
 1 

 



 2 

ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ 

 

1. Когато обичаш, губиш себе си 

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

 

 

Въпрос на Ядунатх: Моето е нещо средно между въпрос и молба. Много честo 

ние практикуваме с идеята: „Аз практикувам.” Аз мантрувам. Аз мия пода. Аз правя 

пуджа. Аз съм толкова добър с бхактите.  

Тиртха Махарадж: Охо! Това е много опасно.  

Ядунатх: И много рядко успяваме да си спомним, че това се случва единствено 

по благословиите на Бог и на нашия Гурудев. Например, един се гордее, че е направил 

два кръга, друг – че е направил двадесет и пет. Но има някои мигове, когато нито 

единият от тях не може да си направи кръговете. И тогава разбират, че нямат никакъв 

шанс, ако не получат милостта на своя Гурудев. Затова моят въпрос-молба е ако може 

вие да ни благословите. 

Тиртха Махарадж: Животът е дълъг, но тече много бързо. Едновременно с това 

животът е съвсем кратък, а отнема толкова дълго време да оцелееш в него. Понякога си 

мислим, че ние действаме. Обаче това е духовен – дори не духовен – това е умствен 

егоизъм. Понеже аз научих, че аз трябва да бъда смирен, затова аз съм смирен. Тази 

история започва и завършва с мен. Това не е достатъчно. Забравете за себе си. А как 

можем да забравим себе си? Не като интелектуално се убеждаваме: “Аз трябва да 

забравя за себе си.” Но веднага щом обикнеш някого, губиш себе си.  

Веднъж откарвахме Гурудев от летището във Виена към Нандафалва. Двамина 

го посрещнахме на летището и той каза: “О, колко мнозина сте дошли?!” Както и да е, 

пътувахме почти два дни, защото беше много мъгливо. И искахме да отидем в един 

ашрам. Той каза: „Да идем там.” Отвърнах: “Ами, има малък проблем, понеже 

ваишнавата, който отговаря за ашрама, не е там.” Той каза: „Какво!? Ако Прабхупад 

ни кажеше да стоим в ашрама, ние никога не бихме напуснали ашрама, дори да трябва 

да се простим с живота си.” Тогава аз се опитах да спася положението: “Да, но той 

отиде в Нандафалва за празника”, защото предстоеше празник. Той не каза нищо 

повече. После започна да прави коментари за колата. “Ама че глупава кола,” рече. 

“Сложили са радиото върху радиатора! Каква глупава система! Ако включиш 

отоплението, радиото ще прегрее.” Но нищо не е ако твоят гуру започне да критикува 

колата ти, (пък и колата не беше моя); но като не му стигна да критикува колата, 

започна да критикува шофьора! А знаете ли, когато шофираш и твоят гуру започне да 

кори шофьорските ти способности, е малко опасно. И той има съвсем пряк и открит 

начин да изрази неудовлетворението си: удря те по главата. Само си представете: 

шофирате и изведнъж получавате това – ще се постараете да внимавате повече. И така 

продължи два дни!  

Ямуна: Сега разбирам защо сте го посрещнали само двамина. 

Тиртха Махарадж: След като те чукне по главата, половин час не проронва и 

дума – това е дори още по-тежко отколкото да те рита и бие, защото тогава трябва да си 

направиш равносметка къде си сбъркал. Мисля, че познавате това чувство. След това 

започна да задава въпроси: “Свършихте ли това и това специфично служене?” Ние 

казахме: “Ами... не още…” Сетне спомена някои впечатления от пътуването си - как 

някой критикувал друг преданоотдаден - и каза: “Това е такава лоша практика”, и т.н.. 

Но знаете ли, да пътуваш с Гурудев винаги беше приключение. А в последните 

километри той започна да пита за бхактите: “Той как е, тя как е?” Имахме един брат, 

който по онова време беше много вдъхновен преданоотдаден: винаги беше зает с нещо, 
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тичаше и действаше – голям пример! И трябваше да кажем: “Гурудев, този бхакта 

прави невероятни неща! Толкова е велик, толкова е прекрасен!” И знаете ли, след тези 

два дни поучения изведнъж лицето му се промени. Той някак сякаш се вдигна от 

седалката, порасна, засия и каза: “Това е животът – да възхваляваш бхактите.” И 

тогава видяхме колко дълбоко беше удовлетворението му.  

Така че животът е да възхваляваш преданите. Не си спомням защо всъщност 

започнах да разказвам тази история, но мисля, че тя ти дава някои отговори.  

 

 

 

2. Обектът на обожание 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

 

Обсъждаме Седемнадесета Глава на „Бхагавад Гита”, описваща видовете вяра. В 

зависимост от основните въздействия на материалната природа, хората развиват вярата 

си. Тези въздействия са масата, енергията и светлината.  

“Яджанте саттвика деван якшаса-ракшаси раджах претан бхута-ганамс 

чанйе яджанте тамаса джанах – Хората в гуната на доброто обожават 

полубоговете; тези в гуната на страстта обожават демоните; а тези в гуната на 

невежеството обожават призраци и духове.”
1
 

Виждаме различните цели на различните видове вяра. Тези три различни 

категории са ниско ниво, средно и най-добро качество. Онези, които се влияят от по-

низшите енергии, ще отидат надолу; които са под посредствен контрол остават на 

същото ниво; а тези, които са под властта на по-висшето, се въздигат. В зависимост от 

тези въздействия ще откриете обекта на своята вяра.  

Първите са саттвика – онези, които попадат под влиянието на саттва – те ще 

обожават девите. Какво означава дева? Оригиналното значение идва от „див”, което 

значи „сияен”. Така че дева е личност, която сияе. Тези, които принадлежат на 

светлината, ще обожават тези, които принадлежат на светлината – същата природа. 

Тези, които са енергични, ще обожават средната класа.  

Ямуна: Демоните? 

Тиртха Махарадж: Демони, да – тези якши и ракшаси са определен вид 

човешки същества, но играещи специфична роля. Якшите са нещо като магьосници, а 

ракшасите - човекоядци. Но са вид хора. А тези, които са под влияние на по-низшите 

енергии, обожават призраци и по-низши същества.  

Как да определим обекта на своята вяра? Най-напред имате обект на вярата си, а 

след това започвате да го обожавате – това е очевидно в стиха. Такъв е основният 

подход. Обикновено обожаваме и почитаме нещо, което е по-висше от нас. Това 

означава, че ако сте под влияние на по-низшите енергии, ще се обръщате към 

призраците, но към по-високопоставените от вас. Обикновено не считаме призрака за 

кой знае колко възвишено същество, но ако обожавате призраци, значи се поставяте по-

ниско от тях. Ако обожавате полубоговете, поставяте и тях над себе си. А ако 

обожавате човешките същества, значи избирате обекти на същото ниво като вас. 

Култът към звездите е раджастичен сам по себе си. Тук, в „Гита” той е наречен 

„почитане на великани”. Но в наши дни му казват „политика” или „Холивуд” или 

„Боливуд” – същото нещо се практикува, обожание на човешки същества. Само грубото 
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проявление се променя, същината е еднаква. Но методът е един и същ: обожание. 

Обожание на по-ниско ниво, обожание на средно ниво, обожание на по-висше ниво. 

Един и същи инструмент се използва за различни цели.  

Затова трябва да използваме ума си, избирайки обекта на своята вяра. Ако 

посветим вярата си на някаква глупост, може да сме много убедени в нея, но вложим ли 

вярата си в нещо истинско, в нещо божествено, тогава божествените качества ще се 

прехвърлят върху нас. Качествата на обекта на поклонение преминават върху 

поклонника. Така че ако обожавате демони, ще станете демонични по начин на 

мислене. Ако обожавате хора, тогава оставате на същото ниво. Ако като обожавате 

Бога, тогава божествени качества ще преминат във вас.  

Да вземем някои примери. Сигурен съм, че сте виждали хора, които много 

обичат кучетата си. Кой е обожаващият? Това е собственикът. А кой е обектът на 

обожание? Това е кучето. И виждате, че качествата на кучето се прехвърлят върху 

собственика. Дори понякога физическата форма на лицето наподобява обекта на 

обожание.  

Един от нашите приятели бхакти срещнал някакъв човек във влака и си 

помислил: “Хей, този човек прилича на кокошка!” А след известно време този човек 

започнал да чете някакъв вестник, специализиран върху отглеждането на тези дребни 

животинки – как се развъждат, как се продават. Така че начинът ви на мислене и 

вашето обожание действително оказват влияние върху вас. 

Или, ако обожавате филмовите звезди – няма да станете филмова звезда, но 

можете да платите милиони долари за една ръкавичка на звездата. Можете да правите 

всички глупости, които те вършат. Защото всички тези качества ще се пренесат върху 

фена.  

Но ако обожавате Върховния Бог, божествените качества ще се пренесат върху 

поклонника. И така, изберете кой е обектът на вашето обожание – по-низшите 

създания, някои човешки същества или божествеността. Защото резултатът ще бъде 

съответстващ.  

Виждали ли сте божествени качества да се проявяват у някого? Много рядко. 

Причината за това може да е двойна. Може обектът да не е бил божествен. Или може 

процесът да е бил неправилен. Затова трябва много внимателно да подбираме в това 

отношение – да определим обекта, целта и да уточним метода. 

 

 

 

3. Асура е онзи, на когото не достига сура 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

“Онези, които изпълняват строги отречения и покаяния, които не се 

препоръчват в свещените писания, извършвайки ги от гордост и егоизъм, подтиквани 

от похот и привързаност, които са глупави и измъчват материалните елементи на 

тялото, както и Свръхдушата, която го обитава, трябва да бъдат считани за 

демони.”
2
 

Тук имаме една много важна дума, „демон”, която ние не използваме. Как е 

думата на санскрит - асура. Асура е отрицание на позитивното название, тъй като а-

сура е такава личност, която не притежава сура. А пък сура е свята личност. Онези, 

които не притежават свети, непорочни качества, се наричат не-свети, а-сура.  
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Какви са характеристиките на един сура? Той винаги вижда лотосовите нозе на 

Бога над главата си. Значи онези, които не виждат това, са наречени асури. Това не 

означава, че те са великани човекоядци, а значи, че им липсва, че не им достига нещо. 

А тези, които спадат към тази категория, на които им липсва нещо, обикновено те си 

имат една специфична духовна практика. Тя бе спомената тук - че измъчват тялото, и 

останалите изброени характеристики: тласкат ги гордост и егоизъм, похот и 

привързаност, глупави са – което означава, че не взимат под внимание последствията. 

Намерението не е правилно. Може да сте много заети с прилагането на метода, но 

резултатът ще е несигурен. Подобни практики спадат към тамастичната природа. 

 И така: нагоре – на същото ниво - надолу. В каквото вярвате, това и ще 

постигнете. Каквото практикувате сега, ще го развиете до съвършенство. Така че ако 

нашата вяра и практики са от по-низш вид, ще постигнем и по-низши резултати. Мисля, 

че това е съвсем практично и разбираемо.  

 

 

 

4. Стомахът и умът поглъщат всичко 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

 

“Дори храната, която всеки предпочита, е три вида, в съответствие с трите 

гуни на материалната природа. Същото се отнася до жертвите, въздържанията и 

благотворителността. Сега чуй за разликите между тях.”
3
 

И така, не само вярата се предопределя от гуните, но и толкова много фактори в 

живота ни. Нека поговорим най-напред за храната.  

“Храната, която харесват тези в гуната на доброто, увеличава 

продължителността на живота, пречиства съществуването и носи сила, здраве, 

щастие и удовлетворение. Такива храни са сочни, мазни, пълноценни, и приятни за 

сърцето.”
4
 

Значи ако следвате такава диета, ще станете такъв човек – здрав, богат и мъдър. 

Защото каквато енергия осигурявате на тялото си, тя ще оказва влияние върху вас. Ако 

имате дизелова кола, не й наливате бензин, защото няма да работи. Това обикновено е 

съвсем очевидно за някои. Обаче веднъж, знаете ли, бхактите са толкова потънали в 

своята медитация, че правят някои дребни грешки. Та веднъж един бхакта спрял на 

бензиностанция да напълни резервоара. И станало така, че сипал антифриз в двигателя. 

Резултатът бил очевиден – два дни в сервиза.  

Кое е по-сложно – вашето тяло или двигателят на колата? Е, двигателят е 

сложен, без съмнение. Но мисля, че човешкото тяло е малко по-сложно и чувствително. 

Така че ако сипвате антифриз в организма си, не го правете, защото това се нарича 

отрова. Шива може да изпие отровата и да задържи всичко в гърлото си, но не се 

опитвайте да го имитирате. Така че внимавайте каква храна подбирате.  

“Храни, които са прекалено горчиви, прекалено кисели, солени, люти, пикантни, 

сухи и прегорели са любими на онези, които са в гуната на страстта. Подобни храни 

водят до страдание, нещастие и болест. Храна, приготвена повече от три часа преди 

да бъде ядена, която е безвкусна, разложена и гнила, и храна, състояща се от 

остатъци и недокосваеми неща се харесва на онези, които са в гуната на мрака.”
5
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Такъв тип диета ще усили по-низшия вид въздействия над човешките същества. 

Виждате, че „Бхагавад Гита” е божествена песен, а същевременно е толкова практична 

– дава ви насока какъв тип диета да следвате. И тук става дума едва за храната. А какъв 

вид умствена храна приемате? Тя също ще окаже влияние върху вас. Така че не трябва 

да подбираме само храната, но трябва да подбираме и мислите, които допускаме. Ако 

позволяваме на негативни мисли да навлязат в умствената ни система, те ще останат 

там. Какво да говорим пък ако започнете да се фокусирате върху грешките на 

останалите! Защото човешкият стомах поглъща всичко. Но умът на човека е дори по-

лош. Той е готов да яде всички боклуци наоколо. Затова бъдете внимателни – какви 

мисли, какви чувства допускате в ума си. Понякога се случва да се фокусирате върху 

грешките на другите и, в съответствие с вашата медитация, качествата ще се 

прехвърлят. Така вие добивате недостатъците на другите. Тогава къде са тези 

недостатъци? Не са у другия човек, у вас са. Внимавайте, умът поглъща всичко.  

И така, в съответствие със силите на природата, ще развиете вярата си. Грижете 

се каква енергия допускате в организма си, била тя храна или мисли, и винаги виждайте 

божествената подредба зад съвсем простите ежедневни дела. Защото така чудото ще 

започне да се случва.  

 

 

 

5. Браминът и проститутката 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

Не се фокусирайте върху грешките или недостатъците на другите, защото тогава 

те ще се превърнат в темата на медитацията ви.  

Спомняте ли си историята за проститутката и брамина? Имало един много 

силен, много свят брамин – свещенослужител по каста. А в съседната врата живеела 

една проститутка. Понякога се случва противоположните крайности да се съберат. Така 

станало и с брамина. А знаете ли, проститутката била много привлекателна и 

популярна, така че мнозина я посещавали. Браминът бил толкова могъщ и вглъбен в 

медитацията си, но никой не му обръщал внимание. Всички посетители влизали в 

съседната врата. Затова браминът бил обезпокоен. Казал си: „Какъв пропаднал живот! 

Всеки ден тя приема различни гости. Те рушат моята медитация. Опитвам се да 

излъчвам своята саттва-гуна към съседната врата, но това, което те правят, е 

светотатство! Какво мога да сторя?! Как да ги превъзпитам!? Най-малкото, ще започна 

да броя посетителите. Това е ужасна практика! Трябва да преброя колко посетители 

приема тя.” И така, той решил, че след всеки посетител ще слага по един камък. 

Малката купчина нараствала бързо. Скоро в двора на брамина израснал голям хълм. 

Това била неговата медитация, той през цялото време си мислел: “Такава пропаднала 

жена! И такива пропаднали мъже!” И трупал ли трупал камъните.  

Междувременно какво се случвало в съседната врата? Понеже проститутката 

била набожна, тя също надничала в двора на брамина. И се чувствала толкова зле: 

“Такъв велик светец живее в съседната врата! Пък аз имам тази лоша професия. Но 

щом Бог ми е дал този начин за припечелване, какво мога да сторя? Налага се да правя 

това. Де да можех да съм толкова чиста и възвишена като брамина от съседната врата. 

Само го погледнете! Той брои молитвите си като слага камък. Такъв велик светец е! 

Толкова много молитви!” И тя приемала посетителите, но медитацията й била върху 

купчината на брамина. И какво се случило рано или късно? Размяна. Качествата от тази 

страна преминали на другата, а качествата от другата страна преминали на тази.  
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И така, в зависимост от това какъв е обектът и какво е виждането ни, ще 

пожънем и резултата. Внимавайте да не поглъщате грешките на другите. Защото не 

съществува само храна за стомаха, но храна и за душата. А храна за душата е 

божественото послание. Нека броим мантрите си, а не посетителите в съседната врата.  

 

 

 

6. Прагът 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

Въпрос на Хари Лила: В живота често ни се налага да работим с материални 

неща и често, разбира се, фокусът ни също е върху материални неща. Например, аз 

много работя с хора и съм много емоционален човек, а пък част от работата ми е да 

контролирам тези хора, които работят за мен, затова много се впрягам за техните 

грешки. Бих искала да знам как да се защитя от такъв род медитация? 

Тиртха Махарадж: Твърде грубо ли ще е ако разбера въпроса ти в смисъл: как 

да се защитя от грешките на другите и от прекаленото емоционално въвличане в тях?  

Хари Лила: Не, аз осъзнавам, че така затъвам по-дълбоко в калта. 

Тиртха Махарадж: Основният ни принцип трябва да е, че всеки се стреми да 

даде най-доброто, на което е способен. Разбира се, това е много лесно в една идеална 

ситуация – в един прекрасен, хармоничен ашрам, където всички тичат, съревновавайки 

се кой ще служи по-добре. Или в спокойна, любяща семейна връзка, взаимно 

разбирателство. Но на бойното поле да видиш, че всеки се опитва да даде най-доброто 

от себе си – включително и противниците ти – това е по-трудно. Ала трябва да имаме 

виждането, че всичко е под контрол. Нищо не е случайно. Това много лесно може да 

бъде разбрано от ума. Така че си има причина защо се случват грешките и защо тези 

грешки толкова ни афектират.  

Честно казано, не мисля, че теоретично можем да обясним, нито да надмогнем 

този проблем. Защото интелектуалното разбиране не е практическо приложение. Но ще 

дойде момент в живота ви, когато достигате до един праг. И ако влезете през вратата, 

този проблем ще бъде решен. Защото това означава, че сте достигнали по-висше ниво, 

където същият проблем, който дотогава ви е създавал толкова трудности, можете да го 

понесете с лекота. Това се нарича един вид поетапно просветление. Санскритският 

израз е крата-мокша, постигате съвършенство стъпка по стъпка. Не е пълно 

просветление, а малко по-малко проблеми. Така че чакайте този момент да настъпи в 

живота ви и определено не позволявайте на емоциите да ви пометат. Стремете се да 

запазвате независимостта си.  

Може ли да ви разкажа една история в тази връзка? Веднъж един бхакта 

посетил Вриндавана – това е индийска история. Един основен принцип за онези, които 

отиват в Индия – не се изненадвайте от нищо! Втори – не критикувайте онова, което не 

разбирате. Запомните ли тези две неща, сте в безопасност. Защото там ще видите 

невероятни неща! Не можете да си представите! Затова ни е нужен водач. Но както и да 

е, това е друга тема. 

Така че ако посещавате свято място, недейте да критикувате – това е основен 

принцип. Разбрали сме това, но все пак, ако отново и отново ни мамят и се отнасят зле 

с нас, започваме да роптаем. Когато се пазарите с рикшавалите и знаете, че цената е 

десет рупии, а те ви искат двеста, естествено, че започвате леко да протестирате. Но не 

забравяйте, ако във Вриндавана Радхарани иска да събере някаква входна такса от вас, 

бъдете готови да платите цената. Обаче нашият бхакта в този ден бил доста възмутен, 



 8 

така че започнал да спори и да изразява мнение пред продавачите. Но трябва да сме 

много внимателни с продавачите във Вриндавана. Вярно е, че някои от тях са 

мултимилионери благодарение на западните преданоотдадени, при все това те са преки 

слуги на Кришна, живеещи в Неговия дом. Така че имат много специален статут. 

Обичайната практика е продавачът да ти поиска много повече от нормалното. Тогава 

започваш малко да се пазариш и той ти дава по-добра цена. Обаче нашият приятел 

изказал мнението: “Вие правите това нарочно. Отнасяте се зле с мен по определена 

причина.” Тогава незабавно продавачът се проявил като учител. Продавачът се 

превърнал в гуру. Той казал: „Не, не, ние си вършим служенето.” Затова трябва да сме 

много внимателни. Това там са специални хора, не просто търговци, изкарващи пари. 

Те имат много специфично настроение на медитация. Въпреки всичко, нашият човек 

бил разстроен и направил грешка – това се нарича апарадха. И какво станало? До 

вечерта толкова се разболял, че едва можел да се движи. Тогава, благодарение на тази 

грешка и на тази последица, той разбрал, че никой не е свободен, че всеки е под 

контрол. Защото Кришна свири на флейтата си, продавачът назовава цената, вие се 

мусите, но трябва да платите парите. Никой не е свободен. Всички сме под божествен 

контрол.  

И защо разказвам тази история? Защото твоите служители също са под контрол. 

Дори грешките им са под контрол. Те не могат да действат по никакъв друг начин. Това 

е начинът, по който се налага да действат в момента. Така че това не е личната им 

битка срещу теб, а единственият начин, по който могат да постъпят.  

 

(следва продължение) 

 

 

 

7. Бъдете деликатни и духовни 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

Знаете ли, ако се замислим за различните нива на съществуването, ако ние сме 

разочаровани от грешките на своите подопечни, нашите надзорници също ще бъдат 

разочаровани от собствените ни недостатъци и грешки. Това е кармична примка. 

Затова, за да избегнем на практика да ни сполитат подобни проблеми, не бива да сме 

разочаровани. Трябва да приемаме дадени неща до даден предел. Разбира се, когато 

нещо излезе от пропорции, трябва да поставим границата. А когато преминете прага, 

няма да е проблем за вас. И това не значи, че те няма отново да допускат грешки. При 

все това, цялата атмосфера може да се промени така, че грешките да са по-малко, а 

общите резултати повече – и за шефа, и за служителите.  

Както е казано в Библията: “Ненавиждайте греха, а не грешника”, не трябва да 

се съгласяваме с порока, но трябва да приемаме човека. И ако можете са спечелите 

сърцата им – разбира се, това е малко поетично казано когато става дума за работа – но 

ако съумеете да ги спечелите, ако ги вдъхновявате да се справят по-добре, тогава те 

биха умрели за вас. Но това означава, че ние също трябва да сме готови да умрем за 

тях. Дори в такива съвсем елементарни човешки взаимоотношения като работодател-

работник. Защо? Защото хората ще чувстват, че с тях се отнасят добре. 

Да ви разкажа ли още една история? Един бхакта имаше магазин, който 

креташе едва-едва. Той се опитваше да помага на други бхакти, осигурявайки им 
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работа, обаче имаше много проблеми и се наложи да уволни единия от служителите. 

Този човек изчезна; след около две години се върна с една пачка пари и каза: “Докато 

работех при теб ми се налагаше да крада от парите ти. Крадях те дълго време, понеже 

взимах наркотици и трябваше да финансирам начина си на живот. Сега приключих с 

този лош навик и ти връщам парите.” Макар да го правил малко по малко, стъпка по 

стъпка, така че не се виждало, че краде, именно заради това магазинът кретал. Но 

накрая, вижте, каква красива постъпка! Въпреки че бил уволнен по друга причина, той 

върнал парите.  

Така че трябва да бъдем деликатни и духовни в ежедневните си 

взаимоотношения. Ако Кришна иска да ви отнеме нещо, дори да имате десет ръце, не 

можете да се защитите. Но иска ли да ви даде нещо, и стотици ръце да имате, не можете 

да Го възпрете.  

Толкова за самозащитата.  

 

 

 

8. Обожание на малата 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 02.01.2010, София) 

 

 

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, бихте ли ни казали нещо повече за обожанието на 

Туласи Деви? Защото често ние считаме Туласи Деви за малко дръвче за обожание и го 

приемаме за нещо отделно от нас, рядко осъзнавайки, че то е част от нас, като 

например нашата кантимала и че нейното служене към нас е много по-голямо от 

нашето служене към нея. Тя отдава своето предано служене, предоставяйки ни тялото 

си, за да можем ние да извършваме по-добре своето служене. Бихте ли ни казали нещо 

повече за това как правилно да се отнасяме към нея и да я обожаваме?  

Тиртха Махарадж: Как да обожаваме Туласи? Правилно ли чух, че ти каза, че 

Туласи става част от нашето тяло, част от живота ни?  

Ядунатх: Тя винаги е с нас и не е отделно от нас. Когато имаме склонността да 

обожаваме нещо, което е отделно, ние я слагаме на олтара или близо до олтара, но не я 

ценим когато е с нас. Имам предвид, че я пренебрегваме, не се отнасяме добре с нея. 

Тиртха Махарадж: Съществуват някои модели в начина ни на мислене. 

Обикновено смятаме, че ние сме субектите, а всичко останало е обект. Тук съм аз като 

субект, а там е Туласи като обект. Но трябва да променим виждането си така, че, както 

ти спомена, Туласи да е готова да дойде при нас. Не аз си слагам огърлица туласи на 

шията, а Туласи се обвива, тя създава шия, около която да се обвие.  

Така че променете визията. А как да променим визията? Чрез служене. Служене 

към Туласи – Туласи е свещено растение за Кришна и тя е чиста преданоотдадена. 

Служейки на чист предан постигате чиста преданост. Понякога я обожаваме в жива 

форма, така да се каже, като растение. Но когато Туласи е проявена като мала, трябва 

да имаме същото отношение.  

Да обожаваме нашата мала означава никога да не я оставяме да гладува. Което 

значи винаги да повтаряме мантрите си на нея. Препоръчва се, особено в началото, 

човек да намаже джапа-малата си с гхи. Обаче не можете всеки ден да мажете джапа-

малата си с гхи. Въпреки, че гхи е най-добрата смазка, най-добрата маслена 

субстанция, има една дори още по-специална грес. Гхи се получава от крава, а тази 

специална грес се получава от човек. И се появява на много специфични части от 

тялото – по дланите и пръстите, особено върху палеца и средния пръст. Това е най-

доброто миро за малата. Ако искате да миропомазвате всеки ден своята мала с гхи или 
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с най-добрата мазна субстанция, просто повтаряйте мантрите си. И колкото повече 

помазвате малата си, толкова повече миро ще се образува върху пръстите ви.  

