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1. Не теории, а пряко преживяване 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009. София) 

 
 
 

Етавад ева джигясам/ таттва-джигясунатманах/ анвая-вятирекабхям/ ят 
сят сарватра сарвада – „Този, който търси върховната абсолютна истина, 
Божествената Личност, трябва да продължава да търси винаги и навсякъде, при 
всички обстоятелства, с преки и косвени методи, докато накрая постигне целта си.”1 

И така, четирите основни стиха на „Шримад Бхагаватам” ни говорят за тайната, 
за общата картина, за метода, и накрая ни дават и инструкцията: “Действай!” В този 
последен стих Кришна отново описва себе си – че Върховният Бог съществува във 
всички времена, навсякъде и винаги. Абсолютното битие съществува. При все това, ние 
се намираме във фаза на търсене. Ала както сме говорили много пъти, не бива да се 
удовлетворяваме просто да търсим истината, трябва и да открием нещо. От търсещи 
трябва да минем една крачка напред и да станем практикуващи.  

Но как да извършваме своето търсене? Понякога? Тук-таме? Или със средна 
скорост? Не, правете го с пълна скорост, винаги и при всякакви обстоятелства. Докато 
просто търсим нещо, ние не сме уверени в съществуването му. Надяваме се и се молим, 
но веднага щом го уловим в дланта си, ние го усещаме, знаем го със сигурност.  

Има два вида търсещи. Едните следват директния метод, а другите - 
индиректния. Ако търсите индиректно, тогава се стремите да разберете какво не е 
Кришна. Ако търсим Кришна, лесно е да определим какво не е Кришна. Това е 
косвеният метод. Може би не виждате върховната цел, но виждате поне отпечатъците 
от стъпки. Или пък съзирате делата на божествеността. Това е по-лесно, обаче въпреки 
всичко не е пряк метод. 

А какъв е прекият метод? Прекият метод е пътят на предаността. То е да махнеш 
очилата и да имаш директен поглед. Директно да възприемаш прекрасната абсолютна 
реалност. Всъщност това е нашият път – да се стремим да потърсим Шри Кришна, 
красивата реалност. И това търсене трябва да се извършва не когато ни хрумне, а 
систематично. Не с празни очаквания, а с пълна посветеност. Защото колкото е по-
голяма посветеността ни, толкова по-ясна визия ще добием.  

И така, директният метод за абсолютното търсене – това е бхакти-йога, когато 
следвайки духовен учител, по позитивен начин се стремим да разберем коя е 
Абсолютната Истина, коя е тази личност. И това търсене не е просто теоретично 
търсене, но ние търсим Кришна по един много специален начин. Искаме да Го усетим. 
Не ни стига теоретичното отношение, съдържащо се в книгите или скрито на някои 
древни места. Не, ние търсим пряко преживяване. Но преживяването няма да се случи 
без посветеност. Бог е всемогъщ, Кришна е всемогъщ, но чистият преданоотдаден е по-
могъщ дори от Него. Така че директният метод означава да станем много близки на 
Абсолюта. Не можете да обичате някого на теория. Можем да обичаме само на 
практика. Няма друг начин. Затова ние не търсим теории за божествената любов, а 
пряко преживяване. И следвайки стъпките и напътствията на своите духовни учители, 
имаме надеждата да достигнем такова ниво, където ще можем да усещаме Бога.  
 
 
 
 

                                                 
1 „Шримад Бхагаватам” 2.9.36 
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2. Елит на предаността 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 

 
 
 

Знаете, гордостта е естествена черта на човешката природа, на човешкия 
характер. Хората се гордеят с какво ли не, което притежават или пък не притежават. 
“Постигнал съм нещо” – затова са горди. “Отрекъл съм се от нещо” – и затова са горди. 
Възползваме се от всякакви глупави причини, за да се гордеем. “Аз знам нещо” – и си 
горд от това. “Аз не знам нищо!” – е, с това не можеш кой знае колко да се гордееш. Но 
обикновено хората си правят такива авангардни групи, елитни групи. Ако изследвате и 
изучавате задълбочено духовната наука, по такъв начин можете да станете духовен 
елит. Понеже знаете много. Или ако сте активен човек и действате усърдно, ставате 
активен елит. А ваишнавите, бхактите трябва ли също да станат елитна група? Как 
мислите? 

Някой: Да, трябва. Защото има един стих, в който Кришна казва, че каквото 
стори великата личност, останалите го следват2.  

Тиртха Махарадж: Да, това е така. Обаче скалата за измерване на това кой е 
велик и кой не… Мисля, че светската и духовната скала леко се различават. В 
материалния свят те мерят според мощността на колата ти. Ако е достатъчно голяма, 
значи и ти си голяма работа, нали? Или пък според банковата ти сметка и т.н. А 
срещаш един чист преданоотдаден – няма ни кола, ни банкова сметка, нито власт, 
нищичко… И какво е посланието му? “Бъди смирен, служи безусловно на Бога, недей 
да очакваш нищо в замяна…” Та кой би последвал подобно послание?! Така че може би 
нашите приоритети са доста различни от светските приоритети. И не забравяйте, че 
понастоящем е Кали-юга - отвън. Там навън е Кали-юга, и то каква! Тук не е Кали-юга! 
Не е дори и Сатя-юга; това е духовното небе. Защото сме се събрали на принципите на 
предаността. Ние седим тук, защото искаме да бъдем истинска елитна група. Не елит на 
банковите сметки, не елит на Мазерати. Не дори и елит на духовната наука. Не, 
бхактите по-скоро трябва да станат елитна група на чувствата. Трябва да сме способни 
да чувстваме за Кришна – доколко можем да посветим себе си в служба на Него, какво 
можем да Му поднесем, и доколко сме готови да Му дадем и онова, което сме искали 
да запазим за себе си. Нашата мяра да бъдем елитна група е само тази – колко 
посветеност можем да предложим на Кришна.  

Всъщност това е посланието на този последен стих3 – независимо дали търсите 
директно или индиректно, трябва да продължавате да търсите докато откриете. Не 
спирайте преди това. Стигнете до предела; и отвъд. Трябва да практикуваме отдаденост 
до краен предел. А не малко посветеност, а после големи очаквания. Обратното – пълно 
служене, пълна отдаденост и никакви очаквания. Знаете: няма ли очаквания, няма и 
разочарования. 

Казва се, че нито чрез научни обяснения, нито чрез задълбочено вникване, нито 
чрез слушане, нито чрез внимаване не може да се достигне Бога. Ще Го достигнат 
единствено онези, които Той избере. Така че в крайна сметка ние зависим от Неговия 
избор. Ала пред онзи, когото избере, Той ще се разкрие такъв, какъвто е. Така че ако 
принадлежите към елита на чувствата, можете да бъдете от избраниците. Трябва да се 
подготвим за това пътуване. 
 

                                                 
2 „Бхагавад Гита” 3.21 
3 „Шримад Бхагаватам”  2.9.36 
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3. Синове и дъщери на нектара 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 

 
 

Цялата ведическа литература подкрепя нашето търсене. Коя е най-широко 
разпространената мантра във Ведите? 

Шямасундара: Най-вероятно е ом. 
Тиртха Махарадж: Да, това е ом. Ом е едно голямо „да”. С това ом цялата 

ведическа литература казва: “Да! Онова, което търсите, съществува. Продължавайте! 
Ще го намерите!” И то действително е там. Не! Действително е тук! Тук и сега – просто 
премахнете воала от очите си.  

Казва се още и че сте родени от нектар. “О, синове и дъщери на нектара, родени 
сте в океан от нектар. Той е ваше рождено право, ваше наследство. Търсете този 
нектар, той ви принадлежи. Не се удовлетворявайте от нищо друго, освен от нектар.” 
Преданото служене е ключът към този нектар. Затова трябва да продължаваме да 
търсим до самия предел. Такава трябва да бъде вътрешната ни решимост. Хванете за 
ръцете своите братя и сестри. А с останалите две ръце – понеже имате онази 
божествена, четириръка форма – уловете лотосовите нозе… е, може би не лотосовите 
нозе, но крайчеца на дхотито на своя духовен учител. Нека неговият пример винаги 
остава пред духовния ви взор. Стремете се да търсите Кришна с най-добрите си 
качества, с най-доброто от това, което можете да предложите – а именно чувствата.  

Върховното постижение на битието е съзнанието. А върховното преживяване на 
съзнанието е духовното блаженство. Сат-чит-ананда. Ние всички съществуваме, 
всички имаме някакво разбиране, някакво знание; потърсете удовлетворението на 
сърцето и душата си. При Кришна ще го намерите лесно. Затова ом, да, продължавайте 
да търсите. Онова, което търсите, съществува. Божествената Двойка е целта, а 
посветеното служене е пътят.  

И така, ако разгледаме тези осем стиха – четирите основни стиха на „Гита”4 и 
четирите основни стиха на „Бхагаватам”5 -  В „Гита” Кришна започва с „Аз 
съществувам” а тук в последния стих от чатур-шлоките на „Шримад Бхагаватам” Той 
казва: „Потърси Ме!” И тъй, можем да кажем, че това духовно пътуване, това духовно 
търсене на човешкото същество, цялата тази история започва и завършва с Теб.  

 
 
 

4. Не просто лековата и празнословна пропаганда 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 11.01.2009, София) 

 
 
Въпрос на Югала Кишора: Гурудев, ти каза, че перфектната ситуация е да 

посвещаваш всичко и да не очакваш нищо в замяна. Но в нашето положение това е 
труднодостижимо. А за един начинаещ би могло да бъде и доста обезсърчаващо. Как да 
се отнасяме към такъв начинаещ, така че да не се уплаши и да не загуби ентусиазма си? 
Защото тъй или инак, за начинаещия нещата стоят така, той има някакви очаквания, 
може да са минимални, но съществуват. 

Тиртха Махарадж: Разликата между плъха и катеричката не е голяма. Обаче 
катеричката има по-добър ПР. Не зная дали това отговаря на въпроса ти. Можем да 
                                                 
4 „Бхагавад Гита” 10.8-11 
5 „Шримад Бхагаватам” 2.9.33-36 
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направим ПР за Кришна, така че да продаваме по-добре образа Му, но Той така или 
иначе е всепривличащ. Все пак понякога, за онези, които не са готови да скочат, Той 
прилага различни методи за убеждаване. Какви са тези методи? Някое земетресение 
тук-там или някакви други видове материално страдание. Сегиз-тогиз прави по някое 
чудо. Или пък раздава обещания:  “Просто ела при Мен, присъедини се към Моята 
кампания и ще бъдеш щастлив!” Има едно много красиво и специално място във 
Вриндавана, там има един многозначителен храм при дървото, под което Кришна 
свирел на флейтата си. Това е дървото Вамши-вата. На това място Кришна свири на 
флейтата си, за да призове душите да се присъединят към Неговата група. Подът на 
храма е покрит с мрамор, и то какъв на цвят? Черен и бял. Представете си, целият двор 
е покрит с черни и бели плочи. Това е голям двор около дървото, което се намира в 
средата. Наоколо по стените е изобразен танца раса – един Кришна, една гопи, един 
Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи – просто, за да покаже, че той не свири 
напразно на флейтата си. Има такива, които действително се присъединяват към 
групата Му. Понякога той наистина отправя покана си, но когато започнеш своето 
търсене и процеса на присъединяването си към Неговата група, Той казва: “Защо си 
дошъл? Какво търсиш? Защо не се върнеш вкъщи? Не е хубаво да тичаш насам-натам 
посред нощ.” Това ти разбива сърцето. И то също е изобразено в двора на храма, 
защото на някои места се виждат сребристи капки върху черния и белия мрамор. Което 
определено не е просто някакъв метал, а са сгъстените сълзи на преданоотдадените, 
които търсят Кришна с такава страстна любов, че не могат да не плачат. Както казва 
Шрила Садху Махарадж: “Животът е страдание, затова нека да страдаме за Кришна!”  

Не бива да Му правим лековата и празнословна пропаганда. Не бива да мамим 
хората. Трябва да си им казваме, че ако се присъединят към мисията на Кришна, ще 
срещнат проблеми. Ала тези проблеми имат смисъл. Те са във ваша полза, а не срещу 
вас! Трябва да сме реалисти. При все това, не се ли присъедините към кампанията на 
бхактите, ще пропуснете нещо? Какво? Повече страдания, повече проблеми? Не! Ще 
пропуснете нектара. Защото просто си припомнете времето преди да срещнете 
бхактите. Какво беше качеството на живота ви тогава? Щастлива илюзия. А какво е 
качеството на живота ви сега? Духовна борба, казано съвсем реалистично.  

Но тази борба си струва да се води. И знаеш ли, да ти кажа право, не бих 
заменил и капка от това страдание за цялото щастие на света навън.  

Ти си добър готвач и знаеш, че щипка от противоположния вкус подчертава 
оригиналния, преобладаващия вкус. Затуй – това са тайни работи, запушете си ушите – 
за да направиш истински добра халва, сладка като нищо на света, трябва да добавиш 
малко сол. Противопоставянето усилва красотата.  

Животът в преданост е сладък – с капка горчивина дори в най-сладките 
моменти. Ние трябва да решим дали от сладост нагарча или е толкова горчив, че чак 
сладни. Тъй или инак, вкусът ще е подобен.  
 
 
 

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

 
 
Как да проповядваме, как да покажем по такъв начин бхакти на хората, така че 

те да се осмелят да скочат в тъмнината. Как да проповядваме? Нека ви разкажа една 
история. 
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Когато била отпечатана първата унгарска "Бхагавад Гита", нашият Гурудев 
занесъл едно от копията на тази "Гита" на Шрила Прабхупад във Вриндавана. Бил 
сезонът на манго. Знаете, Шрила Прабхупад много обичал манго. Имал си и един 
любим сладкиш. Кой бил любимият сладкиш на Шрила Прабхупад? Сандеш. Опитвали 
ли сте някога сандеш? И така, Гурудев купил от пазара няколко манго и малко сандеш. 
И с плодовете, сладкиша и "Бхагавад Гита" отишъл при Шрила Прабхупад. Знаете, в 
Индия увиват всичко във вестници. Прабхупад развил плодовете манго, помирисал ги, 
опипал ги дали са достатъчно зрели и казал на един бхакта: “Иди да ги обелиш и ми ги 
донеси.”През това време той разглеждал "Гитата", винаги бил много доволен, когато 
имало някакви постижения, и заедно с Гурудев обсъждали някакви философски теми, 
когато сандешът и манго пристигнали. Прабхупад започнал да се храни и сетне казал: 
“Виждаш ли, това е най-добрият начин да се проповядва – първокласна философия, 
първокласен прасадам.”  

Затова давайте на хората нещо сладостно. Философия с много високо качество, 
първокласни аромати, благовония, добри хора, хора с качества; е, има и служене, обаче 
пеене, танцуване, ядене – светата троица на Гаудия Ваишнавизма. Прабхупад казва, 
всеки харесва такъв процес, където можеш да ядеш, да танцуваш и пееш. Но това е ПР. 
Някой трябва и да мие тенджерите.  

Въпреки всичко Кришна е всепривличащ. Независимо от всякакви лоши новини, 
Той ще упражни привличащата си сила върху хората. И ако се стараем да следваме 
Него и духовните си учители по скромен и хубав начин, тогава ще срещнем хубави 
хора. 
 
 
 

6. Енергията, която приемаме 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.07.2009, София) 

 
 
Според нашата духовна наука, традицията е такава: преди да започнем каквото и 

да било – значимо или незначително в живота ни – трябва да се помолим. Животът е 
много важно нещо. Времето също е много важно. Трябва да използваме най-добрите 
години от живота си за най-добрата цел.  

За да поддържаме живота се нуждаем от известна енергия. Как и откъде да се 
сдобием с тази енергия? Ще кажете, чрез ядене. Защото чрез яденето получаваме 
енергия и ставаме щастливи и силни. Това вярно ли е? "Да!" отвръщаме с радост, тъй 
като принадлежим към прасад сампрадая. Затова щастливо отговаряме: "Да, яденето е 
духовна практика." И това е така, но все пак тази енергия, която вкарвате в тялото чрез 
храната, ще се трансформира в определени субстанции. Какъв е крайният резултат от 
яденето? Малко биология – какво ще последва скоро? Една част от изядената храна ще 
се превърне в нещо друго. Ала междувременно вътре в тялото всичко, което ви дава 
силата да го поддържате в добра форма, също ще бъде осигурено от тази 
трансформация. Това означава, че твърдата храна поддържа костната система. Когато 
пием, това е друг начин да приемем енергия. Отново ще има някакъв отпадъчен 
материал, който се отделя от тялото, но друга част ще се превърне в кръв. И третият 
вид енергия, която приемаме, е огънят или дъхът, въздухът – зависи от визията. И така, 
когато вдишвате, резултатът ще бъде, че издишвате. А вътре в тялото това ще се 
трансформира в…? 

Дани: Мисъл. 
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Тиртха Махарадж: Правилно! Това е умът. Трите елемента на човешката 
структура са костите, кръвта и умът, мислите. Защото хората като вид твърде много 
тичат след ума си, особено мъжете. Те са твърде умозрителни. За жените е по-лесно, 
защото те са по-емоционални, тъй като бхакти като път е пътят на чувствата. При все 
това сега в тази стая пропорцията между половете е много необичайна. Обикновено е 
обратното – девет жени и един мъж. А тук е различно - защо? Защото ние отчаяно 
търсим съвършенство. И жадуваме за онзи много специален, висш тип енергия, която 
се добива не само чрез ядене, пиене и дишане, но чрез молитва.  

Всички познаваме ефекта от храненето – когато сте гладни и се нахраните, 
чувствате удовлетворение. Шрила Шридхара Махарадж казва, че има три резултата от 
яденето – усещането за липса ще се успокои, второ – ще се чувствате удовлетворени, и 
трето – ще се сдобиете с енергия. Всички усещаме това. Или ако сте жадни и пиете, ще 
усетите ефекта. Особено ако пиете алкохол, без съмнение ще видите ефекта. Другите 
също ще го видят. Така че какъвто и вид енергия да вкарвате в тялото си, ефект ще има. 
Дишането – по-малко са хората, които разбират какъв е типът на дишането ви, какъв е 
видът въздух, който приемате. Защото това е по-скрито, по-малко разбираемо за хората. 
Какво да говорим за силата на молитвите или мантрите.  

Но замисляли ли сте се за въздуха, какво представлява въздухът около нас? 
Въздухът е това, което вдишвате, нали? Но въздухът е и онова, което Бог издишва. Това 
е обмен. Той дава, а ние получаваме. Така че има шанс да виждаме присъствието му на 
всяка крачка. 

За да постигнем нещо в този живот трябва да се сдобием със сила и енергия от 
най-висшето ниво – и това се случва чрез молитви, чрез медитация, чрез повтаряне на 
мантри. Затова, моля ви, направете експеримент. Знаем как стоят нещата с храненето и 
енергията. Моля ви, опитайте с мантруване и енергия. Ще видите как едно божествено 
настроение ще се спусне във вас. Не бих искал да навлизам в повече подробности тук, 
защото на теория бихме могли да обсъждаме тази тема векове наред – без никакъв 
резултат. Но ако пробвате, ще видите.  

 
 
 

7. Вкусът на дома 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.07.2009, София) 

 
Молитвите в началото на "Бхагавад Гита" са много значими. Защо? Защото 

започват с молитвата към духовния учител: ом агяна тимирандхася… "Роден съм в 
най-тъмно невежество, но духовният ми учител отвори очите ми с факела на знанието." 
Диагнозата е ясна – "Роден съм в илюзия, в най-мрачното невежество. Но духовният ми 
учител отвори очите ми с факела на знанието." Всъщност тази мантра идва от 
ваишнавските тантри, а тантра означава "практика" или "набор от практически 
съвети". И така, молитвата като действие, като свързване с по-висшите сили, ще доведе 
до голяма промяна в нашия начин на мислене - от невежество към знание. Нуждаем ли 
се от енергия за подобна трансформация? Нуждаем се и то много. Защото без енергия 
отвън, на практика е невъзможно да се постигне стандарта на божественото знание. 
Въпреки че всички тайни са записани в сърцата на хората, при все това 
обусловеностите са толкова силни, че да бъдат премахнати, да се отстрани воала на 
илюзията практически е невъзможно без външна помощ. Ето защо за тази промяна 
имаме нужда от такава благословена енергия. Тогава от мрака ще успеем да излезем в 
светлината.  
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Но в нашата духовна практика сме се научили да приемаме един специален тип 
енергия под формата на храна. Ние подбираме храната си. Мнозина сред нас са 
следвали курса на ачария-джи Югала Кишор Прабху; аз само се моля за неговия 
прасадам. И сме научили, че не всички видове храни са благоприятни за духовната 
практика, а само някои. По същия начин, не всеки вид знание е благотворно за вашата 
духовна практика, а специално знание. Така че трябва да сме много внимателни какво 
знание поемаме. Защото, както много пъти сме казвали, въпросът не е в информацията, 
а в трансформацията.  

А сетне, след като трансформацията вече се е случила, отново трябва да сторя 
нещо – то е да поднеса почитта си. Всъщност това е цената, която трябва да платим. 
Много ли е да си наведете малко главата. Мъничко... Не е много. Но не мислете, че 
можете да купите Кришна с малко кимане. Не е толкова евтино.  

И така, внимавайте от какъв източник взимате знание. И бъдете много 
благодарни на Бога, че ви осигурява храната, водата, въздуха и знанието. Мисля, че тук 
имате много специална, хубава вода, нали? Когато пътувате из далечни страни, трябва 
да пиете тамошната вода, а когато се върнете в България и отново пийнете "Девин" или 
"Горна баня", какво е чувството?  

Крипадхам: Чувстваме се у дома. 
Тиртха Махарадж: Правилно! Чувстваме се у дома. Защо? Защото сме 

обусловени от вкуса. Всъщност, ние отчаяно търсим вкуса. Вкусът на дома. Защото сте 
пили тази вода от съвсем малки, от деца. И не само водата, но духа на водата сте пили. 
А това ще се отрази в цялостната ви структура – в тялото, в съзнанието, във всичко. 
Затова, когато намерите отново този вкус, не е само вкусът, но и цялостният ефект 
върху вас. И затова ще се почувствате у дома – да, това е оригиналният вкус. Тогава ще 
усещате: аз не съм по чужди земи, аз съм си у дома. По същия начин ние търсим 
изначалната раса, ади-раса. Защото душите ни принадлежат към друг, по-висш свят, 
където също има храна, вода и мисли. А още и чувства. Веднага щом достигнете този 
дом, незабавно по вкуса ще разпознаете: вече съм си вкъщи!  

Но какво да правим, докато все още сме тук, в този временен дом? Какво да 
правим? 

Дани: Да търсим истинския.  
Тиртха Махарадж: Да, правилно. Но например, можете да предлагате храната 

си. Защото по такъв начин това няма да е някаква относителна храна от този 
материален свят, но ако е приета от Кришна, тя ще бъде Неговата храна. Това е 
специалният вкус на прасадам. Всички знаем съставките; не е и до солта, нещо друго е. 
Когато Той я приеме, тогава идва специалният вкус. Същото е и с водата. Той казва: 
"Аз съм вкусът на водата"6 Същото е и с мислите, и с идеите. Ако поднасяте идеите 
като жертва, тогава те ще представят божествената сфера. Особено ако мислите и 
приношенията ви са приети от Кришна. По този начин можем да вкусим оригиналния, 
изначалния вкус, ади-раса. Това означава, че приемаме прасадам. Защото Той 
осигурява храната на всяко ниво.  

На практика всички тук сте бащи и майки, или бъдещи бащи и майки. Когато 
децата са малки, обикновено нямате големи проблеми. Малки деца, малки проблеми; 
големи деца, големи проблеми. Така че бъдете подготвени. Защото ще дойде времето, 
когато синовете и дъщерите ви ще станат по-умни – поне според собствената си 
преценка – от вас. И ще се борят за свободата си. И в момент на отчаяние бащата ще 
попита: "Чий хляб ядеш, синковец?!" Това е последният опит да си върнем контрола 
над детето. Защото знаем, ако някой дава парите, ако някой купува хляба, трябва да се 

                                                 
6 "Бхагавад Гита"7.8 
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покоряваме на този човек. Докато сме млади не разбираме този принцип. Докато ядете 
хляба, не разбирате. Ала започнете ли да финансирате хляба, веднага ще разберете.  

По същия начин Върховният Бог ни финансира по всякакъв възможен начин. 
Той плаща всички сметки, кара пшеницата да расте. Затова, моля ви, покорявайте Му 
се, така е учтиво. По този начин винаги трябва да сме свързани с Него. И така, яжте 
прасадам, пийте осветена вода, приемайте най-добрите мисли и учения, и така ще 
можете да попиете божествения манталитет. 
 
 
 

8. Обединена хармония 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.07.2009, София) 

 
 

В молитвите в началото на "Бхагавад Гита" се казва: "ванде'хам шри гурун…". 
Най-напред молитвата "ом агяна" се отнася до духовния учител като цяло. "Гурун" е в 
множествено число. Това означава не само един, аз имам много учители. Така че 
поднасям почитанията си на всички, които са мои учители. Затова се казва, че не 
можеш да постигнеш съвършенство, следвайки само един учител. Съгласни ли сте? 

Крипадхам: Не. Изобщо не съм съгласен.  
Тиртха Махарадж: Защо не? 
Крипадхам: Защото е трудно да се посветиш на много хора, по-лесно е да се 

отдадеш на един човек, да насочиш любовта си към един. Винаги има един, на когото 
си по-посветен, отколкото на останалите.  

Тиртха Махарадж: Това е пристрастност, фанатично е!  
Крипадхам: Да, така е. 
Тиртха Махарадж: Радикално фанатично! Но ако разгледаме този въпрос, дали 

трябва да следваме един човек или мнозина, какво е вашето мнение – един или много?  
Манохари: Един. 
Дани: Мисля, че всъщност приемаме съвети и знание от много хора, тъй като те 

ни дават различни гледни точки, но в крайна сметка в повечето случаи имаме един 
главен авторитет, който обединява и обяснява всички тези различни гледни точки в 
една простичка перспектива.  

Парамананда: Мисля, че следваме много, докато не намерим единствения.  
Дамодар: Мислех си за принципа "един за всички, всички за един". Може би 

някаква комбинация между двете.  
Прана Кришна: Един.  
Тиртха Махарадж: Това тук е една радикална група!  
Яшода: Моето усещане е близко до това на Дани. Ние следваме Шри Гуру, но в 

образа на конкретен човек.  
Драги: Мисля, че имаме един гуру. 
Деванатх: Много. 
Премананда: Моята версия е, че божията любов може да достигне до нас чрез 

всяка душа, но спасителят е един. 
Према-лата: Не мога да кажа нищо повече след това. 
Тиртха Махарадж: Трябва да стигнем до някакво съгласие, макар всички да 

изразиха свои лични, частни мнения. Но истинското виждане е да имаме една 
обединена хармония. И всъщност, следвайки един, ще следваме многото, а следвайки 
многото, ще следваме един. Защото дори да се съсредоточите върху собствения си 
духовен учител като личност, по този начин ще следвате цялата парампара, цялата 
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линия от учители в традицията. Така в един човек ще откриете многото. А ако следвате 
съветите, ученията и мъдростта на мнозина съвършени люде, в тях ще намерите 
единния, обединяващ, основен принцип, а именно функцията на Кришна като гуру. 
Шрила Шридхара Махарадж описва това изключително дълбоко – по какъв начин този 
божествен принцип се докосва до човешките същества. Затова в единия трябва да 
обожаваме многото, а в многото да обожаваме единия. Такова е цялостното виждане. 
Това е синтез. Защото докато имаме само една теза, ще срещнем и антитеза. Живеем в 
свят на двойствености, но за да преодолеем двойственостите, трябва да стигнем до 
нивото на синтеза. 

Въпрос на Премананда: Дали бихте могли да коментирате едно изказване, 
което чух. Обсъждаше се разликата между шикша-гуру и дикша-гуру. И се казваше, че 
шикша-гуру е човекът, който ще ти рече: "Виж, моето момче, там на ъгъла има магазин, 
в него се продава хляб. Иди и си купи." А дикша-гуру ще ти каже същото, но ще ти даде 
и парите да си го купиш. 

Тиртха Махарадж: Наистина ли?! Боже мой! Загазил съм! И…? 
Премананда: По този начин беше обяснена разликата между двата вида гуру на 

човек, който не знае и не е чувал какво е единият, какво е другият. Ако бихте искали да 
коментирате. 

Тиртха Махарадж: Е, това е много хубаво обяснение. Не го знаех. Да бях 
знаел…  

Като елементарно разбиране това би могло да помогне на хората. Но всъщност 
гуру принципът е един. И много. Единият се проявява под множество форми. А 
множеството различни форми са фокусирани в една есенциална точка. Затова не можем 
всъщност да кажем, че един гуру е по-добър или по-важен от друг. Защото от тази 
гледна точка трябва да казваме и да разбираме, че гуру е един, че това е божествен 
принцип, божествена помощ, която ни се протяга. И за някои дикша-гуру е най-
важният. За други шикша-гуру е по-важен. За някой нама-гуру е важен, за друг мантра-
гуру е важен. За трети санняс-гуру е важен. За следващия пък раса-гуру е важен. Има 
толкова много гуру! Толкова много учители имаме! Но както един от вас спомена, 
спасителят е един. Онзи специален човек, чрез който до нас достига най-голямо 
вдъхновение – той е нашият спасител. И той може да е всеки един от тези видове гуру. 
Някои казват, че дори умът ти може да бъде твой гуру. И мнозина следват тази 
парампара. Ала най-напред умът трябва да бъде пречистен, пък след това може да ти 
бъде съветник. Така че на практика ако имаме това виждане и изпитваме нуждата да 
получим съвет – няма ограничение за това. Ще намерите съвет според вкуса си. Но 
Кришна не зависи нито от дикша, нито от шикша. Той може да ти даде дикша чрез 
шикша и шикша чрез дикша – може да направи каквото си поиска. Той не е ограничен. 
Нашето разбиране е ограничено, но Той не е ограничен.  

 
 

 
 

9. Слънце в капчици роса 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.07.2009, София) 

 
 

Въпрос на Крипадхам: Въпросът ми е свързан с последната тема, която 
обсъждахме – учителят – и по-специално с настроението на учителя. От една страна се 
казва, че всеки учител има свое собствено настроение и че това е, което разграничава 
различните учители. От друга страна се казва, че всеки учител представя настроението 
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на своя учител, той на своя и т.н. Моят въпрос е: в крайна сметка ние кое настроение 
следваме? И като го следваме какъв вид служене ще постигнем?  

Тиртха Махарадж: Това е хитър въпрос. Едното слънце се отразява в много 
капчици роса. Така че какъв вкус следваме? Следваме изначалния вкус. И чрез всички 
тези мънички перли, в крайна сметка можем да достигнем до единственото слънце. 
Защото именно силата на Кришна се проявява и тук и там, Той обединява всички 
различни раси, всички различни чувства, настроения, знания - всичко.  

Но това, което е по-интересно в твоя въпрос, е дали имаме личен вкус, лично 
настроение, така да се каже, или настроението на някой друг? Но отдаване означава да 
предадеш личния си вкус, да се откажеш от личния си вкус. Тогава вкусът, 
настроението и въздействието на някой ще излее милостта си над теб. А не можеш да 
се откажеш от една обусловеност без да си се прислонил в друга обусловеност. Така че 
ако искаш да се избавиш от своето лично настроение, от егоистичното си настроение, 
тогава трябва да приемеш убежище в божественото настроение. Както казах, нашето 
мислене, нашето разбиране са ограничени; Богът не е ограничен. Там, където ние 
виждаме различие, Кришна вижда единство. Обаче обратното също е вярно – там 
където виждаме единство, Кришна ще съзре многообразие.  

 
 
 
 

10. Въпрос на живот и смърт 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 10.07.2009, София) 

 
 

Дани: Въпросът ми е свързан с темата на лекцията, в която се обсъждаше 
яденето, пиенето, дишането и молитвата. Без храна човек може да издържи няколко 
седмици, след това умира. Без вода може да изкара по-кратко, без да диша – дори още 
по-кратко. А като не отделяме кой знае колко внимание на молитвата, излиза, че 
всъщност вече сме мъртви.  

Тиртха Махарадж: Така е. Дори не сме се раждали. 
Дани: Та ако може Гурудев да каже нещо повече за този специфичен вид смърт, 

в която се намираме. 
Тиртха Махарадж: О, аз мислех, че трябва да говорим за живота!  
Молитвата е много фин енергиен канал. Затова на онези, които са твърде 

обусловени от материята, им е много трудно да повярват, че го има. При все това той 
съществува. Истината никога няма да бъде компроментирана от вашата липса на 
знание. И ако се стремим да получим някакво вдъхновение, да преживеем нещо на това 
ниво, тогава ще можем да го споделим и с останалите. 

Но във всички традиции се знае, че без първо да умреш за материята не можеш 
да се родиш наново в духа. Това е трансформацията, която търсим. Колкото по-фина е 
енергията, толкова по-голямо е постижението. В началото правим малки стъпки, а си 
мислим, че сме постигнали нещо велико. По-късно ще извършвате огромни скокове, а 
ще си казвате: "Ах, не съм постигнал нищо." И това е правилният начин, верният път на 
развитие.  

Но отново ще кажа: какво ли бихме могли да опишем с думи за това?! Опитайте. 
Повтарянето на мантри или молитви е като благославяща мълния. Когато докоснете 
своята мала, сякаш вселенските енергии вибрират между пръстите ви. Кришна свири 
петата нота на флейтата си, а тя е нотата на божествената любов. И ние отвръщаме на 
зова Му. Така че молитвите са велика наука. Бъдете безкористни в тях. Не бива да 
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започвате и да завършвате със себе си. Стремете се да забравите себе си. Тогава ще 
видите резултатите.  

Това наистина е въпрос на живот и смърт. Защото каквото и да съществува, то е 
част от играта на илюзията. Всичко тук ще свърши, всичко! Кое ще остане? Не много. 
Но което не е много според материалните стандарти, е изключително значимо според 
духовните. Затова не бива да тичаме след фантазии от сорта на: "Аз съм велик учител! 
Аз съм велик светец! Аз съм това и онова! Имаме най-големия храм в София! И най-
голямото его на планетата земя." Каква е ползата от велики материални постижения? 
Ще ги изгубите. Каквото не дадете на Кришна, ще го изгубите. Затова по-добре да 
отдадем заряда от енергия, която генерираме чрез мантруване и молитви, посвещавайки 
я на другите и поднасяйки я обратно на Кришна. 

Затова най-добрата молитва е възхвалата. Не е молитвата когато желаеш нещо 
или когато искаш да избегнеш нещо. Ако погледнете "Шримад Бхагаватам" осемдесет 
процента от молитвите там са възхвали. И ние не разбираме защо, толкова е скучно, 
отново и отново се повтаря все същото: "Толкова си велик, толкова си прекрасен, 
толкова си извисен…" Защо толкова много се набляга на това? Защото това е най-
добрата молитва. Това е животът.  

Но както се казва, с един задник не можеш да яздиш два коня; не можеш да 
живееш и за света, и за Господ. Първо трябва да умрем и след това ще се родим наново. 
А родите ли се наново ще видите, че всъщност не сте умирали. Отначало, когато сте 
много дръзки и силни, си мислите: "Без риск няма печалба!" После, когато вече не сте 
толкова начинаещи, ще разберете: "О, рискувам всичко, а не печеля нищо…" Това е 
нивото садхака – практикуваш, практикуваш и усещаш: "О, Кришна ми отне това 
фалшиво схващане, Кришна ми отне онова постижение; а какво ми даде?!" Обаче 
сетне, по-късно, когато постигнете целите си, ще разберете, че всъщност рискът е 
никакъв, а получавате всичко. Защото Той е милостив Бог. Когато сте си мислели: 
"Трябва да рискувам нещо", Той е пъхвал парите в джоба ви, за да си купите хляб. Няма 
риск. И печелите всичко. И не става въпрос само за хляб, а за чапати!  

 
 
 

11. В света на звука 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 

 
 

Не знам дали сте обърнали внимание, но обикновено когато отиваме на нови или 
непознати места, те се нуждаят от известно настройване. Понякога трябва да 
попочистим тук и там, да пометем, друг път трябва да заредим мястото с духовни 
енергии. Например Варвара – мястото е хубаво, но след няколко дни практика става 
много хубаво.  

По същия начин, ако извършваме практиката си, обкръжението ще се промени. 
А щом външното обкръжение се променя, само си помислете колко ли се променя 
вътрешната среда. Отиваме на различни места и трябва – така да се каже – да ги 
пречистваме едно по едно. Но вие носите своята вътрешна атмосфера на всяко едно от 
тях. Нея също трябва да пречистим. Има една поговорка, в която се казва, че ако 
закараш  комбайн в рая, той пак ще продължи да боботи "Бу-бу-бу" – остава си същият, 
независимо от обстоятелствата. Не бъдете като такъв комбайн – през цялото време да 
казвате "Бу-бу-бу". Понякога трябва да речете: "Харе Кришна!" или "Джай Радхе!" 
Защото това ще промени вътрешната ви атмосфера.  
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Звуците имат огромно значение. Затова трябва винаги да вибрираме 
божествения звук. Има звуци с различни качества: звуци на разруха, звуци на глупост и 
звуци на пречистване. Бъдете интелигентни, преценете в какъв вид резонанс искате да 
участвате. Защото в много различни традиции се казва, че светът е бил създаден чрез 
резонанс. Например, в Библията пише, че светът е сътворен от словото, логос. И това е 
активен принцип, не просто резонанс, а съзидателен звук. По същия начин и Ведите 
описват, че светът е бил сътворен чрез звукова вибрация. Със звук можете да нараните 
хората, можете да ги убиете, можете да създавате магии, а също и свръх-магии. Защото 
божественото също е отразено в звука. Кришна е навсякъде, но в света на звука Той е 
махамантрата. Кой е Той в света на виждането?  

Дани: Мурти. 
Тиртха Махарадж: Да, муртите. А ако разширим виждането си, Той е 

хармонията. А кой е Той във вътрешния ви мир? Кой е Бог вътре във вас? 
Крипадхам: Общо или специфично? Общо е Параматма. 
Тиртха Махарадж: Да. А специфично? 
Крипадхам: Не съм го видял още.  
Яшода: Ища-дева. 
Тиртха Махарадж: Добре. Или нечии лотосови нозе, нали? Картината е неясна, 

но някакви нозе. И така, светът е изграден от множество малки светове и вселени. Но 
Кришна присъства във всяка една равнина, във всеки един свят, а ние трябва да 
продължаваме да Го търсим, да Го намерим и никога да не Го губим. Нищо не е 
независимо от Божествената воля. Затова сме големи щастливци ако можем да се 
свържем с Бога посредством звука. А бхаджанът е много мощен инструмент за 
усилване на духовната вибрация. 

 
 
 

12. Като Слънцето и Луната 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 

 
 

"Дори най-невежият човек може незабавно да се сдобие с цялото знание 
просто по милостта на Шри Чайтаня Махапрабху. Затова аз се моля на Бога да излее 
безпричинната си милост над мен. Поднасям почтителните си поклони на Шри 
Кришна Чайтаня и Бог Нитянанда, които са като Слънцето и Луната. Те изгряха 
едновременно на хоризонта на Гауда7, за да разпръснат мрака на невежеството и по 
този дивен начин да дарят благословии на всички."8 

Трябва да отбележим, че където има едновременно слънце и луна, нищо лошо не 
може да проникне. Това е много могъща защита. Затова йогите практикуват хатха – 
слънце и луна – защото нищо лошо не може да се случи ако силата на Слънцето и 
силата на Луната са обединени. Едното око на Върховния Бог е Слънцето, другото око 
е Луната. На много места ще откриете тези двойнствености, които при все това 
отразяват единството. По същи начин и Чайтаня Махапрабху и Нитянанда Прабху са 
сравнени със Слънцето и Луната. Най-общо казано Махапрабху се сравнява с пълната 
луна, с благославящата луна. Ала тук тази лунна сила е приписана на Нитянанда, а Той 
е архетипът на гуру. Защо? Защото пълната луна внася светлина в тъмната нощ. По 
същия начин и духовният учител носи светлина в нашите тъмни сърца и умове. И все 

                                                 
7 Бенгал 
8 "Чайтаня Чаритамрита" Мадхя-лила, 1.1-2 
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пак лунната светлина е много мистична – макар да е ясна, тя покрива истината с една 
много красива, сребриста светлина. Опитвали ли сте някога да шофирате в пълнолунна 
нощ без запалени фарове? Ти си! И как беше? 

Дани: Прекрасно! Вълшебно! 
Тиртха Махарадж: Обаче не може да се шофира, това е проблемът. Защото 

онази светлина не е за такива прости дейности като каране на кола. По същия начин и 
тайнствената светлина, идваща от просветлените учители, ни помага, но не мисля, че 
напълно разбираме значението й. При все това, какво можем да направим – да 
поднесем почитта си и да се молим за повече благословии. Защото "дори да е невеж, 
човек може да се сдобие с пълно знание по благословия." Съгласни ли сте? 

Парамананда: Искам да съм съгласен. 
Тиртха Махарадж: Добре. Това означава, че не си. Имаш си идеали. 
Парамананда: Съгласен съм. 
Тиртха Махарадж: Всички ли са толкова послушни? Необичайно! Неочаквано! 

Обаче трябва да имаме пълна вяра в тези учения. Защото тази наука няма край. 
Разкритите писания нямат край. И започнем ли да спорим, споровете също край нямат. 
Натъртвате дадена гледна точка, но идва някой с по-силни аргументи и зачерква вашето 
мнение. Затова Нарада Муни казва, че аргументите не са окончателният авторитет. При 
все това, ако следваме някой, който знае, е много лесно да стигнем целта. Нали, ако 
трябва сами да намерите някое място, не е сигурно, че ще ви бъде лесно. Но имате ли 
водач, лесно ще го намерите. Така че силата на благословията е нещо много висше.  
 
 
 

13. Трите главни божества на Вриндавана 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 

 
 

"Слава на всемилостивите Радха и Мадана-мохана! Аз съм немощен и 
неразумен, ала Те са моите водачи и лотосовите им нозе са всичко за мен. В храм от 
скъпоценности във Вриндавана, под дърво на желанията, на сияен трон седят Шри 
Шри Радха-Говинда, а най-близките им спътнички Им служат. Поднасям Им 
смирените си почитания. Дано Гопинатхджи, който привлича всички гопи с песента 
на флейтата си и който започна най-мелодичния раса-танц на брега на Ямуна във 
Вамшивата, бъде милостив към нас."9  

Тук Кришнадас Кавирадж Госвами се моли на трите главни божества на 
Вриндавана – Мадана-мохан, Говинда и Гопинатх.  

Санатана Госвами е установил обожанието на Мадана-мохан, а Мадана-мохан 
представя привличащата черта на Кришна. Той ще плени сърцето ви. Затова Санатана 
Госвами също е и закрилникът на всички онези, които искат да приемат подслон, които 
търсят подслон. Той е емблематичната фигура на дикша-гуру. Защото дикша означава 
да намериш своя подслон. Така че всички, които търсят своя подслон или духовен 
водач, трябва да се молят на Санатана Госвами и на Мадана-мохан. Санатана Госвами 
ни дава всички практически задължения, всичко, което трябва да правим и което трябва 
да не правим в духовното развитие, за да ни помогне да постигнем този подслон.  

Вторият е Рупа Госвами, който въвежда обожанието на Говинда. Знаете, че най-
доброто произношение на името "Кришна" е "Говинда", защото Той ни прави 
щастливи, удовлетворява сърцата и душите ни. Рупа Госвами е шикша-гуру ачария, той 

                                                 
9 "Чайтаня Чаритамрита" Мадхя-лила, 1.3-5 
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е подслонът на напътстващия учител. Така че онези, които се нуждаят от напътствия, 
трябва да се молят на Рупа Госвами и ще получат съвет. Затова той бива считан за 
шастра-гуру на цялата сампрадая.  

И накрая, третият аспект на кришна-лила е Гопинатх, господарят на гопите, и 
този идеал е символизиран от Рагхунатх дас Госвами. Можем да кажем, че той е 
подслонът на раса-гуру. В своите книги той описва най-висшите аспекти на лила. Най-
важната му творба е "Вилапа-кусуманджали", което означава "Букетът на скръбта" –
мънички сълзици са добавени към красотата на набраните цветя. Така че, ако търсим 
горчиво-сладкия вкус, трябва да идем при него.  

Разбира се, това не означава, че Санатана или Рупа дават нещо по-незначително, 
че дават само сладко, прекалено сладникаво и е по-добре да идем при Рагхунатх дас, за 
да получим няколко капки горчивина, понеже те са само за квалифицираните ценители 
на раса; начинаещите могат да вкусват сладкото, а горчивината е за по-възвишените… 
Не. Те всички ви служат. Те всички ни служат. Помагат ни да разберем тази духовна 
наука от "а" до "я". Пътят е дълъг и се нуждаем от много, много напътствия, нужни са 
ни дори и много водачи. И както се съгласихме, в единия ще срещнем многото, а в 
многото - единия. В един гуру срещате много водачи, а в многото водачи ще откриете 
все същия единствен гуру.  
 
