леко 
притеснен: “Дали се справям добре или зле, какво става…?!” ала все пак короната била 
на главата му. Хората са същите, мислят си, че са венецът на природата. Затова сами си 
поставят корона. Обаче опитвали ли сте да се поклоните с корона на главата?! Не става. 
Махнете короната и тогава ще можете да сведете глава.  

Но това е сложна лила. Брахма-лила и Калия-лила са многопластови; можете да 
прочетете за тях в „Търсейки с обич изгубения слуга” от Шрила Шридхара Махарадж. 
Ала най-общо казано, ако имаме приятели, които могат да рекат някоя добра дума за 
нас на Кришна, сме в сигурна позиция.  

 
 
 

17. Те не са оттук 
 
Дамодар: Моят въпрос е защо ние, живите същества, които сме тук, не идваме 

директно оттам, от духовния свят?  
Тиртха Махарадж: Ами откъде? Ние идваме директно, но въпросът е коя е 

началната точка. Дестинацията е ясна – това е материалният свят. Но началата точка 
вероятно е малко мъглява за някои. Обаче ако разгледате версията на Чайтаня 
Махапрабху за произхода на душата и за изначалната й позиция, тогава картината е 
съвсем ясна. Защото Той казва: “дживера сварупа хая кришнера нитя-даса кришнера 
татастха-шакти бхедабхеда пракаша”44 Това означава, че изначалната позиция на 
духовната душа е, че тя е слуга на Кришна. И изначално тя е татастха-шакти, 
междинната енергия на Бога, едновременно подобна и различна с Него. Считам, че това 
доста ясно обрисува цялостната ситуация: вие идвате директно от духовния свят, обаче 
сте татастха-шакти. Татастха-шакти също е включена в пара-шакти, в 
божествената сфера, но не в самото божие присъствие, в личното Му обкръжение. Това 
е въпрос единствено на сечение, на гледна точка. Следващият път като идем на морето, 
съвсем лесно ще схванете това. Защото, когато вървите по прибоя, понякога ви залива 
водата, а понякога оставате на суха земя – това е татастха-шакти: понякога едното, 
понякога другото. 

Но да си личен придружител на Кришна – това е различно. Оттам не можеш да 
дойдеш. Прахлад Махарадж казва: “Как бих могъл някога да изоставя служенето към 
него?!” Това е един много значим, много красив стих от “Шримад Бхагаватам”: “Как 
бих могъл някога да изоставя служенето към него?!” Ако сте отдадени на своя учител, 
ако сте отдадени на своя Бог– как може изобщо някога да изоставите служенето към 
него?! Онези, които имат личния досег, които са лични спътници, паришади на самия 
Бог – те никога не могат да Го напуснат. Не могат да пропаднат. Казано е: “Във 

                                                 
44 „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 20.108 
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Ваикунтха дори и листата не падат.” Те са вечнозелени, всичко е вечно свежо. Как биха 
могли дживите да паднат оттам, след като дори листата не падат? Това е невъзможно.  

Ала когато се намирате в междинната позиция, понякога вълните на илюзията 
идват и ви отнасят, взимат ви да поплувате. Но ако вие решите: “Не. Аз искам да се 
върна. Не желая да слугувам на този океан от илюзия”, тогава Маядеви ще разбере: 
„този не е мой слуга” и океанът ще ви изхвърли навън. Това означава, че ще паднете от 
своята илюзорна позиция. Ала това пропадане е извисяване, то е скок. 

Ямуна: Садху Махарадж също каза, че ние трябва да докажем на мая колко сме 
й безполезни, за да може тя да ни изхвърли. 

Тиртха Махарадж: Нещо такова. Но за това не е нужно да полагате кой знае 
какви усилия. Повечето от бхактите са съвсем безполезни; не от духовна, а от 
материална гледна точка. Защо? Защото те не са оттук. Те са странници, чужденци в 
тези земи. Вие сте тук по погрешка, това не е вашата родина. Но веднага щом се 
завърнете в истинския си дом, се чувствате на място. Тогава незабавно откриваме и 
своята пригодност – как можем да бъдем полезни в служенето към Кришна. Можем да 
бъдем полезни ако Му се отдадем. Той ви очаква. В това е красотата на процеса 
бхакти. Не сме ние тези, които очакваме Бога, а Бог е този, който ни чака. Разбирате ли 
колко дълбоко е това? Онзи, който е по-висш от нас, проявява грижа, Той ни очаква, за 
да се присъединим към кампанията Му! Недейте да Го карате да чака твърде дълго. 
Защото незабавно щом постигнем своето вечно местоназначение, животът ни ще 
намери своята пълнота. 

Яшода: Аз искам да попитам какво е екстаз... 
Тиртха Махарадж: Екстаз е онова, което чувстваш в края на киртана.  
Яшода: … и защо има страх от него? 
Тиртха Махарадж: Защото е непосилен. Защо има страх? Защото нямате вкуса 

към него. Добием ли този вкус, няма да можем да живеем без него. 
 
 
 
 

18. Най-важната съставка 
 

 
Въпрос: Бих искал да ни разясните значението на онези чисто материални неща, 

които трябва да изпълняваме, следвайки духовния път. Имам предвид хигиена на 
тялото, миене на зъбите, поддържане на ред у дома – на тези най-простички 
материални неща и какво е тяхното значение? Защото някой може да си рече: “Окей, аз 
седя и мантрувам, свързвам се с Господ, поливам цветето на своята преданост, обаче 
изоставям всичко друго.” Това препятствие ли е по пътя? 

Тиртха Махарадж: Ако имаш послушна съпруга - не. Аз мантрувам, пък 
другите работят – хубаво разпределение. Съгласен съм, че духовният ни напредък по 
някакъв начин се проявява в действията ни, отразява се в обстоятелствата наоколо ни. 
Ако вътре в нас цари порядък, отвън също ще е подредено. Но ние приемаме и 
следваме някакви материални стандарти единствено заради онези, които нямат друго 
мерило освен материалното. Защото повечето хора са с разбирането, че ако това е една 
прилична книга, то следователно и религията е читава. Много е лесно да се съчетае 
опитността с определено мнение.  

Същевременно в традицията се казва, че с черни нокти не можеш да се върнеш 
във Ваикунтха. Дори шастра, ачариите и извисените учители се налага да образоват 
людете за съвсем основни неща. Но ако духовният учител дискутира въпроса как да се 
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поддържа ред в храма, това не означава, че такова е нивото му. Или ако готвите заедно 
с духовния си учител, не бива да си мислите, че притежавате една и съща способност да 
разбърквате дала. Опитайте, неговият дал ще бъде различен. Защо? Заради 
способността му да разбърква? Или може би заради чистите нокти? Не, уверен съм, че е 
заради чистото сърце. Така че ако поддържате ноктите си в изрядна чистота, но сте 
неспособни да пречистите сърцето си, потропвате на дверите на Ваикунтха: “Аз 
дойдох! Вижте ми ноктите. Добре ли е така?” Те ще отвърнат: “Съжаляваме. Връщай се 
обратно! Още няколко обиколки там долу.”  

При все това, по някакъв начин трябва да обявим поголовна война на илюзията, 
така че никаква илюзия да не може да се промъкне нито под ноктите ни, нито в сърцата 
ни, нито в съзнанието ни. Чистотата е близо до божествеността. Защото ако отвън цари 
безпорядък, ще бъде много трудно да поддържаме вътрешна хармония. Най-напред ще 
се появят валма смет по ъглите, сетне навсякъде; а после ще плъпнат и червеи. Така че 
доколкото ни е по силите трябва да се стремим да постигнем ниво саттва.  

Тялото е система, която действа според енергийния внос. Ако вкарваме лоша, 
покварена, неподходяща енергия в системата си на каквото и да било ниво, това ще има 
своя ефект. Затова умиротвореното обкръжение може да спомогне нашето духовно 
развитие. В шастра има препоръки каква трябва да бъде обстановката: прекрасно, 
усамотено кътче с чуруликащи птички и с лебеди, плаващи по недалечното езеро. 
Повърхността трябва да е равна, да няма камънаци и трънаци, и никакви притесняващи 
елементи. Никакви хора. Никакъв шум. И никакви двадесет сантиметра сняг – това е 
строго забранено! Там бихте могли надълбоко да навлезете в своята медитация. А с 
какво разполагаме? София. Шум. Народ. Никакви лебеди – голям проблем! Никакво 
птиче чуруликане, единствено гракането на гаргите.  

Така че понякога не можем да осигурим всички необходими съставки, но трябва 
да разполагаме с единствената най-важна съставка, а именно отдадеността. Чрез 
отдаденост дори и грешките се превръщат в украшения. 

 
 
 

 
19. Консенсус, не компромис 

 
 
Въпрос: Ако някой иска да направи компромис, да запали цигара, само едничка 

за днес, или само една бира – в този смисъл по какъв начин влияе материалната чистота 
върху пътя? В същото време си мислим, че ще изпеем няколко песни, ще си кажем 
мантрите и всичко ще бъде отмито. 

Тиртха Махарадж: Без съмнение святото име е много могъщо. Започнеш ли да 
следваш практиката, правилата и предписанията, можеш бързо да надскочиш 
предишната си позиция. Аз не харесвам компромиса, защото компромис означава, че 
трябва да се откажеш от нещо. Но ми харесва консенсусът, което значи, че и двамата се 
съгласяваме по определени въпроси. Така че вместо компромис трябва да търсим 
консенсус.  

Ала всичко зависи от ситуацията. Например една възрастна, шестдесетгодишна 
дама, вегетарианка от четиридесет години, имаше проблеми с кръвното налягане. 
Докторът й казал: “Понякога можеш да си пийваш кафе.” А тя отвърнала: “Кафе? Та 
това е толкова греховно! Как ще се завърна във Ваикунтха, ако пия кафе?!” Обаче дали 
пиете кафе за собствено удоволствие, за да изпитате усещането; или го пиете вместо 
някакви хапчета, за да регулирате кръвното си – в този специален случай не считам, че 



 88

е пречка. Но ако всички в сампрадаята желаят да си регулират кръвното налягане, 
пиейки какво ли не, това, разбира се, е безсмислица!  

Основното правило е да се спазват всички предписания. В действителност има 
три нива: първото е дхарма, ученията като цяло; след това са правилата и 
предписанията, забраните; а третото ниво са препоръките. Трябва да съблюдаваме и 
трите. Най-общо казано, стремете се да схванете цялата тази структура от красива 
философия и практика. Това е бхакти-дхарма. Сетне, следвайте правилата и 
предписанията, те ще са ви от помощ. Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Винаги мисли 
за Мен. Ако не си способен да сториш това – следвай правилата, тогава ще можеш да се 
доближиш до Мен.”45 Ала в повечето случаи правилата и предписанията ви казват 
какво да не правите. Недей да правиш това! Недей да правиш онова! Тогава какво да 
правя? То е дадено в препоръките. Прави това, прави онова. Тази е позитивната страна 
– дават се някакви добри съвети, които ако се следват, ще се види и резултат. Трябва да 
приемаме всичко в пълнота, не само частична версия: взимате само отделни части от 
цялостната картина, които ви се нравят, и ги практикувате, а за нещата, които не 
харесвате, казвате: “Това е външно.” Не, трябва да приемаме пълната картина.  

Но любовта към Бога в крайна сметка не е въпрос на диета. Тя не е въпрос на 
мода – какви дрехи обличате. Не е въпрос на език – санскрит или пък някакъв друг. 
Въпросът е в трансформацията на сърцето. И цялото познание в тази божествена наука 
– всички правила, предписания и забрани, като и всички препоръки, са за ваше добро. 
Заменете лошия навик с добър. 

А откъде можем да се научим на добрата практика? Именно затова отиваме при 
светците, именно затова общуваме с преданоотдадените. Понякога хората изучават 
езици самостоятелно. Ние имаме един писател, който научил английски самичък в 
затвора. И когато заговорил на някакви англичани, те го запитали: “На какъв език 
приказвате?” Той си мислел, че говори английски, но било нещо друго. По подобен 
начин и вие, ако седнете у дома с „Бхагавад Гита” в ръка да изучавате как се става 
преданоотдаден, Кришна ще ви попита: “Извинявай, що за език говориш?” Ако, обаче, 
имате преподавател, той ще ви каже вярното произношение. Затова се нуждаем от 
инструктори, затова се нуждаем от съратници, затова имаме нужда от духовен учител, 
който ще ни обясни как да проумеем, как да навлезем в дълбочина, как да проникнем в 
тези висши теми. Следвайки съветите на нашите духовни учители, ще съумеем да 
възприемем един по-уравновесен начин на живот, а освен това ще можем да постигнем 
и духовните си цели. Просто като следвате садхана, духовен режим, практика, ще 
бъдете много ефективни в живота си. Ала ако някой не успява да покрие определени 
стандарти, трябва да му помагаме. Времето е на наша страна. 
 

 
 

20. Какво означава истинско развитие 
 
 

Предстои ни една нова година, към нея добавена и вечността. Каква да бъде 
програмата ни за тази година? Да продължаваме да мъкнем тежките товари? Или да 
свалим бремето си…  

Обикновено в края на всяка година хората си правят някаква равносметка, какво 
е темпото на танца: какво се е случило, какво са очаквали; каква е била целта им и 
какви са постиженията им. 
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Не е достатъчно просто да очакваме да ни се случи чудо, самите ние също 
трябва да действаме. Възможността да израстваме и да се развиваме е изключително 
вдъхновяваща за всички нас. Но какво означава развитие? Нима то се изразява в 
някакви постижения, които можем да измерим? В предмети, в цифри или в нещо 
подобно? Всички знаем, че истинското развитие, истинският напредък е нещо друго. 
Моето усещане за истинско развитие е, когато се приближиш повече до Бога, например. 
Или когато нещо, което досега е било недостижимо за тебе, ненадейно се превръща в 
твоя практика. Когато невъзможното става възможно – това е истински напредък. 
Когато повтаряме и вършим едни и същи неща, и изведнъж те се превръщат в екстаз. 
Когато виждаме бхактите около нас все повече и повече като бхакти. Когато сме 
способни да прозрем божествената красота наоколо. Когато разберем, че практическата 
посветеност е истинският отговор на всички въпроси. Или когато проумеем, че 
събирането на съчки за огъня ни дава урок по вечност. Когато махнем някой камък и 
зърнем пълното цяло. Когато, оглеждайки се около себе си, виждаме тези, с които ще 
изживеем живота си в преданост. Истинско развитие е, когато Кришна вече не може да 
се скрие от очите ви. И това не касае само официалните формалности: храма, муртите, 
обожанието, “Бхагаватам” или вашата джапа; но когато се разпростира и обхваща 
всеки един миг от живота ви.  

Желанието е нещо естествено, то е естествен израз на нашата виталност, на 
душата ни. Желанието е съвсем естествено, но какво трябва да желаем? Престиж, слава, 
признание? Лично себеосъществяване, материално удовлетворение или разочарование 
от светското? Пари, жени, репутация? Простота, непорочност, смирение? Вяра, 
надежда, любов? Щастие, щастие, щастие…? За какво да копнеем? Откъдето и да 
тръгнем, стигаме до любовта.Тя е последната дума във всяко едно отношение. 
Способни ли сме да практикуваме божествена любов, всички останали духовни 
практики бледнеят. Тя е велико изкуство; и това изкуство е човешки красиво и 
божествено удивително. Достатъчно за цял един живот.  

Все пак, как да измерим напредъка? Ясно е, че той не е в очевидните неща. Деца 
се раждат, служенето ни става все по всеобхватно, предноотдадени се присъединяват 
към групата – можем да продължим да изброяваме нататък. Ала най-голямото 
доказателство за развитие е рухването на блокажите. Когато бариерите отпадат. 
Виждам по лицата на бхактите, че неразбирането си е отишло. Вътрешните трудности 
са отстранени. Ако имаме една по-проникновена визия и ако се отнасяме един към друг 
по по-ваишнавски, по-духовен начин – това е истински напредък. Ще ви издам една 
тайна. Много пъти сме виждали и чували бхактите да се събират и да обсъждат, да 
взимат някакви решения и т.н. И след като са достигнали до решенията, могат да 
продължават да спорят и да се оплакват до безкрай. Но много, много рядко, на 
практика никога, не съм виждал в краткия си период на предано служене бхактите да 
са се събрали, за да подобрят служенето си; да направят, така да се каже, 
„съревнование”, кой ще мантрува светите имена по-вглъбено, по-посветено и по-
божествено. Затова ще ви цитирам ред от едно писмо: “Нека споделя една тайна. Аз 
също се опитвам, и то с известен успех, да мантрувам повече кръгове, и за пръв път 
чувствам истинско щастие, вътрешно удовлетворение и онзи по-висш вкус, който е 
невъзможно да бъде изразен с думи.” Какво можем да кажем?! Джай Радхе… Аз считам 
това за истински напредък. Ако някой се доближи до този по-висш вкус, нима имаме 
нужда от каквито и да било други доказателства? Нима се нуждаем от каквито и да 
било други постижения? Ако сте удовлетворени, мигар имате нужда от още нещо? 
Мисля, че не. Тогава ще сме напълно щастливи. 
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21. Няколко добри думи 
 

Трябва да забележим кое служене ни кара да вървим напред, но дори още по-
важно от това е кое служене е скъпо на Кришна. Нещо може да е привлекателно за мен, 
но дали е привлекателно за Кришна – това е главният въпрос. 