Мнозина предани мантруват, за да се пречистят. Но това е ужасно. “Моля те, 

Господи, спаси ме, служи ми!” Това е: “Дай ми, дай ми!” Но: “Какво мога аз да Ти дам? 

Моля те, заеми ме в служене на Теб. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, 

Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе!” 

Истинското мантруване трябва да е възхвала. Толкова за практиката. По този 

начин ще можете да постигнете целите си. Толкова за целите. 

Кришна Прия: Може ли да попитам нещо за мантруването? След посвещението 

мантруването ми беше много интензивно, обаче после се появиха някои проблеми с 

него. Тогава разговарях с много бхакти и по някакъв начин със сигурност те са ми 

помогнали, понеже процесът потръгна.  

Тиртха Махарадж: Хм. С кого си разговаряла? И аз искам да се консултирам с 

тях!... Добре, продължавай. 

Кришна Прия: И точно когато нещата започнаха да се случват, един 

електрически уред избухна в дясната ми ръка! 

Тиртха Махарадж: Боже мой!  

Кришна Прия: Беше много болезнено и точно пръстите, които ми трябват за 

мантруване, бяха засегнати. Въпросът ми е: какво означава това?  

Тиртха Махарадж: Ами, първото заключение е, че си велика светица! Щом 

въздействаш на енергиите така, че да избухват, значи си много могъща. Второто е, че 

независимо дали пръстите ти са счупени или повредени, трябва да продължаваш да 

мантруваш. Защото мирото, което си дала на джапата, ще се върне на пръстите ти. То 

има лечебен ефект.  

И така, защо се случват такива неща? Мантрите са силни. Винаги съм ви 

казвал, че Бог съществува! 

Ядунатх: Значи това мантруване може да е масажиране на лотосовите нозе на 

Бога, сякаш миропомазване на нозете Му, понеже Туласи Деви винаги е в Неговите 

нозе? 

Тиртха Махарадж: Ами, това е хубав тип медитация, но не бива да забравяме, 

че джапа-малата е кръгла. И понякога зърната се нижат между пръстите, напомняйки 

ни за танца раса. А пък с омазнени крака доста трудно се танцува.  

 

   

 

9. Не бъдете такива скъперници 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

 

Можем да продължим нашата дискусия за природните закони, касаещи 

различните елементи и аспекти на живота ни. Започнахме във връзка с вярата – как 

енергиите на природата влияят върху вярата на човека, а също върху храната и начина 

му на мислене. Така че каквото и да приемаме, то ще има своето въздействие – и 

храната за стомаха, и храната за мозъка. Нека видим какви други въздействия има.  

“От жертвоприношенията жертвата, извършена в съответствие с 

напътствията в писанията, като дълг, от някой, който не желае награда, е с 

природата на доброто. Понякога жертвите и ритуалите се извършват за издигане в 

небесното царство или заради някаква материална облага в този свят. Подобни 

жертвоприношения или ритуалистични изпълнения се счита, че са с природата на 
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страстта. А всяка жертва, извършвана без зачитане на напътствията в писанията, 

без раздаване на прасадам [духовна храна], без възпяване на ведически химни и 

възнаграждение за свещениците, и без вяра се счита, че е в гуната на 

невежеството.”
6
 

И така, тук добиваме известна информация за жертвите, които извършваме. Ако 

жертвата ни е в гуната на доброто, ние следваме писанията и напътствията, прославяме 

Бога, съблюдаваме инструкциите, касаещи време, място и обстоятелства, и го правим 

съвсем безкористно.  

Но нека започнем с основния термин - жертва. Защото докато не разберем какво 

е жертва, как можем да конкретизираме качествата на жертвата. Жертвата тук е 

наречена ягя. Какво е жертва? 

Кришна Прия: Да се откажеш от нещо, съзнателно. 

Тиртха Махарадж: Несъзнателно също има жертва, но можем да я наречем 

„горчива жертва”. Да, нещо, което не е за нас, нали?  

Хари Лила: По-специално, за Бога. 

Тиртха Махарадж: Правилно.  

Ямуна: Тя може да има някаква ритуална форма, но може да има и скрита 

форма, да бъде лична жертва. 

Тиртха Махарадж: Това е като обет. Но най-общо казано, в основата си 

жертвата е ритуално действие, при което изваждаме нещо от светската му употреба и 

по някакъв начин чрез унищожаване на този обект, който е изтеглен от материална или 

нормална употреба, го посвещаваме на Бога. Обикновено на тази планета Земя нещата 

са осигурени на хората и някак ги вземаме, жертваме ги чрез ритуал и ги посвещаваме 

на Бога. Това е израз на вяра, понякога е израз на молба за изкупление или стремеж да 

се постигне нещо. Понякога може да е заместваща жертва – например, не жертвате себе 

си, а някой овен, което е много лесно. Той умира, а аз продължавам да живея – 

практична жертва, а?  

Но ако добием настроението да жертваме – че нещо трябва да бъде дадено, да го 

кажем съвсем просто, нещо трябва да бъде дадено, посветено – тогава ще разберем, че 

жертвата не е за западното Кали-юга общество на наслаждението и сетивното 

задоволяване. Консуматорското общество иска да пожертва нещо на олтара на 

консумацията, не на Божия олтар. Научени сме от съвсем ранно детство да използваме 

и да се наслаждаваме на благата в света – без да плащаме каквато и да било цена. Имам 

предвид на космическо, на божествено ниво. Защото на материално ниво се налага да 

плащате цената. При все това забравяме да я платим в божествен смисъл. Например, 

натискате копчето и лампата светва. Отваряте кранчето и водата идва. Не винаги, но 

обикновено така става. Но, използвайки всички тези енергии, в края на месеца ще 

намерите един красив плик в пощенската си кутия. И ако забравите да направите тази 

жертва, идва край на потреблението на тези блага. Натискате копчето и няма светлина, 

Завъртате крана и няма вода.  

Въпреки това забравяме да платим мъничка цена на божествеността, която 

осигурява всички тези различни енергии. И Кришна не се нуждае от парите ви. С 

мъничка молитва можете да се отплатите за благословиите Му. Нито молитва, нито 

цветя, нито благоухания… Не бъдете такива скъперници! Защото, знаете ли, 

вселенската система е толкова неизбродна, че последиците не са толкова 

непосредствени. Когато забравите да поднесете инсенс сутринта, през деня да няма 

храна за вас – не, не е толкова пряко. Но рано или късно безкористността на Бога също 

се изчерпва. Затова трябва да се научим да правим жертви.  
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10. Не за мен 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

Ние не харесваме думата „жертва”: “О, нима трябва да жертвам нещо? Не, 

тогава няма да мога да му се наслаждавам!” Но опитайте се да се сприятелите с тази 

дума, „жертва”. Защото жертвата е нещо много сладко. Ако сте неспособни да 

посветите сърцето и душата си, това е много обременително. Да се отдадете също е 

трудно, но е сладко. Така ли е, майки, вие имате ли някаква идея какво е жертва? Какво 

е естествено посвещаване на дните и нощите ви в грижа за вашите деца? Ако има 

посветеност, любов, тогава това не е тягостно задължение, а сладостен дар.  

Затова във ведически времена жертвата е била основният инструмент за 

извършване на служене към Бога. Хората събирали различни материали, различни 

блага и ги използвали за приношения и ритуали. През 70-те години възстановили едно 

величествено ведическо жертвоприношение. Всеки ден свещенослужителите и 

участниците получавали по един нов комплект курта и дхоти. Били използвани не 

знам колко си килограма ориз. Плюс злато за жертвоприношението, плюс гхи. 

Събитието било наистина грандиозно. Извършвало се в малко селце, някъде из Южна 

Индия. Жертвоприношението продължило седем дни, а жрецът правел всичко, 

помнейки всеки от детайлите наизуст. Присъствали и неколцина западняци, които 

издали два дебели тома за ритуалите в жертвоприношението – които брамините знаели 

наизуст. Тъй или инак, това е една много сложна система. Извън селото изградили зала 

от бамбук и палмови листа, където да изпълнят цялото жертвоприношение. И накрая, 

когато седмицата отминала, изгорили всичко. Като жертва. Не за наше наслаждение, а 

за да го посветим на Върховния.  

Когато има огън, огънят пречиства. И какво казвате, когато хвърляте 

приношенията си в огъня? Сваха. Коя е Сваха? Сваха е съпругата на Агни. Агни е 

огънят, богът на огъня, а Сваха е богинята, която отнася всичко. Но всъщност, не само 

„сваха” трябва да казвате, трябва да казвате: “сваха намаха”. Какво означава “намаха”?  

Някой: Да се поклониш. 

Тиртха Махарадж: Да, да, но по-конкретно?  

Хари Лила: Може би „моля приеми”?  

Тиртха Махарадж: Топло! Топло! Улавяш същината!  

Камен: Разпръсни се, изчезни? 

Тиртха Махарадж: Да, нещо трябва да изчезне, много добре!  

Хари Лила: Не знам санскрит, но може би “нама” е да предложиш ума си? 

Тиртха Махарадж: Много добре! Трябва да научиш санскрит! Защото ако имаш 

това настроение и добавиш и малко знание, ще бъде съвършено. Намаха. Какво 

означава “на”? “На” значи “не”, съвсем просто е. А “маха” е обърнато “ахам”. Така че 

“намаха” означава “не за мен”. “Сваха – давам на Теб! Изгори го, вземи го!” И “намаха 

– то не е за мен.”  

Хари Лила: Колко добре звучи и колко точно.  

Тиртха Махарадж: Така че бяхте съвсем прави, че се опитвате да посветите 

нещо, че то трябва да изчезне и т.н. – “Това не е за мен, то е за Теб!”  

“Ванча-калпатарубхяш ча крипа-синдхубя ева ча патитанам паванебхйо 

ваишнавебхйо намо намаха” – Намаха, тази молитва не е за мен, тя е за вас и аз трябва 

да се поклоня. Това е нашата жертва. Когато и да кажете “намаха” това означава – не е 

за мен, посветено е на теб.  

Така че, да го кажем съвсем накратко, това е жертва – нещо, което не е за мен, 

нещо, което е за теб.  
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11. Жертвата в трите проявления на природата 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

“От жертвоприношенията жертвата, извършена в съответствие с 

напътствията в писанията, като дълг, от някой, който не желае награда, е с 

природата на доброто. Понякога жертвите и ритуалите се извършват за издигане в 

небесното царство или заради някаква материална облага в този свят. За подобни 

жертвоприношения или ритуални изпълнения се счита, че са с природата на 

страстта. А всяка жертва, извършвана без зачитане на напътствията в писанията, 

без раздаване на прасадам [духовна храна], без възпяване на ведически химни и 

възнаграждение за свещениците, и без вяра се счита, че е в гуната на 

невежеството.”
7
  

Жертвата също се влияе от различните качества на природата. Ако сте под 

влиянието на светлината, саттва, тогава следвате наставленията на писанията, ала за 

беда, за да постигнете това, се налага да изучавате шастрите. Поредната жертва! 

Трябва да посветите времето и вниманието си на учене. Това се нарича свадхяя-ягя – да 

изучаваш писанията, свадхяя-ягя. И то не е само изучаване, а по-скоро като повторение, 

като възпяване, като прославяне на писанията. Сва-адхи – самопроявяване на писанията 

– това значи, че докато мантрувате, вибрацията ще се прояви сама. Свадхяя-ягя 

означава, че докато повтаряте, докато пеете шлоките, ще усетите тези вълни на 

вибрация.  

Така че преди всичко учете! И действайте от чувство за дълг. А какво означава 

истински дълг – когато правиш нещо без желание за възнаграждение. Това означава да 

си безкористен.  

Тези са качествата на саттвичната жертва – да следвате инструкциите, да сте 

безкористни и да сте шастрични.  

Но жертва, извършена заради някаква материална облага, или от гордост - това е 

проявлението на страстта. Мантрата на страстната жертва е: „За мен!” Можем ли да 

направим нещо без някакво материално или финансово възнаграждение? Много 

трудно. Много е лесно да се насърчават хората с пари. Ако ви дават по-висока заплата, 

тичате. Ако направите курс: “Как да работим повече и по-добре за по-малко пари”- кой 

ще се запише?  

Веднъж давахме лекция. В голямата зала имаше бизнес семинар – имаше 

стотици хора, които се аплодираха едни други: “Златен юбилей за постигането на 

такова и такова ниво на разпространение, на изкарване на пари и т.н.” А в една мъничка 

стая имаше лекция върху “Бхагавад Гита”: как да бъдеш безкористен. Присъстваха едва 

неколцина човека. Но някои от тях станаха ваишнави. 

Друг път срещнах един младеж, пак на лекция, и забелязах, че той слуша с пълно 

внимание. Затова след лекцията се приближих към него и го попитах: “Кой си, как си?” 

Той слушаше много внимателно, а аз му говорех, необичайно за мен, час и половина; и 

когато някак споменах, че трябва да сме смирени, въпреки че той стоеше от час и 

половина, вложил пълното си внимание и смирение, щом чу „смирение”, каза: “Да, 

трябва да се науча как да бъда смирен.” Тогава си помислих: “Този е бхакта.” И така и 

стана.  

Така че по определено отношение, по определени знаци можете да разберете 

какво се случва. Болшинството от хората се ръководи от себични амбиции. Ала за 
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онези, които са докоснати от такива идеи като да бъдеш смирен или безкористен, това е 

много добър признак, че могат да развият и повече.  

И така, онези, които правят жертви от горделивост или поради някаква амбиция, 

са наречени страстни. Тази безкористност е спомената и в Библията: лявата ти ръка да 

не знае какво върши дясната. Каквото сте дали, просто го забравете! Намаха.  

И “А всяка жертва, извършвана без зачитане на напътствията в писанията, 

без раздаване на прасадам [духовна храна], без възпяване на ведически химни и 

възнаграждение за свещениците, и без вяра се счита, че е в гуната на 

невежеството.”
8
 

И така, ако обобщим различните качества – ако вървите против традицията и ако 

нямате вяра, това е невежество.  

 

 

 

12. Несебичен и лишен от гордост 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

 

Мисля, можем да се съгласим, че да си несебичен е много трудно – действаш, 

работиш, а няма нищо насреща. Служиш на своя Гурудев – и нищо. Готвиш сабджи, а 

той не го яде. Или пък мантруваш мантрите си, а не идват сълзи. Трябва да сте 

безкористни. И трябва да следвате дълга. Ако не можете да изпълнявате духовното си 

служене от посветена любов, тогава го правете като дълг.  

Парите – като компенсация, като цел или като амбиция – са нещо много 

брутално, така че сме готови да бъдем малко по-несебични в случай, че няма финансова 

отплата. Но разсъдете, ако не получавате никакъв емоционален отклик, никаква добра 

дума, никакво „благодаря”, нищичко – тогава е много трудно да сте безкористни, не е 

ли така? На практика е невъзможно – стараете да действате, да действате, да действате, 

но после си казвате: “Чакай малко, безсмислено е! Този човек не ми обръща никакво 

внимание. Стремя се да служа, да дам най-доброто от себе си, но резултат няма!”  

Така че да бъдеш наистина безкористен е много трудно. А какво се споменава в 

последния стих на „Шикшащака”? Нещо екстремално, казвам ви! Така че внимавайте! 

Не се молете за това прекалено много, понеже ще се случи.  

“Кришна може да ме прегръща с любов…” О, това е хубаво! “…или да ме 

стъпче под нозете си…” А-ха, това е частта с несебичността. “… Може да разбива 

сърцето ми като се крие от мен. В крайна сметка, Той не признава никакъв морал…” 

Нека пропуснем тази част. “Нека прави каквото си иска, защото Той е единственият 

господар на сърцето ми и ще остане такъв завинаги.”  

Така че това е моят стремеж – да бъда Твой безкористен слуга живот след живот. 

Това не е: “Дай ни хляба насъщен.” Живот след живот аз съм Твой безкористен, 

посветен слуга. Ако се молите по този начин, Кришна ще ви помогне да постъпвате в 

съответствие с думите си. 

Несебичността е едно от големите качества на божествения, духовен човек. А 

другата е да избягва гордостта. Защото ако има слушатели е много лесно да си велик 

светец – ако много хора виждат колко си велик, ако са удивени от твоята 

жертвоготовност и всички тичат да ти служат, макар иначе да си голям отреченик. 
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Затова много често можете да видите, че гурутата в началото са слабички, а в 

последствие коремите им нарастват.  

Помислете за себе си. Засега формално вие все още не действате като аскети, но 

мисля, че всички ние се налага да се отречем и да посветим толкова много неща в 

живота си. Толкова много привързаности губим, толкова много желания остават 

неосъществени – това е отречение. Толкова много пристрастия трябва да изоставите – 

понякога насила, друг път достигайки по висша гледна точка. Затова се казва: каквото 

не дадете, него ще изгубите. Затова е по-добре да се дава. Така или иначе ще изгубим 

всичко рано или късно. На ковчега няма джоб. Какво можете да отнесете със себе си? 

По-добре е човек да бъде несебичен, отдаден и лишен от гордост.  

Но когато и който и от вас да стане отреченик, моля ви, бъдете много 

внимателни, защото отречението генерира сила. Всъщност всички духовни практики 

генерират сила. Нали, ако възпявате мантрите си, бомбите се взривяват. Натрупвате, 

генерирате толкова много духовна мощ, че трябва да я вложите някъде, трябва да 

впрегнете тази енергия. Особено ако наистина сте се отрекли от земните амбиции. Ако 

не пилеете енергията си по светски амбиции, това ще доведе до повишаване на 

енергията, което ще създаде привлекателна аура около вас и някои хора ще бъдат 

затрогнати от тази аура. Но никога не вярвайте на лесното и евтино внимание. Никога 

недейте да се наслаждавате на ситуацията. Винаги оставайте слуга. Тогава сте на 

сигурно.  

 

 

 

13. Духовен комунизъм 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

 

Тиртха Махарадж: Каква е нашата жертва, ежедневното жертвоприношение, 

което ние извършваме?  

Кришна Прия: Възпяването на святото име. 

Тиртха Махарадж: Нарича се санкиртан-ягя, правилно. Така че това е 

жертвоприношението за тази епоха – да възпяваме светите имена заедно. Какви са 

резултатите от възпяването на святото име, Дамодар?  

Дамодар: Постигане на любов към Бога. 

Тиртха Махарадж: Правилно. Да. Просто любов или екстатична любов?  

Дамодар: Първо едната, после и другата. 

Тиртха Махарадж: Да. И така, крайният резултат от възпяването на светите 

имена не е просто освобождаването от кармичното бреме, нито постигането на 

освобождение, какво пък да говорим да си осигурите по-добър живот тук на планетата 

Земя. Целта е божествената любов. Така че посредством тази жертва – ако я 

извършвате както трябва – можете да постигнете тази цел. Обаче трябва да приложим 

всички характеристики към нашата ягя, към нашата жертва – да бъдем безкористни, да 

бъдем отдадени, да нямаме материални стремежи, да следваме правилата, да следваме 

писанията. И да правим това с вяра. Защото можете да продължавате да си мантрувате 

милиони и милиони години; липсва ли вяра, мантруването няма да достигне 

местоназначението си.  

Толкова за жертвата. Жертвата е нещо леко и сладко – стига да добавите тези 

мънички подправки. 
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Въпрос на Ямуна: Можем ли да поговорим за жертвата на Арджуна в „Гита”? 

Защото той не е искал да се бие, а Кришна е поискал от него да се бие, така че за него е 

било жертва да последва заръката. Можем ли да кажем, че да се сражава е било 

неговата ягя? 

Тиртха Махарадж: Това е много добра гледна точка. Кришна приканил 

Арджуна да изпълни дълга си. Започнал на ниво саттва: “Изпълни дълга си и не бъди 

привързан към резултатите.” Двете качества на жертвата в саттва. Но когато Кришна 

видял, че Арджуна не е кой знае колко трогнат от тази саттвична подкана, тогава Той 

отстъпил малко назад и се опитал да подразни страстните чувства на Арджуна: “Ти си 

велик герой. Ако избягаш, това ще е скандално! Хората ще те нарекат какъв ли не, а ти 

няма да понесеш това.” Така че ако саттва не действа, можете да използвате 

страстните инстинкти. И когато дори това не било напълно достатъчно, за да подтикне 

Арджуна, тогава Кришна приложил, така да се каже, “тамастична” в кавички, подкана 

-  показване на чудеса, за да убедиш някого: “Виж четирите Ми ръце. Виж вселенската 

Ми форма. “ 

Ямуна: Значи чудесата са план В? 

Тиртха Махарадж: Да. И така, ако по единия начин не става, опитайте по друг 

начин. Но аз наистина го имам предвид! Да се виждат знамения – това е доста 

примитивно. Да си тласкан от инстинктите си – това е твърде страстно. Да следваш 

дълга си – това е саттвично. А да действаш от любяща отдаденост – това се нарича 

бхакти.  

Но Арджуна така или иначе нямал шанс. Още от самото начало той бил загубил 

от Кришна. А междувременно целият този разговор е като танц: Кришна кани, 

Арджуна се дърпа… Но когато в крайна сметка Кришна успял да привлече Арджуна да 

танцува, когато той бил съвсем готов да се хвърли, когато Кришна най-сетне сринал 

цялата съпротива на Арджуна, като последен номер Той казал: “Сега можеш да 

постъпиш както ти харесва.” Когато няма изход, няма опозиция, няма нищо, когато 

Арджуна казва: “Ще направя всичко, което ми кажеш,” тогава Кришна казва: “Но ти на 

практика можеш да действаш както решиш. Аз ти давам тази свобода.” Що за свобода е 

това? 

Това е като в комунистически времена: имахме правото да сме съгласни. Такава 

беше нашата свобода – да кажем “Да!” Това е духовният комунизъм, виждате ли? 

Имаме правото да кажем „Да!” Но нашето „Да!” трябва да означава „Да!” А не скрито 

„Не.” Не „Да, обаче…” “Да!” значи „Да!” Съвсем просто е.  

Но само вижте красотата на този танц! 

 

 

 

14. Ритъмът и мелодията на танца на преданото служене 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Ямуна: Връзката между Арджуна и Кришна не е ли същата като 

между гуру и ученик? 

Тиртха Махарадж: Да, всъщност връзката между гуру и шишя (ученикът) е 

много божествена. И ти си права, това е като покана. Получили сте покана от своя 

Гурудев: “Защо не се присъединиш към танцуващата група на ваишнавите?” Тогава 

започвате да се опъвате: “О, Гурудев, обаче аз не знам санскрит.” Гурудев казва: “О, 

това няма значение!” “Ама аз не знам песните в песнопойката.” Гурудев казва:  “Няма 
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проблем, това е само за след второ посвещение.” Но тогава изваждате последното 

смирено възражение: “О, Гурудев, не съм достоен.” И очаквате, че вашият Гурудев ще 

каже: “О, не, не, напротив, имаш всички качества.” Но за да строши духовния ви 

фалшив егоизъм, гуру ще рече: “Да, не си достоен.” И тогава ще започне този нищо и 

никакъв процес на разрушаване на фалшивия егоизъм. Миналия път някой попита: “Не 

може ли фалшивото его да бъде унищожено по лесен, лек начин?” Обаче според мен… 

Така или инак, това е покана за танц. Затова трябва да се доближим до същината. 

И навярно ще допуснем много грешки. Въпреки всичко, трябва да продължаваме със 

своята практика. Ако учителят ни е доволен, всички се чувстваме в безопасност. Ако не 

е доволен, трябва да се опитаме по-добре да вникнем какъв е проблемът. Но при всички 

случаи никога не бива да забравяме, че гуру не се гневи на нас, а заради нас. Разликата 

е огромна. Докато гуру крещи по вас, значи има някаква надежда. Престане ли да 

крещи, всяка надежда е изгубена.  

Но знаете ли, тази покана наистина е много специална. Гурудев също винаги 

говореше от някакво друго ниво. Много пъти не можехме да разберем за какво говори. 

Идеите струяха от него като от извор.  

Преданото служене е танц. Ритъмът на този танц е възпяването на маха-

мантрата. А мелодията понякога разбива сърцата ни. Движи се на вълни и кръгове. 

Големи късметлии сме, ако сме поканени. И случаят ни е подобен на този на Арджуна; 

макар да идваме с цялото си инатене и аргументи, изгубили сме. Безнадеждно сме 

изгубили, още от самото начало.  

А понякога Гурудев има много странни идеи. Например: “Можеш ли да ми 

построиш къща?” “Да, Гурудев, мога да ти построя къща.” Идваш с ключовете на 

готовата къща: “Гурудев, готов съм с това служене.” Тогава той казва: “Би ли разрушил 

тази къща заради мен?” Отвръщаш: “…Да, Гурудев, както искаш.” Връщаш се и 

казваш: “Готово, Гурудев.” Тогава той казва: “Можеш ли да ми построиш къща?” “Да, 

ще го направя.” Връщаш се с ключа: “Гурудев, изпълних това служене,” а той: “Би ли 

разрушил къщата?” Шестнадесет пъти гуру разрушавал къщата. Само си представете 

себе си в подобна ситуация. След шестнадесетия път ученикът попитал: “Гурудев, 

може ли един въпрос?”  

Ямуна: Колко е смирен! Чак на шестнадесетия път!  

Тиртха Махарадж: Това се случва в древна Индия, Ямуна, а не през двадесети 

век в България. И така: “Гурудев, на теб трябва ли ти тази къща?” А гуру отвърнал: 

“Не. Обаче исках да разбера дали на теб ти трябва.”  

Така че... Гуру ни помага да станем безкористни. 

Или друг красив пример – когато веднъж Гоура Кишора дас Бабаджи посетил 

Бхактивинода Тхакура. Гоура Кишора дас Бабаджи бил много отречен, много посветен 

и съсредоточен в своето мантруване и дълбоки медитации. Но веднъж имало страшна 

буря в Навадвип и посред нощ някой почукал на вратата на Бхактивинода Тхакура. Той 

отворил и вън стоял Гоура Кишора дас Бабаджи. Те имали много съкровена връзка, 

Бхактивинода се отнасял към Гоура Кишора като към гуру. Но разбирате ли, малко 

необичайно е посред нощ, по време на буря, някой да ти тропа на вратата. Гоура 

Кишора попитал: “Да ти се намира един картоф?” Бхактивинода казал: “Чакай малко, 

ще потърся. Да видим…” Той претърсил къщата и намерил един единствен картоф. 

Занесъл го на Бабаджи Махарадж и казал: “Ето моя картоф.” Той го взел и си тръгнал.  