 
 

14. Кратко описание на живота на Чайтаня Махапрабху 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 

 
 
"Вечна слава на Шри Гоурахари, който е океан от милост! Вечна слава на Теб, 

сине на Шачидеви, защото Ти си единственият приятел на всички пропаднали души! 
Вечна слава на Бог Нитянанда и Адвейта Прабху, и вечна слава на всички предани на 
Бог Чайтаня, начело с Шриваса Тхакура! Преди описах накратко ади-лила [началните 
забавления], които са разказани подробно от Вриндавана даса Тхакура. Затова съм 
дал само кратко описание на тези събития, а всичко специфично, което заслужава да 
бъде разказано, вече е представено в това резюме. Да се разкаже за първоначалните 
забавления на Шри Чайтаня Махапрабху е невъзможно, ала сега аз искам да спомена 
най-важните събития и накратко да опиша забавленията, случили се накрая. Ще 
разкажа съвсем съкратено онези събития, които Вриндавана даса Тхакура подробно е 
описал в своята книга "Чайтаня Мангала". Онези случки, обаче, които са значими, по-
късно ще разкажа подробно."10 

И така, Кришнадас Кавирадж заема много смирена позиция. Имало е много 
бхакти, които са се опитвали да обобщят забавленията и живота на Чайтаня 
Махапрабху, и един от тях бил Вриндавана даса Тхакура, който бил много уважавана 
личност. След него и други започнали да събират и описват историите за Махапрабху, 
като Лочандас, Кришнадас Кавирадж и други. При все това, всички те зачитали 
оригиналния сборник, написан от Вриндавана даса Тхакура. 

"В действителност, упълномощеният съставител на забавленията на Шри 
Чайтаня Махапрабху е Вриндавана даса Тхакура, инкарнацията на Вясадева. 
Единствено по негова заръка аз се опитвам да предъвквам остатъците от храната, 

                                                 
10 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.6-12 
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която той е оставил. Поставяйки лотосовите му нозе върху главата си с голяма 
преданост, сега ще опиша накратко последните забавления на Бога."11 

И сега следва съкратено описание на дейностите на Махапрабху. "В 
продължение на двадесет и четири години Бог Шри Чайтаня Махапрабху живя у дома 
си, и забавленията, които извършваше през този период, се наричат ади-лила. В края 
на двадесет и четвъртата си година, през месец Магха, при нарастващата луна, 
Богът прие ордена на отречението, санняса. След като прие санняса, Богът остана в 
този материален свят още двадесет и четири години. В този период забавленията, 
които извършваше, се наричат шеша-лила, или забавленията, случили се накрая. 
Последните забавления на Бога, случили се през вторите Му двадесет и четири 
години, са наречени мадхя [средни] и антя [последни]. Всички преданоотдадени на 
Бога познават забавленията Му съобразно тези подразделения. Шест от последните 
двадесет и четири години Шри Чайтаня Махапрабху пътуваше из цяла Индия, от 
Джаганнатха Пури до Бенгал и от Нос Коморин до Вриндавана. Всички забавления, 
извършени от Бога по тези места, са известни като мадхя-лила, а забавленията, 
извършени след това, са наречени антя-лила. Така че забавленията на Бога се делят на 
три периода — ади-лила, мадхя-лила и антя-лила. Сега подробно ще опиша мадхя-лила. 
Осемнадесет последователни години Шри Чайтаня Махапрабху остана в 
Джаганнатха Пури и с личното си поведение даваше пример на живите същества в 
настроението на преданото служене. От тези осемнадесет години в Джаганнатха 
Пуру, шест Шри Чайтаня Махапрабху прекара с многобройните си преданоотдадени. 
Танцувайки и пеейки, Той представяше изпълненото с любов служене на Бога."12 

И така, от тези периоди виждаме, че Чайтаня Махапрабху е действал по 
различни начини. Понякога е действал като ученик, друг път като учител; понякога 
като съпруг и послушен син, друг път като отреченик; понякога като поклонник, 
пътуващ практически из всички свети места в Индия, друг път като кшетра-санняс, 
който стои само на едно място и не мърда оттам; понякога напътствайки бхактите като 
танцува, пее и остава заедно с тях, друг път криейки се в Гамбира и живеейки в пълен 
екстаз. При все това, има една неизменна черта в живота Му – посветеността към Бог 
Кришна и дълбоката медитация върху пътя и целта.  

Вие също действате различно през различни етапи в живота си. Понякога се 
държите като ученици, друг път като учители; понякога сме дъщери, друг път майки; 
понякога си шеф на фирма, друг път – смирен слуга на семейство. Толкова много 
различни позиции ни се налага да приемаме! При все това, трябва да има една обща, 
основна точка, която никога да не се променя и това е посветеността към Върховния 
Бог. Ако сте установили тази точка в ума и сърцето си, можете да ходите където ще, 
можете да приемате каквато позиция Кришна ви отреди. Ако сте достатъчно силни бих 
казал дори: можете да поемете каквато и позиция да ви отрежда Мая Деви, защото 
никога няма да забравите къде принадлежите. 
 

 

                                                 
11 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.13-14 
12 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.15-23 
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15. Фините взаимоотношения на раса 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 

 
 
"Шри Нитянанда Прабху по природа е много вдъхновен да отдава 

трансцендентално любящо служене на Бог Кришна. Сега, по поръката на Шри 
Чайтаня Махапрабху, Той разпространи това изпълнено с обич служене навред. 
Поднасям безброй поклони в лотосовите нозе на Шри Нитянанда Прабху, който е 
толкова милостив, че разпростря служенето към Шри Чайтаня Махапрабху по целия 
свят. Чайтаня Махапрабху се обръщаше към Нитянанда Прабху като към Свой по-
голям брат, докато Нитянанда Прабху се обръщаше към Шри Чайтаня Махапрабху 
като към Свой господар."13  

Вижте какви фини взаимоотношения! По-висшият казва: "Ти си Мой брат, по-
голям брат!" По-голям брат означава – Ти си по-старши от Мен, Ти си авторитет за 
Мен. Обаче другият никога не забравя Своята изначална позиция и казва: "Ти си Моят 
Господ! Аз съм Твой слуга." И така, какво виждаме тук? Това е сблъсък на раса, 
защото единият почита другия като брат, а пък той отвръща: "Аз съм Твой слуга." 
Едната раса е семейна, а другата – отношение на служене. Но има ли всъщност 
наистина сблъсък? Не. Защото тези взаимоотношения просто ни дават поука. Казва се, 
че каквото идва свише, трябва да го приемем. Ако получим покана за танц, трябва да 
танцуваме. Ако получим подкана да работим, тогава работим. Поканени ли сме на 
съкровен разговор, разговаряме съкровено. Заръчано ли ни е да мълчим, стремим се да 
го сторим. Така че каквото и да дойде свише, трябва да го приемем с отворено сърце.  

Веднъж видях снимка на един духовен учител, застанал изправен върху един 
креват, с меч в ръка да се сражава в дуел със свой ученик. Той също стоеше изправен 
върху леглото и двамата сякаш се дуелираха. Казах си: Леле! Това се казва раса! Ако 
духовният учител ви покани да се сражавате с него, трябва да влезете в играта, трябва 
да го направите. Но старайте се да опазите живота му. Не е необходимо да показвате 
колко добър боец сте, по-добър дори от него. Защото това е друга страна на фината 
раса.  

Както в случая с баща и син. Силиците на сина са незначителни в сравнение с 
бащините. При все това, когато синът дърпа баща си за пръста и казва: "Ела с мен!" 
бащата ще тръгне. И според Шрила Шридхара Махарадж тази много специална връзка 
се нарича обич, нарича се любов.  

"Въпреки че Нитянанда Прабху не се различава от самия Баларама, при все 
това Той винаги счита себе си за вечен слуга на Шри Чайтаня Махапрабху. 
Нитянанда Прабху молеше всички да служат на Шри Чайтаня Махапрабху, да 
възпяват славата Му и да мълвят името Му. Нитянанда Прабху заявяваше, че онзи, 
който отдава предано служене на Шри Чайтаня Махапрабху, е негов живот и душа. 
По този начин Шрила Нитянанда Прабху проповядваше култа на Шри Чайтаня 
Махапрабху на всекиго без разграничение. Макар че хората бяха пропаднали 
богохулници, те постигаха освобождение чрез този процес."14 

 

                                                 
13 "Чайтаня Чаритамрита" Мадхя-лила, 1.25-27 
14 "Чайтаня Чаритамрита" Мадхя-лила, 1.28-30 
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16. Главните клони на дървото на Чайтаня 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 14.07.2009, Триград) 
 
 
"Бог Шри Чайтаня Махапрабху изпрати Нитянанда Прабху от Джаганнатха 

Пури в Бенгал, който е познат като Гауда-деша, и Бог Нитянанда Прабху заля тази 
страна с трансценденталното изпълнено с любов служене на Бога. После Бог Шри 
Чайтаня Махапрабху изпрати двамата братя Шрила Рупа Госвами и Шрила 
Санатана Госвами във Враджа. По Негова заръка те отидоха в Шри Вриндавана-
дхама. Като пристигнаха във Вриндавана, братята проповядваха преданото служене 
и разкриха много поклоннически места, и особено поставиха начало на служенето към 
Мадана-мохана и Говиндаджи. Както Рупа Госвами, така и Санатана Госвами 
донесоха различни свещени писания във Вриндавана и събраха същината им, 
съставяйки множество творби върху преданото служене. По този начин те спасиха 
всички негодници и пропаднали души."15 

И така, оттук можете да видите разклоненията на Гаудия Ваишнавизма. 
Махапрабху стои в Джаганнатх Пури, който е много известно поклонническо място. 
Какво има в Джаганнатх Пури? На първо място, Бог Джаганнатх. На второ, това място 
известно време е било заемано от будистите, било е център на будистки практики. А 
освен това и Шанкара основал един от главните си ашрами в Джаганнатх Пури. 
Виждате, всички различни школи се събират, смесват се и се срещат, дори понякога се 
съревновават едни с други в Джаганнатх Пури, понеже той е толкова важно място. При 
все това, Махапрабху стои там и изпраща учениците си: "Ти иди там, а ти иди там"  

Нитянанда Прабху бил изпратен в Бенгал, който не е чак толкова далеч от 
Джаганнатх Пури - за една нощ с автобус се изминава разстоянието. Обаче, знаете ли, 
да се качиш в Индия на нощен автобус, който няма прозорци, е доста тежко. И 
обикновено, докато стигнеш до Калкута, да речем, автобусът се е счупил, така че не 
успяваш да се добереш закъдето си тръгнал и спираш някъде насред пътя. Все пак е 
много по-близо отколкото е Вриндавана. Защото, за да стигнеш от Пури до Вриндавана 
трябва да вземеш… не ви препоръчвам да вземете автобус, по-добре влак. Както и да е, 
понякога бхактите взимат бавен влак, който пътува два-три дни. Така че разстоянието 
си е голямо. А представете си преди петстотин години – без коли, без автобуси, без 
влакове, единствено със заръката на Чайтаня Махапрабху: "Иди на това място и 
проповядвай!" Ако бяхте получили подобна заръка : "Иди в Триград, установи център 
там и започни да проповядваш култа на Чайтаня Махапрабху", сега можете лесно да го 
направите, защото вече сме тук. Но разбирате ли, да тръгнеш, да излезеш вън и напълно 
да зависиш от милостта на Кришна, това е едно от най-великите – е, не бих казал 
предизвикателства, но е една от най-великите възможности да обогатим посветеността 
си.  

И така, Той изпратил Нитянанда Прабху в Бенгал, а Рупа и Санатана във 
Вриндавана. И оттам насетне малко по малко се образували основните клони на 
дървото на Чайтаня. Едната е школата Враджа, а другата - бенгалската.  

 
 

                                                 
15 "Chaitanya Charitamrita" Madhya-lila, 1.24-33 
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17. Най-големият бирник 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 

 
 
"Първата година след като Шри Чайтаня Махапрабху прие ордена на 

отречението, всички преданоотдадени, начело с Адвейта Прабху, отидоха да видят 
Бога в Джаганнатх Пури. След като присъстваха на Ратха-ятра церемонията в 
Джаганнатх Пури, всички бхакти останаха там в продължение на четири месеца, 
наслаждавайки се с голяма радост на компанията на Шри Чайтаня Махапрабху като 
изпълняваха киртан [пеене и танцуване]."16 

Така можем да разберем какви били ежегодните дейности на преданите. Какъв 
бил режимът им през годината: прекарвали четири месеца с Махапрабху. Повечето от 
тях идвали от Бенгал в Джаганнатха Пури; разстоянието е доста голямо и им отнемало 
месец да го извървят пеша. Един месец натам, четири месеца остават и един месец на 
обратно. Това означава петдесет на петдесет; половината от годината била посветена на 
Махапрабху пряко, а другата половина индиректно.  

Оттук разбираме и как Рупа Госвами разпределил богатството си когато 
приключил светската си кариера – пак петдесет на петдесет. Половината раздал на 
брамините и на нуждаещите се. Другата половина разделил отново на две; една 
четвърт дал на членовете на семейството си, а последната четвърт запазил за спешни 
случаи. Но той бил финансов министър, така че богатството, което бил насъбрал, било 
доста голямо. При все това го разпределил наполовина.  

И понеже Шрила Прабхупада бил много решителен последовател на Чайтаня 
Махапрабху и Рупа Госвами, той също казвал: "Щом ще дарявате, нека да е 
наполовина. Половината от дохода си трябва да давате на мисията." Само си 
представете! Звучи доста изискващо. Виждал съм статии, писани във ваишнавските 
вестници, как трябва да се разбира това "петдесет на петдесет". Защото Шрила 
Прабхупада най-вероятно е забравил за данъчните служби, така че може би това 
"петдесет на петдесет" трябва да е след плащането на данъците, а не преди. Делиш 
наполовина след като си си платил данъците, не преди това.  

Но нима трябва да се удовлетворяваме с посветеност към Кришна само 
наполовина? Всъщност Кришна е най-големият бирник. Защото ти си мислиш, че 
можеш да Го удовлетвориш като Му предлагаш малко мляко, вода, листо, това или 
онова. Но тогава Той казва: " И всичко останало – за Мен!" Понякога приемаме това на 
шега, по шеговит начин, но всъщност в него има много дълбок смисъл. Бог не може да 
бъде удовлетворен с половинчати решения. Разбира се, духовният живот не е въпрос на 
пари или на това колко лева ще посветиш в служба на Бога. Макар че на много места се 
опитват да приравнят правенето на пари със служенето на Бога. Правят бизнес от Бога. 
Където и да видите това – отдръпнете се от подобна практика. Храмовете не бива да 
правят пари. Защото веднага щом един храм започне да става богат, онези, които се 
интересуват от изкарването на пари, ще дойдат. Но ако някой храм е беден – не само че 
не прави пари, ами ги разсипва – ако хората се борят за такъв храм, това са свестни 
хора. Защото тях не ги блазнят финансите, но са готови да споделят разходите.  

И каква била причината тези преданоотдадени да отиват в святото място 
Джаганнатх Пури? Да видят как Махапрабху пее и танцува. Това било на първата 
година: 

"Когато си тръгваха, Богът помоли всички предани, "Моля ви, идвайте всяка 
година да гледате Ратха-ятра фестивала на пътуването на Бог Джаганнатх към 

                                                 
16 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.46-47 
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храма Гундича." Гундича е лятната резиденция на Джаганнатх. "Следвайки заръката на 
Шри Чайтаня Махапрабху, всички бхакти имаха обичая да посещават Махапрабху 
всяка година. Те присъстваха на фестивала Гундича в Джаганнатха Пури, а сетне се 
завръщаха по домовете си след четири месеца. Тези срещи се случваха двадесет 
последователни години, и нещата станаха толкова интензивни, че Богът и бхактите 
не можеха да бъдат щастливи ако не се срещат."17 Двадесет години! Това означава, 
че десет години са били напълно посветени на директно служене. Само си представете 
колко интензивна практика е това – да се срещат всяка година в продължение на 
толкова дълго време. Макар ние също да се стремим да се събираме на практика всяка 
година по някои празнични поводи, понякога е трудно да се организираме или да 
намерим време.  

Все пак, тези четири месеца са си част от индийската култура. А също и от 
индийския климат, понеже това са четирите месеца на дъждовния сезон, когато на 
практика не можеш да правиш нищо друго – или е прекалено горещо, или вали 
поройно. Препоръчва се този период да се използва за духовна практика. Да се 
установиш на едно място, да посвещаваш повече време на духовни дейности, отколкото 
на материални. И те на практика го използвали за духовни дейности. Това е сезон, 
период от годината, който е за оттегляне. Обаче ако се опивате да нагодите индийските 
сезони към останалата част от света, разбирате ли, това става по време на лятото; 
лятото не е за прекратяване на дейностите, защото по това време хората са много 
активни.  

И така, те чакали да се срещнат всяка година.  
 
 
 

18. Как можем да измерим посветеността 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 

 
 

"Първата година след като Шри Чайтаня Махапрабху прие ордена на 
отречението, всички преданоотдадени, начело с Адвейта Прабху, отидоха да видят 
Бога в Джаганнатх Пури. След като присъстваха на Ратха-ятра церемонията в 
Джаганнатх Пури, всички бхакти останаха там в продължение на четири месеца, 
наслаждавайки се с голяма радост на компанията на Шри Чайтаня Махапрабху като 
изпълняваха киртан [пеене и танцуване]."18 

И така, в този случай бхактите посвещавали половината от времето си пряко на 
общуването с Шри Чайтаня Махапрабху. Пресметнете собствения си живот: колко 
много години сте прекарали в заблуда, служейки на илюзията, или максимум на самите 
себе си, и колко сте прекарали в посветеност към Кришна. Ако започнете практиката на 
предаността навреме, след двадесет години ще стигнете до положението петдесет на 
петдесет, в добрия случай. И така, дори това петдесет на петдесет е много трудно 
действително да се приложи на практика, какво да говорим за пълна посветеност, пълна 
отдаденост!?  

Обаче, изучавайки писанията и наблюдавайки ежедневните практики на 
брамините, да речем, аз също достигам до някои интересни заключения. Денят им 
започва около 3 ч. заранта с всички ритуални къпания, молитви, медитации, 
приношения и яги, и всичко това им отнема около 5-6 часа сутринта. И така, вече е 8 ч., 

                                                 
17 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.48-50 
18 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.46-47 



 21

нали? Тогава те прочитат по някоя глава от шастрите, за което отива още час - час и 
половина. После приемат сутрешен прасадам – още половин час. И тогава, около 10 ч. 
отиват на работа. Обаче в 11 вече трябва да започнат да се подготвят за обедните 
ритуали, така че за работа остава само един час. По пладне отново се правят ритуалите 
– няколко часа; следва обяд и кратък отдих. И после вече е вечер. И отново трябва да се 
напяват молитвите; а накрая се казва, че след 9 ч. вечерта те посвещават половин час на 
семейните си задължения. Започнах да пресмятам: за работа, изкарване на пари – един 
час; за семейни дела – половин час. Доста суров дневен режим. А какви са нашите 
ежедневни дейности? Едва успяваме да посветим по час и половина в служене на 
Кришна. Времената, уви, се променят.  

Разбира се, не забравяйте, че семейните в стари времена са имали четири 
основни типа препитание. Едното било да събират падналите зърна ориз на полето – 
това била първата заръка за грихастхите. Втората била да събират по пазарищата. 
Третата – да пият само пяната от устата на теленцето. А четвъртата заръка била да се 
оставят напълно на милостта на Кришна. Тъй че ако работата ви е такава – да събирате 
каквото е паднало на пазара – това може да се свърши за един час, няма проблем. Но 
ако ходите на работа, имате бизнеси и детски градини – тогава ще ви е нужно повече 
време.  

Тъй или инак, не се задоволявайте с половинчати решения. Не можем да 
измерим посветеността нито с пари, нито с време, но можем да я измерим по чувствата, 
по готовността ни да се посветим. При все това, дейностите отразяват вътрешния мир. 
Затова трябва да се стремим към пълната посветеност и стъпка по стъпка да се 
опитваме да се доближаваме до този идеал.  

 
 
 

19. Мистичният стих 1 
Мигове на екстаз 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 
 
 

"Последните дванадесет години на Бога бяха посветени просто на вкусване на 
забавленията на Кришна в раздяла вътре в сърцето Му. Потънал в настроението на 
разлъка, Бог Чайтаня Махапрабху изглеждаше сякаш обезумял денем и нощем. 
Понякога се смееше, а понякога плачеше; понякога танцуваше, а друг път пееше с 
голяма скръб. В такива моменти Шри Чайтаня Махапрабху отиваше при Бог 
Джаганнатх. Тогава чувствата Му напълно съответстваха на чувствата на гопите, 
когато те видели Кришна на Курукшетра след дълга раздяла. Кришна бил дошъл на 
Курукшетра заедно с брат си и сестра си. Докато Чайтаня Махапрабху танцувал 
пред колесницата на фестивала, Той винаги пеел следните редове. "Сдобих се с 
господаря на Моя живот, за когото изгарях в страстни желания." Бог Чайтаня 
Махапрабху имал обичая да пее тази песен [сеита парана-натха] особено в по-
късните часове на деня, и си мислел, "Нека си взема Кришна и нека се върнем във 
Вриндавана." Този екстаз винаги изпълвал сърцето Му. В този екстаз Шри Чайтаня 
Махапрабху рецитирал един стих, танцувайки пред колесницата на Бог Джаганнатха. 
Почти никой не бил способен да проумее смисъла на този стих. "Същият онзи, който 
открадна сърцето ми в моята младост, сега отново е мой господар. Сега са същите 
пълнолунни нощи на месец Чайтра. Ухаят същите цветя малати, същият сладък 
ветрец подухва от горичката с кадамбови дръвчета. В нашата интимна връзка аз съм 
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същата любима, ала при все това умът ми не е щастлив тук. Копнея да се върнем на 
онова място на брега на Рева, под дървото ветаси. За това жадувам."19 

Този стих съдържа екстаза на раздялата и срещата. Представете си, всичко си е 
същото, както в най-хубавите мигове от живота ви.  Вие сте същите, обстановката е 
същата, и все пак не сте удовлетворени. Много странно е това усещане, че най-
вероятно не можем да повторим най-прекрасните мигове, най-прекрасните години от 
живота си. Това вярно ли е? Съгласни ли сте?  

Парамананда: Аз не съм съгласен! 
Тиртха Махарадж: Добре! Не бива да се съгласяваме, че миговете на екстаз са 

изгубени. Не, трябва да направим така, че да се върнат.  
Яшода: Мисля, че не можем да ги повторим, те могат само да станат още по-

интензивни. 
Манджари: И аз смятам като Яшода. 
Тиртха Махарадж: Добре, виждам, че сте една прогресивна група ваишнави. Не 

ви стига само да повтаряте екстатичните мигове, но искате и да ги увеличавате.  
Ала в действителност, за това са ни нужни пречистени чувства. Всеки път, 

когато се свързваме с Кришна, повтаряйки имената Му, тази магия трябва да се случва. 
Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама 
Рама Харе Харе. Това е най-подходящата мелодия за срещата на сърцата и душите.  

 
(следва продължение) 
 

 
 
 

20. Мистичният стих 2 
Палмовото листо 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 
 
 
(продължава от предишния брой) 
 
Всъщност този стих е даден от Рупа Госвами като че е изговорен от Шримати 

Радхарани. "Този стих приличаше на копнежа между някои обикновени младеж и 
девойка, ала истинският му дълбок смисъл бе познат само на Сварупа Дамодара. 
Случайно една година Рупа Госвами също присъстваше там." (Докато Махапрабху 
пеел този стих) "Въпреки че значението на стиха бе познато само на Сварупа 
Дамодара, след като го чу от Шри Чайтаня Махапрабху, Рупа Госвами съчини друг 
стих, който описваше смисъла на оригиналния. Когато състави стиха, Рупа Госвами 
го записа на едно палмово листо и го сложи на покрива на тръстиковата колиба, в 
която живееше." Много странно място за съхранение на една от прекрасните ти 
поетични творби – да я сложиш под покрива, всъщност на покрива. И то в дъждовния 
сезон! "След като съчини стиха и го постави на покрива на своята къща, Шрила Рупа 
Госвами отиде  да се изкъпе в морето. Същевременно Чайтаня Махапрабху дойде у 
дома му да се срещне с него. За да избегнат неприятности, тримата велики личности 
— Харидаса Тхакура, Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами — не влизаха в 
храма на Джаганнатх." Те не искали да създават притеснения на местните 

                                                 
19 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.51-58 
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свещенослужители, затова не влизали в храма. "Всеки ден Шри Чайтаня Махапрабху 
имаше обичая да присъства на церемонията упала-бхога в храма на Джаганнатх и 
след това обикновено отиваше да посети тези три велики личности на път обратно 
за дома си. Ако някой от тримата не си бе вкъщи, Той се срещаше с останалите. 
Такава беше обичайната Му практика. Когато Шри Чайтаня Махапрабху отиде в 
жилището на Шрила Рупа Госвами, Той ненадейно видя палмовото листо на покрива и 
прочете стиха, съставен от него." Сега разбирате защо Рупа Госвами бил сложил 
стиха на покрива. "След като прочете стиха, Шри Чайтаня Махапрабху изпадна в 
екстатично настроение. Докато се намираше в това състояние, Шрила Рупа Госвами 
дойде и незабавно се просна на земята като пръчка. Когато Рупа Госвами се просна 
на земята, Шри Чайтаня Махапрабху стана и му зашлеви шамар. Сетне, като го 
прегърна в скута си, му заговори по следния начин. "Никой не знае значението на Моя 
стих," каза Чайтаня Махапрабху. "Ти как си разбрал какво имам наум?" Казвайки 
това Бог Чайтаня Махапрабху обсипа Шрила Рупа Госвами с различни благословии, и 
като взе стиха, по-късно го показа на Сварупа Дамодара."20 

Просто се опитайте да си представите себе си в подобна ситуация. Чайтаня 
Махапрабху през цялото време рецитира някакъв много необикновен стих. Понякога 
Той пеел дори светски песни, но с много специален, дълбок смисъл. И тайното 
значение на този стих е скрито от останалите. Не щеш ли, идва Рупа Госвами и го 
записва на палмово листо. Ако имате късмета да идете във Вриндавана и да посетите 
Вриндаванския музей, там можете да видите палмовото листо с почерка на Рупа 
Госвами. Досущ като мънички перли по листа. Красота! В този музей има изложени 
различни ръкописи, но този е най-прекрасният.  

И той скрива това листо на покрива. Тогава идва Махапрабху и казва: "Какво е 
това допълнително палмово листо тук? Я да видя!" И незабавно, само щом прочита 
стиха, Той изпада в екстаз. Кога вие, поети, ще постигнете подобен интензитет? 
Опитвате се да скриете някоя своя поетична творба, а Бог някак я намира и изпада в 
екстаз! Упражнявайте се повече, писатели! 

Рупа Госвами го нямало и се върнал по-късно. А Махапрабху го очаквал, 
вцепенен от поемата. В съответствие с традицията, Рупа Госвами Му отдал пълен 
дандават. А какво получил в замяна? Силен шамар по лицето! Представете си себе си; 
отивате много смирено при своя духовен учител, и със сламка трева между зъбите му 
поднасяте пълни дандавати. И вместо да ви похвали за смирението ви, той ви 
зашлевява в лицето! Но дори и такова нещо да се случи, не се плашете, защото какво 
направил след това Чайтаня Махапрабху? Прегърнал го в скута си и му заговорил: "Как 
разбра мислите ми?!" и с тези думи го обсипал – както е казано – с различни, 
многообразни благословии. Това също показва, че ако веднъж смогнем да проумеем 
сърцето и намерението на своя духовен учител, различни благословии ще се излеят 
върху ни. Не само един тип, а различни!  

 
(следва продължение) 
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21. Мистичният стих 3 
Шамар и прегръдка 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 
 
 
(продължава от предишния брой) 
 
"Като показа смаян стиха на Сварупа Дамодара, Чайтаня Махапрабу го 

запита как Рупа Госвами е могъл да разбере неговата умисъл."21 Всъщност, Сварупа 
Дамодара бил цензор за всичко, достигащо до Чайтаня Махапрабху. Всичко минавало 
през него и той проверявал дали е подобаващо за вкуса на Махапрабху. Защо? Защото 
Махапрабху бил толкова чувствителен, че ако до Него достигнели някоя идея, стих или 
послание, които откликвали на чувствата Му, Той незабавно губел свяст. Но досегнело 
ли Го нещо, което не било в унисон с чувствата Му, припадал с двойна сила. Затова 
Сварупа Дамодара бил досущ като предпазен щит за Махапрабху: "Само през мен!" Но 
тук, виждате, посланието стигнало без него. И веднага последвал ефектът – 
Махапрабху изпаднал в екстаз.  

А знаете, екстазът понякога се проявява в божествена лудост. Тогава човек се 
държи по много необикновен, неочакван начин; не можеш да предвидиш как ще 
постъпи. Най-напред удря Своите предани; после ги прегръща! Много необичайно! 
Затова Сварупа Дамодара искал да направи ситуацията по-спокойна, по-лека, по-
проста: "Не смущавайте учителя."  

"Шрила Сварупа Дамодара Госвами отвърна на Бог Чайтаня Махапрабху, 
"Щом Рупа Госвами е успял да разбере мислите и намерението Ти, значи има 
специалните Ти благословии." Богът каза, "Бях толкова доволен от Рупа Госвами, че 
го прегърнах и му дарих всички необходими сили, за да проповядва култа на бхакти."22 
Това е друг признак на божествен екстаз – липсата на памет. Той споменава само 
прегръдката! Не казва нищо за шамара по лицето. Макар че би следвало да знаем, че 
най-вероятно специалните благословии са били предадени чрез допира на дланта. 
Както лечебната сила преминава у болния  чрез божествения досег. Но това било по-
тайно от прегръдката. Прегръдката всеки я разбира, нали? "О, Бог е милостив!" Обаче 
шамарът по лицето? Това е много сладостна връзка с Бога. Де да можехме да я 
постигнем!  

"Приемам Шрила Рупа Госвами за напълно подходящ да разбере поверителния 
вкус на преданото служене и предлагам да му го разтълкуваш в дълбочина." По-късно 
ще опиша подробно всички тези събития. Сега дадох само кратко резюме."23 

Затова се казва, че "Чайтаня Чаритамрита" е учебникът, наръчникът за живота в 
преданост. Ако искаме да сме преданоотдадени, нека следваме този пример. И където и 
да намерим това толкова интензивно и пречистено божествено настроение, нека се 
втурнем и да се включим там. С цялото си старание трябва да сме готови да 
подпомогнем и да служим така, че това настроение да се разраства. Защото то е 
описано тук (в "Чайтаня Чаритамрита"), за да се прояви и на други места. И така, 
където присъстват подобна интензивност на чувствата и подобна чистота на 
намерението - това е божествено.  

                                                 
21 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.71 
22 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.72-73 
23 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.74-75 
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Може да кажете: лесно е било преди петстотин години. Но не използвайте това 
за извинение. Имаме пълната възможност да живеем в такова чисто състояние на 
съзнанието.  

Това е само един малък параграф от забавленията на Чайтаня Махапрабху, но 
дори от тази съвсем кратка история можем да извлечем такава благодат! Затова, моля 
ви, старайте се да я пазите в сърцата си и ако някой път получите плесница, не 
унивайте, това е специална благословия, която ви упълномощава със сили. 

 
 
 
 

22. Отражение на Вриндавана 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 15.07.2009) 

 
 

Въпрос на Крипадхам: Кое е божеството, което Шри Чайтаня Махапрабху 
специално е обожавал?  

Тиртха Махарадж: Джаганнатх. Дару Нараян, дървеният Нараян.  
Крипадхам: Защо точно Джаганнатх?  
Тиртха Махарадж: Защото е живеел в Пури. Джаганнатх Пури.  
Крипадхам: А докато е живеел в Навадвип?  
Тиртха Махарадж: В Навадвип… О, там е било по-специално. Той още в 

Навадвип е започнал да изпада в екстаз. Но онези екстази са били много специални. 
Екстазите в Джаганнатх Пури са повече раса екстази. А в Навадвип са били по-скоро 
айшвария екстази. Айшвария означава величествено настроение. Понякога Той 
проявявал различни аспекти, различни аватари на Вишну. Понякога Нарасинха, 
понякога други – в такова настроение Той се появявал, сядал на трон и приемал 
обожанието на бхактите. Така че в подобни моменти Той не е обожавал, а е бил 
обожаван от останалите.  

Но най-общо можем да речем, че след като срещнал духовния си учител в Гая, в 
живота Му настанала огромна промяна. Преди Той бил, така да се каже, уважаван учен 
по логика и санскритска граматика, а когато се върнал от Гая, повикал всичките си 
ученици от училището и им казал: "Край! Вървете да се учите при някой друг. Тъмният 
Бог открадна сърцето Ми. Не мога повече да ви уча на санскрит. Мога да ви уча 
единствено за Него." Това била огромна промяна у Него. И тази промяна се проявила 
най-напред в личната Му среща с Ишвара Пури, а по-късно с мантруването на 
махамантрата тези чувства се развивали все по-силно.  

След това, пристигайки в Джаганнатх Пури, Той бил много щастлив да види 
възлюбения си Бог там. Защото Махапрабху бил изключително фокусиран върху 
вриндаванския вкус. Защо? Тъй като бил слята инкарнация на Радха и Кришна. Върху 
какво друго би могъл да е фокусиран? Това е единственото.  

Затова можем да кажем, че основният обект на обожание и основното 
настроение на обожание за Него било настроението на Джаганнатх. Но не като 
Господаря на вселената, а като скрития Кришна.  

Крипадхам: Значи, Той е в настроението на Вриндавана, а пребивава в 
Джаганнатх Пури; а какво става, когато отива във Вриндавана? Там Той открива Радха-
кунда и други места… Каква е връзката между Джаганнатх Пури и Вриндавана?  

Тиртха Махарадж: Като продължим да четем тази глава толкова много неща 
ще се разкрият. Защото друг признак на божествения екстаз – встрани от това толкова 
необичайно поведение: понякога буйство, понякога прегръдки, понякога забрава, 
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понякога танцуване, понякога смеене – е неспособността да се идентифицират местата. 
Махапрабху видял океана и казал: "О, Радха-кунда!" Когато видял пясъчна дюна, казал: 
"Говардхан!" Когато чул една жена да върви по улицата и да пее, казал: "О, гопите 
пеят!" Така в Неговите ум и сърце Джаганнатх Пури винаги бил отражение на 
Вриндавана.  
 
 
 

23. Същата лунна нощ 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

[Това е стих, произнесен от Шримати Радхарани.] "Моя скъпа приятелко, сега 
срещнах своя отдавнашен и скъп приятел Кришна на това поле Курукшетра. Аз съм 
същата Радхарани и сега се срещаме двамата. Много е хубаво, но все пак бих искала 
да отидем на брега на Ямуна, под дърветата в тамошната горичка. Копнея да чуя 
вибрацията на сладката Му флейта, свиреща петата нота в гората на 
Вриндавана."24 

Всъщност, това е продължение на предходния стих: "Същата пълнолунна нощ е, 
аз съм същата, любимият ми е същият, всичко е същото, но аз копнея да се върна във 
Вриндавана."  

"Сега, о преданоотдадени, моля чуйте кратко тълкувание на този стих. Бог 
Чайтаня Махапрабху си мислеше така след като видя муртито на Джаганнатх. 
Предмет на мислите Му бе Шримати Радхарани, която се беше срещнала с Кришна 
на полето Курукшетра. Макар да бе видяла Кришна там, Тя все пак си мислела за Него 
така. Представяла си го в мирната и тиха атмосфера на Вриндавана, облечен в 
пастирски дрехи. Но на Курукшетра Той бил в царски премени, придружен от слонове, 
коне и тълпи от хора. Затова обстановката не била подходяща за срещата Им. Така 
срещайки Кришна и мислейки за Вриндаванската атмосфера, Радхарани копнеела 
Кришна да я заведе отново във Вриндавана и да сбъдне желанията Й в онова спокойно 
обкръжение.25 

 Гопите казаха следното: Скъпи Господарю, чийто пъп е точно като лотосов 
цвят, Твоите лотосови нозе са единственият подслон на падналите в дълбокия 
кладенец на материалното съществуване. Нозете Ти са обожавани и върху тях 
медитират великите мистични йоги и високо образовани философи. Бихме искали 
тези лотосови нозе да заживеят в пробудените ни сърца, въпреки че ние сме само 
обикновени жени, заети с домашни задължения."26 Това е цитат от "Шримад 
Бхагаватам", Десета Песен, и можем да видим, че тази Десета Песен е най-близо до 
настроението на Махапрабху.  

"Гопите си мислели: "Скъпи Господи, ако Твоите лотосови нозе отново дойдат 
в дома ни във Вриндавана, желанията ни ще се сбъднат." В един стих Шрила Рупа 
Госвами е обяснил поверителното значение на стиха от "Шримад Бхагаватам", за да 
бъде разбран от общите маси.27  

Гопите продължили, "Скъпи Кришна, ароматната сладост на Твоите 
забавления се стеле из горите на славната земя на Вриндавана, заобиколена от 
сладостта на областта Матхура. В съкровената атмосфера на тази дивна земя Ти 
                                                 
24 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.76; "Падявали" 387 от Шрила Рупа Госвами 
25 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.77-80 
26 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.81; "Шримад Бхагаватам" 10.82.48 
27 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.82-83 
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можеш да се наслаждаваш на забавленията си с танцуващата на устните Ти флейта 
и обкръжен от нас, гопите, чиито сърца винаги изобилстват от непредвидими 
екстатични емоции."28 Това е стих от "Лалита Мадхава", така че можете да си 
представите настроението на тази драма.  

Ако посетите днешна Вриндавана, ще видите едно село. Ще видите 
транслационните кули на телефонните компании, ще видите хората, които живеят и 
работят там, ще видите златната младеж на Делхи да се забавлява там, ще видите чисто 
нови хотели за западняците, ще видите отровената и замърсена Ямуна. Много е трудно 
да видите Кришна, дори на това място. Макар да има много храмове, и някои от тях да 
са много известни и значими. Но се казва, че Кришна покрива забавленията на светите 
места с тънко материално покривало, за да попречат на неквалифицирани погледи да 
проникнат в лила. И повечето хора се плъзгат по това тънко покривало. Какво да се 
прави? Трябва да развием божествен взор, за да можем да виждаме присъствието на 
Кришна, на Шримати Радхарани, на гопите и на преданоотдадените през цялото време. 
Не само когато сме на поклонение, не само когато се събираме да слушаме лекция. Но 
на практика, свързвайки се обратно към божествения извор ще можете да имате 
подобно извисено виждане през цялото време. Без съмнение, за това е нужна 
тренировка, но е възможно. Тъй като Кришна се намира и във вашето сърце, просто 
трябва да установим връзката много здраво. Поканата от Негова страна е винаги 
открита, ние просто трябва да отвърнем на тази покана.  

И тук е описан този толкова поетичен израз на срещата, и едновременно с това 
на чувството за безпокойство на Радха и Кришна. Толкова е поетично, но въпреки това 
вие може да си кажете: "Това е твърде висше, аз съм прекалено далеч от тези проблеми 
– дали Радхарани се среща с Кришна във Вриндавана или на Курукшетра." Но това 
означава, че не просто се движите по повърхността на тънкото покривало над 
Вриндавана, а сте погълнати в Дяволското гърло. Надълбоко. По-добре да се изкачим 
нагоре по стълбите, да излезем на повърхността, да се зарадваме на слънцето и да 
видим красотата наоколо. Защото всъщност всичко обрисува срещата на Радха и 
Кришна. Когато виждате щастие в света навън – това е срещата; а когато виждате тъга 
или нещастие – това е раздялата. По такъв начин можете да свържете всичко с Кришна, 
с Тяхната среща и раздяла. Ние имаме щастието да следваме примера на великите 
светци в развиването на тази наука.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

24. С празни ръце 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
Въпрос на Кришна Прия: От една страна казахте, че има фино материално 

покривало над Вриндавана, а аз предполагам, че не е само над Вриндавана, а 
навсякъде… 

Тиртха Махарадж: Не. На други места покривалото е много плътно.  

                                                 
28 " Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.84; "Лалита Мадхава" 10.38 от Шрила Рупа Госвами 
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Кришна Прия: От друга страна казахте, че поканата винаги присъства. Как да 
разбираме това?  

Тиртха Махарадж: Чайтаня Махапрабху прониква през покривалата. Той 
отваря вратите и прозорците, дръпва завесите и воалите. Защото се казва, че 
съкровището на божествената любов било скрито в хазната на Вриндавана. Обаче тази 
хазна била затворена и заключена. Никой не знаел за нея! Досущ като федералния 
резерв – никой не знае що за съкровища са скрити вътре. Мнозина си мислят, че там 
има някакво злато, но никой не знае много ли, малко ли. По същия начин съкровището 
на божествената любов било скрито в съкровищницата на Вриндавана. Ала тогава 
дошъл Махапрабху. Счупил печата, отворил дверите и влязъл в съкровищницата.  

Представете си себе си: получавате информация, че някъде има скрито огромно 
съкровище! Имате възможността да счупите печата. Имате кода за отваряне на вратите 
и на специалните хитро измислени ключалки. Написвате 108 на циферблата и веднага 
вратата се отваря. И какво правите? Стремите се да си натъпчете джобовете, нали? Да 
запазите всичко за себе си. Но, знаете, Махапрабху бил санняси. А на санняското 
дхоти няма джобове. И какво сторил Той? Влязъл в хазната, грабнал съкровището, 
излязъл вън и започнал да го раздава. А имал и добри помощници, защото край дверите 
стоели някои от най-славните Му съратници. Те Му помогнали, защото Махапрабху в 
този случай имал само две ръце. Но заедно с преданите си имал стотици хиляди ръце, с 
които да раздава.  

И така, можем да научим тайните с помощта на другите. Можем да получим 
съкровището ако някой ни го даде. Въпреки че съкровището си го има! Затова и 
поканата винаги присъства. Ала някой трябва да активира целия този процес.  

Това е обяснението защо има покривало, а едновременно с това и разкриване. 
Защото го има, обаче не го виждаме. Само щом си помислим, че можем да го уловим, 
изчезва. Това е мистичен процес, не е пресмятане. Обикновено нещата в тази 
материална сфера могат да бъдат пресметнати: инвестирам сто лева и губя двеста. Това 
е очевидно, така работят материалните неща. Това може да се изчисли. Но когато 
влагате усилията си в духовна практика, очаквате някакви резултати: давам 50% от 
живота си на Кришна – и печеля вечен живот. Такива са вашите очаквания. Обаче 
тогава, както се казва, се проявяват някои "непредсказуеми екстатични емоции" и имате 
усещането, че сте изгубили всичко. Вложили сте енергията, вниманието и усилията си 
за Кришна и… о, останах тук с празни ръце! Но това – да сте с празни ръце – е  много 
добре; защото тогава ще можете да получите всички съкровища, които Махапрабху ви 
носи. Само си представете, ако сте вкопчени във всичките си материални пристрастия, 
няма да можете да вземете това, което ви се дава. Ако държим екскремент в ръката си, 
ще ние е много трудно да получим халвата, която ни подават. Най-напред го 
изхвърлете! Опразнете ръцете си, за да можете да получите.  

Ала както ви казах, това е мистичен и таен процес. Има места във Вриндавана, 
които се пазят в тайна, дори днес. Не можете да влизате там в определени часове. 
Вратите са отворени денем, о денем там има само маймуни. Нощем вратите са 
затворени. Можете да си представите кой е зад вратите. Затова по-добре да подхождаме 
към божественото в много смирено състояние на ума. 

 
(следва продължение) 
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25. Смесеният вкус 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
Въпрос на Дамодар: Обикновено в живота ние не държим само екскремент или 

само халва, а те са смесени и не може да се разбере пропорцията – кое е повече? И дори 
и дълго време да опитваш този смесен вкус, винаги усещаш негативния привкус, 
защото е смесен. Не мога да разбера в каква посока се движи вкусът – дали е правилна 
или не.  

Тиртха Махарадж: Посоката е правилна. Просто трябва да нагаждате все 
повече и повече стъпките си. И да използвате времето си по много обмислен, много 
ефективен начин Времето изтича! Нямаме и миг за губене. 

Да, в повечето случаи вкусът е смесен. Посветеността е примесена при повечето 
от преданоотдадените. Това се нарича примесена преданост; преданост е, обаче все още 
не е чиста. При все това, трябва да продължаваме с процеса на себеосъзнаване и 
самопречистване. И когато разбирането ни се рафинира толкова много от 
пречистването, тогава ще можем да добием пълния и цялостен божествен вкус.  

Ние, човешките същества, имаме способността да избираме. Защото Кришна 
също има тази способност да избира най-доброто. Обаче всичко, което е отразено тук, в 
този материален план, е леко изкривено. Затова и тази способност да избира най-
доброто, какъвто е случаят с Кришна, е изкривена при човешките същества, 
превръщайки се в слабостта да избират най-лошото. Едното е способност, а другото 
слабост. Трябва да дойдем на себе си и да приложим тази изключително фина 
способност да разграничаваме. Избирайте възвишеното, винаги избирайте по-висшия 
вкус! По-низшият вкус винаги присъства, както и по-висшият. Трябва да вземем 
решение кое да изберем.  

Знаете, казва се, че водата винаги тече надолу. Така ли е: просто излейте малко 
вода и тя винаги потича надолу. Такава е природата на нещата в материалната сфера. 
Ала понякога виждаме, че реката стига до планината и я прекосява! Значи е възможно 
понякога водата да изкачва планини и да намира пътя си сред хълмовете. Трябва да сме 
готови да действаме по същия начин, не само да вървим надолу, но да сме готови да си 
направим труда, да изкачим стълбите, да изкатерим планината и да минем през нея. 
Такъв е животът.  