През предстоящите години, скъпи бащи и майки, възпитавайте децата си така, че 
да бъдат честни и благонадеждни хора, както и добри бхакти. Не бива да забравяме 
това минимум двадесетгодишно задължение. След това ще видите как ви се отплаща 
вложеното. Доколко вашата посветеност е пуснала корен в сърцата на децата ви. Моля 
ви, споделяйте с останалите онова, което сте проумели и усетили. Ако има някакъв 
опит, има и какво да се сподели. Изучавайте писанията и се стремете дълбоко да 
почувствате, че те са пряко обожание на Божествената Двойка и че едно подобно 
жертвоприношение също е посветено директно на Тях. Грижете се да подобрявате 
личния си живот, но освен това подпомагайте и развитието на мисията. И не си 
мислете, че нещата са прекалено сложни. Ако самите вие станете малко по-добри 
бхакти, малко по-щастливи хора, това е голям принос. Духовното единство носи 
невероятна сила, която помага да се избегне дисхармонията. Можете да допринесете и с 
някаква практическа работа.  

Винаги трябва да мислим за следващото поколение, което идва след нас. 
Давайте на новите преданоотдадени същото, което сте получили самите вие – същото 
внимание, същото щастие, същото служене, което са ви дарили другите бхакти. 
Съхранявайте постигнатото и го умножавайте. Ако сте посели някакво семе, то ще даде 
плодовете си след време. Оценявайте всички резултати, колкото и малки и 
незначителни да ви се струват, понеже те са дадени от Кришна. Трябва да сме способни 
да споделяме щастието от божественото служене с другите. Подпомагайте напредъка 
на останалите – това ще ви донесе истинско удовлетворение. Аз съм заедно с вас в 
служба на красотата и любовта. 

И бих искал да благодаря на всички ви за вашето служене през всички тези 
години. Вие вършите велики неща. Илюзията е много привлекателна и е способна 
напълно да погълне своите слуги. Затова е истинско чудо ако някой иска да се измъкне 
от очарованието й и да вземе решението: „Аз искам да посветя живота си на 
божествено служене.” Обикновено задължението на духовния учител не е да казва 
мили, добри думи за бхактите. При все това трябва да знаете, че вашите духовни братя 
и сестри много високо ви ценят. Те виждат във вас пример. И още нещо трябва да ви 
кажа, този път като приятел: че вашият духовен учител много ви обича. Софийското 
настроение е толкова важно за бхактите в Унгария, че те го ценят като най-висшата, 
най-пламенна същина. Някой ви закриля от всички лоши влияния.  

 
 
 

22. Религия, мистицизъм и бхакти 
 

 
След толкова много години, отново сме тук заедно. Кое е по-силно – миналото, 

настоящето или бъдещето? Къде да открием Бог – в миналото, в настоящето или в 
бъдещето? В настоящия миг. Това означава, че се нуждаем от бхакти школата на йога. 
Защото религията казва, че можем да намерим Бог в миналото. Мистицизмът казва, че 
можем да го открием в бъдещето. Бхакти, пътеката на божествената любов казва, че 
можем да го намерим тук и сега.  
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В това е нашият шанс да изживеем един пълен, цялостен настоящ момент. А 
най-добрият начин да Го открием е да пречистим виждането си. Върховният Бог е 
скрит по толкова много начини. На толкова много места се крие Той. И особено къде? 
На практика Той се крие в сърцата на чистите предани. Също така е казано, че и 
чистите предани са в Неговото сърце. Така че когато и да се приближим до Бога това 
означава, че се доближаваме също и до Неговите спътници. А когато се доближим до 
спътниците му значи, че се доближаваме и до Него.  

Затова практикувайте бхакти. Защото посредством религията можете да станете 
последовател на дхарма - човек, който е отговорен, който изпълнява дълга си. Такъв 
човек се нарича дхармачари – който живее в съответствие с дхарма. Това е много по-
добре от адхармачари – човек, който не живее в съответствие с дхарма. Но да станем 
просто последователи на дълга е скучно за Кришна.  

Ако си мистик ще живееш в мъгла. Но бхакти може да разчисти тази мъгла. 
За да открием Бог не в миналото и не в бъдещето, а в настоящия момент, ние 

трябва да приложим този много специален метод – божествената любов. В повечето 
случаи религията е начин да се съхрани дадена култура; в повечето случаи 
мистицизмът е начин да се пропусне целта; ала бхакти би трябвало да бъде пряк път. 
Ето защо това е религия отвъд религията, мистика отвъд мистицизма. Раджа видя 
раджа гухям46 – царят на познанието и царят на мистицизма. Такъв е нашият бхакти 
процес. 

 
 
 

23. Величието намалява за сметка на близостта 
 
 

Махапрабху посетил едно място, недалеч от Джаганнатх Пури. Това място е 
малко селце, но е известно с обожанието на муртито на Бог Вишну, което се намира 
там. А, знаете, Вишну се проявява в цялото си величие? Той е Върховният Господ. 
Появява се с четири ръце. Точно както детето казва: “Дай ми едно, дай ми друго”- за да 
напълни и двете си ръчички; добре, че нямат по четири ръце, защото тогава щеше да 
трябва да работите по-усилено да ги задоволите. Но когато Бог Вишну идва, Той е с 
всичките си четири ръце, с които прегръща целия свят; целият свят е жив в Неговите 
ръце. Всичко е обгърнато от Него. Той е едно красиво, голямо, тъмно божество с 
четири ръце. Там тече величествено обожание. Ала когато Махапрабху влязъл в храма, 
Той отдал почитания, но някак не бил удовлетворен. “О, мой Господи,” казал, “защо се 
криеш от мен? Защо ми показваш тази външна, божествена, четириръка форма? Защо 
не ми покажеш истинския себе си?” И тази молитва била толкова силна, че в този миг 
двете външни ръце на муртито отпаднали. Тогава се проявил истинският дивен облик 
на Кришна и Той рекъл: “Не мога да се скрия.”  

Когато Бог идва в образа на поклонник, в образа на преданоотдаден, това е нещо 
много специално. Когато Бог идва като Бог, това е съвсем просто. Няма нищо 
специално, Господ си е Господ. Но когато върховният Бог идва в скрита форма, гупта-
аватар, тогава има много особена причина за Неговото появяване. Когато се проявява 
във великолепието и могъществото си, Той играе ролята на Бог. Това не подлежи на 
имитация, тъй като Той е Върховният, Той може да направи неща, което ние не можем. 
Ала когато Бог идва като поклонник, тогава можем да Го следваме. Можем да вършим 
онова, което Той върши: например, да се молим на муртите двете им допълнителни 
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ръце да отпаднат. Ако молитвата ви е достатъчно силна, това ще се случи. Тази е 
истинската същина на духовния живот – да следваме добрия пример. Когато 
Махапрабху е дошъл, когато Бог е дошъл в образа на поклонник, ние можем да 
следваме примера Му.  

Съвсем подобно е и в християнството. Хората имат смътна представа за самия 
Бог, за Бог-Отец, но имат разбиране за Бога-Син. По-лесно е да следваме някого, който 
е по-близо до нас.  

Точно както в „Бхагавад Гита” Арджуна казва: “Покажи ми Своето божествено 
могъщество.” “Добре,” отвърнал Кришна, “Ще ти покажа нещо. Ала най-напред ще ти 
дам божествен взор, за да можеш да го съзреш.“ Дал му взора, а сетне проявил 
божественото си великолепие. Тогава Арджуна се уплашил. Макар да бил надарен с 
божествени очи, при все това той казал: “Олеле! Това ми идва в повече! Чакай, чакай 
малко… Къде си Ти, мой Господи? Виждам единствено величието ти, но къде си Ти?” 
Тогава Кришна намалил величието си за сметка на близостта. Обаче само с една 
степен; Той рекъл: “Добре, нека не бъде вселенската форма, ще ти покажа 
четириръката си форма.” Понижение, така да се каже. Но дори това било прекалено 
много за Арджуна, който казал: “Така е малко по-добре. Обаче покажи ми изначалния 
си облик, с който съм свикнал.” Тогава Кришна приглушил още повече великолепието 
си и повишил интимността – показал се с две ръце. Това означава ли, че величието Му 
е намаляло? Не, не е, то просто се лее по различен начин.  

И така, ако постигнем божествените благословии, ще можем да Го съзрем, да 
почувстваме духовното блаженство, да усетим онази милост, за която толкова често 
говорим. Не забравяйте, веднъж бхактите попитали един учител: “Къде да открием 
милостта?” Той отвърнал: „Тя е навсякъде наоколо. Тук е. Нима не я виждате? Нима не 
я усещате?” Така че благословиите ще ни помогнат да постигнем тази божествена 
визия.  

 
 
 

24. Мехлем от лотосово цвете 
 
 

Нека имаме такова силно желание Кришна да ни се разкрие, че Той да не може 
да остане скрит. За тази цел трябва да пречистим живота си, но ни е нужно и още нещо 
- благословии. Защото очите ни са в увредено състояние. Ако отидете на лекар, той ще 
ви предпише капки: “Слагай тези капки в очите си и те ще се изцерят.” А какви капки 
да сложим в заболелите от материална илюзия очи? Какъв мехлем да използваме? 
Говорим за очи, пострадали от материалното виждане.  

Премананда: Капките, които духовният учител е предписал. 
Тиртха Махарадж: А ако гуру не практикува медицина? Но това е много близо 

до решението. Казва се, че трябва да приложим мехлем, който е екстракт от цвете. Кое 
цвете от индийската флора да изберем? Най-добре да вземем лотоса. Къде да намерим 
лотос?  

Яшода: В лотосовите нозе. 
Тиртха Махарадж: И така, този специален мехлем се нарича гуру пада-падма – 

елеят от лотосовите нозе на духовния учител. Намажете ли този мехлем върху 
заболелите си от материализъм очи, ще се сдобиете с божествено виждане. И това не са 
просто някакви красиви, цветисти думи или поетични метафори. Но какво означават те 
наистина? Какво ще си спомните ако видите лотосово цвете? Лотосът е символ на 
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чистота. Ако видите лотосово цвете, незабавно ще се сетите за чистотата. А ако зърнете 
лотосовите нозе на Бог, за какво ще си спомните?  

Рамвиджай: За милостта. 
Тиртха Махарадж: Да, това е когато получаваме. Ще ви кажа: би следвало да 

си спомним за служене. Видите ли лотосови нозе - служене. Не забравяйте, когато и да 
зърнете лотосови нозе, нека те извикват у вас настроение на служене. Кришна има 
различни лотоси по тялото си. Лотосови нозе, лотосов пъп, лотосови очи – толкова 
много различни лотоси. Ала започнете с лотосовите нозе. Не се взирайте в лотосовото 
лице на Кришна. Защото тази чистота може би е твърде опалваща. Започнете с 
лотосовите нозе и постепенно вдигайте поглед.  

Това означава да приложим мехлема от лотосовото цвете на духовния учител. И 
стъпка по стъпка се стремим да следваме все повече и повече напътствията, 
извършваме малко служене тук, малко служене там, извисяваме съзнанието си – такъв е 
пътят. 

В началото това може да е механичен процес; по-късно ще се превърне във ваша 
втора природа. А това е истинската трансформация. Към нея трябва да се стремим и с 
помощта на този мехлем визията ни ще се промени.  
 

 
 
 

25. Лице в лице със себе си 
 
 

Във вътрешния напредък, във вътрешното развитие има един много труден 
елемент – налага се да се изправиш лице в лице със себе си, за да разбереш, така да се 
каже, цялата истина за себе си. Това е едно много сложно и тягостно усещане, но то 
помага за вътрешния напредък. Ако се упражняваме в смирение, това ще ни извиси. 
Ако се навеждаш, ще бъдеш въздигнат. Това е съвсем проста формула, която трябва да 
следваме. Трябва да застанем лице в лице със себе си, защото не можем да се крием зад 
гърбовете на другите. Не можем да цитираме другите, не можем да се уповаваме на 
другите. Трябва да застанем лице в лице със себе си, със своята вяра, със своя Бог. 
Разбира се, голяма благодат е да имаме подкрепа. И ние имаме подкрепа, но в 
зависимост от разбирането си я възприемаме по различен начин. Можем да гледаме на 
света по начина, по който ни е дадено. Или нашите ограничения, нашите гуни; или пък 
милостта, която ни е дарена, ще поставят рамки на способността ни да възприемаме 
живота. Покажи ми цялата красота – такава трябва да бъде молитвата ни. Тогава 
съкровеното развитие, вярното виждане ще се прояви. 

Бъдете благословени, продължавайте да вършите служенето си, забравете за 
себе си – и така ще бъдете по-щастливи.  

Яшода: Как да направим това – хем да застанем лице в лице със себе си, хем 
едновременно да забравим себе си? 

Тиртха Махарадж: Недейте да забравяте грешките и недостатъците си. Имайте 
ги предвид. А това е достатъчно, за да се изправите лице в лице със себе си.  

Обаче, да се заглеждаме в себе си може също да се превърне и в специфичен вид 
егоизъм. Така съм загрижен за своите грешки. Медитирам върху моите недостатъци. И 
да подценяваме, и да надценяваме себе си е грешка. 

Да застанеш лице в лице със себе си означава, че ти си най-добрият си приятел. 
Добрият другар винаги е с теб, изразява откровено мнението си и е най-верният ти 
критик. Трябва да сме много бдителни какво се случва. Ако осъзнаваме как действаме, 
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от какво се влияем, на какво откликваме, това означава, че познаваме себе си, че сме 
способни да се погледнем отстрани.  

А следващата стъпка, да забравим за себе си, е въпрос на посветеност. Ако сме 
се отдали, вече нямаме права. Шрила Шридхара Махарадж много пъти казва: “Всички 
права са запазени – за Кришна.”  

 
 
 

26. Най-напред използвай ума си, сетне го изгуби 
 
 

Въпрос на Парамананда: Чувал съм, че Садху Махарадж казва, че 
благодарността поражда дистанция. Означава ли това, че когато някой стигне до 
любовта, до любящата връзка с Върховния Бог, неговата благодарност се превръща в 
нещо друго?  

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос, но нека анализираме малко повече 
първата част. Пак този анализ! Виждате ли, отговорът е от много ниско качество, много 
несъществен. Анализ… Но тъй или инак трябва да анализираме. Защото е казано, че 
има три типа бхакти: начинаещите, тези които са по средата и великите. И ако срещнем 
някого, той може да е на едно ниво с нас, може да е по-висш, а може и да е по-нов от 
нас. В материалната сфера като се срещнете с някого, ако е по-висшестоящ му се 
подмазвате, ако е по-низшестоящ го подритвате. Ала не бива да прилагаме същия 
подход в духовните взаимоотношения – да се стремим да ласкаем онези, които са пред 
нас и да ритаме тези, които са след нас. Всяка една връзка трябва да се основава на 
признателност, доверие и обич. Също така в материалната сфера ако започнете да 
възхвалявате някого, той ще го приеме. “Да, ти оценяваш моето величие. Правилно.” 
Но започнете ли да възхвалявате един чистосърдечен отдаден, той ще рече: “Не, не, не, 
какво говориш… Заслугата не е моя.” И това е истинско смирение, а не представление. 
При все това ние не бива да забравяме, че той е по-висш, а ние сме дошли по-късно. И 
ако по-висшестоящият каже: „О, братко мой!” и ви прегърне, не бива да отвръщате: 
“Да, скъпи мой!” Защото все пак не сме на едно и също ниво. Каквото и благоволение 
да ни се дава от по-висш авторитет, трябва скромно да го приемем. Ако е нежната му 
прегръдка, оставяме се да бъдем прегърнати. Но не го потупвайте в отговор по рамото. 
Все пак поне в най-съкровената светиня на сърцето си трябва да запазваме някакво 
съзнание за дистанция.  

Веднъж Гурудев играеше шах с един от своите ученици. И ученикът победи. 
Това е интересен момент. 

Ямуна: Аз мислех, че Гурудев е непобедим! 
Тиртха Махарадж: Принципно да, но понякога оставяше бхактите да победят. 