Само си представете себе си: спите, сънувате Радха-Кришна лила и Гурудев 

идва: “Имаш ли картоф?” Доста необичаен въпрос за посред нощ! А след това си тръгва 

с картофа – това е дори още по-необичайно.  
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Бхактивинода започнал да се чуди: “Какво става? Какъв е този специален екстаз 

на Бабаджи Махарадж?” Ала сетне заключил: “О! Може би съм бил привързан към моя 

картоф. Той е дошъл да ме избави от тази привързаност.”  

Така че моля ви, семейства, поне един картоф трябва да имате на склад – в 

случай, че духовният ви учител потропа на вратата ви, трябва да имате какво да му 

дадете.  

Ямуна: За какво му е бил картофа? 

Тиртха Махарадж: Не, въпросът беше в отърваването от привързаността.  

 

 

 

15. Животът, съзнанието и обичта 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 03.01.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Камен: Нима можеш да пожертваш нещо, което не ти принадлежи?  

Тиртха Махарадж: Много добър въпрос! Има ли нещо, което ни принадлежи?  

Ямуна: Да! Любовта ни. 

Тиртха Махарадж: Именно това е най-висшата жертва. Защото обикновено ние 

жертваме външни неща – цветя, зърно, време, пари, ресурси, това или онова. Тухли… 

Понякога картофи. Ала съвсем малко са нещата, които притежаваме. Едното е животът 

ни, другото е съзнанието ни и третото е любовта ни. Ако съумеем да посветим тези три 

неща – живота си, мислите си и чувствата си – значи сме жертвали всичко.  

Но в крайна сметка е само любовта. Всичко останало е второстепенно. Сат-чит-

ананда, нали: нашето съществуване, нашето знание или съзнание, и нашата любов.  

Всъщност, те също са отражения на божествените сили. Но Кришна е дал тези 

качества на душите с определена цел. Той не е бил безкористен; искал е да си ги получи 

обратно. Така че единствената причина да имаме живот, да имаме чувства, да имаме 

съзнание е, за да ги посветим в божествения обмен и служене. Останалите неща не ни 

принадлежат. Дори и тялото. То е като инструмент, като карета, с която да се достигне 

целта.  

Веднъж разговарях с един много, много мил грихастха бхакта и той каза: “О, 

когато бях брахмачари бях толкова щастлив! Всеки ден проповядвахме, пътувахме 

насам-натам, готвехме вечер прасадам …  А сега, трябва да поддържам, да действам, да 

работя, да изкарвам пари – пък тъй или инак трябва да се отрека от всичко това! Тогава 

защо въобще го правя?!” А аз му отвърнах: “Ами, без да си насъбрал нещо, как би 

могъл да се отречеш от него? Как би могъл да се откажеш от каквото и да било?” Той 

рече: “А-ха!”  

Така че Кришна мисли в дългосрочен план. Най-напред те кара да събираш, за да 

те научи как да се отричаш. Той мисли за теб.  
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16. Костелив орех 

(из писмо на Б.К.Тиртха Махарадж, ноември 2014) 

 

 

 

Ако съществуването съществува, тогава има само вечност, което означава, че 

няма смърт, няма недостиг, няма празнота, нищо не погива, нищо не може да бъде 

изгубено. Затова ако долавяте недостиг, нужда, липса, те всъщност не съществуват – 

тъй като има единствено позитивно битие. Ами несъществуващите неща? Каквото не 

съществува, то съществува като несъществуващо. Този софизъм идва от Аристотел: 

онези неща, които не съществуват, съществуват като несъществуващи. Мисля върху 

това през последните 30 години. Несъществуването не може да съществува, тъй като 

има само съществуване, тъй че онези неща, които не съществуват, също съществуват в 

състояние на несъществуване. Това е позитивно утвърждаване на света на 

съществуването. Заекът няма рог, затова рогът на заека съществува като 

несъществуващ. Това може да изглежда и да звучи като парадокс, но по-скоро е 

единична версия на цялата опитност, която е възможна в този живот, и тази версия е 

утвърждение на позитивизма: единствено съществуването съществува.  

Несъмнено, това е костелив орех за преглъщане. И така, в крайна сметка можем 

да кажем: съществуването на празнотата може да се долови, да се разбере, да се 

доближи тъкмо в нейното несъществуване. Това е предишният аргумент, погледнат от 

обратната страна. Ако несъществуващите неща могат да бъдат доловени в състоянието 

им на позитивно съществуване като несъществуващи, тогава съществуването на 

празнотата, на недостига, на липсата, небитието може да бъде доловено единствено в 

своето несъществуване. 

Как съществува празнотата? Тя съществува само като несъществуваща идея, тъй 

като го има единствено съвършено позитивното битие и нищо не липсва. 

Това не е просто игрословица или безсмислен софизъм. За мен е много важно, 

този въпрос е коренът на моята визия: какво е реалност, какво е битие, какво 

съществува? В Упанишадите се казва: някои казват, че светът произтича от небитието 

(асат). Но как може реалността (сат), да произлезе от нереалното (асат)? Ако асат е 

източникът, тогава всичко ще се върне към своя източник, тоест към асат. А не ми се 

струва логично от нереалното да се появи нещо реално. Асато маа сат гамая
9
... Затова 

е казано, сат съществува, тоест съществуването съществува! В което се включва, че 

несъществуването не съществува. Но тогава това би противоречало на самото себе си 

вътре в системата на логиката (свагата-бхеда) затова можем да кажем, че 

несъществуването, асат, нереалното, небитието съществуват единствено в това 

специфично състояние на несъществуващите неща, обекти, идеи. Това означава, че в 

крайна сметка несъществуването наистина съществува, без да противоречи на 

оригиналната парадигма, но в много специално състояние, като несъществуващо. 

В “Брахма Самхита” се казва, че в Шветадвипа времето съществува като 

блажено състояние на вечност и затова дори един миг никога не е изгубен. 

 

 

 

                                                 
9
 „От недействителното води ме към действителното...” 
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17. Потенциални възможности 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

“От състрадание към падналите души, Шри Кришна Чайтаня дойде в този 

свят заедно с личните си съратници и с божествената обител, за да ни учи на 

шаранагати
10

, отдаденост към всемогъщия Бог, и безплатно да разпространява 

екстатичната божествена любов, която обичайно е много трудно да бъде добита. 

Шаранагати е самият живот на истинския предан. Младият син на Нанда 

Махараджа, Шри Кришна, чува молитвите на онзи, който приеме подслон при Него 

посредством тази шесторна практика. Бхактивинода поставя стрък слама между 

зъбите си, просва се пред двамата Госвами - Шри Рупа и Шри Санатана – и прегръща 

лотосовите им нозе с ръцете си. “Аз несъмнено съм най-низшият сред хората,” казва 

им той разплакан, “но моля ви, направете ме най-добрия човек като ме научите на 

методите на шаранагати.”
11

 

Тази песен трябва да е всекидневната молитва на един ваишнава. Защото всеки 

започва от това, с което разполага. И обикновено човешките същества са пълни с… с 

какво?  

Рукмини: С илюзии. 

Тиртха Махарадж: О! Аз бих казал с възможности – да се изразим по-меко. Но 

когато казваме “този човек е пълен с потенциал” това означава, че си няма нищо, нали? 

Нищо налице, само бъдещи надежди. Въпреки всичко, това трябва да е вдъхновяващо 

положение. Защото ако чашата ни е празна, тогава можем да я изпълним с нектар. Ако 

е запълнена с отрова, ще бъде много трудно да добавим каквото и да било. И когато 

нямаме нищичко, сме в настроението да се молим за благословии. Ако си мислим, че 

сме съвършени, че имаме всичко, че сме постигнали всичко материално, духовно – 

тогава каква полза от молитва, след като ни тласка фалшивото его, пък то е напълно 

удовлетворено? Каква полза от молитвата – защото Бог трябва да удовлетворява 

нашите желания, нали? По добре да имаме това настроение на празнота – за да бъдем 

преизпълнени.  

Тъй или инак, тръгваме от настоящата ситуация, където се намираме. И хората 

наистина са пълни с възможности. Повечето пъти дори не можем да си представим с 

какъв потенциал разполагаме. Защото интелектуалното разбиране е много далеч от 

практическата реализация. А ако внезапно можехме да проумеем целия си потенциал, 

това донякъде би ни обременило. Затова е добре да не разбираме всичко от самото 

начало. Приемайте нектара капка по капка. Една капка божествен нектар – имам 

предвид капка в духовната равнина – е като огромен океан в материалната равнина. 

Което е по-кратко от премигване на окото за Кришна – това е целият период на 

съществуване на една вселена, триста хиляди милиарда години. Което е капка за 

Кришна е океан за нас. Което е естествено за Него е невероятно чудо за нас.  

 

 

                                                 

10
 Методите на шаранагати са смирение, себеотдаване, приемане на Бога за единствен поддръжник, вяра 

в закрилата на Кришна, извършване само на онези дейности, които благоприятстват чистата преданост, и 

отказ от поведение, което е в разрез с чистата преданост. 

11
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18. Шесторния процес на шаранагати 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

“От състрадание към падналите души, Шри Кришна Чайтаня дойде в този 

свят заедно с личните си съратници и с божествената обител, за да ни учи на 

шаранагати
12

, отдаденост към всемогъщия Бог, и безплатно да разпространява 

екстатичната божествена любов, която обичайно е много трудно да бъде добита. 

Шаранагати е самият живот на истинския предан. Младият син на Нанда 

Махараджа, Шри Кришна, чува молитвите на онзи, който приеме подслон при Него 

посредством тази шесторна практика. Бхактивинода поставя стрък слама между 

зъбите си, просва се пред двамата Госвами - Шри Рупа и Шри Санатана – и прегръща 

лотосовите им нозе с ръцете си. “Аз несъмнено съм най-низшият сред хората,” казва 

им той разплакан, “но моля ви, направете ме най-добрия човек като ме научите на 

методите на шаранагати.”
13

 

Трябва да търсим вътрешното удовлетворение. И тук е даден ключът как да го 

постигнем. Шаранагати. Шарана означава “закрила”, гати значи “да отиваш”; да 

търсиш закрила. А шестте метода са… Мисля, че сме обсъждали това много пъти, но 

няма значение, въпреки това е много важно да бъдат повторени. Първите два са като 

входа към божественото съвършенство: прави това, което е благоприятно и избягвай 

онова, което е неблагоприятно. Това е съвсем здрав разум. Можем да кажем, че това са 

елементарните практики за приемане на подслон. След това идва субективната част, 

която ние трябва да добавим, която ние трябва да направим, да практикуваме – това са 

посветеността и смирението. Толкова е прекрасно! Това е човешката страна, и ако тя се 

срещне с божествената страна, с обективната цел, тогава Кришна ще дари Своя 

подслон като закрилник и поддръжник. Ако вложим смирение ще проумеем, че Той е 

поддръжникът; а ако вложим себеотрицание ще разберем, че Той е нашият закрилник.  

“Този процес е самият живот на предания.” Това е процес за минимум един 

живот. Започваме да развиваме вярата си в Кришна: “Теоретично съм съгласен, че 

може би Той поддържа всичко.” Но когато се уверим, че Той наистина го прави, когато 

почувстваме някаква лична грижа, някаква лична подредба, тогава това засилва вярата 

ни и сме готови да се посветим повече. 

Коя част от тялото си бихте посветили на Кришна?  

Кришна Прия: Сърцето. 

Тиртха Махарадж: А, веднага скачаш на същината! Но, надявам се, това не 

означава, че няма да посветиш ръцете си в служене на храма, или нозете си в 

посещаване на програмите. Както, например, Амбариша Махарадж, който бил свят цяр 

в древността - той влагал всичките способности на тялото си в служене на Кришна. 

Използвал очите си, за да пие прекрасния облик на Кришна; ушите – за да слуша 

посланието и славата Му; главата си – за да се покланя пред Кришна; ръцете си, за да 

чисти храма – а бил цар! Нозете си – за да се среща с преданоотдадените; ръцете си – за 

да прегръща ваишнавите. Той делегирал всички политически задачи на някой друг, но 

                                                 

12
 Методите на шаранагати са смирение, себеотдаване, приемане на Бога за единствен поддръжник, вяра 

в закрилата на Кришна, извършване само на онези дейности, които благоприятстват чистата преданост, и 

отказ от поведение, което е в разрез с чистата преданост. 
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никога не делегирал служенето по обожанието. Защото понякога може да си мислите: 

“О, аз имам син, имам дъщеря, те ще се погрижат за бъдещия ми живот. Дори ако отида 

в ада, той или тя ще направят някакво малко жертвоприношение и ще постигна рая.” 

Или: “Сега имам 200 000 ученици, те ще се грижат за мен. Аз пренебрегвам своя 

бхаджан, а те ще го правят вместо мен.” Никога! Никога не го изоставяйте! Личното ви 

освобождение си е ваша работа. А какво очаквате, ако не вършите нищо за тази цел? 

Ако правите някаква мизерна практика, какъв резултат чакате?  

И така, посветеността или шаранагати, практическото служене, е животът на 

предания. А накрая Бхактивинода се моли: “Коро хе уттама – моля ви, направете ме 

най-добър човек, като ми помогнете да постигна тези качества. Затова ако пеете тази 

песен, тази молитва ще стане и ваша.  

И в предпоследния стих се казва: “Поставям стрък слама между зъбите си.” Това 

е в израз на смирение. И “Поднасям почитанията си пред Госвамите: “Моля ви, 

благословете ме!” Виждате, тук има лична амбиция: искам да практикувам този 

прекрасен процес шаранагати, и се моля на великите, на учителите, на Госвамите, да 

ми помогнат и да ме благословят.  

Виждате ли, това е красотата на проповядването! Ако пеете тази песен със сълзи 

в очите и с треперещи ръце, хората ще бъдат очаровани. И ще поискат да се 

присъединят към такъв процес. Не че насила им налагаме нещо, а поднасяме покана.  

 

 

 

19. Най-добрите и най-лошите години 

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

 

 

 

Честита Нова Година! Освен това имаме и пълнолуние. Така че не само един 

голям годишен период започва наново, но и нов месечен период. Обикновено в такъв 

момент хората много активно дават обети и се опитват да посветят живота си на нещо. 

Казва се също така, че с каквато практика започнеш годината си, тя ще продължава 

през цялата ти година. И така, тези дни ние започваме с честване на пълната луна, 

започваме като отново посвещаваме животите си на Върховния Бог… 

Ямуна: А вие започнахте и с пътуване. 

Тиртха Махарадж: Но започнах и с пристигане. Много пъти сме говорили, че 

истинският празник е когато се събираме заедно с някаква духовна цел. Аз чух, че вие 

вече пяхте всички различни имена, мантри и мелодии, и за мен вече нищо не остана. 

Но това е много добре, защото трябва да слушаме, аз дойдох, за да ви слушам. През 

тези няколко дни вие ще давате лекциите, беседите и дискусиите, пък аз ще слушам. 

Обаче не питайте накрая: „Има ли въпроси?”  

Много се радвам, че имаме някои нови приятели тук. Пожелавам ви този първи 

ден от новата година да донесе голям успех в живота ви. Миналата година беше много 

успешна и плодотворна за мисията. Не зная какво е вашето усещане за миналата 

година, каква беше? Каква беше тя за теб, Парамананда? 

Парамананда: Най-добрата ми година досега.  

Тиртха Махарадж: Звучи добре. Други мнения? Как беше вашата изминала 

година? 

Някой: Най-лошата.  

Тиртха Махарадж: Най-лошата?! О! Време е за промяна. Няма значение дали 

това са най-добрите или най-лошите години на живота ни, няма значение – ние се 
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събираме заради някакви общи принципи. В нашата предана практика можем да 

превърнем трудностите в положителни резултати, а най-добрите години на живота си 

можем да направим дори още по-прекрасни.  

И така, пожелавам ви тази година да продължи по същия начин – в песни, 

мантруване, плач, танцуване. Ала не е достатъчно да се живее само заради спомените.  

 

 

 

20. Човек означава, който е готов да споделя 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

 

Много ви благодаря, че дойдохте. Винаги е голяма радост да видиш искрени 

души, сбрали се заедно, за да обожават Бога. Днес се опитвахме и ще продължим да се 

опитваме да поднасяме различни видове служене на Кришна. Най-напред вие пяхте, за 

да Го възславите. След това се молихме заедно. И всички вие правите определена 

жертва – отделяте от ценното си време, за да дойдете и да седите тук. Ще се постараем 

също да поднесем служене и посредством изучаване, слушане на божественото 

послание.  

Тези дни изучавахме подразделенията на вярата. Различните енергии, които 

контролират почти всичко в тази материална сфера са масата, енергията и светлината. 

Всички тези енергии произтичат от Върховния Бог и на практика нищо не е извън 

Негова власт. Затова обсъждахме как вярата, диетата, различните навици на хората се 

повлияват от тези проявления. И сега в тази Седемнадесета Глава от „Бхагавад Гита”, 

божествената песен, достигаме до двадесетия стих.  

“Милостиня, дадена от чувство за дълг, без очакване на нещо в замяна, в 

подходящо време, на подходящо място и на човек, който заслужава, се счита за 

милостиня в проявлението на доброто. Но благотворителност, извършена в очакване 

на отплата, или с желание за резултати, или с неохота, се счита за 

благотворителност в проявлението на страстта. А милосърдие, изпълнено на 

нечисто място, в неподходящо време и към недостоен човек, или без нужното 

внимание и уважение се казва, че е в проявлението на невежеството.”
14

 

И така, този път разговаряме за благотворителността – как да споделяме онова, 

което имаме. Дори милосърдието, дори тази добра воля да служим на другите, да 

помагаме на другите, попада под влиянието на някои гуни. В съответствие с тези гуни 

практикуваме това толкова хубаво служене. Ако светлината ръководи живота ни, ще 

можем да го извършваме правилно, а ако мракът ръководи живота ни, ще го вършим 

неправилно. При все това, трябва да се научим в този живот как да действаме 

подобаващо. Коя е най-добрата дейност? Как да използваме времето си по най-добър 

начин? И как да споделяме това, което имаме, по най-добър начин? 

Казват, че най-голямата разлика между бебето маймуна и човешкото бебе е, че 

човешкото бебе е готово да споделя. Какво е вашето мнение, скъпи майки? Това е 

твърдение на зоолозите – аз не съм го проверявал нито с хора, нито с маймуни, но дори 

и да не е вярно, не бива да се държим нито като бебета, нито като маймунчета. Трябва 

да сме готови да споделяме това, което имаме.  

Имаме ли въобще нещо? Не много. Все пак, някои неща притежаваме – както 

говорихме, нашия дъх, нашия живот, имаме малко думи, малко мисли, малко действия. 

И в крайна сметка имаме една много специална вибрация, бликаща отвътре, и тя се 
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нарича обич. Любовта се счита за най-висшия тип енергия, която не може да бъде 

генерирана по никакъв друг начин, освен чрез любов. Животът идва от живот, 

съзнанието идва от съзнание и любовта идва от любов. Окончателният източник на 

всичко е божествен. Кришна е считан за Върховната Красота. А Радха, Неговата 

партньорка, е считана за Върховната Любов. Когато Те са заедно, когато са обединени, 

това е Чайтаня Махапрабху. Чайтаня означава жизнена сила или съзнание. Той е 

комбинация на Божествената Любов и Божествената Красота. И така, животът 

произлиза от този Божествен извор. Съзнанието също произтича от този извор. И 

обичта също идва от Него.  

Ако искаме да направим едно уравнение да речем, че любовта произтича от 

любов, това е уравнение – ако го обърнем наобратно, тогава трябва да заключим, че от 

любовта произтича единствено любов. Нищо друго. Ако най-висшият източник е 

любящ, нежен, каквато е божествеността, какъвто е Бог, тогава всичко, което произлиза 

от Него, притежава това качество на нежна любов. Усещате ли го?  

Някой: Понякога. Но само понякога.  

Тиртха Махарадж: Мисля, че това е много честен отговор – понякога може и да 

долавяме нещичко. Но може би не винаги, не при всички случаи. Например, когато се 

налага да изстрадаме нещо, тогава ни е много трудно да прозрем, че: “О, Божествената 

милост ме облива! Колко е любящ моят Господ!” Ала поне трябва да имаме тази 

философска убеденост, че каквото и да идва от Божествения извор е за наше добро. 

Може би не разбираме причината защо и с каква цел ни сполита, но то ще послужи за 

наше благо.  

Всичко, което преживяваме в живота си трябва да ни помогне да споделяме 

онова, което имаме. Ако искаме да постъпваме като хора, тогава трябва да сме готови 

да споделяме. Нямаме кой знае колко много. Мъничко време, малко усилия, малко 

внимание, малко обич – толкова имаме. Или може би притежавате някакво знание, 

някакъв опит… Но трябва да сме готови да го споделяме с останалите.  

 

 

 

21. Чисто място и благоприятно време 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

 

Онова, което споделяме с останалите, се нарича благотворителност. В древни 

времена за семейния човек било препоръчително преди да започне да се храни да 

излезе пред дома си насред селото и да се провикне високо: “Има ли някой гладен? 

Нека дойде в дома ми да се нахрани.” Но това не се е правело, за да живеят добре 

мързеливците, а било в услуга на онези, които, да речем, са на поклонение или идват 

отдалеч и се нуждаят от помощ.  

Разбира се, ако започнете да практикувате това в София, би било малко 

необичайно. При все това, бъдете готови да споделяте каквото имате.  

Но благотворителността следва да се раздава в подходящото време. “Ако давате 

в нужда, давате двойно.” Значи, когато е необходимо ако сте готови да служите на 

останалите, това е много полезно. И давайте на верния човек, при подобаващи 

обстоятелства. Но не става въпрос само за външните обстоятелства, а и за вътрешното 

настроение – как да даваме, как да споделяме. Защото ако споделяме това, което имаме 

в любящо, изпълнено с нежност и несебичност настроение, тогава това е много 

саттвично. Когато искаме нещо в замяна, това е раджастично, в него има страсти. А 

когато извършваме грешки чрез служенето, това е под въздействие на невежеството.  
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И така, от тъмнината трябва да дойдем в светлината. Препоръчва се във 

всичките си дейности – независимо дали става дума за благотворителност, хранителна 

диета, познание или вяра – да се доближаваме до съвършенството.  

Въпрос на Ревати: Бихте ли посочили моля някакъв пример за даване на 

благотворителност в невежество, какво означава това? Не можах да разбера.  

Тиртха Махарадж: Нека погледнем отново стиха. “Благотворителност, 

извършена на нечисто място…”
15

 Кое място е чисто? Чисто е онова място, където се 

рецитира „Шримад Бхагаватам”. Всички останали места са нечисти. Затова стремете се 

да рецитирате „Шримад Бхагаватам” на толкова места, на колкото можете, за да ги 

пречистите.  

Разбира се, ние знаем, че едно свято място, например, е чисто. Отиваме на 

святото място, за да се пречистим. Ала за беда, и други хора отиват на святото място да 

се пречистват. Какво означава това – че цялата нечистота остава на святото място. 

Затова понякога дори светите места са претоварени от грехове.  

Счита се, че майка Ганг е чиста и че притежава качеството да отмива греховете 

на човешките същества. Но какво се случва с водата, ако изперете в нея нещо много 

мръсно? Тя също ще се замърси. Както разбрахме, водата поема качеството, което й се 

придава. Затова, ако майка Ганг се нуждае от себепречистване когато е обременена от 

грехове, от греховните дейности на човешките същества, които отмива, тогава в 

олицетворена форма тя отива на поклонение. Отива да се пречисти на реката Кавери. 

Индия има щастието да притежава множество свети реки. “Ганге ча Ямуна чайва 

Годавари Сарасвати Нармаде Синдху Кавери джалесмин саннидхим куру” – ако искате 

да направите ачман, светена вода, просто промълвете тази мантра. Защото тази вода, 

събрана от светите реки, ще пречисти и тялото.  

И така, как да се пречисти едно място? Святата вода, осветената вода пречиства 

мястото. Във Вриндавана съм чувал, че има такива възрастни жени, изцяло посветени 

на служенето на Кришна, чисти като капка; те винаги носят със себе си вода от Ямуна в 

малка делва. Защо? Защото тази стара матаджи има следното разбиране: “Където и да 

седна, аз много замърсявам това място. Затова, когато стана, с няколко капки вода 

трябва да пречистя мястото.” Така че, смятам, можем да обогатим разбирането си за 

чистота или за това как се служи на едно свято място, да навлезем по-дълбоко в 

смисъла на святото място.  

И така, избягвайте нечистото място. Второто е “неподходящо време”. Кое време 

е подходящо?  

Ямуна: Както споменахте, времето на нужда. 

Ядунатх: На празниците. 

Тиртха Махарадж: Да, много добре, по време на празници, когато има някакво 

честване или събитие. „Гита” дефинира какво означава благоприятно време. Трябва да 

заявя, че се намираме в благоприятно време в много, много отношения. Защо? Защото 

декември отмина. През декември, на Зимното Слънцестоене, слънцето започва да се 

движи на север. Светлината е преродена. Защото знаете, слънцето слиза до най-ниската 

си точка, остава там три дни, а след това започва да се изкачва. И според нашата 

традиция този период – като се започне от най-ниската точка нагоре – се нарича 

благоприятно време. Така че периодът е добър, благоприятен. След това, намираме се в 

началото на нова година – това също е благоприятно. Освен това сме и в началото на 

нова седмица. Може би това не е чак толкова благоприятно, защото ви напомня за 

всекидневните ви задължения, нали? Щастливци сме и времето е много благоприятно, 

понеже присъстваме на служба в храма. Но и епохата също е благоприятна. Защо, 
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защото е двадесет и първи век? Не, защото е петстотин двадесет и някоя година от 

ерата на Чайтаня. Това е един малък златен период в голямата Кали-юга. Така че това 

също е много благоприятно.  

Други празници също помагат за усилване на достойнството и значимостта на 

деня. Например, рождението на великите светци – това също е благотворно. А някои 

хора имат късмета да са родени на този ден! Това е много благоприятно. И така, 

времето е благоприятно! И мястото също е благоприятно.  

 

(следва продължение) 

 

 

 

22. По-добър или по-лош от мен 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

 

(продължава от предходния брой) 

 

“Недостоен човек.” Недостоен човек – това е трудно определение. Спомнете си 

историята когато в древни времена Юдхиштхира Махарадж и Дурьодхана – двама 

велик воини – били изпитвани от светците. И двамата получили задача, която да 

изпълнят. Трябвало да пътуват по света в продължение на един месец. И задачата на 

Юдхиштхира била: “През този месец трябва да намериш човек, който да е по-лош от 

теб.” А задачата на Дурьодхана била: “В рамките на един месец трябва да намериш 

човек, който да е по-добър от теб.” И така, двамата потеглили, а когато се върнали след 

месец, светците запитали най-напред Дурьодхана: “Е, срещна ли някой, който да е по-

добър от теб?” Той казал: “Търсих ли търсих, но не намерих никой по-добър от мен! 