И освен това трябва да изучим науката как да бъдем щастливи. Препоръчах на 
някои от бхактите да започнат обучения в тази вътрешна мъдрост. Защото можем да 
пилеем времето си в оплаквания, но междувременно бихме могли да бъдем и щастливи 
през цялото това изгубено време.  

Все пак, определено ние търсим този по-висш вкус и имаме нужда съкровено да 
го преживеем вътре в себе си – чрез мантруване, чрез служене, чрез изучаване. Просто 
живеейки и добивайки негативната опитност можете да откриете този по-висш вкус. Но 
бъдете отговорни! Вие сте тези, които трябва да го намерите! Няма как някой друг да 
преживее трудностите вместо вас. За да намерите вода, трябва да копаете надълбоко в 
земята. За да намерите божествена мъдрост, трябва да навлезете надълбоко в тази 
наука, в тази практика. И трябва да прилагаме интелигентността си. Щом не ни 
удовлетворява смесеният вкус, нека се стремим да го пречистваме. Опразнете ръцете 
си. Има тонове халва за получаване.  

 
(следва продължение) 
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26. Сладка илюзия 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
 

Ако провеждаме лъжлива пропаганда: "Просто ела при бхактите и бъди 
щастлив!" - без сериозни усилия това няма как да стане. Не бива да подлъгваме хората. 
Трябва да им казваме, че ако се присъединиш към бхактите, ще имаш още повече 
проблеми. Защото илюзията е сладка, невежеството е дълбоко и когато си затънал до 
гуша в невежество се чувстваш съвсем добре.  

Винаги си спомняйте примера с Индра. Веднъж по някакъв повод той бил 
прокълнат да се роди на планетата Земя. Макар да е царят на рая, налагало се да се роди 
на тази съвсем незначителна Мартя Лока, планетата на смъртта. При това не се родил 
като цар, а като прасе. Доста голям скок от една позиция на друга. И знаете, прасетата 
са си прасета, те се държат като прасета. Имат си кал, в която да се къпят, да се 
украсяват по телата. Имат си и много специфична за тях храна, издават много хубави 
звуци, имат добре оформени тела. А той си имал и хубаво семейство – свиня и малки 
свинчета. Бил много доволен: "Това е моето царство, просто се огледайте, каква 
красота! Там е купчината ми с боклук, тук е езерцето ми от помия, това е семейството 
ми, а това съм аз!" Обаче междувременно в рая започнала да се усеща липсата му – 
всички там си рекли: "Чакайте, къде е нашият цар?! Искаме да се върне!" Затова дошла 
група посланици – велики полубогове, риши, муни – всички пристигнали в задния двор 
на Индра и казали: "О Индрадев, моля те, ела, нуждаем се от помощта ти там горе!" А 
той отвърнал: "Как бих могъл да дойда?! Тук съм толкова щастлив. Та това е животът 
ми! Толкова съм доволен от него." 

Поканата винаги присъства: "Елате!" И то не просто в рая, а в духовното небе. 
Обаче вие казвате: "О, да, да, обаче тук си ми харесва. Това е моят живот." Оттук 
разбираме колко силна е илюзията. И под грижите на тази дълбока илюзия ние сме 
щастливи. Но когато някой дойде и ви каже: "Хей, живеете живот на прасета," тогава 
започват да се появяват някои проблеми. Защото осъзнавате реалността, в която се 
намирате. И добивате такава извисена перспектива, че от тази кална локва е много 
трудно да скочите до подобно висше ниво. Това е периодът на пречистване, или можем 
да го наречем смесеният вкус. Задникът ви все още е в калта, но очите ви се взират 
нагоре към лотосовите нозе на Кришна. Вече знаете нещо, ала все още сте обусловени 
от предишните си навици. Затова решавайте преди да се присъедините към бхактите; 
ако искате да си живеете в своята кал, тогава недейте да искате нищо. Или – ако искате 
да достигнете лотосовите нозе на Кришна, тогава откажете се от предишните си 
обусловености. Дори Рупа Госвами предупреждава всеки: "Ако искате да се 
наслаждавате на материалния свят, недейте да поглеждате към този Гопал, който стои 
на брега на Ямуна в красива поза с три извивки, със златисто сияйно дхоти, свири на 
флейта и се усмихва." Защото ако искате да се наслаждавате, ще имате проблеми. 
Какви проблеми? Ще забравите за материалните заблуди. Няма да можете вече да 
вкусвате сладкия не-халвян вкус. Ще търсите нещо друго. А къде да го намерите? Това 
е тайната – къде да намерите добра халва? 

Шрила Прабхупад имал обичая да цитира един стих от "Бхагаватам": "Ако 
Кришна обича някого, Той му отнема всичко." Когато мъничкият му магазин фалирал, 
той казал: "О, ако Кришна обича някого, Той му отнема…" И много пъти повтарял този 
стих. Затова не се бойте ако не сте голяма звезда в света на бизнеса. Това няма 
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значение. Или ако не сте известна холивудска актриса. Само вижте живота на тези 
велики герои – той е мизерен. Повечето от тях са наркомани и алкохолици – просто за 
да могат да издържат на глупавото внимание на хората. Не е ли така? Затова е по-добре 
да се живее по-семпло. Не действайте в посока навън, работете навътре.  

И затова казвам, не губете време. Макар да живеем във вечността, времето в 
този живот е кратко. Нуждаем се от чиста бхакти, не от примесена – с пресметливост, с 
материална мотивация, с карма, гяна, мокша и с какво ли още не. 

 
 
 
 

27. Ваишнавска ботаника 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

В кухнята Радхарани е готвачката. Затова трябва винаги да държим кухнята 
много чиста, защото там е нейното царство. Виждате, съвсем простичко, практично 
нещо: почиствайте кухнята. Но по каква причина? Защото тя принадлежи на Радхарани. 
По този начин можете да Й служите; а не защото сте фанатици на тема чистота. Не, 
това е служене. Именно това е по-висшият вкус. Когато чистите кухнята, това не е 
просто забърсване на повърхностите, но пълно посвещаване на енергиите си на 
Кришна. В това се крие мистерията на према-бхакти. Тя е само на една крачка от нас. 
Протегнете ръка и ще я докоснете. Защо да чакаме да сме щастливи в сърцата си? Защо 
не сега? Спрете, не се втурвайте в кухнята да чистите! Не бързайте толкова!  

Парамананда: Имам един кухненски въпрос. Поддържането на кухнята в добро 
състояние е служене към Радхарани. Тогава какво е сътворяването на свръх безпорядък 
в кухнята – възможност да се служи?  

Тиртха Махарадж: Ааа! Ти си разбрал нещо! Кришна ни въвлича в служене. Но 
не бива да създаваме свръх бъркотия за останалите. Ако си внесъл безпорядък, внеси и 
ред. Това означава да си отговорен. Трябва да бъдем отговорни. Трябва да сме 
достатъчно умни да виждаме действието и последицата. Ако постъпваме правилно, 
резултатът ще е добър. Ако постъпваме глупаво, резултатът ще е смесен. Но ако 
действително извисим съзнанието си, можем да стигнем такава степен, в която да сме 
независими от резултата. Ако се случи нещо хубаво, приемаме; ако се случи нещо 
лошо, приемаме.  

Но в "Бхога Арати" виждаме колко множество различни хубави ястия приготвя 
Радхарани за Кришна. Например има сарпури. Сарпури е пури, пълнено със сметана. 
Така че това е едно друго изкуство - готвенето. Например Дамодар Прабху готви такава 
хубава супа, че Ишвара винаги е очарован. Затова използвайте таланта му, включете го 
в готвенето. Ще усетите по-висшия вкус.  

Но всъщност не само кухнята принадлежи на Радхарани. Целият храм 
принадлежи на Кришна. Затова поддържайте и храма чист. Стъпка по стъпка чистотата 
се разраства. Най-напред олтара, моля ви! Свежи цветя, чистота, снимките да са добре 
подредени. Веднъж съм виждал снимката на един гуру обърната наобратно. Затова, 
моля ви, поддържайте всичко в добър ред, защото това е входната врата към 
божествената сфера. След това и цялата храмова стая, след това и кухнята, а също и 
стаите, в които живеете. Това е много важно. Защото ако можете да създавате такъв 
хубав порядък отвън, тогава няма да можете да търпите вътрешен безпорядък. Да се 
внесе ред в храма или в една къща, в един дом – това е нищо в сравнение със 
задължението да се внесе вътрешен ред. Да изчистите всички скрити ъгълчета на 



 32

сърцето си. Да свалите паяжините от прозорците. Защото сърцето трябва да бъде като 
трон - какъв?  

Кришна Прия: На Радха и Кришна. 
Тиртха Махарадж: Да, така е, но на първо място то трябва да бъде лотосов 

трон, нали така, а не кактусов трон. "О, моя скъпа Радха! Моят кактусов трон Те 
очаква! Моля Те, приеми кактусовото ми сърце!" Тя е деликатна Богиня, с много 
нежни, меки стъпала. Тя няма да дойде във вашето кактусово сърце. Единствено в 
лотосово сърце.  

Дотук с ваишнавската ботаника. 
 
 
 

28. Дхарма-кшетре Куру-кшетре 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 16.07.2009, Триград) 

 
 

Въпрос на Манохари: Гурудев, искам да попитам за Курукшетра. Индия е 
толкова голяма, но две значими събития са се случили на едно и също място. Каква е 
връзката? Защо важната среща на Радха и Кришна се е случила там, а после великата 
война също се случва там? Не може да е съвпадение.  

Тиртха Махарадж: Разбира се. Кой е първият стих в "Гита"?  "Дхарма-кшетре 
куру-кшетре". Куру-кшетре – Куру означава династията Куру, а кшетра означава поле 
или област. Така че това е полето на династията Куру. Това значи, че тази част от 
страната принадлежи на Куру. Дхарма-кшетре означава, че това е полето на дхарма. 
Дхарма е мисията, дългът на човечеството. Дори в стари, древни времена това е било 
място за тапас, за отречения, за духовни практики – дхарма. Мисля, че има един много 
хубав уебсайт, където можете да намерите пълна информация за Курукшетра – нарича 
се Tirtha.org. Преведен ли е на английски? Е, можете да научите унгарски. Защото това 
е било важен поклоннически център, там са се случвали духовни неща, Брахма също е 
бил зает в служене там. Затова по естество, изначално там е било поклонническо място. 
Затова и "Гита" е изговорена там, тъй като там е било място за дхарма, място за 
божествено просветление. "Гита" описва относителната и абсолютната дхарма на 
хората. Така че това е било най-доброто място за разкриването на тези теми.  

А срещата на Радха и Кришна също се е случила там, тъй като е имало слънчево 
затъмнение, а на затъмнение хората се събират заедно, за да се молят. Затова отиваме 
на свято място – за да практикуваме повече. И там се разкрила тази толкова фина, 
деликатна тема – че макар да се срещат, Те не могат да си се порадват както преди. 
Това добавя още към общото разбиране за Радха-Кришна лила. И специално е в 
хармония с основното учение на Махапрабху, че раздялата е най-интензивният начин за 
общуване. Това е много важен момент.  

На Курукшетра има много храмове. Там има много води. Има езера, канали, 
реки, и освен това има мъгла във въздуха. Така че е влажно място. Освен това е и тайно 
място. Толкова тайно, че последният път когато бяхме там, нашите водачи индийци 
пропуснаха отбивката, където трябваше да свием за бойното поле. Толкова гъста беше 
мъглата! От главния път трябва да се свърне надясно, за да се стигне на самото бойно 
поле. Там има едно огромно дърво. Казва се, че под това дърво Кришна разказал цялата 
"Гита" на Арджуна. Като научите санскрит идете там, седнете под това дърво, 
рецитирайте на висок глас или Девета, или Дванадесета Глава от "Гита", поднесете в 
дар блясъка на очите си и водата на сълзите си, и чакайте отговора на Кришна.  
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Толкова за Курукшетра. Това е място на дхарма, място за практика. И една 
малка туристическа информация: на Курукшетра се намира голям музей на Кришна. Не 
го пропускайте.  

 
 
 

29. А вие кого търсите? 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 
"Когато Шри Чайтаня Махапрабху зърна Джаганнатха, Той видя, че Богът е 

заедно със сестра си Субхадра и не държи флейта в ръка. Потънал в екстаза на 
гопите, Бог Чайтаня Махапрабху искаше да види Бог Джаганнатха в изначалния Му 
облик като Кришна, сина на Нанда Махарадж, който пребивава във Вриндавана и 
изглежда толкова красив с тялото си с три извивки. Желанието Му да види този 
облик постоянно нарастваше. Точно както Шримати Радхарани разговаряше 
несвързано с пчелата в присъствието на Уддхава, така и Шри Чайтаня Махапрабху в 
екстаза си говореше несвързано като луд ден и нощ."29  

И така, щом у Махапрабху се проявявало желанието да види Кришна, това 
означава, че Той бил в настроението на Радха. Защото ако се намираше в екстаза на 
Кришна, тогава щеше да търси Радха. А вие кого търсите – Радха или Кришна? 
Манджари? 

Манджари: И двамата. 
Тиртха Махарадж: Хитър отговор. Дамодар? 
Дамодар: Нея. 
Драги: Нея. 
Тиртха Махарадж: Търсиш милостта Й?! Добре! Деванатх? 
Деванатх: Него. 
Крипадхам: Него. 
Кришна Прия: Кришна.  
Иван: Също Кришна. 
Парамананда: Радха. 
Манохари: Радха. 
Тиртха Махарадж: Това означава, че имате многообразие от раса. Едни търсят 

Кришна, други търсят Радха. Всеки търси чистота. Други търсят любовта. Други пък 
търсят престиж. А някои търсят и двамата Радхе-Шям.  

Какво означава това – дали търсим или Радха, или Кришна, или и двамата, какво 
означава? Ако търсите Кришна, това не значи, че имате качествата на Радха. И ако 
търсите Радха не означава, че имате качествата на Кришна. Ние не сме в позицията на 
Шри Чайтаня Махапрабху. Въпреки всичко, това показва, че всички имаме качеството 
на енергията, търсеща своя източник. В този смисъл ние всички се стремим да служим 
на щастието на Радха и Кришна. Това е нашата сигурна и органически присъща 
позиция. Това е безопасната страна – винаги да считаме себе си за търсещи. 

 
 

                                                 
29 "Чайтаня Чаритамрита", Мадхя-лила, 1.85-87 



 34

30. Санняс посвещението на Махапрабху 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 
"Последните дванадесет години от живота си Шри Чайтаня Махапрабху 

преживя в тази трансцендентална лудост. Така Той извърши Своите последни 
забавления по три начина. В продължение на двадесет и четири години след като 
Шри Чайтаня Махапрабху прие ордена на отречението, всички забавления, които 
извърши, бяха безкрайни и бездънни. Кой би могъл да проумее смисъла на подобни 
забавления? Просто за да ги обознача, аз представям общ обзор на главните 
забавления под формата на резюме. Ето първото обобщение: след като прие ордена 
на отречението санняса, Чайтаня Махапрабху пое към Вриндавана. Вървейки към 
Вриндавана, Чайтаня Махапрабху бе надмогнат от екстатична любов към Кришна, и 
изгуби памет за външния свят. В такова състояние Той неспирно вървя в продължение 
на три дни из Радха-деша, страната, където не тече реката Ганг." Това е част от 
Бенгал, която не е в близост до Ганг. "Най-напред Бог Нитянанда заблуди Шри 
Чайтаня Махапрабху, довеждайки Го до бреговете на Ганг, като Му каза, че това е 
река Ямуна. След три дни Бог Чайтаня Махапрабху стигна в дома на Адвейта Ачария 
в Шантипур и прие там подаяния." На практика това било храна, но тя Му била 
дадена. Тогава за първи път прие подаяния. През нощта изпълняваше там санкиртан. 
В къщата на Адвейта Прабху Той се срещна с майка си, както и с всички отдадени от 
Маяпур. След като нагласи всичко, Той тръгна за Джаганнатха Пури."30 

Нека поспрем за малко на тази случка. Махапрабху живеел като семеен и в 
началото се опитвал да окаже някакво влияние върху хората, като ги учел и напътствал. 
И хората се вслушвали и следвали. Но тогава нещо хрумнало на Махапрабху: "Докато 
живея като тях, те може да си мислят, че съм един от тях. По този начин хората няма да 
обърнат нужното внимание на Моето послание. Но ако приема санняса, саннясите са 
уважавани. Тогава може би ще обърнат по-голямо внимание – не на Мен, но на 
посланието Ми." Затова Той решил: "Трябва да се откажа от досегашния си начин на 
живот и да встъпя в ордена на отречението."  

Ако целта на която и да е промяна в живота ви е да можете да служите по-добре, 
тогава трябва да направите тази промяна. Дори да е трудно. Това винаги трябва да бъде 
мерилото – дали стъпката, която искам да предприема, подпомага служенето ми или не. 

Махапрабху решил: "Трябва да се откажа от настоящото си положение и да се 
държа по различен начин." И така, Той реално избягал от дома, от любящите си майка и 
съпруга. Знаете, майките са много чувствителни. Може би единствено влюбените са по-
чувствителни. Тя веднага разбрала, че нещо ще се случи. Шачимата била съсипана, 
вцепенена почти до смърт, почти изгубила свяст защото усетила, че Нимай си тръгва. 
Тя никога не наричала сина си "Чайтаня Махапрабху", никога. "О, моят скъп Нимай!" 
Забравяла дори да добави "Пандит" – защото Той бил учител и бил считан за пандит, за 
учен човек.  

И така, Той си тръгнал и на практика цялата нощ тичал, за да стигне до Катва и 
да приеме санняса. Там това се случило, макар учителят, към когото се обърнал, да се 
колебаел много – защо трябва един млад човек, толкова красив, толкова начетен, с 
такова бъдеще, да встъпва в трудния монашески орден? Но Махапрабху бил много 
решителен и подготовката започнала. Знаете, когато получавате санняс посвещение, 
трябва да острижете косата си. Да се обръснете! Затова Той отишъл при един бръснар – 
не севилски, а бенгалски. Но бръснарят Му казал: "Невъзможно! Не мога да отрежа 
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косата Ти. Преди всичко, тя е толкова красива! На второ място, ако я отрежа Ти много 
лесно ще влезеш в ордена на отречението – така че няма да го направя!" Обаче накрая 
Махапрабху го придумал и той започнал да стриже косата. Виждате тук, на тази 
картина, Махапрабху не е обръснат санняси, а сияен, прекрасен млад мъж, който 
излъчва блясъка на посветеността към Кришна. Само си Го представете без коса! О, 
толкова болезнено било за местните хора да видят скъпия си Нимай Пандит така 
подготвен за горчивото отречение. От людете от Катва, които се били насъбрали, някои 
припаднали, други заридали, защото това било толкова мъчително за тях.  

Сетне, знаете, Той получил своето посвещение. Но дори учителят бил объркан. 
Махапрабху най-напред го попитал: "Учителю, сънувах един сън и в този сън чух една 
мантра." И Той се привел съвсем близо до ухото на учителя: "Това е мантрата. Нея 
ли щеше да Ми дадеш?" И учителят казал: "Да, да, тъкмо нея щях да Ти дам." Тъй че 
какво се случило? На практика Махапрабху най-напред посветил учителя, а после на 
Свой ред получил мантрата от него. Защото трябва да се придържаме към 
формалностите, нали? Но ако вие ще получавате санняс, моля ви, недейте преди това да 
посвещавате учителите си със своите мантри, със своите имена, със своите версии.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

31. Където си Ти, там е Вриндавана 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
И така, Махапрабху получил Своето тържествено посвещение. Санняса 

означава, че си мъртъв за света и се раждаш наново за Бога. А щом ще започваш нов 
живот, най-добре е да идеш на свято място. Махапрабху незабавно изпаднал в 
състояние на транс. Искал начаса да се втурне към Вриндавана, за да срещне там 
Своите любими Кришна и Радха. Ала бхактите около Него видели, че Той не е на себе 
си, затова си рекли: "Нека по-добре Го отклоним мъничко. Защото Вриндавана е много 
далече от Бенгал, наистина е далече. Той не може да извърви целия този дълъг път. Я 
по-добре да Го отвлечем." Затова е записано, че Нитянанда Прабху Му казал: "Това не 
е Ганг, това е Ямуна." Така Той не искал твърде да смущава екстаза на Махапрабху, 
понеже Махапрабху си мислел: "О, Аз тичам към Вриндавана, за да срещна своя 
възлюбен Бог!” И накрая какво се случило след няколко дни лудо тичане? Той стигнал 
до къщата на Адвейта Ачария! Обаче Махапрабху знаел, че Адвейта не живее във 
Вриндавана, а в Шантипур. Шантипур – градът на спокойствието. Но Махапрабху не 
бил спокоен. Той бил много разочарован: "Как тъй си тук, във Вриндавана, скъпи Ми 
Адвейта?" Тогава Адвейта казал: "Ами, всъщност това е Шантипур." Махапрабху 
много се натъжил: "Как можахте да Ме отклоните от първоначалната Ми дестинация 
тук към Шантипур?!" И тогава дошъл красивият отговор на бхактите: "Където си Ти, 
там е Вриндавана."  

Където си Ти, там е Вриндавана. Вие имате Махапрабху в софийския ашрам, 
нали? Това е Вриндавана! Дори и да не виждаме, дори и да не усещаме, това е 
божествено място. И трябва да действаме съответно.  
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И така, това беше просто една известна случка от живота на Махапрабху. 
Отново, тази история ни говори много. Има желание от страна на Бога: „Искам да 
отида на това и това място", но какво се случва? Поради желанието на бхактите, този 
план просто е отменен. Става съвсем друго. Но то все пак помага на събитията да се 
развият хармонично.  

И никога не забравяйте: " Където си Ти, там е Вриндавана." Затова трябва да сме 
толкова чисти, толкова отдадени и отчаяно посветени в своето служене, в своя копнеж, 
че Кришна и Махапрабху да дойдат и да превърнат сърцата ни във Вриндавана.  

Днес трябва да приключим нашата среща тук в Триград. Но нека това 
настроение да продължи. Е, не съм сигурен дали в следващите двадесет години ще 
можем да идваме и да прекарваме по една седмица тук, в Триград, както бхактите 
живеели с Махапрабху в Пури. Какво да говорим да прекарваме по половин година 
всяка година тук в Триград! Но мисля, че имаме какво да помним. Сега настроението 
ни е акордирано, батериите ни са заредени, така че можем да се завърнем по 
съответните си места, да отглеждаме предаността в сърцата си, да продължаваме да 
служим и да очакваме следващия случай, когато ще се видим и ще общуваме.  

 
 

 
32. Запалете свещта и от двата края 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 
 
 

Въпрос на Дамодар: Имам един практически въпрос. За да го задам ще разкажа 
една история за Шрила Прабхупада. Един от учениците му шетал около него и по 
някакъв начин, без да иска, настъпил неговото дхоти. Започнал да се извинява: "Моля 
те, Прабхупад, прости ми, че ти настъпих дхотито!" А Прабхупад казал: "Няма 
значение! Ако си толкова вглъбен в служенето към Кришна, и върху главата ми можеш 
да стъпиш." Та моят въпрос е как да развием такова силно желание да служим, така че 
всичките ни страхове да ни напуснат? 

Тиртха Махарадж: Готви всеки ден супа! Практичен въпрос – практичен 
отговор. Тогава ще видиш.  

Имаме една преданоотдадена, която през последните десет години всяка 
седмица прави торта за бхактите, всяка седмица! Въпреки че ходи на работа, има си 
семейство, заета е както всеки друг, но без никой да я моли, да я принуждава или да й 
напомня, тя просто донася торта всяка седмица на събирането. Междувременно 
здравето й се влоши, разви диабет. Което означава, че не може дори да яде от тортите. 
При все това продължаваше да ги прави! Това е служене. Тези сладкиши се превърнаха 
в задължителна част от седмичните срещи. Като че са дар Божий, просто си ги има, 
като въздуха. И никой не я възхвалява, никой не й се моли: "О, моля те, можеш ли да 
направиш това?" Това е нейно установено служене, с години! И аз съм много щастлив, 
че бхактите го забелязаха; това е неизменна заетост в служене на ваишнавите. И 
когато някой от бхактите има рожден ден, тя не прави само обичайната торта, а още 
една за празнуващия. Ако са двама рожденици – две допълнителни.  

Ето за това говоря: Бхакти Йога определено е мистичен процес, но трябва да сме 
практични в нашия подход. И не бива да избягваме възможностите за служене. Защото 
ако днес не сготвиш супата, никой не знае дали утре ще може да я сготвиш или не. 
Нали така? Може теб да те няма, а може да няма кой да приеме храната, която 
поднасяш. Затова трябва да се отнасяме много сериозно към своето настроение на 
служене. Не бива да се скатаваме от служенето или да го вършим така, че: "Другите 
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също да имат възможност да се възползват от благодатното служене вместо мен." Не, 
трябва да сме много решени да служим.  

Знаете какви са изискванията за преданото служене. Има две квалификации. Кои 
са те, имате ли представа? Как служенето се превръща в предано служене? Дамодар? 

Дамодар: С преданост.  
Тиртха Махарадж: Да, това е единият елемент – да го правим от сърце и душа. 

А другият?  
Према: Трябва да ни е дадено. 
Тиртха Махарадж: Да. Трябва да е по заръка. И така, ако получите заръка и я 

изпълните от сърце и душа, тогава това е предано служене. Затова винаги оставайте под 
напътствие, под благословия можем да го наречем с други думи. И запалете свещта си 
от двата края.  

И така, как служенето става предано служене; винаги действайте по заръка и под 
благословия, и го вършете старателно, влагайки най-доброто от себе си. 
 
 
 
 

33. Не става въпрос само за банани 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 

Въпрос на Кришна Прия: Какво ни пречи да се отдадем напълно и да 
извършваме служенето си с цялото си сърце и душа? 

Тиртха Махарадж: Невежеството като субективен принос; и също илюзията 
като, така да се каже, обективно препятствие. Но в крайна сметка можем да речем, че 
това е недостигът на вяра, липсата на раса, липсата на любов.  

Всъщност, твоят въпрос е по-рафиниран от въпроса на Арджуна в „Гита", 
понеже Арджуна пита: "Коя е тази сила, която кара хората да вършат греховни 
дейности? Коя е тя?" И тогава Кришна казва: "Кама еша кродха еша раджо-гуна 
самудбхавах31 – Кама, похотта е която тласка людете към грехове.  

Но този въпрос бил за греховните дейности; а твоят въпрос беше за липсата на 
способност да направим нещо хубаво. Това е подобен проблем, но на различно ниво. 
Затова и отговорът е малко по-различен. Разбира се, бихме могли да кажем: "О, това е 
кама, това е илюзията.” Но тук става дума за нещо по-рафинирано. Затова мога да 
кажа, че в крайна сметка това е липсата на вяра. Вяра в съвсем широк смисъл. 
Например, ако не познаваме метода, ако не знаем как действа, тогава ще сме невежи за 
резултатите и ще се колебаем да го приложим. Нали, това е напълно възможно – 
Колебаете се: "Може да е добро, може и да не е." Това е един елемент на тази 
неспособност.  

Другият е когато сме небрежни към своето служене: "Не ме интересува дали 
супата е пресолена или не, дали е твърде гореща или пък люта – не ме интересува." 
Това не е добър подход, да не влагаме вниманието си. Това също би ни попречило да 
вкусим служенето, да го извършим от душа. 

Но в края на краищата можем да кажем, че става дума за недостиг на любов. 
Защото ако обичаш някого, искаш да му дадеш най-доброто, нали? А да дадеш най-
доброто означава жертва. Но Шрила Шридхара Махарадж казва: "Жертвата е радост." 
Да ви дам ли пример? Преди време бюджетът на храма беше доста ограничен. Пък и 
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банани не се намираха по магазините в ония дни. Един от моите братя каза на Гурудев: 
"Бананите са толкова скъпи, че не можем да си ги позволим, не мога да купувам банани 
за бхактите, понеже са скъпи"- такова беше обяснението му. А Гурудев каза: "Какво?! 
Скъпи? Тогава ти няма да ядеш банани, но ги купувай за останалите!" Защото 
служенето означава жертва. И в двете отношения: направи усилия да намериш пари да 
купиш банани; и ти няма да ядеш от тях! Това е двойно отречение. Хем работиш, хем 
няма банани! Затова внимавайте, отваряйте си очите преди да се захванете с този 
Бхакти процес! Той е изпълнен с тапася. Трябва да работиш, а няма банани. Но това 
означава служене на останалите от сърце и душа: аз полагам усилията, аз се нагърбвам 
с трудностите, за да могат другите да се наслаждават на благата. Толкова е очевидно!  

И не става въпрос само за банани. Защото веднъж се случило така, че 
Бхактисиддханта бил в голяма опасност. Когато бхактите пътували заедно, голяма 
група, на някои места не ги приемали добре. Понякога вместо да ръсят цветя върху тях, 
ги замеряли с камъни. А веднъж Бхактисиддханта бил заплашен с убийство. Той имал 
един ученик, Кешава Махарадж, който много приличал на него. И каква била идеята на 
ученика? "Аз ще отида, преоблечен като теб; по-добре да убият мен, а ти да си в 
безопасност." Така че не става дума за банани. Става дума за готовността да отдадем 
живота си да спасим храма, да служим на бхактите, да запазим своя учител.  

Това имам предвид: теорията я има – приложете я в живота си. Това е сериозно 
нещо. Недейте да служите с неохота.  

 
 
 
 

34. Да отворим божествения прозорец 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 

Въпрос на Кришна Прия: За мен е по-лесно да служа когато виждам обекта на 
своето служене – например в храма, бхактите или Гурудев, но у дома ми е трудно, 
защото не виждам обекта. Може би това е проблем с визуализацията ми? 

Тиртха Махарадж: Но чакай малко! Кришна прониква цялата вселена! Освен 
твоя дом ли? Това е изненадващо.  

Но в един смисъл си права, защото когато се извършва обожание, усещаме 
Божието присъствие много силно. Когато виждаме преданоотдадените, виждаме, че те 
са изцяло посветени на своя учител. Когато виждаме своя учител, виждаме, че той е 
изцяло посветен на Бога. Това е парампара. А когато виждаме своя Бог, Кришна, 
виждаме, че Той е напълно отдаден на Радхарани. Това е много славна парампара.  

Но какво да правим у дома, там е досущ като пустиня. Няма Радха, няма 
Кришна, няма гуру, няма ваишнави, няма храм, няма мурти – нищичко, единствено 
телевизора, основният фокус на внимание, вечерната лекция. Естествено, човек се 
чувства обезсърчен. Да слушаш всички глупости, които се излъчват от едноокия гуру. 
Трябва да ви кажа, от време на време хвърлям по едно око. Посланието е все едно и 
също: разруха, убийства, отвличания, бомбардировки, насилие; дори прогнозата за 
времето е лоша.  

Затова препоръката е да превърнем дома си в храм. Тогава това ще се промени, 
ще призовете присъствието на Кришна. Много е хубаво да си направим олтар у дома. 
Например, да има красива снимка на храмовия олтар – тогава поканвате храма вкъщи. 
И тогава ще можете да обожавате Махапрабху чрез този олтар. Точно както във всеки 
християнски дом има икона, или разпятие, или каквото и да е – някакъв символ, който 
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да напомня, че този дом също принадлежи на Бога. И аз също съм гост тук. По същия 
начин и ние можем да имаме подобна връзка. И когато призовем Божието присъствие у 
дома си, когато си направим олтар, сложим мурти, сложим снимка, започнем да 
извършваме пуджа, приношения, лампи, благоухания, молитви, ще видите, че от този 
източник ще започне да се излъчва една духовна вибрация. И това не е просто 
пренареждане на пространството – поставяне на някакъв предмет на рафта – но е като 
да отворите прозорец, през който в дома ви се влива свеж въздух. По този начин, 
поставяйки олтар, ние отваряме един божествен прозорец, за да влезе божествената 
енергия у дома. Тогава ще почувствате силата. И ще видите обекта на своето служене.  

Това е много важно. Всеки може да си направи домашен олтар. Не е нужно да си 
купувате мурти под път и над път, защото не това е методът. Ние имаме център на 
своето обожание в софийския ашрам. И можете да сте свързани с ашрама чрез това 
лично обожание и служене. Това би било много хубаво. И също така, ако учите у дома, 
ако четете разкритите писания, отново ще се чувствате свързани. Защото трябва да 
усещаме тази връзка – аз съм свързан с Бог, аз съм свързан с гуру, аз съм свързан със 
служенето, с бхактите. Нуждаем се от тази божествена компания. Това е начинът да 
подпомогнем своята увереност да расте. И също като възпяваме имената – както 
обсъждахме наскоро – ние просто навлизаме в равнината на вибрация на божествените 
имена. Това също ни помага. 

 
 
 

35. Горд от това да си преданоотдаден 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009, Триград) 

 
 

Въпрос на Дани: Искам да попитам дали ние, като души, имаме вярата и 
любовта вътре в нас, но те са покрити, или ги получаваме отнякъде?  

Тиртха Махарадж: Това е добър въпрос. Трябва да изследваме къде 
съществуват тези, така да се каже, обекти. Дали са вътре, или пък отвън? Дали ги 
притежаваме изначално или ги получаваме от някого?  

Някои смятат, че любовта – и, разбира се, аз винаги говоря за божествената 
любов, духовната любов, функцията на душата – някои смятат, че тя е вътре в тях. 
Други считат, че тя е само извън тях. Трета група казва, че е отвътре и отвън. Ние 
можем да кажем, че душата, в нейната изначална, чиста форма, на практика притежава 
тази способност – нежната, любяща способност, аура, енергия. Това е съкровената 
способност да се обича, вътрешната, вродена способност на душата. Но ако имаме 
виждането, че цялата вселена е акт на любов от страна на Бога, тогава ще съзираме 
любовта и навън. Всъщност ние плуваме в океан от любов.  

Затова се казва в процеса на бхакти, че ашрая и вишая са много важни. Вишая 
означава обект. Бхакти си има обект, когото ние не само визуализираме, но и 
прегръщаме. Не е достатъчно само да визуализираме лотосовите нозе на Кришна, 
трябва да ги уловим. Сега може да си речете, че това са просто поетични думи. Но ако 
кажа: достатъчно ли е да се визуализира супата? Веднага ще разберете, че това не 
стига. Трябва да направите нещо по въпроса: да нарежете зеленчуците, да запалите 
котлона, да сипете всички съставки, да я предложите и да ядете. По същия начин, 
просто да визуализираме обекта на нашата посветеност не е достатъчно; трябва да 
действаме.  

Кришна е обектът на служене, Той е обектът, към който се обръщаме, обектът на 
любовта, Той е целта. А кой притежава способността да обича? Това е дживата. Така 
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че джива е ашрая-таттва на бхакти. Това означава, че бхакти, любящото служене, се 
прислонява у джива, която се опитва да служи на Кришна. Ашрая означава „подслон”. 
В този смисъл можем да кажем, че любовта е вътре в джива. Душата има способността 
да се обръща към Бога. И тогава, ако процесът е достатъчно чист, магията започва да се 
случва. Защото тогава настроението за служене на дживата привлича вниманието на 
Кришна. Например, ако мантрувате много красиво, много нежно, от дълбината на 
сърцето си, тогава Той ще чуе! "Някой Ме вика! Къде е той?" Трябва да уловим 
вниманието Му. Тогава Кришна започва да забравя Своята позиция на обект на 
любовта и иска да бъде субект на любовта, подслон на любовта.  

И всъщност, именно това се случва в примера с Чайтаня Махапрабху. Както 
знаем, има някои основни цели, с които Той се е появил като преданоотдаден - защото 
бил много любопитен да разбере какво харесват бхактите у Него. И също така искал 
да вкуси нектара на предаността. Затова Той дошъл като преданоотдаден. А само си 
представете, ако Бог е готов да стане слуга – Чайтаня Махапрабху е дошъл като 
преданоотдаден, Кришна е станал колесничар на Арджуна, Бог Исус е отишъл на 
кръста, за да се пожертва за нас – ако Бог, божествената личност, е готов да приеме 
нашата позиция на човешки същества като слуга, тогава значи е много славна позиция 
да бъдете преданоотдадени. Бъдете горди да сте слуги!  

Тогава тези роли ашрая-вишая се сменят. Тогава Богът става практикуващият, а 
преданият, чистият отдаден, става обект на обожание за Върховния.  

Бог е всемогъщ, нали? Съгласни ли сте? Да, да, съгласни сме. Но възможно ли е 
за Него да служи на чистия преданоотдаден? Би ли могъл Той да изрази отношението 
си на служене към някой напълно отречен и отдаден чист бхакта? Можем да кажем не. 
Защото, както видяхме, бхактите отвлекли Махапрабху, Неговият план бил нарушен. 
Значи принципът на предания е по-силен от божествения принцип. По същия начин и 
всемогъществото на Бога е надмогнато от волята на чистите преданоотдадени. Защото 
те не са готови да приемат служене от Върховния. Тогава, в такъв момент, можете да 
видите Кришна объркан. "Какво да сторя?! Този човек не приема нищо от Мен! Искам 
да му дам цялата си милост, всичките си благословии, а той само мантрува това „Харе 
Кришна"! Какво да направя?!" Бог е озадачен.  

Но тогава се явява решението – обикновеният бхакта, който може още да не е 
сто процента чист, но е посветен на чистия предан. И може да му сготви супа. Или да 
измие съдовете, или понякога да изпере неговото дхоти. Тогава Кришна е много 
доволен. Тогава вниманието Му се насочва към този нов бхакта: "Той може да направи 
това, което Аз не мога! Той може да служи на Моите чисти предани, което Аз не мога, 
защото те не са готови да приемат служене от Мен. Затова ще дам всичките си 
благословии на този новодошъл! Защото той може да направи това, което Аз не мога."  

Затова трябва винаги да се чувстваме като начинаещи. Защото Кришна харесва 
новаците. Това е настроението, което трябва да съхраним. И въпреки това да готвим 
супата.  

Ако говорим само за ашрая-таттва, вишая-таттва, всичко е много сухо, 
теоретично. Но когато разберем за какво става дума и когато го приложим на практика, 
нектарът ще потече. В надежда този нектар да се излее върху вас, сега спираме 
дискусията.  
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36. Две истории 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009) 

 
 

“На път за Джаганнатха Пури, Чайтаня Махапрабху извърши множество 
други забавления. Той посети различни храмове и чу историята за Мадхавендра Пури и 
поставянето на Гопала. От Нитянанда Прабху Бог Чайтаня Махапрабху научи 
историята за Кшира-чури Гопинатха и за Гопала Свидетелят. После Нитянанда 
Прабху счупи санняския жезъл на Бог Чайтаня Махапрабху.”32 

И така, навлизаме в последната част на историята на живота на Чайтаня 
Махапрабху, описана от Кришнадас Кавирадж. Нашият Чайтаня стои тук и сега ние 
научаваме за Неговите сетни забавления на тази планета Земя. Той бил монах в едно 
свято място, наречено Джаганнатха Пури. Приел санняс в Бенгал и след това искал да 
тръгне за Вриндавана, но в крайна сметка отишъл в Джаганнатха Пури, който бил 
известно поклонническо място. Тук се разказва за началото на Неговото пътуване. На 
път за Джаганнатха Пури, Той посетил много различни храмове. И знаете, ако посетите 
храм в Индия, ще чуете множество истории. Точно както тук, ако отидете в 
манастирите, във всеки един манастир – как се наричаше онзи борец за свобода? – 
Левски се е криел във всеки един манастир, имал е някоя пещера или скривалище… И 
вие имате истории. По същия начин и в Индия храмовете си имат истории.  

Тук са споменати две много известни истории. Едната е за Кшира Чора 
Гопинатх, а другата за Гопал Свидетеля. Следващият път ако имаме повече енергия, ще 
посветим повече внимание на тези две истории. Всъщност това са истории за две 
храмови мурти в Индия – Гопинатх и Гопал – това са имена на Кришна. Кшира Чора 
означава Онзи, който краде кхир. Кхир е много вкусен сладкиш, направен от мляко. Как 
се случило това? Не искам да започвам историята, защото тогава ще трябва да я 
анализираме дълбоко, но да я разкажем съвсем, съвсем накратко: знаете, както ние 
предлагаме храна на нашия Бог на олтара, в този храм – той се намира в Ремуна – 
винаги предлагат този толкова вкусен сладкиш. И Гопинатх разбрал, че е пристигнал 
един много добър бхакта, затова запазил малко от сладкиша за него. Отново стигаме 
до предишната тема, когато Богът служи на Своите предани, на слугите си. Има много 
красива, подробна история, описваща как се е случило. Това е едно чудо – Богът да 
скрива храна за Своите предани. Но другото е още по-голямо чудо – историята за 
Гопал. В нея двама поклонници дали обет, сключили един вид договор пред муртито 
на Гопал, Кришна, ала по-късно по-възрастният не пожелал да спази думата си. Случва 
се понякога, нали – договаряте се по даден въпрос, но след това някой си сменя 
мнението. Но тъй като имали Гопал, самият Бог, за свидетел, по-младият Го призовал. 
Даването на обета се случило много далеч от селцето където живеели, чак във 
Вриндавана. По-младият се върнал във Вриндавана, за да се помоли отново на Гопал: 
“Нещо се случи, моля Те, ела и свидетелствай за мен.” Той се молел много искрено, 
толкова искрено, че Гопал му отговорил. Той казал: “Та Аз съм статуя, как бих могъл 
да измина такова дълго разстояние?” А момъкът отвърнал: “Щом можеш да говориш, 
значи можеш и да вървиш. Моля Те, ела!” И тогава Богът се съгласил: “Добре, ще 
дойда с теб при две условия. Какви са тези две условия? Първото е всеки ден да Ми 
поднасяш един килограм сготвен ориз, защото докато вървя огладнявам и трябва да ям 
нещо.” “Добре, – казал младежът – ще спазя това обещание. Какво е второто?” 
“Второто е никога да не се обръщаш да видиш дали идвам след теб или не.” “Да, ще го 
сторя.” Богът облекчил момъка като му казал: “Обаче винаги ще чуваш звъна на 

                                                 
32 „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя 1.96-97 
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камбанките на глезените Ми.“ И така, те изминавали дългото разстояние, всеки ден по 
един килограм ориз плюс никога да не се обръща. Но когато наближили селото, 
младежът спрял да чува звънчетата и се уплашил: “Може би моят Бог не идва след мен. 
Къде си?!” и се обърнал. А Гопал казал: “Съжалявам, повече няма да помръдна. Ще 
остана тук.” И по-късно на това място Той свидетелствал на страната на младия човек.  

Да слуша тези истории донесло голямо щастие на Махапрабху. 
 

 
 
 

37. Нитянанда чупи жезъла на Махапрабху 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009) 

 
 

“След като санняският Му жезъл бе счупен от Нитянанда Прабху, Чайтаня 
Махапрабху привидно много се ядоса и Го изостави, за да върви сам към храма на 
Джаганнатх. Когато Чайтаня Махапрабху влезе в храма на Джаганнатх и видя Бог 
Джаганнатх, Той незабавно изгуби съзнание и се строполи на земята. След като 
Чайтаня Махапрабху видя Бог Джаганнатха в храма и припадна, Сарвабхаума 
Бхаттачария Го отнесе в дома си. Богът остана в несвяст до следобяда, когато най-
сетне дойде на себе си.”33 

И така, това бил един много специален момент, когато Махапрабху, като млад 
аскет, влиза в известния храм на Джаганнатха. Той влязъл в храма, видял муртито на 
Бога и незабавно изгубил свяст. Изпаднал в екстаз - екстазът е най-висшето ниво на 
йога – до такава степен, че тялото му било безжизнено. В такива моменти лекарите 
използват специален метод, за да проверят дали човекът е още жив или не – взимат 
малко валмо памук и го поставят пред носа. И ако дъхът, или прана, все още влиза и 
излиза, тогава валмото ще потрепне. Така и този възрастен човек, Сарвабхаума, който 
бил професор, прибягнал до същия метод, за да провери дали този млад санняси още е 
жив или е умрял на място, виждайки Бога. В крайна сметка открил, че все още е жив, 
значи има надежда. Затова отнесъл Махапрабху у дома си и Махапрабху дошъл в 
съзнание. Сарвабхаума бил велик учен по философията Веданта. По-късно той получил 
милостта на Махапрабху да се откаже от философския си уклон, за да стане 
преданоотдаден от цялото си сърце и душа.  

Това доказва, че чудесата съществуват. И ние трябва да чакаме чудесата и в 
нашия живот, които е много възможно да се случат.  

Въпрос: Чудя се защо Нитянанда е счупил жезъла? 
Тиртха Махарадж: От жезъла има полза докато е цял. Когато е счупен на две е 

трудно да се използва, но може все пак някак да влезе в работа. Обаче ако е строшен на 
три, на практика е безполезен. Ала причината защо този жезъл бил счупен на три е 
философска причина. Защото единият жезъл е символ на определена школа на 
философията Веданта. Единият жезъл означава, че всичко е едно, всички са едно. Това 
е монистичната философия – всичко е едно, един принцип. Един принцип – един жезъл, 
нали така? Махапрабху приел санняс от личност, принадлежаща към тази сампрадая, 
защото на практика в онези времена това била единствената институция, където 
можело да се получи санняс. Обаче Нитянанда Прабху знаел, че Махапрабху не 
принадлежи към тази монистична сампрадая, а принадлежи към двойствена, дори 
тройствена сампрадая. В какъв смисъл? Дуализмът е философията на Мадхва Ачария. 