Разбира се, когато гуру играе шах с теб, това не е просто игра, а възможност да те 
научи на нещо. С този ученик той имаше толкова близка връзка, че ученикът можа да 
победи учителя. Но тогава Гурудев незабавно каза: “Не забравяй кой те е учил да 
играеш шах!” Това добро наставление ли е? Много добро наставление! Защото в един 
смисъл – и забравете сега за шаха – победата на ученика е слава за учителя. Какъвто е 
примерът с Локанатх Госвами и Нароттам дас Тхакур. Ако Нароттам дас Тхакур е 
призовал шестдесет хиляди души под флага на Чайтаня Махапрабху, славата е за 
учителя му, който е имал едва неколцина ученици. В това отношение ученикът е по-
велик от учителя, понеже има много ученици. Но разбира се един истински ученик 
никога не би си помислил така; той би казал: “Това е милостта на Гурудев. 
Постижението не е мое, служенето не е мое, той действа чрез мен.” Това се нарича 
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посветеност. „Каквото и служене или успех да получа – те не са мои, а принадлежат на 
моя наставник.” Така че ако някой по-висшестоящ е внимателен и открит към нас, не 
бих казал да се държите резервирано – не, приемете онова, което ви се дава, но не 
забравяйте собствената си позиция. По-добре е да цари естествена, благоприлична 
атмосфера, едновременно спокойна, но и наситена с вежлива признателност.  

Втората част от въпроса ти беше дали чувството ни за благодарност се 
трансформира в нещо друго във връзка с Кришна. Просто прочети „Бхагаватам” и ще 
видиш за каква трансформация става дума там. Когато гопите мъмрят Кришна, аз не 
виждам и следа от благодарност; те Го мъмрят строго. И си мисля, че силата на жените 
да гълчат мъжете си идва от този източник. Така че, скъпи братя, съпрузи, това е хлябът 
ни насъщен – за да си спомняме Голока Вриндавана. От всяко нещо, от всяка ситуация 
може да се извлече духовна полза. Можете да сте благодарни на съпругите си, че ви 
напомнят.  

Но да сме малко по-сериозни: благодарността присъства до определена граница. 
Защото тъй или инак тя създава дистанция. Докато присъства познанието за величието 
на Бога, айшваря-гята, можем да сме благодарни. Но колкото повече се доближавате, 
толкова повече забравяте. Буддхи-йога е базисното отношение, нали? Но ако нашата 
прити, обичта ни изтрие нашата интелигентност, това е истинският начин да се 
приближим, да дойдем по-близо. Не можем да се впуснем в екстатичен танц с чувство 
за благодарност. В екстаза няма пресмятане. Затова се казва: “Най-напред използвай 
ума си, сетне го изгуби.” Ала когато танцът свърши се връщаме в нормално състояние. 
А най-добрата трансформация е, когато благодарността ни прераства в още повече 
обич. Все пак благодарността е естествен отклик на човешкото същество за 
божествената милост. Щом Кришна е милостив, ние сме благодарни. Това е естествен 
обмен, той е нещо хубаво.  

Опитайте се да го погледнете от обратната страна, поставете се на мястото на 
уважавания. Влизате в стаята, понеже искате да се порадвате на компанията на 
останалите, влизате – и всички се вцепеняват и се разтреперват. Не е особено приятно 
чувство. Или искате да попитате за личното мнение на някого, а той започва 
обръщението си към вас с дълъг низ от възхвали и молитви.  Понякога се нуждаем от 
простички човешки отношения. Но поканата идва отгоре. Ако ни поканят да танцуваме, 
танцуваме. Ако ни е казано да се владеем, владеем се. Това се нарича посветеност. 

 
 
 

27. Доказателство, че Бог е личност 
 

 
Въпрос на Ядунатх: Съществуват ли някакви обективни лингвистични 

доказателства, че Бог е личност? Както например Той казва „Ахам”. Защото ако изляза 
извън бхакти кръговете, аз съм доста слаб и действително не разполагам с убедителен 
отговор. Как бих могъл да им обясня?  

Тиртха Махарадж: Доказателство, че Бог е личност? Как можем да докажем 
съществуването на слънцето? Отвори очи, излез навън в светлината и незабавно ще 
видиш. 

Да се цитира шлока от „Бхагавад Гита” пред хора, които нямат разбирането, че 
Бог е личност, е безполезно. Няма да има никакъв ефект. Но веднъж чух един бхакта 
да проповядва толкова сладостно с думите: “Съществува някой, който се грижи за вас. 
Съществува Върховен Бог, Той ви прегръща и ви води по пътя ви. Нима не усещате 
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това?” Мисля, че това би било едно по-добро обяснение. Да дадеш няколко капчици 
вяра, надежда, вкус.  

Смятам, че лингвистичните доказателства са твърде слаби, за да докажат 
каквото и да било. Защото ако се стремиш да докажеш нещо чрез разсъждения и 
аргументи, утре ще дойде някой с по-силни аргументи и тогава губиш всичко, което си 
имал. Теза, антитеза, синтез – те неспирно варират и се променят. Обаче когато си 
емоционално убеден, тогава можеш да изгубиш убедеността си единствено ако 
получиш още по-голяма доза любов.  

Но всъщност, да се докаже каквото и да било е много трудно. Как можеш да 
докажеш съществуването на Бога? Няма начин. Има някакви доказателства за 
съществуването Му, ала те са в сила единствено ако ги приемаш. Не се шегувам, 
истина е! Единствено ако приемеш, че тази логика върви. Това творение е един тип 
обяснение; съществува и телеологично обяснение, че Бог съществува, но тези различни 
доказателства работят само ако приемаш, че са валидни. И така, има онтологично 
доказателство, че Бог съществува, има космологично доказателство, че Бог съществува, 
има и физико-телеологично доказателство – твърде сложно е – но те важат единствено 
ако ги приемаш. Обаче по същия начин не можеш да докажеш пък и че Бог не 
съществува! Това също е невъзможно да се докаже.  

Доказателствата са нещо много базово, на много елементарно ниво са. Дори за 
истината казват: не е нужно да разбираш истината, служи й. Нима можеш да разбереш 
какво е истината? Нима можеш да докажеш какво е истината? Не. Не можем да 
разберем, но можем да служим. Животът – можеш ли да обясниш какво е животът? Не 
бива да разсъждаваш над мистерията на живота, а да живееш живота си. Можеш ли да 
обясниш какъв е Бог? Затова Шрила Прабхупад казва: “Просто се опитайте да обичате 
Кришна.”  

Що се отнася до въпроса ти, всичко – всички заключения, до които достигаш, 
цялата сиддханта, цялата граматика – зависят от школата, към която принадлежиш. От 
„Бхагавад Гита” можеш да стигнеш до извода, че Бог е имперсонален – о, не Бог, 
защото това е твърде специфично– но че Върховното е имперсонално. А можеш и да 
стигнеш до извода, че Бог е нашият Кришна! Моят Кришна. Защо? Защото от млечния 
океан са избили както отрова, така и нектар. От един и същи океан противоположни 
резултати. Първа била отровата, която би могла да умъртви целия свят, хала-хала. А 
последна била амрита – нектарът на безсмъртието. От един и същи източник можете 
да извадите и отрова, и нектар. Зависи от вашата школа – по какъв начин избивате 
океана. В зависимост от начина, по който се стремите да разберете „Бхагавад Гита”, 
можете да достигнете до нектара, а можете да достигнете и до отровата. Затова школата 
е много важна. Отвъд определена граница не съществува друго обяснение – единствено 
школата. И тук, на Балканския полуостров, ние си мислим, че това е много лесна работа 
– да определим линията, школата. Но казвам ви, то е изключително сложен въпрос. 
Защото различните шакха, различните школи, различните традиционни линии на 
ведически тълкувания, имат напълно противоположни прочити на определени стихове. 
Така че в един смисъл можем да кажем: дори школата всъщност не ни помага. Какво ни 
помага? Някой, който може да ни обясни нещичко за школата, за линията и за 
противоречивите моменти. Затова шакха, линията, гуру, парампара – те всички работят 
с една и съща цел: да ви помогнат да намерите обратния път за дома, при Бога.  

Стреми се да докажеш, че Бог е личност чрез някакъв емоционален аргумент. 
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28. Авадхута 
 
 

Нитянанда Прабху получил заръката да просветлява хората за святото име на 
Кришна. Но как мислите, Той покорен слуга ли бил или имал лично мнение? Имал 
лично мнение, защото бил от типа авадхута. Рекъл си: “Получих заръката да правя 
това, но я по-добре да сторя нещо друго.” Вие понякога имате ли същото чувство? 
Получавате наставление от своя учител, но после решавате да действате по друг начин. 
Защото си знаете по-добре, нали!? Тогава се приближавате до този авадхута стил: “Аз 
си знам по-добре!”  

Има една история, в която учителят казва на ученика: “За да получиш тренинг 
чувствам, че трябва да почнеш да ходиш на някакво бойно изкуство, защото там ще се 
научиш на дисциплина и ще усвоиш нещо.” Срещат се отново след половин година и 
учителят пита: “Тръгна ли на бойни изкуства?” Младежът отвръща: “Не.” Учителят 
казва: “Как не?! Нали ти казах да отидеш!” “Да, каза ми, но аз си мислех за това и си 
рекох, че може би е по-добре да практикувам йога вместо бойно изкуство.” Учителят 
казва: “Добре! А започна ли да практикуваш йога?” Той отвръща: „Не!” 

Това е стилът авадхута, когато нехаеш практически за нищо. Разбира се, всички 
ние знаем, че Нитянанда Прабху е бил от типа авадхута. Но тук им малка тайна. Той не 
просто е пренебрегнал или отхвърлил инструкцията, но е имал специално отношение. В 
крайна сметка Той не проповядвал за Кришна нам, а започнал да пропагандира нещо 
друго. Как беше онази мантра? “Бхайа гоуранга, каха гоуранга, лаха гоурангера нам…” 
Това било Неговото настроение, това било Неговото проповядване. Той не искал да 
възпява някакъв древен, далечен Бог, Кришна, скрит някъде из Своите обители. Искал 
да възпява Своя личен, любим Бог.  

Но ако искаме да разберем стила авадхута, трябва да разбием кода на авадхута. 
Какво е авадхута? Първо е А. А е акшара – това означава „нетленен”. Това е началото 
на авадхута – трябва да сте нетленни. ВА означава вареням – “най-добър, 
изключителен, необикновен”. ДХУ означава дхута, или „който се е отърсил”. И накрая 
ТА значи „това”, тат. Така че авадхута означава онзи, който се е отърсил от оковите 
на материалното съществуване и е много добре запознат с нетленното.  

Такива са качествата на един авадхута. Не че нарушава правилата и 
предписанията; това е много лесно. Дори глупците могат да го правят. Дори хората вън, 
които не владеят себе си, могат да проявяват някои авадхута черти. Ала без това – да 
си наясно с абсолютната истина и да си свободен от материалните ограничения – не 
можеш да станеш истински авадхута. Така че не е достатъчно сам да си измисляш 
инструкции като някой авадхута, или да променяш мантрата, но трябва да си много 
силно установен и да си избавен от замърсявания.  

А това именно е притежавал Нитянанда Прабху.  
 
 
 

29. Линията на милостта 
 
 

Денят на появяването на Нитянанда Прабху е благословен момент, защото ни 
напомня, че един спасител е влязъл и в нашия живот, и в нашето съзнание. А това 
обединява бхактите, независимо от държавата, линията или мисията, към която 
принадлежат, защото по някакъв начин всички сме под едно знаме и то е божествената 
любов. И споделяме една и съща вяра, че с помощта на парампара, с помощта на 
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специфичния канал, чрез който сме свързани с божественото, ще достигнем крайната 
си цел и местоназначение.  

Гурудев е експанзия на Нитянанда. А Неговото име ни напомня качествата на 
гуру – нитя ананда – съвършено и вечно щастие. Макар дейностите и поведението на 
Нитянанда Прабху да са донякъде трудни за разбиране, при все това ние следва да ги 
боготворим, защото същностната част на Нитянанда е представена от нашия учител. 
Той ще ни даде най-доброто. Като бонбон. Ще ни даде този процес на пречистване като 
бонбон.  

Принадлежим към линията на милостта. Милостивата сампрадая е една вечно 
нарастваща поредица от милост. Очакваме, че Кришна е милостив. Когато и Радхарани 
присъства, Тя прави цялото положение дори още по-милостиво. Сетне Тяхната милост 
се обединява в Чайтаня Махапрабху, а тази сгъстена милост се раздава на всички от 
Нитянанда, изначалното олицетворение на гуру. Нашите учители разпространяват 
същата милост. Така че в един смисъл можем да кажем, че Гурудев е най-милостивият, 
защото ни представя на Нитянанда, а Той ще ни отведе до Гоуранга, и след това Те 
заедно ще ни напътстват към Радха-Говинда.  

Но кой стои в края на тази редица? Вие стоите в края. Ваишнавата е 
окончателното вместилище на милостта. Това означава, че вие трябва да бъдете най-
милостиви!  

Как да осъществим това, как да го разберем? Съвсем просто. От една страна: 
доведете хората до извора, от който вие сте почерпили своето щастие. Това е най-
доброто служене. Тогава можем да предадем нататък милостта, която сами сме 
получили, така че да достигне и до другите. Това е съвсем лесно. Ала можете да 
упражните тази милост и по други начини. Понякога дори въплъщението на милостта, 
Чайтаня Махапрабху, е отхвърлял или е мъмрил някои бхакти, заради допуснати 
грешки или непристойно поведение. Но какво правели отдадените тогава? Те се 
стремели да измислят начини как да успокоят Бога, как да върнат изпъдения, отхвърлен 
бхакта обратно в кръговете на преданите.  

Понякога вашият Гурумахарадж също ще гълчи някои от братята и сестрите ви. 
Какъв е дългът ви тогава? Ако принадлежите към школата на милостта, ако искате да 
разгърнете милостта, която сте получили от своите учители, трябва да помогнете – да 
изцерите раните, да успокоите страстите или да върнете бхактите, които преживяват 
трудности, обратно в кръга. Тогава ще можем да кажем, че принадлежим към 
милостивата сампрадая. Тогава ще можем да предадем нататък нещо, което сме 
постигнали, което сме получили. Ако даваш ще ти бъде дадено. Ако споделяш, ще 
имаш.  

Чувствайте се благословени, че принадлежите към школата на милостта. Защото 
тя може да излекува раните.  

Колко често ние не се възхваляваме едни други, ала след петстотин години ще 
остане единствено красивото, единствено онова, което сме постигнали. Трябва да 
работим за това – така че след петстотин години бхактите още да се събират, да 
възпяват заедно Бога и да чувстват, че някой е направил нещо и за тях. Защото ние 
работим за следващите поколения. Не действаме само за себе си, не само за бащите си 
– нашите духовни учители – но сме тук и за следващите поколения. Те ще дъвчат това, 
което вие им дадете. Затова, моля ви, дайте им изключителен прасадам.  

Бъдете благословени, бъдете щастливи в служенето си, бъдете отдадени на 
практиките си, израствайте в отдадеността и... блестете! Излъчвайте щастието, 
анандата на посветеността, защото този свят е твърде тъмен. Всички се нуждаем от 
светлина. 
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30. Слушай сърцето си 
 
 
Въпрос на Шанти Деви: Понякога бхактите казват: “Така се чувствам, не мога 

да вървя срещу чувствата си, така ми идва отвътре, онова, което пише в шастра, не се 
отнася до мен.” Как можем да се придържаме към шастра, но без да пренебрегваме 
себе си?   

Тиртха Махарадж: Отначало пренебрегвайте себе си, няма проблем. По-късно 
можем да се върнем на въпроса: „Ами аз?” Защото без да сте укротили дивото животно 
вътре в себе си, не  можете да стигнете до по-висшата истина. Това означава контрол, 
това означава йога. Колко стъпки има в духовната практика? Три. Кои са тези три? 
Първата е обуздаването на дивото животно - самообладанието. Втората е общуването – 
да се научим да изтърпяваме останалите, да си сътрудничим, да обединяваме усилията 
си, да обединяваме енергиите си. Това е социалното ниво, груповата динамика, можем 
да го наречем. Първото е да владеем себе си, второто – да се научим да си сътрудничим 
с другите, и едва тогава идва третото – истинската духовна практика. Докато сме 
неспособни да се овладеем и не можем да понасяме останалите – за какво изобщо 
говорим?! Бъдете практични. 

Затова са ни нужни тези три стъпки. В началото трябва да се откажем от 
собствените си идеи, да се приспособим към останалите, това е естествено. Но ако 
следваме чист процес и ако сме под правилното водачество, няма да изгубим личната 
си идентичност, своята уникалност, но тя ще се обогати; ще се пречисти и сетне ще 
разцъфне. Така че по този начин не губим. 