Тези хора са толкова долнопробни. Аз бях най-добрият! И все още съм.” Добре, тогава 

светците попитали: “Ами ти, Юдхиштхира, изпълни ли задачата? Намери ли някой, 

който да е по-лош от теб?” “Съжалявам, не успях. Излязох навън и видях, че всички са 

по-добри от мен.”  

Така и двамата не постигнали успех, разбирате ли? И двамата били 

разочаровани, но единият не могъл да намери човек по-добър от самия себе си, докато 

другият не могъл да намери човек по-лош от самия себе си . Така че изберете: Дур-

йодхана “лошият боец” или Юдхиштхира, “който винаги казва истината”. Кой начин на 

мислене бихте искали да изберете?  

Затова да се намери недостоен човек е доста трудно.  

Въпрос на Ядунатх: Бихте ли ни посочили моля определена личност, която е 

добър пример за подобаваща благотворителност?  

Тиртха Махарадж: Гурудев, тази личност се нарича Гурудев, той покрива 

всички изисквания. Защо? Защото нашият духовен учител е много добро място. И 

около него времето се променя. Измеренията се размиват около святата личност. Какви 

бяха останалите качества? Време, място, подходящ, достоен човек – всички тези 

качества са осъществени до най-висш предел от една духовна личност. Материалният 

свят е обусловен от три фактора – време, място и карма. Тогава как да променим 

измеренията? Как да направим квантовия скок? Общувайте със светците, защото в 

тяхната компания всичките три фактора, предопределящи света, се трансформират. И 

както бебето е щастливо когато е с майка си, така и ние, като духовни бебета, сме 

щастливи със своя баща-и-майка-и-брат-и-любим-и-приятел-и-доброжелател-и… 

нашия гуру.  
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Защо? Защото благотворителността е наша енергия. И целта е нашата енергия да 

се канализира в божествено служене. Затова не се препоръчва да посвещавате 

енергията си на някаква лоша цел, лош човек и т.н. Ако искате писмото ви да достигне 

местоназначението си, трябва да го пуснете в правилната кутия. Какъв е цветът на 

пощенските кутии тук? Жълт. А на кошчетата за боклук? Кошчетата са най-различни 

на цвят. Така че има много канали за боклук, много кошчета за боклук, в най-различни 

цветове, които ви приканват: “Дай ми своята енергия, дай ми своята енергия!” Но има 

само една утвърдена пощенска кутия. По същия начин – посветете енергията си на 

подобаващо място, личност, време, обстоятелства и т.н., и тогава тя ще бъде насочена в 

божествено служене.  

Въпрос: Според вас кои хора са добри и кои лоши? 

Тиртха Махарадж: За беда, аз съм избрал манталитета на Дурьодхана. Но вие 

трябва да изберете манталитета на Юдхиштхира. Като се оглеждате наоколо си, трябва 

да виждате единствено по-добри от себе си хора.  

Гиридхари: Гурудев, чувал съм и трети отговор на това “по-добър или по-лош 

от мен”. Това е ситуацията, в която трябва да преценяваме добре кой е по-добър от нас 

и да го уважаваме, и кой е по-лош от нас и да не се възгордяваме от това.  

Тиртха Махарадж: Правилно. Но не забравяйте, че всички живи същества са 

слуги на Бога. Някои са се осъзнали като такива, друго все още не са, ала рано или 

късно и те ще се присъединят към групата.  

 

 

 

23. Добавете своите добри пожелания 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

 

 

Ако раздавате благотворителност без нужното внимание и уважение, това е 

тамастично, това е в невежество. И така – избягвайте лошото място, лошото време, 

лошия човек и го правете с добри чувства – тогава не е в невежество.  

Като цяло можем да заключим, че да помагаме на хора, които имат някаква лоша 

практика – това е невежество. Бездомниците обикновено просят пари, но в повечето 

случаи ги използват да се напият. По този начин ако им дадеш, се въвличаш в един вид 

несъвършена дейност, тъй като подпомагаш лоша практика. Затова какво е най-добре 

да се прави? Винаги носете по малко маха-прасадам в джоба си, защото тогава можете 

да им дадете малко спасителна храна. Тогава това ще превърне цялата тази атмосфера в 

нещо по-добро, по-чисто. Това е един съвсем простичък пример, но може би е от 

помощ като насока. Обаче ако някой моли за помощ, не се колебайте да я дадете. 

Въпрос: Обикновено благотворителността се разбира като даване на пари. Но 

някой човек може да даде много пари, обаче ако не влага чувствата си в каузата, тогава 

какъв е смисълът?  

Тиртха Махарадж: Да! Много е вярно това, което споменавате. “Без нужното 

внимание и уважение” – ако пропуснем дължимото внимание и респект, това също е 

невежество. Истинското споделяне не е просто даване, но да дадеш добавяйки нещо. 

Добавете добрите си пожелания. И е поразително доколко хората в Индия познават 

този принцип. Веднъж Гурудев вървял край брега на Ганг, когато едно малко момче 

дошло при него и – тези, които ще ходят в Индия, подгответе се – “Ек, рупи, ек рупи” 

просело: “Дай ми една рупия, дай ми една рупия!” Една рупия за дете си е голяма сума! 

Толкова сладкиши можеш да си купиш за една рупия! И така, то отишло при Гурудев: 
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“Ек, рупи, ек рупи”  А Гурудев искал да го изпита. Казал му: “Знаеш ли, аз съм санняси. 

Обикновено хората не просят от мен, ами ми дават.” И какво сторило момчето? 

Веднага преровило джобчето си, търсейки да му даде малко пари. Гурудев казал: “О, 

недей! Виждам, че познаваш дхарма, нямам нужда от твоите пари.” Но момчето рекло: 

“Не, не, не! Аз непременно искал да ти ги дам!” Гурудев казал: “Не на мен. Но ако 

действително искаш да се отървеш от своята рупия, да се откажеш от цялата си 

привързаност към тази една рупия, тогава я дай на майка Ганг.” И без изобщо да се 

замисли, момчето хвърлило рупията в Ганг.  

Така че хората на вярното място знаят какво е правилно.  

 

 

 

24. Манталитет на светец 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 04.01.2010, София) 

 

 

Въпрос на Ядунатх: Разбрахме, че гуру е най-добрият получател на 

благотворителност. Той, вероятно, е и който по най-добър начин раздава 

благотворителност. Бихте ли коментирали това, моля? Кой е подобаващ пример за 

даване.  

Тиртха Махарадж: Ами, например Шрила Прабхупада е много добър пример за 

получаващ и раздаващ. Той се срещал със стотици, милиони хора. Веднъж се случило 

така, че летял към Австралия и още преди кацането човекът, който стоял на съседната 

седалка, му дарил огромно парче земя. Понеже той разбрал: “Това е много свята 

личност. Какво да правя с тази своя 108-ма поред собственост? Мога да му я дам.” По 

този начин било поставено началото на фермерската общност в Австралия.  

В друг случай, знаете, хората се стремят да служат на една уважавана личност по 

всякакви възможни начини. Така че когато Прабхупада посещавал Англия, замъка на 

Джон Ленън, той предоставял белия си ролс-ройс да вози Прабхупада. Ако видите 

някоя снимка – как Прабхупада се качва или пък слиза от бял ролс-ройс – може да се 

заблудите. Може да си речете: “Що за светец е този, който се вози в ролс-ройс?!” Но 

никой не се смущава, че Джон Ленън, пролетарий от Ливърпул, се вози в ролс-ройс.  

Други пъти хората се стремели да служат на Шрила Прабхупада с различни 

други предмети. Ако разгледате снимките на Шрила Прабхупада, понякога ще го 

видите с часовници Ролекс и златни пръстени. Може да си помислите: “Леле, не 

подобава на отречен човек да използва подобни вещи!” Но повечето пъти хората му 

донасяли тези различни джунджурии, поднасяли му ги и той ги приемал, слагал си ги, а 

на следващия ден ги давал на някой друг.  

Така че това е манталитетът на светеца: приемам служенето ви и го раздавам на 

някой друг. А най-впечатляващото при него е неговият замък в Маяпур. Този замък е 

много специален. Направен е от бамбук и палмови листа – на практика това е една 

проста колиба. Дори когато станал водач на всемирна мисия, той пак живеел в тази 

сламена колиба. Такъв е манталитетът на светеца – той канализира енергията на всичко 

наоколо си в правилната посока.  

А що касае служенето на духовния учител – ако може би това имаш предвид с 

въпроса си – много е добре да си спомним Шрила Прабхупада. Веднъж във 

Вриндавана, в храма Кришна-Баларам, дошъл един магьосник. Представили го и на 

Прабхупада – залата била пълна, бхактите били там, магьосникът дошъл и започнал 

номерата си. И виждате ли, започнал да материализира диаманти в дланта си, да вади 

монети от ушите на Прабхупада, и други трикове. А Прабхупада се смеел, 
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наслаждавайки се на ситуацията. Бхактите се чувствали малко неловко: “Този вади 

пари от ушите на нашия Гурудев! Това е толкова необичайно, оскърбително е!” Но той 

се смеел и се веселял. Ала изведнъж спрял да се смее. Станал много сериозен и казал: 

“Мислиш си, че си магьосник. Но всъщност аз съм магьосникът. Защото мога да спася 

тези люде от смъртта. Това е истинската магия.” 

Така че това е служенето, което светците правят за нас. Как бихте могли да се 

отплатите за него? Трудна работа. Затова истинският обмен между шишя и гуру е, че 

ученикът поднася живота си, а учителят в замяна поднася любовта си. Кое е по-ценно? 

Отсъдете сами.  

 

 

 

25. Вечните истини 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2010, София) 

 

 

 “Затова трансценденталистите, които се заемат с извършване на 

жертвоприношения, благотворителна дейност и покаяние в съответствие с 

правилата на писанията, започват винаги с ом, за да постигнат Върховния. Човек 

трябва да извършва различни видове жертвоприношения, покаяния и 

благотворителност с думата „тат”, без да желае кармични резултати. Целта на 

тези трансцендентални дейности е той да се освободи от материалното оплитане. 

Абсолютната Истина е целта на жертвоприношението в преданост, и това се 

посочва с думата „сат”. „Сат” се нарича също и извършителят на такива 

жертвоприношения, както и всички дейности, свързани с жертвоприношението, 

покаянието и благотворителността, които според абсолютната природа се 

извършват, за да удовлетворят Върховната Личност, о сине на Притха.”
16

 

Много сериозни стихове. Разбрахте ли нещо от това? Успяхте ли да следите 

мисълта? Толкова много сложни неща: извършване на жертвоприношения, ом, 

посвещаване на Върховния, тат, пък Абсолютния Бог, сат – трудно е!  

Нека прескочим за малко на темата как да разбираме и да не разбираме жаргона 

на преданите. Веднъж имаше една много мила млада дама, която работеше с бхактите. 

Тя дойде като работник, не като човек, който се интересува от бхакти-йога – поне не 

много. Но знаете, бхактите са с много меки сърца и искат да поканят всекиго да се 

включи в различните функции. Тя идваше от сутринта на работа и към пладне 

бхактите я попитаха: “Кога искаш да приемеш прасадам – преди арати или след 

арати?” А тя отвърна: “Не зная какво е това, но не искам да правя нищо!” А това беше 

просто покана: “Гладна ли си? Ела да обядваш с нас.” По-късно тя стана една от най-

добрите готвачки и една от най-добрите пуджари.  

Така че дори само да започнете да работите с бхактите е опасно. Защото рано 

или късно ще огладнеете, а с бхактите е много трудно да избегнеш храненето заедно. 

Тогава ще получиш по-висшия вкус. А без този по-висш вкус вече не можем да живеем.  

Има някои определени дейности, които са малко необичайни в началото – 

например разни думи, разни практики, това ом тат сат – но бъдете търпеливи, по-

късно ще ги разберете. Защото същината е съвсем проста – трябва да обичаме 

Върховния Бог, трябва да изразим по някакъв начин благодарността си. Цялата сложна 

система на древна Индия е с тази цел – да бъдем благодарни, да изразим 

благодарността си и да призовем благословиите. Защото имаме някаква надежда, че 
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след това поклонническо пътешествие тук, на планетата Земя и в материалната вселена, 

ще открием своя път обратно към дома, обратно при Бога.  

Това е описание на религиозността: бъди благодарен на Бог, че те поддържа, 

изрази благодарността си, отглеждай надеждите си и установи своята цел. Това е 

начинът да бъдеш религиозен. Всъщност религия означава… Какво означава религия?  

Камен: Връзка.  

Тиртха Махарадж: Да. Религията е връзка. Някои учени казват, че религията е 

просто съхраняването на дадена култура. Но без трансцендентална конотация, без Бог, 

що за култура ще запазите? Това би било просто нещо материално, така че не е 

религия. Религия означава да си благодарен и да изразяваш някакви надежди. Защото 

имаме общи дела с този Бог Кришна.  

Какви са начините да изразим благодарността и надеждите си? Това са жертвите, 

това са приношенията, това са останалите духовни практики, които извършваме. А 

междувременно би следвало да станем по-добри хора. Това трябва да се случи 

незабелязано. Ако следваме вярната посока, характерът ни ще се изгради. Защото 

казано е, че всички божествени качества се проявяват в поклонника. С тези жертви, 

молитви, ритуали можем да изразим своята благодарност.  

А ако добавим тези мантри – ом, тат и сат – тези ритуали ще станат по-

благотворни, по-мощни. Духовните неща имат много специална природа. Те са отвъд 

ограниченията на материята и понеже целта е божествена, благодарение на тази цел, 

процесът и действащият също стават божествени. Затова каквото и да пожертваме, то 

става божествено. И самите вие, които извършвате това служене, също се зареждате с 

духовна енергия.  

Затова Кришна казва, че всички дела на жертва, покаяние и благотворителност 

са с абсолютна природа и се извършват, за да удовлетворят Върховния Бог. Аз мисля, 

че това е ключът – каквото и да правим, да се стремим да зарадваме Кришна. Шрила 

Шридхара Махарадж много пъти казва, че трябва да служим на най-висшия интерес на 

универсалния център. Ако служим на собствените си индивидуални цели, ще е много 

трудно да постигнем хармония, но ако се стремим да служим на централния интерес, на 

божествения интерес, тогава единството и хармонията ще се проявят автоматично.  

Затова науката на преданото служене е толкова уникална, защото не е просто 

теория, съдържаща се в книгите по рафтовете ни. Или пък някакви старинни истории, 

случили се преди хиляди години, но не и в наше време… Не, това са вечни истини. 

Кришна не си сменя мнението често. Но истината си е истина, знанието е знание, а 

обичта е любов. Това са трите елемента на преданото служене. 

 

 

 

26. Животът е неразгадаем и любовта е отговорът 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2010, София) 

 

 

Досега обсъждахме основните материални качества като невежество, страст и 

добродетел. Но за да извършваме бхакти също се нуждаем от три неща. Кои са тези три 

елемента на по-високото ниво на бхакти-йога? Ще ви ги кажа, защото може би това е 

дори по-сложно от ом тат сат. Нарича се према, бхава и махабхава. Добре, може би 

това е след-дипломното ниво. Но ако искаме да вземем междинното ниво, тогава 

чайтаня ачинтя према – това са следващите три. И така, начално училище: тамас, 

раджас, саттва. Средно училище: ом тат сат. Университет: чайтаня ачинтя према. 

И докторантура: према, бхава, махабхава.  
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Извинете ме за множеството странни изрази, но мисля разбирате, че 

съществуват много нива на духовно развитие, много нива в практикуването на 

религията. Както в математиката: едно по едно е равно на едно – нали, това е съвсем 

просто и елементарно нещо. Въпреки това на децата им отнема дълго време да научат 

таблицата за умножение. Професорите в университета или в научните институти също 

обсъждат математика, обаче на малко по-друго ниво. 

 По същия начин и религията, или божествената любов, е наука; има някои 

елементарни фази, като например тези три гуни, които ни влияят – тъмнина, енергия и 

светлина – а има и някои по-висши степени на тази наука. Развитие означава да 

достигаш все по-висши и по-висши нива. Картината става по-подробна, по-прецизна – 

до такава степен, че накрая, ако сте следвали процеса правилно, нещата отново стават 

много прости. В началото всичко е съвсем просто: мантрувайте Харе Кришна и се 

върнете у дома, обратно при Бога. На средната степен започва да става малко по-

сложно. Но накрая отново става много просто.  

И така, ако имаме късмет, от началото можем да прескочим в края. Обаче ако не 

сте такива късметлии, ще заседнете в средата, преусложнявайки всичко. Да се опитваш 

да намериш истината – в книгите, във философията, в каквото и да е – е като да искаш 

да получиш дъжд, обожавайки календара. Няма да завали дъжд! Неквалифицираните се 

опитват да променят времето по някакви методи. Но някои притежават силата да 

променят времето.  

Веднъж един учител пътувал с ученика си край морето. Учителят казал: “О, 

колко прекрасно е морето, но толкова би било хубаво да видим една морска буря!” 

“Гурудев, както пожелаеш!” на следната сутрин имало страшна буря край морето. Но 

тогава учителят отново казал: “Да, красива буря, но толкова би било добре да 

поплуваме в морето, така че би било хубаво времето да е топло и спокойно.” “Както 

искаш, Гурудев!” На следващата заран времето било слънчево и прекрасно. Така че ако 

някой е истински отдаден, той или тя ще се сдобие с необикновени сили. Искате ли 

такива необикновени сили?  

Някой: Не. 

Ямуна: Да. При такива изисквания от страна на гуру - да.  

Тиртха Махарадж: Обикновено това са отговорите – „да” и „не”. Според вкуса 

ви, както ви харесва. Ако искате – можете да ги постигнете; ако искате нещо по-висше 

– можете да постигнете и него. Но е вярно, че отдадената душа постига необикновени 

качества. И не е необходимо да правим чудеса ако се посветим в служене на своя 

учител или на Бога. Но служейки на централния интерес, ще служим и на собствения си 

индивидуален интерес.  

И така, след като сме изучили природата на материалния свят, енергиите, след 

като сме изучили елементарните практики на коя да е религия, ще можем да стигнем до 

някои по-висши практики – чайтаня ачинтя према. Значението на тези думи е: 

чайтаня означава живот, ачинтя означава неразбираем и према значи любов. Как да 

обединим в един израз тези три думи? Че животът е непроницаема мистерия? Или – че 

от живота по скрит начин можем да стигнем до екстаза? Или – че животът е 

неразгадаем и любовта е отговорът. Има толкова много тълкувания на тези три прости 

думи. Чайтаня – живот! Трябва да посветим живота си на Кришна. Това ще има 

невъобразим ефект върху съществуването ви. Ако се научим как да даваме, това 

означава, че сме пораснали. Да се научим как да даваме. Ачинтя – това ще действа по 

непроследим начин. Повечето от нас не знаят как действа перилният препарат, нали, 

обаче го слагате във водата, изпирате и излиза чисто. По същия начин, не знаем как 

точно действа животът, как действа преданото служене, но е много ефективно. И чрез 

този пречистващ процес можем да стигнем до божествената любов, према.  



 32 

Разбира се, ако искаме да изучаваме науката, тогава ще имаме друг прочит на 

тези слова. Защото тогава чайтаня ще означава съзнание, ачинтя ще значи философия 

а према ще указва целта. И така, невероятната цел на съзнанието е любовта. Или за нас 

това просто ще означава Чайтаня Махапрабху, Златния Аватар. Неговата философия 

била ачинтя, а Неговият дар – божествената любов. Чайтаня Махапрабху е много близо 

до човешките същества.  

И тогава, след като сме разбрали в дълбочина и всеобхватност всички тези нива, 

можем да стигнем до следващото – према, бхава, махабхава. 

 

 

 

27. Убеденост постигната с любов 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2010, София) 

 

 

“Всичко, извършено като жертва, благотворителност или отречение, в което 

липсва вяра във Върховния, о сине на Притха, е непостоянно. То се нарича асат и  е 

безполезно както в този, така и в следващия живот.”
17

 

И така, след всички сложни изрази и обяснения, има един фокус в този последен 

стих на Седемнадесета Глава, и това е вярата. Каквото и да правите без вяра е нетрайно. 

Затова трябва да действаме в равнината на вярата. Обаче тогава трябва да разберем 

каква е дефиницията за вяра? Какво е вяра?  

Парамананда: Убеденост.  

Тиртха Махарадж: Много добре! Значи не става дума за фантазия. Не е някаква 

бъдеща надежда. Убеденост. Как можем да постигнем убеденост? Всъщност, достигаме 

до убедеността чрез любов. И така, вярата е убеденост, постигната с любов. Ако някой 

иска да разбере какво е вяра – това е дефиницията. Убеденост постигната с любов.  

Опитайте се да запомните това определение. Защото обикновено хората казват 

за вярата: “Което не знам, го вярвам – това е моята вяра.” Това е много слабо. То е 

нещо като суеверие.  

Шрила Шридхара Махарадж казва, че вярата е най-могъщата способност на 

човешкото същество, най-голямата му сила. С нея можете да прекосите пропастта 

между настоящата си ситуация и бъдещата перспектива. Можем да добавим, че вярата 

има и раса дефиниция: вярата е вечно нарастващият екстаз, който получаваме от 

служенето на Божествената Двойка.  

Едно малко нещо… добре, не малко, но едно важно нещо, а толкова много 

различни ъгли. Без вяра нищо не става. Трябва да отглеждаме нашата вяра. А как да се 

сдобием с вяра? Чрез любов, ще кажете. Умно, но всъщност трябва да общуваме с 

вярващи хора. Ако общувате с хора, които имат силна вяра, вие също може да 

придобиете силна вяра. Много пъти сме говорили – ако общуваш с пияници, и ти ще 

станеш пияница. Затова трябва да подбираме компанията си.  

Помнете, вярата е много важна в нашия духовен напредък. И не влагайте вярата 

и доверието си само в неща и обекти извън вас, но се пречистете дотолкова, че да 

можете да вярвате на себе си, да можете да бъдете верни на себе си – не на фалшивия 

си егоизъм, а на истинската си идентичност. 

Въпрос: Досега си мислех, че вярата се изгражда въз основа на знанието. В 

„Бхагавад Гита”, мисля че във Втора Глава, Шрила Прабхупада казва, че вяра без 

знание е емоция, фанатизъм, а само философия без вяра – това са умствени спекулации. 
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Сега научавам, че вярата е убеденост, постигната въз основа на любовта. А първото? 

Вярно ли е?  

Тиртха Махарадж: Цитатът, който споменахте, гласи следното: “Религия без 

философия е сантиментализъм, а философия без религия е суха спекулация.” Така че 

това се отнася до религията, не до вярата. Но това са много общи термини, така че 

можем да кажем, и двете са верни, разбира се! Има различни учители и различни 

преданоотдадени – те могат да разкрият различни ъгли на една и съща истина. Но 

всъщност ако погледнете „Бхагавад Гита” 9.3, девета глава, трети стих: 

“ашраддадханах пуруша дхармасяся паран-тапа апрапя мам нивартанте мритю-

самсара-вартмани – Тези, които нямат вяра, няма да Ме достигнат; те се връщат 

отново към материалните практики – мритю-самсара-вартмани – те ще се върнат в 

смъртния кръг на самсара.” И там, във второто или третото изречение на пояснението 

Шрила Прабхупад казва: “Вярата идва от общуването с преданоотдадените.” Така че 

това е неговата версия – вярата идва от общуването с преданоотдадените. И тогава 

можете да прецените своето общуване – ако помага на вярата ви да расте, това е 

ваишнавско общуване; ако не помага на вярата ви да расте, е измамно. Нали? 

 

 

 

28. С вечно нарастваща интензивност 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Крипадхам: Въпросът ми е дали вярата е вечно нарастваща или е на 

вълни? Достига ли вярата постоянен растеж или постоянна степен? Винаги ли нараства 

или е стабилна?  

Тиртха Махарадж: Ти как чувстваш? Може би имаме различни преживявания. 

Но всъщност има два... не, три типа напредък. Единият е на костенурката, другият е на 

заека, а третият е много уникален, измислен е от материалистите и икономистите – 

нарича се „отрицателен растеж”. Те наричат кризата „отрицателен растеж”.  Така че ако 

бюджетът ви е в отрицателен растеж, това е обезпокоително. Ако вярата ви е в 

състояние на отрицателен растеж, не е удовлетворяващо.  

Но като цяло нещата в света се развиват по два начина – единият е на 

костенурката, другият – на заека. Всъщност как се придвижва заекът? На големи 

подскоци. А как се движи костенурката? Бавно, пълзешком. По същия начин някои 

хора, в зависимост от обусловеността си, в зависимост от своята природа, израстват със 

скокове. Нужни са им предизвикателства, за да растат. Ако наоколо няма нищо, за 

което да се сражават, стоят си кротко вкъщи. Други пък имат друг импулс – те са 

постоянни, вечно напредващи, бавни, но стабилни. И двата подхода са добри. Не 

можем да кажем, че само единият струва, а другият не. Понякога попадаме в 

предизвикателна ситуация, вярата ни донякъде рухва, а после се изгражда отново. 

Други пък напредват бавно, но неизменно. Обикновено повечето хора действат въз 

основа на предизвикателства или на инстинкти – ако има какво да постигат, тогава 

действат. Най-вече външни фактори. Малцина са способни да действат от вътрешна 

убеденост, от вътрешна мотивация. Това се нарича нивото санняс – вътрешната 

мотивация. Семейните се нуждаете от външна мотивация, което е много добре, понеже 

ви помага да израствате много бързо. Петдесет-шестдесет години и ще разберете 

всичко. Това е заешкият тип.  
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Затова вътрешната мотивация е толкова важна. Няма кой да стои зад гърба ви с 

камшик. Ние трябва сами да открием своята вътрешна мотивация. А кога ще я 

откриете? Когато сте в нужда. Ако се нуждаете от милост, ако ви липсва милост, тогава 

ще знаете как да я намерите. Ако сте жадни, ще откриете своята вода. И каква беше 

втората част на твоя въпрос по отношение на вярата? 

Крипадхам: Дали тя е вечно нарастваща или достига до някаква степен.  