                                                 
33 Chaitanya Charitamrita, Madhya 1.98-99 
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Когато видите една могъща личност, седяща в съвършена лотосова поза, с ръце 
вдигнати така (показвайки два пръста, като Исус), трябва да знаете, че това е Мадхва 
Ачария – атма и параматма, винаги две. Така че победата зависи от два принципа – 
вас и Бог. Но Махапрабху бил дори повече – Той имал този тройствен аспект. Обаче 
какво представлява тройният аспект? Три жезъла – три принципа. Какви са трите 
принципа, Яшодка?  

Яшода: Бог, душата и любовта.  
Тиртха Махарадж: Красиво, но не съвсем точно.  
Крипадхам: Ачинтя бхедабхеда таттва. 
Друг: Отец, син и светия дух. 
Тиртха Махарадж: Може би и това, но всъщност нашата символика за санняс е 

отдаването, пълното отдаване. Това означава, че трябва да посветите своите дела, 
своите думи и своите мисли на Бога. Трите. Тройна посветеност. Но ако разгледате 
отблизо една данда – данда това е жезълът – една ваишнавска данда, ще видите три 
жезъла плюс един мъничък на върха. Какво е това? Та нали вече посветихме всичко – 
делата си, думите си, мислите си – какво е останало? Това на върха е атма данда, 
малката атма данда – когато посвещаваш живота си, когато даваш самия себе си.  

Затова, за да пропагандира тази тройна отдаденост, Нитянанда счупил този 
жезъл на три парчета. И оттогава ваишнава саннясите, Гаудиа саннясите, използват 
този вид жезъл. И добавят също и себе-посветеността.  

Нитянанда е гуру-таттва, нали? Затова Той искал да предпази Махапрабху от 
неразбиране, имам предвид другите да не Го разбират неправилно. Защото гуру винаги 
защитава достойнството на школата. Винаги пази философията да не бъде изкривена, 
да не се злоупотреби с нея, и предпазва и учениците да не бъдат подведени. Този 
епизод разкрива тези различни значения. 

 
 
 
 

38. Непосредствената и първоначалната причина за идването на 
Махапрабху 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009) 
 

 
Въпрос на Дамодар: Преди Бог да се появи на земята има години подготовка. 

Бихте ли ни казали някои от знаците за появяването на Махапрабху? И не само знаци, 
но и личности.  

Тиртха Махарадж: Има добри поличби и лоши поличби. В Кали Юга лошите 
поличби са повече. Добрите знаци са малко. Но все пак има някои добри знаци. 
Например, ако сутринта като излезеш от вратата си видиш палмово дърво, това е много 
позитивен знак. Малко е трудно в София. Или, например, да видиш крави – също е 
добър знак. Това е по-лесно, особено на село. Има и много други знаци и знамения, 
които са благоприятни и неблагоприятни. Времето има склонността да деградира. И 
докато епохите пропадат, нивото на милостта се въздига. Така че когато видите най-
пропадналата ситуация, най-окаяното положение, това е най-добрата поличба, най-
добрият знак, така да се каже, да се призове Бога.  

Казва се, че преди появяването на Чайтаня Махапрабху хората водели много 
пропаднал живот – пилеели парите си по боеве между животни, нарушавали 
принципите на нравствените закони и имали религиозни или псевдо-религиозни 
практики от нисш тип, като почитане на Кали, на нагите и т.н. Така че общото 
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състояние на хората било много пропаднало и някои от предшествениците на 
Махапрабху видели злочестото положение и плашещото бъдеще на човечеството. 
Особено Адвейта Ачария, Той бил възрастен член на ваишнавската група в Бенгал; и 
Харидаса Тхакура – те били, така да се каже, авангардът. Адвейта Ачария започнал да 
се моли на Върховния Бог: “Моля Те, ела и спаси човечеството.” И освен молитвите, 
той започнал и обожание с вода от Ганг, листа туласи, приношения, молитви. И 
молитвата му била толкова могъща, че в крайна сметка се превърнала в покана. Можем 
да кажем, че това била практическата причина за идването на Махапрабху. Иначе 
Адвейта е считан за божествена енергия, за проявление на божествената енергия.  

Но това е непосредствената причина защо Махапрабху е дошъл. Истинската 
причина е, че Кришна искал да опита какво е да бъдеш бхакта. Искал да проумее 
Своята привлекателна сила и да разбере дълбочината на любовта на Радхарани към 
Него. Това са трите причини за идването на Махапрабху. Тази е вътрешната причина; а 
външната причина е пропадналото положение на Земята, на човечеството.  

Преди петстотин години положението е било пропаднало. В началото на 
двадесети дек, Бхактивинода Тхакура пише: “О, условията на Земята са толкова 
деградирали, че единствено божествена инкарнация може да спаси ситуацията.” Така 
че той очаквал идването на друга инкарнация. Е, може би не се появил Нрисимха. 
Може би не се появил Калки. Но някой дошъл. И той бил, може да се каже, внук на 
Бхактивинода Тхакура. Защото синът на Бхактивинода Тхакура е Бхактисиддханта 
Сарасвати, а неговият духовен син, неговият ученик – Шрила Прабхупада. А Шрила 
Шридхара Махарадж, който е отпреди Прабхупада, наричал своя божествен брат, 
Бхактиведанта Свами, шактявеша-аватар. Така че пророчеството на Бхактивинода се е 
сбъднало. Божествена сила се спуснала на планетата Земя, за да помогне на 
човечеството. Предсказанията на великите винаги се сбъдват.  

Тогава какво да правим? Трябва ли да питаме своите висшестоящи за 
предсказания? Да питаме ли учителите си за своето лично бъдеще? Внимавайте! 
Техните думи се сбъдват. Ако учителят ни каже: “О, ти ще станеш велик проповедник,” 
това ще се сбъдне. Или ако каже: “Ще станеш смирен бхакта,” независимо от голямото 
ти его. И т.н.  

Така че Бог никога не изоставя хората. Винаги има възможност за пречистване и 
връзка. А с Махапрабху дошли и някои други – като Неговия брат, макар да идвал от 
различно семейство – Нитянанда, който е гуру-таттва. Джая Шри Кришна Чайтаня, 
Прабху Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара и Шриваса – това са петте личности, 
които са се проявили, играейки основна роля в тази глава на божественото. Те 
представят божествените аспекти, божествените енергии и божествените слуги на 
Върховния. По такъв начин картината е пълна. Бог, Неговата основна енергия, неговия 
учител – шакти, Неговата божествена сила и Неговата бхакта-шакти. Божествената 
Му вътрешна енергия в облика на Гададхара. И когато Махапрабху напуснал, малко по 
малко всички тези останали личности също се оттеглили. Синовете на Адвейта Ачария 
поставили началото на техни собствени сампрадаи. А линията на Нитянанда все още е 
жива. Можем да видим, че дървото на Чайтаня се е разклонило в много, много линии, 
школи, традиции. Гаудия Матх е една такава организация, ИСКОН е друга, а надявам 
се ние сме още една малка клонка от дървото на Чайтаня.  

Яшода: Коя е линията на Нитянанда Прабху?  
Тиртха Махарадж: Това е гопа-линия. Ние сме гопи-линия. Техният основен 

идеал е да общуват с Кришна като гопали. 
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39. Религията е относителна, вярата абсолютна 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 17.07.2009) 

 
 
Въпрос: Моят въпрос е следният: има една книга, наскоро излязла, която 

документира младостта на Исус Христос и в нея е описано, че годините между 
детството си и последните си години той е прекарал в Индия, по-специално в Кашмир, 
и е изучавал там науката, за която се говори тук. Какво е вашето мнение за тази версия, 
вярна ли е?  

Тиртха Махарадж: Лично аз мога да приема тази теория. Защото е много 
необичайно да липсват почти двадесет години от живота на такава велика личност като 
Бог Исус. Много необичайно! Той изчезнал ли е или какво? Бил е въведен в храма, 
проповядвал е на висшите свещенослужители и не щеш ли е изчезнал за двадесет 
години. А пък след това се държи като обикновен дърводелец. Много е необичайно – 
тази липсваща част от историята. Всъщност това е период за всеки човек да натрупа 
повече знание, да учи, да научава. Ако разгледаме по-късните дейности на Исус и ако 
знаем нещичко за тайните и за мистичните сили на йогите, те са много подобни. 
Например, Бог Исус е можел да усмирява природните сили, бурята в морето. А според 
някои йога практики, човек може да се сдобие с такава сила, та да влияе на природата. 
Или другото: той е ходел по водата, което е още едно известно постижение на йога. 
Или пък, че е лекувал с дланта си, което отново се практикува на Изток. Или най-
славното му и известно действие – че той на практика е умрял, а после е възкръснал – 
което се практикува от някои йоги. Те забавят телесните функции, погребват се на 
двадесет метра под земята в ковчег за две седмици, после някой ги изважда и те се 
връщат към живот. Много необикновено! Цялата християнска вяра се основава на 
възкресението на Исус Христос, а йогите могат да го правят, при това без да създават 
религия около това.  

Подобни действия били изключително необичайни в западната част на Средния 
Изток, но някои хора били много добре запознати с тях на Изток, в Индия. Или, ако се 
опитате да сравните ученията на Бог Исус и източния начин на мислене, ще откриете 
много паралели. Въпреки че се казва, че дори в Новия Завет само около  6-8 % от 
думите могат да се считат за негови оригинални изказвания. Но както и да е, това е 
различен въпрос. Така че можете да откриете много паралели, много прилики между 
начина му на живот и липсващото време, също и в дейностите и ученията му. Можем 
да речем: съвпадение. Обаче ако отидете в Кашмир и попитате хората от едно 
определено село – забравих името на селото – където се съхранява гробницата на Иса, 
името е Иса, и те имат Упанишад, откровение, което се нарича Иса Упанишад. А 
обикновено Упанишадите, тайните учения, понякога са наречени по името на учителя. 
Местните свещенослужители, които се грижат за гробницата, ще ви кажат, че да, някой 
се е завърнал, дошъл е в Индия от Запад като проповедник. Божий син, наричал се е 
Божий син. Имало е един руски пътешественик, Александър Нотович, който мисля че в 
края на деветнадесети век е пътувал до различни места в Кашмир и Тибет, и е срещнал 
монаси, които имат знание за Исус. Има някои писания в източните манастири, 
описващи някои дейности на Исус. Казва се, че той е пътувал дори до Джаганнатха 
Пури, дори до Бенгал – на практика Иса е пропътувал цяла Индия.  

Но това си зависи от човека – дали някой приема тези версии или се съмнява. 
Разбира се, не бива да поставяме под въпрос вярата и основните принципи на 
християнството. Но някои хора казват, че след като прочетат „Бхагавад Гита”, 
например, разбират Библията много по-добре. Защото езикът или темата са едни и 
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същи – любовта към Бога и божествените теми – но някои въпроси са може би по-
подробно, разнообразно и пряко предадени.  

Ние уважаваме вярата на всички чистосърдечни практикуващи и сме сигурни, че 
следвайки всеки авторитетен, автентичен път човек може да се завърне обратно у дома, 
обратно при Бога. Така че паралелите са поразителни. Трябва да се замислим. И още 
повече – трябва да се замислим също и, ако Бог Исус се завърнеше, защото половината 
свят очаква второто пришествие на Бог Исус, ако той дойдеше в оранжеви дрехи, с 
обръсната глава, танцувайки и пеейки, но със същото послание, бихте ли го 
разпознали? Или ще кажете: “О, това е нещо странно за мен, къде му е брадата?” 
Трябва да достигнем до същината. А ако разгледате ученията, едва ли ще откриете 
някакви огромни противоречия.  

Това показва, че ние всички сме братя и сестри. Не само в нашия храм или в 
православната църква – обаче римо-католиците не са наши братя, какво да говорим за 
будистите или евреите, тези или онези… Религията разделя хората. Вярата обединява. 
Защото религията е относителна. Вярата е абсолютна, трансцендентална. При все това, 
придържайте се към религиозните практики. В името на това да обединим всичките „и 
аз не знам какво” не бива да изоставяме своите практики. Нашите учители имат това 
виждане. Когато попитали Шрила Прабхупада дали е добре да се обръща вярата на 
хората или не, той казал: “Не е необходимо да се обръща вярата им.” Казал: “Ако си 
християнин, бъди добър християнин. Ако си мюсюлманин, бъди добър мюсюлманин.” 
Извършвай практиката си искрено, дълбоко. Ако си преданоотдаден, бъди 
преданоотдаден. Защото божествената любов е отвъд религиозните формалности. И 
Бог не членува в никоя религиозна организация на планетата Земя.  
 
 
 
 

40. Лично докосване 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.07.2009, София) 

 
 

Стремим се да следваме личностна философия. На първо място това означава, че 
имаме личностно разбиране за Бога. От друга страна означава също, че би следвало да 
имаме лично преживяване на Бога. И трето, би трябвало да значи, че сме много 
персонални в своите действия. От тази песен, “Шри Шри Шад Госвами-ащака” (url към 
подкаста), можем да почувстваме личната благодарност на ваишнавите към техните 
висшестоящи. Можем да описваме теоретично величието на госвамите в научни 
трактати – или можем да изпеем тази песен, толкова пренаситена с чувствата на 
поклонниците.  

Бхакти означава лично докосване. В някои случаи бхактите практикуват 
рутинно. Виждам, че за вас това е много изненадващо и смайващо, но понякога се 
случва. Ала понякога можете да се докоснете до личното отношение, дълбоко 
пренаситено с емоции и благодарност. Именно това е, което търсим, защото ако сте 
свързани с онази равнина, не съществуват препятствия по духовния ви път. Защото 
посредством това предаване на сили незначителното става славно, дребното става 
велико, слугата става господар, а господарят става слуга. Точно както в случая с 
госвамите, които макар да били високо уважавани от всички, се чувствали като 
смирени слуги на всички. Същевременно били стожери на науката за предаността, а 
също и герои на отречението, най-добрите мантруващи, и много повече.  
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Ако получите милост, това е като инвестиция в живота ви. Можете да я 
пропилеете на пазарището на материалните взаимоотношения, а можете и да я вложите 
в хазната на святото име. Добри инвеститори ли сте? Или ви е нужен финансов 
съветник? Всички се нуждаем от съветник в делата на предаността. И ако следвате 
примера на госвамите, активите ви ще растат.  

Затова пазете настроението на госвамите в сърцата си. 
 
 
 

41. Храмът Ранга Кшетра 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.07.2009, София) 

 
 

“Богът бе изоставил компанията на Нитянанда и бе отишъл сам в храма на 
Джаганнатх, но по-късно Нитянанда, Джагадананда, Дамодара и Мукунда дойдоха да 
Го видят, което много ги зарадва. След тази случка Бог Чайтаня Махапрабху изля 
милостта си над Сарвабхаума Бхаттачария, показвайки му изначалния си облик на 
Господ. След като дари с милостта си Сарвабхаума Бхаттачария, Богът замина за 
Южна Индия. Стигайки до Курма Кшетра, той дари спасение на човек на име 
Васудева. След като посети Курма Кшетра, Богът посети южно-индийския храм 
Джияда Нрисимха и поднесе молитвите си на Бог Нрисимхадева. По пътя си Той 
представяше възпяването на Харе Кришна маха-мантра във всяко село. Веднъж 
Богът обърка гората на брега на река Годавари за Вриндавана.” Годавари е в Южна 
Индия, а Вриндавана е в горната централна част.”На това място Той се срещна с 
Рамананда Рая.”34 

Тази среща с Рамананда Рая е много известна случка, защото на това място те 
започнали дискусия, касаеща целта на живота. Смятам, че тази дискусия е много на 
място дори сега – каква е целта на нашия живот. Те започнали с някакви обществени 
дейности и стигнали до нещо, невъзможно за описване с думи. Имаме ли тази книга на 
български? “Търсейки съвършената цел на живота”35 (url)? Да. Тогава, моля ви, четете 
я.  

“Той посети местата известни като Тирумала и Тирупати, където надлъж и 
шир проповядваше възпяването на Божието свято име. След като посети храмовете 
в Тирумала и Тирупати, Шри Чайтаня Махапрабху трябваше да обуздае някои 
атеисти. След това Той посети храма Аховала Нрисимха.”36Разбира се, много е лесно 
да се посети храм на Нрисимха в Южна Индия. Във всяко село ще намерите поне по 
няколко светилища или храмове на Нрисимха.  

“Когато Шри Чайтаня Махапрабху стигна до земите Ранга Кшетра на брега 
на Кавери, Той посети храма на Шри Ранганатха, където бе надмогнат от 
екстатична любов към Бога.”37 

Ранга Кшетра е огромен храм. Той има най-големия портал, гопурам, в цяла 
Азия. Порталната кула е цялата украсена с орнаменти и статуи на различни богове и 
истории от Махабхарата. Това е огромен комплекс, а пред него има малък параклис, 
издигнат от Гаудия Матх, удостоверяващ, че Чайтаня Махапрабху също е посетил това 
място и там има Негово мурти.  

                                                 
34 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.100-104 
35 От Бхактиведанта Свами Прабхупада 
36 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.105-106 
37 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.107 
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Когато посетихме това място, беше вълшебно! Градът е доста голям, има да се 
пътува от единия до другия край. Храмовият комплекс е като отделен малък град в 
града. Това е много известен и важен център за Шри ваишнавите, Рамануджа 
сампрадая. Там се обожава огромно и величествено мурти на Вишну. Този храм има 
седем кръга, през които трябва да се премине. Около храма, около първия кръг е 
обичайният живот, индийската шумотевица. После влизате в първия – и няма повече 
храна. Отвън можете да намерите на практика най-добрата парата в Индия, но като 
влезете, вече няма храна. Други магазини можете да намерите, например за сари, за 
това и онова, обаче храна - не. Ако влезете още една стъпка навътре – още по-малко 
бизнес и повече духовност. После в следващия кръг има само пособия за пуджа. В 
следващия – само цветя и приношения за муртите. И накрая когато влезете във 
вътрешния кръг на храма, във вътрешния двор, който е като поле, там седят десетки 
поклонници и брамини, напяващи своите мантри, и атмосферата е много божествена. 
И в средата е това грамадно мурти на Вишну. А в един страничен двор откривате 
самадхито на Рамануджа Това е много поразително място и без съмнение когато 
Махапрабху го е посетил, също е изпаднал в екстаз.  
 
 
 
 

42. Принадлежим на една и съща школа 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.07.2009, София) 

 
 

“Шри Чайтаня Махапрабху живееше в къщата на Тримала Бхатта през 
четирите месеца на дъждовния сезон. Шри Тримала Бхата беше както член на 
общността на Шри ваишнавите, така и образован учен; затова когато видя Чайтаня 
Махапрабху, който бе както велик учен, така и велик отдаден на Бога, той бе силно 
удивен. Бог Шри Чайтаня прекара месеците Чатурмася заедно с Шри ваишнавите, 
пеейки, мантрувайки святото име и танцувайки. След края на Чатурмася, Бог 
Чайтаня Махапрабху продължи да пътува из Южна Индия. По това време се срещна 
с Парамананда Пури. След това Кришнадаса, слугата на Бог Чайтаня Махапрабху, бе 
избавен от лапите на бхаттатхарите.”38 

Тази случка била много специална, защото Кришнадаса, името му означава 
„слуга на Бог, на Кришна” пътувал с Махапрабху. При все това, той изпаднал не в 
екстаз, а в мая. Обаче Махапрабху го изтеглил обратно за косите. Затова онези, които 
имат склонността да пропадат в мая, трябва да имат шикха (снопче коса на темето). 
Тези, които не са склонни, няма нужда. Защото Махапрабху може да сграбчи шикхата 
и да ви върне в нормално състояние. Така че ако някой няма шикха това означава, че 
устоява на изкушенията на илюзията.  

“След това Чайтаня Махапрабху проповядваше, че името на Кришна също 
трябва да бъде възпявано от брахманите, навикнали да възпяват името на Бог Рама. 
После Чайтаня Махапрабху срещна Шри Ранга Пури и облекчи всички страдания на 
един брахмана на име Рамадаса. Чайтаня Махапрабху също така беседва с 
общността на таттвавадите и те се почувстваха по-нискокачествени ваишнави.”39 

Таттвавади означава такива, които развиват таттва или които следват 
принципите на таттва. Те принадлежат към школата на Мадхва, така че Махапрабху 

                                                 
38 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.108-112 
39 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.112-114 
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се срещнал както с Шри ваишнавите, така и с Мадхва ваишнавите. Школите на 
Рамануджа и Мадхва са най-преобладаващи в Южна Индия. Но Махапрабху срещнал 
Мадхва ваишнавите и на други места - къде?  

Крипадхам: Гая. 
Тиртха Махарадж: Да, Гая. Гая е много любимо място, понеже Крипадхам 

Прабху го е посетил. След време бъдните поколения български ваишнави ще идат там и 
ще вдигнат малък параклис: “Нашият велик светец, негова Светлост Шриман 
Крипадхам Ачария Прабху ки джай посети това място през 2006.” Добре е да се 
запише. Това ще бъде като поклонническо място за българския ваишнавизъм.  

Но встрани от твоята визита, това също е известно място. Сита-Рам са го 
посещавали, Бог Буда го е посещавал; там се намира и прославеният храм на Дурга, тя 
също го е посетила частично. Бог Вишну също е посетил това място, Гая. Защото в Гая 
имало един голям демон. Това било свято място и демонът също отишъл там да се 
пречисти. Накрая постигнал това, че Бог Вишну го ритнал в гърдите. Богът оставил 
отпечатъка от стъпалото си на гръдта му и това било достатъчно за освобождение. Този 
храм се поддържа от Мадхва сампрадая. Интересно, но съвсем близо до храма има и 
център на Шанкарачария. Където и да са отишли ваишнавите, Шанкара също е оставил 
знак: “И ние сме тук.” Но когато срещнахме един млад брахмана там, той каза: “Мога 
да ви разведа. Аз съм от школата мадхва, вие сте от школата мадхва, така че да влизаме 
в храма.” Той споделяше: “Ние принадлежим към една и съща школа.” Други пъти, 
когато съм срещал някои Шри ваишнави, те също имат много мило, джентълменско 
поведение.  

Така Махапрабху срещнал както школата Рамануджа, Шри ваишнавите, така и 
школата Мадхва, школата Дваита.  

“След това Шри Чайтаня Махапрабху посети храмовете Анантадева, 
Пурушоттама, Шри Джанардана, Падманабха и Васудева. После Бог Чайтаня 
Махапрабху дари освобождение на прославените дървета Сапта-тала, окъпа се в 
Сетубандха40 и посети  храма на Бог Шива, познат като Рамешвара. В Рамешвара 
Шри Чайтаня Махапрабху имаше възможността да прочете Курма Пурана, където 
откри, че формата на Сита, отвлечена от Равана, не била истинската Сита, а 
просто Нейна сянка. Шри Чайтаня Махапрабху бе много радостен да прочете за 
мнимата Сита и си спомни Своята среща с Рамадаса Випра, който много страдаше, 
че майка Сита е била отвлечена от Равана. Всъщност, Бог Чайтаня Махапрабху 
чевръсто откъсна тази страница от Курма Пурана, въпреки че книгата беше много 
стара, и по-късно я показа на Рамадаса Випра, чието нещастие бе облекчено.”41 

В това отношение е много важно не да имитирате великите, а да ги следвате. 
Когато видите стара книга, недейте да й късате страниците. По същия начин, когато 
Кришна краде, недейте да Го имитирате. Защото не е хубаво. Това, което е 
очарователно у Бога, е много отблъскващо у хората.  

“Шри Чайтаня Махапрабху намери още две книги, а именно „Брахма Самхита” 
и „Кришна Карнамрита”. Знаейки, че тези книги са превъзходни, Той ги взе със себе 
си, за да ги покаже на преданите.” И така, онези, които имат „Брахма Самхита” и 
„Кришна Карнамрита” са големи щастливци “След като взе тези книги, Шри Чайтаня 
Махапрабху се завърна в Джаганнатха Пури. В това време течеше церемонията по 
къпането на Бог Джаганнатха, и Той присъства на нея.”42 

Така приключва южно индийското пътешествие на Чайтаня Махапрабху. 
Разбира се, за местата и за цялото пътуване се говори много по-подробно в шастрите. 

                                                 
40 Още наречьен Рамешвара, най-южната точка на Индия 
41 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.115-119 
42 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя-лила 1.120-121 
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Може би някога ще успеем да организираме поклонническа обиколка на Южна Индия 
и да посетим всички места, на които е бил Махапрабху. Но в момента се стремим да 
организираме поклонническо пътуване до Вриндавана, която е била посетена от 
Кришна и където Той живее. 
 
 
 

43. Ваишнавската култура 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.07.2009, София) 

 
 

Въпрос на Дамодар: Въпросът ми е за шестте вида взаимоотношения между 
преданите. Тук (в песнопойката) тези взаимоотношения са описани по малко по-
различен начин, от както ги знам. “Да посещаваш събирания на преданите, да каниш 
преданите у дома си; да слушаш и да разговаряш по теми за предаността; да приемаш 
махапрасадам на преданите и да им предлагаш махапрасадам.” Специално за първото 
знам, че значи да купуваш някакви неща и да ги подаряваш на бхактите. Това за мен е 
ново – че трябва да посещаваш събиранията им и да ги каниш у дома си.  

Тиртха Махарадж: Защо не? 
Дамодар: Това вместо подаръците ли е?  
Тиртха Махарадж: Е, ако си пресметлив, може да си кажеш: добре, шест 

елемента. Ще ходя на събиранията им, обаче няма да нося подаръци! Ала по-добре да 
разширяваме служенията, нали? Щом посещаваш храма, донеси дарове за Кришна или 
за ваишнавите. Защото ако един човек трябва да финансира, да речем, всички разходи 
за хранителните продукти на храма за един месец, това е доста голяма сума. Но ако 
всеки донася по нещичко всеки ден, идвайки в храма, тази сума намалява, никой не е 
обременен и всички са щастливи, понеже всички участват в служенето. Обаче за това е 
нужна мъничко организация. Защото ако всеки носи единствено картофи, е, 
Махапрабху ще бъде доволен. Но ако някой донесе и чушки, Махапрабху ще е по-
доволен.  

Това е част от ваишнавската култура. Недей да отиваш при Бог и при гуру, без 
да им носиш нещо. Поне няколко добри думи: “Гурудев, продадох толкова много 
книги.” Или “Поканих толкова много гости на следващата програма.” Не си мислете, че 
ако поднасяте оплакванията си, това е кой знае колко приятно и славно приношение. 
Или ако донасяте единствено ума си като дар за Бога. “Другите донасят цветя, но Ти си 
имаш достатъчно цветя, аз ти нося ума си.”  

Особено за семейните е много подходящо да канят садху. Защото тогава домът 
им се превръща в храм. И дори да не сме склонни да даваме подаръци, когато садху 
дойде, той може да има остър поглед и добър вкус, и да разбере кой е любимият ти 
предмет у дома, към какво си най-силно привързан. Тогава ще каже: “О, какъв хубав – 
камък, да речем – можеш ли да ми го дадеш? Нуждаем се от този камък в храма.” В 
действителност, това веднъж ми се случи. Имах една много стара вкаменелост, на 
няколко милиона години, пък аз съм привързан към камъните. На гости ни беше един 
много скъп приятел, Нрисимха Махарадж, а той също е колекционер. И когато видя 
всички тези камъни и фосили, той каза: “О, това е интересен екземпляр. Може ли да го 
взема?” А знаете, ако санняси поиска нещо, не можете да му кажете „не”. Така аз 
усетих как силните въжета на привързаността биват прерязани от ваишнавите. И с 
разтреперани ръце трябваше да му го дам.  

Същото се случило и в семейството на Нитянанда Прабху. Защото веднъж един 
санняси посетил техния дом. Обаче там не казал: „Дайте ми това парче камък.” Той 
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казал: „Може ли да взема сина ви?” Какво можели да отвърнат родителите? “Вземи го.” 
Макар сърцата им да били разбити. Това момче, отведено от този прекрасен садху, било 
Нитянанда Прабху.  

Тъй или инак, премислете добре преди да поканите някой ваишнава в дома си. 
Защото по един или друг начин, независимо искаш ли да даваш подаръци или не, той 
ще намали привързаностите ти.  

Така че преданото служене никога не намалява, то единствено се разширява. 
 
 
 

44. Пресечната точка между вас и Бог 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
 

“Шри Чайтаня Махапрабху остана няколко дни в Алаланатха. Междувременно 
получи вестта, че всички бхакти от Бенгал идват в Джаганнатха Пури. Когато 
бхактите от Бенгал пристигнаха в Джаганнатха Пури, Нитянанда Прабху и 
Сарвабхаума Бхаттачария положиха големи усилия да накарат Бога да се върне в 
Джаганнатха Пури. Когато Богът най-сетне напусна Алаланатха и се върна в 
Джаганнатха Пури, Той страдаше ден и нощ от раздялата с Джаганнатха. Скръбта 
Му не познаваше предел. В това време преданоотдадени от различни части на Бенгал, 
и особено от Навадвипа, запристигаха в Джаганнатха Пури. След като помислиха 
какво да сторят, всички бхакти започнаха да възпяват светите имена на Бога заедно. 
По този начин умът на Бог Чайтаня бе успокоен от екстаза на мантруването.“43 

И така, киртан е отговорът на много въпроси. Знаете какво е киртан. Киртан е 
щастливото и високо възпяване на святото име, понякога придружавано от танци, 
песни, музика и подскоци. Не бихте могли да правите това, ако сте умърлушени. Както 
се казва, не можете да влезете в рая с кисела физиономия. Как бихме могли да се 
включим в киртана на Махапрабху с тъга в сърцата? Затова, макар Той да бил дълбоко 
потънал в болката от раздялата, все пак киртанът, танцуването и пеенето, били 
отговорът, лекът за тази тъга.  

Тази тайна я знаят в Бенгал, че ако извикаш нещо по име, то ще се яви пред теб. 
Ето, викаме: „Парамананда! Парамананда!” и той пристига. Или пък пеете: “Джай 
махапрасад” в края на програмата и скоро той идва. Това са магически думи. А ако 
казвате „Харе Кришна!”, не се изненадвайте ако Той дойде.  

Но това е само наполовина шега. То е и сериозно. Един много добър, сериозен, 
старши ачария от Индия, Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж, който е президент на 
Световната Ваишнавска Асоциация, казва, че като мантрувате „Харе Кришна!” това е 
като да окачите приканващ плакат над вратата си. Но не се радвате да посрещнете госта 
си, когато Той дойде? Това не е любезно. “Ела, мой Господи, аз искам да Ти служа, дай 
ми служене!” а когато Той дойде и ви даде служене, казвате: “Точно в момента съм 
зает.” Не бива да изричаме празни думи, празни покани. Винаги трябва да се стремим 
да възпяваме и изричаме с много дълбоки и искрени чувства тази мантра: Харе 
Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама 
Харе Харе и ще видите ефектите, резултатите. 

И така, науката за името започва с философия: името и наименованият не са 
различни. В материалната сфера разлика има; казвате „вода, вода”, а пак сте жадни. В 
духовен смисъл няма разлика между името на Бога и самият Бог. Защото, както 
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споменах по-рано, Върховният Бог се проявява в различни сфери, в различни пластове 
на битието. В сферата на звука Той съществува като святото име. Това е нещо много 
важно, моля ви, опитайте се да го запомните. В света на звуците Той съществува като 
името. Така че няма значение дали сте слепи; можете да общувате с Него чрез звука, 
чрез имената. Тази философия, че нама и нами са едно и също, идва от това дълбоко 
духовно разбиране. Ако изпитваме духовна жажда да бъдем в компанията на Бога, 
можем да мантруваме „Кришна! Кришна!” и Той ще дойде. А някои казват, че онези, 
които са умели във вкусването на махамантрата, не се интересуват от обекта, когото 
името описва, а се интересуват от самото име. Разбирате ли? Не Богът, а името е важно. 

Вие, като бащи и майки, или просто по себе си, виждате, усещате колко важно е 
името. Ако някой ви повика по име, вие се обръщате. Затова, ако и ние викаме Бога по 
име, Той също обръща внимание. И  ако Го призовете и изминете половината път, Той 
ви чува и изминава другата половина. Пресечната точка е нама. Чрез името, 
посредством името можете да срещнете Всевишния.  
 
 
 

45. Лек за страданието 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
 

“Шри Чайтаня Махапрабху остана няколко дни в Алаланатха. Междувременно 
получи вестта, че всички бхакти от Бенгал идват в Джаганнатха Пури. Когато 
бхактите от Бенгал пристигнаха в Джаганнатха Пури, Нитянанда Прабху и 
Сарвабхаума Бхаттачария положиха големи усилия да накарат Бога да се върне в 
Джаганнатха Пури. Когато Богът най-сетне напусна Алаланатха и се върна в 
Джаганнатха Пури, Той страдаше ден и нощ от раздялата с Джаганнатха. Скръбта 
Му не познаваше предел. В това време преданоотдадени от различни части на Бенгал, 
и особено от Навадвипа, запристигаха в Джаганнатха Пури. След като помислиха 
какво да сторят, всички бхакти започнаха да възпяват светите имена на Бога заедно. 
По този начин умът на Бог Чайтаня бе успокоен от екстаза на мантруването.“44 

Тук се описва, че Махапрабху бил много тъжен поради раздялата с Върховния. 
Така че ако се чувствате малко тъжни, това не е лош знак – може би вкусвате екстаза на 
раздялата. Тогава това веднага става сладко. Но мисля, че всички познаваме болката от 
раздялата. Понякога познаваме и болката от общуването. Обаче казвам ви, раздялата е 
по-интензивна. 

Ала какъв бил лекът за това страдание на Махапрабху? Това било святото име. А 
още и добрите новини: „Бхактите идват.” Макар Джаганнатха Пури да е екзотично 
място – палмови дървета, океан, прекрасен пейзаж – без бхактите той е досущ като 
Раджастан, пустиня. Обаче с вестта идва и надеждата: “О, бхактите пристигат!” и 
тогава пустинята започва да се превръща в оазис. Не сте ли изпитвали това чувство 
понякога – когато отивате в храма или очаквате духовен гост, или чакате духовния си 
учител, усещате такова въодушевление, че дори нормалните, безсмислени и 
незначителни житейски неща се превръщат в магия! Това е илюзия. Илюзия е когато не 
долавяте магията. Защото тези мигове са истинските!  

И така, добрите новини, че бхактите идват, облекчили изгарящото сърце на 
Махапрабху. А когато накрая дошли, те започнали да мантруват. И Шрила Прабхупада 
казва: “Тъй като са абсолютни във всяко едно отношение, личността, формата, 
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изображението и киртана на Бога Джаганнатха до едно са идентични. Затова, 
когато Чайтаня Махапрабху чул възпяването на святото име на Бога, Той се 
успокоил. Преди това Той се чувствал много унил заради раздялата си с Джаганнатха. 
Заключението е, че когато и да се случва киртан на чисти бхакти, Богът незабавно е 
там. Възпявайки светите имена на Бога, ние общуваме с Бога лично.” 

Така че приемете това като съвет, братя и сестри. 
 
(следва продължение) 
 
 
 

46. Какъв е този шум? 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
(продължава от предишния брой) 
 
Ако поговорим още малко на тази прекрасна тема, възпяването на святото име 

на Бога, можем да споменем още една история. В предишната история киртанът на 
бхактите направил Махапрабху щастлив. От тъжно състояние на ума, Той си 
възвърнал така нареченото нормално състояние. А другият случай е когато Той 
напълно изгубил свяст. В действителност, Той отново объркал океана за Ямуна и се 
хвърлил във водите. И понеже наскоро имах урок по океанография научих, че моретата 
и океаните са опасни. Във водата има различни слоеве и течения. Така било и в 
Бенгалския Залив. Когато Махапрабху се втурнал в морето, в океана, Той просто бил 
отнесен от вълните. Доста далеч от Джаганнатха Пури се намира един известен храм на 
слънчевия Бог, Сурия – нарича се Кунарака. Казват му още Черната Пагода. 
Мюсюлманите мислят, че той притежава някаква магнетична мощ. Считат, че това се 
дължи на някои тежки метали там, обаче грешат - това е силата на слънчевия Бог, 
привличащата мощ на Сурия Нараян. Всъщност Махапрабху бил отнесен чак дотам, 
толкова далеч от Пури! Бхактите започнали да се чудят къде е: “Нашият Бог не се 
прибра.” Цялата вечер Го търсили, докато не щеш ли видели един луд човек на 
улицата. Той бил рибар. В странното поведение на рибаря, те доловили нещо от своя 
Бог. Затова незабавно запитали човека: “Какво се е случило с теб? Защо тичаш като 
лунатик?” Тогава рибарят започнал да обяснява: “О, днес вечерта имах добър улов. 
Огромна риба се хвана в мрежата ми, обаче когато я докоснах, сякаш ме удари ток! 
Нещо странно стана с мен, оттогава изгубих свяст и тичам насам-натам! Не зная какво 
става! Понякога ми се танцува и подскача – много е необичайно и много неудобно! 
Помогнете ми, изцелете ме от тази болест!” Но тогава бхактите не му обърнали 
никакво внимание, защото разбрали: “Това е нашият Бог!” Те запитали рибаря: „Къде е 
тази голяма риба?” Той казал: „Риба! Мислех, че е риба, но е твърде голяма и понякога 
някои от частите й се удължават, друг път променя формата и цвета си… Така че може 
би не е риба, а някакъв дух!” Да, това е духът на екстаза! Бхактите хукнали да хванат 
рибата, голямата риба. Накрая видели своя Бог, изваден от вълните, обаче Той бил в 
несвяст. Какво да сторят, какво да сторят?! Опитали се да си припомнят всичко, което 
знаят от медицината – как се лекува припаднал човек. Но в унисон стигнали до извода, 
че има едно единствено лекарство. Затова започнали: Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе и повтаряли 
това известно време. Тогава скоро Голямата Риба започнал да идва на себе си. 
Мантрували велики бхакти като Сварупа Дамодара, Мукунда, Рамананда Рая и други. 
Те биват считани за високо квалифицирани ваишнави. Но когато Голямата Риба дошъл 
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в съзнание, Той казал: “Какъв е този шум?! Каква е тази глъч, която смущава 
медитацията Ми?!”  

Затова, моля ви, братя и сестри, стремете се мантруването ви да е качествено, за 
да не бъде то дразнещ шум за Бога, смущаващ медитацията Му, а цветни листенца, 
поднесени със смирение, искреност и посветеност в лотосовите Му нозе.  

От тази втора случка виждаме, че от едно дълбоко състояние на екстаз, 
Махапрабху се е върнал в така нареченото нормално състояние. Когато е много тъжен и 
дълбоко потънал в болката от раздялата, с помощта на киртана Той се връща в 
нормално състояние. Когато е във висш екстаз, чрез мантруването на имената отново се 
връща в нормално състояние на ума. Това показва, че когато и да се намирате в беда 
или пък сте надмогнати от някакъв вид щастие, просто възпявайте светите имена. Ще 
си възвърнете нормалното съзнание.  

Това са само някои от магическите ефекти на святото име. 
Въпрос на Крипадхам: След като споменахте в историята, че мантруването на 

Сварупа Дамодара и Рамананда Рая се сторило като шум на Махапрабху, как можем 
ние да достигнем такова ниво на мантруване, при което то да не е шум? 

Тиртха Махарадж: Шепнете!  
Това си е тяхна работа. Нашата работа е да правим това, което ни е дал нашият 

духовен учител. Не можем да подражаваме на великите – нито на техния шум, нито на 
мантруването им. Но ако шумът на моите ученици би върнал Бога от най-дълбокия Му 
екстаз в нормално състояние на ума, аз бих бил удовлетворен. Бива си го такъв шум! 
Защото означава, че е могъщ. Двигателите горят! Е, може мерникът да не е още 
перфектен, но поне двигателите са запалени.  

 
 
 

47. Изкуството на мантруването 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
Всъщност, мантруването е велико изкуство. Шрила Прабхупада казва, че му 

отнело около 30-40 години да изучи изкуството на мантруването. Затова ако следваме 
напътствията, можем да очакваме подобни резултати като Шри Чайтаня Махапрабху. 
Когато Той срещнал Своя духовен учител в Гая, Ишвара Пури казал: “Просто възпявай 
светите имена, мой скъпи синко!” Махапрабху започнал и се появил много необичаен 
ефект. Той се чувствал не на себе си, досущ като безумец. Затова се върнал при учителя 
и му казал: “Що за мантра си Ми дал?!” Така че ако се върнете при учителя си, след 
като известно време сте мантрували, и попитате: “Каква е тази мантра?! Толкова е 
ефективна!” това е добър знак.  

Но мога да ви кажа, че да речем можете да следвате примера на Шрила Харидаса 
Тхакура, който е ачарията на святото име. Всеки ден той мантрувал по 300 000 имена. 
100 000 повтарял наум, 100 000 тихичко и 100 000 високо. Имал тези три вида 
практики. Първата била за вътрешен покой, вътрешно удовлетворение. 100 000 имена, 
за да се умиротвориш! Вторите 100 000 шепнешком били за неговото освобождение, 
така да се каже – за постигане на духовна цел. А третите 100 000 били за благото на 
всички живи същества. Вътрешен покой, личен напредък и помощ за останалите. Така 
че ако следваме този пример в своето неистово усилие да мантруваме по шестнадесет 
кръга дневно, можем да имаме успех. Нещо за вашия вътрешен съкровен свят, нещо 
занапред и нещо за добруването на другите.  

Ала е вярно, че не бива да притесняваме великите с мантруването си. Веднъж 
Шрила Прабхупада пътувал с учениците си. Знаете, в присъствието на духовния си 
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учител, обикновено се чувствате неловко. Поне благоразумните ученици. Разбира се, 
учителят мантрува на висок глас, а ученикът се опитва съвсем скромно. Прабхупад 
попитал: “Какво правиш?” “Ами, мантрувам.” Той казал: „Не чувам.” Ученикът опитал 
отново (малко по-високо):  “Харе Кришна, Харе Кришна…” Прабхупад пак казал: „Не 
чувам.” Накрая прабхуто насъбрал ентусиазъм и започнал (още по-силно). Тогава 
Прабхупада му дал още малко време, дотолкова, че младежът почнал на висок глас: 
“Харееее Кришна, Хареееее Кришна…” И тогава Прабхупад рекъл: “Хей, защо ме 
притесняваш?”  

Знаете ли, трудно се общува с духовния учител. Опитвате се да дадете най-
доброто от себе си, а той пак не е доволен. Силно или тихо… о, какъв лош късмет за 
бедния ученик. Но мисля, че разбирате какво имам предвид. Трябва да подобряваме 
качеството на своето мантруване. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 
Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.  

 
 
 

48. За един живот, за три живота, завинаги 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
Въпрос на Маха Вишну: Има история за един човек, който не извършвал 

никаква духовна практика, но синът му бил наречен с едно от имената на Бога и когато 
този човек умирал, той извикал сина си по име и затова достигнал духовния свят. 
Същевременно нашите учители ни казват, че ние трябва да мантруваме по шестнадесет 
кръга всеки ден в продължение на цял живот и това може да не е достатъчно, за да се 
достигне духовната сфера, някои дори казват, че са нужни най-малко три живота. Как 
да съвместим това? Звучи доста противоречиво. 

Тиртха Махарадж: Оригиналната история е малко по-различна, защото този 
човек бил пака-брамин, първокласен брамин, в началото. Ала по-късно, заради лошото 
общуване, почти изгубил добродетелите си. Все пак нещичко успял да съхрани, а 
именно че нарекъл сина си на Бога. В края на живота си, от бащина обич, той извикал 
името на сина си: “На-ра-я-на!” и трябвало да напусне тялото си. А знаете, когато 
напускаш тялото, срещаш определени същества. В зависимост от тенденцията на 
живота си срещаш или светли, или тъмни същества. Той бил извършил всички видове 
грехове – големи, още по-големи и най-големи. Така че с тези три свои дейности, 
призовал три тъмни същества, трима тъмни пратеници. Те дошли да го завлекат на 
подобаващото за грешниците място. Обаче последната му дума била “На-ра-я-на”, това 
са четири срички. С тези четири срички той призовал четирима светли пратеници. А 
четирима е повече от трима. И така, те започнали да се пазарят за душата на човечеца. 
Тъмните пратеници казали: “Той е наш! Погледнете живота му, той е извършил всички 
грехове, изгубил е всички добродетели, така че трябва да дойде с нас.”  Но светлите 
пратеници възроптали: “Защо сте дошли, защо влизате тук? Тук нямате работа. Този 
човек е чист.” “Чист? Как така чист? Та той живее с проститутка, ограби баща си и 
майка си и извърши всички възможни глупости.” “Не, той произнесе името на Бога.” В 
крайна сметка не могли да отсъдят дали да го водят надолу или нагоре. Затова решили: 
“Добре, нека му дадем още един шанс.” Така че той не умрял тогава, а се съживил, така 
да се каже. Виждате, възвърнал нормалното състоянието на съзнание си. Дори смъртта 
можете да покорите със святото име! И всички грешки, които можете да си въобразите, 
можете да поправите чрез святото име.  

Смъртта е доста интензивен момент. Тогава ще се изправим пред реалността, в 
това няма съмнение. Защо да чакаме до мига на смъртта? Ако можем да възвърнем 
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нормалното състояние на ума си сега, мантрувайки сега, докато живеем, защо да чакаме 
до последния момент? А започнете ли веднъж и добиете ли по-висшия вкус, не можете 
да го изоставите. За един живот, за три живота, завинаги – няма значение.  