Но твоят въпрос е как да се придържаме към шастра и в същото време да 
оставаме верни на себе си. Най-добре е когато има хармония между гуру, шастра, 
садху и хридой – когато със сърцето си можеш да се съгласиш със шастрите, с 
напътствията на своя учител и с практиките на останалите. Ала в повечето случаи не е 
налице напълно проявена подобна хармония. Полагаме усилия и се стараем колкото 
можем, но при все това понякога не разбираме шастра, Защото четем вестници вместо 
„Шримад Бхагаватам”. Или пък четем твърде много шастра. Прекаленото знание внася 
голямо объркване! Ако знаеш прекалено малко – ще се окажеш измамен; ако знаеш 
прекалено много – ще се окажеш ограбен! Трябва да намерите златния среден път. 
Махапрабху е казал: „Недейте да четете твърде много книги” Това е добър съвет. 
Защото ако четете книги, за да блесне вашето и-аз-не-знам-какво, да покажете колко 
много знаете, да се наслаждавате как хората се възхищават на способностите си: “Той е 
чел този незнаен автор, идващ от кой знае какъв източник…” Не, не това е правилното 
настроение. По-добре е да изучаваме шастра, но в същото време да запазваме 
умереност в това отношение.  

Това касае шастра. Що се отнася до напътствията на гуру споменах случай, в 
който дори Нитянанда Прабху така да се каже променил инструкцията, която бил 
получил. Много пъти ние правим същото. Следваме примера, нали – Той го е правил, 
ние също го правим. Но може би качествата ни са малко различни. Имаме тази 
склонност да си намираме извинения – защо правим нещо или защо пренебрегваме 
нещо. Обаче ако сте сериозни и сте готови да се погледнете в огледалото, рано или 
късно ще разберете, че това е грешка. Тогава ще се стремите повече да се придържате 
към инструкцията.  

И след това идва ред на садху; садху е много важна тема за нас, защото поне има 
някой, когото да критикуваме. Садху са ни нужни, защото в тях можем да видим всички 
грешки.  
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Така че можем да злоупотребим с всичките тези три референции. Има и една 
последна референция, за която говори Шрила Шридхара Махарадж – хридой, нашето 
сърце. Трябва да слушате сърцето си. Защото как да преценим, как да разберем, как да 
открием истината? Единствено чрез вътрешно търсене. Тъй като в повечето случаи, 
дори да сме много начетени, това не е достатъчно, за да намерим истината. Ако сляпо 
следваме инструкциите на своите учители, няма да достигнем целта. И ако 
пренебрегваме садху, ако не уважаваме светците – нашите братя и сестри, и хората като 
цяло – мисля, че Бог няма да е доволен от нашите приношения.  

Така че ако сърцето ни каже: “Да! Приеми същината на писанията,” ако сърцето 
ни каже: „Да! Стреми се да сграбчиш лотосовите нозе на своя учител,” ако сърцето ни 
каже: „Да! Прегърни светците,” мисля, че това е вярното потвърждение как да 
прилагаме тези три основни източника на съветване по най-добър начин.  

 
 
 

31. Границата между сърцето и фалшивото его е искреността 
 
 

Въпрос: Говорехте за сърцето, да слушаме сърцето си. Бих искал да ви попитам 
как да направим разлика между вслушването в сърцето и във фалшивото его? Понякога 
границата е много тънка. 

Тиртха Махарадж: Без пречистване няма да стане. Затова първата стъпка е: 
овладей себе си, премини през процес на пречистване. Точно както образованието; то 
започва в детската градина, не в университета. Но ако посещавате университета, а 
имате умствената нагласа на петгодишно хлапе, няма да сработи. Така че от един 
предел нататък трябва да достигнем такова ниво на разбиране на себе си, че да сме 
способни да разграничаваме. Дали казвам нещо защото съм наранен; дали мога да 
преценя и да се придържам към истината, или поне към някакво по-висше разбиране от 
собствения си ограничен свят. Мисля, че не е чак толкова трудно. Трябва да сме 
способни да стигнем степента, в която можем да анализираме себе си, да разбираме 
напътствията по правилен начин, когато шастра ни казва нещо. Ако шастра ни носи 
само съмнения или повече объркване, няма смисъл. Трябва да избираме в името на най-
добрата цел. И както Шрила Садху Махарадж има навика да казва: “Каквато и отрова 
да имате, занесете я пред духовния си учител и му я дайте, той ще я превърне в нектар”. 
Да, това е вярно, но все пак не товарете прекомерно своя духовен учител.  

Така че, искреност! Мисля, че тя е изключително необходима. Трябва да бъдем 
искрени – към себе си и към останалите. Трябва да можем да анализираме, да можем да 
отворим сърцата си, така че истината да успее да влезе. Защото ако се опитаме да 
формулираме истината, няма да стане. Но когато тя ни споходи, ще бъде очевидна. 
Когато слънцето изгрява над хоризонта, то е очевидно, няма въпроси. Възможно е 
някой да не иска да го види, но какво можем да сторим? Защото ние търсим и 
преживяване, нали? Не просто теории: “Написано е в книгите, но аз не знам нищо за 
това.” Нуждаем се от пряк досег. И ако сте свързани с Кришна, ако наистина сте 
свързани с есенцията на учението на своя учител, на практика не можете да направите 
истинска грешка – ако сте искрени. Защото божествеността означава чистота, 
абсолютна чистота. И ако влезете в досег с нея, вие също ще бъдете пречистени, 
колкото и да се противите.  

Но разбира се, не бива да използваме това за извинение: “Аз съм свързан, аз 
знам, аз виждам…” защото това е фалшиво. Ала истинските неща се разкриват пред 
искреното сърце. Сигурен съм в това. Чрез благословиите на Бог Нитянанда дори 
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невъзможното става възможно. А несъмненото доказателство, че чудесата съществуват, 
е че седим сега тук. Това означава, че този божествен принцип на милостта няма 
граници. Казва се, че философията не отива в бедняшките квартали. Но милостта ще 
иде. Защото милостта идва за падналите, не за тези, които са вече спасени.  

Затова гордейте се, че сте получили тази милост. В крайна сметка, в дългосрочен 
план това е нашата надежда. И ако се обърнете назад ще почувствате, ще разберете 
какви щастливци сте. 
 

 
 

32. Отдавайте дължимото уважение всекиму 
 
 
Въпрос на Шанти Деви: Въпросът ми е доколко е важно да се придържаме към 

линията? 
Тиртха Махарадж: Мисля, че придържането към линията е много важно. Но 

знаете ли, политиката също идва от духовните практики, от духовното ниво. А в 
политиката се прави разграничение между националистичен и шовинистичен подход. 
Какво е национализъм? Това е когато казват: “Хърватската нация е най-добрата!” 
Обаче ако кажеш: “Аз съм добър, но другият е крив” – това е шовинизъм. Така че нека 
чувстваме, че нашата линия, нашата вяра, нашата традиция, нашият гуру са най-
добрите. Ала ако на това отгоре кажеш: “Твоите не са най-добрите,” вече е 
оскърбително и е глупаво. Защото по такъв начин се стремим да ограничим 
божествеността. Иска ни се да мислим, че божествеността може да се спусне само чрез 
един канал. Нима това е вярно? Според мен то противоречи на раса-таттва! В 
духовното небе не съществува само един вид раса. Там има разнообразие от вкусове. 
След като там горе има многообразие, тук долу също би трябвало да има многообразие. 
Така че съществуват множество представители. Кришна може да протегне ръка към 
преданоотдадените си чрез различни канали, Той разполага с неизброими начини да 
привлече вниманието. Напоследък правихме проучване – от какво се нуждаят 
бхактите. Най-много плачеха за повече бхаджан, киртан, подскачане… 

Някой: Прасадам… 
Тиртха Махарадж: Не беше споменато, мисля, че си имат. Но това е много 

привлекателно. Други са привлечени от личното преживяване. Трети пък от 
философията. Виждате ли, Кришна има много начини да привлече хората. Така че не 
можем да поставяме ограничения. Защото чрез учителите действа гуру-таттва. Гуру-
таттва притежава една много специална характеристика – ако започнете да 
култивирате своята гуру-бхакти, тя започва да работи за вас. През този канал тя може 
да ви достигне. Започвате да развивате, да изразявате вярата си към своя духовен 
учител, и тогава този канал се отваря за вас, Кришна може да ви напътства през този 
канал. Това е нещо изключително мистично! И понеже е много свещено, трябва да го 
уважаваме като функция. Защото ако тази функция, гуру-таттва, по някакъв начин 
влезе в живота ни, тя определено ще го промени. Това е свята, божествена намеса в 
живота ни. Също и в живота на останалите отдадени. Така че е редно да проявим 
уважение, тъй като това е много деликатен въпрос. Трябва да зачитаме свещената 
функция на Кришна да напътства преданите, това е изключително уникална и 
прекрасна черта. Нитянанда Прабху ръководи този процес. 

Така че може да сме дори малко фанатични по отношение на своята линия, така 
да се каже. Разбирате ли, като фен клуб. Има фен клубове на това, на онова – събират 
се, радват се, обменят си снимки на филмови звезди… Можем да сме фен клуб; обаче 
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нашият фен клуб никога не бива да върви против другите фен клубове. Не бива да сме 
шовинисти, ексклузивни – ексклузивни в смисъл, че изключваме останалите от нектара. 
Не, трябва да бъдем обгръщащи.  

Това е моето мнение относно въпроса как да останем в хармония, как да бъдем 
лоялни и верни на своята линия, без същевременно да се държим глупаво или 
оскърбително спрямо останалите. От Шрила Нараян Махарадж съм научил нещо, той 
казва: “Отдавайте дължимото уважение всекиму.” Мисля, че това е най-добрият съвет. 
Ако отдаваме нужния респект на всеки според неговия статус, няма да има вреда. В 
противен случай лесно се превръщате в духовна проститутка – ако не се придържате 
към линията. Но нищо, Нитянанда Прабху може да проповядва и на проститутките.  

Чувствайте се благословени, че този божествен принцип е навлязъл в живота ви. 
И това все още е началото на пътуването, има толкова много чудеса, които да 
преживеем. Те очакват всички нас. Нека да вървим, нека да търсим – да търсим Шри 
Кришна, красивата реалност. 

 
 
 

33. Заключението не е медитация, а обожание 
 
 
Въпрос на Ямуна: Когато Бог Брахма се родил в лотосовото цвете, той 

започнал да слиза надолу по стъблото на лотоса и се казва, че слизал безкрайно дълго 
време, но не успял да достигне пъпа на Вишну, откъдето всъщност лотосът израства. 
Върнал се и седнал да медитира, и чрез медитацията достигнал.  

Тиртха Махарадж: Почти е така, защото той се опитвал да слезе надолу, за да 
открие корена на лотосовото цвете, ала безрезултатно. Тогава се върнал в самото цвете 
и седнал да медитира. И в тази медитация разбрал: не мога да намеря края на лотоса, 
затова по-добре да го обожавам. Така че заключението не е медитация, заключението е 
обожание. Защото не можем да проумеем, затова по-добре да обожаваме. Така че дори 
в самия най-първи акт във вселената се достига до заключението за преданото служене.  

Ямуна: Също така съм чувала две версии: че първият звук, дочут от Брахма, бил 
тапаха и че първият звук бил ом. Кой е бил първият звук и кога го е чул той – преди да 
медитира, по време на медитацията или след като е достигнал до заключението?  

Тиртха Махарадж: Първата мантра, дадена на Брахма, е тапаха.  Това било 
вдъхновението, дошло през сърцето му: извършвай отречение, тапаха означава 
отречение. Но тапаха значи също и енергия, топлина. Това ни навежда на мисълта, че 
посредством медитация ще се сдобием с повече сила. Тогава Брахма бил способен да 
изпълни задачата да подреди вселенската материя.  

Ала иначе първият звук, който е отекнал в пространството, е ом.  Не съм го 
проверявал, но казват, че ако вземете метална плоча, хвърлите малко пясък върху нея и 
започнете да резонирате с плочата, пясъкът ще оформи ом върху повърхността й. Не 
зная, но така казват. Това показва, че дори в отражението присъства изначалният 
съзидателен звук. И така, можем да кажем, че ом е първата мантра, въдворяваща ред 
всред хаоса. Има няколко милиона ведически мантри, защото цялото творение зависи 
от мантрите. Те са като кодове на битието. Първата мантра, основната, коренна 
мантра е ом. Ом в крайна сметка е като звукът от флейтата на Кришна. Ние говорим за 
материалната вселена, обаче всичко, което съществува в материалната вселена, идва от 
божествената сфера.  
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34. Златното сечение 
 
 

Въпрос на Прана Кришна: Бих искал Гурудев да каже няколко думи защо след 
медитация човек се чувства обновен от приток на енергия? 

Тиртха Махарадж: Защо ли? Как е твоето име? Прана Кришна. И така, какво 
правим ние в медитацията? Сядаме изправени, нали? И ако разгледате човек, седящ в 
такава йогийска поза, на какво наподобява формата й? Формата е на пирамида. А 
пирамидите са толкова стабилни, че стоят вече три хиляди години в Египет. Това на 
практика е най-стабилната геометрична фигура. И в златното сечение на голямата 
пирамида се намира камерата. Смята се, че тя е за съхранение на мъртвите тела, но 
всъщност тя е за инициация. Защото голямо количество енергия може да се фокусира в 
това златно сечение – там, където съотношението е 1/3 към 2/3. А след това 
съсредоточавате вниманието си - къде? Гледате между веждите си. Съсредоточавате се 
в третото око и усещате как се влива божествената енергия, жизнената сила. По този 
начин можете да влеете прана в тялото си. Почувствайте нахлуването на жизнената 
сила. Ако получите повече прана, ще бъдете освежени. Вдишваме прана във физически 
и мистичен смисъл, а издишваме въглероден двуокис плюс всички негативни чувства, 
наклонности и всякакви нечистотии, които носим – отдаваме ги навън. Ако подредите 
стаята си, ще се чувствате по-добре. Ако пречистите системата си, ще се чувствате по-
добре. Отровите ще намалеят. Издишвате отрова, а вдишвате нектар с всяко дихание. И 
така, нашата конструкция на пирамида е съсредоточена в третото око, където внасяме 
повече енергия.  

Това касае първата част на името ти, Прана. Обаче къде се намира златното 
сечение в човешката пирамида? Да не би да е в сърдечната чакра? Възможно е. Кого 
трябва да поканим в своята сърдечна чакра? Може би втората част на твоето име. Ето 
затова се чувствате освежени след медитация. Защото приемате прана и поканвате 
Кришна. Кришна е като слънцето, а илюзията е като мрака. Където има слънце, мракът 
няма сила.  

Прана Кришна: Благодаря ви, Гурудев, за чудесния отговор. Не съм се и 
надявал на по-добър. Ако бих могъл да добавя още нещо, което да коментирате: по 
време на сън само тялото спи. Умът не спи; той класифицира, анализира, плете 
илюзии… А по време на медитация, освен че тялото не изразходва енергия, всички 
вритти на ума се успокояват. Съществува само идеята за Бог. Оттук произтича всичко, 
което обяснихте.  

Тиртха Махарадж: Читта-вритти нирудха – Патанджали дефинира йога като 
“спиране на всички водовъртежи на ума”. Затова ни е нужен умиротворен ум, който не 
се щура насам-натам. Тогава могат да се изявят по-висшите функции. Много е 
правилно това, което каза: когато си буден, енергията ти отива навън, сетивата ти 
гледат навън. Когато сънуваш, сетивата отиват навътре, затова умът работи като бесен. 
Ала в третото състояние, медитацията, сетивата не отиват нито навън, нито навътре. 
Няма функция. Единствено чистота и равновесие, за да се отворим за по-висшата 
истина, която да се прояви. Затова ни е нужна устойчива асана, която да можем да 
поддържаме дълго време. 
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35. Не е достатъчно да станеш саттвичен 
 
 
Въпрос на Премананда: Имам въпрос във връзка с емоциите. Попаднах на един 

текст за материалните емоции, където те бяха описани от материална гледна точка. И 
ставаше ясно, че в основата си повечето от материалите емоции се намират под 
влияние било на раджа, било на тама-гуна. Единствено спокойното, умиротворено 
състояние е саттвично. Стигнах до извода, че ако искаме да практикуваме бхакти-
йога, тогава ако въобще си позволяваме да изпитваме материални чувства, не бива да 
слизаме под това ниво. И така, практикуващият най-напред трябва да намери начин да 
пребивава на тази щастлива, саттвична платформа, което изисква много усилия да 
бъде постигнато в ежедневния живот. Въпреки всичко, това трябва да бъде минимумът. 
А нашата цел е по-висша от тази. Така че, за да се постигне поне този минимум, 
стигнах до извода, че човек трябва по някакъв начин да интегрира, да хармонизира 
живота си и да направи така, че идеалите му да се проявяват навсякъде. Не бива да 
допускаме нищо неистинно от по-низша природа където и да било в нашите 
взаимоотношения и във всичко. Как бихте коментирали това, просто да изясним тази 
картина, ако е възможно. 