Тиртха Махарадж: Ачинтя. Няма край. Тъй като Кришна има безгранични 

характеристики, вечно нарастващи, а вярата е процесът, чрез който да се доближим до 

Него, колкото по-близко идвате, толкова повече ще разбирате. И не само, че вие ще 

разбирате, но и самият процес, вярата, също ще нараства. Ала на тези по-висши нива 

ще се появи едно много специално измерение. Обикновено на това материално ниво 

ние сме свикнали да живеем в трите измерения плюс четвъртото - времето. Ала 

всъщност, в по-висшите равнини на битието се появяват много специален тип 

измерения. Времето е преход, защото времето откъм ограничената страна – това е 

смъртта. Времето откъм абсолютната страна е вечността. Това означава преход – когато 

от ограниченото можете да стигнете до безграничното посредством времето. Оттам 

насетне следват някои по-фини измерения; и накрая най-висшето измерение е 

интензивността. Това означава, че вярата ни вечно нараства по интензивност. Защото 

каква е дефиницията за вяра? Щастието, извлечено от служене. Или убедеността, 

постигната с любов. Така че интензивността винаги нараства. Човек постига 

състоянието на вяра, но после, вътре в това ниво, интензивността ви нараства. Затова 

по-добре да кажем, че тя е вечно нарастващ показател.  

 

 

 

29. Как да вярваме на себе си 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 05.01.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Кришна Прия: Първият ми въпрос е, понеже казахте, че трябва да 

служим на божествения интерес, как можем да разберем, че служим именно на него, а 

не на собствения си интерес? Защото си мисля, че можем да спекулираме много на тази 

тема.  

Тиртха Махарадж: О, да. Питай своя гуру. Ако не знаем дали някое служене е 

божествено или себично, нека питаме някой, който знае.  

Кришна Прия: И вторият ми въпрос е, понеже казахте, че трябва да вярваме на 

себе си, как се съотнася това със смирението на ваишнавите, които считат себе си за 

по-низши от най-низшите създания във вселената?  

Тиртха Махарадж: Аз мисля, че добавих още нещо към това „вярвайте на себе 

си”, какво беше то?  

Харилила: Не на фалшивото си его.  

Тиртха Махарадж: Правилно. И освен това казах: пречистете се толкова, че да 

можете да вярвате на себе си. Това е обичайният боклук, който се разпространява в 

името на бързия духовен прогрес – “вярвай на себе си, обичай себе си.” Без 

пречистване, без следване на никакъв процес, без правене на каквато и да било жертва 

– какво е това?! Нищо не е! Това е да мамиш себе си.  

Обаче ако се пречистим, тогава ще можем да стигнем такова ниво на 

преживяване, когато ще виждаме нещата каквито са. Това се нарича нивото на 

реализацията. Веднъж в Индия посетихме един храм, храма Радха-Раман. Тъкмо 
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излизахме от него след вечерната служба; при големите порти хората влизаха и 

излизаха, и видяхме да приближава един много достоен за почит възрастен 

джентълмен. Имаше такава забележителна осанка, че веднага го попитахме: “Може ли 

да ви снимаме?” Той каза: „Да, разбира се!” Снимахме го и след това той отправи към 

нас едно послание. Каза: “Нищо не е истинско, освен служенето към Кришна. Между 

другото, аз отговарям за този храм.” Така че никога не знаем кого срещаме на улицата. 

Може да си речете, че това е някой възрастен господин, който посещава храма – но не, 

той е неговият собственик.  

Така че на най-висшето ниво ще сме способни да виждаме нещата каквито са. 

Той, намирайки се на най-висшата степен на реализацията, казва: “всичко е илюзия 

освен служенето на Кришна.” Вие имате ли това виждане?  

Кришна Прия: Доста съм далеч от такова виждане.  

Тиртха Махарадж: Да, това е честен отговор. И аз съм много по-доволен от 

такъв отговор, отколкото ако беше казала: “Да, така го виждам.” Защото не е вярно. 

Така че бъдете реалисти, познавайте себе си. Но имайте високи амбиции, висши 

идеали.  

Шрила Прабхупада, например, друга една изключително реализирана личност, 

не е казал: “О, западният свят е илюзия и всеки е под влияние на гуните.” Не, той е 

дошъл да даде нещо, да добави нещо. Така че той не го е виждал като илюзия, виждал 

го е като перспектива, като потенциал.  

Смирението трябва да е прогресивно. Прогресивно в такъв смисъл, че да издига 

съзнанието ни. А не да е деструктивно смирение.  

И така, как да вярваме на себе си, мисля, че това е твоят въпрос, нали? Стигнете 

до платформата на атман и тогава можете да вярвате на себе си. Ако мантруваме още и 

още, чето дарпана марджанам, чрез възпяване на святото име, ние почистваме 

огледалото на сърцето – това означава, че ще виждаме по-добре кое какво е. Затова 

няма как да минем без пречистване. Трябва много добре да изпълняваме своята 

садхана.  

Последният път обсъждахме какво означава истинско смирение – да се следват 

напътствията на висшестоящите. Така че отговорът на първия ти въпрос: как да решим 

дали е божествено или човешко – питай духовния си учител. Как да вярваме на себе си 

повече – питай духовния си учител. Това е добър отговор практически на всички 

въпроси… 

Ямуна: Това звучи като „недей да вярваш на себе си”! 

Тиртха Махарадж: Не. Истинският гуру ще ви помогне да вярвате на себе си. И 

това не е шарлатанство, защото бхакти-йога е и практика, трябва да научим кое какво 

е, какъв е методът. И ако сме интелигентни, ще прилагаме метода правилно. Затова 

трябва да питаме, защото това е начинът да научим.  

Кришна Прия: Благодаря за това, което ме накарахте да осъзная сега.  
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30. Вложете чувства 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.05.2010, София) 

 

 

 

Кришна Прия: Имам въпрос за мантруването. Как е по-добре – да се мантрува 

на висок глас, или шепнешком, или наум? Защото когато е наум, понякога мантрата 

преминава по-бързо и човек не чува ясно думите. Това грешка ли е? Може би това не е 

истинско мантруване?  

Тиртха Махарадж: Уместна забележка! Мантруването е много съкровена 

духовна връзка. Ако извиквате имената на някого, това установява връзка. Ала преди 

да навлезем в една интимна връзка, трябва да почукаме на вратата. Не е така, че 

изведнъж се втурваме в светая светих. Постепенно, стъпка по стъпка, следвайки 

процеса трябва да навлизаме.  

И във всеки случай има две нива на една и съща история – едното е дейността, 

другото чувствата. Например, ако Петър се държи много добре, майка му ще зове името 

му с нежност, обаче ако е малко непослушен, тогава майката ще извика същото име със 

строг тон. Действието е същото – повикване на името – но вътрешното чувство, зарядът 

е различен.  

По същия начин, ако искаме да установим връзка с Върховния зовейки имената 

Му, трябва да следваме действието и да го изпълним с най-добрите си чувства. Така че 

ако въпросът ти е кой е най-добрият начин за мантруване, трябва да кажем: следвай 

постепенния процес, следвай правилата и предписанията по отношение на него, и плюс 

това вложи чувствата си.  

Но от Махапрабху сме разбрали, че не съществуват строги правила по 

отношение на мантруването. Защото има разлика между ведическите мантри и маха-

мантрата. Мантрите или химните на Ведите, специалните медитативни формули на 

Ведите са ограничени. Ограничени в смисъл, че не са отворени. Не, че силата на 

мантрите е ограничена, не; достъпът до тези мантри е ограничен. Това означава, че 

трябва да развием множество качества, за да постигнем добър стандарт по отношение 

на тези мантри. Но по отношение на маха-мантрата няма строги правила. Дори вие 

можете да я приемете. Така че това е много щедра мантра.  

Неточното или неправилно мантруване на свещени мантри често е подлудявало 

мнозина. Ала святото име е избавило много глупци. Това е разликата между веда-

мантрите и нама-мантрите. Дори някой глупак, ако приложи този метод, може да 

добие малко разум. Но какво се случва ако същата мантра се приложи към разумен 

човек? Той ще обезумее. Започва да се държи като луд – танцува, пее, плаче, вика, 

търсейки и той не знае какво. Пропилява целия си живот в преследване на някаква 

мечта, вместо на момента да се наслаждава на това, което му е подръка. Това означава, 

че ще изгубите ума си. Така че най-напред трябва да използваме ума си, а сетне да го 

изгубим.  

Мисля, че разбирате едно – че мантруването е много съкровена връзка и трябва 

да го правим както трябва, за да постигнем резултата. Има десет апарадх, или грешки, 

по отношение на матруването. Като например да не уважаваш ваишнавите; да не 

следваш наставленията на духовния учител; да приемаш Ведите лековато; също да 

смяташ, че славата на святото име е просто преувеличение; да използваш силата на 

святото име, за да компенсираш грешките си; да не вярваш напълно в славата на 

святото име, макар да си слушал за нея толкова много пъти. Това са забраните. 

Стремете се да избягвате всички тези грешки. Но има една допълнителна грешка – да 

си невнимателен докато мантруваш. Тогава се казва, че можеш да продължаваш да си 
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мантруваш безброй животи наред, няма да постигнеш пхала, резултата, плода. Така че 

не е достатъчно да повтаряме формално, но трябва да повтаряме от сърце и душа.  

Казано е, че дори едно свято име притежава силата да спаси целия свят. Колко 

пъти сте повтаряли святото име? А къде е спасението на целия свят? Значи нещо 

недостига, нали? Или пък може би шастрите са в грешка? Може би това е просто 

преувеличение? Разбрали сме, че трябва да се съмняваме. Не вярвайте на всичко! 

Значи, не се съмнявайте в себе си, но се усъмнете в шастрите – това е много 

популярно в наши дни. “Обичай себе си, приемай се какъвто си” – този боклук е много 

популярен понастоящем. “Бог трябва да ме приема какъвто съм, защото Той трябва да е 

великодушен, трябва да е търпелив с мен. Аз не съм готов да си помръдна и пръста 

защото съм такъв, какъвто съм.” Недейте да вярвате, недейте да следвате подобни 

глупави и лековати послания. Господ умее добре да си върши работата. Ние също 

трябва да свършим своята работа както подобава.  

Един признак на ваишнавата е, че той е готов да се пригоди. Шрила Шридхара 

Махарадж казва: “Религия означава правилна настройка.” Но да се настроим спрямо 

какъв стандарт? Спрямо глупостта ли трябва да се настроим? Не, трябва да се настроим 

спрямо най-висшите духовни идеали.  

Така че методът е: мантрувай като влагаш и чувствата си. 

 

(следва продължение) 

 

 

 

31. Когато изгубим цялото ноу-хау 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.05.2010, София) 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

Питате дали да мантрувате наум, на висок глас или пък тихо. Какво е 

мантруването? Каква е целта на мантруването? Защо мантруваме? Искаме да 

привлечем някакво внимание. “О мой Господи, аз съм тук.” Това е, което искаме да 

постигнем. Вие сте майки и бащи. Ако бебето ви си шушне нещо тихичко, какво 

внимание ще привлече? “Добре, то е спокойно, мога да си върша моята работа.” Когато 

детето започва да хленчи, дори и тогава ще си речете: “Все още нищо му няма.” Когато 

заплаче малко по-силно – забелязвал съм това, нивото на чувствителност на бащите и 

майките е много различно от чувствителността на един санняс. Когато се вдига голяма 

врява в семейството, когато всички деца са пощурели, родителите са си съвсем 

спокойни. Така че вие сте велики йоги! Когато един брахмачари не може изобщо да се 

концентрира, защото всичко е обърнато наопаки, вие сте толкова спокойни. Ако детето 

заплаче малко по-силно, ще обърнете лице, но ще си кажете: “Още нищо му няма.” Но 

когато шоуто наистина се разрази, тогава отивате. Обръщате се към него, гушвате го, 

храните го, нали?  

Така че ако искате да постигнете, да призовете, да привлечете някакво внимание, 

трябва да плачете високо. Иначе Кришна ще си мисли: “Добре, той си е спокоен. Не е 

необходимо да му отделям никакво допълнително внимание”.  

Мантруването наум в повечето случаи е самозаблуда. Защото да си на такова 

ниво, че да влагаш пълно внимание, е трудно. Така че не е лесно да се мантрува 

правилно. Особено ако си привлякъл вниманието на духовния си учител. Твърде тихо, 

твърде силно – всичко е погрешно. Когато се чувстваме напълно объркани и 
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безпомощни – как трябва да се върши правилно -  това е моментът, в който започваме 

да го вършим правилно. Когато изгубим цялото ноу-хау: “Научил съм, че трябва да се 

мантрува еди-какси.” Обаче това е теория и често, в много случаи интелектуалното 

разбиране ни пречи да навлезем надълбоко в аспекта на предаността.  

И така, докато все още не сте в позицията да се владеете, по-добре е да 

внимавате в мантруването поне на тих глас. Защото по този начин освен друго и 

слушаме. Слушаме и възпяваме, слушаме и възпяваме – слушате самите себе си. Но тъй 

като сме различни същества, някой може да посвети повече внимание, да вложи повече 

сърце докато мантрува високо, друг може да го направи когато е по-съкровено – така че 

опира и до темперамента на човека. Тъй или инак, трябва да добавим онази специална 

подправка към мантруването, а именно према, посветеността.  

И най-добрият начин да се мантрува е когато не вие произнасяте мантрата, а 

мантрата ви използва, за да звучи. Шрила Прабхупад е казал: “Отне ми тридесет 

години да се науча как да възпявам маха-мантрата.” Разбира се, ние не вярваме на 

всичко, изречено в подобно смирено състояние на ума. Но ако един високо издигнат, 

чист ваишнава казва това, значи трябва да сме много решителни и много смирени в 

тази практика.  

Едновременно с това маха-мантрата е един щастлив начин за медитация в 

преданост.  

Това беше едната страна: извършвай практиката и се стреми да вложиш 

чувствата си. А другата страна, която споменах, е постепенният процес, стъпка след 

стъпка. Както за да влезем в храма, най-напред трябва да потропаме на вратата. 

Така че дали е наум или на висок глас – не възразявам. Но правете го добре, 

правете го дълбоко.  

И трябва да сме непоколебими в този процес. Имах приятел, който трябваше да 

влезе в казармата. А знаете, по онова време армията не беше приют за недъгави. Беше 

трудно място. И в течение на тази една година и половина имало само един ден, в който 

той не успял да си направи шестнадесетте кръга. Не знам вие как мислите, но 

обикновено казармата не е най-доброто, най-благоприятното място за духовни 

практики, нали? Ала понякога трудностите помагат. Когато имате всички улеснения: 

ашрам, гуру, ваишнави, прасадам, това и онова, се чувствате толкова уморени, че 

казвате: “Неспособен съм да си направя духовната практика” – хайде стига! Какво е 

това?! Не бъдете мизерни в своите практики. Бъдете силни, отдадени. Стремете се да 

изразите желанието си на дело. А когато от време на време имате някой успех в 

мантруването, бъдете много благодарни.  

 

 

 

32. Мълнията 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.05.2010, София) 

 

 

 

Какво е маха-мантрата? Маха-мантрата всъщност зависи от нивото на 

нашето осъзнаване. Може да си мислите: “Това е ведическа мантра, чрез която да 

постигна съвършенство.” Или: “Която да ме освободи от кармичните ми окови.” По-

късно, например, ако видите как мантрува някой прекрасен ваишнава, ще разберете: 

“Хей, чакай малко, има нещо повече в този процес, не съм само аз.” Той потрепва, 

някакъв екстаз се проявява в него. Значи трябва да разберем, че има и някакво 

съкровено значение на мантрата.  
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Тогава, ако навлезете в някои езотерични тълкувания на маха-мантрата, ще 

разберете, че тя много наподобява осемте стиха на Махапрабху, в които Той казва: 

“Чето дарпана марджанам – пречисти сърцето.”
18

 Различните двойки на святото име 

просто стъпка по стъпка следват тези стихове на Махапрабху.  

Ала това не е краят на тайните тълкувания. Защото ако изследвате виждането на 

други ачарии като Бхактивинода Тхакура, тогава ще разберете, че тези осем двойки 

свети имена са постъпковият процес на ашта-калия-лила, или осморните забавления в 

течение на деня. Това означава, че ако мантрувате кръговете си, непрестанно се 

въвличате в ежедневните дейности на Радха и Кришна, ден и нощ.  

Обаче ако разгледате тълкуванието на Гопал Гуру Госвами, ще разберете още 

повече тайни. И определено, не бива да се докосвате до тълкуванието на Рагхунатх дас 

Госвами, понеже то е твърде висше.  

Не мога да продължа да обяснявам маха-мантрата, защото не става въпрос 

само за търсене, а и за намиране.  

А защо нашата джапа-мала е окръжност? Защо не е в една линия? Всъщност 

това е танцът раса. Така че... какво друго мога да кажа за мантруването?! Когато 

докоснете своята джапа-мала, сякаш мълния преминава през пръстите ви! Но ако се 

срещнете с мълния, това е доста мощно преживяване. Ако просветлението дойде с 

такава скорост и сила, може мъничко да се поопърлим. Затова се нуждаем от защита, 

нали? А кое е защитата?  

Парамананда: Маха-мантрата! 

Тиртха Махарадж: Не, маха-мантрата е мълнията. А как да се защитим от 

мощта на тази маха-мантра?  

Някой: Духовният учител, Гурудев. 

Тиртха Махарадж: Махапрабху, да започнем с Махапрабху.  

Някой: Джай шри кришна чайтаня прабху нитянанда… 

Тиртха Махарадж: Да, защитна мантра, преди да влезем в хранилището на 

енергията. Но тази защитна мантра също е много силна, затова се нуждаем от про-

протекция. Това на практика е духовният учител. Но за беда, гуру също е много тежък. 

Как да се защитим тогава от духовния учител? В крайна сметка прибягваме до 

ваишнава принципa, защото обикновено ваишнавите са достатъчно меки да ни търпят.  

Надявам се, че разбирате: встъпването в съкровената сърцевина на мантруването 

е постепенен процес. Ако искаме да прескочим ваишнавите, ако искаме да прескочим 

духовния учител, ако искаме да прескочим божествените принципи и божествените 

личности, няма да стигнем до вътрешната сърцевина на мантруването.  

Затова не се изненадвайте ако усетите лек електрически трепет когато докосвате 

джапата си. Кришна казва: “Сред различните видове медитация, аз съм джапа.”
19

 

Така че това е Той! Това е Той…  

 

 

                                                 
18

 Шикшащака 1 
19

 Бхагавад Гита 10.25 
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33. Проституиране с най-висшите принципи 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.05.2010, София) 

 

 

Въпрос на Нели: Написано ли е някъде, че Кришна ни обича?  

Тиртха Махарадж: Какъв е отговорът, Крипа?  

Някой: Разбира се, че ни обича! 

Тиртха Махарадж: “Разбира се!” Бъдете шастрични! “Разбира се, че ни обича” 

– това звучи малко романтично.  

Крипадхам: Ако си спомням правилно, никъде не е написано, че  ни обича.  

Тиртха Махарадж: Защо?  

Крипадхам: Защото е очевидно. 

Тиртха Махарадж: Това, което е очевидно, не е нужно да го пишеш! Разбира 

се, на някои места е споменато колко много Кришна обича Своите предани. Но 

обикновено този толкова божествен принцип не се излага, с него не се проституира. 

Само в глупавите американски филми завършват всеки телефонен разговор с: “Обичам 

те!” Вместо да кажат „Довиждане!” те казват „Обичам те!” ”И аз те обичам!” Какво е 

това?! Това е проституиране с най-висшия принцип!  

Затова в нашите шастри, в края на всяка глава от „Бхагавад Гита” няма да 

видите: „Обичам те, Мой скъпи Арджуна!” Много пъти Кришна казва: “Ти, глупчо, 

ридаеш за нещо, за което умните не плачат!” Обаче настроението е любящо. Не е 

вербализирано. Защото в много случаи, ако изречеш нещо, силата му просто се губи. 

Именно това наричам проституиране с най-висшите принципи.  

Не е нужно да си повтаряме: “Ние си принадлежим!” Това е очевидно! 

Духовният учител не трябва да повтаря: “Обичам те толкова много, миличък, обичам те 

толкова много, миличък,” защото то е очевидно! Но съветвам учениците, скъпи мои, да 

повтаряте понякога на учителя си: “Да, тук съм, учителю. Ако има някакво служене за 

мен, просто ми кажи.” Защото това е израз на любов, а също и на посветеност.  

Затова не се споменава на всяка страница в шастрите, че Бог ви обича. Но на 

всяка страница ще прочетете, че вие трябва да обичате Бога. Защото първото е 

очевидно, а второто трябва да го научим.  

Но това е много хубав, много добър въпрос. Понеже трябва да си докажем за 

себе си, че Кришна ни обича. И ако сте в добро умствено състояние, ще откриете 

хиляди доказателства за това. Ако сте в потиснато състояние, тогава няма да съзрете 

дори най-очевидните доказателства.  

Ако вярвате, ще видите.  
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34. Новодошлият 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 31.05.2010, София) 

 

 

 

Има един много хубав пример, когато Гопа Кумар се завръща у дома, при Бога. 

Какво се случва тогава? Кришна и гопалите изпълняват ежедневните си дейности. 

Кришна е малко уморен. Не е могъл да спи през нощта. Имал е безсъние. По някакви 

причини. И дори най-добрите психолози не могат да разберат по каква причина това 

малко момче не може да спи нощем. Така че сутрин Той е малко замаян. И закъснява. 

Защото, знаете, с теленцата всичко трябва да става навреме. Сутрин те са много гладни, 

искат да излязат вън на полето и ако закъсняваш, трябва да бързаш, нали? Случвало ли 

ви се е да закъснявате за работа? Тогава наистина трябва да се бърза. Няма време за 

нищо. Никаква сутрешна баня, никакви мантри, никаква пуджа, нищо – просто суетня. 

Няма дори закуска – тогава вече случаят е сериозен! Да пропуснеш сутрешната си 

пуджа е нещо нормално; но пропуснеш ли и закуската – леле, това вече е сериозен 

случай! Значи наистина бързаш!  

И така, понякога Кришна закъснява. Той бърза. Като много послушно момче, 

веднага се втурва по задълженията си. Обаче Той има грижовен баща. И грижовният 

баща казва: “О, мое скъпо момче, къде си хукнал?” Кришна казва: “Ами, трябва да паса 

кравите и теленцата.” “Добре, добре, това е много хубаво, но закуси ли днес?” “Не, не, 

не, тичам!” И тогава какво казва бащата? “Ела тук. Ще Ти дам нещичко.” Това се 

нарича свръх-закуска. Формалността е спазена, но са добавени и чувства.  

И после хукват по ливадите. Разбирате ли, всичките стотици и милиони малки 

гопалчета се познават добре помежду си. Но не щеш ли, появява се непознат. Ново 

лице във Вриндавана! Какво става? Всичко гопали са смаяни. А Кришна е въодушевен! 

Той започва да обръща голямо внимание на новодошлия.  

Обикновено как закусват момчетата, когато са навън? Кришна седи в средата, а 

всички останали са насядали наоколо с лице към Него. Така че има известна дистанция. 

Но когато се появява този новодошъл, Кришна изведнъж се втурва към него. И не само 

се втурва, ами го и прегръща. Колко необичайно! При това външен човек, непознат! 

Естественото чувство на завист и ревност се поражда в сърцата на всички гопали. “Мой 

скъпи Кришна, аз съм тук от десет години, а мен не ме прегръщаш! Пък ето го този, 

току-що идва, и Ти го прегръщаш! Какво е това? Това добро поведение ли е? Що за 

приятел си Ти?” Кришна не само хуква към новодошлия, не само го прегръща, но 

започва и да го хвали! Това е толкова болезнено! “Не възхвалява мен, а някой друг!” 

Той казва: “Аз знам с колко проблеми си се нагърбил, за да дойдеш при Мен. След 

толкова дълго пътуване, най-сетне се върна. Толкова се радвам да те видя! Знам, колко 

ти е било трудно. Добре си дошъл!”  

Това не е проституиране с най-висшите принципи.  

Но тук трябва да разгледаме един болезнен въпрос. Какъв е този болезнен 

въпрос? Завист в Голока Вриндавана? Как така? Нима е възможно? Доколко истински 

били чувствата на гопалите, тяхната ревност към новодошлия? Нима тя е реална? 

Антагонистичните чувства нямат място във Вриндавана. Ако тези чувства не са в 

хармония с вътрешните чувства на Кришна, те няма как да се случат.  

Но всъщност тази история е доказателство за специалния вкус на Кришна. Той 

харесва новодошлите. Горките отдавнашни! Той харесва новите.  

За късмет, ние всички сме нови. Така че имате всички шансове да бъдете 

прегърнати и да получите вниманието на Върховния. 
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35. Поле на общуване 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

 

Една от тайните на ваишнавската вяра е, че името и Назованият не са различни. 

Западната философия от двадесети век е стигнала до същата тема на изследвания. 

Каква е връзката между думите и мислите? Каква е връзката между думите и обектите? 

Как биват назовани определени обекти и как се предава смисълът? Дали въобще е 

възможно да се даде име на нещо? И така, чрез философско изследване сме разбрали, 

че е много трудно да се назове нещо по име. Има различни обяснения как се дава име – 

това е нещо като съвместна договорка. Например, когато казваме „ябълка”, ние се 

уговаряме, че този предмет ще го наричаме „ябълка”. И макар моето разбиране за 

ябълка да е различно от вашето, все пак се съгласяваме, че същият този предмет се 

нарича „ябълка”. И това много помага на общуването. Отивате на пазара, искате ябълки 

и ви дават ябълки. Само си помислете, ако вие имате представа за ябълка, а 

продавачката в зарзаватчийницата има представа за круша. Вие искате ябълки, а ви 

дават круши. Ще стане голям скандал!  

Думите ни помагат да общуваме. Но за беда, има един малък проблем тук, в тази 

материална сфера – че когато кажете „ябълка”, не усещате вкуса. Не можете да си 

напълните стомаха с названието. Така че това е половин мистерия, тъй като имаме 

името, обаче трябва да свържем името с обекта. И не можете просто да захапете думата 

„ябълка”. Можете да си мислите, можете да си мечтаете, но няма да се случи, защото 

това е материалната сфера, където обектът и името са различни. Това е разпокъсан свят, 

разделен на двойствености, където външната форма и вътрешният смисъл са различни.  