Веднъж някой ми зададе въпрос, на който не можах да отговоря. Затова се 
обърнах с този въпрос към по-висш авторитет. Казах: „Махарадж, имам въпрос. Някой 
ми каза, че святото име е станало горчиво на устните му.” И той даде много лаконичен 
отговор. Каза: “Това не е било святото име.” Така че можете да прецените – ако малко 
нагарча, това все още не е святото име. Ако е шум, възможно е да е святото име, но не 
хармонично настроено. Обаче ако е святото име, ще доведе до чудни ефекти и 
резултати.  

Точно както в живота на Чайтаня Махапрабху. Той бил, така да се каже, доста 
чувствителен. И Неговият личен помощник, Говинда, се грижел за Него. Винаги се 
стараел да Го успокоява. Винаги Му казвал: „О, мой скъпи Господи, не плачи.” Винаги, 
когато Махапрабху заплачел, той му казвал: “Не плачи.” И това имало голям ефект, 
Махапрабху спирал да плаче. Защото Той обича да удовлетворява преданите си. Ако Го 
помолите: „Не плачи!” Той няма да плаче. Обаче и по времето на Махапрабху водели 
обществен живот. Както тук разбирам, че се срещате с хора, излизате на вечеря, 
общувате. Така мнозина посещавали Махапрабху, например Рамананда Рая, Сварупа 
Дамодара, госвамите, други велики предани. Те също били толкова чувствителни, че 
усещали емоционалното състояние на Махапрабху. Било достатъчно да цитират 
няколко стиха от „Шримад Бхагаватам”, за да разстроят Махапрабху. И Той започвал 
да плаче. Преданите, които Му идвали на гости, Му напомняли за лила и Той незабавно 
губел присъствие на духа. Тогава Говинда се натъжавал: “Аз се опитвам да Го успокоя, 
а те идват и Го разстройват! На какво прилича това!? Те са против мен. Ама че гости, 
Боже мой!” Така че Махапрабху се стремял да удовлетвори всички бхакти. Ако някой 
Му казва: „Плачи!” Той плаче. Друг Му казва: „Не плачи!” Той не плаче. Бъдете 
деликатни като Него. 

 
 
 

49. Бхакти Йога е общо дело 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
Кажете ми друго название за съвместното възпяване на имената – как се нарича 

на санскрит? Санкиртан, правилно. Какво означава санкиртан? Киртан разбираме 
какво е, това е повтарянето и пеенето на имената. А какво означава сан? Да ги пеем 
заедно. Ако си седите у дома и възпявате имената, това е хубаво. Обаче е киртан. Ако 
не сте достатъчно силни, тогава е само „кир”. Или пък „тан”. Слаб киртан, полу-
киртан. Обаче когато се събираме заедно, този личен киртан се превръща в 
санкиртан. Не е просто някакъв киртан, а санкиртан. „Сан” означава заедно, 
обединено усилие, обединени сили. Но „сан” означава също и самяк. Самяк е 
съвършенството на киртана. Така че ако искаме да усъвършенстваме възпяването на 
светите имена, независимо дали пеейки или мантрувайки на броеницата си, за нас е 
много благоприятно да го правим заедно с другите.  

Някои казват, че освобождението е лична работа. Вие и Господ. Но можем да 
кажем, че Бхакти Йога е обществена дейност, общо дело, садху-санга. Затова петте 
практики на нашия процес са нама-киртан, садху-санга, т.е. възпяване на името, 
общуване със светци; и още, слушане на „Шримад Бхагаватам” и светите писания, 
живеене на свято място и обожаване на мурти. Така че това не е сложна религия. Само 
пет принципа.  
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И така, винаги се стремете да подобрявате мантруването си. Има само едно 
качество, което трябва да добавим към своето мантруване, и това е желанието да 
служим. Рагхунатх дас Госвами, който е най-възвишеният расика ачария сред 
Шестимата Госвами, седи на брега на Радха Кунда и се моли специалната милост на 
Радхарани да се спусне над него, така че да може да бъде включен в служенето. Такова 
трябва да бъде настроението ни. Тогава, когато и да се намирате в проблем, или пък в 
илюзорно щастие, бъдете свързани с Върховния. Така ще дойде истинският вкус. Вечна 
слава на святото име и на Божествената Двойка. 

Въпрос на Ямуна: Махарадж, бих искала да попитам… Понеже се казва, че на 
по-висшите нива Бхакти всъщност е настроение, мантруването ли ни прави по-
деликатни и чувствителни или общуването с бхактите ни прави по-деликатни и 
чувствителни, така че да можем да мантруваме деликатно и чувствително? Или и двете 
заедно? 

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос. Мисля, че наскоро споменах примера 
за онзи човек, който учил английски език по учебник. И когато срещнал англичани, те 
го попитали: “Много интересен език. Какъв език говориш?” Така че ако си седим у 
дома, в своята стая, и правим киртан, ако си седите вкъщи и мантрувате, въобще не е 
сигурно, че това е санкиртан. Но съм съгласен, че качествата и настроението на 
бхактите наоколо ни оказват огромно влияние върху нас.  

Знаем, разбрали сме, че без гуру-бхакти няма Кришна-бхакти. Така че ако 
медитираме върху своя духовен учител, рано или късно неговото настроение ще дойде 
в нас. Това е мистичен обмен. При все това, мантруването и общуването трябва да 
вървят заедно. Обикновено отговорът на подобни въпроси не е това или онова, а и 
двете.  

 
 
 

50. Извънземните са край нас 
(из лекциия на Б.К.Тиртха Махарадж, 19.07.2009, София) 

 
Въпрос на Гоурасундара: Преди много време бяхте казали, че ако искаме да 

видим Бог, Той ще ни заслепи. Как да съвместим това, че искаме да видим Бога, но 
същевременно ако Той се появи, ще ни заслепи, понеже нямаме очите да Го видим? 

Тиртха Махарадж: Затова решението е много лесно, тъй като трябва да 
следваме деветте принципа на Бхакти. Този списък не започва с “даршанам 
киртанам”45, а с “шраванам киртанам”46. Така че няма значение дали Го виждате или 
не; слушайте за Него! Слушайте разговорите, беседите, слушайте святото име. Пък 
тогава ще видите. Това е като маркетинг. Започват да ви внушават по телевизията, че 
този прах за пране е най-добрият! Виждате, че дрехите, които са изпрани с този прах, са 
много по-бели отколкото с друг прах. И започвате да виждате – да, наистина са по-
бели! Въпреки че те са същите. Нали? Ако слушате, ще видите. Това е маркетинг. 
Духовният маркетинг е същият – ако слушаш, ще видиш. Независимо от слепите си 
очи. Така че даршанам киртанам  е интересно, но оригиналната версия е шраванам 
киртанам.  

Няма нужда да вярвате. Опитайте. Защото сляпото следване не помага. Трябва 
да пробваме, да го изпитаме за себе си, ако го правим искрено, с пълна отдаденост, 

                                                 
45 Виждане и възпяване 
46 Слушане и възпяване 
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какъв ще бъде резултатът. Проверете за себе си. Без съмнение, Кришна може да ни 
ослепи, но може и да ни дари нужното виждане.  

Знаете, много хора гонят тъй нареченото „духовно виждане”, някакви 
„магически способности”. Това е много популярно в наши дни. Други пък се стремят да 
срещнат извънземните. Но казвам ви, ако такива хора твърдят, че виждат нещо, обаче 
са неспособни да оценят сияйните лица на ваишнавите, те са слепи. Не виждат нищо. 
Така че извънземните са край нас. Ваишнавите! Повтарям: извънземните са край нас! 
Защото преданите идват от един друг свят и отиват в един друг свят.  

Арджуна е постигнал божествено виждане по милостта на Кришна. Така че 
много е вероятно това да се случи и с нас, ако се молим толкова искрено, колкото 
Арджуна го е правил.  
 
 

 
51. Маса, енергия и светлина 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2010, София) 
 
 

Ще прочетем няколко идеи от святата книга „Шримад Бхагавад Гита”. Нека 
поговорим за вярата. Това е Седемнадесета Глава, от самото начало. Тази глава се 
нарича „Видовете вяра”.  

Вярата е много есенциална част от човешкото същество. Сега говоря в съвсем 
общ смисъл. Вяра в успеха на тази година или вяра, че шефът ще ми даде заплатата; и 
толкова много други видове вяра имаме. Но истинската вяра е вярата в божествените 
благословии на Бога.  

Може да си мисли, че вярата е само един тип, ала тя е доста различна според 
идеите и природата на човешките същества. Именно за това говори Кришна в тази 
глава след въпроса на Арджуна. Арджуна пита: йе шастра-видхим утсрия яджанте 
шраддхаянвитах тешам ништха ту ка кришна саттвам ахо раджас тамах - “О 
Кришна, какво е положението на онези, които не следват принципите на писанията, а 
обожават според собственото си въображение? Те в добро, в страст или в 
невежество са?”47 

Разбира се, много е трудно да се извади от контекста един стих от “Гита”, 
защото тук Арджуна отвръща на предишните отговори на Кришна. Преди това Кришна 
бе казал, че “ако хората не следват съветите на писанията, те не могат да Ме 
достигнат”. А пък Арджуна е добър партньор за разговор, нали? Той не казва: “Да, мой 
Господи!” Той казва: “Да, но…” Мисля, че понякога вие сте много стриктни 
последователи на Арджуна: “Да, но…” Защото Арджуна живее с мислите, които 
Кришна му дава. Кришна казва: “Следвай писанията”, но какво става с онези, които не 
следват писанията? – това е въпросът на  Арджуна. Добро ли е, правилно ли е, в страст 
ли е, в невежество ли е – какво е по вид? И след такъв добър въпрос Кришна, 
всемогъщият Бог, може да даде подобаващ отговор. Разбира се, Той може да даде 
подобаващ отговор и без да бъде питан; но за да е по-красива историята вдъхновява 
Арджуна по такъв начин, че да зададе правилните въпроси, та да може Той да каже 
каквото иска. Шри бхагаван увача три-видха бхавати шраддха дехинам са свабхава-
джа саттвики раджаси чайва тамаси чети там шрину – “Върховният Бог каза: В 

                                                 
47 Bhagavad Gita 17.1 
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съответствие с гуните на природата, придобити от въплътената душа, вярата 
може да бъде в три вида – в добро, в страст или в невежество. Чуй сега за това.”48 

Три е хубаво число. Едно също е хубаво число. Един е Кришна. Ами две? Две 
добро ли е? Да! Винаги двама, нали! Така че знакът за победа не е измислен от Уинстън 
Чърчил, но идва от много древна традиция. Идва от Мадхва, от хилядолетна традиция. 
Мадхва Ачария е много древен и могъщ учител във ваишнавизма. И той винаги 
показва, че съществуват душата и Свръхдушата. Той винаги завършва това изречение, 
никога не казва: “Има Бог!” Казва: “Има Го Бог, има я и душата.” Винаги двама. 
Символът „победа” идва от това. Едно и две са хубави цифри. Три също е много добра 
цифра.  

Е, можем да продължаваме да говорим за числата, но сега трябва да дискутираме 
вярата, различните видове вяра. По-нататък в следващия стих Той казва: “О потомъко 
на Бхарата, в съответствие със съществуването на човека под влияние на различните 
материални гуни, човек развива определен тип вяра. Казва се, че вярата на живото 
същество се определя в съответствие с качествата, които е придобил.”49  

И така, кои са тези три сили, как се наричат? Шям? 
Шямасундара: Те са тама-гуна, раджа-гуна и саттва-гуна.  
Тиртха Махарадж: Да. Но само си представи, че някой седи тук за първи път и 

ние говорим с кодове: “Кои са тези три сили? “ “Саттва-гуна, раджа-гуна и тама-
гуна”, той какво ще разбере? Моля те, дай някакво обяснение! 

Шямасундара: Това са трите модалности на материалната природа. Едното 
основно качество е невежеството, второто е страстта, а третото - доброто. Тези рамки 
обграждат всичко, на което се натъкваме в материалната природа – както храната, 
която ядем, така и всичко останало, свързано с нашата обусловеност. 

Тиртха Махарадж: Мхм. Но ако искаме да дадем най-общо разбиране какво 
представляват тези три сили, можем да кажем, че първата е тегло или тежина, втората е 
енергия, а третата - светлина. Така че ако има някаква маса, плюс някаква енергия, 
плюс някаква светлина, тогава картината ще бъде пълна.  

От това можем по-лесно да разберем какви са тези три сили. Виждате, че всичко 
има тежина – разбирането ни, живота ни, телесното ни съществуване, планетите – 
всичко притежава маса. Ако към масата се добави енергия, тя ще започне да се движи, 
да действа, да функционира. Така че активиращата сила е енергията. И ако ви казвам, 
че сте преизпълнени с раджас, това не е оплакване, а комплимент. Това означава, че 
преливате от енергия. Но за да приложим енергията си за правилната цел, трябва да 
добавим малко светлина към картината. Така че ако имате една огромна буца маса, 
плюс много енергия, ала без светлина – това е катастрофа. Обаче ако можем да добавим 
малко светлина, тогава цялата енергия и цялата маса ще функционират по правилен 
начин.  

 
(следва продължение) 
 

                                                 
48 Bhagavad Gita 17.2 
49 Bhagavad Gita 17.3 
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52. Проклятие и благословия 
(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2010, София) 

 
 

(продължава от предишния брой) 
 
Силата на масата, силата на енергията и силата на светлината също оказват 

влияние и върху вярата ни, върху структурата на вярата ни. Според този стих се казва, 
че ние трябва да развием определен тип вяра, съответстваща на тези качества. Ако 
някой е светъл тип, той ще има светла по вид вяра. Ако някой е енергичен тип, ще 
изповядва много активна религия. А ако някой е твърде тежък, ще има тамастична 
религия. Но ако погледнем това от положителната страна, означава, че ще бъде 
установен.  

Защото дори гуните, дори тези материални качества, могат да бъдат превърнати 
в духовни качества. Какво е тамас в духовен смисъл? Какво е тъмнината?  

Яшода: Випраламбха50. 
Тиртха Махарадж: Не, аз мислех, че е Кришна, черният Бог, тъмният Господар. 

Но както и да е, можете да дадете различни тълкувания. На духовно ниво тежък би 
означавало стабилен, раджастичен ще означава активният принцип, а саттвичен ще 
означава много добро намерение, фокус върху съвършена цел.  

И така, след като научихме, че съществуват тези три различни качества, вече 
имаме инструмент, с който да съдим другите: “Прабхуджи, вярата ти днес е много 
тамастична!” Или можете да отсъдите за някой друг: “Пф, той е раджастичен 
бхакта!” Никога не правете тази грешка. Това не служи, за да съдите другите, а за да 
погледнете себе си в огледалото.  

Наскоро разговарях с един преданоотдаден и той ми разказа: “Веднъж бях 
толкова разочарован, че проклех един човек.” Отвърнах: “Баба! Не е хубаво да се 
кълне!” “Да, но аз го проклех да може да се пречисти от всичките си грехове.” Не 
можех да кажа нищо срещу такова проклятие.  

Ако ми позволите да разкажа нещо лично, преди година един човек ме прокле. 
Бях тръгнал да пътувам за насам, към София, и веднага щом пресякох границата този 
човек ми се обади по телефона – естествено, знаят, че е по-скъпо в чужбина -  и в 
продължение на половин час ми обясняваше: “Ще те прокълна! Ще те прокълна никога 
да не можеш да спиш спокойно, докато не поправиш една от своите грешки.” Казах: 
“Само една грешка ли?! О, много си милостив днес.” И знаете ли, времето минаваше, аз 
си спях съвсем спокойно, но не можех да поправя тази грешка. Ала докато минаваше 
тази година, с помощта на много други бхакти, по някакъв начин тази грешка се 
изпари. Като призрак, изчезна яко дим! И когато срещнах след една година човека, 
който беше толкова славен да ме прокълне, му казах: “Благодаря ти за твоето 
проклятие! Ти си брамин, а проклятието на брамина действа. Тази грешка си отиде 
благодарение на твоето проклятие. А щом проклятието на един брамин е толкова 
силно, моля те, ще ме благословиш ли?” 

Така че ако проклинате някого – разбира се, кълненето не е хубава практика, 
затова моля ви, като вървите из София, недейте да кълнете хората наляво-надясно – при 
все това, ако се налага да прокълнете някого, прокълнете го да стане чист 
преданоотдаден. Защото подобно проклятие ще се превърне в благословия. И това не е 
шега. Когато чух това проклятие преди една година си помислих: “Леле! Това е нещо 
необикновено, никога не съм чувал подобно нещо в живота си – някой директно да те 

                                                 
50 раздялата 
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прокълне по телефона.” Преди понякога може и да съм имал усещането, че някой ме 
проклетисва, но сега беше толкова очевидно, толкова директно. Разбира се, 
междувременно успях да доловя, че това е предрешена благословия. Обаче по онова 
време не виждах по никакъв начин решението! Нямаше изход от ситуацията. Били ли 
сте в такава ситуация, когато няма изход, няма решение? Понякога се случва. Но 
понеже това проклятие се превърна в благословия, аз бях много щастлив. Понякога 
благословиите идват прикрити. Друг път проклятието идва прикрито. Но каквото и да 
ви даде някой ваишнава, трябва да сте доволни от него. В това е силата на ваишнавата.  

Можете да придобиете, да развиете вярата си в съответствие със своята природа. 
Затова трябва да сме много внимателни каква природа имаме. И ако се погледнете в 
огледалото, ще видите какъв тип е вярата ви.  

 
 
 
 

 
53. Майин 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.01.2010, София) 
 
 

Въпрос на Кришна Прия: В някакъв аспект, когато си в материална връзка, 
макар че не може да се разделя така, защото нещата са смесени, когато имаш някакви 
чувства, които, да речем, са раджастични по природа, такива чувства се проявяват 
също и към бхактите. Това означава ли, че тези чувства по някакъв начин се 
трансформират и стават приемливи на друго ниво? Трябва ли да бъдат толерирани или 
трябва да бъдат избягвани? 

Тиртха Махарадж: Ако някой прилага дори и материални качества спрямо вас, 
трябва да го толерирате. Но недейте вие да допускате материални качества или 
поведение спрямо околните – та да могат те да се научат на търпение чрез вас. Това е 
малко трудно, без съмнение. Обаче какво казва Махапрабху в „Шикшащака”? “Бъди 
по-смирен от стрък трева. Бъди търпелив като дърво”. Ако сметнем колко милиони 
пъти този стих е бил цитиран в историята на ваишнавизма на Запад и на Изток, и в 
колко малко случаи е бил практикуван, равносметката е леко неудовлетворителна. 
Затова нека се постараем да я направим по-добра. Не да говорим за смирение, а да го 
прилагаме!  

Но Кришна е майстор в това да променя качествата. Едно от имената Му е 
Майин, а Майин означава магьосник. Магьосникът може да превърне материалното в 
духовно. Може да превърне желязото в злато. Това са големи чудеса, нали? Той дори 
може да превърне неверника, атеиста, във вярващ човек. Можем да кажем, че това е 
най-голямото чудо, което се случва, нали? Но има едно дори още по-голямо чудо – 
когато един садхана-бхакта се превръща в рага-бхакта. Това е най-великото чудо. 
Може би сега не разбирате и не усещате важността на това, не виждате какво толкова -
и преди бхакта, и после пак бхакта. Но разликата е огромна.  

Така че Махапрабху вдига много високо летвата. Трябва да се упражняваме.  
Кришна Прия: Възможно ли е тези чувства по някакъв начин да обрисуват 

връзката на човека с божествеността? Например ревността. 
Тиртха Махарадж: О, много често. Много често. Колко съпрузи започват да 

ревнуват съпругите си ако Кришна се появи на сцената! Правилно ли го казах? Да, 
жената е привлечена от Бога, да. Обратното, ако съпругът е привлечен от Радхарани – 
това също е голям проблем. Това са емоционални инстинкти, можем да ги наречем. 
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Затова те са много близко до душата – не до ума, а до душата – защото засягат егото на 
чувствата, емоционалното его. Друг път съм виждал деца да ревнуват родителите си от 
Бога, че практикуват прекалено много. Но в повечето случаи става така, че когато 
започнеш духовната си кариера, особено ако си млад човек, родителите и приятелите 
ти се стряскат: “Какво стана със скъпия ми син?! Преди си беше толкова добре, 
излизаше всеки уикенд, връщаше се пиян, тичаше след жени – все нормални неща. А 
сега тича в ашрама да мие пода, което никога не е правил у дома. Моят син да мие 
чужд под! И вече не пие. Няма жени наоколо. Как ще стана баба?” И много други 
проблеми имат те. Но трябва да им дадем малко утеха. Едно такова решение беше, 
когато един от нашите брахмачари си отиде вкъщи и, без да го помолят, започна да мие 
чиниите. Майка му беше поразена. Толкова е лесно да убедим останалите, че следваме 
един добър процес. И не става въпрос за интелектуални обяснения: “Майко, слушай ме 
сега. Този процес е най-добрият, ще ти обясня защо.” Никога няма да стане по този 
начин. Защото практическата реализация е далеч, далеч отвъд интелектуалното 
убеждение. Това трябва да показваме на другите, защото така можем да служим на 
хората, така можем да служим на Бога, така можем да служим на собствения си 
духовен напредък.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗДАНИЯ 
 
 

1. Въпросът на Уддхава 
 
Уддхава каза: „Мой скъпи Кришна, мъдреците във Ведите проповядват 

множество различни пътища и процеси, водещи към окончателно освобождение. Чудя 
се дали можем да си избираме сред тези различни пътища или един сред всички тях е 
най-подходящ?”51 В действителност тази и много други глави са разговор между 
Кришна и Уддхава. Затова тази част е наречена „Уддхава Гита”. Съществуват много 
Гити, не само „Бхагавад Гита” когато Кришна говори на Арджуна, но ето я, например, 
тази „Уддхава Гита”. Уддхава е много близък приятел и слуга на Кришна. Той 
обединява различни настроения, различни раси в отношенията си с Върховния и от 
време на време задава различни въпроси и обсъжда различни теми, споменати по-рано 
в други части на писанията. Тук отново става дума за различията и многообразието на 
процесите за себереализация. И така, дали можем да си избираме сред тях с еднакъв 
резултат или съществува само един, който е най-подходящ?  

Тъмният Бог отвърна: “Моето послание, познато като Ведите, съдържащо 
посветеността към Мен и религията, бе унищожено по време на пралая, 
разрушението на света. Но в началото на следващото сътворение Аз отново го 
предадох на Брахма. Брахма предаде същото послание на своя син, Сваямбхува Ману, и 
в началото на сътворението седемте мъдреци, като Бхригу и останалите, взимащи 
участие в сътворението, получиха от него ведическото знание. Светците предадоха 
това знание на предците, на техните потомци, на полубоговете, данавите, гухяките, 
човешките същества, сиддхите и чараните, както и киннарите, нагите, ракшасите, 
кимпурушите и останалите.” И така, всички различни класи живи същества по 
някакъв начин са получили божественото познание. “Споменатите тук се различават 
по своите природни наклонности, тъй като раждането и животът им се намират 
във властта на различни в пропорционалността си гуни като добродетел, страст и 
невежество. Затова нравът им и начинът им на мислене са различни. В съответствие 
с това и техните тълкувания на Ведите също са различни.” И така, в съответствие с 
влиянието на гуните, вашата природа, мисли и умствена структура се различават, и 
тълкуванията също ще бъдат различни. Посланието, което се дава, е едно и също, но 
всеки го възприема според възможностите си. Според възможностите си му и отговаря. 
Духовно развитие означава да даваме все по и по-адекватни отговори на 
предизвикателствата на ежедневния живот и на вникването в шастрите.  

“Според наклонностите на различните хора, тяхното виждане и разбирането 
им, тяхната парадигма и мироглед също се различават. И тъй като познанието или 
духовната наука се препредават посредством традицията, виждането на някои е 
било изопачено, на други е станало еретично.” Ерес. Ерес е възможна там, където има 
догми, нали така? Ерес означава да изоставиш утъпкания път, поставяйки началото на 
нещо ново – изоставяш едно, а започваш да се придържаш към нещо ново. Но ако няма 
догми няма как и да се отклониш. Защото ако нещо не съществува, няма как да го 
изоставиш. Хиндуистката структура на духовната наука на практика е много 
недогматична. Практически има съвсем малко основни догми, като например 
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съществуването на душата – ала дори и това се оспорва в някои школи, които твърдят: 
“Душа всъщност не съществува.” Разбира се, ние наричаме това ерес, но ако разгледаме 
цялостната структура, тогава това е част от играта, учения на една от школите. 
Картината на индийската мисъл е много пъстроцветна – можете да се натъкнете на 
толкова много крайни школи, наистина крайни! Затова е толкова трудно да се открие, 
така да се каже, златният среден път. Затова и Уддхава пита кой е верният път.  

 
(продължава следващия понеделник) 
 
 
 

2. Как да постигнем щастие и съвършенство 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
“О, бисер сред хората, Моята илюзорна енергия замъглява способността на 

людете да разграничават, затова в съответствие с предишната си карма и вкус, те 
ще говорят по различен начин за това как се постига щастие и съвършенство.” Нека 
обсъдим тази тема – как хората имат различни концепции, различни разбирания за 
съвършенството и за щастието.  

Уддхава пита кой е най-добрият път за постигане на божествено единение с 
Бога, с Върховния, и също как да намерим собственото си щастие и съвършенство.  
Тогава Кришна казва: “Има много различни пътища, но този специфичен път – пътят на 
отдадеността – Ми е много скъп, също както и онези, които го практикуват.”  

Въпрос на Рамвиджай: Бе казано, че съобразно гуните хората ще разберат по 
различен начин тези пътища. Но аз не мога да схвана дали разбирането им ще е 
достатъчно добро, за да се върнат обратно при Бога? Защото окей, те ще имат различно 
разбиране, но всичко това са изкривявания и ереси. В стиха се казваше, че част от 
знанието е била изкривено, друга е станала ерес. Може ли човек да прилага това 
изкривено знание или ерес, за да се завърне при Бога?  

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос, но той касае следващия стих. Затова 
по-добре Кришна да ти отговори вместо мен. „Хората обсъждат възможностите за 
постигане на щастие по различни начини. Някои наричат ключа към успеха и към 
щастието - дхарма.” Мисля, че това е добро предложение. Ако следваш един 
дхармичен път, ще постигнеш нещо, в това няма съмнение. Но то окончателното 
постижение ли е? Е, ако достигнем до парам-дхарма, най-висшия дълг на човечеството, 
тогава това е пълен успех. Ако достигнем просто дхарма, тогава това е саттвичен 
начин на живот и е много добър резултат; но може би можем да речем, не е най-
висшият резултат. “Други го наричат име, репутация, слава – това са поетите.” И 
така, поетите смятат, че щастието е в славата. “Други пък го наричат наслада – 
ватсяяна. Последователите на йога го наричат истинност и контрол над тялото и 
ума. А други смятат, че ключът към щастието са парите и силата, властта – да 
речем политиците. Аскетите пък го наричат отречение. А склонните към 
удоволствия го назовават удовлетворение. Други наричат ключа към успеха жертва, 
други – самообладание или милосърдие, свещени обети, правила и предписания. Ала 
резултатите от всичко това са ограничени. Те донасят някакво страдание, в крайна 
сметка завършват в невежество, доставят съвсем кратко и незначително 
удоволствие и дори насладата по тези различни пътища води до страдания.  

Така че, считам, отговорът е съвсем ясен: според разбирането си различните 
хора виждат различни пътища, различни начини за постигане на успех, но те са 
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ограничени. И дори да се наслаждаваш на тези различни възможности, те ще ти 
доставят съвсем оскъдно удоволствие. 

Тогава какво е решението? Има ли решение въобще? Каквото и да опитваш, все 
ще е ограничено и няма да доведе до окончателното вътрешно удовлетворение – значи 
какво да правим? Просто да скочим от прозореца? Полза няма, защото сме на 
приземния етаж. Дори и това не е решение. Тогава какво да сторим?   

“Целият свят с всичките му посоки е изпълнен с блаженство за онзи, който не 
желае да притежава нищо от този свят, напълно е овладял сетивата и ума си, винаги 
е умиротворен, не мрази и не обича никого, и намира духовното си удовлетворение в 
Мен”, казва Кришна.  

И така, ако все още не откривате пълното си вътрешно удовлетворение, 
проблемът не е в процеса. Но трябва да притежаваме такива качества, че да сме 
напълно неутрални към влиянията в света. Разбира се, това не означава да сте 
безчувствени или да не изпитвате състрадание. Не за това става дума. Но не се 
изненадвайте ако ви сполетят трудности и не се изненадвайте още повече, ако в нещо 
успеете. И двете са илюзия.  

Това можем да наречем вътрешна връзка. Да си в йога означава да си свързан. А 
свързан ли си, тогава имаш достъп до неизчерпаеми ресурси. Затова в тази глава се 
възхвалява пътя на посветеността и процеса на медитация, защото медитацията е 
начинът да бъдем свързани.  

 
(продължава следващия понеделник) 
 
 
 
 

3. Използвайте вещите и обичайте хората, а не обратното 
 
(продължава от предния понеделник) 
 
А каква е нашата версия за щастие и съвършенство? Каква е ваишнавската 

версия? Каква е вашата версия? Читра, каква е твоята версия? Ако някой се обърне към 
теб: „О, Читра Деви, моля те, разтълкувай ми тайните на духовния живот, какво да 
правя? Толкова много страдам, помогни ми, посочи ми верния път!” Какво би му 
казала?  

Читра: Служене.  
Тиртха Махарадж: Но ако кажеш на хората: “Щом искаш да си щастлив, 

превърни се в роб, в слуга”…  
Читра: Мисля, всеки може да разбере, че ако обичаш някого, ще се опиташ да 

направиш нещо за него или нея.  
Тиртха Махарадж: Така е. Всички сме чували тази пропаганда, че в наши дни 

има световна криза. Макар криза да означава, че всичко отива надолу, в някои сфери 
графиката е нарастваща. В какви сфери да речем? Как се нарича когато хората си 
търсят партньор в уеб-сайтовете? Там търсенето се е увеличило неимоверно. Защото 
вместо да консумират, да купуват, да трупат, хората започват да се замислят: “Чакай 
малко, нуждая се от някой, който да ми носи утеха. Нуждая се от някой, когото мога да 
обичам, на когото мога да служа. И вместо в някакви външни източници, те се опитват 
да намерят решението откъм емоционалната, човешката страна. Така че в един смисъл 
този период на криза е много добър, защото поне ни кара да се замисляме:  “Аз съм 
човешко същество и имам нужда от човешко същество; аз съм душа, имам нужда от 
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душа, а не от глупавите вещи наоколо си, за да бъда щастлив.” И така, ключът за 
щастието не е извън вас, а вътре във вас. Може би следващата стъпка е да потърсят 
vaisnava.org, и рейтингът там да нарасне. Защото през последните години ни учат, че 
щастието е навън; ако купуваш, ако имаш, ако притежаваш, ще бъдеш щастлив. Обаче 
щастието така и не идва. Затова от външното търсене трябва да се обърнем навътре, а 
там можете да откриете връзката, затова се нарича медитация. Защото не сме родени на 
тази планета земя да обичаме предметите и да злоупотребяваме с хората, а да ползваме 
предметите и да обичаме хората. Това е съвсем просто послание: не заменяйте хората с 
вещи. Тук сме, за да използваме вещите, предметите и да обичаме хората, а не 
обратното – да обичаме вещите и да използваме хората.  

Така че това е нашата визия – да подходим към Абсолютната Истина по 
емоционален начин, а това се нарича бхакти-йога.  

 
 
 

4. Спонтанният поток 
 

Обикновено бхактите много готвят. Служенето в кухнята не е непознато за 
бхактите, нали? И така, какво става, когато има бутилка олио, капачката липсва и от 
вертикално положение шишето заеме хоризонтално – какво ще се случи с олиото? Ще 
се излее, нали така? Но ще се излива много хармонично, бавно, обаче при все това 
непрестанно. Такава е природата на олиото – движението му е бавно, но непрекъснато, 
и много хармонично. Брахма е дал на хората вертикална позиция. Ние ходим 
изправени. Всичкото олио, което се съдържа в сърцето и душата ви, просто си стои в 
бутилката. Вие сте една бутилка с олио. Ала когато влезете в храма и поставите тялото 
си в хоризонтална позиция, тогава олиото ви ще се излее. Тогава есенциалният нектар, 
който съдържате, който сте събирали досега, просто се излива в лотосовите нозе на 
Кришна като приношение. И този поток тече бавно; така че посвещаването на вашия 
нектар ще тече бавно, стъпка по стъпка, той не шурва изведнъж, а се лее – ала при все 
това непрекъснато. Постоянният поток на посветеността – можем да кажем, че това е 
бхакти-йога.  

Друга много важна съставка на ваишнавската кухня е медът. И така, можем да 
кажем, че най-основното приношение от нашата бутилка е олиото, което се излива. 
Обаче чистият преданоотдаден идва с друга бутилка. Неговата бутилка е буркан с мед. 
Трябва да поднесем и този мед на Кришна. Затова можем да заключим, че бхакти като 
път – това е посветеността. И следвайки този път можете да постигнете определени 
съвършенства.  

Просто махнете капачката. Трябва да се отворим; и за малцина избрани това 
може да се случи от само себе си, но обичайно се нуждаем от малко помощ за това 
отваряне. Множество различни практики подпомагат това да се случи; благословиите 
на великите помагат да се случи. Призоваването също отстранява капачката. Ако 
искаме да използваме този символ можем да кажем, че актът на посвещаване на душата 
или инициацията е онова, което осигурява тази допълнителна енергия, така че да може 
капачката да се отвори.  

Но има и още една задача – да пазим бутилката отворена. Не е така, че веднъж я 
отваряте, а после я затваряте. Така няма да стане. Потокът на олиото трябва да бъде 
неспирен. Недейте да го блокирате. Затова трябва да стигнем до онова ниво на 
безкористна посветеност, защото на олиото никой няма нужда да му обяснява как да 
блика и как да тече, нали – то просто си тече, по естество. Това е рага-бхакти, 
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спонтанният поток. Олиото не може да прави нищо друго, просто тече. Не може да се 
удържа.  

Садхана-бхакти означава, че бутилката ви е запечатана, не просто затворена, но 
запечатана! Опитвате се да я накарате да се лее, но не става. Стараете се, стараете се, но 
без резултат. Рага-бхакти е различна, бутилката ви е отворена и не се налага да 
обяснявате на своето олио как да се лее.  

Най-напред встъпете в садхана! Ала в крайна сметка посветеността на душата и 
любовта към Бога са естествена функция на душата. Няма нужда да обяснявате на 
душата как става. Това, което е нужно да се обяснява, е как да бъдат премахнати 
покривалата. Това е, което трябва да обясните. Иначе душата е по естествен начин 
свързана с Кришна. Затова като премахнете всички препятствия, то по естествен начин 
ще се случи. В това е въпросът. Единствено в това! Премахнете пречките. Трудно ли е? 
Не! Е добре, не е лесно. Но сложно ли е? Не, просто е, обаче трудно.   

Един много хубав и ефективен начин за премахване на пречите е да се възславя 
Бога. 

 
 
 

5. Пренасяне в духовното небе 
 

Тази мантра ом намо бхагавате васудевая е досущ като създаване на специална 
духовна атмосфера. Тя е като пренасяне в духовното небе, непосредствено пренасяне. 
Това е много могъща молитва. Не забравяйте, че Дхрува Махарадж е постигнал 
бхагавад даршан чрез тази мантра. Получил я е от Нарада Муни и докато я е възпявал 
се е срещнал с Върховния Бог. Така че от тази гледна точка тя е много мощна. 
Същевременно е и много важна защитна мантра, точно като щит. Изпитано е, 
наистина закриля. Така че всеки път, когато някой участва в сутрешната лекция върху 
"Бхагаватам" и повтаря тази мантра, в течение на този ден той ще бъде защитен от 
проникването на мая и от всякакви други влияния.  

Затова приканвам всеки за тази мантра и я предлагам като общо въведение в 
духовността, като основа. Разбира се, нектарът ще бъде осигурен от святото име, но 
основният духовен заряд ще дойде от тази мантра.  

 
 
 

6. Прахта от нозете на чистите предани 
 
"Онези, които са се посветили на Мен, не се стремят нито към позицията на 

Брахма, нито на Индра, не желаят да господстват над целия свят, нито над 
отвъдните светове, не жадуват за мистичните могъщества на йога, нито за 
освобождение; те никога не се отделят от Мен. Нито Брахма, нито Шива, нито 
Санкаршана във Ваикунтха, нито дори Лакшми Деви, богинята на щастието, не са 
Ми толкова скъпи, колкото теб, Уддхава, защото Аз те обичам дори повече от себе 
си"52  

И така, такова е заключението на Кришна. Това са много висши позиции във 
вселенската структура –Бог Брахма, Бог Шива, Лакшми Деви – всички търсят техните 
благословии. Но Кришна казва: "Ти си ми по-скъп, Уддхава, от всички тези, великите. 
Защо? Защото си силно свързан с Мен в отдадена любов."  

                                                 
52 "Шримад Бхагаватам" 11.14.14-15 
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Не бих очаквал, не бих изисквал от вас да имате същата отдаденост като 
Уддхава, защото това е съвсем друга категория. Но както и да е, онези, които вървят по 
този път, ще достигнат някакъв добър стандарт в духовния живот. 

А после Кришна казва: "Бих вървял по стъпките на онзи мъдрец, който е 
свободен от всякакви очаквания, който е еднакво разположен и любящ към всички 
живи същества, който е избавен от егоизъм и желания, чийто ум е винаги 
хладнокръвен и който винаги мисли за Мен, понеже очаквам прахта от лотосовите му 
нозе да Ме пречисти от срама, че съм неспособен да му се отблагодаря за 
предаността му."  

Ние сме ученици на божествената любов. И понякога си мислим, че вървим по 
верния път, а сетне след дълго, дълго пътуване разбираме, че това е било капан и 
заблуда. Ала по милостта на Върховния Бог всички грешки и недостатъци ще бъдат 
поправени. Бог е безукорен. Никакъв грях, никакъв срам не могат да Го досегнат. При 
все това, тук Кришна се моли: "Аз следвам стъпките на Моите предани, за да се 
пречистя." Макар да е най-пречистващият, Той търси пречистване. Понеже не може да 
се отплати, не може да компенсира тяхната отдаденост. Такава е силата на посветеното 
служене – че дори Кришна ще тича след предания: "Моля те, дай Ми повече, покажи 
Ми повече!" Така че това е много славна позиция. И ако имате вярното виждане, няма 
как да избегнете това поведение на Кришна.  

На други места в "Шримад Бхагаватам" се казва, че който не окъпе тялото си в 
прахта от нозете на ваишнавите, на чистите отдадени, животът му е пропилян. Може да 
си речете, че това е малко преувеличено. Но не, то е истина. Защото след като Богът 
тича след чистите отдадени, ако срещнете чист отдаден, скоро ще срещнете и Бога.   

И така, щом Кришна следва примера и стъпките на чистите отдадени, защо ние 
да не го следваме, защо да не вървим в стъпките на чистите ваишнави? А ако пред себе 
си виждате стъпки, можете да сте сигурни, че това е верният път, правилната посока. 

 
 
 

7. Една изключително пречистена концепция 
 

Нека погледнем срещата на Радха и Кришна. Когато се срещат в оригиналното 
обкръжение, в изначалната Вриндавана, тогава всичко е ясно, самбхога, срещата, е 
налице – Те могат да се видят под сенките на дърветата край Ямуна под пълната луна, и 
всички обстоятелства, цялото обкръжение е много благоприятно за тази среща. Е, има 
известни трудности, трябва да потърсят начин да се срещнат, но Те намират начин. 
Така че това е един щастлив момент, Вриндавана-лила е една много щастлива глава от 
божествените забавления. А и природата на Враджа-лила е такава – тя описва 
божественото единение.  

Ала след това Те се разделят за дълго и после когато отново се срещат на 
Курукшетра, тогава настроението е по-силно изразено. Обкръжението е много подобно 
на оригиналната обстановка във Вриндавана – изгрява пълната луна, същият ветрец 
донася от планините Малая аромата на сандаловите гори, Кришна е същият и аз съм 
същата – казва Радхарани – но не можем да се срещнем безпрепятствено, защото тук 
има толкова много хора, толкова много ни гледат. Нещо се е променило. И тогава 
Кришна иска да получи прошката на Радхарани, и Те се надпреварват кой да докосне 
лотосовите нозе на другия.  

Това настроение – когато Бог търси благословиите на Своите предани – това е 
едно много пречистено настроение на много висш тип религия. Защото обичайно 
всички религиозни практики са насочени към това как да измолим милостта на Бога; а 
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не че Бог се моли за милостта на някой друг. Това е изключително, изключително 
рафинирана концепция и никога не бива да гледаме на нея лековато.  

 
 
 

8. Тайната за постигане на блажената божествена природа 
 
"Моята вечно-блажена природа ще бъде разкрита и постигната единствено 

от онези велики души, които не притежават нищо, които са надвили страстите си, 
състрадателни са към всички живи същества, интелигентността им не е замъглена 
от желания и са Ми винаги верни в мислите си."53 И така, това е тайната за постигане 
на блажената божествена природа – да не притежаваш нищо, да си умиротворен, да си 
чист, надмогнал пристрастията си, състрадателен, с пречистена интелигентност и 
предан ум.  

Да не притежаваш нищо? Нима това е възможно? На практика използваме 
толкова много неща, нали? Да речем, Лакшминатх Прабху има повече от сто кози, как 
да не притежава нищо? Нужна е трева и толкова много сечива, толкова много неща 
имаме! Казва се, че в едно средностатистическо домакинство има около десет хиляди 
отделни предмета. В началото е лесно, идваш само с един куфар, обаче следващия път, 
когато се пренасяш, ти трябва цял ТИР. Но недейте да храните чувството за 
притежание! И лесно е с нещата, лесно е с предметите, нали? Защото гордо заявявам: 
"Това принадлежи на Бога. Аз не съм собственик, аз съм само слуга, аз просто се грижа 
за него." Ами човешките същества? Ами чувствата? Притежавате ли чувствата си? 
Притежавате ли съпругата си? А децата си? Подобен вид привързаност също трябва да 
бъде изоставена. Не любящата грижа трябва се изостави, не! Привързаността, 
изоставете привързаността.  

Когато идваме тук на тази планета Земя, макар да сме голи, все пак носим 
голяма торба в ума си, пълна с привързаности, с идеи, с планове за осъществяване. Така 
че дори тогава не сме кой знае колко невинни. Дори тогава имаме какво да изоставим, 
имаме привързаности. Но да не притежаваш нищо – мисля, че това е много висок 
стандарт, много високо изискване. Как бихме могли да го постигнем? Как можем да се 
откажем от нещо? Знаете, във Вриндавана маймуните крадат очила. Ако си с очила, 
маймуните ти ги взимат. Как можеш да си върнеш очилата? Пробвали ли сте? Случвало 
ли ви се е? Трябва да им дадете нещо в замяна. Те се сдобиват с очилата ви, а вие 
недовиждате. Тогава трябва да им дадете нещо и в замяна те ще ви ги върнат. Така че 
маймуната е достатъчно умна да се откаже от една привързаност в замяна на друга, за 
нещо по-вкусно, по-удовлетворяващо стомаха, понеже тя не може да изяде очилата. Но 
е достатъчно хитра да  получи банан или фъстъци, като ви отмъква очилата.  

По същия начин, как вие бихте могли да се откажете от привързаностите си? 
Единствено ако получите нещо по-добро. В това не се различаваме от маймуните. 
Можем да се откажем от нещо само ако получим по-добро в замяна. Така че да не 
притежаваш нищо е възможно само ако се сдобиеш с нещо. И какво е това нещо? То е 
божествената любов. Ако притежавате према, не ви трябва нищо друго. Това е 
голямата тайна! Стремете се да притежавате онова, което като го имате, ще имате 
всичко. Трупате толкова много глупави джунджурии, мислейки си, че като съберете 
това и като притежавате онова ще имате нещо, обаче накрая ще се окажете с празни 
ръце: "Не постигнах нищо в този живот." Затова събирайте онова единствено нещо, 

                                                 
53 Шримад Бхагаватам 11.14.17 
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чрез което ще получите всичко. И забравете за всичките множество неща, чрез които 
ще загубите единственото важно нещо. 
 
 (продължава следващия понеделник) 
 

 
 

9. Начинът на живот на светците 
 
 (продължава от миналия понеделник) 
 

В шастрите се казва: трябва да познаем това, чрез което всичко ще бъде 
познато; да постигнем това, чрез което ще сме постигнали всичко.  

Такъв е начинът, по който живеят светците. Но вие тук повечето сте семейни 
мъже и жени. Затова стремете се да възприемете настроението на светците, 
настроението на онези, които са се отрекли от всичко, макар да изпълнявате 
задълженията си както трябва.  

Така че ако не притежаваш нищо, значи си богат, най-богатият на земята. Така 
живеят светците – затова хората ги почитат. Те разбират, че "Аз не мога да го направя, 
не мога да постъпвам като него, затова по някакъв начин ще се постарая да допринеса." 
Това много дълбоко присъства в индийския начин на мислене и на живот – хората са 
готови да подпомагат мисиите, ходят в храмовете и са готови да помогнат по някакъв 
начин.  