Тиртха Махарадж: На първо място, основната характеристика на саттва не е 
само щастието. Съществува и знание. Без знание няма щастие. Така че не се опитвайте 
да бъдете саттвични по начин, по който да се наслаждавате на щастието, без да си 
направите труда да се сдобиете със знание. Основните характеристики на саттва-гуна 
са знание и щастие. И всъщност, това са и основните проблеми, свързани със саттва-
гуна. Защото саттва-гуна си е гуна, въже, което те обвързва. То те възпира, препятства 
свободата ти, понеже е гуна. Нима това означава, че за да надмогнем саттва-гуна 
трябва да бъдем лоши? Как да надраснем добродетелта – като бъдем лоши, като 
вършим неправилни неща или се държим глупаво? Да сме страдащи глупци? Не, не 
това е пътят. Но ние трябва да пречистим дори саттва. Това е една забележка.  

Другата забележка е, че това не е механичен процес - веднага щом почувстваш 
нещо или понечиш да реагираш на нещо, изваждаш своята „Бхагавад Гита”, поглеждаш 
в Седемнадесета Глава: “Това носи малко тамастично влияние, затова няма да постъпя 
така.” Или пък следващият път си казваш: “Ммм, това е достатъчно саттвично, мога да 
го направя.” Това не е механичен процес. Попаднеш ли в дадена ситуация, нямаш време 
за четене на „Бхагавад Гита”. Трябва да действаш, да вземеш решение. Затова ни е 
нужно обучение. И трябва да се отдадем на някакъв по-висш авторитет. Защото докато 
се намираме на нивото на гуните, на която и да било гуна, сме на ниско стъпало. Затова 
трябва да се отдадем на по-висш авторитет, на Господаря на гуните. Не е достатъчно 
просто да станем саттвични. Нека това се случи на останалите, на общата маса от хора. 
Но нашият стремеж е да се изпълним с бхакти, не просто със саттва. Отдайте се на 
по-висш авторитет и тогава ще можете да решавате проблемите на по-ниските нива. А 
естественият резултат, естествената последица от тази по-висша отдаденост ще бъде, че 
ще станете по-сатвични. Съвсем просто е. Развивайки по естествен начин бхакти, ще 
се извисите.  
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36. По-голямото семейство 
 
 

Тук в тази стая седим много различни видове бхакти. Един е добър, друг по-
добър. Защото има само два вида бхакти – добри и още по-добри. Тук ние представяме 
нашите различни учители, различните си линии. Има много различни школи и учители, 
представени тук от учениците: например Шрила Парамадвейти Махарадж, Шрила 
Садху Махарадж, Шрила Говинда Махарадж. И на официално ниво бихме могли да 
кажем, че всеки е свързан по различен начин. Ала в крайна сметка ние сме свързани в 
някои елементарни, съвсем основни и много значими убеждения, които до един 
споделяме. Една такава силна връзка е святото име на Бога, нещо, което ни свързва 
много силно – всички различни преданоотдадени по цялата планета. Друга много силна 
връзка за всички нас – това е преданото служене, начинът, по който можем да служим 
на Бога чрез посветеността на сърцето си. А добием ли вкусa към такова посветено 
служене, това ни носи съвсем пряко усещане за божественото съвършенство. Друга 
силна връзка, която обединява всички ни, е дълбоката ни вяра в нашите учители.  

Затова нека в този ред на мисли ви кажа как да разширим виждането си. Ако 
слагаме нашия духовен учител в центъра на вниманието си, тогава само нашите братя и 
сестри ще бъдат в близкия кръг на нашите семейни връзки. Всички останали са, така да 
се каже, извън кръга. Но ако поставим в центъра на вниманието си учителя на нашия 
духовен учител, всички негови мисии стават наше семейство. А ако сложим 
Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в центъра, тогава всички различни клонове на 
Гаудия Матх и ачариите приемници, учители и ученици – те всички са наши членове. 
Ще трябва да построим голям храм! Обаче ако поставим Чайтаня Махапрабху в 
центъра, тогава всички линии и големи традиции, следващи Неговия пример, също са 
наши членове. В Маяпур има един много красив храм на Чайтаня Матх и там можете да 
видите бащите-ачарии на четирите различни сампрадаи. Ако включим и тях, тогава 
дори хората в цяла Южна Индия стават наши братя и сестри. Милиони! Но ако отвъд 
Махапрабху сложим Кришна в центъра, тогава и всички останали поклонници на 
Кришна ни стават братя и сестри. А ако поставим и Радхика до Кришна, тогава и 
всички онези, които обичат Радха, ще ни бъдат братя и сестри. Поставим ли Вишну в 
центъра, поклонниците на Кришна, Рама, Вараха, Нрисимха и всички останали 
аватари ни стават братя. А поставим ли Бог в центъра, тогава по-голямата част от 
човечеството са наши братя. Ами атеистите? Нима атеистите са изключени? Не, те са 
бъдещите бхакти, можем да им проповядваме. 

Много е хубаво да сме верни на своята специфична линия, чрез която 
божественият досег е дошъл при нас, но никога не бива да бъдем шовинисти по 
отношение на своя духовен учител. Колкото по-широка и по-дълбока е визията ни, най-
вероятно ще можем да служим по-добре на своите духовни учители, защото всички 
себеосъзнати души имат всеобхватно виждане, те долавят Божието присъствие навред.  

 
 
 
 

37. Вечната връзка 
 

“Нитянанда Прабху е всемирният духовен учител, олицетворение на 
изначалния гуру. Той е гуру-таттва в четирите раси; а в петата раса гуру е 
представен от сестрата на Радхарани, Ананга Манджари. Но позицията на 
Нитянанда Прабху е по-славна от тази на Баладева, защото Той раздава према, 



 106

божествената любов. Према е най-великото нещо, най-възвишеното и най-рядко 
срещаното. А на най-висше ниво е онзи, който може да ни даде този дар на 
божествената любов. Понеже Махапрабху е по-висш от Кришна, Нитянанда Прабху 
е повече от Баларам. В основата си те са еднакви, ала Нитянанда е по-великодушен 
от Баладева”47 

И така, тук се споменава, че гуру, духовният учител, е божествена функция. В 
„Гурващака” на Вишванатха Чакраварти Тхакура се казва: яся прасадад бхагават-
прасадо/ ясяпрасадан на гатих куто ‘пи/ дхяям стувамс тася яшас трисандхям/ ванде 
гурох шри-чаранаравиндам -  “по милостта на учителя идва божествената милост”. Това 
е позитивна забележка: ако гуру те благослови, божествените благословии също ще 
дойдат. Това означава, че божествените благословии могат да дойдат и по много други 
начини, не можем да контролираме това; но обикновено те идват така, чрез този канал. 
И “ние медитираме над него поне по три пъти на ден”. А какво става, ако вземеш че си 
спомниш учителя си за четвърти път? Казваш си: „Стоп! Три пъти стига! Три е според 
шастра!” Или си казваш: „Не, не, не! Не желая да следвам шастра, искам да следвам 
бхакти! Искам раса – постоянна преданост.” И “Аз поднасям своите поклони в 
неговите лотосови нозе.”  

“Макар да поднасяме почитания на своя учител, при все това не бива да го 
считаме за идол – той не е нито идол, нито имперсонална теория. Не бива да 
забравяме, че именно напътствията и ученията на духовния учител са онова, което е 
действително важно. Затова възхваляваме духовния учител; неговото учение е онова, 
което установява връзката помежду ни. Нашата връзка не е просто физическо 
общуване, защото ние търсим абсолютната истина и гуру е нашият помощник в това 
търсене. Ние искаме да следваме духовния път. Затова, за да го извървим с успех, една 
формална връзка не е достатъчна. Духовният живот е изцяло трансдендентален 
процес. За да добием съвършена и ясна визия, ние се отърсваме от всички материални 
схващания, били те физически или интелектуални. По този начин разбирането ни ще 
се одухотвори. Това е от най-висша полза за нас, понеже е невъзможно да разберем 
духовната реалност с материални средства.” 

Трябва винаги да помним, че духовният живот, такъв какъвто е, е напълно 
трансценентален процес, той не е нещо материално, не идва от този свят. Включително 
и специфичната позиция на връзката ни с нашия учител. Един признак, по който 
можете да разберете, че нещо е духовно, е че от материална гледна точка то е съвсем 
несъществено и безполезно. Защото какво ни казва духовният учител? Работи повече, и 
то безкористно. Работи повече, но очаквай по-малко. Това е напълно безполезно! Един 
послушен ученик би казал: „Гурудев, това е глупаво.” Ала то е признак – е добре, един 
от признаците – че би могло да е трансцендентално. Защо? Защото духовният учител 
иска не просто да ни устрои добре на материално ниво, но той иска да достигне до 
корена на трансцедентността за нас.  

Духовният учител не е просто божествена функция. Не е нито идол, нито 
безличностна концепция. Тайното учение е: гуру понякога е и личност, човешко 
същество. И това прави картината още по-прекрасна – че нашите учители притежават и 
специфичен, уникален, човешки характер. Например, Шрила Парамадвейти Махарадж 
е прославен по целия свят като неуморен пътешественик и проповедник, организиращ 
огромното планетарно движение на ваишнавизма. Той постоянно пътува, проповядва, 
среща се с преданоотдадените и ги вдъхновява. Или пък Садху Махарадж, който 
запленява сърцата, като сърдечен дядо, който идва и прегръща всички в любящите си 
обятия. Така че ние имаме своите учители, имаме своите герои, които са пример за нас. 
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Трябва да разберем, че линията от учители пренася различни духовни богатства и 
енергии до последователите и практикуващите. И много от специфичните качества на 
вашия Гурудев присъстват и у вас, тъй като тази линия пренася точно тези дадени 
позитивни качества.  

Все пак духовният учител не е идол, не е Бог, така да се каже – той е човек. 
Духовният учител е слугата-бог, севак-бхагаван, а божественият Господ, Кришна, онзи 
синият, е севя-бхагаван (богът, на когото се служи).  

Ние сме вечно свързани със своя духовен учител. Как да разбираме тази вечна 
връзка? Завчера не сме познавали духовния си учител. А вдругиден с лекота ще го 
забравим. Какво означава това – вечна връзка? Не, връзката е вечна защото гуру, 
нашите учители, ни показват вечните скрити съкровища, ценностите в сърцето ни. Тази 
връзка ще остане с нас завинаги. 

 
 
 
 

38. Същината е да се разберат напътствията 
 
 

“Как да разпознаем духовния си учител? Не бива да го отъждествяваме с 
образа, който възприемат сетивата ни. Зиме той носи дебело палто, а лете е само по 
дхоти. Дрехите не са толкова важни. В един живот гуру приема едно тяло, в друг - 
друго. В различните времена гуру се появява в различни форми. На по-висшите 
планетарни системи полубоговете, гандхарвите и сиддхите също имат духовни 
учители, макар те да не са в такива груби физически тела. Формата би могла да е 
различна; различни ачарии могат да извършват служенето си паралелно. Но да се 
разпознае духовният учител не е достатъчен външният поглед; трябва да долавяме 
същината. Кришна казва: „В крайна сметка Аз съм ачария – ачария мам виджаниям – 
Знай, че аз не се различавам от учителя.”48 Това е божествена функция, но за да 
разпознаем тази божествена функция ни е нужна трансцендентална визия.  

За човека съдят по най-повърхностните характеристики – облеклото, тялото, 
ума или интелекта. Ала духовно чистото виждане ще ни покаже реалността съвсем 
конкретно. Трябва да се отървем от погрешната идея, че картината, която ни 
представят сетивата ни, е реалността. Истинската реалност е отвъд обсега на 
сетивата и ние можем да я схванем единствено с помощта на духовния учител.”49  

С помощта на духовния учител можем да разберем, че истинската реалност е 
отвъд, оттатък. Но с негова помощ разбираме, че онова „оттатък” е тук! Въпреки 
всичко не бива да объркваме това, което е тук, с онова оттатък; това би могло да е 
грешка.  

“Съвършеното знание може да достигне до заключения дори по съвсем дребни 
признаци. От духовните признаци трябва да стигнем до същината. Разбира се това 
не означава, че физическото присъствие на учителя трябва да бъде пренебрегнато, 
ала същината е скрита надълбоко. Вещите, оставени от духовния ни учител, 
например палтото или обувките му, заслужават обожание, обаче личното служене е 
по-ценно. Снимката не е гуру, макар да го описва. Виждането или чуването не дават 
пълна представа за човека. Истинското преживяване са словата или разбирането на 
напътствията на духовния учител. Това е истинско Кришна съзнание.” 
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Понякога учениците на Шрила Прабхупад му крадяли дхотито – просто за да 
могат да помнят духовния учител… Но аз съм убеден, че не е достатъчно да събираме 
някакви реликви от духовните си учители, които да пазим като в музей, понякога 
почиствайки ги от прахта – и това да представлява нашата отдаденост към учителя ни; 
толкова не стига. Есенцията е да се разберат напътствията. Проверка за духовното ни 
развитие, за духовното ни разбиране е доколко сме схванали наставленията. 

“Отвъд различните качества на нашия учител – можем да харесваме 
завладяващия му нрав, начина, по който се държи, жестовете му или 
интелектуалните му способности -  ала не бива да пропускаме същината, т.е. 
ученията. Те трябва да са най-висшата цел и за тази висша цел трябва да сме готови 
да пожертваме всичко” 

Исках да споделя с вас тези мисли и да цитирам Шрила Шридхара Махарадж за 
това как да разпознаем учителя. Точно както ръчният часовник не е самото време, а 
просто показва времето, така и снимката не е самият гуру, но го описва. 
 

 
 
 

39. Божествената алхимия 
 
 

“Обожанието на Шри Гуру включва абсолютни и относителни аспекти. Най-
важното е да не се изгуби настроението, духа, защото изгубим ли същината, ще се 
превърнем в почитатели на формата. За да постигнем милостта на Нитянанда 
Прабху ние трябва да изследваме характера на Чайтаня Махапрабху, да четем за 
Него и Неговата обител, а също и за отдадените.”50 Мисля, че затова бхактите в 
София са толкова щастливи – защото всички така добре служат на Гоуранга 
Махапрабху.  

Но понастоящем срещаме толкова много трудности. Занимаваме се с 
всевъзможните безсмислици на битието: твърде съм млад, за да стана бхакта, твърде 
съм стар за бхакта, мъж съм, жена съм, богат съм, беден съм, не мога да практикувам 
бхакти защото съм такъв и онакъв. Но всички тези занимавки идват от Мая Деви. И 
никога не бива да забравяме висшата цел, заради която сме тръгнали, а тя е 
божествената любов  

“Най-висшата цел на живота ни е посочена от Рагхунатх дас Госвами по 
следния начин: “Най-тайната ми и лелеяна мечта е някога да стигна до мястото, 
където Радхика и Мадхава се радват един на друг насред дивно великолепие.” И той 
се моли на своя учител със следната молитва: “Аз съм завинаги длъжник на Шри 
Гурудев, защото трябва да му благодаря толкова много пъти. От него съм получил 
най-скъпоценния дар – святото име на Кришна, махамантрата. Безкрайно 
благотворящото свято име включва в себе си най-завършената мисъл, стремеж и 
идеал. Той ме научи как да служа на сина на Майка Шачи, нашия великодушен 
спасител. Заради благословиите на Чайтаня Махапрабху пътят, който води към 
Кришна-лила, сияе в златни отблясъци. Гурудев ме заведе при най-близкия слуга на 
Махапрабху, Сварупа Дамодара, който не е различен от Лалита Деви, най-свидната 
приятелка на Радхика. Благодарение на него (нея) аз влязох в досег с Шри Рупа, който 
раздаваше най-сладката раса, екстатичната любов към Бога, по повелята на 
Махапрабху.” 
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Затова ние сме много благодарни на нашите учители, защото те ни учат как да 
обожаваме Божествената Двойка в настроение на посветеност. Винаги се придържайте 
към същината! Окончателният принцип е: почитай учителя и обожавай Бога. Почитта и 
обожанието са две различни неща. Ако вашият учител види, че обожавате Бога, той ще 
бъде много доволен. А ако Бог види, че уважавате своя учител, той също ще бъде много 
удовлетворен.  