Както ви казах, този философски проблем – каква е разликата между обекта и 

названието – е възникнал наскоро. Ала в източната философия това е предмет на 

обсъждане от стотици хиляди години. Представени са различни теории, обясняващи 

смисъла на думите. Някои теории се опитват да обяснят проблема по следния начин – 

че силата на думите пренася значението. Други казват, че силата на изречението 

предава посланието – не елементите, а по-голямата конструкция. Но пък ако се 

гмурнете надълбоко в мистерията, да речем, на санскритския език, ще откриете, че дори 

най-малките частици, сричките, също имат свой смисъл. Така че можем да кажем – това 

е многопластова, невероятна, мистична структура. Замисляли ли сте се някога за това: 

колко е интересно, че можем да изразяваме мислите си, че можем да назоваваме дадени 

обекти и човекът отсреща да разбере поне част от онова, което сте искали да кажете? 

Просто е невероятно, че имаме възможността да изразяваме себе си, че имаме шанса да 

разберем другия човек! Това направо е отвъд въображението, магия е!  

Разбира се, в повечето случаи ние не се разбираме един друг. Аз казвам 

„ябълка”, вие разбирате: „аха, круша!” Това е когато моето поле на общуване и вашето 

поле на общуване не се докосват. Малко разбиране се появява, когато има застъпване 

на тези две полета. Колкото по-близка е връзката, колкото по-правилно е разбирането, 

толкова по-големи части от тези полета са свързани. Съществува ли пълно 

припокриване между две полета? Как мислите? Опитайте се да изразите мислите си.  

Кришна Прия: Възможно е. 

Някой: Между ученик и гуру.  

Парамананда: Когато изразяваш мислите на другия.  

Тиртха Махарадж: О, много магично настроени сме тази заран! Това означава, 

че най-напред трябва да четем мислите, да сканираме мозъка, пък тогава можем да ги 

изразяваме. Други мнения?  
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Някой друг: Не мога да си представя, че съществува пълно застъпване.  

Яшода: Радхе-Шям. 

Тиртха Махарадж: Мисля, че седим всред компания от идеалисти. Защото вие 

казвате: “Да! Съществува! Между гуру и ученик! Можем да четем умовете на другите, 

можем да изразяваме мислите на другите!” Споменаха се и Радхе-Шям – о Боже мой! 

Много висше! Но има един реалистичен подход: “Не съществува такова нещо!” И аз 

трябва да подкрепя това. Макар че каквото споменахте – че е възможно при много 

специална връзка, като например гуру-шишя, да се четат мислите – да, съгласен съм. 

Въпреки това казвам, че освен в много специални, уникални случаи, това не 

съществува. Защо? Имам аргумент, с който да подкрепя тази своя гледна точка. Защото 

сме уникални човешки същества, уникални души. А това означава, че всеки е 

неповторим, един единствен в цялата вселена, втори като него няма. Означава, че имате 

своя гледна точка, индивидуална гледна точка. Всички ние имаме такава уникална 

индивидуална позиция, от която гледаме на света. Така че няма пълно припокриване. 

Понеже ние сме като духовни искри от съзнание, а това означава самоличност! Тъй 

като сме уникални личности, затова имаме и уникална визия, уникално разбиране, 

уникално мнение. И разбира се, във връзките на обич, в духовните връзки тези полета 

се доближават много. Понякога има толкова интензивна връзка между човешките 

същества, че те се разбират един друг без думи. Понякога се случва да мисля за някой 

от бхактите и незабавно получавам смс от него. Или, да речем, духовният учител 

медитира върху някой от учениците, а на следващия ден ученикът се обажда на учителя 

и казва: “Гурудев, сънувах те, да не би да имаш нужда от мен?” Така че много 

интензивна връзка съществува, възможно е. Но пълно разбиране… Съмнявам се. 

 

(следва продължение) 

 

 

 

36. Когато тоягата стане продължение на ръката 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

Тиртха Махарадж: Споменахте един много специален тип разбиране между 

гуру и шишя. Нека разгледаме това за малко. Кой кого ще разбира?  

Някой: Ако ученикът е на същата вълна като учителя, тогава енергията на 

учителя преминава през ученика, те стават едно. Може би. 

Тиртха Махарадж: Е, в идеалния случай. Това е когато тоягата се превръща в 

удължение на ръката на учителя. Иначе сте просто тояга, лежаща насред улицата. Но 

веднага щом бъдете свързани, щом някой ви хване, сграбчи ви, тогава се превръщате в 

продължение на ръката.  

Много е хубаво, че го изразихте по този начин. Защото на практика, 

интелектуално разбиране от страна на шишя, ученикът да може да разбере гуру – това 

е невъзможно. Не си губете времето в подобни опити. Гуру е загадка. И не е 

необходимо да се изследва истината, достатъчно е да бъде обожавана. Да се 

възхищаваме на истината! Защото посредством това възхищение ще се предаде повече 

енергия. Интелектуалният анализ убива котката. А ние трябва да милваме котката. Така 

че подходът би следвало да е друг. Но е вярно, че в такава много интензивна духовна 

връзка има шанс за все по-добро и по-добро разбиране.  
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Знаете, има различни видове гуру и различни видове ученици. Начинаещият 

ученик получава наставление, ала въпреки това не го изпълнява. Следващо ниво – 

получава наставление и го изпълнява. По-следващо ниво – няма наставление, но той 

въпреки това изпълнява. И така, кое е най-високото ниво?  

Кришна Прия: От тези трите? 

Тиртха Махарадж: Имаш ли някакви други опции?  

Кришна Прия: Не. Последното?  

Тиртха Махарадж: Да, в случай, че той разбира, че може да сканира сърцето на 

духовния учител. Защото ако сме много активни без разбиране, това е опасно. Знаете, 

„глупав и мързелив”, „глупав и активен”, „умен и мързелив” и „умен и активен” – това 

са четирите типа човешки същества. Кой е идеалният лидер?  

Отговори: Последният, умният и активният. 

Тиртха Махарадж: О-хо-хо! Ако сте шеф, ще видите, че това е много опасен 

тип – умен и активен, това е опасно. Той е като джин. Отваряте бутилката, джинът 

излиза и не можете да го приберете обратно. Защото той е умен и активен. Най-добрият 

мениджър от по-ниско ниво е умен и пасивен. Тъпоумният и пасивният – това е най-

добрият служител. Не се двоуми, малко трудно се задейства, но е спокоен, не създава 

проблеми. Глупавият и активният – отървете се от него! Това е бедствие. Онова, което 

вие сте създали, той ще го съсипе. Уволнете го! Глупавият и мързеливият е лесен. 

Мързеливият и умният става за разговори. Но не очаквайте от него да свърши каквото и 

да било. Бива го за обсъждания, идеи, планове… обаче нищо не се случва.  

И така, ако искате елитна група може да си помислите, че са ви нужни умни и 

активни хора. О, бъдете много внимателни! Ако съберете заедно силни, активни и умни 

хора, те най-вероятно ще воюват помежду си. И за да се избегнат тези битки, групата 

трябва да има духовна настройка.  

 

 

 

37. Името и Наименованият 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

Тиртха Махарадж: Спомняте ли си какво се описва в самото начало на 

Библията? След като Бог сътворил различните живи същества какво се случва?  

Някой: Дал им имена. 

Тиртха Махарадж: Кой? Кой им дал имена? 

Някой: Бог. 

Ядунатх: Или Адам! 

Тиртха Махарадж: Бог довежда създанията пред Адам, за да им даде той 

имена. Така че да се даде название е много древен, много архаичен дълг. И според 

версията на Библията, тази власт е делегирана от Бога на човешките същества. Защо? 

Защото на истинското божествено ниво има само един код, само едно име. О, не едно... 

Две са! Радхе-Шям – това е окончателният отговор да се назове всичко. Но на 

разпокъсаното и отчуждено материално ниво всичко е разделено по име и форма – 

материално име и форма, разбира се. И заради това разграничение, задължение на 

хората е да разбират имената и формите.  

На божественото ниво не съществува разлика между названието и обекта. Така 

че ако изречете „вода” в духовното небе, това ще утоли жаждата ви. Ако кажете 

„ябълка”, ще се заситите. Ако кажете Кришна, ще Го срещнете – няма разлика между 

името и Назования. Затова казваме, че то е по-ценно от каквото и да било друго. 
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Божественото име е на много по-високо ниво, то е със съвсем различна природа от 

всичко, което съществува в материалната равнина.  

Това е истинска мистерия – че няма разлика между названието и обекта. 

Обикновено вие питате за възпяването на святото име. И така, когато мантрувате, не 

бива никога да забравяте, че това е директно самият Бог. Не е нещо междинно, не е код, 

не е отражение – това е истинското нещо.  

Кой е по-важен, какво е по-важно – името или обектът, на духовно ниво?  

Кришна Прия: Но вие казахте, че са едно и също! 

Тиртха Махарадж: Ти усещаш ли това?  

Кришна Прия: Не 

Тиртха Махарадж: Добре, тогава дайте отговор – кое е по-важно, обектът или 

името?  

Някой: Обектът. 

Ядунатх: Може би името?  

Тиртха Махарадж: Полу-завършените мистици биха казали, че обектът е по-

важен. Защо? Защото тяхното виждане, тяхното разбиране е, че името е като връзка, 

като преход от една точка до друга. Обаче завършените мистици, последователите на 

школата на Чайтаня, имат различно разбиране. Защото Махапрабху донесе това 

послание: Не съществува разлика между наам и наами. Наами е Назованият.  

А следващата стъпка е когато името започва да става по-важно от наами. В 

какъв смисъл? Обикновено започвате да практикувате даден духовен път, за да 

срещнете Бога, нали? Но ако сте много специална личност, тогава ви стига и святото 

име. Не ви е нужно нищо друго. Не мантрувате, за да постигнете нещо, пък било то и 

пряк даршан с Върховния Бог, но сте удовлетворени с мантруването.  

 

 

 

38. Метафизично възприятие 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

Ако обичате някого и, да кажем, това е една велика, романтична любовна 

история – понякога се случва, нали? За два дни или две седмици… След това идвате на 

себе си… Както и да е, романтиката съществува. Ала обикновено тези романтични 

чувства срещат разочарование, защото вашият идеален мъж хуква след друга жена, или 

пък прекрасната ви принцеса е избрала друг. Тогава сте разочаровани. Но ако наистина 

обичате, тогава имате възможността да общувате с този човек чрез неговото или 

нейното име.  

Или – да го кажем по друг начин – ако сте баща или майка, вие много обичате 

децата си. Въпреки това, след като петнадесет-двадесет години сте им служили изцяло 

и сте им посвещавали цялата си енергия и любов, като се започне с това да им бършете 

дупето три години, да им сменяте памперсите през цялото време и да тичате да им 

осигурявате храна… т.е. нагърбили сте се с всички грижи, и след двадесет години какво 

казват те? “Довиждане, татко, аз тръгвам по своя път!” При все това, можете да 

назовавате имената на своите синове и дъщери и така можете да общувате с тях. И 

макар да са независими, пораснали личности, в мечтите си и в молитвите си можете да 

включвате имената им. Тогава майката и бащата са удовлетворени. Въпреки че не могат 

пряко да се радват на компанията на обичните си, поне съществува някаква връзка, 

някакъв спомен, някаква реалност.  
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И така, заключението е, че няма разлика между името и назования. И ако се 

докоснем, ако вкусим това, тогава разбирането ни ще се промени революционно.  

Въпрос на някой: За мен е по-лесно да приема, че името и назованият са едно и 

също когато става дума за някаква концепция като Бог или нещо подобно, но не и 

когато касае човек или нещо материално. 

Тиртха Махарадж: Бог не е концепция.  

Някой: Имах предвид нещо, което не е в конкретна форма.  

Тиртха Махарадж: Бог е в конкретна форма. Как можеш да Го обичаш, ако не е 

конкретен?  

Някой: Да, но не Го виждаш! 

Тиртха Махарадж: Може ти да не виждаш, аз виждам.  

Някой: Знаеш, че съществува и Го усещаш, но не е като конкретните, физически 

неща.  

Тиртха Махарадж: Това е вярно, Бог не е физическо преживяване. Той е 

метафизическо преживяване. Но тъй като вие също не сте материя, не сте физически, 

вие също сте метафизически, затова и съществува възможност да имате такова 

метафизическо преживяване. В материалната сфера си мислите, че виждате, обаче не 

виждате, слепи сте. В материалната сфера си мислите, че чувате, ала сте глухи. 

Мислите си, че докосвате, но сте сакати. Обаче свържат ли се със Върховния, всичките 

ви сетива се превръщат в мета-сетива. И Кришна може да ни даде очите да Го видим, 

може да ни даде ушите да Го чуем, може да ни даде обонянието да Го вдъхнем. Това е 

съвършенството на сетивата. Ако можем да виждаме красивия облик на Върховния Бог, 

това е съвършенството за очите. Всичко зависи от фината настройка, от пречистването 

на сетивата. Бог е личност, Бог е конкретна форма. Но ние трябва да имаме очите да 

видим тази форма. Трябва да имаме вътрешното око, духовното око, за да доловим 

красотата Му. Обаче това е възможно.  

 

 

 

39. Защо обожаваме Кришна? 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

Въпрос на някой: Какво е значението на това, че Бог има толкова много имена?  

Тиртха Махарадж: Той е безграничен и имената Му описват различните Му 

аспекти и различните Му качества. Така че това е шанс за нас да имаме по-добро 

разбиране, по-прецизно описание, така да се каже. И в действителност различните 

имена съответстват на интензивността на емоционалната връзка. Кажете ми някое име 

на Бога.  

Някой: Всъщност, аз исках да разширя въпроса. Вие обожавате Кришна. 

Тиртха Махарадж: Да.  

Някой: Аз знам, че съществува Върховен Бог, след това е Бог Брахма, Бог 

Вишну, Бог Шива. След това е Бог Рама. И Бог Кришна. Вътрешно предпочитание ли е 

да избереш кого да обожаваш? Не мога да разбера разликата между Бог Рама и Бог 

Кришна. Има разлика, но защо вие обожавате Кришна, а не Рама? И защо не направо 

Вишну?  

Тиртха Махарадж: Благодаря Ви, сега разбирам въпроса Ви по-добре. Но тук 

също трябва да кажем, че имената съответстват на аспектите, на раса, на връзката. Не 

бих казал, че съществува Върховен принцип, а после този неназован и непознат 

Върховен се проявява в различни образи. Но моята версия е, че тази най-висша 
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божествена личност е Кришна. Така че можем да кажем, че Той е царят на 

божественото царство, Той е върховният цар, императорът, а множеството други 

личности в тази божествена йерархия са подчинени на Него. И както царят чрез своята 

власт прониква цялото царство, по същия начин тази божествена енергия като принцип 

на светлината, красотата и закрилата прониква цялата вселена. Това е доста 

имперсонално, точно както властта на царя прониква цялото царство, обаче не можете 

да докоснете властта, но можете да докоснете царя. Въпреки това, и двете са 

необходими – без цар няма царство, няма власт. А без власт има ли цар? Невъзможно е, 

едното върви с другото. Тази божествена мощ и личността са двете страни на една и 

съща монета – божествеността.  

Така че това е една част от въпроса. А другата е защо Кришна, защо Рама, защо 

Вишну – какво е различното, какво е подобното? Бог е безграничен, нали? Мисля, че 

сме съгласни по този въпрос. При все това, великите авторитети описват Неговите 

шестдесет и четири съвършени качества. Ако искаме да моделираме безкрайния, тогава 

го моделираме по шестдесет и четири начина. От шестдесет и четирите съвършенства, 

човешката душа може да притежава максимум петдесет. Това е пределът на джива-

таттва; джива е духовната душа. Така че можем да имаме известна част от 

божествените качества, като например, че сме вечни, че сме изпълнени със знание, че 

по начало сме щастливи – и много други, общо петдесет. Това означава около 76 - 78% 

подобие между малката душа и Върховната Душа. Значи мога да кажа: в тази стая седят 

полубогове или три четвърти богове. Защото вие притежавате същите качества като 

духовни души.  

Но мисля, съгласни сме, че не ние сме пуснали планетите в орбита и Слънцето 

зависи не от нас. Така че ние сме много незначителни в сравнение с величието на 

Върховния. И дори тези петдесет качества можем да имаме само отчасти, не в пълнота. 

Има една единствена джива, която може да притежава тези петдесет качества в 

пълнота, и това е Брахма, първото сътворено същество. Той е като вселенски инженер. 

Получава силата да сътворява от Кришна. Шива е в друга категория. Ако Брахма 

сътворява, Шива руши. Името Брахма идва от „бхри”, което означава „живот”, „да 

растеш”. Затова той е съзидателният принцип, вторичният творец на света. Името 

Шива означава “благоприятен”, „благословия”. Как така унищожението на 

материалната вселена е свързано с благословиите?  Да, ако някой разруши затвора, 

тогава той е освободител, това е благословия за всички! И така, Шива притежава 

повече качества, петдесет и пет. Той не е обикновена душа каквито са хората, а 

притежава още нещо. Затова много хора смятат, че Шива е Върховният, защото „той е 

много по-висш от мен, той ме превъзхожда, значи е Върховният!” Но ако разгледаме 

още по-нататък тази скала, разбираме, че Нараян или Вишну има пет качества повече 

дори от Шива. Така че Вишну притежава шестдесет качества. И не само ги притежава, 

но ги притежава в прекрасна, пленителна форма! Не по унищожителен, плашещ начин, 

но по удивителен начин. И Вишну е поддръжникът на живота, закрилникът на живота. 

Брахма е вторичният творец, Шива е разрушителят, а Вишну поема най-трудната роля – 

Той поддържа нещо.  

Да се унищожи нещо е много лесно, нали? Гурудев строи мисия, аз се 

присъединявам и просто съсипвам всичко. Това е много лесно! Да се създаде нещо е 

много трудно. Например, да започнеш бизнес в период на криза – нужна е голяма 

енергия, голямо инвестиране, нали? Но да поддържаш нещо – това е истинската задача, 

това е най-, най-, най-трудното. Точно както да съсипеш духовната си практика, да 

изоставиш добрата си практика – това е много лесно. Да станеш бхакта е нужна много 

енергия. Обаче да поддържаш духовния си огън – това е истинската тайна.  
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Затова ние обожаваме Вишну, общо казано – защото Той е Богът закрилник. Той 

ще ни помогне да поддържане пламъка да духовния ентусиазъм. И можем да се 

съгласим, че тези шестдесет качества – като модел на безграничния необят на 

божествеността – са всеобхватни, цялостни.  

Обаче Кришна има да добави още нещо. Той има четири допълнителни качества 

и тези четири качества са много специални. Кои са те? 

 

(следва продължение) 

 

 

 

40. Четирите специални качества на Кришна 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

Едно специално качество на Кришна е Неговата красота. Той е толкова хубав, че 

не можем да си представим. След това втората специална характеристика на Кришна са 

забавленията Му. И след това Неговият антураж, преданоотдадените Му. И Кришна 

винаги е описан с флейта – това е четвъртата специална черта на Кришна, последната. 

От това можем да разберем, че тази Кришна концепция за Бога е самата красота. Той е 

най-великият любовник. Или можем да кажем, че Той е Богът на божественото щастие. 

Расарадж – Той е царят на раса. Раса е щастието, което споделят душата и Върховният. 

Така че ако питате: защо Кришна? Това е причината. Защото Той е богът на любовта, 

божествената любов.  

Разбира се, ние трябва и искаме да уважаваме всички божествени личности от 

тези нива, така да се каже. Но ако навлезете в традицията на вярата в Кришна, ще 

намерите окончателната дълбина на божествените чувства, на духовните чувства.  

От една страна можем да кажем, че това е въпрос на личен избор – какъв вид 

божествена личност ще обожаваш. Но ако изследваме коя е най-великата сила във 

Вселената – а, мисля, можем да се съгласим, че това е силата на любовта, на обичта – 

тогава, ако се свържем, ако потърсим Бога на тази прекрасна, креативна, поддържаща, 

любяща сила, то това е кришна-бхакти.  

Така че дали ще тръгнете от теоретично изучаване, или просто харесвате 

бхактите на Кришна, или пък опитвате прасадам, ще бъдете убедени. 

Шрила Шридхара Махарадж казва: “Кришна концепцията за Бога”. Бог или 

божествеността – това е общо название. Това е нещо отвъд материалните ограничения; 

божествената светлина е отвъд материята. Но тя е толкова висша и толкова мощна, че 

ни заслепява, затова си мислим, че тази ясна светлина няма източник, че е само 

светлина. Обаче източник има. Ако преминем по-нататък ще открием всички слоеве и 

градации на божествеността. И тогава, от тази общ, но мъгляв образ на енергия или 

нещо неразбираемо, ще сме способни да се фокусираме все повече и повече върху 

личностния аспект на Върховния. А когато разберем, че Бог е личност, цялата тази 

картина става много по-ясна. И специалните лила, специалните забавления на Кришна 

са толкова очарователни, че ние искаме да се включим в тези забавления. Затова - 

Кришна! Защото Той е всепривличаш; не е привлекателен само за някои, а е 

привлекателен за всички.  
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Въпрос на Парамананда: Само искам да добавя нещо към този въпрос: защо 

Радха? 

Тиртха Махарадж: Заради радостта.  

Въпрос на Ямуна: Как можем да сме сигурни, че не съществува някой друг, 

който да притежава повече от тези шестдесет и четири качества? 

Тиртха Махарадж: Търси! Ако откриеш нещо повече, кажи ми. 

 

 

 

 

41. Синтез между широта и дълбочина 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос: Кое е по-лесно за душата – да се опита да опознае едно име на Бога и да 

бъде свързана с него, или да се стреми да узнае всички имена и всички аспекти?  

Тиртха Махарадж: Зависи от нивото на практикуващия. Защото има хора на 

общата вяра, а има и такива, които принадлежат, които са свързани с един определен 

аспект. И за едната група е много трудно да разбере другата група. Общо вярващите ще 

кажат: “О, вие сте сектанти, защото сте фанатици на Рама, или фанатици на Кришна.” 

Но ще ви дам един материален пример: ако обичате жена си, сектанти ли сте? Свързан 

сте с една жена, а не общо с всички жени – нима това е сектантско? Мисля, че не е 

сектантско, а се основава на любов, на обич. По подобен начин, можем да бъдем 

свързани с божествеността общо, можем да бъдем свързани и специфично.  

Въпросът ви е кое е по-лесно? Не мога да кажа кое е по-лесно, има ги тези два 

аспекта. Едните се опитват да разберат божествеността по общ начин, други се стремят 

да принадлежат към един определен аспект. За това се говори във „Веданта Сутра”. 

Баладева Видябхушана казва, че тези, които са се присъединили към даден аспект, 

които са фокусирани – те са малко по-добри. Защо са по-добри? Разбира се, това не 

означава, че другите грешат, но защо са по-добри – защото постигат по-интензивни 

чувства. Това е мерилото – колко интензивност можеш да добиеш, да постигнеш.  

Иначе Шрила Прабхупада казва в Седма Песен на „Бхагаватам”, че всред 

различните аспекти на Върховния, Кришна, преданият трябва да избере специфична 

форма, която е най-привлекателна за него, независимо дали е Нрисингха, Рама или 

Кришна – който и да е. И тогава това специфично обожание ще установи много лична, 

много дълбока връзка между предания и Бога.  

Затова аз смятам, че синтезът е най-доброто – да имаме широка визия, общо 

разбиране и дълбоко вкоренена специфична привързаност. Тогава можете да 

постигнете плодовете и на двете. Такова е моето убеждение, защото в наши дни като 

цяло се опитват да ни научат да се плъзгаме по повърхността, да не се задълбочаваме в 

нищо. Просто да трупаме информация – това е епохата на информацията. Ала онова, 

което е необходимо, е трансформация. Но трансформацията е невъзможна без 

навлизане в дълбочина. Без дълбоки корени не можете да растете. Затова вместо просто 

да бъдем хоризонтални, трябва да бъдем и вертикални. Гмурнете се надълбоко в 

реалността. А ако вървите само по повърхността, няма да стигнете надълбоко. Ако пък 

само дълбаете, ставате фанатици. Затова съм убеден, че синтезът е отговорът на 

съвременните проблеми. 
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Въпрос на Дани: Гурудев, какво казват шастрите за нашата личност? Сигурно 

е, че имаме някаква личност и че сме уникални, но съществува ли някаква неизменна 

самоличност вътре в нас? 

Тиртха Махарадж: Според един вид разбиране - да. Една и съща искрица 

преминава от живот в живот. Други школи и други философии го обясняват по 

различен начин, но моето разбиране е такова: че същата духовна искра, дживатман, 

атман на дживата, е сат-чит-ананда. Сат, вечна. Това е вечна искра.  

Дани: Да, вечна, в смисъл, че съществува завинаги, но дали е вечна в смисъл, че 

е постоянна, неизменна? 

Тиртха Махарадж: Да, защото е част от съвършенството.  

Дани: Но в една лекция Вие казахте, че Бог се променя, че се разширява.  

Тиртха Махарадж: Да, такава е божествената динамика. В този смисъл твоят 

динамизъм е, че можеш да идваш все по-близо, и по-близо, и по-близо до същината. 

Тъй като си част от съвършенството, като атман, т.е. част от абсолютната сфера, не се 

налага да се променяш. Но това може да бъде прогресивно. Вечността не е 

ограничение. Тя е жива.  

Дани: Значи духовните искри са неизменни, а външното тяло се променя и 

мисловността също се променя. 

Тиртха Махарадж:  Да, но някаква част от мисловността ти се пренася от едно 

раждане в друго. Тялото постоянно се променя, мисловността се променя малко по 

малко. Но ти носиш тези впечатления. Също като един компактдиск – можеш да 

добавяш информация, можеш да триеш, но компактдискът е един и същ, така да се 

каже, хардуерът е един и същ. 

Това е въпрос на философия. Но проблемът – ако въобще съществува проблем – 

е, че някои школи казват, че личността е материално ограничение върху Брахман, 

затова тя всъщност не съществува. Аз казвам, че личността е наша природа, ние не 

можем да бъдем заменени един с друг. За мен това е красотата на живота – този вечен 

принцип, който е уникален, единствен и при все това активен. Много трудно мога да се 

съглася, на практика не мога да се съглася с тълкувания, които твърдят, че няма 

индивидуално съществуване. Има обяснения, които твърдят, че не съществува нищо. 

Това е твърде много за мен. За мен това е абсурд. 

 

 

 

42. Славата на Желязната Епоха 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 01.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Нели: Кой е демонът Кали и кои са неговите поклонници? Шрила 

Прабхупада казва, мисля в „Шримад Бхагаватам”, че тази епоха е обещана на демона 

Кали. 

Тиртха Махарадж: Ами, тази епоха е за разруха, тази епоха е за победа на 

материализма, така че като цяло тя не е епоха за духовно практикуващи. Това е епоха 

на деградация и затова е наречена „Желязната Епоха”, най-трудната епоха. А царят на 

тази епоха е Кали.  