Веднъж имаше една история: двойка индийци искаха да посетят един храм. Там 
беше на посещение друг свят поклонник. И така, тръгвайки натам, те се приготвиха: 
"Ще занесем малко ориз, малко плодове, малко гхи на този аскет, защото той е скитащ 
монах, отречен човек, може би се нуждае от някаква помощ, а и за нас ще е добре да му 
занесем нещо." Затова те се подготвиха. После, докато жената вършеше някакво 
служене в храма, съпругът разговаряше с монаха. Бе много щастлив, защото получи 
добри съвети. Накрая стана време да си тръгват и започнаха да си събират нещата. Но 
жената каза на съпруга: "А това, което донесохме – ориза, гхи, плодовете – не трябва ли 
да ги дадем на този отречен странстващ монах?" А съпругът заключи: "О, аз разговарях 
с него, той е истински отречен, не се нуждае от нищо." И си тръгнаха с даровете си.  

Какво мога да кажа! Кали-юга напредва, работи усилено върху умовете на 
хората. Не забравяйте, че Кришна не прави бизнес с вашата посветеност. Но ние сме 
тези, които трябва да направим нещо, за самите нас е добре да намерим някакъв израз.  

 
 
 

10. Пречистваща отдаденост 
 

Понякога сме привързани. Възможно е все още да не сте овладели сетивата си. 
Все пак, преданоотдаденият като цяло не попада под властта на обектите на сетивата. В 
общия случай не им се дава; освен това Кришна казва, че непоколебимата, стабилна 
преданост, посветеността към Него, ще изгорят греховните последици: 

"Нито йога, нито Санкхя, нито благочестието, изучаването на Ведите, 
аскетизма или отречението Ме пленяват така изцяло, както предаността. Аз, 
съкровената душа на праведните, мога да бъда привлечен единствено от 
изключителната преданост, съчетана с обожание. Предаността, насочена към Мен, 
освобождава дори париите, които готвят и ядат кучешко месо, от петното на 
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ниското им потекло. Наистина, дори благочестието, съчетано с честност и 
състрадание, нито учеността, съчетана с аскетизъм, не могат да пречистят 
напълно и веднъж завинаги онзи ум, на който липсва преданост."54  

Това означава, че дори да притежавате тонове добри качества, без преданост 
полза няма. Но има ли посветеност, даже грешките на човека се превръщат в 
украшения. При все това виждаме, че посветеност без подобаващо напътствие не стига. 
Да ви дам съвсем прост пример: много пъти бхактите се събират да помагат в 
градината и изтръгват всички ценни растения, оставяйки бурените. Или пък набързо 
приключват с всичко, изкореняват всичко. Посветеността е налице, понеже са готови да 
помогнат. Обаче се нуждаем и от правилно напътствие. Особено ако не знаем как се 
отглежда градина. Когато опознаете това поле на науката – как се обработва градина, 
кое растение е добро, кое е вредно и т.н. – тогава можете да продължавате напред със 
знанието, експертността и опита си. Докато липсва това качество, нуждаем се от 
водачество. Но когато посветеността стане зряло вътрешно настроение с широка основа 
– когато не можете да действате, не можете да мислите, не можете да живеете по друг 
начин, освен като се посвещавате – тогава всички дребни грешчици, останали от 
предишната ви обусловеност, могат да бъдат приложени в служенето. Например, някой 
има определен вкус или определени способности, и макар да не са духовни, те могат да 
бъдат използвани в служене. Отдадеността ще пречисти всичко, което имаме.  
 

 
 

11. Горчив привкус и в най-сладките мигове 
 
"Как би могла да се познае предаността освен по настръхналите коси, по 

разтопеното сърце или по радостните сълзи, търкалящи се по бузите? Как би могъл 
нечий ум да се пречисти, освен чрез преданост? Онзи, който е изпълнен с посветеност 
към Мен, който говори с глас, задавен от преданост, чието сърце е разтопено от 
обич, който неспирно живее в мисли за разлъката с Мен, а понякога се смее, 
спомняйки си забавленията Ми, който пее без да се срамува с цяло гърло и танцува от 
радост, пречиства целия свят. Точно както златото отделя примесите си и възвръща 
чистотата си единствено когато се нагрее на огън, така и душата се отърсва от 
семената на карма, следвайки пътя на предаността. Колкото повече умът се 
пречиства чрез слушането и разказването на благоприятните истории за Мен, 
толкова по-добре душата е способна да долови фината реалност на аза, точно както 
окото успява да зърне и най-малкия предмет, когато е излекувано с целебен мехлем."55 

И така, как можем да разберем кой има преданост? Тук са изброени някои 
признаци на предаността – като например настръхналите коси. Но обикновено в нашата 
култура те са по-скоро признак на ужас и шок, нали? Обаче ако имате дори малка 
опитност с чакрите, тогава знаете какво означава да почувстваш как тази вибрация 
преминава през цялото тяло – за това се говори тук. Ала това не е лесно да се види, 
нали? Разтапянето на сърцето е дори още по-трудно да бъде видяно, но можете да 
усетите каква сила се излъчва от сърцето, говоря за емоционална сила. Това може да се 
усети в компанията на изключително пречистените, велики души. Просто се чувстваш 
добре да си край тях. Макар да си мислим, че тези признаци и симптоми е много трудно 
да бъдат измерени, ние имаме способността да ги почувстваме, да ги доловим по фин 
начин. 

                                                 
54 "Шримад Бхагаватам" 11.14.20-22 
55 "Shrimad Bhagavatam" 11.14.23-26 
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После се споменават радостни сълзи, нали така? Всъщност, радостните сълзи са 
ачинтя философия – защото ако си радостен, как можеш да лееш сълзи? Сълзите 
обикновено текат когато плачеш. Но когато си наистина щастлив, ще бликнат сълзи. 
Така че това е ачинтя, обединяване на противоположностите, бхеда-абхеда, щастливо 
и горчиво. Има горчив привкус дори в най-сладките мигове.  

"Плаче непрестанно, а понякога се смее. И пее с цяло гърло и танцува." Имам 
един приятел, той е много специален бхакта; когато трябва да пее, не го прави, а 
когато трябва да мълчи, пее. Винаги наопаки. Но съм сигурен, че това е много свидно 
на нашия Бог, защото Бог не се поддава на опитомяване. Е, има някои неща, които 
могат да Го контролират, но мисля, че не го привлича кой знае колко официалната 
версия. Например, че бхактите трябва да изглеждат по даден начин, да се държат по 
даден начин, че нещо се прави по даден начин… Това е много добре в елементарната 
практика, необходимо е, без съмнение, но когато преминеш границата в известно 
отношение, мисля, че това е истинска посветеност.  

 
 
 

12. Персонализирано предлагане 
 
В обожанието на мурти има толкова много елементи, толкова много мантри, 

мудри и какво ли не – това е една много сложна система. Но какъв е смисълът – да се 
посветиш на Бог. Това е същественото във всички усукани изисквания. Ако знаеш 
всички подробности на пуджата, ако мантруваш всички мантри и направиш всички 
мудри, но пропуснеш да посветиш себе си, тогава това е безполезна практика. Ала дори 
и да не знаеш мантрите или някои изисквания, но направиш нещо с красиви, истински 
и искрени чувства, ще почувстваш резултата. И не само ти, Той също ще почувства 
резултата, също ще го приеме.  

А кое е най-доброто, което бихте искали да предложите? Цветя, храна, светлина, 
аромати, малко бхаджан. Имам един много мил приятел бхакта, който правеше пуджа 
с една голяма гхи лампа, ей толкова голяма, с огромни горящи пламъци отпред. И 
знаете ли, когато той поднася горящите пламъци на Кришна, картината се замъглява и 
всичко сякаш танцува – и той бе много запленен от това. Колкото бхакти има, толкова 
и различни неща обичат да поднасят. Но моето най-любимо приношение е – отвъд 
шестдесет и четирите елемента на пуджа – че което ти харесваш, именно това трябва 
да предложиш. Което е твоето частно, лично, любимо нещо – трябва да дадеш него на 
Кришна. Мисля, че това прави всичко много персонално. Защото официалният списък е 
известен – позвъняването с камбанката преди да влезеш през вратата на храма също е 
приношение към муртите, нали? Или, когато влезеш, да се поклониш – това е друго 
предлагане. Или да направиш пиршество. Или пък да се играе театър – кришна-лила, 
рама-лила; да се спазва екадаши - също. Но какво е вашето предпочитание, вашето 
любимо нещо? Ако дадете и него, според моето разбиране това прави пуджата много, 
много интимна. Това е най-скъпото ми нещо, затова го давам на Теб. Естествено е - 
когато обичаш някого, искаш да му дадеш това, което ти харесва. Единственият 
проблем е ако той не го харесва. Ти обичаш банани и затова подаряваш банани, обаче 
той ненавижда, не може да понася банани. Но какво нещо е любовта! "О, банани, колко 
хубаво! Благодаря ти, благодаря ти! Най ги обичам!" Често се случва. За щастие 
Кришна обича практически всичко. То си е Негово, но щипка преданост, малко от 
солчицата на предаността го прави още по-сладко.  

Знаете, в материалния живот всички харесват персонализираните неща. 
Например, трябва да напишеш личен код за мобилния си телефон, да въведеш парола в 
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компютъра си – персонализирано е за теб, лично за теб. Или пък имената ти са 
гравирани на писалката, или каквото и да е друго – това е моето его, персонализирано! 
Персонализирайте също така и духовните си практики. Това не значи на джапа-
торбичката си да сложите собствената си снимка: "Това си е моята джапа!" Не в този 
смисъл. Но посветете, дайте нещо, искрено. И в повечето случаи това е нещо много 
съкровено. 

Стремете се да персонализирате своето служене, защото тогава то ще бъде още 
по-ценно както за вас, така и за Кришна.  

 
 
 

13. Акордирана хармония 
 

Никога не бива да правим шоу от своята посветеност. Разбира се, ние почитаме 
садху-санга, защото това е поле, ниво, осигурено от Кришна – да служим заедно, да 
живеем заедно, да правим нещо заедно като приношение – но съкровената, лична 
посветеност мисля, че е много важна. И ако имаме същото настроение, ако всички са 
акордирани по един и същ начин, тогава садху-санга ще бъде много хармонична.  

Разбира се, вярно е, че всички идваме с различни концепции. Ние сме отделни, 
уникални личности, всеки е необикновен, няма дори двама с еднакви пръстови 
отпечатъци. Така че дори това е персонализирано, уникално. По същия начин не бихте 
могли да намерите и две еднакви чувства към Кришна. Понеже вие сте уникални, имате 
и определен специален, специфичен набор от изражения на вашите чувства. При все 
това, намираме се на една лодка, в определен смисъл. Така че го има настройването, 
има я садху-санга, има я мисията, така да се каже. Макар да сме различни личности, на 
една лодка сме. Или на една каруца, теглена от коне.  

Така че мисля, че това е персонализирано служене, в което продължаваме с 
медитацията си, но добавяме и още нещо, добавяме личен оттенък на духовните си 
практики. И като ви наблюдавам мисля, че имате много добър шанс да сторите това. 
Може би вие като нация и софийската мисия трябва да имате малко повече контрол и 
малко повече садхана, обаче въпреки това посветеността е по-важна. Но съчетайте 
добрите страни и на двете – тогава ще бъде много ефективно. 

 
 
 

14. Нивото на духовно отъждествяване 
 
"Човешкият ум, задържащ се върху обектите на сетивата, се привързва към 

тях. По същия начин и умът на онзи, който е зает в съзерцание на Мен, ще потъва 
единствено в Мен."56 Това е съвсем практично. Ако си мислите за храна, ще си 
намерите храна, нали? Ако медитирате върху Бога, в крайна сметка ще Го срещнете. 
Дори ако медитирате върху своите лични демони, ще ги срещнете. Способни сте да 
олицетворите страховете си или каквото и да било, и рано или късно заставате срещу 
тях. Но ако се посветим на Кришна, надяваме се, че ще срещнем и Него. "Затова, 
изоставяйки мисълта за нереалните и безсмислени светски обекти, сякаш са видени 
насън или във фантазията, съсредоточи ума си, пречистен чрез преданост към Мен, 
единствено върху Мен. Избягвайки отдалеч компанията на жени, също както и на 
мъже, които се наслаждават на женска компания, овладял ума си, човек трябва да 
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седне на безопасно и усамотено място, и с внимание да мисли за Мен. Няма по-голямо 
страдание и по-голямо оплитане от тези, които възникват в резултат на 
привързаността към компанията на жени, както и на мъже, наслаждаващи се на 
женска компания."57  

Дамите може да се почувстват обидени от това: защо духовно практикуващият 
трябва да избягва компанията на жени? Но всъщност това касае компанията на светски 
жени. Касае също и компанията на такива мъже, които са омотани от светската илюзия 
на половете. В крайна сметка ние не сме нито мъже нито жени. Така че ако има някаква 
критика по отношение на жените или мъжете, тя не ви засяга, защото вие сте духовни 
души, нали? Аз съм атман. Обаче ако се обиждате: "Защо използват такива остри думи 
за жените?!" това означава, че сте в телесно съзнание, че се отъждествявате с жена. При 
всички случаи трябва да положим голямо старание да достигнем до нивото на 
духовното, а не на телесното отъждествяване. Но Кришна казва в "Бхагавад Гита", че 
практиката и отречението ще донесат резултат. Така че ако постоянстваме в духовните 
си практики, а също и ако практикуваме отречение, ще бъдем благословени с 
резултатите.  

 
 
 

15. Все по-нататък и по-нататък 
 
Има една много хубава история с учителя на Садху Махарадж, когато бил много 

стар. И така, случило се точно в този ден да е екадаши. На екадаши обикновено не се 
яде нищо, максимум малко плодове, за да се овладее глада. Разбира се, Бабаджи 
Махарадж много добре знаел това и бил напълно себеовладян. Обаче сутринта на 
екадаши той ядял ориз, дал и чапати – доста странно, необикновено. Гурудев спазва 
обета на екадаши в продължение на сто години, а сега не щеш ли един ден просто яде 
чапати, ориз и дал, които са строго забранени на екадаши! Всички били леко смаяни. 
Мисля, че по това време пристигнал Садху Махарадж и той му казал: "О, колко хубаво, 
че дойде! Ела, хапни с мен прасадам!" Той бил леко шокиран: о, какво да сторя сега, 
защото обетите трябва да се спазват, но когато гуру ти каже: "Направи това!"... Какво 
мислите, как постъпил той? Казал: "Добре, Гурудев, идвам." И започнал да яде дал, 
ориз и чапати на екадаши. Но после дошъл друг един ученик, който бил много 
стриктен последовател на садхана. Бабаджи Махарадж отново казал: "О, колко хубаво, 
че дойде! Ела, присъедини се към нас, приеми прасадам!" Ала той отвърнал: "Днес е 
екадаши врата. Днес не ям." И Бабаджи Махарадж рекъл: "Добре тогава!"  

Така че има различни нива на вършене, действане, присъединяване, разбиране – 
ние не сме еднакви. Онова, което е правилно поведение за един, може да е много 
смущаващо за друг. Разбира се, без съмнение трябва да научим основните правила, това 
изобщо не стои под въпрос. Но виждате как истинският духовен учител създава такива 
условия, че учениците да научат нещо. Можем да кажем, че и двата типа поведение са 
правилни. Единият е по-стриктно по правилата, по-контролиран, което не е лошо. Но 
другият е по-гъвкав, повече следва вкуса. И всъщност, това е потвърдено в шастра. 
Защото в шастра се казва, че екадаши врата е много строг. Обаче можеш да приемаш 
вода, можеш да приемаш мляко, можеш да приемаш плодове, можеш да вземаш 
лекарства, можеш да приемаш маха-прасадам и можеш да приемаш всичко, което ти 
дава гуру. С тези неща не нарушаваш своя екадаши обет. Така че дори да си много 
стриктен в следването на шастра, садхана или каквото и да било, винаги има шанс да 
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сбъркаш. Докато другото решение било от преданост. Разбира се, не се опитваме да си 
намерим извинения как да избегнем малко трудности или тапася. Но мисля, че 
разбирате смисъла – че в някои случаи трябва да изоставим привързаностите си.  

Тази покана от духовния учител всъщност действа на всички нива. Защото на 
практика ние сме привързани към своите материални обусловености. Когато все още си 
извън кръговете на бхактите, те ще те канят: "Ела, присъедини се към нас!" а ти 
казваш: "А, не, зает съм. Имам да правя това, имам да правя онова" – което значи, че не 
си на това ниво. Те те канят от едно ниво на съзнание да достигнеш друго: "Ела! 
Направи една крачка!"  

По същия начин и тази покана е винаги с нас. Винаги вървим все по-нататък и 
по-нататък, точно както в разговора между Махапрабху и Рамананда Рая за това каква е 
целта на живота: "Да направим Кришна щастлив". "Да, прав си, но влез по-надълбоко. 
Коя е следващата стъпка?" Така че това винаги продължава. И накрая Рамананда, макар 
да бил велик пандит, казал: "Има още една стъпка, но няма шастра за нея. Аз знам 
стъпката, но шастра не знае." И какво казал Махапрабху тогава? "Замълчи." Мисля, че 
това е много, много поучителна история. В храма на Шрила Шридхара Махарадж 
бхактите знаят наизуст тази глава от "Чайтаня Чаритамрита" макар да е над триста 
стиха. Защото е толкова важно коя е целта на живота.  

 
 
 

16. Четири вълни на съзнание 
 
"Уддхава каза: "Сега моля Те, разкажи ми, о Боже с лотосови очи, за процеса 

на медитация, посочен в тези стихове. Как и като какъв трябва да Те съзерцава 
търсещият освобождение?"58  

Дотук се възхваляваше отдаването, предаността; сега Уддхава пита за 
медитацията. Смятам, че медитацията е твърде суха в сравнение с отдадеността, затова 
не искам да ви губя времето с нея. Но да продължим ли?  

"Прославеният Бог отвърна: "Седнал на място с умерена височина, нито 
прекалено високо, нито прекалено ниско, с тяло изправено в удобна поза, поставил 
двете си ръце с дланите нагоре, неотклонно съсредоточен във върха на носа и напълно 
овладял сетивата си, човек трябва да прочисти дихателните си пътища чрез процеса 
на контрол на дишането – а именно пурака (бавно вдишване), кумбака (задържане на 
дъха) и речака (бавно издишване), и трябва бавно да практикува същото в обратен 
ред."59 

И така, какво е това? Това е позата за медитация с кръстосани крака и контролът 
на дишането. Ако видите, да речем, практикуващите дзен, те правят това – поставят си 
ръцете много чинно в скута и медитират. Обаче, знаете, в медитацията, особено ако не 
си достатъчно обучен, понякога тялото дава сигнали: "Толкова си спокоен, толкова си 
близо до заспиване…" и понякога дзен практикуващите заспиват. Те седят в редици в 
залата за медитация, обаче учителят не спи. Той върви нагоре-надолу и проверява кой 
дреме. И има голяма тояга. Само щом потънеш дълбоко в медитацията си…… 

 Но какво се случва? Всъщност практикувате правилно. Сънят е различно ниво 
на съзнание в сравнение с будното състояние. Така че когато започнете да практикувате 
даден вид медитация и отидете на различно ниво на съзнание, съзнанието ви ще се 
промени. Колкото и да е странно, знаете ли колко различни нива на съзнание са 

                                                 
58 "Шримад Бхагаватам" 11.14.31 
59 "Шримад Бхагаватам" 11.14.32-33 



 76

установили психолозите? Има четири вълни, които могат да бъдат измерени, в които 
амплитудите са различни. Странно, че и Ведите описват четири нива на съзнание – 
будно, сън със сънища, дълбок сън без сънища и четвъртото състояние. Какъв добър 
паралел между научните изследвания и древната йогийска мъдрост! Различни нива на 
съзнание. Затова ако практикуваме, функциите на тялото и ума ще се променят, в това 
няма съмнение. Но ако не владеете напълно ситуацията, може да заспите; ако я 
владеете няма да заспите, а ще достигнете до още по-будно съзнание, което вече е 
духовно. 

 
 
 

17. Нищо не липсва 
 

Понякога в кръговете на предаността хората се боят от йогийските практики. 
Пазят ги в тайна. Наскоро чух следното: "Представяте ли си, Рупа Госвами също е 
практикувал контрол на дишането, пазете това в тайна!" Защо? Защо е такава голяма 
тайна? Защото останалите също ще се опитват да контролират дишането си, умът им 
ще функционира по-силно и ще са по-жизнени? 

Яшода: Аз се чудя защо в бхакти-практиките никога не се споменава контрола 
на дишането?  

Тиртха Махарадж: Не е вярно, споменава се, ние го практикуваме всеки ден, 
специално сутрин: "Самсара даванала лидха-лока…" Говоря сериозно! Наблюдавам 
през последните няколко години, но не съм открил практика, която да не е включена в 
естественото обожание и в ежедневния режим на преданоотдадените. Не можете да ми 
покажете такава.  

Яшода: Имам предвид тези, които бяха споменати – кумбака, речака… които 
съм чувала преди в хатха-йога практиката.  

Тиртха Махарадж: Ако пеете бхаджан, това е най-добрият контрол на 
дишането, малко по-висока степен на речака. Има го. Е, повтарянето на махамантрата 
е малко различно в това отношение, защото обикновено ние не го свързваме стриктно с 
процеса на дишането, но той също присъства. Не правихме ли последния път в София 
такъв експеримент – какви звуци долавяте в пулса си? Кой говори на тази тема? Никой. 
В никоя друга школа не става дума за това.  

Но ако искате да чуете още за медитацията, нека дочетем тези стихове тук: 
"Започвайки от муладхара-чакра, човек трябва да предвижва жизнения дъх неспирно 
нагоре като фибрите на лотосово стъбло, докато не достигне сърцето, където се 
намира свещената сричка ом като звукът на камбана."60 И така, с жизнения дъх, с 
прана, трябва да визуализираме ом, да проявим ом в гръбначната колона и от 
муладхара, най-долната чакра, да го издигнем до високите коронни чакри. "Оставайки 
съсредоточен в омкара, човек трябва внимателно да практикува системата пранаяма 
по десет пъти при всеки изгрев, пладне и залез. Така след един месец той ще е овладял 
жизнения дъх."61 Не е кой знае колко сложно.  

А какъв е контролът на дишане на брамините? По три пъти на ден, какво е? 
Това е мантрата Гаятри, която издига съзнанието. Защото каква е целта на контрола на 
дишането? Да се издига жизнената енергия на все по-високи и по-високи нива в чакра 
системата, нали? Ако мантрувате своята Гаятри, незабавно ще се свържете със 
светлината, с божествената светлина. Така че какво липсва? Нищо, нали?  
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18. На лотосовия трон на сърцето 

 
"С полу-притворени очи и поглед, съсредоточен във върха на носа, буден и 

бдителен, човек трябва да медитира върху лотосовото цвете, намиращо се в сърцето. 
Този лотос има осем листенца и е разположен върху изправено стъбло. Човек трябва 
да медитира върху слънцето, луната и огъня, поставяйки ги едно след друго в 
тичинката на това лотосово цвете. Като постави Моя трансцендентален образ в 
огъня, той трябва да медитира върху него като най-благотворната цел на всички 
медитации."62 

Английският е малко усукан, но за какво става дума тук? Вашето сърце е 
лотосово цвете. Поставете слънцето, луната и огъня на този лотосов трон, а в средата 
настанете Кришна. Какво представляват слънцето, луната и огъня? Те са наричани 
"свидетели", те виждат всички човешки дейности, затова присъстват тези очевидци – 
слънцето, луната и огънят. Добавени са още брамините, гуру и звездите – те виждат 
всичко. Всички тези природни елементи трябва да присъстват, и разбира се те, без 
съмнение, са представители на Кришна. Така че трябва да ги има в сърцето ни.  

Ако навлезете още по-надълбоко в символиката, тогава слънцето има 
божествената мъжка функция, като цар; луната е пазителка на тайните – артистичните, 
поетични, мистични преживявания; а огънят е връзката между земята и небесата. По 
такъв начин може да включите всичко в тази визуална медитация на трона на сърцето. 
А в центъра трябва да се намира Кришна. Обаче в какъв облик – това се описва по-
нататък.  

"Образът Ми е със съвършени пропорции, изящен и приветлив. Притежава 
четири красиви продълговати ръце, очарователна, прекрасна шия, хубаво чело, чиста 
усмивка и сияйни обеци с формата на акули, висящи от две равномерни уши. Този 
духовен образ е с цвета на тъмен дъждоносен облак и е облечен в златисто-жълта 
коприна. Гръдта Му е обител на Шриватса и на богинята на щастието. Този образ е 
украсен с раковина, диск, боздуган, лотосово цвете и гирлянд от горски цветя. Двете 
лъчисти лотосови стъпала са нагиздени с гривни и звънчета, а снагата е украсена със 
скъпоценния камък Каустубха, наред с блестяща корона. Бедрата са накичени с 
красив златен колан, а ръцете са украсени с различни гривни. Всички крайници на този 
прекрасен образ пленяват сърцето, а лицето Му е разхубавено от милостивите Му 
погледи."63 

И така, този образ на Кришна трябва да призовем на лотосовия трон на сърцето 
си. Затова можем да кажем, че това е инструкция за медитация: опитайте се да откриете 
своя Бог такъв – очарователен, красив, привличащ.  

Яшода: Бяха споменати четири ръце?  
Тиртха Махарадж: Тук ръцете са четири, защото това е процес на йога, на 

медитация, нали така? Кришна дава малко остатъци и на йогите.  
"Отдръпвайки сетивата от обектите им с помощта на ума и отделяйки ума 

от всички обекти с помощта на интелекта, който е кочияшът в колесницата на 
тялото, мъдрият човек трябва да го насочи към Мен."64 Това е много известна 
метафора, сравняваща тялото с колесница, конете със сетивата, юздите с ума, 
колесничаря с интелекта, а душата с пътника в колесницата. 

                                                 
62 "Шримад Бхагаватам" 11.14.36-37 
63 " Шримад Бхагаватам " 11.14.38-41 
64 " Шримад Бхагаватам " 11.14.42 
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И така, това е техническо описание как да практикувате своята медитация. Но 
каква е нашата практика? Така да се каже подобрение на всички тези технически 
детайли – арча-виграха. Защото в арча-виграха виждате пленителната форма на Бога и 
можете да бъдете лично привлечени към Него.  

 
 
 

19. Мистична прозорливост 
 
"Върховният Бог каза: „Мой скъпи Уддхава, мистичните съвършенства на йога 

се придобиват от онзи йоги, който е овладял сетивата си, успокоил е ума си, 
контролирал е дишането си и е съсредоточил ума си върху Мен. Шри Уддхава каза: 
„Скъпи Боже Ачюта, как може да се постигне мистичното съвършенство и какво е 
естеството на това съвършенство? Колко мистични съвършенства има? Моля Те, 
обясни ми тези неща. Нали Ти си този, който дарява всички мистични 
съвършенства.“65  

И така, ако практикувате йога, ще постигнете нещо. Щом има действие, ще има 
и последица; щом има някаква практика - някакъв резултат, някакъв плод също ще 
последва. Ако практикувате мистична йога, ще се сдобиете с определени мистични 
сили. Ако практикувате бхакти-йога, ще имате бхакти сили – постижения, основаващи 
се на духовна връзка, на връзката на божествена любов към Върховния. Но тук са 
описани сиддхите: 

"Върховният Бог каза: „Майсторите в системата йога заявяват, че има 
осемнадесет вида мистични съвършенства и медитации, от които осем са основни, 
тъй като подслонът им е при Мен, а десет са второстепенни, тъй като се проявяват 
от материалното качество добро."66  

Тук са споменати осемнадесет сиддхи. Постигналите съвършенство същества 
притежават тези йогийски сиддхи и се казва, че най-незначителното мистично 
могъщество е способността да се вижда миналото, настоящето или бъдещето. От това 
отново виждаме колко сложна и подробна е цялата тази система. Защото обичайно ако 
хората смятат, че някой вижда бъдещето или миналото, казват, че това е много висша 
мистична сила, нали? Когато хората са в несигурна ситуация и не знаят какво ги чака 
или пък имат някакъв проблем, те отиват при гадател, който им предсказва бъдещето и 
прочита миналото им; тогава го смятат за велик мистик. Но тук, виждате, това се счита 
за нещо съвсем незначително.  

И тъй като всички ние сме духовно практикуващи, също би трябвало да можем 
да виждаме миналото, настоящето и бъдещето. Как да направим това? Бхактите не се 
стремят кой знае колко към тези мистични прозрения. И така, притежават ли те 
мистична прозорливост или не – какво е вашето мнение? Обикновено другите виждат с 
очите на мъдростта – гяна-чакшус. Но преданите виждат с шастра-чакшус, с очите на 
писанията. А в тях се съдържат и миналото, и настоящето, и бъдещето. Освен това ние 
имаме убедеността, че каквото и да ни е дадено от Върховния Бог, то е за наше добро. 
Затова нямаме нужда да знаем кой знае колко бъдещето, защото каквото и да ни 
предстои, трябва да го приемаме като един вид благословия, като вид поука от 
Върховния. Така несигурността, произтичаща от неясното бъдеще, изчезва. Каквото и 
да ни поднася животът, то е закономерна характеристика и необходима съставка на 
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нашето развитие, на духовния ни напредък. Така че всичко зависи от съзнанието, 
всичко зависи от отношението, което развиваме спрямо нещата. 

 
 
 

20. Сиддхите в светлината на бхакти 1 
Прашинка 

 
Сега нека поговорим за сиддхите: "Анима – да намалиш тялото си до 

размерите на атом, да се смалиш; махима – да увеличиш тялото си до гигантски 
размери. И третото е лагхима – изключителна лекота на тялото – тези три се 
отнасят до тялото."67 Малко, голямо и леко.  

Тъй като ние практикуваме друг вид йога, бхакти-йога, какво е анима-сиддхи за 
един ваишнава? Какво е смаляването на тялото за един ваишнава? Това е смирението – 
когато сме толкова дребни, толкова незначителни, по-малки дори от атом. Това е 
нашето анима-сиддхи. И ако си спомняте красивото напътствие на Шри Чайтаня 
Махапрабху: "Моля Те, направи ме прашинка в лотосовите Си нозе"68 – ето 
обяснението как да постигнем такава позиция на смирение. А това, така да се каже, е 
нашата крайна цел – да постигнем позицията да докосваме лотосовите нозе на Бога. 
Обикновено прашинките не се считат за кой знае колко ценни, но макар и да не са 
ценни, от божествения досег те стават славни. По същия начин, въпреки че ние 
сътворяваме своя собствена вселена и се въртим около себе си, сравнена с гигантската 
вселена тя е съвсем, съвсем незначителна. При все това за нас, незначителните живи 
души, Той е най-важният, или по-добре да кажем, Тя е най-важната. Това е нашето 
анима-сиддхи – способността, мистичната сила да ставаме нищожни като прашинки.  

Но има и друго сиддхи – това е махима-сиддхи, грамадността, придобиването на 
гигантски облик. Как се постига това в бхакти-йога? Чрез посветеност? Умножавате 
тялото си, за да служите по-добре? Онези, които са опитни в духовната практика 
казват, че например в един истински посветен бхаджан или киртан можете да усетите 
как тялото ви нараства. Чувствате като да се разширявате. Така че нашите практики 
също донасят мистични преживявания на онези, които са присъствени, които участват 
активно в тези практики в настроение на дълбока посветеност.  

Също и лагхима, когато сякаш летиш; ако посветиш някоя мъничка дейност на 
Кришна се чувстваш, като че летиш. Всички тези мистични преживявания могат да 
бъдат изпитани от истински практикуващия бхакти. 

 
(следва продължение) 
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21. Сиддхите в светлината на бхакти 2 
Междузвездна катастрофа 

 
 (продължава от предишния брой) 
 

"Прапти се състои в установяване на връзка с цялото творение във формата 
на съществата, управляващи тези сетива." Да постигате целите си – това е прапти. 
"Пракамя означава способността да се наслаждаваш на удоволствия, които могат да 
бъдат видени и  почувствани само в подземните светове." Пракамя идва от кама, 
желание; камя е онова, което е желано. Така че ако имате някакъв желан обект, 
пракамя означава да се доближите до този обект – дори такъв, за който може да се чуе 
само във висшите сфери и който може да се види само в отвъдните светове. Това е 
друго сиддхи – постигаш наслаждение, радваш се на желаното. "Ишита представлява 
способността да накараш мая и други подчинени енергии да функционират по волята 
ти." Ишита-сиддхи е когато желанията ти се сбъдват, когато можеш да влияеш на 
останалите да действат по определен начин. И виждате колко е трудно това сиддхи да 
се прояви. Защото майката иска да наставлява и да повлияе на детето по даден начин, 
обаче не става така. Колкото и да се стараете, то ще тръгне по собствен път. Много е 
трудно да се дават насоки по правия път. Но съществува такова сиддхи. А майките и 
бащите – не зная как, чрез някакви мистични практики – постигат това сиддхи в крайна 
сметка да могат да наставляват децата си по хубав начин. "Вашита означава липса на 
привързаност към чувствените наслади, а осмото сиддхи е камавасайита, според 
което човек е способен да се наслаждава до най-висш предел на удоволствието, което 
търси. Тези осем сиддхи, о благородни, се считат за естествени за Мен и 
ненадминати."69 

И така, тези основни сиддхи – осемте основни сиддхи – са естествени за Кришна 
и това са елементарните фази на сиддхите. Последното, камавасайита, е най-висшата 
способност, която една джива може да достигне. Казва се, че дживите могат да 
създават дори светове – определени райони или определени планети, така да се каже. 
Точно както ние сме си сътворили собствени вселени, защото всеки се върти в 
собствената си малка вселена – мислейки си: моят живот е най-великият, моите 
притежания са най-върховни, моите постижения са най-добрите. Можем да наречем 
това индивидуални вселени, частни вселени. Но когато видите, че ближният също си е 
създал подобна индивидуална вселена, тогава сте изненадани. Когато тези вселени се 
сблъскват, това е междузвездна катастрофа – сблъсък на егота, на его-вселени.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

22. Сиддхите в светлината на бхакти 3 
Липса на глад и жажда 

 
(продължава от предишния брой) 
 
"Другите десет сиддхи са: липса на глад, жажда, старост и т.н. в това тяло." 

В класическите йогийски писания се описва как да удължиш живота си като си режеш 
езика и си го напъхваш назад в гърлото, като блокираш въздушните пътища, като 
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вдишваш прана и извършваш някаква медитация – по този начин можеш да живееш 
двеста години и повече. Но по каква причина? Просто, за да практикуваш това 
задържане на въздуха? Двеста години?! И таз добра! Но определено и в "Ишопанишад" 
също пише, че ако човек следва дхарма практиката, препоръчана от Бога, може да 
изкара сто-двеста години. Така че ако живеем според принципа да приемаме онова, 
което е предназначено за нас, без да копнеем за нещо друго, ще можем да водим много 
удовлетворен и спокоен живот и ще се радваме на божествената подредба и на 
осигурената ни божествена грижа.  

Отсъствие на глад и жажда; когато опитате мъничко да погладувате, ще видите 
колко ненужна енергия вкарваме в тялото си. Защото обикновено хората чувстват, че 
ако продължат да постят, вече не са гладни. Понякога движенията се забавят, но пък се 
проявява друг вид енергия. На практика ние използваме тялото по много неправилен 
начин. Например, когато гори огън и сложите твърде много дърва, пламъците почти 
стихват. По същия начин действа и храносмилателният огън и ако непрестанно сипвате 
много неща в този огън, той функционира по-бавно и му е нужно повече време да 
смеле храната. Затова понякога е добре тялото да има почивка. Освен това постът, 
въздържането от храна и вода, също е много добър за постигане на различно състояние 
на съзнанието. Защото обикновено се намираме твърде много под контрола на сетивата, 
във властта на глада или на това да засищаме жаждата и глада. Затова ако се опитате да 
овладеете, да намалите донякъде тези телесни инстинкти, ще видите, че ставате по-
отворени, по-чувствителни за духовните неща. Ще станете по-възприемчиви за 
духовните впечатления. Виждал съм един мой приятел, който практикуваше този тип 
пречистване, като пиеше само вода за дълъг период от време и дори нравът му се 
промени. Преди това непрекъснато се подбиваше с някого, така че не беше лесно в 
неговата компания, но в този период беше станал много мек, много нежен, много мил 
човек, флегматичен, спокоен. Така че дори характерът се повлиява от практиката, която 
следвате и разбира се от храната, която ядете. Ако се храните със страстна храна, най-
вероятно ще станете страстни. Ако се храните със саттвична храна, тогава, да се 
надяваме, ще станете саттвични. Но ако ядете прекалено много туршия, ставате 
кисели.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
23. Сиддхите в светлината на бхакти 4 

Съвършенство, използвано погрешно, е гибелно 
 
(продължава от предишния брой) 
 
Следващото: "Способност да се вижда и чува от необичайно разстояние." 

Мистично проницание или да се чува и вижда на големи разстояния. "Движение със 
скорост, нарастваща по собствената воля" И тук не става въпрос за модерни коли. 
След това: "Приемане на облик според желанието." И така, можете да променяте 
образа си. В наши дни материалната наука, новият тип медицина и пластичната 
хирургия осигуряват това – каквото ни е дадено от природата ни се струва малко, 
затова дайте да добавим още силикон. Или пък се появяват бръчки – хайде да ги 
изгладим; или каквото и да е друго. Дори са способни да променят пола на тялото. Така 
че не е кой знае какво чудо, че телата могат да се променят. Духът е един и същ, но 
тялото се променя. Хората правят какво ли не, само и само да се наслаждават повече на 
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живота. Дадено им е определен вид тяло, обаче те си казват: "Не, искам друг тип! Може 
би жените изпитват повече наслада, затова искам да стана жена." Тогава се прекрояват 
малко тук и там, започват да си слагат лак на ноктите, да ходят на фризьор, и той – или 
тя, не знам вече - се чувстват щастливи. Онова, което йогите постигат по мистичен 
начин, ние се стремим да постигнем по механичен път; а това е много грозно, много 
отблъскващо. Онова е мистично могъщество. И виждаме как с напредъка на Кали-юга 
от по-фините, по-деликатни методи деградираме до съвсем елементарни, груби методи, 
с които целим да постигнем нещо подобно. То не е същото, защото сега основната цел е 
как да се наслаждаваме на повече удобства. По онова време целта е била напълно 
различна. Стремели са се да служат по-добре, или пък са искали да изследват по-
задълбочено, или са искали да говорят езика на животните, за да ги разбират по-добре – 
каквото и да е. Имали са по-фини, по-висши, по-духовни цели. Сега човечеството има 
съвсем елементарни цели.  

"Да напускаш своето тяло и да влизаш в чуждо тяло." Звучи смахнато да 
влезеш в тялото на друг човек, да обсебиш тялото на друг човек. Затова трябва да 
бъдем внимателни с онези, които притежават подобни мистични сили. Веднъж Гурудев 
и някои бхакти посетили Индия и видели един йоги в клетка под земята. Имало дупка в 
земята и отгоре нещо като решетка, и този йоги практикувал тапася под земята. Някои 
от хората не го приели много насериозно, смеели се и му се подигравали, но Гурудев ги 
възпрял и им казал: "Недейте. Внимавайте. Този човек е могъщ мистик и ако вземе да 
ви прокълне, с вас е свършено!" Затова е по-добре да уважаваме хората, които 
притежават свръхсили. Макар нашият път да не е такъв, при все това уважаваме 
практиките им, уважаваме техните отречения и убеждения, защото те са способни да 
правят толкова много неща, които ние не можем. Тъй или инак, Кришна винаги закриля 
предания, но при все това не бива да даваме прекалено много поводи на Кришна да ни 
пази. Недейте да създавате главоболия на Кришна, понеже сте направили някоя глупост 
и после Той трябва да ви защитава.  

"Седем – да издъхнеш по собствена воля; осем – да участваш в забавленията на 
боговете с апсарите, райските нимфи; девет – постигане на желаните цели; и десет 
– да упражняваш власт, която не среща никъде пречки." И така, оттук виждаме, че 
желанията и амбициите, наклонностите на душата нарастват, или можем да кажем, че 
нарастват прекалено, и те могат да достигнат до някои необикновени сили и ситуации, 
в които да въздействат на останалите, да прехвърлят волята си върху останалите, да 
влизат в телата им, в умовете им. Това може да се прави по чист начин, а може и по 
левашки начин. Защото всъщност как се нарича прехвърлянето на определена енергия 
или влизането във физическо-умствения комплекс на някого? Нарича се приятелство, 
нарича се семейни връзки, нарича се общуване, нали? Защото ако срещнем някой, 
който е важен за нас, той или тя ще влязат в структурата на тялото и ума ни. "Той е в 
сърцето ми, аз винаги мисля за него," нали? Така че това е естествено. Но когато 
използвате това с някаква неясна цел или имате заден, скрит мотив, тогава не се 
препоръчва.  

Сиддхи означава съвършенство. Но оттук разбирате, че съвършенство, 
използвано по неправилен начин, е гибел, то не е съвършенство. То е много опасно. 
Затова ако се отдадем под божествена закрила, тогава дори да има някаква атака или 
опасност отвън, ще бъдем защитени от Върховния Бог. Разбира се, понякога може да 
получите урок какво означава това – просто за да добиете впечатление що за влияния 
или опасности съществуват в живота. Но като цяло преданият винаги се намира под 
закрилата на божествената грижа.  

 
(следва продължение) 
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24. Сиддхите в светлината на бхакти 5 
Не  само мирен, но и любящ свят 

 
(продължава от предишния брой) 
 
В началото видяхме, че определени сиддхи можете да преживеете в ежедневната 

си практика, като мантруване и бхаджан – можете да се почувствате по-малки или по-
големи, проникващи или разширяващи се. Но какво да кажем за сиддхи като: "моето 
желание никога не среща пречки, мога да се наслаждавам на живота по райски начин 
или мога да въздействам на останалите" – трябва ли да развиваме подобни сили или тях 
ги има, или липсват? Какво е положението с тях?  

Кришна Прия: Не мисля, че трябва да развиваме такива сили.  
Тиртха Махарадж: Тогава какво трябва да развиваме?  
Кришна Прия: Любов и преданост. 
Тиртха Махарадж: Звучи като по-добра опция. Защото за някои сиддхите са 

желана цел – крайното, най-висше постижение. За други сиддхите са по-скоро 
вторичен резултат. Те не се стремят към сиддхи, а към по-висши идеали, пък 
междувременно сиддхите се развиват по автоматичен начин. Разбира се, не бива да си 
мислим: "О, аз притежавам всички сиддхи, защото съм добър преданоотдаден." Но 
определено е толкова логично и същевременно толкова трансцендентално, че ако се 
намираме под закрилата на по-висша сила, тогава по-низшите сили не могат да ни 
досегнат. Или ако сме посветени на най-висшето ниво, автоматично ще постигнем 
всички блага на по-низшите нива. Нали, ако посещавате университет, значи вече сте 
усвоили познаването на азбуката. Така и ако култивираме най-висшето постижение – 
не сме догматични, но божествената любов е най-висшето постижение, няма нищо по-
удовлетворяващо от божествената любов, от према-бхакти – тогава всички останали 
предходни стъпки са включени там. По този начин бхактите може да притежават и да 
прилагат някои мистични сили, в случай, че това е необходимо за служенето или за 
мисията.  

Понякога се молим за такива мистични сили: "О, Господи, днес има толкова 
много служене! Моля Те, дай ми четири ръце, да успея да го свърша!" Или пък: "Не 
може ли да ми дадеш още едно тяло, за да продавам книгите?" Понякога се молим за 
такъв тип благословии.  

По-нататък се казва: "По-незначителните сиддхи са: да знаеш неща свързани с 
миналото, настоящето и бъдещето; да оставаш незасегнат от двойките 
противоположности като горещина и студ, радост и мъка, одобрение и порицание. 
После: да четеш мислите на другите; да неутрализираш силата на огън, слънце, вода 
и отрова; и никога да не бъдеш побеждаван от никого."70 Мисля, че тези по-
незначителни сиддхи са много полезни. Да четеш мислите на другите – е, това не 
винаги е кой знае колко приятно, но може да бъде полезно. Защо? Защото по този 
начин можете да разбирате другия по-добре. Хубаво е, че нещата са наредени така, че 
обикновено не четем мислите на останалите, нали? Мисля, че това прави света по-
мирно място. Но ако имате тази способност да сте толкова състрадателни, толкова 
любящи, толкова открити, че да можете да почувствате от какво се нуждае другият 
човек, мисля, че това ще направи света по-добър. Това прави света не просто мирен, но 
и по-любящ, повече намиращ решения за проблемите на хората. Това на мен ми харесва 
и ми се струва много благотворно – да четеш мисли на основата на състраданието. Ако 
можем да четем мислите, чувствата, проблемите на другите – това е първата стъпка към 

                                                 
70 "Шримад Бхагаватам" 11.15.8 
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разрешаването на проблемите, към разрешаването на страданията: трябва да разбираме 
другия човек. Това е най-първото: слушай, разбирай, обичай. Това са трите основни 
стъпки в духовните задължения.  

 
(следва продължение) 
 
 
 
 

25. Сиддхите в светлината на бхакти 6 
Парама-сиддхи 

 
(продължава от предишния брой) 
 
 
Да се неутрализира силата на огън, слънце, вода и отрова – е, тъй като Кали-юга 

напредва, мисля, че трябва да развием подобни сиддхи. Защото слънцето жари толкова 
силно през последните години, че овцете в Перу и Аржентина ослепяват от ярките му 
лъчи. Или ако прекалено много се излагате на слънчевата светлина се разболявате от 
рак на кожата; има и много други примери. А да се неутрализира вода и отрова - в 
повечето градове, в повечето страни не можете да пиете водата, тя е просто отровна. 
Или пък пиете вода от крана и мъжът поглъща толкова много женски хормони, 
намиращи се във водата, че скоро се превръща в жена. Налага се да неутрализираме 
много неща, затова отново казвам, че подобни мистични сили стават много полезни.  