Трябва да се придържаме към есенцията и по такъв начин също да станем 
есенциални. И не само есенциални, а квинтесенциални, което е петият елемент на 
божествената алхимия. Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж изучавал химия в 
университета. И аз се чудех: какво общо има химията с преданото служене? Но после 
разбрах, това не е просто химия, това е алхимия – как да се превърне желязото в злато, 
как да се превърне материалиста във вярващ човек. И дори нещо повече: как от един 
вярващ човек, от последовател на вярата, да направиш екстатичен отдаден – това е 
божествената алхимия. Затова сме привлечени от нашите учители – защото те правят 
това чудо с нас.  
 

 
 

40. Двете главни школи в бхакти 
 

 
“Почтителното обожание, вайдхи-бхакти, не е толкова великолепно, колкото 

спонтанната любов към Бога, избликнала от дълбините на сърцето. Чайтаня 
Махапрабху считал Рупа Госвами за най-подходящата личност, която да 
разпространи рагануга-бхакти.”51 

Какво е вайдхи-бхакти? Към коя категория принадлежи? Съществуват различни 
видове, различни нива на бхакти; какъв тип е вайдхи? Дамодар? 

Дамодар: Предписано предано служене. 
Тиртха Махарадж: Правилно. Коя е санскритската дума за това?  
Дамодар: Садхана. 
Тиртха Махарадж: Садхана-бхакти, разбира се! Вайдхи-бхакти е садхана-

бхакти. Ами рагануга? Рагануга проста практика ли е или от висш тип?  
Дамодар: Висша. 
Тиртха Махарадж: Хм. Към коя категория принадлежи? Това садхана-бхакти 

ли е или не?  
Дамодар: Не. 
Тиртха Махарадж: Не? O-o! Лабанга казва: “Спонтанна привързаност…?” без 

да довърши изречението. Съществуват две школи в бхакти: едната е садхана-бхакти, 
т.е. следване на принципите; а втората е спонтанната привързаност. Садхана-бхакти, 
следването на определени правила и предписания, има две под-категории. Едната е 
вайдхи-садхана, което означава действително следване на дадени правила и 
предписания, а другата е рагануга-бхакти, където основният принцип е да се следва 
такава личност, която има рага. Това трябва да се разбере: че и вайдхи – следването на 
принципи, правила и забрани – и рагануга, следването на добрия пример, и двете 
категории спадат към садхана-бхакти. Разбира се, рагануга е от по-висш тип, но все 
още принадлежи към същата категория. А другият тип, който е по-висш и от по-висшия 
– това е рагатмика-бхакти. Това означава, че атман (душата) на този вид предано 
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служене е рага, есенцията. Но това се среща много рядко и ние не бива да имитираме 
рагатмика-бхакти.  

И така, ако някой иска да практикува рагатмика - забравете, не можете да 
практикувате рагатмика; но ако някой иска да практикува рагануга-бхакти без да е 
осъществил и да е следвал принципите, резултатът е пропадане. Ако захвърлите 
принципите преди да сте ги постигнали, това е пълен провал. Но ако не захвърлите 
принципите след като ги постигнали, това също е пълен провал. Във всички мистични 
школи се потвърждава, че след като постигнеш съвършенство, вече имаш различни 
задължения от процеса, който те е отвел до тази позиция.  

Тук са споменати двете главни школи в бхакти – следване на принципите и 
следване на добрия пример, вайдхи и рагануга. Затова трябва да следваме правилата, а 
също и добрия пример, защото те ще ни отведат по-близо до постигането. Някой даде 
определение за садху-санга или за бхакти-процеса: той каза, че това не е просто 
компания на няколко човека, които спазват вегетарианска диета и вярват в 
прераждането – това е нещо повече. И защо садху-санга е нещо повече от просто 
компания на хора със стомашни проблеми? Отговорът е посветеността. Тя е, която 
въздига принципа. Защото преданоотдаденият е напълно посветен на Кришна. Само си 
спомнете онази история, когато преданоотдадената52 белела банана, изхвърляйки плода 
и предлагайки кората. Това вайдхи ли е или рагануга? Това е бананануга. Бананатмика. 
Но ако вие готвите за муртите, моля ви, моля ви, когато белите бананите, използвайте 
бананите, а не корите.  

Мисля, можем да се съгласим, ако направите диаграма на напредъка си, че на 
първите стъпки си мислите: “О, аз следвам дадени правила и предписания – това е 
голяма крачка”, но всъщност крачката е съвсем малка. На по-високите нива напредвате 
едва-едва, но от абсолютна гледна точка това е много висше.  

И така, кое да изберем: садхана или садхана? Дамодар? 
Дамодар: Това, което е по-близо до нас.  
Тиртха Махарадж: Садхана, правилно. Кое е по-близо? Най-вероятно садхана-

бхакти е по-близо до практикуващите. Защото повечето бхакти с трудности следват 
един съвсем ограничен набор от дадени правила и предписания. Какво да говорим за 
опасността от извършване на някаква спонтанна посветеност? Може би за вас сега 
това е теоретичен въпрос, но не забравяйте, че елементарните практики не се равняват 
на висшата цел.  

 
 

 
41. Адът става рай 

 
 

Махапрабху считал, че Рупа Госвами е най-подходящата личност, която да 
разпространи рагануга-бхакти. Затова той е шастра-гуру, духовният учител, който ни 
дава напътствия чрез писанията, чрез своите книги. Рупа Госвами не е описал само 
началните практики в първите стихове на „Упадешамрита”, но също и по-висшите. 
Затова той е считан за шастра-гуру. Според това какви са практиките ни на началните 
нива, ще постигнем и по-висшите степени на преданото служене. Както се представяме 
сега, така ще се представим и на по-високите нива.  

                                                 
52 съпругата на Видура, Махабхарата 
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Много, много неща разбираме и научаваме в служенето си към 
преданоотдадените. Затова се казва, че без гуру-бхакти няма кришна-бхакти и че 
баката сева парама сиддхи – служенето на бхактите е най-висшето съвършенство.  

По-нататък се казва: “По милостта на моя Гурудев аз получих компанията на 
Санатана Госвами – казва Рагхунатх дас – който ни води в духа на рагануга-бхакти. 
Той разкрива пътя на регулираното предано служене, от него научаваме истинското 
познание самбандха-гяна и се сдобиваме с някакво разбиране за обкръжаващия свят. 
По негова милост аз научих за Матхура-мандала, където Радха и Говинда се 
наслаждават на Своите забавления. Тук не само горите и хълмовете, но и храстите, и 
растенията, и мъничките прашинки са свързани с Радха-Кришна лила. Каквото и да 
видя – всичко ми напомня за Радха и Говинда. Моят Гурудев ме отведе във 
Вриндавана, в дома на кравите и пастирите. Стъпка по стъпка и аз ще стана като 
гопалите и ще чувствам тяхното посветено и ентусиазирано любящо служене към 
Кришна. По милостта на духовния ми учител аз разбрах Хълма Говардхана и Радха 
Кунда, които са местата за забавление на Радха-Говинда. И накрая той ми даде 
надеждата, че някой ден аз също ще мога да служа на Радха и Мадхава. Затова с 
изпълнено с благодарност сърце, се покланям в лотосовите му нозе”53 

Това е списъкът с постиженията в бхакти. Толкова много неща сме постигнали! 
Като например общуването с бхактите, красивата практика на мантруването, 
разбирането, че Бог е жив, и толкова много други прекрасни изражения на нашата 
посветеност. Ако разгледаме този списък, на практика той е неизчерпаем.  

“Накъдето и да се огледам, всичко ми напомня за Радха-Говинда!” Нима става 
дума за физическо място или за ниво на съзнание? Аз мисля, че е ниво на съзнание, 
защото нашият гуру ни е отвел до това ниво на съзнание, където сме способни да 
долавяме божественото присъствие навред. В очите на децата ви, в млякото на кравата, 
в планините, в Седемте Езера… навсякъде; а в сърцата на бхактите могат да се видят 
толкова много красиви неща. Това не е физическо място, това е визия. Достигнете ли 
това ниво, можете да пребивавате където си щете. Адът се превръща в рай. 

“И стъпка след стъпка аз започвам да ставам гопал.” Дамодар, как мислиш, 
възможно ли е това? 

Дамодар: След много стъпки.  
Тиртха Махарадж: Да. Но всички дълги пътувания започват с първата стъпка. 

Трябва да направим първата крачка, независимо колко далечно е пътуването. Ала 
„стъпка по стъпка аз започвам да ставам като гопал. И аз също чувствам, също 
споделям тяхната любяща привързаност към Кришна.” Стъпка по стъпка; дали това е 
вайдхи-садхана или рагануга-садхана? Когато започнете да чувствате посветеността на 
гопалите – какво е това нивоl? В крайна сметка рагануга. Гопалите са добрият пример 
– те изпитват тази естествена, спонтанна любов към Кришна. Практикуващият следва 
стъпките на гопалите и започва да изпитва същото. Това е основният принцип в 
рагануга-бхакти – да следваме добрия пример. Не става дума за изоставяне на 
принципите! Какво е главното правило в рагануга-бхакти – да забравим за 
принципите? Не! Не съм съгласен. Не! Основният принцип е да следваме добрия 
пример. А преди това трябва да изминете всички различни степени на себеовладяване, 
следване на принципите, постигане на съвършено ниво на съзнание и т.н.  

 
 
 

                                                 
53 из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара Махарадж 
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42. Малки прашинки 
 
 
“В това е надеждата ни, че по милостта на нашите учители ще можем да 

служим на Шри Шри Радха-Мадхава, затова поднасям почитанията си в неговите 
лотосови нозе.” 54 

Можем ли да постигнем рагатмика-бхакти като следваме някой рагануга 
бхакта? И каква личност трябва да следваме – някой, който много добре практикува 
садхана или някой, който има рагануга? В известен смисъл – и двете. Но трябва да 
разберем основното. Защото съществува практика, в която нашият гуру ни посочва 
определена личност във Вриндавана, казвайки ни да медитираме над него или нея. Тази 
личност трябва да е рагатмика, да притежава рага. И следвайки личност, която е 
рагатмика, можеш да станеш рагануга. Ако просто следваш рагануга-бхакти, не 
можеш да станеш рагануга, защото това е садхана. Следвайки садхана тип бхакти, 
няма как да станеш спонтанен бхакта. Ако просто следваме рагануга-бхакти, не 
можем да постигнем спонтанна преданост.  

Но напълно подкрепям това, че най-напред трябва да се осъществи 
практическото служене, практическото стъпало на служенето.  

Говорим за рагануга, рагатмика, садхана, вайдхи, за това и онова, и никой не 
знае какво да прави. И така, какво да правим? Онова, което е необходимо, е много 
сериозно да следваме практиката, да приемем напътствията в сърцето си и да изучаваме 
задълбочено писанията. И също да прилагаме теорията на практика в живота си, винаги 
да проверяваме дали се потвърждава или не. По такъв начин можем да имаме ценни 
постижения. Това трябва да направим – да сме много сериозни в практиките си. 
Търсете, търсете абсолютната истина. И отвъд истината, търсете божествената любов. 
Практическият ключ към този процес е искреността.  

Въпрос на Яшода: Следваме някоя личност рагатмика, за да постигнем 
рагануга. А за да постигнем рагатмика, какво трябва да следваме?  

Тиртха Махарадж: То ще се случи, не е така, че ние го постигаме. Ще дойде 
като благословия при нас. Защото бхакти, према-бхакти идва от само себе си. Не 
можем да насилваме: “Кришна, мантрувам вече от три живота, разкрий се!” Не така. 
Просто следвайте принципа на любовта, който сме научили в процеса, и Кришна ще 
дойде, Кришна присъства. Той казва в „Бхагавад Гита”: “Аз винаги присъствам в делата 
на жертва.” А ако ние посвещаваме живота си, това е пожизнена жертва, Кришна 
присъства в това, Той постоянно присъства.  

Но всъщност рагатмика-бхакти е за най-извисените – за вечните спътници на 
Кришна. Ние сме доволни да сме малки прашинки в лотосовите нозе на Гоуранга.  

Въпрос: Тези идеали са толкова висши, а нашите незначителни опити в садхана-
бхакти изглеждат съвсем безполезни. Какво да правим тогава? Нима сме толкова 
безнадежден случай? 

Тиртха Махарадж: Идете в първата кръчма, вижте хората там и веднага ще 
разберете нивото си, ще осъзнаете, че наистина сте постигнали нещо. 
 
 

 
 

                                                 
54 из „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара Махарадж 
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43. Пречистващият ефект 
 

 
Продължаваме да изучаваме тази значима книга “Шри Гуру и неговата милост” 

от Шрила Шридхара Махарадж.  
“Върховно пречистващото учение Кришна-бхакти се спуска досущ както 

водите на Ганг от Хиламаите стъпка по стъпка, от едно равнище на друго. Макар 
Сарасвати да се влива в Ганг, при все това тя не се счита за вода от Ганг. Но след 
като двете реки се влеят, тогава и двете са считани за Ганг. Това означава, че дори 
водата на Сарасвати се превръща във вода от Ганг. Тя има пречистващ ефект, 
независимо, че изворът й е друг. Пречистващият ефект на Ганг е напълно различен от 
водата, която възприемаме със сетивата си. Водата на Ганг пречиства в 
трансцендентален смисъл, затова тя е способна да умие хората.” 

Първата част е съвсем ясна – че Ганг извира нависоко и се спуска стъпка след 
стъпка. Но втората част е по-интригуваща и по-трудна за разбиране – че ако водата на 
различни реки се влее, тя се смесва. И се казва, особено що касае Ганг, че от страната, 
от която се е вляла другата река, оттам тече водата на тази река, а от другата страна е 
истинската вода на Ганг. Ала ако отидеш малко по-надолу по течението, те се сливат. И 
можете да видите как дори различните цветове вода се сливат. Високо в Хималаите, в 
Дев Праяг, едната вода е синкава, другата жълтеникава, а сетне се смесват. По-нататък 
в Маяпур можете да наблюдавате същото. А ако идете още по-надолу ще видите как се 
смесват и вече не можете да ги различите.  

И както беше споменато, че Ганг има пречистващ ефект защото е 
трансцендентална, по същия начин ако нашият живот и практика са мощен поток, дори 
понякога в сърцата и умовете ни да изплува някаква мръсотия, тя ще бъде отнесена от 
пречистващия ефект на струята на предаността. Затова нека струята ви е силна.  
 
 
 

44. Гуру е… 
 
 

Гуру е… какво? Нека довършим изречението един по един. Ще слушам вашите 
версии, как бихте довършили изречението. Гуру е…?  

Дамодар: Всичко. 
Тиртха Махарадж: Всичко? Как всичко? 
Дамодар: Ако това беше тест и трябваше да отговорим с една дума, тази е 

думата - всичко. 
Тиртха Махарадж: Разбирам. Приемам. Нели? 
Нели: Колкото повече мисля за това, толкова повече разбирам, че не знам.  
Тиртха Махарадж: Добре. Това е добър признак. Защото не бива да се 

опитваме да разберем духовния учител, това е близко до невъзможното. По-добре да му 
служим и да го следваме. Яшода? 

Яшода: Гуру е нашият личен спасител.  
Тиртха Махарадж: Това откъде го чу?  
Яшода: Аз затова си замълчах в началото, защото в ума ми има само готови 

фрази. Не беше от сърцето.  
Тиртха Махарадж: Манохари, твоята версия? 
Манохари: Гуру е водач, закрилник и градинар.  
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Тиртха Махарадж: Освен това и лодкар, нали? Цялата тежка работа е на гърба 
на гуру! Да копае в градината, да сече дърва… 

Много добре! Шрила Шридхара Махарадж завършва това изречение така: “Гуру 
е онзи, който познава чистата любов към Бога” 

И продължава: “Ако беше иначе, то гуру-парампара щеше да е просто една 
наследствена линия. Тогава схващането на кастовите брамини и госвами би било 
правилно, защото те предават мантрата от баща на син в кастово съзнание – това е 
тяхната парампара. Ала такава мантра е мъртва. Ние искаме жива мантра, жива 
връзка на преданост – това е, което търсим. Там, където го намеря – това е моят 
духовен учител.”55 

Изречението би могло да се довърши и по съвсем простичък начин: “Гуру... си 
ти, Гурудев!” Малко романтичен отговор. Но тук бхактите са обучени повече в 
таттва – всички отговарят с дефиниции, философия, с това и онова. Ала всъщност, 
кой е бил онзи, който преобрази сърцето ни, който пръв ни вдъхнови да направим поне 
една малка стъпка към Кришна – това е нашият личен спасител, нашият пример, 
нашият идеал. Затова го следваме.  

Затова, който и ученик да срещнете, гуру ще е много важен за него. Какъвто и 
последовател да срещнете, към какъвто и гуру да принадлежи, ще видите колко е важен 
гуру за него. Защо? Защото чудото започва да се случва, когато получим този 
божествен досег. Чрез този божествен досег, чрез това лично вдъхновение сърцата ни 
ще се съживят. Затова трябва много да уважаваме този вид посветеност в сърцето на 
всекиго. Тя е свята и почитаема. И дори да имате различно мнение за даден духовен 
учител, дори и тогава трябва да проявите уважение, защото това е божествена функция.  