Но аз не бих назовал Кали зла, негативна фигура. Той изпълнява задълженията 

си доста добреl. И тъй като е предводител, господар, той си има и слуги, и те са 

наречени кали-чела, или учениците на Кали. И тъй като това е епохата и на 

лицемерието, тези кали-чела се представят за светци, изглеждат като светци. Така че 
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това е доста тягостна епоха – трудно е да намериш нещо чисто, нещо истинско, или да 

поддържаш даден духовен стандарт, защото всичко противодейства на това. Илюзията 

предоставя толкова много оферти, толкова лесни рецепти за щастие.  

Въпреки това, тази епоха е много славна. В „Шримад Бхагаватам” се казва, че 

тази епоха на Кали е хранилище на злото. Обаче тази епоха има едно предимство – че 

посредством възпяване на светите имена, можете да постигнете съвършенство. И това е 

специална милост в тази трудна епоха. Преди духовните процеси са били много по-

трудни; сега процесът е много прост и лесен. Защото колкото по-деградирало е 

положението, толкова по-висша е божествената благодат. Защото нашият Бог е 

състрадателен, Той иска да помогне на страдащите живи същества. Затова Той прави 

пътя съвсем прост, а ние правим пътя много труден.  

Така че всъщност това е славата на Кали Юга. Удовлетворена ли си? 

Нели: Не съм съвсем удовлетворена, защото в действителност аз живея тук, в 

този свят, и искам да знам за неговия господар. А знам повече за Кришна и Кришна-

лока, отколкото за съседите си, да речем. 

Тиртха Махарадж: Добре! Това е хубаво! Това е илюзия – онова е реалност! С 

това ще се свърши! Онова ще пребъде. Така че това е хубаво, не се тревожи. Защото 

ние не сме слуги на този цар. Ние искаме да сме слуги на върховния цар, който е 

господарят и на Кали. Кали не е най-висшата власт, той е подчинен. Той се е отдал на 

Парикшит, а Парикшит се е отдал на Кришна. Така че търсете окончателния авторитет! 

Там трябва да идем, там трябва да влагаме усилията си. Отидеш ли там, ще си разбрал и 

всичко по пътя. Ако спреш при Кали, няма да разбереш Кришна; обаче ако разбереш 

Кришна, ще си разбрал и Кали.  

Но аз ви казах, че това е епохата на лицемерието, а това е така, понеже нейният 

господар също е лицемер – преструва се на цар, ала съсипва дхарма, върви срещу 

религията. Виждате ли отражението и протегната ръка на Кали навред? Навред! 

Храмовете са празни, а София Мол е пълен. Какво е това? Това е Кали Юга. Всеки 

влага обожанието, енергията, парите и даренията си в глупави неща. А храмовете са 

празни… Хората пренебрегват собствената си традиционна религия. Това е явно 

доказателство за Кали Юга. Какво да правим тогава? Познаваме Кали Юга от пряко 

преживяване. Но ако научите смисъла на това преживяване, тогава ще разбирате по-

добре. Ако се опитате да проумеете защо църквите са празни, трябва да потърсите 

отговора. И ако изучите философията ще разберете защо – защото това е епоха на 

нерелигиозност.  

И Кали си има някои местообиталища, той има убежище. Спомняте си 

историята: когато Парикшит видял, че Кали погубва бика на религията, дхарма, той 

отишъл там и искал да го срази. Но тогава Кали се предал: “Не ме наранявай! Ти си по-

велик, покорявам ти се! Приемам те за мой господар. Дай ми място, където да живея!” 

Тогава Парикшит казал: “Моето царство е толкова чисто, че е много трудно да намеря 

място за теб. Но ще ти дам четири места: където има насилие, където има пиянство, 

където има проституция и където има хазарт. Отреждам ти тези места да живееш. Плюс 

още едно – където има злато. Можеш да живееш на тези места.” Насилие, 

интоксикация, проституция и комар, плюс богатство. Това са местата, където Кали 

може да обитава. Значи навсякъде! Навсякъде! За нещастие можем да видим главните 

квартири и посолствата на Кали навсякъде. Затова толкова високо ценим ако видим 

храм, ако видим ваишнава – защото те са слугите на Върховния.  

Не е достатъчно да знаем, да осъзнаваме, че се намираме вътре в един лабиринт; 

трябва да намерим път навън.  

 

 



 52 

43. Някакъв божествен вятър 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

Днес сме се събрали да празнуваме заедно божествеността. Ще продължим да 

четем от това красиво откровение, „Бхагавад Гита”. Това е шестнадесета глава. Тя е 

малко трудна за слушане, тъй като описва възможните грешки в човешката природа и 

поведение. А обикновено ние не обичаме да слушаме за недостатъците си. При все 

това, без да разберем себе си и да застанем лице в лице с истината за себе си, не можем 

да се доближим до по-висшата реалност.  

„О сине на Притха, в този свят има два вида сътворени същества. Едните се 

наричат божествени, а другите демонични. Вече ти разясних надълго и широко 

божествените качества. Сега чуй от Мен за демоничните.”
20

 

Началото на този стих е много строго – два типа същества: едните са добри, 

другите са лоши. Има само мрак или светлина. Вие от коя страна сте? От коя страна 

искате да бъдете?  

Крипадхам: Искаме да сме от светлата страна. 

Тиртха Махарадж: Да, обикновено искаме да сме от светлата страна. Но да 

вложим някакви усилия, за да постигнем това – не сме кой знае колко готови да 

допринесем. Ако има някакъв божествен вятър, който да ни отнесе в небесата - добре. 

Обаче и аз да се потрудя здраво…?  

Искаме лесен път към съвършенство. Лесен, тих, спокоен, удобен пряк път към 

щастието. Защо? Защото водата винаги тече надолу. Хората винаги се стремят да 

намерят по-лесния начин. Но, моля ви, кажете ми – има ли въобще лесен начин? Не! 

Няма пряк път, няма по-лесен начин, няма по-лек, по-удобен живот. Много пъти си 

мислим: “О, животът ми е толкова тягостен, а твоят живот е толкова лек!” А какво ще е 

мнението на другия човек? “Не, не, не! Моят живот е по-труден от твоя. Той е много 

лесен.” От това можете да разберете, че животът на всеки един от нас е… не бих го 

нарекъл труден, но си има своите изпитания. И макар да изглежда, че тревата у 

съседите е по-зелена, тя не е. Просто идете в съседния двор и погледнете своята 

градина. Същото зелено. Но вие познавате недостатъците на своята градина, знаете 

колко усилия сте вложили в своята трева и тя пак не става хубава. И си мислите, че 

вероятно съседът разполага с някакъв по-добър тор.  

Така че няма по-лесен начин. Всички ние трябва да се борим, за да постигнем 

целите си. Ако имате прости и евтини цели, можете да ги постигнете лесно. Ако имате 

високи и скъпоценни цели, ще трябва да поработите по-здраво.  

Точно както се казва, че ако продавате златни пръстени, много хора ще идват да 

питат, но малцина ще са готови да платят цената. Обаче, за да се сдобиеш със златен 

пръстен, трябва да му платиш цената. Понякога на пазара ще видите дребни мургави 

хора да продават златни пръстени зад ъгъла. Но това е бразилско злато и то е евтино. 

Така че можете да се сдобиете с евтини златни пръстени. Ала искаме ли да открием 

съкровището на живота, трябва да копаем надълбоко. Трябва да положим някакви 

усилия.  

Да стоим в светлината или да бъдем от добрата страна изисква усилия, нужни са 

усилия. Но трябва да знаем, че човешките усилия не стигат. Нужно е нещо повече и 

това са божествените благословии. Така че историята винаги има две страни: едната са 

нашите усилия, а другата е божествената помощ, която ни се дава.  
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44. Импулсът за действие 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

Тук Кришна описва демоничната природа и, за да я избягваме, трябва да я 

разберем.  

“Онези, които са демонични, не знаят какво трябва да се прави и какво не. 

Нито чистота, нито правилно поведение, нито истина се открива у тях.”
21

 

Хм. Как да преценим какво да правим и какво да избягваме? Има толкова много 

задължения. Как да знаем кое е подобаващо и кое - не? Колко много различни фактори 

ни въздействат! Например, културата ни. Тя има огромно влияние върху хората. 

Научени сте да следвате определени модели и да избягвате други. Да вземем една 

съвсем проста телесна функция - оригването. Оригването в нашето общество изглежда 

като някакъв телесен дефект. И определено не е много любезно ако си поканен на 

гости, след прасадам да издадеш силен звук. Обаче, да речем, в Индия, това е знак, че: 

“О, много хубаво! Хубаво беше! Благодаря!” Това е като похвала за готвача. Различни 

култури – различни значения на едно и също действие. Тук ние разбираме, че това не 

бива да се прави, там то е нормална телесна функция и те не се опитват да я възпират.  

Има и толкова много други фактори, като например начина ви на мислене, които 

предопределят постъпките и действията ви. Съществуват някои импулси, някои 

инстинкти, които ви въздействат и ви карат да действате. Съществува и вашата карма, 

която определя възможностите ви – този живот, предишния живот, толкова много 

натрупани действия и последици. Понякога създаваме и нова карма. Така че това е 

огромна мрежа от взаимовръзки и проблеми.  

А освен това съществува и вътрешно вдъхновение – ако стигнем до по-фините 

нива, съществува и вътрешно вдъхновение. Импулсът за действие. И накрая го има и 

божественият принцип, който ни ръководи.  

И така, скалата е следната: вашето тяло, телесните функции и инстинкти; вашата 

култура; вашият егоизъм; вашата прана или поривът за живот; и божественият 

принцип, който ви напътства. Толкова много фактори, предопределящи дейностите ни! 

Зависи също и от духовния ни напредък с кое от нивата се отъждествяваме. Дали 

постъпваме според тялото или според душата. И колкото по-високо ниво достигаме, 

толкова по-хармонични ще са действията ни.  

И тъй като това е много сложна система, трудно е да се определи какво да се 

прави и какво да не се прави. Древните мъдреци казват, че хората са такива странни 

същества, които знаят какво е правилно и въпреки това преднамерено вършат 

неправилното. И също така знаят какво да избягват, ала изглежда са неспособни да 

избeгнат лошото действие. Затова, недейте да бъдете такива прости човешки същества, 

които, макар да знаят правилното, не могат да го направят. Не ставайте жертви на 

собствената си карма. Стремете се да се поставите под влиянието на по-висши сили.  

За да постъпваме по-правилно, трябва да се учим. Защото вече разбрахме, че 

оригването не е много мило действие в общество, или например да изпускаш въздух 

пред другите. Така че някои дейности трябва малко да се овладяват. Не е кой знае 

какво, щом ядеш, ще има и газове, не е проблем. Всички знаем това. Не само газове, 

ами и екскременти ще се появят. И екскрементите не са виновни. Понеже щом ядеш, 

яденето си има последствия. Това е естествена функция! И понякога ние толкова много 

се радваме на тази естествена функция. Да речем, едно новородено бебе. Когато те за 

пръв път произведат тези резултати, вие сте много щастливи: “О! Здраво е!” няма 
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дефект в тялото. И за значително дълго време майката и бащата ежедневно се грижат за 

нуждите на децата. Или, ако например имате проблеми с храносмилането, когато 

накрая успеете да изпразните червата си, отново сте много щастливи. Така че понякога 

тези съвсем основни телесни функции добиват по-голяма значимост. И колкото повече 

остарявате, тези простички дейности стават все по-трудни.  

Затова трябва внимателно да се грижим за времето. Не да го пропиляваме в 

тоалетната, но да свършим и нещо по-важно. Защото човешкият живот е безценен. Той 

е велик шанс за усъвършенстване. Но за да узнаем какво следва да се прави, за да се 

постигне съвършенство, и какво следва да се избягва, трябва да учим, някой трябва да 

ни научи. Така че, ако искаме да изучим духовната наука, трябва да отидем при 

духовен авторитет.  

 

 

 

45. Какво да се прави и какво да не се прави 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

Без съмнение, много хора се нуждаят от помощ и напътствие на много нива. А 

действието е много сложна тема, затова даже за мъдрите е трудно да определят какво е 

правилно и какво неправилно. Ким карма ким акармети кавайо ‘пй атра мохитах
22

 - 

Дори кави, мъдрият, може да е объркан какво да прави и какво да не прави. И ако имате 

определена цел, има и определен път; ако имате друга цел, има друг път. Ако искате да 

отидете в Пловдив, но тръгнете към Монтана, няма да пристигнете. Или ще трябва да 

изминете много дълъг път докато се върнете. И така, ако искаме да постигнем 

божествен живот, тогава трябва да следваме божествен процес. И там ще ни научат: 

прави това, недей да правиш онова.  

Това е, което трябва да научим от някой духовен авторитет, за да ни помогне. 

Как се нарича той?  

Отговори: Гуру. 

Тиртха Махарадж: Значи гуру ще каже: “Недейте да се оригвате!”, така ли? 

Или може би някакви наставления по други теми? Понякога се нуждаем и от такива 

елементарни напътствия. Не плюйте. Особено пък нагоре. Защото какво се случва ако 

плюеш нагоре? Ще се върне при теб. Така че никакво плюене нагоре. И толкова много 

други инструкции се налага да ни дава нашият духовен авторитет. Елементарни, 

междинни, по-висши, краткосрочни, дългосрочни, материални, интелектуални, 

духовни.  

Наскоро чух за едно голямо събиране, няколко хиляди ученици отишли при един 

учител. Учителят давал личен даршан. Учениците идвали и разказвали тъжните си 

истории в лотосовите нозе на учителя. “Нямам работа.” Той казал: “Какво да направя? 

Следващият.” “Нямам съпруг.” “Какво да направя? Следващият.”  “Имам съпруг. Какво 

да направя?” “Не знам. Следващият.”  

Що за въпроси задавате когато имате шанса? Трябва да сме умни когато питаме 

и тогава духовният учител ще се постарае по най-добър начин да ни образова в 

духовната наука. А ако искате да навлезете в по-високите нива на духовното обучение, 

това означава, че трябва да търсите много усърдно и много решително. И трябва да 

насъберете някои духовни съкровища като знание, отреченост, духовни заслуги. И 

тогава, с тази кошница от прекрасни духовни бисери, идете при своя духовен учител 
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или при някой виждащ истината и той ще активира всичките ви съкровища. Това е 

специалният, магически духовен досег върху всичките ви насъбрани и натрупани 

духовни заслуги.  

Така че от една страна е вашето усилие, а от друга страна е това божествено 

докосване, което да активира всичко насъбрано до момента. Това отново показва, че 

трябва да има и лични усилия, а също и божествени благословии.  

Този е начинът да се разбере какво да се прави и какво да не се прави. Докато 

сме под влиянието на илюзията, сме много заети да вършим това, което е забранено, и 

много лениви да вършим онова, което е препоръчително. Повечето хора не действат за 

свое добро; те са много заети, но просто си копаят гроба. Ако знаехме какви ще са 

резултатите от постъпките ни, мисля, че бихме били по-внимателни и разсъдливи – по 

отношение и на двете крайности. Ако знаехте какви лоши последици ще донесат делата 

ви, щяхте да сте много резервирани относно тези дела; и също ако знаехте какви 

благословии, какви прекрасни резултати можете да постигнете чрез духовните си 

дейности, щяхте да сте много заети да ги извършвате.  

Просто да си активен не е достатъчно. Трябва да добавим известна духовна 

интелигентност към действията си. Дейността е ракетата. Интелигентността е 

мерникът, с който да постигнем целта. Затова трябва да търсим кое е добро и кое лошо, 

кое е правилно и кое неправилно.  

 

 

 

46. Сега е времето 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

“Тези, които са с недобра, замърсена природа, не могат да преценят кое е 

правилно и кое погрешно. Нито чистота, нито правилно поведение, нито истинност 

се откриват у тях.”
23

 Тогава какво да правим? Какво да сторя? Ето го животът ми – 

шестдесет, седемдесет години дълъг, в добрия случай. Каква е очакваната 

продължителност на живота в България тези дни?  

Някой: Седемдесет и пет за жените. 

Тиртха Махарадж: А за мъжете? 

Някой: Шестдесет и осем. 

Тиртха Махарадж: Шестдесет и осем? О, много сте щедри. Значи мъжете 

умират по-рано, нали, а жените живеят по-дълго. Знаете ли защо?  

Някой: Защото жените имат повече шакти. 

Тиртха Махарадж: О, не, съвсем просто е. Жените нямат съпруги. Добре, да 

речем, че очакваната продължителност на живота е седемдесет години. По-добре сте от 

нас (унгарците). При нас очакването е шестдесет и две години за мъжете. А шансът да 

получиш пенсия е на шестдесет и четири. Така че, работете усърдно – ще получите 

нещо накрая. Хубава система, а?  

Както и да е, разполагаме с, да речем, шестдесет-седемдесет години. Повечето от 

нас, които седим тук, вече са преминали половината. Нали така, Гиридхари? Затова 

трябва да сме много внимателни с оставащите ни години. Досега всички сме били 

много заети да плетем мрежите си, да създаваме клетката си. Сега е времето да 

намерим пътя навън. Трябва да научим какво е правилното действие.  
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Ако запитате Кришнадас Бабаджи какво е правилното действие, какво би 

отвърнал? Харе Кришна! Можем дълго, дълго време да не спираме да описваме 

трудностите на живота, опасностите на карма, сложнотиите на очакваната жизнена 

продължителност, ала всичко това е второстепенна информация. Съществената 

информация е, че сега сте се родили като човешки същества. Сега е времето да 

потърсите Върховния Бог,  да разберете себе си и да се свържете обратно с Всевишния. 

Знание означава да овладеете своя атман, душата си, а мъдрост означава да посветим 

тази овладяна душа в божествено служене. И така, да го кажем съвсем накратко – това 

е, което трябва да свършим. Да възхваляваме Върховния чрез имената Му; чрез това ще 

постигнете съвършенството на имената, ще разберете формата на Върховния Бог, 

качествата Му, забавленията Му, дейностите Му и накрая ще Го срещнете. Харе 

Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама 

Харе Харе. 

Процесът е много прост. Премахнете пречките пред себе си, изоставете 

предишната обусловеност да се оригвате прекалено много. Защото ако вместо 

божественият нектар пием отровата на материалния живот, какви резултати очакваме? 

Изпразнете чашата си. Тогава вашите наставници ще са готови да я изпълнят до ръба с 

нектар.  

 

 

 

47. Превключи на пета скорост 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Кришна Прия: От какво зависи бързината, с която човек върви по 

пътя на Бхакти и как разбира колко още остава? 

Манджари: Малките деца все питат: “Колко още остава, колко още остава до 

вкъщи?” 

Тиртха Махарадж: Да определим бързината: включи на пета скорост. Кое я 

определя? Движението на дясната ти ръка, с която превключваш скоростта. Това 

превключване на скоростите в нашия духовен аероплан се случва с тези два пръста 

(палеца и средния пръст). Това е много могъща връзка, като мудра, и особено ако 

вмъкнеш нещо между тези два пръста. Това ще увеличи скоростта.  

Но най-общо казано, бързината на напредъка на предания зависи от много 

фактори. Може някой да е много пречистена душа с много малко препятствия и 

напредъкът да е лесен и бърз. Друг може да е много решителен, но кармата му да е 

тежка. Тогава напредъкът е малко по-бавен. Отнема повече време да се постигнат 

същите малки успехи. Някои може да напредват бавно, защото им липсва ум. Други 

може да напредват бавно, защото имат твърде много ум. Така че да се намери златният 

среден път е много трудно.  

Има и три типа същества. Единият е твърдоглавият, вторият е религиозният 

фанатик, а третият е материално мотивираният. Твърдоглавите са много решителни, но 

не могат да приемат никакво напътствие. “Аз си знам, аз си знам!” Добре, щом знаеш, 

действай! Религиозните фанатици са фенове на сляпото следване. Това е като болест на 

начинаещия. А материално мотивираните люде искат да постигнат някакви земни 

облаги, а не божествени цели. Ако имаш още нещо в списъка освен божествените цели, 

тогава е много трудно да постигнеш бързо тези божествени цели, нали така? 
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Всъщност, ти питаш за прекия път. А в началото аз казах, че няма пряк път. 

Обаче недейте да вярвате на всичко, което казвам. Има пряк път! Мантрувайте Харе 

Кришна!  

Това наистина е пряк път. И можете да проверите – ако следвате стриктно 

принципите на Бхакти Йога, ще видите напредъка много бързо. Ако изоставите тези 

принципи, много бързо ще се върнете в изходна точка. Например, ако преди си бил 

пияница, а след това започнеш да следваш принципите на Бхакти, заприличваш на 

ангел. Изоставиш ли принципите на Бхакти, отново ставаш пияница. Или ако си бил 

поет – да дадем една по-добра версия – като започнеш да следваш принципите на 

Бхакти, ставаш духовен поет. Изоставиш ли тези принципи, отново се превръщаш в 

обикновен поет.  

Така че следвайки тези принципи – да се избягва лошото и да се практикува 

доброто – незабавно ще почувствате много отчетлив, много силен и бърз напредък. 

Затова ние се стремим да изоставим лошите навици на насилие, опияняване, прекалено 

въвличане в дейностите на долните чакри – секс – и изоставяме хазарта, нали? Ако 

правите това, веднага ще почувствате издигане в стандарта си на живот. А ако можете 

да добавите и четирите стълба на вярата като практика, тогава напредъкът ще бъде още 

по-значителен. Сатям, дая, тапа, шаучам трябва да бъдат добавени като практика. 

Сатям – истинност; дая – милост; тапа – малко аскетизъм или овладян живот; и 

шаучам – чистота. И така, четири неща, които да се избягват и четири неща, които да се 

постигнат. Съвсем просто. Незабавно ще почувствате много бърз напредък.  

А каква беше втората част на твоя въпрос? Колко още остава? Казва се, че пътят, 

преди да стигнем до духовния си учител, е много по-дълъг от онзи, който трябва да 

изминем от учителя си до Кришна. Само още няколко живота остават. 

Пеенето на бхаджани е прекият път. Това е досущ като вълшебен килим, който 

ви отнася до друго ниво на съзнание. Всеки е добре дошъл на това магическо 

пътешествие.  

 

 

 

48. Ако искате да срещнете Кришна… 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на гостенка: На първата ни среща Вие казахте, че учени са спечелили 

Нобелова награда за Черната сянка.  

Тиртха Махарадж: Теорията за Черното Тяло. Във физиката се нарича теория 

за Черното Тяло.  

Гостенка: Аз ходих дори в Индия, но не можах да намеря тази Черна Сянка. 

Бихте ли обяснили моля за тази Черна Сянка.  

Тиртха Махарадж: Много хубав въпрос. Защото ние трябва да търсим. Трябва 

да търсим и тогава ще намерим. Но понякога търсим Тъмния Бог, а намираме Светлата 

Богиня. Това може би е дори още по-сложно. Всъщност въпросът Ви е как да намерим 

Бог, нали?  

Гостенка: Това Бог Кришна ли е, понеже Той е тъмносин? 

Тиртха Махарадж: Да! Разбира се!  

Гостенка: Казва се: Черно Тяло. Трябва ли да виждаме това черно тяло или е 

достатъчно да знаем за присъствието Му? 
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Тиртха Махарадж: Ако искате да говорите с духовния си учител, достатъчно ли 

е да знаете, че той съществува, или искате да го видите?  

Гостенка: Аз знам, че съществува, но искам и да го видя. 

Тиртха Махарадж: Виждате ли? Същото е и с Бога. Знаем, че Той съществува, 

но искаме и да Го срещнем. Обаче, за да срещнеш някой, трябва да знаеш определени 

детайли за него. Например, какво е името му, какъв е обликът му, какъв е адресът му, 

номерът на личната карта… 

Гостенка: Вриндаван! 

Тиртха Махарадж: Щом знаете, защо питате!?  

Гостенка: Да, обаче аз не Го срещнах.  

Тиртха Махарадж: О, но Той Ви е срещнал. Има още някои малки детайли, 

нека обясня. Трябва да разберем неговия антураж, неговата компания. А също и 

дейностите му. Защото понякога тук на земята хората имат имитатори. Понякога правят 

състезание кой е най-добрият и сполучлив имитатор на великите личности. Например, 

втори Елвис Пресли. И какво имитират? Имитират външния вид. Същата прическа. 

Имитират дори гласа: “Обичай ме нежно…” И подражават на тези необичайни 

движения на тялото. Макар да знаем, че той е мъртъв отдавна, тези подражатели на 

поп-арта правят дори съревнования. И ако не познавате фактите, може да си помислите: 

“О! Аз срещнах Елвис Пресли!”  

Затова трябва да знаем точните данни за личността, която търсим. Кое беше 

първото – името. Например, ако един пощальон търси някого, писмото трябва да е 

надписано до този и този човек. Ако липсва име на плика, никой няма да знае в коя 

кутия да го пусне. Разбира се, Богът има безчет имена, ала най-главното Му име е 

Кришна. Кришна означава всепривличащият Върховен Бог. Това е първото, което 

трябва да установим. Не някаква подчинена личност в божествената йерархия, а да 

намерим Върховния Бог, Бога на боговете.  

Кое беше второто? Обликът. Обликът на Кришна е прекрасен, всепривличащ! 

Той има жълто дхоти, има синя кожа, има големи очи като лотосови листица, има 

пауново перо в косата, има красива, дълга черна коса, има вана-мали, гирлянд от горски 

цветя, на шията, има знака шриватса на гръдта, има медальона каустубха на врата, има 

гривни и накити, лотосовите Му нозе са нежни като лотосови листенца, уханието на 

тялото Му е като аромат на лотос, има три гънки на шията досущ като раковина и най-

важното – има флейта в дланта. Така че ако срещнете някого без тези украшения, 

трябва да знаете, че той не е Кришна.   

Гостенка: Той е имитатор. 

Тиртха Махарадж: Правилно. Затова кое беше третото, което споменах? 

Адресът, нали? Какъв е адресът? Вие казахте: Вриндаван. Правилно! Той живее във 

Вриндаван и никога не напуска това място. Ала има и още едно място, където живее. 

Кое е то? Той живее в чистите сърца на чистите предани. Затова, ако искате да 

срещнете Бога, трябва да срещнете Неговите слуги, особено онези, които са достатъчно 

пречистени.  

След това трябва да проверите номера на личната Му карта: 108108. Какво още 

имаше в списъка? О, придружителите! Черното и бялото винаги си подхождат. Кришна, 

като всепривличащ, привлича онези, които са готови да бъдат привлечени. Затова, ако 

искате да намерите царя, най-напред намирате царството, сетне населението, сетне 

йерархията – ще срещнете министрите и царедворците, съветниците. После ще видите 

главните министри, после – личните слуги, и накрая те ще ви въведат при царя. По 

същия начин и ние срещаме Бога посредством всички тези канали.  