Следващото сиддхи: никога да не бъдеш побеждаван от никого – звучи добре. 
Особено в тази епоха на състезателен дух, ако не се страхуваш, че ще бъдеш победен от 
когото и да е, това е важно сиддхи. Винаги да бъдеш пръв.  

Но това са незначителни неща. "Тези са типичните сиддхи, произтичащи от 
йогийското съсредоточаване, споменати от Мен. А сега чуй кои сиддхи чрез какъв 
метод на концентрация се добиват и как. Онзи, който насочва ума си, отъждествен с 
фините елементи, върху Мен като душа във фините елементи, и Ме обожава 
единствено в тази форма, се сдобива с Моята сила да приема размера на атом и 
затова получава способността да влиза дори в парче камък."71 

И така, който се съсредоточава и концентрира върху фините елементи и обожава 
Кришна в тях, т.е. във формата на фините елементи, е способен да се смалява. Но ние 
обсъждахме нашите начини за практикуване на тези сиддхи и постигането им, като това 
да си вършиш служенето, да се упражняваш в смирение, да посвещаваш себе си. 
Мисля, че можем да спрем дотук, възхвалявайки пътеката на отдадеността – защото 
пътеката на отдадеността ще ви даде всички сиддхи, и дори повече – тя ще дари парам-
сиддхи, най-висшето съвършенство. Тъй като Шрила Бхактивинода Тхакура го е казал 
много красиво: баката-сева парама-сиддхи – най-висшето съвършенство е да служиш 
на преданоотдадените. Така че каквито и версии да имат йогите за това сиддхи или за 
онова сиддхи, за нас главното съвършенство е любящото служене на Върховния Бог, на 
Божествената Двойка и на слугите на Върховния Бог. Затова – баката-сева парама-
сиддхи. Джай Радхе! Хари Хари Бол! 
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26. Предаността не зависи нито от сиддхите, нито от грешките 

 
 

Крипадхам: Гурудев, задължително ли е всички сиддхи да присъстват у онзи, 
който е постигнал съвършенство? 

Тиртха Махарадж: Не е задължително.  
Крипадхам: Например, ако някой е преданоотдаден, няма значение дали 

притежава сиддхи или не? 
Тиртха Махарадж: Да. Защото сиддхите са като способността да пееш – един 

го може, друг също го може, но не чак толкова добре. Така че това е второстепенно, 
страничен ефект на духовната цел. А ако някой притежава сиддхи, това не значи, че е 
духовно извисен.  

Крипадхам: Това беше въпросът ми. Предаността не зависи от сиддхите.  
Тиртха Махарадж: Предаността не зависи от сиддхите, тя не зависи нито от 

светлинното шоу, нито от дима. При все това трябва да уважаваме постиженията на 
хората. Обаче трябва да сме способни да видим истинската същност на тези сиддхи. Но 
дори и в авторитетите йога практики знаят, че това не са цели, а инструменти, с които 
да се постигне нещо друго, нещо по-висше. Затова не бива да разбираме неправилно 
тези практики, те не са цели сами по себе си, а по-скоро са инструменти за постигане на 
амрита, вечността, или за откриване на пътя, водещ вън от тази материална вселена, за 
получаване на освобождение – основно такива са целите на мистичните йога практики.  

Крипадхам: Гурудев, как е възможно някой да постигне подобни сиддхи, а да ги 
използва за недобри цели? Защо Бог му дава такива сили? 

Тиртха Махарадж: О, Бог много лесно дава тези дребни, незначителни неща, 
които с лекота могат да бъдат добити. Обаче бхакти – това се добива трудно. Когато 
казваме, че Кришна удовлетворява всички желания, не си мислете, че Той 
удовлетворява само вашите предани желания. Ако другите хора желаят други неща, 
Кришна им ги дава. Той осигурява всичко. Каквото ти харесва, можеш да го имаш. 
Това е Вселенският Мол – каквото ти се нрави, получаваш го. 

Крипадхам: Ако някой иска да бъде преданоотдаден, но желанието му не е 
толкова силно колкото желанието на друг, който иска могъщество – кое желание Бог 
ще удовлетвори по-лесно?  

Тиртха Махарадж: За Него е лесно да удовлетвори всяко желание. Но тъй като 
Кришна е благоразположен към Своите предани, пристрастен е към тези, които Го 
обичат, затова казвам, че Той ще намери начин да привлече онзи мързелив 
преданоотдаден. 

Крипадхам: Питам, защото ние понякога се стремим да действаме като 
преданоотдадени, но много често попадаме в мая, в лицето на някой представител на 
мая, като някой силно привлекателен мъж ли жена, кама. И се чудя как Кришна 
предпазва подобни хора и кой е правилният начин те да не се поддават на влияние.  

Тиртха Махарадж: В предишната глава се обсъждаше тази тема, защото, 
помните, там се казваше, че понякога не сте избавени от властта на гуните и на други 
влияния. Обаче преданият като цяло не попада под тяхно въздействие. Понякога го 
надмогват, но като цяло не - не през цялото време, не по кое да е време. Защо? Заради 
посветеността. И така, посветеността е толкова могъща, предаността е толкова могъща, 
че в крайна сметка ще освободи и спаси човека от това обусловено състояние. В това е 
въпросът. Затова ние вярваме в посветеността в служене на Кришна, винаги оставайки 
под водачество, под закрила, мантрувайки имената, извършвайки служенето си, 
общувайки с бхактите, изучавайки писанията – нещата, които са споменати като 
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основни принципи в нашия духовен живот, никога не бива да ги изоставяме! Защото 
това означава, че съм се посветил, извършвам своите приношения към Кришна, а 
резултатите оставяме на Него – каквото ни даде, приемаме. Ако се грижи добре за нас, 
приемаме; ако имаме някакви проблеми, също приемаме – това е заради предишните ни 
дела, които сега дават плод. Така че дори и да се случи пропадане, не бива да се 
обезкуражаваме и обезсърчаваме – продължавайте да служите във ведро настроение, 
щастливи, блажени, дори и да знаете, че сте направили някакви грешки. В някои 
отношения не сме сто процента чисти, обусловени сме от определени предишни 
трудности и ограничения. Не бива да се потискаме от това, но по-добре да 
продължаваме със служенето и да се молим за пълно пречистване. Защото Кришна 
може да ни спаси за един миг, за една секунда. Това не е кой знае каква голяма работа 
за Него. Ние единствено трябва да изразим своята готовност когато Той ни призове. 
Мисля, че това е подготовката, това е времето на садхана – трябва да сме готови, 
трябва да се подготвим да тръгнем веднага щом ни повика.  

 
 
 

27. Цел, към която да се стремим 
 
"Защото ако Аз някога пропусна да изпълня предписаните си задължения, о 

Партха, несъмнено всички хора ще последват пътя Ми."72 
Върховният Бог дава законите, Той е отвъд законите. Той няма какво да върши в 

този свят, ала при все това действа. Обсъждали сме с какви дейности се занимава – 
освен сътворението и подобни повърхностни неща – и сме стигнали до заключението, 
че основните занимания на Кришна са, например, да се грижи за кравите, да тича насам 
натам, да вика в празни кладенци и т.н. Това е много важно! А също и да свири на 
флейта и да танцува в кръга раса. Но за да не смущава човешките същества, понякога 
Той извършва и някои обикновени дейности. Защото ако Той не действа, всеки ще си 
рече: бездействието е пътят!  

В следващия стих се казва: "Ако Аз не изпълнявах предписаните си задължения, 
всички тези светове биха се сринали в разруха. Бих станал причина за създаването на 
нежелано население, и по такъв начин бих смутил мира на всички живи същества."73 

Хората могат да бъдат считани за партньори или отражения на божественото 
същество. И ако този пример важи за Кришна, значи важи и за нас. Това означава, че 
ако вие не изпълнявате предписаните си задължения, тогава рухването на света е 
сигурно. И ще се появи нежелано население. И със спокойствието на всички живи 
същества ще е свършено.  

Как мислите, спокойствието на живите същества осигурено ли е? Зависи от 
нашата реализация. Ако гледаме реалностите в живота можем да кажем "не е". Ако 
гледаме надеждата на човечеството, казваме "и да, и не". Но ако говорите откъм 
оттатъшната страна – тогава е! Затова дейността е нужна за поддържането на мира, за 
поддържането на бъдещето на света и също за изпълнението на предписаните 
задължения.  

Само по себе си това е цел, към която да се стремим. Защото тези правила идват 
пряко от Бога и ако изпълнявате Неговата воля, всичко ще бъде осъществено. 
Постигнете ли Него, постигнали сте всичко. Познаете ли Него, познали сте всичко. По 
такъв начин изключителната преданост към Кришна всъщност ще включва всичко. 
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Защото Кришна, Върховният Бог, не е обикновен човек. Ако съсредоточиш вниманието 
си върху нещо изцяло, има опасност да се ограничиш. И тогава можем да кажем: "О, ти 
си станал фанатик." Или: "Изгубил си нещо." Но ако влезеш в близък досег с 
изначалния извор на цялата вселена, на цялото битие – какво можеш да изгубиш? 
Затова изпълнението на предписаните задължения е славно само по себе си. Какво да 
говорим за осигуряване на спокойствието на всички живи същества! Защото не 
забравяйте, ако сте близо до Бог, сте близо до всички. Ако живеете за себе си, не 
живеете за никого, но ако живеете за Бога, живеете за всички.  

Затова такъв вид служене е много славно. 
 
 
 
 

28. Златна дрямка 
 

За да осигурим мира на цялото човечество, трябва да сме реалисти и идеалисти 
едновременно. Реалисти в смисъл да казваме на крадеца "крадец", да казваме на 
илюзията "илюзия"; а идеалисти в смисъл да подкрепяме вярата на хората. Понякога 
вярата също е илюзия. На хората им харесва да ги мамят. Този свят се състои от два 
вида хора – измамници и измамени. Към коя група искате да се причислите? Ако 
искате да минете към измамниците, ще ви се струпа голяма карма. А ако искате да 
бъдете мамени, тогава как ще постигнете съвършенството и абсолютната истина? 
Затова търсете абсолютната истина! Не проигравайте вярата си за повърхностни неща. 
Не си мислете, че илюзията ще ви помогне, колкото и сладка да е тази илюзия. 
Истината е трудно да се понесе, но илюзията не помага. Да спиш в скута на Мая Деви – 
златна дрямка, сладки сънища…  

Веднъж имало една жена. Тя имала възрастен съпруг, който бил богат. Той бил 
такъв глупак, че си мислел: "О, моята млада жена обича мен." Но тя не обичала теб, 
драги, обичала просто джоба ти. И разбира се тя си имала друг любовник – млад и 
красив принц. Обаче той бил бедняк и половина. Винаги е така – в началото имаш 
способностите, но ти липсват ресурсите. Накрая имаш ресурсите, но нямаш 
способностите. Така било и в този случай. И те решили някак да докопат парите и да се 
отърват от стареца. Взели решение да убият възрастния съпруг. Всичко минало 
успешно, убили го много лесно и напъхали всички богатства в една чанта. Разбира се, 
хукнали да бягат – искали да започнат нов живот някъде далеч, където никой не ги 
познава. Бягайки, стигнали до една река. Но да пресечеш река, на която няма ни 
ферибот, ни мост, е доста трудно – налага се да плуваш. Обаче имало един дребен 
проблем – жената не знаела да плува. Затова мъжът й казал: "Дай ми богатствата, аз ще 
преплувам реката. Освен богатствата ми дай и дрехите си, за да мога да ги държа над 
водата, че да не се намокрят. Ще прекося реката, ще се върна и ще взема и теб." Жената 
била много доволна: "О, колко нежно се грижиш за мен!" Съблякла дрехите си и ги 
дала на младежа заедно с богатствата, а той тръгнал да прекосява. Но реката била 
голяма, отсрещният бряг не се виждал, имало завой. И така, той изчезнал, а жената 
чакала гола на брега. Докато чакала се появил един чакал, който носел някаква мръвка 
в уста. Това била вечерята му. Но като наближил реката, лай на кучета го подплашил и 
не щеш ли мръвката паднала от устата му в реката. Веднага се появила една голяма 
риба и я погълнала. Виждайки всичко това, жената се разсмяла: "Язък, горкичкият, 
остана без вечеря." А чакалът й казал: "Хей, какви ги говориш?! Ти седиш тук гола, уби 
съпруга си, взе му богатството, а сега и богатството, и любовникът ти вече ги няма. Пък 
се смееш на мен?" 
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Понякога на хората им харесва да са в илюзия. Точно като тази жена, която си 
мисли, че любовникът й ще се върне за нея. Затова бъдете готови да кажете "Не" на 
илюзията! Илюзията няма да ви помогне. Истината е много далече от илюзията. И 
никога не вършете нищо против волята на Кришна, инак ще изгубите. Винаги правете 
добро! Разбира се, трудно е да се разбере кое е добро и кое лошо, но дълг на 
интелигентния човек е да открие. Търсете!  

 
 
 
 

29. От правилата към любовта 
 
"Както невежият изпълнява задълженията си с привързаност към резултата, 

по същия начин действа и мъдрият, но без привързаност, за да води хората по правия 
път."74 

Винаги правете добро и давайте добър пример на другите. "За да не смущава 
умовете на невежите, привързани към плодоносните резултати на предписаните 
задължения, мъдрият не бива да ги подтиква да престанат да се трудят. Вместо 
това, работейки в дух на преданост, той трябва да ги въвлича във всякакви по вид 
дейности [за постепенен напредък в духовния живот]."75 

Такъв е дългът на водача – да помага на хората да се осъзнаят, да показва 
активния път на преданото служене и да посочва как да се хармонизират всички 
дейности с божествената цел. Един истински гуру ще ви научи как да спите за Кришна 
или как да се карате за Кришна. Всичко трябва да бъде в хармония – каквото и да 
правите, трябва да е хармонично. Не че трябва да сме шизофреници. Не бива да ставате 
шизофренични: имам духовен живот, имам и материален живот. Не, трябва да 
откривате хармонията във всичко. Защото всичко се ръководи от божествената 
подредба. Дори телесните функции. 

При все това, ние следваме някои правила и предписания какво да правим и 
какво да не правим. Обаче каква е целта – да сме привързани към правилата и 
предписанията, които могат да ни пречистят? Или да бъдем привързани към 
чистотата?! Накъде насочвате вниманието си? Към правилата или към Кришна? По 
такъв начин чрез истинското духовно развитие от правилата можете да стигнете до 
любовта. От изискванията да стигнете до спонтанността. От ограниченото съзнание да 
стигнете до свободата. Много е трудно да се постигне пълна духовна свобода. Но ако 
разберем каква е същината на тази духовна чистота и свобода, тя ще бъде много 
привлекателна за нас. Защото в крайна сметка в любовта няма правила. Гопите не се 
отнасят с Кришна според правилата и предписанията. Радха понякога се бунтува срещу 
тиранията на Кришна! Тя не е покорна слугиня, а по-скоро революционерка от 
левицата.  

Но ако вие се бунтувате срещу Кришна, това не е толкова сладостно. Затова най-
напред се отдайте: "Аз съм Твой!" Пък сетне можете да предявите претенцията си: "Но 
и Ти си мой!" Това са някои по-висши нива, по-висши теми в бхакти, когато присъства 
чувството мамата – че "Ти си мой" – когато се опитвате да предявявате права над 
Кришна, макар всички права да са запазени за Него.  

При все това, изпълнявайки този висш дълг на човечеството можете да стигнете 
до това ниво. Защото ние не живеем за… не живеем дори за дхарма, какво да говорим 
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за артха, кама или дори мокша, но живеем за бхакти, божествената любов. Понеже 
Кришна е подчинен на тази божествена любов. Тя е по-могъща от самия Него. Затова 
окончателният дълг на живото същество е да влезе в досег с Него, да отразите обратно 
онова, което сте получили от Него. Това е първото задължение на човека – да живее за 
Кришна. Каквото и да имате, поднесете Му го. Каквото и да правите, правете го за 
Него. Това се нарича истинско действие. Инак действията ще носят единствено 
проблеми. Но ако се научите как да служите на Кришна подобаващо, съвършено, тогава 
с проблемите се приключва.  

Не много скоро. Не искам да ви продавам розови очила. Проблеми ще има. Ако 
искате да се пречистите, ще трябва да се изправите срещу всички проблеми на битието 
си. Ще падате и ще се отчайвате многократно. И все пак този път на избавлението, 
пътят на бхакти е толкова славен! Защото ще можете да надделеете над себе си, своя 
най-голям враг.  

 
 
 

30. Не отречение, а посветеност 
 
Въпрос: Бих искал да ви помоля да кажете нещо за силата на отречението.  
Тиртха Махарадж: От какво можете да се отречете? Всичко принадлежи на 

Кришна. От какво можете да се отречете?! Отречението обикновено вкоравява сърцето. 
А ние искаме сърцето ни да се разтопи. При все това, за да постигнем пълна свобода от 
привързаност, трябва да практикуваме някакъв вид отречение. Нашето отречение е не 
да се отречем от обектите, а да изоставим привързаността. А позитивната страна на 
отречението е да привлечем всичко и всички в служене на Кришна.  

Обикновено считаме, да речем, отказването от сексуалния живот за голямо 
отречение. Но Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, който цял живот е бил брахмачари, 
казва: "Бих могъл да зачена стотици синове и бих бил готов да го сторя, ако бях 
сигурен, че те ще станат чисти преданоотдадени. Но понеже не съм сигурен, вместо 
това проповядвам." 

В различните гуни хората имат различно отношение към нещата, от които трябва 
да се отрекат.  Все пак можем да кажем, че известен себеконтрол ни помага много в 
духовните практики. А най-добрият себеконтрол е служенето. Не е нужно да измисляме 
или да си представяме как трябва да овладеем себе си, нито какъв вид жертва трябва да 
направим. По-добре да служим на бхактите, да служим на Шри Гуру, да служим на 
Кришна, и автоматично себеконтролът ще е постигнат. Ако само се отричаме, 
духовният ни живот ще бъде сух. Но ако радостно се посветите, ако се отдадете на 
Кришна, на служенето, тогава това ще е пълно с раса. Защото единствено раса, 
единствено по-висшият вкус може да ви крепи, дори в отречението. Раса е щастието на 
душата, идващо от връзката с Кришна. Ако имате дори капка от този по-висш вкус, 
тогава много лесно ще изоставите всичко и ще се отдадете.  

Така че няма нищо лошо в обектите, единственият проблем е в нашата 
привързаност. Ако здраво сте се вкопчили в някое дърво и казвате: "О, дърво, остави 
ме, остави ме!" това е глупаво! Проблемът не е в дървото, проблемът е във вас. Така че 
нашата готовност, нашето желание също трябва да бъдат посветени на Кришна.  

И ако разгледаме какво ни е нужно в живота – това са съвсем, съвсем малко 
неща. Недейте да преусложнявате живота си. Изпълнявайте задълженията си в служба 
на Него и автоматично отречението ще присъства. Защото ако живея за Кришна, не 
мога да живея за себе си.  

И така, ние не живеем за отречението, живеем за посветеността. 
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31. Когато се молите за служене, молете се и за сили 

 
Не е така, че най-напред се отричам, пък след това се посвещавам, най-напред се 

сдобивам със знание, пък след това се отдавам. Не, в „Бхагаватам” се казва, че каквато 
и дейност да се извършва за Кришна в този свят, тя се счита за предано служене, а 
знанието и отречението ще бъдат естествени продукти от тази преданост. Така че първо 
идва предаността, а след това тяга и гяна, отречението и знанието. Бхакти е майката, а 
знанието и отречението са нейните двама сина.  

Веднъж Бхакти Деви пътувала из Вриндавана. И била много удивена, защото 
видяла синовете си почти мъртви. "Как е възможно това – смаяла се тя – синът да 
умира преди майката?! Аз съм толкова добре, толкова здрава, а синовете ми загиват! 
Какво става?" Без бхакти, без преданост, отречението и знанието просто пресъхват. 
Затова предаността е първа. Ако имаме преданост, ще спечелим знание и автоматично 
ще съумеем да се отречем 

Обаче в началото бхактите пресмятат: "Така, ако стана преданоотдаден, ще 
трябва да се откажа от всичко. Това не е добър бизнес – да се откажа от всичко, а не е 
сигурно какво ще спечеля. Рискувам всичко, печалба няма! Това е глупав бизнес." 
Искаме всичко на сигурно – да няма риск, а да печелим всичко.  

Обаче всъщност е тъкмо обратното: без риск няма печалба. Трябва да бъдете 
смели. Бъдете смели с Кришна и тогава Кришна ще бъде смел с вас! Но използвайте и 
ума си. Например, ако се молите на Кришна – както майката на Крипадхам спомена 
вчера, че се е молила за работа. А сега има толкова много възможности, че й идва 
свръх. Затова ако искате от Кришна повече служене, не забравяйте да поискате и 
силите да се справите със служенето. Защото Кришна изпълнява всичките ви желания. 
Ако се молите: "Дай ми повече шанс да проповядвам" ще трябва да отговорите на 
хиляди покани. Но ако не се молите за сили, тогава няма да можете да изпълните това 
задължение.  

Веднъж един бхакта посети Индия. Неговото служене беше, че заедно с група 
преданоотдадени подготвяха някои публикации – това им беше обичайното 
задължение, обичайното служене. И този човек се молеше на самадхито на Рупа 
Госвами – на мястото, където е погребан Рупа Госвами: "Ти си олицетворението на 
шастра, моля те, дай ми повече шанс да извърша някакво служене!" Същата вечер 
получи и-мейл, в който останалите бхакти го информираха: "Сега е твой ред. Ние не 
можем да се занимаваме повече с това служене за публикациите. Всичко оставяме на 
теб."  

Така че с цялото си смирение бих искал да ви помоля да внимавате с този 
Кришна.  

 
 
 

32. Отвъд справедливостта 
 
Въпрос: Бих искала да ви помоля да кажете няколко думи за раса?  
Тиртха Махарадж: Раса е течност. Ако нещо е прекалено сухо е много трудно 

да се движи. Например, ако имате един двигател и в него няма масло, двигателят ще се 
счупи. В един смисъл ние също сме като двигатели – нашето сърце и душа. Ако някой 
не сложи няколко капчици раса в сърцата и душите ни, те може и да функционират, но 
скрибуцат. Същото е и в човешките взаимоотношения – ако казвате на хората 
единствено истината, това е правилно, но на никой няма да му хареса, никой няма да е 
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щастлив край вас. Обаче ако добавите още няколко добри думи, отвъд истината, тогава 
всички около вас ще са много удовлетворени. Това някакъв вид измама ли е? Аз мисля, 
че не е, защото е практично и освен това кара хората да бъдат по-активни в духовния 
живот. Ако гуру казва на учениците си единствено истината за тяхното поведение и 
ниво, те няма да са много доволни. Но за да избегне киселите физиономии и унинието в 
ашрама, понякога той трябва да казва и по някоя добра дума: "О, вие сте такива 
прекрасни бхакти. Такова хубаво служене вършите тук!" Например, някой създава 
единствено проблеми, а гуру казва: "О, колко хубаво, че дойде. Толкова сме щастливи, 
че живееш тук с нас." Въпреки че всички са смутени от този човек и никой не може да 
го търпи: "Как така?! Нима Гурудев не вижда неговите недостатъци?! Държи се 
толкова мило с този глупак!" Защо? Ако само критикувате човека и му казвате 
истината, той никога не би могъл да върви напред. Но ако се обърнете със сърцето си 
към него, тогава той също ще вложи сърцето си. А това е раса. Това не е истина, то е 
отвъд справедливостта.  

Един чист преданоотдаден не съди от гледна точка на справедливостта. Той има 
очите на състраданието. И благодарение на тази сърдечност останалите израстват. 
Затова не забравяйте, ако искате останалите бхакти край вас да растат, протегнете към 
тях сърцето си. Бъдете строги и сурови към себе си, и много добри и нежни към 
другите.  

Това е практичната страна на раса – как да реализираме раса в ежедневния си 
живот.  Но тези човешки взаимоотношения, тази човешка раса, е само отражение на 
оригиналната. А божествената раса е единственият елемент, който съществува в 
духовното небе. 
 

 
 

33. Не е евтино 
 

Ефективен не е добра дума, но за ефективен напредък в духовния живот – 
ефективен в смисъл на плодотворен – за плодотворен напредък в духовния живот са 
необходими някои фактори. Единият фактор е раса. Вторият е бхаава. Третият е маха-
бхаава. Раса е вкус, по-висшият вкус или щастието в духовния живот. Бхаава е екстаз, 
а маха-бхава е висш тип екстаз. В действителност, в духовния живот има само два вида 
чувства и настроения – екстаз и по-висш екстаз. Само тези два. Сред сто и осемте 
правила, касаещи посветения ученик, едно е много важно: забранено му е да е тъжен 
или навъсен. Затова има само екстаз и по-висш тип екстаз.  

Но раса в най-висшия й смисъл се проявява в компанията на Кришна и Радха. 
Там танцът в кръг е най-висшият символ на съвършенството. Нарича се танцът раса – 
танц, който е изпълнен с божествено, духовно щастие, когато Кришна танцува с всяка 
една отделна гопи. Един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи. И всяка чувства, 
че „Той е само с мен". От това можем да разберем, че дори на най-висшето ниво може 
да си малко себичен, егоцентричен. Той е с мен! И подобна връзка носи такъв вид 
пълно внимание, щастие и удовлетворение, че забравяш всичко друго. Забравяш, че 
има и други гопи, забравяш, че има и други Кришни, виждаш единствено своя любим.  

Това е отречението в раса – когато екстазът на Кришна е толкова мощен, че ни 
кара да забравим всичко останало. Точно като материалната любов. Хората са готови 
напълно да съсредоточат вниманието си когато са влюбени. Забравят всичко, забравят 
реалността, действителността в живота; живеят в свят на мечти. И девойката си мисли: 
„О, той е моят принц!" А той си мисли: „О, тя е минимум полубогиня!" Понякога 
обичаш толкова много, че дори забравяш за себе си, което иначе е рядкост. Но ако 
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приложите тези материални чувства в духовен смисъл, тогава можем да разберем какво 
представлява най-висшата раса. Когато напълно забравите себе си.  

А как да направим това? Показано ни е от Махапрабху. Целият нектар, който 
съществува в Голока Вриндавана, е проявен в мисията на Махапрабху. Голокера према-
дхана харинама санкиртана76 – съкровището на божествената любов в Голока 
Вриндавана е проявено в харинама санкиртана на Махапрабху. Затова когато се 
присъединим към мисията на Махапрабху, си поставяме тази цел - раса. Но без пълно 
самообладание раса би била просто имитация. Затова бъдете нащрек, не е толкова 
евтино.  
 

 
 

34. Недейте да съдите, служете 
 
Въпрос на Дамодар: От страна на духовния учител е ясно, че той окуражава 

напредъка на начинаещите. Но в отношенията с бхактите ние не сме имперсоналисти, 
не сме еднакви, не сме едно, всеки е различен. Основно има три нива – хора, които са 
над теб, хора на същото ниво и хора под твоето ниво. Какви трябва да бъдат 
взаимоотношенията между бхактите на различните нива?  

Тиртха Махарадж: Любов. Нищо друго. Ако просто обичаш бхактите, всичко 
ще бъде наред. Защото чрез любов могат да се преодолеят трудностите.  

Но разбира се, ние знаем основните правила за общуване, които също трябва да 
следваме. Да се учим от висшестоящите, да се сприятеляваме на същото ниво, и да 
помагаме на по-младшите бхакти. Но дали е учене, приятелство или наставляване – 
това е служене. Тази е основната точка.  

И вие, преданоотдадените, трябва да давате добър пример. Има достатъчно 
насилие и неразбирателства в света отвън. Защо да внасяме този манталитет вътре в 
ашрама – кавгите или духът на съревнование? Вън! Оставете ги вън, пазете ги вън! В 
един ашрам трябва да цари божествена атмосфера. И ако действията и виждането ви се 
основават на ученията на бхакти-йога, тогава няма да имате друг тип виждане. Ако 
служим на другите, животът ни ще бъде възвишен.  

Понякога прекалено много се занимаваме с това да преценяваме какво е нивото 
на бхактите – дали някой е по-висш или по-старши, или по-начинаещ. Но не 
забравяйте, Кришна ви праща бхактите не за да ги съдите, а за да им служите. Ако 
край вас има някакви бхакти, вместо да ги съдите, служете им. По този начин не само 
те ще бъдат доволни, но самите вие също ще сте щастливи. Съвсем простичък принцип. 
Веднъж Шрила Прабхупад казал: "Просто се опитайте да обичате Кришна!" Вместо да 
навлизате твърде много в теоретични дискусии, просто се опитайте да обичате. Просто 
се стремете да служите на хората около вас.  
 

 
 

35. Пъзелът на предаността 
 

Веднъж един бхакта давал лекция и казал, че на света има само два вида хора. 
"Единият е преданоотдаденият"… и в публиката всички очаквали, че другият ще е 
демон или карми. Но тогава той казал: "А другият е бъдещ преданоотдаден." И хората 

                                                 
76 Стих от песен на Нароттама даса Тхакура 
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си излезли след лекцията: "О, колко беше хубаво! Само два вида хора – бхакти и 
бъдещи бхакти.” Нека имаме такава визия. 

В същото време знам, че е много лесно да имаш прекрасни и съвършени 
отношения с бхактите в Канада. Обаче с този, дето спи в съседния спален чувал, е 
невъзможно! Но Лев Толстой казва, че най-големият проблем в наши дни е 
теоретичната любов на хората. Те не са готови да изтърпят човека, който е в 
непосредствена близост до тях. От това можем да разберем какво ниво на преданост 
сме достигнали. Способен ли съм да ценя хората до мен? Виждам ли всички прекрасни 
качества на ваишнавите около мен? Или гледам, че: "Този не знае шлоките. Онзи яде 
твърде много. Третият пък спи твърде много. Те всички са в мая. Освен мен, аз съм 
най-добрият бхакта тук!"  

Ако сте единни, нищо не може да ви навреди. Отвън нищо не може да разруши 
компанията на бхактите. Ала влезе ли дисхармонията през вратата на храма, съвсем 
лесно ще сложи край на всичко. Знаете, много е лесно да се съсипе нещо, по-трудно е 
да се започне нещо, но най-трудното е нещо да се поддържа. Защото това е добродетел. 
Да разрушиш нещо е невежество, да започнеш нещо е страст, а да поддържаш – това е 
саттва. И не се удовлетворявайте със саттва! Нуждаем се от шуддха-саттва, чиста 
добродетел.  

Дръжте се заедно. Животът в преданост, компанията на преданите е досущ като 
пъзел. Имате една красива, голяма картина, но имате и мъничките елементи. Те си 
пасват един с друг чудесно, особено когато са на правилното място. Ако всеки е на 
своето подобаващо място, цялата картина ще бъде прекрасна. Може аз да имам някакъв 
недостатък, но другият може да попълни тази празнина, да я завърши. Затова трябва да 
бъдем единни.  

И за да докажа колко е важно единството: веднъж Шрила Прабхупада помолил 
бхактите да му донесат инсенс. Знаете, инсенс се продава в големи, 250 грамови 
пакети. Той подал по една ароматна пръчица на всеки от преданоотдадените и им казал: 
"Счупете я!" Разбира се, всеки с лекота счупил една клечка. Тогава той подал целия 
пакет, в който имало 200 броя, и казал: "Счупете го!" Имало един ученик, който преди 
бил борец тежка категория, огромен човек – но дори той не успял да го счупи. Така че 
ако се държите заедно, единни, нищо не може да ви навреди. Ако сте самички, мая идва 
и лесно ви пречупва.  

Затова, моля ви, ценете бхактите около вас. Дръжте материалния начин на 
мислене вън от ашрама. Винаги имайте пред очите си своята най-висша цел. Тогава ще 
преодолеете всички трудности. Нивото, до което сме достигнали, се проявява в 
изкуството на общуването. 

 
 
 
 

36. Ползите от материалната природа 
 

Въпрос: Чудех се каква е ползата от материалната природа, от всички емоции и 
чувства, които поражда? Защото през цялото време говорим, че всички проблеми идват 
от материалната природа, но щом тя съществува, трябва да има някакъв смисъл в това? 
Материалната любов – каква е ползата от нея?  

Тиртха Махарадж: Всичко – интелектуално и емоционално – е проявление на 
изначалната раса, на изначалната връзка с Кришна - любовта. Но това е само 
отражение. То не е цялостната, пълната картина. Но докато не вкусите любовта в 
идеален смисъл – не физическия контакт на телата, а онова специално чувство, знаете – 
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дотогава е много трудно да разберете какво означава да се влюбиш в Кришна. И можем 
да научим много от илюзията. Защото тук на земята веднага разбирате, че не 
съществува любов без страдание. Нали, те винаги са заедно! А вие искате нещо, което е 
само любов? Не! Дори животът в преданост, дори любовта в преданост ще донесат 
болка в сърцето ви. Но разбира се, онази болка е различна от тази болка. При все това, 
всеки търси удовлетворение. Единственият проблем е, че тези видове удовлетворение, 
които се опитваме да намерим в материята, са ограничени. Затова това вечно 
разочарование, произтичащо от илюзията, ви кара да търсите нещо друго.  

Тогава тя започва да действа по различен начин. Веднага щом разберете, че 
принадлежите към божествения свят, вашата връзка, вашето отношение към илюзията 
ще се промени. Ще чувствате, че илюзията ви помага. Не само ви пречи, но и ви помага 
да израствате. Защото илюзията основно действа по два начина – или ви създава 
проблеми, или ви помага. "Не по този начин, не по този начин"- това е помощ! Колкото 
и горчиво да е такова едно разбиране. Да разбереш, че не този е пътят, не този е пътят – 
това е горчиво преживяване. И все пак помага. Не да търсите щастието в калта, а да 
вдигнете очи.  

Има и още едно обяснение на ползите от материалната природа. Без да паднете 
от позицията татастха – това е междинната позиция, изначалната позиция на душата, 
идваща от граничната линия между материята и духа – без да паднете от тази позиция, 
не можете да откриете пътя обратно. Ако сте в непроявено състояние, в каквото сте в 
татастха-шакти, не можете да усетите екстаза на живота в преданост. Така че от тази 
гледна точка навлизането в мая ни помага да вкусим по-висша раса. Затова се казва, че 
изначалният баланс на душата е нарушен от ритника на Радхика. Защото Тя иска да се 
завърнете. Разбирате ли?  

Коментар: Изглежда, че материалният свят е даден от Бога като съвършен път 
към Него. 

Тиртха Махарадж: Бих казал, че е даден от Него, но е несъвършен път. От това 
несъвършенство трябва да разберем какво представлява съвършенството.  

Но в крайна сметка не съществува материален свят. Ако имате този поглед, 
навред е единствено духът. Настъпи ли тази промяна във виждането, адът става рай. 
Ала нямаме ли тази визия, и раят се превръща в ад.  

Това е сложен въпрос. Но все пак, трябва някак да уважаваме божието творение. 
Защото материалната сфера е мястото, където Кришна проявява Своите, така да се 
каже, ограничени забавления. Духовното небе е за безграничните забавления, то е 
малко по-различно. Така че дори материалното небе е за Него, не за нас.  
 
 
 

37. Зрелият плод на ведическото дърво 
 

“Нигама-калпа-тарор галитам пхалам-шука мукхад амрита-драва-самютам 
пибата бхагаватам расам алаям мухур ахо расика бхуви бхвуках – О, дълбокомислени 
люде, знайте, че този „Шримад Бхагаватам” е зрелият плод на дървото на 
желанията на ведическата литература. Той извира от устните на Шри Шукадева 
Госвами. Затова този нектарен плод е още по-сладостен за освободените души.”77 

Пояснение от Шрила Прабхупада: “В предходните две шлоки ясно бе доказано, 
че „Шримад Бхагаватам” е най-висшата литературна творба, надминаваща всички 
останали ведически писания с трансценденталните си качества. Тя е трансцендентална 
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спрямо всички светски дейности и всяко светско знание. В тази шлока се казва, че 
„Шримад Бхагаватам” е не само възвишена литература, но е зрелият плод на всички 
ведически писания. С други думи, той е каймакът на цялото ведическо знание. Предвид 
всичко това, търпеливото и смирено слушане определено е от съществено значение. С 
голяма почит и внимание човек трябва да приема посланието и ученията, предавани от 
„Шримад Бхагаватам”. Ведите са сравнени с дърво на желанията, защото съдържат 
всичко, познато на хората. Те обсъждат както светските нужди, така и духовната 
реализация. Ведите съдържат предписаните принципи на знанието, касаещи 
обществени, политически, религиозни, икономически, военни, медицински, химически, 
физически и метафизически теми, както и всичко, което е необходимо, за да се запазят 
тялото и душата заедно. По-висши и отвъд всичко това са специфичните насоки за 
духовна реализация.” 

Кое животно е есенцията на животинското царство? Кравата. А каква е 
есенцията на кравата? Това е млякото. А каква е есенцията на млякото? Това е маслото. 
А каква е есенцията на маслото? Това е гхи. Така можем да заключим, че есенцията на 
животинското царство е гхи. А гхи е най-добрата храна и най-доброто приношение. По 
същия начин можем да разберем колко есенциален е „Шримад Бхагаватам”. Има 
толкова много знание, толкова много различни науки по целия свят. Но есенцията на 
цялата тази информация се съдържа във Ведите. Ала ведическото знание също е твърде 
многообразно. Според индийското пресмятане, има десет-дванадесет основни главни 
теми, или сфери на познание, като санкхя, логика и толкова много други науки. Но 
каква е есенцията на цялото това знание? Това са двете основни напътствия на 
ведическата литература: “Винаги помни Кришна и никога не Го забравяй.” 

А как да направим това – да помним и никога да не забравяме? Можете да 
направите това единствено ако имате по-висшия вкус. Ако имате само по-нисшия вкус, 
не можете да получите това по-висше преживяване. 

Затова ние го считаме за плода на цялата ведическа литература в частта на 
Пураните. А сред Пураните, за онези, които търсят истинска раса, “Бхагавата Пурана” 
е най-добрата. Има някои Пурани, които са по-подробни по различни теми, има някои 
Пурани, които са по-дълги от “Бхагавата Пурана”, но същината на раса се съдържа там. 
Затова тя е считана за зрелия плод на дървото на желанията на Ведите. 

А днешният стих е много практичен. Когато имате едно огромно дърво, пълно с 
добре изглеждащи плодове, как можете да прецените кой наистина е добър и вкусен. 
“Бхагаватам” е даден от Шука, Шукадев. Шука означава “папагал”. Когато неговите 
устни докоснали тази тема, тя е станала много сладка, кондензирана. Затова опитайте 
се да вкусите “Шримад Бхагаватам”, защото той е сладък благодарение на досега на 
Шукадева Госвами. И също така е лесно да бъде разбран от чистосърдечните. “Ведешу 
дурлабхам адурлабхам атма-бхактау”[2] казва Брахма. Ведешу дурлабхам – във 
Ведите е много трудно Той да бъде намерен и уловен. Но адурлабхам, не е трудно да 
бъде уловен от атма-бхакта; атма-бхакта е онзи, който се е посветил на Кришна. 
Така че Кришна е скрит на тайно място в сърцата на чистите предани. Затова трябва да 
търсим там. 

Въпрос на Бхакти Шакти: Обикновено в другите духовни пътища също 
съветват да се изучават Ведите и т.н., но не приемат “Шримад Бхагаватам”. Как можем 
да обясним, че “Шримад Бхагаватам” е авторитет, естествен авторитет в тълкуването на 
Ведите? 

Тиртха Махарадж: Можеш да разгледаш творбите на Джива Госвами. В 
“Таттва Сандарбха” той посвещава цяла глава, всъщност половината книга, на това да 
докаже, че “Шримад Бхагаватам” е окончателният авторитет. Но това там е един доста 
теоретичен дебат. Как можем да докажем? Дарявайки омайна опитност на хората. И не 
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става дума да правим магии. Но ако изразиш своето пълно удовлетворение и сияйната 
си преданост пред хората, те ще попитат: “Каква е тайната ти?” Тогава можеш да 
кажеш: “Това е моята тайна.” 

По-добре да събудим интереса на хората, отколкото да променяме мнението им. 
А това е едно много добро поле за събуждане на интереса. 

 
 
 

38. Оставете се да бъдете удивени 
 

Понякога ние се боим да говорим за раса. Разбира се, не бива да забравяме, че 
първата стъпка в осъзнаването на Бога или на който и да е духовен път, е да 
контролираме себе си. И чрез този контрол можем да стигнем до по-високо ниво на 
щастие. Съгласни ли сте, че всички живи същества търсят щастие? Това е много 
основен принцип в живота: щом живеете, искате да сте щастливи, дори и в 
материалното обкръжение. Искате да се наслаждавате на щастие в света на страданието 
и скръбта; искате да се радвате на свобода в своята клетка; искате да вкусите вечността 
в земята на смъртта. Щастието… тъй като то е естествено състояние на душата, съвсем 
естествено е да търсим удовлетворение и щастие. Но трябва да сме достатъчно 
интелигентни къде да го намерим. Ако търсим щастието си в калта, това е за свинете и 
прасетата. Но като човешки същества вие трябва да търсите щастието на друго ниво. 
При все това, дори човешката форма на живот е голям капан, защото е специално 
предназначена за наслаждение на сетивата. Това е раджас номер едно, човешката 
форма на съществуване е пълна раджас. Животинската форма е тамас, човешката 
форма е раджас, а нивото на полубоговете е саттва. Много е трудно да се признае 
тази ситуация: че аз, като човешко същество, се намирам основно под въздействието на 
раджас, въпреки че е съвсем очевидно, че действам само за свое удовлетворение. 
Единственият импулс, който може да ме помръдне, е да получа нещо. Ако сте на 
съвсем елементарно ниво на човешко съществуване, ще действате единствено за 
собственото си удовлетворение. О, не, извинете, ако сте на съвсем елементарно ниво, 
изобщо не действате, няма никакъв импулс. Пълен мрак, никаква заетост с нищо. Ако 
сте малко повече човеци, тогава преследвате своите цели. А когато сте още по-
излъскано животно, тогава ще работите, така да се каже, за удовлетворението на 
другите, но всъщност искате самите вие да се наслаждавате. Искате да се радвате на 
щастието, което получавате в замяна, като отплата.  

Така че раса е съществена. Без раса не може да се живее, това е основният 
принцип в живота. Дори йогите търсят раса, искат да се наслаждават на по-висш тип 
щастие. В това отношение отново трябва да станем свръхчовешки същества, да не се 
влияем от нормалните – така наречените нормални – човешки обстоятелства. Стъпете 
извън своите ограничения. Това е истинският дълг в човешкия живот – да се надмогнат 
границите на човешкото съществуване.  

Като духовно практикуващи, вие също търсите своето щастие. А откъде идва 
щастието на предания? То не идва от грубите материални неща, от елементарните теми 
за наслаждение, такива като жени или мъже, или притежаване на нещо, но чувствата на 
ваишнавите са по-пречистени. Тяхното щастие би трябвало да дойде от едно красиво 
приношение сутринта, от един хубав бхаджан, в който душата полита, или от 
божествената атмосфера на садху-санга. Когато се съберем с бхактите, дори сетивните 
възприятия са толкова специални. Много деликатен вкус, много деликатен аромат, 
много хубави хора, много хубава атмосфера. Изключително специално! Веднъж един 
преданоотдаден ми разказа как за първи път присъствал на арати. Каза, че едва не 
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изгубил свяст от красотата. Завесата се вдигнала, муртите се появили, ароматните 
пръчици горели и той почти припаднал. Това е истинската философия – да се оставиш 
да бъдеш удивен! Да виждаш красотата на нещата. По-късно, след няколко години, това 
ще се превърне в рутина за вас: “О, отново е шест часа, трябва да отивам да предлагам 
инсенс.“ Кое се е променило? Не инсенсът, не Кришна са се променили. Вашият вкус се 
е променил.  

Затова този вкус, тази раса е нещо много важно. Раса идва от култивирането. 
Ако не я развивате, няма да я усещате. Чрез култивиране можем да достигнем до все 
по-фини и по-фини чувства в раса. 

 
 
 

39. Истинската реалност 
 

“Систематизираното знание води до постепенно издигане на живото 
същество до духовното ниво, а най-висшето духовно разбиране е знанието, че 
Божествената Личност е източникът на всички духовни вкусове, или раси. Всяко 
живо създание, като се започне с Брахма, първото родено същество в материалния 
свят, и се стигне до незначителната мравка, желае да се наслаждава на някакъв вид 
вкус, извлечен от сетивните възприятия. Тези сетивни удоволствия са обозначени с 
понятието раси. Тези раси са различни видове. В разкритите писания са изброени 
следните дванадесет разновидности на раса: (1) раудра (гняв), (2) адбхута 
(удивление), (3) шрингара (съпружеска любов), (4) хася (смях), (5) вира (геройство), (6) 
дая (милост), (7) дася (служене), (8) сакхя (приятелство), (9) бхаянака (ужас), (10) 
бибхатса (потрес), (11) шанта (неутралност), (12) ватсаля (родителство).”78 

Интимна любов като между съпруг и съпруга? Интимна означава друго. 
Интимната любов е отвъд правилата и предписанията. Шрингара означава да имаш 
любовник. Ако нямаш любовник, тогава си вярна съпруга. Това не е шрингара. 
Шрингара е когато имаш още някой. Имаш нормалните условия, но имаш и още нещо. 
Интимна любов наистина означава отвъд правилата и предписанията. Съществуват 
свакия и паракия. Както и да е, ние сме начинаещи, така че можем да останем на 
свакия, няма проблем, можем да останем на официалните взаимоотношения между Бог 
и Неговите слуги, няма проблем. Шрингара определено е екстатичното настроение, не 
е ежедневното настроение.  