Представете си, че някой от вашите братя или сестри изведнъж се впусне да 
проповядва и представя Кришна по толкова хубав начин, че стотици и хиляди се юрват 
да го следват. Всички му поднасят молитви и го възхваляват: “Махарадж, дари ми 
капчица от милостта си! Позволи ми да отдавам вечно служене в твоите лотосови 
нозе!” А вие слушате всичко това и си спомняте: “Тоя тип винаги преяжда с халва – 
нима това е големият светец?! Та той спеше в съседния спален чувал. Познавам му 
всичките кусури.” При все това, какво трябва да кажете? “Да!” Защото гуру-принципът 
е на почит. И трябва да сте горди, ако някой приема ваш брат или сестра за духовен 
авторитет. Това е победа за всички ни, слава за всички ни! Това не е моноспектакъл  

А чудесата се случват в сърцата на учениците. Това е пряко под божествен 
контрол. В този смисъл гуру е само инструмент – инструмент за издигането на ученика. 
Можем да кажем, че цялата гуру-парампара, всички гуру и Кришна работят върху и за 
ученика.  

Ако някой е разпознат за духовен авторитет от другите, ние трябва да се 
гордеем, защото това е наш общ актив. 

 
 
 

45. Силата на общността 
 
 

Как да разпознаем божественото, духовното – то е когато всеки печели. Това е 
необичайно, защото в света обикновено едната страна печели, а другата губи. Как да 
разпознаем божественото - по това, че е необичайно! Ако видите, че нещо е на основата 
„всеки печели”, това е много близко до духовния свят. 

                                                 
55 из книгата „Шри Гуру и неговата милост” от Шрила Шридхара Махарадж 
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Въпрос: Бхакти работи на принципа „всеки печели”. Но какво се случва, ако 
някой отпадне – тогава това и мой провал ли е, как трябва да го разбираме? Как 
претегляме ситуацията, когато някой има проблем? 

Тиртха Махарадж: Има една история. Двама бхакти живеели заедно и станало 
така, че единият си тръгнал. И учителят започнал да критикува този, който си бил 
тръгнал. А бхактата, който останал с учителя, казал: “О, Гурудев, той не беше чак 
толкова лош.” Тогава гуру отвърнал: “Ти не можеш да критикуваш, но аз мога!” При 
все това, усещането на другия бхакта било: “У мен нямаше достатъчно бхакти, за да 
задържа този човек.” Това е едно възможно отношение към подобна ситуация. 

 Понякога виждаме как хората се присъединяват, друг път ги виждаме да си 
тръгват. Случва се. Когато за първи път научих, че някой си е тръгнал от бхакти, не 
можех да проумея как изобщо е възможно това. Най-накрая някой е дошъл, а след това 
си тръгва?! Това е лудост! Въпреки това всичко се случва и виждаме, че понякога 
съдбата, кармата на хората е такава, че те тръгват, присъединяват се, опитват се с 
искрено сърце, ала не успяват да намерят покой. При все това трябва винаги да 
погледнем в себе си и да видим дали сме направили всичко възможно за този човек или 
не. Защото Кришна ни е изпратил бхактите, за да им служим, а не да ги изритваме! 
Трябва да се вгледаме в себе си и да проверим дали сме достигнали предела на 
възможностите си – дали сте паднали в лотосовите му нозе, дали сте ги сграбчили и 
просълзени сте казали: “Моля те, прабху, знаеш, че това не е вярната посока, ела на 
себе си!” Тогава ще сте направили всичко.  

Все пак общността като цяло има своите предимства. Ако споделите щастието и 
успеха си с другите, какво се случва? Споделим ли успеха и щастието си, те нарастват, 
а споделим ли проблемите и провалите си, те се облекчават. Това е силата на добрата 
общност. И аз чувствам, че вашата група е доста силна в много отношения. Чувал съм 
някакъв храмов президент да се гордее с това, че: “Ние сме толкова строги, че 
седемдесет процента от хората напускат храма!” И той се гордее с това! Мисля, че има 
нещо сбъркано в сметките. Ако седемдесет процента остават с теб, тогава може да се 
гордееш.  

Но докато се занимавате с дреболии и глупости: “Той ми каза така и така. Той ме 
погледна лошо…” аз съм напълно спокоен, защото знам, че значи нямате истински 
проблеми. Защото ако имате истински проблеми, ще знаете кой ще ви помогне. А 
понякога Кришна ни дава урок, дава ни истински проблеми; но тогава можем да се 
държим здраво един за друг.  

Точно както Шрила Прабхупада, когато раздал благовонни пръчици на 
бхактите и казал: “Счупете ги!”- и те го направили с лекота. Сред бхактите имало 
един борец с яка снага; Прабхупад донесъл цял пакет с благовонни пръчици и му ги дал 
да ги счупи, ала било невъзможно. Така че ако сме единни, нищо не може да пречупи 
единството на групата. Това е истинска садху-санга. Трябва да сме единни в 
становището си, единни по дух, трябва да сме единни в служенето и в посветеността си.  

И това не е просто светска политика. Само си представете, че цялата група стои 
пред портите на Голока Вриндавана. И тогава започват обсъжданията: “Оттук! Оттам! 
Да влезем през тази врата! Не, през онази врата! Тази раса! Онази раса!”  

Не. Просто влезте. Бъдете единни.  
И мога да ви кажа, че тази група преданоотдадени има силата да съхрани 

постигнатото. Веднъж чух мнение за тук присъстващите бхакти: “Имаше голям 
празник! Без никакви проблеми, без никакви крясъци, без бхактите да се кълнат едни 
други?! Винаги ли е така при вас?!” Бхактите не се кълнат един друг. Много 
необичайна забележка!  
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От това можем да разберем, че сте постигнали много! Може да не излиза голяма 
пара, но аз смятам, че това е забележително постижение – че групата е единна. И трябва 
да се грижите да поддържате това. Защото в трудности, в екстремни ситуации, се 
нуждаем и от екстремни решения. И ако виждаме бхактите като свои духовни братя и 
сестри, значи поне целият този живот ще прекараме в служене заедно. На това сме се 
посветили.  

Принципът е: един за всички и всички за един.  
 
 
 
 

46. Три тайни в „Бхагавад Гита” 
 
 

Вие се интересувате от йога и това е темата, която ни е събрала заедно. Срещаме 
се в 21-ви век. При все това се интересуваме от нещо много древно и на практика 
безгранично в пространството и времето. Ние търсим вечността. Защо? Защото душата 
е различна от тялото. А знаем, че тялото е ограничено в толкова много отношения. Но 
се надяваме, вярваме и знаем, че душата е вечна. Йога ще ни помогне да осъзнаем това. 
Йога е начин да бъдем свързани, йога е начин да извисим съзнанието си, да постигнем 
пречистване и съвършенство.  

Повечето ще кажат: съвършено същество не съществува. Обикновено такова е 
заключението ни – че съвършенство на човешко ниво не съществува. Но не отсъждайте 
толкова бързо; можете да кажете, че не сте срещнали съвършен човек, но не можете да 
кажете, че такъв не съществува.  

“Бхагавад Гита” е божествена песен, божествено откровение. И най-малкото 
трябва да отдадем уважение на тази творба – същото божествено уважение, за да 
разберем посланието. Защото всъщност три тайни са скрити в „Бхагавад Гита”. Хора 
сме, интересуваме се от тайни. Основната тайна е, че съществува единство и 
върховенство отвъд различията и отвъд материята. То се нарича Брахман – духовната 
субстанция. Това е много тайно послание, тъй като повечето хора виждат само 
материята, само телата. Духовната същина съществува отвъд това ниво. Ала по-
висшата тайна на „Гита” е, че тази духовна същина прониква всичко. Няма и едничко 
скрито местенце в тази вселена, което да не е проникнато от тази божествена мощ. 
Пространството отвън и отвътре е проникнато от тази сила. Това е нещо много тайно. 
Трябва да продължавате да мислите и медитирате върху него с много искрено сърце и 
тогава то ще ви бъде разкрито. Но да ви кажа ли най-голямата тайна или да спрем 
дотук? Да научим тайната! Добре! Тази божествена същина е личност. Тази личностна 
сила, личностно проявление, е много прекрасно и привлекателно. Това е Кришна.  

 
 

 
 

47. Екзистенциалният триъгълник 
 
 

Във вселената на практика съществуват само три категории. Първата сме самите 
ние. Трябва да започнем от себе си, да доловим собственото си съществуване. Това е 
донякъде егоистично, ала при все това е стартовата точка, от която можем да започнем 
да търсим съвършенство. Ако опознаем себе си и се огледаме наоколо си, ще видим 
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света навън – това е втората категория, проявената реалност около нас. И така, 
представете си един триъгълник. Единият връх на триъгълника сте вие; другият връх е 
светът. На практика ние се намираме на базисно ниво. Третият връх на този триъгълник 
– това е Върховният. Ние, светът и Всевишният – това е триъгълникът на 
съществуването. Всъщност ние се стремим да измерим ъглите, връзките, 
взаимозависимостите между тези върхове на екзистенциалния триъгълник. 

Най-напред започваме да търсим себе си. Трябва да познаем себе си, за да 
открием и мястото си в цялата картина. После трябва да се сдобием с някаква 
информация за света около нас. Съществува ли връзка между нас и света? Съществува. 
В каква посока? Ние ли влияем на света или светът ни влияе? Двупосочно е. Да вземем 
друга страна на триъгълника – човешките същества и Бога, Върховния. Има ли връзка 
между двете? Да; а каква е посоката? Ние ли Му въздействаме или Той на нас? Тази 
връзка също е двупосочна. Защото той е направил първата стъпка чрез сътворението, а 
ние можем да отвърнем, например можем да Му поднесем своите мантри и медитации. 
Така че връзка има и тя е двустранна. А какво да кажем за третата страна на 
триъгълника – Бог и творението? Съществува ли връзка? Разбира се, че съществува 
връзка. Каква  е посоката? Връзката между Върховния и света е еднопосочна. Той 
въздейства върху света, ала светът не хвърля дори сянка върху Него. И така, ако 
разберем, че всичко съществуващо във вселената може да бъде измерено чрез тези три 
категории – душите (индивидуалните живи същества), обективния свят и Върховния –
тогава имаме пълната картина.  

За да разберем по-добре тази картина, трябва да приложим интелигентността си. 
Целта е йога – да бъдем свързани с Върховния, с Бог Кришна – но трябва да научим, да 
изследваме как да го осъществим. 

Есенцията на човешките същества е тяхното съзнание. Една част от тялото ни, за 
която полагаме големи грижи, е главата. Считаме, че е много важна, и тя без съмнение 
е важна. Има една друга част от тялото, която може би е малко по-ценна и това е 
сърцето. А целта на йога е да се свърже сърцето с ума, да се обединят знанието и 
чувствата, и да се ползват предимствата и на двете. В крайна сметка трябва да 
използваме интелигентността си, за да разберем кой е нашият истински дом, какво е 
настоящето ни положение и какъв е методът, който трябва да приложим. А сърцето си 
трябва да използваме, за да доловим целта и да съберем силите и вдъхновението, с 
които да поемем към нея.  

 
 
 
 

48. Субективната еволюция на съзнанието 
 

В йога е описано много прецизно как се формира човешкото съзнание и през 
какви нива и сфери преминава. Каним ви на едно пътешествие – субективната 
еволюция на съзнанието. Обсъждаме темата за съзнанието – как да извисим съзнанието 
си по субективен начин. Тук субективност означава две неща: че самите ние трябва да 
го направим; и че трябва да постигнем една свръхсубективна цел. Това пътуване 
започва от себичността, но завършва в себеотрицанието.  

Ще се опитам да ви покажа различните нива или формулировки на човешкото 
съзнание. Всъщност съзнанието е проявление на душата, на силата на душата. Когато 
се родите, първото ви разбиране за съществуване до голяма степен е свързано с 
храната. Вероятно вече сме забравили това, но веднага щом се сдобиете със синове и 
дъщери разбирате, че те са изцяло съсредоточени върху две неща – ядене и спане. В 
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действителност това е едно ниво на съзнание, на възприемане на живота. За да живеем 
е необходимо да се храним. Ала не бива да спираме на това ниво – то се нарича 
аннамая-коша. Коша означава „обвивка; анна означава “храна”, а мая означава 
“състоящ се от” – значи тази обвивка се състои от храна. И така, още от първия миг 
душата е покрита от илюзията. Това е сладко, когато става дума за бебе, но ако сте 
пораснали, а все още сте обусловени единствено от храната, не е много добре. Така че 
може би трябва да повишим нивото на съзнанието си.  

Коя е следващата стъпка? Следващата стъпка е пранамая-коша – или обвивката 
на екзистенциалната сила, на силата на живот. Отново, представете си едно бебе, 
когато то започва да изследва тялото си  - как работи. Иска да използва ръцете си, но се 
удря в носа. Пранамая-коша, обвивката на жизнената сила означава, че възприемаме 
живота чрез функциите на сетивата си. Понякога се удряме, понякога си трошим 
главите, но опитваме. И понякога се удивяваме, досущ като малко дете, което се гледа в 
огледалото и си казва: “О! Какво чудесно тяло! Толкова е странно, аз съм душа, а пък 
имам такова отражение?! ” То е смаяно, изненадано е от това да възприема себе си 
посредством сетивата. Въпреки че когато приемате тяло, алгоритъмът на живота сякаш 
бива гравиран върху камък, защото душата се е спуснал в плътната материя, в 
материално тяло. Този период в развитието на човешкото съзнание – възприемането на 
живота чрез сетивата – трае доста дълго време.  

Коя е следващата стъпка? Не бива да спираме дотук. Следващата стъпка е когато 
започват да се проявяват мислите ви, когато сте способни да мислите. Всъщност 
способността да разсъждава е една от основните човешки черти. Това се случва в ума, 
затова тази обвивка се нарича маномая-коша. Мана е „ум” на санскрит. Функцията на 
ума е тройна: мисъл, воля и чувство. Тези три функции се случват в нашия ум – 
способността ни да мислим, да прилагаме волята си и да чувстваме. Но умът е доста 
непослушен. Посегнете ли да го овладеете, той ще свърши какви ли не глупости. Ако се 
уговорим за три минути да не мислим за червен велосипед, тогава какво ще се случи 
когато започнете да медитирате да не мислите за него? Веднага ще си припомните това, 
за което не бива да си припомняте. Така че да се овладее ума е много трудно. Всъщност 
умът приема и отхвърля - това са двата начина, по който функционира умът. 
Предишното ниво на съзнание, сетивните органи, внасят информация. А умът е 
центърът, който сортира информацията. харесвам това, взимам го; не харесвам онова, 
отхвърлям го. Това винаги се случва в ума – стремим се да намерим повече щастие и да 
избегнем страданията. И използваме ума си на практика само с тази цел – да се сдобием 
с нещо и да избегнем други неща.  

Но не бива да спираме на това ниво, а да продължим нататък – от мисълта нека 
стигнем до интелигентността. Вижте вибрацията на един човек, който медитира. Тя е 
много мощна. Ако сте достатъчно чисти, медитацията ви ще е много могъща. В 
действителност трябва да прилагаме интелигентността си, за да постигнем целта си. Но 
каква е нашата цел? Краят на физическото тяло или вечността на духовната душа? И 
така, интелигентността трябва да се прилага по отношение на върховните цели. Трябва 
да използваме интелигентността си, за да овладеем ума, сетне на свой ред да 
контролираме сетивата, а накрая и тялото. Виждаме, че започнахме от храната, а 
достигнахме до много висш тип интелигентност – това е дълъг път.  

А каква е най-висшата цел – това е блаженството, щастието, анандамая-коша – 
обвивката на душата, която се състои от духовно щастие. В срещата между Радха и 
Кришна, Радха символизира любовта, привличането, да речем - душата; а Кришна е 
Бог. Така че Тяхната среща е щастливата среща на душата с Бога. А ключът към това 
духовно щастие е настроението за служене. Така че искаме ли да постигнем божествено 
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блаженство, духовно щастие, удовлетворение – начинът е чрез служене. Този е начинът 
да навлезем в тайните.  

 
 
 

49. Дървото на йога 
 
 

Нека разгледаме дървото на йога. Много пъти сте чували, че в йога има 
различни практики, но по какъв начин са свързани те?  

Кое е първото ниво на йога? Първото ниво е яма, нали? Какво да не правим, 
какво трябва да бъде избягвано. И така, онова, което трябва да бъде избягвано, 
представлява коренът на дървото на йога. Може ли да съществува дърво без корен? Да, 
съществува – в отсечен вид. Ако искате дървото да е живо, то трябва да има корени. 
Знаете забраните – не лъжи, не кради и т.н. - петте неща, които не трябва да се правят: 
не прави това, не прави онова. Това е основата, коренът. Те ще ви държат стабилни и 
установени, ако ги следвате.  

Следващата част от дървото на йога е нияма, практиката, която трябва да се 
изпълнява – това е стволът. Това са нещата, които трябва да се правят, трябва да се 
практикуват – например удовлетворение, чистота, простичък начин на живот. И в 
крайна сметка, обожание на Бога. Защото в „Йога Сутрите” се казва: “Можете да 
постигнете съвършенство и като обожавате Бога.” Всичко това влиза в практиката.  

Третото ниво, асана – позите – представлява големите клони на дървото. Така 
дървото става много красиво. А с пранаяма, която е листата на дървото, всичко идва 
под контрол. Това внася въздуха във функционирането на тялото, а също и във 
функционирането на дървото на йога.   

Но някои неща трябва да се избягват и отдръпването, пратяхара, е следващото 
ниво. Това е кората на дървото. Тя предпазва от загуба на енергия.  

Следващата стъпка, следващият елемент от нашето дърво е концентрацията, 
дхарана – да съхраним това, което имаме – а това е вътрешната мъзга, циркулацията на 
соковете в дървото. Точно както в нашето тяло циркулират различни течности и това 
осигурява добрата функция на разпределението на енергията и живота.  

Това бяха средните нива на йога. И накрая идват последните две: медитацията, 
дхяна, която е цветовете на дървото – знаете колко красиво е дървото, когато разцъфти 
– това е самият праг на съвършенството; и накрая осмото е състоянието на транс, или 
самадхи, което е плодът. 

Без корените не можете да достигнете до плодовете. Затова трябва да 
практикуваме цялото това дърво на йога – от първата стъпка до последната.  

 
 
 
 

50. Вселенската конструкция - отражението 
 
 

Стремим се да намерим себе си. Нека си представим вселенската конструкция. 
Светът е изграден досущ като София Мол. Огромна сграда с много етажи нагоре и 
много етажи надолу. Влизаш някъде в този лабиринт, разпиляваш всичките си енергии 
– изхарчваш си парите – и накрая искаш да намериш пътя навън.  
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Нулевото ниво е там, откъдето влизаш. Не зная колко нива има за паркинг? Две, 
три – няма значение. Материалният свят също има много нива надолу. Нека 
поразгледаме малко тази тема. 

Тук е материалният свят, който възприемаме около себе си тъкмо в момента. 
Това е светът на карма – действие и реакция. Досущ като във вълшебните приказки – 
ако сториш нещо добро, ще бъдеш облагодетелстван. А каква е реалността? Правиш 
нещо добро и…? Понякога срещаме разочарование, но нищо, нека живеем в 
приказките! Каквото дадем, такова и ще се върне при нас. Ако причинявате на другите 
лоши неща – страдания и изтезания – те ще се върнат при вас; ако им правите добро, 
добро ще се и върне.  

Материалният живот, материалната вселена е досущ като един лабиринт и този 
лабиринт е символизиран от раковината. Влизаме в раковината от едната страна и 
разбираме, че посоката е неблагоприятна. Влизаме в лабиринта, идваме на ниво нула и 
това е един вид неутралната равнина на вечността. Нулата се равнява на нирвана. Но не 
забравяйте, слизаме надолу, и първото ниво е етерът. Сега ще обсъдим различните 
основни елементи на материалната вселена. Етерът е много фин елемент, който 
прониква всичко. Макар да е материален, той е много фин. Характерната особеност на 
етера е звукът. Представете си, че сме в началото на сътворението. Едва що е започнало 
първичното сгъстяване и веднага този толкова фин елемент е проникнат от 
божествения звук: ом. Това е съзидателната, божествена мантра, която внася ред в 
хаоса.  

Слизаме още едно ниво надолу – то е по-кондензирано – това е въздухът. С 
помощта на въздуха можем да долавяме нещата, да ги докосваме. Още едно ниво по-
надолу – това е огънят – космическият елемент, който донася енергия. След това е 
водата, която донася живота. И накрая ще стигнете до най-плътния елемент, който е 
земята, материята.  

Това е деградацията на възможностите – от финото стигате до все по-грубото. 
Земя е всичко, което е плътно. Но то е много трудно подвижно. И какъв ще бъде 
ефектът ако се спуснете надолу във вселенския мол? Ще последва някаква реакция – 
тази реакция ще бъде материалното невежество. Можем да различим материалното 
невежество по това, че хората се мисля за богове. От една неутрална, потенциална 
позиция ние сме започнали този процес на деградация и удряме дъното, когато се 
мислим за Бог.  

Това е една тъмна област. Нека се разходим по по-високите етажи. В йога 
традицията се казва, че този материален свят е отражение. Има свят, оригинал на този, 
който виждаме сега и през който преминаваме. Затова нека се опитаме да намерим пътя 
навън от тези мрачни земи. Ако използваме ума си, тогава от лабиринта можем да се 
върнем до нивото на вечността. Това е пътят на познанието. Посредством знание 
можете да постигнете освобождение, спасение. Ала съществува и друг път, който не 
само ще ви изведе до вечността – пасивното, неутрално ниво – и това е асансьорът във 
вселенския мол, пътят на посветеността. Моето предложение е: нека вземем асансьора.  

 
(продължава следващия понеделник) 
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51. Вселенската конструкция - оригиналът 
 
 

(продължава от миналия понеделник) 
 
Сега нека разгледаме оригиналния свят. Преди виждахме отражението, сега да 

видим изначалния свят. Оригиналният свят, духовното небе, е светът на божествените 
забавления. Преди започнахме най-отгоре, от неутралността, нирвана, и стъпка по 
стъпка слизахме все по надолу и надолу. Сега същата тази неутралност е най-долу. 
Вечността е първата дума в съвършенството, но не и окончателното постижение. По 
пътя на посветеността можем да достигнем това ниво, всъщност можем да го прекосим, 
и сетне влизаме в позитивната раковина. Така тя не е просто символ на лабиринта, а на 
победата на духа над материята.  

Какво се случва ако влезем там? Първото ниво, първата позитивна платформа е 
неутралната връзка с божествеността, основаваща се на вяра, основаваща се на 
осъзнатост – когато знаем, че Бог съществува. Обаче нищо повече. Трябва ли да 
направя нещо по въпроса? Не, стига ми това разбиране. 

Нека направим още няколко стъпки. Следващото ниво е отношението на 
служене. Когато разбера, че съществува Бог, аз трябва да Му дам нещо. Не е така, че 
само Той трябва да ми дава толкова много неща. “Дай ми хляба насъщен, дай ми 
въздуха, дай ми живота, дай ми интелигентност, дай ми здраве…” Не, ние също трябва 
да дадем. Ето защо това следващо ниво е готовността – да сме готови да сторим нещо 
за Него. Чрез служене можеш да се доближиш до даден човек. Можеш също така да 
станеш и негов приятел. Това е приятелското взаимоотношение с Бога – мисля, че е 
доста хубаво да си приятел с Бога. Ние зависим от приятелите си; ако другар ни е 
Върховният, значи имаме могъщ приятел. На платформата на приятелството ние сме 
равни. Това означава приятелство – равни сме. Приятелят е твоят втори аз. Той ти е 
много близък. Преди имахме разбирането за Бог, че Той е нулево ниво на вечност. 
Много слабо, вяло разбиране. След това разбрахме, че Той съществува – окей, това е 
по-добре, но картината все още не е никак ясна. Сетне разбрахме, че трябва да сме 
готови да направим нещо за Неговото съществуване. Ако аз съм тук, а Той е там, нека 
се сближим. Тогава можете да достигнете това приятелско, равноправно отношение. Но 
ако искате да стигнете още по-нататък, тогава, досущ както в човешките 
взаимоотношения има родителските, бащински и майчински чувства, когато 
родителите се грижат за своите деца, тогава същността на тази връзка е грижовността, 
желанието да се грижиш за другите. Можем да имаме същото отношение и подход и 
към Върховния – да искаме да се грижим за Него. А окончателното, най-висше ниво на 
съзнание е любящото, любовното настроение – когато се влюбите в Него. По този 
начин от неутралността можем да стигнем до екстаза.  

Този свят е предназначен за божествените забавления. Тази равнина също и има 
своето въздействие. Отражението донася илюзия - когато хората започват да се 
чувстват богове. Това е най-голямата грешка, най-дълбокото дъно. Ала какво се случва 
оттатък, в божествената сфера? Там се спуска божествената забрава, когато Бог е готов 
да забрави Своята позиция на върховенство и да се доближи дотолкова до Своите 
създания, че се чувства един от тях. Такъв е светът на божествените забавления. 

В края на това пътуване за извисяване на съзнанието не забравяйте тези три 
послания: асато ма сат гамая – от нереалното води ме към реалното; тамасо ма 
джйотир гамая – от мрака изведи ме към светлината; мритйор ма амритам гамая – от 
смъртта изведи ме към безсмъртието.  
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От вас зависи кое ниво от този вселенски мол ще посетите. Обаче знаете, най-
добрите места са на върха. Затова каним всички в асансьора. 
 

 
 
 

52. Страх от Бога или любов към Бога 
 

 
Въпрос: Както знаем, в християнството един от начините да подходим към Бога 

е да се боим от Него. За щастие, в йога не е така. Ако се боим от Него, как бихме могли 
да Го обичаме?! 

Тиртха Махарадж: Може би трябва да зададете този въпрос на някой 
християнски свещеник. Но без съмнение изразът „страх Божий” не означава просто, че 
човешките същества трябва да се страхуват. Да се боиш от Бога означава да Го 
следваш, да Му се възхищаваш и т.н – така че е в по-широк смисъл. Въпреки всичко с 
това чувство или с тази дума се е злоупотребявало през вековете. Като се казва колко 
сте грешни и как ще отидете във вечен ад ако не се отдадете на часа, е много лесно да 
се изплашат хората. Незабавно човек запретва ръкави да направи нещо, но все пак 
може би има и други подходи. Само помислете за този най-велик и най-популярен 
символ на християнството – Исус на кръста. Това е много болезнена картина. Но ако 
погледнем, да речем, „Бхагавад Гита” – Бог, Кришна, който напътства Своя приятел 
Арджуна, макар да им предстои страшна битка, там няма страх. Или ако си спомним 
любовната прегръдка на Радха и Кришна – там няма страх. Кришна, като символ на 
бхакти-йога, или пътя на предаността, е пленителен момък, който свири на флейтата 
си, запазва за преданите Си това, което имат, и им дава онова, от което се нуждаят – 
така че няма място за страх. Нашето мото е: “Възпявайте имената на Бога и бъдете 
щастливи!” а не: “Покръстете се и страдайте в страх!” За щастие Чайтаня Махапрабху, 
нашият спасител, който е аватарът за настоящата епоха, донесе щастливата вест: 
“Кали-юга свърши! Тъмната епоха свърши! Просто се присъединете към щастливия 
танцувален киртан на отдадените души! Хари харайе нама кришна ядавая намаха!”- 
такъв е Неговият призив.  

Визията на индийската мъдрост е напълно различна. Тя не казва: вие 
произхождате от първородния грях на своите предци. Адам съгрешил в началото, а пък 
аз страдам сега. Хайде де!  

Но в действителност, името Адам е много символично. Ако прочетете Адам на 
санскрит, ще означава адама - адама значи „без контрол”. Имало е едно единствено 
условие: “Не късай този плод! Можеш да ходиш където искаш, само не късай този 
плод! Недей да мислиш за червен велосипед.” Какво станало? Веднага изял плода. 
Адама – липсва ли контрол, ще последват страдания. Затова трябва да практикуваме 
йога, защото йога означава „контролирай се”. Но нашата визия е, че душите, всички 
ние, идваме от божествен източник. Нашият произход не е грехът, произходът ни е 
божествеността. Всички вие сте духовни искри, а не бъдещи кандидати за вечен ад. А 
щом идваме от духовната сфера, значи можем и да се завърнем там.  

Такава е разликата във вижданията. Индивидуалните души имат качества, 
подобни на Божиите. Върховният е вечен, съзнателен и щастлив, и по подобен начин 
вие също сте вечни, съзнателни и щастливи. Единствено илюзията ни носи погрешното 
разбиране, че това не е така. Вие сте вечни – това означава, че не сте това ограничено, 
временно тяло. Вие сте съзнателни – което значи, че не е нужно да събирате дипломи 
на стената, че не става въпрос за ум, но това е съвсем естествена функция на душата. И 
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в крайна сметка, вие сте щастливи. Някои психолози дават определение за щастие – 
“когато не страдате прекалено много, това е щастие.” Съжалявам, но бъдете по-
позитивни, драги мои. Дайте ми истинска дефиниция за щастие. А истинската 
дефиниция за щастие е, когато се свържем отново с Върховния. Йога означава връзка.  

Въпрос на Кришна Прия: Щом произлизаме от Бога, защо е настъпила тази 
раздяла? Защо трябва отново да Го намираме?  

Тиртха Махарадж: Защото без раздяла няма среща. Искаме да се срещнем с 
Него, но без раздяла няма среща. Срещата започва с раздялата.  

 
 
 
 

53. Как да намерим истинския учител 
 
 

Въпрос: Бих искал да попитам какво е вашето мнение за живия учител? Смятате 
ли, че трябва да имаме жив учител, който да може да ни наставлява през цялото време 
по пътя, и да ни води, защото се казва, че без учител не можем да стигнем доникъде. И 
как можем да намерим истинския учител?  

Тиртха Махарадж: Добре, аз също имам въпрос. Как се намира истинският 
ученик?  

Коментар: Доколкото знам учителят намира ученика. 
Тиртха Махарадж: Аха, цялата работа – на неговите плещи! Но въпросът, 

който задавате, е много важен. Да, във всички традиции силно се подчертава, че без 
учител е невъзможно да се постигне просветление. Казва се още – ако ученикът е готов, 
учителят ще дойде. А как да разпознаем своя учител? Как разпознавате любовта, 
любимата си? Ще го почувствате! Не можете да обясните, но с цялата си убеденост 
усещате: този човек е за мен! Пък и любовта или бракът са за един живот; гуру е за 
вечността. Така че ще го усетите много по-силно. Докато не сте го усетили, не се 
хвърляйте. Дори и другите да ви казват: “Трябва да направиш така, трябва да направиш 
инак, ела, присъедини се, направи го!” недейте да им вярвате. Но усетите ли онзи 
вътрешен подтик, тогава трябва да попитате.  

Има три начина да се обърнем към учителя. Тъй като учителят е представител на 
истината, трите начина са търсене, запитване и служене.  

Гуру е светлина, способна да озари другите. Връзката между шишя, ученика, и 
учителя е много съкровена. Съществуват някои характеристики, които бихте могли да 
проверите. Гуру трябва да принадлежи към дадена традиция; трябва да живее в 
съответствие с разкритите писания – да следва определени правила и предписания; 
също трябва да има определено теоретично познание и да го прилага на практика. 
Обаче има едно качество, което много лесно можем да усетим – че гуру е способен да 
разсее съмненията на ученика. Ако откриете всички тези качества, и ако освен това 
сърцето ви каже: “Да, отивай там!” не се колебайте да го сторите. Бог присъства в 
сърцето ви. Ако Му се отдадете, Той ще ви насочва отвътре да намерите външния 
водач. 

Въпрос на Премананада: Бих искал да задам два въпроса, използвайки 
метафора, за да ги поставя. Ставаше дума за издигането на съзнанието. Ако вземем за 
пример летящия балон, в този случай нагряват субстанцията вътре, тя става по-фина и 
се издига. Ако топлината е посветеността, а ние знаем, че посветеността е силата, която 
ни въздига, първият ми въпрос е кой подклажда огъня? Подобен принцип в този 
пример от физиката, зависещ от разликата в налягането, откриваме и при 
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подводниците. Там, обаче, подводниците го прилагат, за да се потапят надълбоко. На 
какво би могло да се оприличи това изравняване на налягането? На стремежа да се 
опитаме да доведем тези възвишени идеали в ежедневния си живот ли? 

Тиртха Махарадж: Топлината идва от самообладанието. Тапаха е думата, 
означаваща себеконтрол. А другото значение на тапаха е „топлина”. И така, ако 
следваме принципите на духовния живот, можем да генерираме сила – силата да 
практикуваме. А баластът за дълбокото потапяне – това са раса ученията на нашия 
учител, напътствията на духовния ни водач. Защото ако следваме наставленията на 
своите учители, можем да се гмурнем надълбоко в океана от божествено блаженство – 
да го кажем съвсем просто и накратко. 

 
 

 
 
 

 
 

 