И така, тази книга79 основно говори за раса, или за връзката с Върховния Бог: 
как можете да сте привързани, как да бъдете свързани. И тук Шрила Прабхупада казва: 
“Сборът на всички тези раси се нарича обич или любов.” Толкова е просто! Научно 
погледнато има дванадесет раси, но всъщност има само една и това е любящата раса. 
Тук тя е наречена „любов”. Тази дума се използва толкова често – любов, любов, 
любов. По-добре да я практикуваме, не само да говорим за нея.  

Тази способност да обича е естествената склонност на душата. Обаче ако 
пропиляваме тази енергия на съвсем елементарно ниво, няма да получим плода. 
Спомняте ли си каква беше общата дефиниция за грях?  

Бхакти Шакти: Действие срещу Бога. 
Тиртха Махарадж: Това определено също е вярно. 
Манохари: Да повтаряш една и съща грешка отново и отново.  

                                                 
78 Из пояснението на Шрила Прабхупада към „Шримад Бхагаватам” 1.1.3 
79 „Шримад Бхагаватам” 



 98

Тиртха Махарадж: Постоянната грешка се нарича грях. Но тук е необходима 
друга дефиниция: когато използваш един по-висш тип енергия за някаква по-нисша 
цел. Съгласни ли сте? Ако се замислите, това не е просто грешка. Не е грешка, грях е. 
Защото използвате, и това е преднамерено, не е случайно. И така, ако използвате нещо 
по-висше за по-нисша цел, това се нарича грях. А кой е най-висшият тип енергия, която 
притежаваме? Коя е? Това е способността да обичаме. Затова недейте да пропилявате 
тази енергия за глупости! Трябва да я използвате за най-добрата цел. Затова ние 
практикуваме бхакти-йога, връзка чрез любов. Това е най-доброто приложение на 
способността ви да обичате – да обичате Кришна, Радха-Кришна. Не пропилявайте 
енергията си на по-ниските нива.  

И така, раса е за душата, тя не е за тялото. Развивайте способността си да 
обичате с най-добрата цел. И тук Шрила Прабхупада много добре обяснява: “На първо 
място такива признаци на любов се проявяват в обожание, служене, приятелство, 
родителска обич и интимна любов.” Така че каквото и да има тук, то съществува, 
защото съществува и в оригиналния си вид. Каквото е тук, такова е и там. 
Единственият проблем с материалния свят е, че той е изкривено отражение. Затова 
трябва да стигнем до оригинала: не само васту, а вастава-васту – първоначалният 
оригинал, истинската реалност. Недейте да се удовлетворявате с нищо по-низше.  

 
 
 

40. Трансценденталният Камадева 
 

Любовта е такава специална сила, която не може да бъде произведена 
изкуствено. Не можете насила да обичате някого. Това е естествена наклонност. И е 
много мощна. Дойде ли, просто ви поваля. Дори ако дойде кама, пак е много силна. 
Какво да говорим пък за према?! Према е изначалната любов, кама е само измамна, 
втора ръка любов. При все това кама е толкова силна, че когато дойде, просто ви 
довършва – край с ума. Понякога е полезно да се изпита това – че не можете да се 
борите с кама. Защото от това се досещате: щом отражението е толкова могъщо, каква 
ли е силата на оригинала! Ако према дойдеше при вас по същия начин, по който идва 
кама, бихте умрели на място.  

Така че нашата способност да обичаме е естествена наклонност, но не бива да 
пропиляваме тази възможност да обичаме на ниво кама, а да я съхраним и да я вложим 
на ново према.  

Сега е вече май, времето за кама. Всички дървета цъфтят, всички пчели жужат, 
птичките чуруликат, всеки търси своя партньор. Вижте косовете; те дотолкова са под 
влиянието на кама, че са готови да се хвърлят под колите. Не сте ли виждали това? Те 
понякога са толкова влюбени, че се бият един с друг и се оказват смачкани от колите. 
Това е много добър урок да се наблюдава по какъв начин действа тази енергия в 
материалния свят, как живите същества попадат под контрола на Камадева. Може да 
кажете: „О, но това е красотата на живота!” Не, това е лъжовно отражение на 
оригинала. И въпреки това е толкова запленяващо. 

Но ако искате да станете йоги, тогава пролетта не е вашият сезон. Защото йоги 
означава контрол, а пролетта не говори за контрол, а за неспирни вълни от емоции. А 
какъв е цветът на тази санняска дреха? Това не е цветът на пролетта, това е цветът на 
есента. Когато всичко се отвръща от блъсканицата на живота, за да постигне по-висше 
ниво на съществуване. От живот към съществуване, от знание към мъдрост, от щастие 
към блаженство.  
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А как можете да се борите или да се избавите от властта на кама? Можете ли 
изобщо да се борите? Да? Не, всъщност не. Кама е много по-силна от вас. Кришна е 
оригиналният Камадева. Материалният Камадева дарява само кама, материално 
удоволствие. И той идва много близо, когато вие по естествен начин искате да се 
наслаждавате на някакво щастие. Затова той идва, стремейки се да ви удовлетвори: 
“Тук съм. От какво имаш нужда. Всичко ще ти дам.” Можете да се избавите от 
въздействието на Камадева единствено, ако се приближите до Кришна. По някакъв 
начин те не се понасят един друг. Защото и двамата искат вашите чувства. Така че ако 
продадете душата си на Камадева, той ще я обсеби: “От днес насетне си мой слуга, ще 
правиш каквото ти казвам.” Тогава животът ви започва. Поемате в определена посока, 
живеете по определен начин и накрая разбирате: “Сбърках.” Ако погледнете 
трансценденталния Камадева, Кришна, Той е емблематичната фигура на божествената 
любов. Той също казва: “От днес ти си Мой слуга. И Аз ще ти дам всичко, от което се 
нуждаеш.” Той също провежда добра пропаганда в Своя полза. Обаче в края няма да 
сте разочаровани, това е разликата.  

Защото каквато и раса да постигнем на това материално ниво, тя ще бъде 
изгубена. Моля ви, извинете ме, не искам да звуча негативно, това е реалистично. Не 
съм песимист, аз съм реалист. Каквото и материално да притежавате, ще го изгубите. 
На ковчега няма джоб. Не можете да отнесете нищо със себе си. Всичко, което сте 
взели, насъбрали, постигнали, материално, физически, ментално – ще трябва да го 
оставите. Ще изгубите дори и материалните си чувства. Но божествената връзка ще 
остане. Връзката душа с душа ще остане. Това е истинската раса. Това е онзи мъничък, 
скрит джоб в ковчега, където можете да съберете духовните си съкровища.  

 
 

 
 

41. За свободния избор 
 
Въпрос на Бхагаха: Разговаряхме на няколко пъти с бхактите за свободната 

воля на дживите и дали Кришна знае какво ще се случи в бъдеще с всяка една 
джива… Защото от една страна се казва, че всяка душа има възможността да избира: 
Кришна или мая. А от друга страна, ако Кришна знае какво ще се случи в бъдеще с 
всяко живо същество… 

Тиртха Махарадж: …тогава къде е свободната воля? Ти имаш ли деца? Не. 
Значи ще е малко по-трудно да обясня. Но както и да е, представи си, че имаш деца. 
Какво впечатление трябва да оставя бащата у детето? Трябва да го оставиш да си 
мисли: “О, сине мой, ти имаш пълна свобода!” Тогава синът ще се чувства много 
удовлетворен, макар да няма никаква свобода и ти да плащаш цената за всички 
глупости, които върши. Основните тенденции си ги има, той няма как да ги избегне. 
Ще тича по жени, ще полудява пролетно време и т.н. Ще направи всички грешки, които 
и ти си правил. А ти вече знаеш как действат тези грешки. И знаеш как той ще използва 
свободата си. Нима той има някаква свобода? Не, има някакво усещане за свобода, не 
истинска свобода.  

Нещо много подобно е. Ние всички имаме впечатлението: “О, аз имам свободен 
избор. Имам своята свобода.” Когато бях млад, и аз споделях това мнение: “Да, 
свобода!” Сега бих казал, че въобще нямаме никаква свобода. Защо? Защото или сме 
под властта на мая, илюзорната енергия, или сме под властта на Кришна. Нито в 
единия, нито в другия случай сме господари. Ние сме слуги, а слуга означава – без 
свобода. Ако слугата има свобода, той не е слуга. Но слугуването в сферата на мая е 
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горчиво, винаги искате да избягате. А служенето в божествената сфера е сладко, искате 
да навлизате все повече и повече: “Искам още! Искам да се отърва от глупавата си 
свобода. Не искам да съм просто слуга, искам да стана роб! Искам вечно заробване! 
Искам да посветя изцяло живота си, да се откажа от свободата си, от моята 
независимост.” В една любовна връзка, във връзка на обич, това се случва естествено. 
Ако обичате някого, не мислите за свободата си. По естествен начин я забравяте: “Аз 
съм Твой! Вече не съм свободен, Твой съм. Кажи ми какво да направя? Аз Ти 
принадлежа, нямам отделно съществуване.”  

Но това е по-скоро емоционалната страна на въпроса. Иначе не смятам, че 
абсолютното знание на Кришна – това, че Той познава миналото, настоящето и 
бъдещето -  ограничава твоето усещане за свобода. Той дърпа конците.  
 
 

 
42. Емоционалният Бог 

 
Бхагаха: Мислех да питам дали Кришна знае от самото начало какъв ще е 

нашият избор за в бъдеще? 
Тиртха Махарадж: Да.  
Бхагаха: Значи Той знае дали ще се отдадем или не? 
Тиртха Махарадж: Не само знае, защото знаенето е твърде посредствено ниво. 

Той чака вашето отдаване. Кришна не е знаещ Бог, Той е емоционален Бог. Той плаче 
за вас! Ако Кришна беше просто един теоретичен, разсъдлив Бог, чит, Той би казал: 
“Както избереш; ако не искаш, няма да дойдеш. Давам ти свободата да не дойдеш.” 
Обаче Кришна не е такъв! Той казва: “Моля те, ела, Аз страдам без теб.” Нима можете 
да се опълчите срещу това въз основа на свободната си воля? Не можем! Идваме 
тичешком и продаваме душата си: “Ето я, вземи я!” Коя е привличащата сила на 
Кришна? Това са чувствата. Той не е безчувствен: “Е, щом искаш да страдаш, страдай 
си!” Обикновено ние, човешките същества, плачем за Бог. Ала от раса литературата 
разбираме, че Кришна плаче за живите същества. Това е специалното, уникалното 
качество на Бхакти – че ние тичаме след Кришна, а Кришна тича след нас. Всеки губи 
своята свободна воля. Колко пъти Кришна или Чайтаня Махапрабху казват: “Аз не съм 
свободен, Аз съм ваш слуга, каквото Ми кажете да направя, ще го направя.” Кришна 
казва в „Гита”: “Аз не съм независим, Аз завися от Своите слуги.” Махапрабху казва: 
“Моля ви, пуснете Ме, дайте ми разрешение да замина, защото Аз не съм независим.” В 
това е красотата на емоционалната връзка – че губим лъжливата си независимост. При 
това с радост се отърваваме от нея! “Да! Аз Ти принадлежа!”  

Така че аз смятам, че свободната воля не е просто теоретичен въпрос. 
Свободният избор и свободната воля също трябва да бъдат пожертвани за Кришна. 
Кришна е напълно свободен. Той е абсолютно свободен да прави каквото си иска. А 
джива, духовната душа, е като някой съвсем мъничък Кришна. Какъвто бащата, такъв 
и синът; Той притежава свобода, вие също притежавате свобода. Обаче Неговата 
свобода е безгранична и абсолютна, докато нашата свобода е ограничена и малко или 
повече илюзорна. Илюзорна е, защото в крайна сметка Кришна ви очаква. Той не иска 
да ви остави да вкусите лошия опит.  

Точката, откъдето поема джива, е татастха-шакти. Това е неутрална позиция, 
там нищо не е проявено, единствено някакво основно ниво на съществуване. Ние 
съществуваме, нищо повече. Ала от тази неутрална позиция една специална енергия ни 
изритва – за да прекрати неутралитета, да постави началото на движението, да започне 
живота, за да се придобие най-добрата опитност. Дживите могат да тръгнат в две 
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посоки. Някои от тях директно са поканени в самата духовна сфера. Други са 
захвърлени, изритани в материалната сфера. Бихме могли да кажем, че това е жестоко. 
Обаче не е, то е за наше добро. И всъщност се казва, че Радхарани е тази, която слага 
край на неутралната позиция и ни изритва, за да предприемем това пътуване из 
материалната сфера и да се завърнем бързо. Така че изритването от неутралната 
екзистенциална позиция е огромна доза милост. Въпреки че се налага да преживеем 
толкова много горчилка тук, в материалната сфера, това все пак е по божествена 
милост. “Върнете се при Мен! Осъзнайте сами, че мястото ви не е там, мястото ви е при 
Мен!” Кришна ще ви отнеме всички лъжовни разбирания. Той иска вас, а не свободния 
ви избор.  

Така че от тази гледна точка аз считам свободната воля за твърде илюзорна. 
Съгласни ли сте, поне донякъде? Това е много добър въпрос и много добра тема за 
медитация. Но всъщност цялата ведическа и индийска визия е, че всеки ще постигне 
избавление. Никой не е изключен от спасението. Това е една много великодушна 
философия. Преживявайки лошата опитност, ние просто пътуваме; ала веднага, щом 
пожелаем, получаваме шанс.  

И така, нека използваме свободната си воля, за да служим на Бога, да радваме 
бхактите и да прегърнем раса.  

 
 
 

43. Принципите на Бхакти накратко 
 

Да споменем деветте елемента на Бхакти: първият е шраванам, което означава 
чуване, слушане. Слушане на добрата вест: божествената подредба съществува и 
любовта е пътят. Прекрасните истории и учения за Божието присъствие са много 
благотворни за душата. Ала не е достатъчно единствено да се слуша. Слушайки по 
правилен начин, би трябвало да сме способни да излъчим урока, който сме научили. 
Това е киртанам – да възхваляваме Бога. Така че не се удовлетворявайте единствено да 
слушате за Него, намерете начин да Го прославяте. Бъдете активен принцип; не просто 
пасивен приемник, но и активен излъчвател. Защото се казва: ако сте способни да 
обясните нещо, тогава действително го знаете. Разбира се, казва се също и, че тези, 
които знаят, не говорят; тези, които наполовина знаят, обясняват; а тези, които не 
знаят, поучават. Така се чувствам аз. Не зная нищо от тази духовна наука, но въпреки 
това се стремя да повтарям онова, което съм научил от своите духовни учители.  

А ако сме слушали и ако сме възхвалявали – тогава ще помним. Ако сте го 
преживели, ако сте усетили вкуса, винаги ще си го спомняте. По този начин, стъпка по 
стъпка, всички различни части на тялото се влагат в тази божествена връзка. Ушите, 
езикът, умът и т.н.  

И накрая деветият принцип – за да ги дадем съвсем накратко – деветият принцип 
е себеотдаването, отдаването на душата. Да го кажем съвсем простичко – да правим 
всичко с любов. Не по официален, задължителен начин, а от сърце и душа. Именно това 
искаме да научим от по-извисените от нас – как те обичат Бога и как да приложим това 
в своя живот. 
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44. Великите цикли на времето 

 
Има много различни начини и пътища за доближаване до Бога. Ние 

практикуваме пътя на Бхакти, пътя на предаността, където се стремим да установим 
много лична, съкровена и изпълнена с обич връзка с Върховния. Следваме ученията на 
Шри Чайтаня Махапрабху, който се е появил преди около 520 години. Затова, за да 
прославим този прекрасен начин за доближаване към Върховния, ще прочетем от 
Неговия живот. 

В момента, в който навлизаме в историята, двама изтъкнати предани на Бог 
Чайтаня разговарят помежду си. Те обсъждат кой е по-недостоен за служене. 
Обикновено когато хората се събират, за да разговарят по даден въпрос, те изтъкват 
колко са квалифицирани да свършат задачата. Но тези свети люде са наистина смирени. 
Те се съревновават кой е по-безполезен за божественото служене. Единият казва: „Аз 
съм болен, затова съм негоден за служене.” Другият казва: „Не, ти си много подходящ 
за служене, аз съм по-негоден.” Накрая стигнали до заключението: “И двамата сме 
благословени!”  

“Санатана Госвами отвърна: "О, Харидаса Тхакура (това са двамата герои), кой 
е равен на теб? Ти си един от спътниците на Шри Чайтаня Махапрабху, затова си 
най-големият щастливец. Мисията на Шри Чайтаня Махапрабху, заради която Той се 
спусна като инкарнация, е да разпространи значимостта на възпяването на святото 
име на Бога. Сега вместо лично да го направи, Той го разпространява чрез теб.”80  

Тук се съдържа много важно послание. Времето се променя в големи цикли и 
тези велики цикли се наричат юги, обхващащи стотици хиляди години. Много дълги 
периоди. Но тези дълги периоди си имат специфични начини, посредством които 
хората могат да се доближат до Бога. Как смятате, в каква епоха живеем сега? Добра 
епоха ли е или не чак толкова добра? Добра? Много хубаво, най-сетне един доволен 
човек! Но всъщност, ние живеем в Желязната Епоха. Желязната Епоха на кавги и 
раздори. Това се случва непрестанно. Първият период бил Златната Епоха, а в Златната 
Епоха най-подходящият метод за доближаване до Бога била медитацията. Хората 
харесват тази дума „медитация” и в наши дни, обаче им е много трудно да останат на 
едно място дори за десет минути, нали? За медитация е нужно да вглъбите ума си и да 
овладеете тялото си да стои неподвижно в продължение на половин ден. Затова, с 
течение на времето, когато хората ставали все по и по-неквалифицирани да изпълняват 
този труден метод, те получили друг метод, а именно жертвоприношенията. Това са 
величествени ритуални приношения към Бога, които са толкова сложни, че в началото 
на 80-те години някои западни учени решили да проследят и да вземат участие в една 
ведическа церемония. Церемонията била дълга пет или седем дни, само си представете, 
и в нея участвали стотици хора. Само да ви дам някаква представа колко сложна е тази 
система: в церемонията бил построен огнен олтар от тухли, който бил с пет слоя, 
огромен, по-голям от тази стая. Всички различни тухли си имали специфично 
наименование и трябвало да бъдат поставени по определен ред, различен за всеки от 
слоевете, разбира се. А на някои от нивата, помежду някои определени тухли, трябвало 
да се поставят специални камъчета. Така че това е много сложна система. Няма 
наръчник за това, но местните брамини от малките селца в Южна Индия знаят всичко 
наизуст. И, например, всеки ден всички участници трябва да имат чисто нови дрехи. 
Стотици килограми ориз, злато и какво ли не трябва да бъдат предложени в това 
жертвоприношение – много е сложно. Така че не е никак практично в наши дни. Затова  

                                                 
80 Chaitanya Charitamrita, Antya-lila 4.99-100 
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в Третата Епоха било препоръчано ритуалното храмово обожание. Но дори то станало 
прекалено оплетено и преусложнено за хората, затова сега, в тази, настоящата епоха, е 
препоръчано обожание на Бога посредством светите имена.  

 
 
 

45. Танц с Бога 
 
 

Обожаването на Бога чрез светите имена се открива във всички главни религии. 
Например, какъв е вторият ред в „Отче наш”?  

Чампака: „Да се свети името Ти”. 
Тиртха Махарадж: Правилно. Така че то присъства! Макар да не е твърде 

очевидно и практиката да не е толкова разработена, обаче е споменато: „Да се свети 
името Ти”. Или пък в ислямската традиция, в суфи мистицизма, колко имена на Бога 
имат? Деветдесет и девет. От това можем да разберем, че святото име присъства във 
всички различни религии и традиции. А в Бхакти се отдава специално значение на 
святото име. Бог може да бъде възхваляван чрез светите имена и в светите имена, 
защото нама и нами не се отличават. Това е доста различно от ежедневното възприятие. 
Да вземем един пример: ако съм жаден и повтарям „вода, вода”, жаждата ми няма да 
намалее. Така че съществува разлика между названието и обекта. Ала не е така при 
Господ. Той не се различава от Своето име. Когато кажем: „Кришна, Кришна”, Той 
танцува на устните на Своя предан. Нима има още нещо за постигане? Танц с Бога. 

Затова святото име е съвършената медитация за тази епоха. А Чайтаня 
Махапрабху ни е донесъл специална мантра за това Тя е комбинация на различни 
аспекти и различни имена на Бога. Едно от тях е Кришна и това не е сектантско име, а 
означава Всепривличащият, Богът като привлекателна за всички личност. Така че ако 
искаме да назовем Бога – което е доста дръзко начинание – можем да кажем, че Той е 
много привлекателен. Той не е просто създател, поддръжник, това или онова, но е и 
много привлекателен. Само си помислете, опитайте се да си представите Бога като 
привлекателен – това е Кришна. Този Кришна е привлекателен, понеже е много красив. 
Ние сме естествено привлечени от красотата. Има ли някой, някое човешко същество, 
което казва: “Не харесвам красивото”? “Харесвам само грозни неща.” Досега не съм 
срещнал подобен човек, така че ние сме привлечени към красотата. А Кришна е 
върховната Красота, обаче Той не е сам. Върховната Любов, божествената Любов 
винаги е с Него. Това е Харе или Хара в звателен падеж. И Рама – Рама има различни 
значения, но едно от значенията е щастието, онова духовно щастие, което се поражда 
от единението на Красотата и Любовта.  

Затова тази мантра е много специална; тя се прилага в лична медитация, а също 
така я пеят заедно, на висок глас. Когато я повтаряте сами, тя е много могъща, ала 
когато я пеете съвместно с други чистосърдечни хора, тогава силата й се преумножава.  
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46. 300,000 
(част първа) 

 
“Санатана Госвами отвърна: "О, Харидаса Тхакура, кой е равен на теб? Ти си 

един от спътниците на Шри Чайтаня Махапрабху, затова си най-големият 
щастливец. Мисията на Шри Чайтаня Махапрабху, заради която Той се спусна като 
инкарнация, е да разпространи значимостта на възпяването на святото име на Бога. 
Сега вместо лично да го направи, Той го разпространява чрез теб.”81   

Тук от разговорa на тези велики светци разбираме, че Махапрабху не можел 
напълно да осъществи самичък всички задачи, заради които бил дошъл, затова дал 
възможност и на слугите си да се присъединят към мисията, за да ги прослави. 
Санатана Му помагал в изясняването на някои философски теми, а Харидаса Тхакура 
бил авторитет върху светите имена.  

Санатана казва: "Мой скъпи господарю, ти възпяваш святото име по 300 000 
пъти дневно и споделяш с всички важността на това мантруване.”82 

300,000 имена, мантри! Ние имаме броеници с по 108 зърна. Отнема няколко 
минути, за да се направи един тъй наречен кръг. Той мантрувал по 300,000 имена. 
Може да не звучи чак толкова много, но ако сметнете, това е около осем часа работа.  

Някой: Много повече! 
Тиртха Махарадж: Е, може би за вас… Защото ако някой се задълбочава, 

отнема повече време. Знаете, броеницата служи за броене. И понякога бхактите са 
толкова чистосърдечни, че дори не знаят как да използват броениците си. Броеницата е 
много красива последователност – започвате от по-големите зърна и постепенно 
стигате до по-малките. Да направиш един кръг означава от големите зърна да стигнеш 
до малките. Веднъж имаше един бхакта; по онова време бхактите мантруваха заедно. 
И когато всички останали вече приключваха с тази медитация-мантруване, той 
свършваше след двойно по-дълго време. След известно време го попитаха: “Прабху, 
как така твоята мантра-медитация е толкова задълбочена и толкова дълга?” Тогава той 
обясни: “Ами вижте, аз си правя кръга първо оттук до тук и после оттук до тук.” 
Естествено, че ще е два пъти по-дълго за него.  

И така, Харидас Тхакур мантрувал в продължение на дълги, дълги часове. 
Можете да си представите – той нямал работа, нямал шеф, нямал никакъв бизнес, макар 
че неговият бизнес бил да разпространява святото име, шеф му бил сам Бог, и да, много 
важно: офисът му се намирал под едно дърво. Това дърво е много специално. То се 
намира в Джаганнатха Пури, едно известно поклонническо място в Индия, и се нарича 
дървото бакула. От това дърво обикновено се приготвят клечки за зъби за Джаганнатх. 
Една такава клечка била забодена в земята и от нея израснало цяло дърво. Под сянката 
на това именно дърво Харидаса Тхакура седял и мантрувал. Това е едно много могъщо 
свято място. Там може да видите, че измеренията се променят. Времето и 
пространството просто се разместват. Много е особено. Така че ако някой иска да 
подобри способността си да мантрува, трябва да иде там и да се помоли. Това място е 
много прославено, тъй като това дърво сбъдва желанията. На стените около дървото са 
изписани послания, гласящи: “това дърво сбъдва желания, то действа безплатно, обаче 
ако желанието ви се изпълни, моля, дарете 50 рупии на храма.” Не се налага да плащате 
предварително. Най-напред пробвайте и ако работи, тогава не забравяйте откъде сте 

                                                 
81 Чайтаня Чаритамрита, Антя-лила 4.99-100 
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получили благословията. Много важно послание! Защото веднага щом ни постигнат 
благословиите, много лесно си мислим, че ни се полагат.  

 
 
 

47. 300,000 
(част втора) 

 
Харидаса Тхакура мантрувал под дървото бакула и медитирал върху храма на 

Бога. Има една тайна как е мантрувал толкова много. В Индия на 100,000 казват „една 
лакха”. Той мантрувал три лакхи със специални цели и по различни начини. Една лакха 
мантрувал наум, мислено. Втората лакха мантрувал съвсем тихо, шепнешком. А 
третата лакха мантрувал на висок глас. Защо правел така? Спомняте ли си? 

Према Бинду: За да ангажира всичките си сетива. 
Тиртха Махарадж: Много добра идея, близко до същината. Как точно било? 
Шямасундара: Мантруването наум е, за да постигне умиротворено състояние 

на ума.  
Тиртха Махарадж: Да. 
Шямасундара: Докато мантруването шепнешком… 
Тиртха Махарадж: Нека се спрем на тази степен. И така, ако пеем молитвите 

си, каквито и да са тези молитви, или пък маха-мантрата наум, в сърцето и душата си, 
това ще ни донесе спокойствие в ума. Мисля, че това е много важно! Защото в наше 
време толкова много се влияем от външни въздействия, толкова много импулси 
достигат до нас, толкова много смущения има. Затова, ако искате да се защитите от 
всички тези въздействия, трябва да възпявате святото име наум и ще добиете спокоен 
ум, досущ като вътрешен щит, който ви пази.  

И така, най-напред той мантрувал за вътрешното спокойствие на ума си. Как 
смятате, за какво била следващата лакха? Какво повече от вътрешния покой можем да 
очакваме?  

Према Бинду: Божията благословия.  
Тиртха Махарадж: Много близо. Втората причина била да постигне своето 

освобождение, пречистване. Затова мантрувал малко по-високо, за да може да чува. 
Защото спомняте си, говорихме, че трябва да има слушане и възпяване, слушане и 
възпяване. Така сами си осигурявате обратна връзка. За собственото си духовно благо 
той мантрувал на тих глас. И накрая, за да сподели благословиите, за да избави всички 
живи създания около себе си, той мантрувал на висок глас, за да могат останалите също 
да чуват – например дърветата, комарите и т.н. Затова той мантрувал толкова много.  

Яшода: Трябва ли да се стремим да мантруваме в три степени като Харидаса 
Тхакура – наум, шепнешком и на висок глас? 

Тиртха Махарадж: Високо! Високо е най-добре. Защото всичко останало се 
включва в него. Ако искаме да помогнем на всички живи същества, по естествен начин 
помагаме на себе си и се сдобиваме с вътрешен покой. 

Все пак това показва, че една проста мантра медитация действа на различни 
нива. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе. 
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48. Ваишнава Академия 
 

"Някои имат много добро поведение, обаче не проповядват Кришна съзнание; 
други пък проповядват, но не се държат подобаващо.“83 

Мисля, че всички познаваме тези хора. Единият говори, но не практикува; 
другият практикува, но не говори; третият нито практикува, нито говори. Това е добре, 
правилно е: като не практикувам, поне не говоря. Ако някой не практикува, но говори, 
това се нарича измама. А ако някой практикува, пък не говори, нарича се егоизъм. 
Съществува ли някаква друга опция?  

Ямуна: Да практикува и да говори. 
Тиртха Махарадж: Който практикува и говори. Такъв човек се нарича учител, 

свят учител. Практикува и говори. Понякога практикува ли практикува, друг път говори 
ли говори. В зависимост от ситуацията – каквото е най-необходимо да се направи. Но 
моля ви, винаги се стремете да запомните този идеал: практикувай това, за което 
проповядваш. О, не, това не е добре казано, защото би могло да се тръгне и в измамна 
посока. Практикувай усърдно в преданото служене и можеш да говориш за това.  

"Ала ти, скъпи Харидаса, едновременно извършваш и двете задължения по 
отношение на святото име чрез личното си поведение и чрез своето проповядване. 
Затова ти си духовният учител на целия свят, защото си най-възвишеният 
преданоотдаден на света." Така те двамата прекарваха дните си, обсъждайки теми 
за Кришна и живееха щастливо заедно.”84 

Така че ако искате да се радвате заедно с другите светци какво трябва да 
направите?  

Някой: Да станем светци. 
Тиртха Махарадж: Добра идея. Може би не е толкова популярна или 

практична. Но мисля, че ти уцели десетката, защото това е всъщност решението: 
събирайте се заедно с други свети личности, слушайте, възхвалявайте, служете, 
грижете се за вярата си. Вярата без дела е мъртва. Това е начинът да се радваме на 
живота: да седим под някое дърво и да разговаряме за Кришна.  

Веднъж разговаряхме с един бхакта за Ваишнава Академията. Знаете, като 
чуете думата „академия” си представяте огромна сграда, йерархическа система и 
въобще нещо теоретично. Пък той не беше много склонен да строи големи сгради. 
Виждах в очите му, че не е особено вдъхновен от идеята за Ваишнава Академия. Той 
запита: “Какво точно представлява? Как си я представяш?” Ние седяхме в една стая 
двамата и аз му казах: “Ами ей така! Събираме се и разговаряме за Кришна. Това е 
Ваишнава Академията.” Той каза: “Включвам се! Такъв тип академия ми харесва.” 
Защото всъщност това съответства на древния традиционен принцип: да се доближиш 
до духовния си учител, да поемеш посланието, да поемеш учението от него, в замяна да 
му отдадеш мъничко служене, и да живееш с мъдростта, която си получил. От това 
можете да видите колко жив е духовният живот.  
 

                                                 
83 Чайтаня Чаритамрита, Антя-лила 4.102 
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49. Тетрадката на сърцето 
 

Най-напред трябва да живеем за собственото си духовно благо, след това трябва 
да сме полезни за нашите братя, човешките същества и останалите живи създания, и в 
крайна сметка трябва да живеем за славата на Бога. Три нива на съществуване: една 
малка част за теб самия, една по-голяма част за братята и сестрите ти, и най-голямата 
част за твоя Бог. И така, бъдете полезни на себе си, помагайте на останалите и славете 
Бога. Запишете това в тетрадката на сърцето си.  

Въпрос на Рамвиджай: Гурудев, споменахте тези три нива. Първото и второто 
малко или много са разбираеми: едното е за мен, второто за братята ми. Но как можем 
да сме сигурни, че третата част не е измама, като никога не сме виждали Бога? 

Тиртха Махарадж: Как така?! Нима е възможно?! Ти стоиш тук, как не Го 
виждаш? (показвайки към олтара) 

Рамвиджай: Имам предвид, ако виждам парче дърво? 
Тиртха Махарадж: Това е доста лошо.  
Рамвиждай: … и тогава слушам съвета и си мисля: добре, едно и две ги 

разбирам, но какво е третото не мога да проумея.  
Тиртха Махарадж: Ако можеш да разбереш едно и две, тогава можеш да 

разбереш и три. Но добре, ако някой не може да разбере Бог лично, тогава поне може 
да види творението Му. Можеш да видиш творението, можеш да видиш природата, 
можеш да видиш подредбата, можеш да видиш слугите Му. Можеш да видиш това, 
което е свързано с Него. Какъвто бащата, такъв и синът. От сина можете да съдите за 
бащата. От слугата можете да съдите за учителя. Така че от резултата може да се съди и 
за причината, тъй като те са свързани. 

А ако в даден момент не сме сигурни, трябва да питаме авторитет, който знае: 
“Моля те, учителю мой, би ли ми казал, ако правя това, то подобаващо служене ли е за 
Бога?” Аз много рядко чувам такива въпроси. Най-вероятно защото всеки много добре 
изпълнява задълженията си.  И всеки е уверен и установен в служенето към Бога. Но в 
случай, че не сте, питайте: “Това ли е начинът? На прав път ли съм?” Защото понякога 
се отказваме по-рано отколкото е необходимо. Например, купувате апартамент на 
изплащане и плащате, плащате, плащате – десет години минават и той все още не е 
ваша собственост. И се отказвате: “Писна ми да плащам всеки месец. Няма резултат, 
той не става мой.” Това се нарича глупост, нали? Защото не стигате до края на процеса. 
Или постъпвате в университет и след две седмици казвате: “О, това място не е за мен. 
Този университет не отговаря на изискванията ми. По-добре да се откажа.” По такъв 
начин никога няма да се сдобиете с диплома. Трябва да разберем, че има известни 
трудности, които следва да приемем, за да постигнем дадена цел. За беда, животът е 
така устроен.  

Затова винаги трябва да намираме авторитет, който може да ни помогне, който 
ще ни вдъхновява в духовните ни дейности. Повтарям: който ни вдъхновява в 
духовните ни дейности. Така че ако гуру пресича материалните ви желания, недейте да 
бягате.  
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50. Истина в множествено число и Истина с главна буква 

 
 

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, бихте ли ни казали повече за истината в тази 
епоха и с ваша помощ и подкрепа как бихме могли да познаем истината, как можем да 
служим и да сме посветени с обич, без да пропускаме истината.  

Тиртха Махарадж: Най-напред трябва да правим разлика между истина и 
Истина с главна буква. Защото първата е в множествено число. На относителното ниво 
ще открием много, много малки истини, които през повечето време си противоречат 
една на друга. От това можете да разберете, че става въпрос за относителна истина. 
Това е начинът да се определи. Обаче Истината винаги побеждава. Истината винаги 
побеждава. Така че ако видите нещо да побеждава, това е Истината. Ако видите нещо 
да си противоречи с останалите относителни истини, то е относително.  

Винаги трябва да правим разлика между нивата на материална достоверност и 
Божествената Истина, Абсолютната Истина. Защото истината на материално ниво е 
убийствена. Такава истина е проявление на справедливостта. Зъб за зъб, око за око. 
Това ще доведе до човечество без очи и зъби. Така че подобна истина всъщност не ни 
помага. Трябва да преминем отвъд тази справедливост. Но съм чувал, че в България 
имате една поговорка: “Законът е врата в полето.” Материалната, относителна истина 
не води до никъде. Няма утеха в истината. Болка е единственото, което ще намерите 
чрез нея. Затова недейте да се удовлетворявате с материалната истина!  

Трябва да търсим Божествената Истина. Тя на първо място е екзистенциална 
сила. Животът идва от живот. Животът е основният принцип на съществуването. Този 
живот би трябвало да бъде интелигентен, осъзнат живот. И в крайна сметка би трябвало 
да е живот, изпълнен с любов. Това е основната, божествена йерархия: съществуване, 
съзнание и блаженство. Това е истинската Истина. И тази божествена Истина ни прави 
щастливи. Тя ни кара да забравим за зъба и за окото, за законите и за вратите, водещи 
наникъде, за всички страдания, преживени през живота, и ни кара да пеем и танцуваме 
в екстаз.  

Истината би следвало да има ефект върху вас. Истина, която не ви затрогва, е 
мъртво нещо. Божествената Истина трябва да е толкова привлекателна, че да сте готови 
да участвате! Ние сме ограничени, не сме готови да разберем Божествената Истина, 
при все това тя е толкова прекрасна и запленяваща, че сте готови да се присъедините. И 
ако тази Абсолютна Истина е докоснала сърцата и душите ни, не можем да сторим 
нищо друго, освен да й служим. И чрез това служене ще се сдобием с нектара. Така че 
всички, които копнеят за нектара, не губете време! Започнете да служите на по-
висшата, превъзходна Божествена Истина! И не забравяйте, глупците вярват в шанса, 
интелигентните вярват в кармата, в справедливостта; ала мъдреците вярват в 
Божествената Милост. Така че можем да кажем, че Божествената Милост надделява 
над истината. Затова тя е окончателният и най-висш елемент на нашия процес – 
безусловната Божествена Милост. Тя е нашата Истина.  

Някой: Но значи ние я създаваме? 
Тиртха Махарадж: Ако ние я създавахме, тя би била относителна. Тя идва 

свише. Ние не можем да упражняваме Божествена Милост. От различна категория сме. 
Бог може да упражнява безграничната си милост по безчет начини към Своите предани. 
Но само си представете, че ненадейно ви залее океан от милост – той просто ще ви 
изличи! Затова Кришна я дава на части, като лекарство. Той не предозира милостта. По 
няколко капки, но всеки ден. Всеки ден трябва да я приемате, за да си върнете 
здравословното състояние.  
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51. Докосване очи в очи 
 
 

Ядунатх: Споменахте трите сфери: аз, останалите и Бог. Как можем да служим 
на Божествената Истина в тези три сфери? 

Тиртха Махарадж: Дживе-доя наме-ручи ваишнава-сева. Как можем да служим 
на себе си? Най-напред трябва да сме милостиви към другите, а и към себе си. Как 
можем да бъдем милостиви към себе си? Няма да се присъединя към пропагандата на 
съвременните толкова популярни, псевдо-духовни процеси: “Обичай себе си!” Не. 
Трябва да бъдете милостиви към себе си. Това означава: дайте си шанс, не пропускайте 
възможността да приемете милостта. Не възпирайте потока на божествената милост. 
Това означава да си милостив към себе си – да си дадеш шанс. Мисля, че това е съвсем 
ясно – да не се противопоставяме на онова, което Бог е отредил за нас. А да подхранвам 
себе си означава наме-ручи  – да усетя по-висшия вкус към святото име. И накрая – 
служене към преданоотдадените, ваишнава-сева – чрез него можем да изразим 
благодарността си. Те са свързани с Бога, затова ако поднесем служенето си чрез тях, 
това е сигурният начин.  

Бхакти-йога е мистичен път. Йога означава да си свързан с Бога. А Бхакти дава 
качеството на тази връзка – божествени, любящи, нежни чувства. И връзката 
предполага минимум две страни: съществува субект, съществува и обект; съществува 
времето, съществува и връзката. А ако има връзка, има поток. Ако блокирам потока, на 
практика връзка няма. И този поток е от сърце към сърце. И има докосване очи в очи... 
Много е трудно да продължа да говоря. Така че не спирайте, не блокирайте потока. Той 
ще ни каже всичко. Наистина, мисля, че не мога да продължа, съжалявам…  

Някои учители умират, когато споменат докосването очи в очи. Когато заговорят 
за връзката очи в очи между Радха и Кришна, изведнъж прекъсват лекцията, отиват в 
стаята си и умират.  

Така че има поток, връзката означава поток. Какъв беше въпросът…? 
Рамвиджай: За служенето в трите различни сфери. 
Тиртха Махарадж: О, да, да. Извинете. И така, мисля, че малко или много 

разбираме личното измерение – да помагаме на себе си. Но как можем да служим в 
другите две сфери? Винаги трябва да взимаме под внимание двата принципа. Единият е 
човешкият, а другият божественият. Ако, служейки на хората, забравяте за 
божественото, рано или късно ще бъдете разочаровани. Съгласни ли сте? Рано или 
късно ще се получи грешка. Ако, служейки на Бога, аз забравя за хората, това е грешка 
от самото начало. Затова винаги трябва да имаме наум тези два принципа – човешкия и 
божествения. В „Шримад Бхагаватам” се казва: “Напразни са приношенията на онзи, 
който Ми поднася почитания в храма, но пренебрегва живите същества.”85 Двете някак 
трябва да вървят заедно. Защото в крайна сметка ние, всички живи същества, сме братя 
и сестри, ние принадлежим към все същото семейство на Бога. Но на практика е вярно, 
че ако гледате само човешката страна, рано или късно ще видите някакви грешки. 
Реалността винаги е различна. Мислите си, че другият човек е такъв и такъв, а той не е. 
Затова не бива да забравяме за божествения принцип. И ако поднасяте служенето си по 
такъв начин, чрез някой човек към божествеността, никога няма да бъдете 
разочаровани. Какво сте дали няма значение! Ако сте го дали на Бог, не е пропиляно.  

 
 
 

                                                 
85 “Шримад Бхагаватам” 3.29.22 
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52. Материалният и духовният просперитет 
 
 

Въпрос: Материалният и духовният просперитет не трябва ли да вървят заедно? 
Не е ли необходимо? 

Тиртха Махарадж: Може и да си мислим, че е необходимо, обаче понякога не 
се случва.  

Въпрос: Но защо? 
Тиртха Махарадж: За наше добро. Някога имало един младеж, който бил 

поклонник на Лакшми Деви – Лакшми е богинята на сполуката. Той я обожавал много 
дълбоко от сърце и винаги поднасял най-красивите цветя и най-прекрасните молитви, 
за да я възхвалява. Не получавал нито внимание, нито отговор. Продължавал така с 
години без какъвто и да било ответ от страна на богинята. Накрая се отказал и заживял 
обикновен живот. Обаче бил добър човек и когато остарял – отново в един параклис, в 
един храм на Лакшми Деви – той си спомнил своето поклонничество. Пак повторил 
молитвите си и Лакшми Деви изведнъж се появила пред него. Лакшми Деви попитала: 
“Какво мога да сторя за теб, скъпи мой?” Той казал: “Сега?! Ти дойде твърде късно. 
Вече съм старец; гладувах цял живот! Обожавах те, докато бях млад, а ти не дойде! 
Защо? Как може да си толкова жестока?!” Тогава Лакшми Деви казала: “Мой скъпи 
синко, това беше за твое добро. По онова време ти беше изпълнен с материални 
желания. Ако бях удовлетворила материалните ти желания, нямаше да се срещнем 
сега.”  

Така че понякога може и да си мислите, че е провал да изгубите нещо, но 
всъщност то е за ваше добро. Ако сте изгубили парите си, не сте изгубили нищо. 
Запомнете това! Ако сте изгубили здравето си, нещо сте изгубили. Но ако сте изгубили 
чистотата на сърцето си и добрия си характер, тогава сте изгубили всичко. Ако сте 
изгубили нравствеността си, така да се каже… 

Някой: Не бих казал, че нравствеността е строго дефинирана. 
Тиртха Махарадж: За нас е.  
Някой: Тя е нещо като закона. 
Тиртха Махарадж: Да, от един момент нататък. 
Някой: И вие също се възхищавахте на онази българска поговорка, че законът е 

като врата в полето. 
Тиртха Махарадж: Да, но това е Божествен Закон. Малко по-различно е. 
 
 
 
 

Правилното произношение на Маха-мантрата 
 
 

Въпрос на Шямасундара: Когато произнасяме Маха-мантрата в джапа 
медитация, има ли някакъв специфичен правилен начин, или просто я повтаряме? 

Тиртха Махарадж: Да, плачи! Плачи! Това е правилният метод. Но какво точно 
имаш предвид? 

Шямасундара: Ами, имам предвид, че няколко пъти съм се натъквал на 
твърдението, че всяка мантра би следвало да се повтаря и произнася по специфичен 
начин, със специфичен ритъм и т.н. 

Тиртха Махарадж: Но тази мантра е маха-мантра, тя е върховна мантра. Така 
че не е ограничена от правила и дори бледото подобие на тази мантра ще бъде от 
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помощ. Както вие тук имате някакви колбаси „Сачи”. Колбасите не са нещо 
благотворно за духовния напредък. Обаче, тъй като това е името на майката на Бог 
Чайтаня, рано или късно хората, които ги купуват или продават, ще бъдат пречистени. 
Така че дори отражението на святото име помага. 

Но кое е правилното произношение на името Кришна? Знаете, че това е Говинда. 
Защото Той е сладкият пастир, който ще ни донесе щастие. Обаче кое е правилното 
произношение на името Радха? Това беше правилното произношение – когато гласът 
пресеква. Когато не можете да го изречете. Докато можете да изричате мантрата си, 
не сте в екстаз. Когато сте в екстаз, не можете да кажете мантрата си. Както Чайтаня 
Махапрабху по време на процесията на Бог Джаганнатха. Той танцувал пред 
колесницата и викал: “Джа джа га га ду ду…” Това било всичко, което успявал да 
изрече. Това е екстаз. И така, когато следващия път духовният ви учител дойде и 
попита: “Мантрувате ли си кръговете?” ще кажете: “Не, аз бях в екстаз, скъпи 
учителю!” Това е фалшиво извинение.  

Веднъж един бхакта запитал Шрила Прабхупада: “Прабхупада, когато 
мантрувам имам чувството, че една синя личност се появява пред мен и усещането е 
толкова прекрасно!” Прабхупада казал: „Продължавай да мантруваш, ще изчезне.”  

Истинското мантруване е нещо много дълбоко. 
 
 
 
 