Веднъж Гурудев ни попита: “Искате ли да видите Шримати Радхарани?” 

Естествено всички казаха: “Да, разбира се! Да, Гурудев, разбира се, че искаме да видим 
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Шримати Радхарани!” А той каза: „Тогава идвайте в храма всяка сутрин. Те стоят на 

олтара!”  

Така че ако искате да срещнете Кришна, много е лесно – идете в храма и ще Го 

видите. Ако искате да срещнете Кришна, намерете чист преданоотдаден, който с любов 

таи Кришна в сърцето си, и ще сте Го намерили. Или ако не можете да направите това, 

тогава възпявайте имената Му. Зовете Го: “Кришна! Кришна!” Той ще дойде. Ако не Го 

викаме, не идва. Ако никой не вика името ви, не обръщате внимание, нали? Обаче ако 

кажа: „Парамананда! Парамананда!” той ще се обърне. И ще се зарадва; Кришна е 

същият. Повикайте Го и Той ще рече: „Да, да, тук съм.”  

Така че не е толкова трудно да срещнеш Бога. Ала да останеш за дълго с Него – 

това е по-трудно. Но то е следващата глава.  

Гостенка: Ако Той те хареса.  

Тиртха Махарадж: Или ако ти съумееш да Го понесеш.  

Гостенка: Той е всепривличащ, значи всеки Го харесва! 

Тиртха Махарадж: Ще видиш, ще видиш… И така, кой е най-добрият начин да 

срещнем Кришна? Най-добрият начин е да пеем имената Му: Харе Кришна, Харе 

Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 

 

 

 

49. Не зная какво е свобода и любов 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Крипадхам: Искам да попитам какво е свободата и каква е връзката 

между свободата и любовта? 

Тиртха Махарадж: Свобода? Не зная. Аз съм слуга. Слуга съм на своя духовен 

учител и на всички отдадени на Върховния Бог, така че не зная какво е свобода. Много, 

много отдавна бях чувал нещо за тази свобода, но вече съм го забравил. Така че не зная 

какво е свободата. Затова пък се наслаждавам на служенето.  

Свобода… Мисля, че свобода не съществува. Затова не мога да ти кажа за 

свободата; и каква беше другата част от твоя въпрос? Любовта… О, бабà
24

! Аз съм 

емоционален инвалид. Така че не знам какво е любов!  

Крипадхам: Даже и инвалидите имат сърце и знаят нещичко. 

Тиртха Махарадж: Нещичко... Нещичко знам – именно него се опитвам да 

изразявам. Но прекаленото говорене на тези теми може да опорочи смисъла. Така че не 

е достатъчно да говорим за свобода и любов, трябва да ги практикуваме.  

Свободата е много скъпоценна. Това означава, че трябва да платим много висока 

цена за свободата. Обаче свободата не е лека. Затова вместо свобода нека намерим 

подслон. Най-висшият подслон са божествените лотосови нозе на нашите учители, или 

подслонът на святото име, или мисията, където служа – това са нашите убежища. 

Свобода означава, че сте под заплаха от атака. А подслон означава, че сте защитени. 

Затова подслонът или служенето са по-висши от свободата. А любовта… Любовта е 

такъв досег, който обвързва хората емоционално. Нали, това е любовта? Божествената 

любов е досег, който обвързва човешкото същество и Върховното същество в любяща 

връзка – това е божествената любов.  
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 уважително обръщение в Индия, ударението пада на втората сричка 
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Любовта е най-висшата способност на душата. Тя е и най-интелигентният начин 

да притежаваш някого. Любовта е естествената стихия на душата. Болката е в сърцето, 

а любовта – в душата.  

Крипадхам: Защо казваме, например: „Душата му е свободна”?  

Тиртха Махарадж: За кого?  

Крипадхам: Например за някой, който умира. 

Тиртха Махарадж: О! Избавил се е от материалното тяло – това е истина. 

Истина е, че тялото ограничава душата, но умът също ограничава душата. И за да се 

освободите от тялото и ума, трябва да намерите пътя вън от оплитането.  

Пътеките на любовта са съвсем естествени и в същото време много заплетени. 

Ако съберете заедно млад мъж и млада жена, няма нужда от много обяснения. Те скоро 

ще разберат и естественото влечение ще се появи. Но пътеките на любовта се вият, 

досущ като змия. Така че ако изложите своята духовна самоличност на тази 

всепривличаща сила на Кришна, привързаността, връзката ще бъдат естествени. Може 

пътищата да се извиват като змии, ала накрая ще достигнем целта.  

Затова можем да кажем, че божествената любов е пътят. Божествената любов е 

целта и божествената любов е пътят. Ние искаме да постигнем бхакти чрез 

практикуване на бхакти.  

 

 

 

50. “Готов съм да умра” 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 07.06.2010, София) 

 

 

 

Въпрос на Радха Кунда: Дори след като постигнем целта, отново ли ще трябва 

да криволичим в тези емоции – позитивни и негативни? Нямат ли край тези чувства?  

Тиртха Махарадж: Има – Брахман. Там няма чувства. Покой. Можеш да го 

имаш.  

Радха Кунда: Сутринта говорихме, че бхакти е трансцендентален, духовен 

процес и дори да не си достатъчно чист, можеш да практикуваш. 

Тиртха Махарадж: Да.  

Радха Кунда: Сега отново се казва, че са нужни много усилия, много труд, за да 

се постигнат божествените благословии. Не са ли това отново тези вълни – нагоре, 

надолу?  

Тиртха Махарадж: Не. Защо аз говоря за усилията и трудностите? За да не 

правя евтина пропаганда. За да могат хората, които искат да се посветят на духовни 

практики, да са подготвени, да знаят какво да очакват. Защото ако се впуснеш в една 

игра без да знаеш всички правила, може още на втората глава да се обезсърчиш. 

Понеже очакванията ти и правилата на играта се различават.  

Но мой дълг през последните няколко години е да подплашвам и пропъждам 

хората от бхакти. Обаче, виждате, много съм слаб в това служене. Не мога да го върша 

както трябва.  

Радха Кунда: Много сме благодарни за това! 

Тиртха Махарадж: Но да сме малко по-сериозни: веднъж един много мил, 

много надежден бхакта ми се оплака. Той каза: “Лекциите са толкова увлекателни и 

този санняси с проповядването си ме привлича толкова много, ала когато отида за 
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личен даршан
25

 с него, той през цялото време ме мачка.” А аз казах: “Ха! Моето 

настроение е друго. Аз обичам да давам смазващи лекции, но мъничко повече грижа и 

внимание, когато някой дойде лично.”  

Защото каква полза да се поставят големи плакати, да речем: “Ние ви даваме 

нектара!” а ако някой дойде: “Добре, дайте ми нектара!”, му даваме отрова. По-добре 

да правим пропаганда: “Ето, мога да ви дам един много труден процес: наместо 

ограниченото материално страдание, ще бъдете въведени в безграничното духовно 

страдание! Аз мога да ви дам отровата!” И ако някой е готов да дойде и да каже: 

“Добре, дай ми моята порция отрова. Готов съм да умра,” тогава сме готови да 

изпълним чашата му с амрита, нектара на безсмъртието. Но понякога е толкова трудно 

да напълниш чашата! 

Шрила Шридхара Махарадж казва: “Пътеката на Кришна е пълна с чудеса.” 

Така че бъдете готови за чудеса. Чудесата се случват на онези, които са готови да 

скочат.  

 

 

51. Революция в молитвите 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 

 

 

Мога ли да привлека вниманието ви: бъдете бдителни, защото молитвите се 

чуват! Затова премислете пак преди да започнете да се молите. Защото хората обичайно 

се молят за съвсем обикновени, незначителни неща. “Дай ми това, дай ми онова! Искам 

успех, искам съпруга, искам съпруг, искам деца, искам щастие…” толкова много неща 

искаме. Понякога ги получавате, друг път - не. Но това е много елементарен стандарт 

на молитва и на такова ниво няма кой знае какви опасности или препятствия. Защо? 

Защото или молите за незначителни неща, които няма да ви повлияят, или, ако Бог е 

много милостив, Той няма да ви даде вредните неща, за които копнеете.  

Обаче тези молитви
26

, които пеехте сутринта, това не е елементарното ниво на 

молитви от детската градина. Не, това е ниво следдипломна квалификация. Защото 

дори и тук да се споменава за някакво желание, то е “Моля Те, не ми давай нищо 

материално, а даже и нищо духовно да не ми дадеш, аз съм Твой безусловен слуга.”  

Ако се замислим дълбоко върху смисъла на тези думи, трябва да ги приемем 

много сериозно, много съкровено. Защото ако казвате: “Не искам име, престиж и слава” 

или “Не искам последователи” молитвите ви ще се сбъднат. Затова внимавайте, като се 

молите: “Моля Те, Кришна, заеми ме в служене на Теб!” Той идва с някакво служене, а 

вие казвате: “Точно сега ли? И защо аз? Другите са по-квалифицирани, затова ако 

обичаш, вземи тях.” 

Така че молитвите се чуват. Трябва да сме много внимателни с нашите молитви.  

Но някои много съществени, позитивни учения също са включени в тези 

молитви, например тринад апи суничена
27

 – бъди по-смирен от стрък трева. Това 

реалистично ли е? Малко е висше. Малко е висше да си толкова нисък като стръка 

трева. Въпреки всичко, това трябва да е нашата молитва. И защо стръкчето трева е 

велик пример за нас? Защото то никога не се противи, дори да бъде стъпкано, никога не 

отвръща на удара”. Ала в този свят на свободна конкуренция “никога да не отвръщаш 

на удара” – това е пагубно послание. Много е опасно, защото тогава ще ви премачкат. 

                                                 
25

 среща 
26

 Молитвите „Шикшащака” 
27
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Другите имат материален начин на мислене, вие се стремите да имате духовно 

отношение – ще си получите урока.  

Но също трябва да станем и по-търпеливи от дърветата. А дърветата са много 

търпеливи; те са готови да ви осигурят сянката и плодовете си, а дори и да чупите 

клоните им за съчки, те ви ги дават. Те също са като духовен пример за нас. Появи ли 

се и най-малкият ветрец, започват да трептят. Защо? Защото това им напомня за 

сладкия бриз в планините Малая, носещ уханието на сандалово дърво. Дърветата би 

следвало да имат малко по-ниско ниво на съзнание от, да речем, хората. На тези нива на 

елементарно съществуване, съзнанието е по-скоро унифицирано, не е толкова лично. 

Казва се, че ако има болест в някоя гора, дърветата, които са далеч от гората, ще 

прихванат същата болест. Защото те имат това унифицирано поле на съзнание.  

По същия начин по който дърветата по времето на Махапрабху или дърветата 

във Вриндавана си спомняли сладкия бриз, носещ аромата на сандалово дърво, и ние 

трябва да си спомняме, всеки път когато видим дърветата на Витоша, че ако те 

затрептят, това се дължи на техния екстаз. А кога вие ще затреперите от екстаз? Много 

сме далеч от примера на дърветата. Лек бриз - екстаз; силна доза духовно послание – 

нищо не се случва в нас.  

И понякога дърветата са толкова безкористни, че е отвъд въображението. Те са 

готови да оставят някои от клоните си да изсъхнат и ги пускат на земята, за да ви 

служат. И само да ви дам намек колко преусложнено е ритуалното служене: има някои 

ритуали, при които за да сготвите, трябва да идете в гората, да намерите някакво 

определено дърво, след това да намерите клон, който е израснал в северна посока, 

изсъхнал е и е паднал на земята, да го вземете и да го използвате за готвенето. Само си 

представете ако трябваше да извършвате приношенията си с подобни находки – това е 

близко до невъзможното.  

Затова Махапрабху е дал различна идея. “Бъди смирен като стрък трева, бъди 

търпелив като дърво и тогава ще си способен да възпяваш светите имена.” С тази идея 

Той е дал ключа към решението. Нашето смирение и нашето търпение трябва да имат 

цел – да възпяваме светите имена, да зовем Бог чрез името Му. Така че молитвите се 

чуват.  

Някои хора смятат, че молитвите са нещо старомодно, може би подходящо само 

за бабичките по храмовете. Но трябва да ви кажа: Не, това не е отживяла практика. 

Нека направим революция в молитвите! Макар да не съм тип революционер, но в това 

отношение, да, трябва да направим голяма промяна в навиците да се молим.  

И тази голяма промяна е отразена в последния стих. “Независимо дали ми даваш 

нещо или не, аз съм Твой слуга. Безусловен слуга.”
28

 Докато поставяме условия, това не 

е истинско постижение. 
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52. Очаквания към другите 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 

 

 

Докато сме изпълнени с очаквания, ще срещнем и разочарование. Така че ако 

искате да живеете щастлив и удовлетворен живот, нека жизненото ви мото бъде: “Без 

очаквания няма разочарование.”  

Ние имаме много очаквания, и то обикновено спрямо другите. Например: 

“Съпругата ми трябва да бъде покорна, добра готвачка, да ми носи изгладени ризи 

всяка сутрин, освен това да е здрава, богата и умна” – имате дълъг списък с очаквания. 

След това отваряте очи на сутринта и виждате, че тя не е такава. Но това не е уникална 

ситуация, не е специфична само за мъжете, защото дамите също имат дълъг списък с 

очаквания. “Преди всичко моят съпруг трябва да бъде красив като Адонис. След това 

да е богат като Кувера.” Но внимавайте да не сбъркате, защото Адонис може да не е 

толкова богат, обаче Кувера е много грозен. Така че бъдете прецизни в списъка.  

Или пък имаме очаквания спрямо децата си. Минимумът е детето да стане 

гений. Но ако може да стане и герой, а също и добър мениджър, и велик, 

световноизвестен китарист – дълъг списък с очаквания. Дори да си шест-осемгодишно 

дете, родителите ти разиграват твоето бъдеще, те са предначертали бъдещето ти и 

нямаш дори един свободен миг. Шест часа в училище, после тичай на плуване, после в 

гимнастическия салон, после на урок по цигулка, което е ужасно мъчение за повечето 

деца… И така: “Щом аз трябва да работя по десет часа на ден, за да издържам детето, 

то също трябва да работи по осем часа на ден! А през уикендите трябва да е много 

щастливо в моята компания!” Моля ви, дайте им да си поемат дъх! Дълъг списък с 

очаквания, и когато те не покрият очакванията ви, сте разочаровани.  

И така, съпругата ви не отговаря на очакванията ви, семейството ви не отговаря 

на очакванията ви, затова решавате: “Трябва да се отрека от всички тези относителни, 

материални неща. Никой не можа да изпълни очакванията ми. Може би съм толкова 

духовно извисен, че трябва да дам на другите добър урок.” Тогава по много смирен 

начин започвате да се молите на Господ да ви изпрати някакви слушатели – някакви 

хора, които са достатъчно смирени да приемат посланието ви. И тогава ще 

проповядвате: “Бъдете по-търпеливи от стръка трева и от дървото!” Тогава ще 

започнете да развивате очаквания към хората да покриват тези стандарти. И после 

ставате световноизвестен гуру-ачария, сатгуруджи и какво ли не. И вече имате списък 

с очаквания към учениците си. “Преди всичко те трябва да си знаят мястото, но да 

разпознават също и моята позиция.” И се размечтавате как учениците ще ви слушат, ще 

изпълняват наставленията ви и ще ценят вашия експеримент. Но не се изненадвайте, 

ако бъдете разочаровани. И дори да сте световен учител, не забравяйте жизненото си 

мото: “Без очаквания няма разочарование.” И ще имате много щастлив и удовлетворен 

живот.  

Ямуна: Махарадж, тъй като ти изглеждаш много щастлив и удовлетворен, това 

означава ли, че нямаш очаквания към нас? 

Тиртха Махарадж: Вече не. Знаете, животът е процес на обучение; в началото 

човек може да има някакви разбирания, обаче Кришна ни помага да дойдем на себе си.  

Но встрани от шегата, нима е възможно да се живее без очаквания? Много е 

трудно. И всъщност очакването на всеки един висшестоящ е благословия. В наши дни е 

модерно да се бунтуваме срещу очакванията на другите. “Искам да бъда себе си! 

Досега исках да изпълнявам очакванията на останалите и забравих да живея собствения 

си живот.” И ако се стремите да нагаждате живота си според очакванията на глупците 
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наоколо, без съмнение аз съм съгласен с такова мнение. Но ако сте благословени да 

имате очакванията на, да речем, духовен авторитет, тогава това е велик шанс в живота. 

Защо? Защото вашият духовен учител не пресмята миналото ви, но той има визия за 

вашето бъдеще. Миналото ви е история, няма го вече. За вас бъдещето ви е мистерия, 

вие не го знаете. Но някой го знае, някой има виждане. И ако можем да сбъднем това 

очакване, тогава животът ни ще стане наистина успешен и възвисен.  

Затова търсете духовните очаквания! Тогава ще можете да израствате! Ако няма 

очаквания, не можете да растете. Тъй че трябва да се молим за висшите очаквания към 

нас. Ако нашият учител очаква от нас да станем първокласни ваишнави, това може и да 

не е реалност точно сега, но то е нашето светло бъдеще. Затова нека да търсим висшите 

очаквания! Тогава това ще ни даде много мощен духовен импулс да израстваме.  

Манджари: Гурудев, очакването ли е това, което води до разочарование и гняв? 

В „Рамаяна” и „Махабхарата” четем, че този или онзи садху се разочаровал и 

прокълнал с много тежко проклятие дори самия Бог! Четох, че Рама е бил прокълнат от 

един садху при определена ситуация. Това означава ли, че тези садху са имали 

очаквания или има някаква друга причина те да се ядосват толкова често и да 

кълнат…? 

Тиртха Махарадж: Да се ядосват толкова често?! Може би ние сме изпълнени с 

очаквания спрямо ришите, че те не бива да кълнат. Защото ние си имаме дълъг списък 

и за садху. Моят Гурудев трябва да бъде такъв и такъв, много мил, много толерантен, 

по-смирен от стрък трева, по-търпелив от дърво, така че аз да мога да троша всичките 

му вейки и клонки, да си бера плодове от него, а той да търпи това. Трябва винаги да 

разбира мен и моите велики прозрения и проблеми, да насочва цялото си внимание към 

мен и моя живот… Макар че аз съм един незначителен слуга, но той е толкова велик, че 

може да притежава тези качества да ми посвещава вниманието си.” Какво да говорим за 

някоя и друга проклетия?! Само си представете, ако нашият духовен учител е тип риши, 

който се появява веднъж в живота ти и те проклина. Затова, казах ви, внимавайте с 

молитвите! Ако се молите за класически тип гуру, ще имате големи проблеми. Риши-

муни пристига и следва токов удар. Но ако имате некласически гуру, тогава ще имате 

дори още по-големи проблеми. Защото кой ще поправя грешките ви? А да проклина – 

това е много неочаквана практика от страна на един светец. Ала в тези божествени 

пиеси проклятията имат своята роля. Например, когато нашият любим Махапрабху бил 

прокълнат, Той приел това за благословия.  

Това се случило когато един човек искал да влезе в Неговия кръг. Той потропал 

на вратата и казал: “Хей, аз пия само мляко, пуснете ме да вляза.” Това е много отречен 

вид диета – да живееш само на мляко. В началото на живота е естествено, но по-късно 

ви се приисква да го изоставите и да опитате някаква твърда храна. Обаче когато се 

върнете отново на мляко, това голямо отречение. Така че този йоги казал: “Аз 

преживявам единствено на мляко, моля ви, пуснете ме.” Тогава Махапрабху отвърнал: 

“Не, не това е квалификацията да влезеш тук.” И този брамин Го проклел: “Тогава Те 

проклинам нито една от материалните Ти амбиции да не се осъществи!” А Махапрабху 

започнал да скача и да танцува в пълен екстаз: “Аз съм благословен!”  

Така че зависи и от вас – дали приемате някое проклятие за проклятие или за 

благословия. Но същото важи и в обратния случай: понякога се радвате, че сте 

благословени с нещо, ала сетне разбирате: “О Боже мой, това е било проклятие!” Така 

че винаги търсете истинския, вътрешния вариант. Понякога благословията идва под 

прикритие – под прикритието на проклятие.  

Понякога то помага на нещата да се случат. Ако историята е малко скучна, 

проклятието й добавя малко повече енергичност. А после започва да става дори още по-

сложно защото разбираш, че това проклятие е било само последица от някакво 
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предишно лошо действие – така че това е като мрежа, никога несвършваща история. Но 

ако проследим тази история до изначалния й източник, ще намерим Кришна-Говинда. 

А ако искаме да намерим разрешението как да разрушим проклятието, тогава ще 

стигнем до маха-мантрата. Така че на практика тази история започва с Кришна-

Говинда и завършва с Харе Кришна.  

 

(следва продължение) 

 

 

 

53. Очаквания към себе си 

(из лекция на Б.К.Тиртха Махарадж, 18.09.2010, София) 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

Миговете, в които садху или ришите са ядосани винаги се забелязват. Обаче 

годините, в които са били умиротворени, не се описват в историите. Защото това е 

скучно – какво се случва, когато медитираш в някоя пещера? Нищо! Но ако някой 

смути медитацията ти и раздадеш по някое проклятие наляво-надясно – е, това вече е 

история! Най-накрая нещо се случва! Обикновено просветление и вътрешен покой – 

това не са жълтите страници.  

За съжаление ние имаме този манталитет на булевардната преса, търсим 

грозните истории. Затова трябва да сме много внимателни какво четем, какво внасяме в 

ума си. Защото, например, „Махабхарата” е 100,000 стиха, „Шримад Бхагаватам” е 

18,000 стиха. Да кажем, в „Бхагаватам”  в десет стиха се говори за проклятие. 15,000 

стиха говорят за възхвала, медитация и вътрешен мир. Виждате, това не са жълтите 

страници, защото лошите новини или интригите са съвсем минимални, а истински 

красивите божествени истории са болшинство. Ала когато започнат възхвалите, 

понякога си мислим: “Ох, скучно е. “Толкова си велик, толкова си прекрасен…” Нека 

да прескочим нататък, където нещо се случва!”  

Затова Васудева, Валмики Муни и всички останали велики риши според мен са 

следвали в най-добрата школа по драматургия – за да поддържат вниманието ви будно. 

Защото представете си – муните се срещат и всички започват да се възхваляват един 

друг, да се прегръщат и да припадат в екстаз. Скучно е! Казвате си: “Пак ли 

припаднаха!? Все старата история. Искам нещо ново! Бхактите се събират, пеят 

заедно, ядат заедно – и какво?! Дайте ми някаква интересна случка!” 

Затова проповедниците разказват истории. Защото покажете ми дори един човек, 

който да се запали, четейки „Веданта Сутра”. Няма, няма такъв на планетата Земя. 

Освен съвсем малцина. Затова нашият Кришна е много умен Бог. Той познава 

природата ни. И е достатъчно хитър да измисля истории, да се намесва в живота ни и е 

такъв чудотворец, че омайва притъпения ни ум.  

Въпрос на Лилаватар: Гурудев, а какво да кажем за очакванията към себе си?  

Тиртха Махарадж: Нима има такива?  

Това е трудна тема. Защото понякога нашите прекалени очаквания ни водят към 

лицемерие. Очаквам от себе си да съм по-съвършен, обаче не съм. Дълго, дълго време 

ние играем роля. Обикновено тази роля е малко по-добра от настоящата ни реалност. 

Няма нищо лошо в това идеалът ви да е по-възвишен от практиката ви, стига да сте 

искрени и честни. Защото ако имаме някакви цели пред себе си, това означава, че се 

доближаваме до някакъв по-висш идеал. Но започнем ли да развиваме навика да 
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скриваме нещо, или започнем ли да играем игри, това е много нездравословно от 

духовна гледна точка. Кришна казва в „Гита”: “Дори и мъдреците действат според 

своята природа, така че защо трябва да отхвърлят или отричат тази природа?”
29

 Така че 

в този стих Той приема ограниченията: “Вие имате ограничения, осъзнайте своите 

ограничения, това, с което понастоящем разполагате, и действайте съответно.” Ала на 

друго място Той казва: “Ако се отричаш от дадени неща, обаче изпитваш желание, ти 

си лицемер.”
30

 Това е много високо очакване! Обаче Той дава и ключа как да изпълним 

собствените си очаквания, защото “Аз искам да се отърва от лошите си навици, но те 

все още са тук.” Тогава как да се избавим от тези обусловености? Той казва: “Чрез по-

висш вкус”
31

. Ако имате по-висшия вкус можете с лекота да изоставите по-низшия.  

Така че ако нашите очаквания започнат да предпоставят това неправилно, 

лицемерно настроение отвътре, трябва да бъдем много внимателни. Именно затова 

общуваме с другите. Защото аз може и да си мисля, че съм велик светец, обаче другите 

ще ми кажат истината.  

Но в позитивен смисъл аз съм напълно съгласен с очакванията, наричам ги цели, 

програма за този живот. Ако нямате списък с нещата, които искате да направите в този 

живот, няма да направите нищо. Така че трябва да имаме план за живота – какво да се 

свърши на практическо ниво, как да изразя вярата си, как да служа на моя Бог. Това е 

като частен, личен план за пречистване. Това наричам аз очаквания към себе си. “Аз 

искам да постигна тази цел.” Това е нещо много положително.  

И поне едно очакване трябва да имаме към себе си – да нямаме очаквания към 

другите. В Бхакти Йога има само едно очакване – никакви очаквания. Защото тогава 

започваме да развиваме навика: “Имам очаквания към себе си, имам очаквания към 

другите, имам очаквания и към Бога. Той трябва да ме спаси според моя вкус.” Не. 

Нека Му оставим свободата да ви спасява както на Него му харесва.  

Въпрос на Крипадхам: Как да открием своите ограничения? Как да достигнем 

границите си? И как да бъдем искрени към себе си? 

Тиртха Махарадж: О, това е добър въпрос! Как да открием границите си?  

Ямуна: Като ги доближим. 

Тиртха Махарадж: Да. Стигнете до края. Веднъж имало един санняси, ученик 

на Шрила Прабхупад. А Прабхупад бил доста взискателен. Възлагал толкова много 

служене на този човек, че той се разплакал. Хем бил санняси, но заплакал, казвайки: 

“Прабхупад, това е прекалено много, не мога!” Просто си представете себе си в 

ситуация, когато духовният ви учител ви дава толкова много служене, че да започнете 

да плачете. Разбира се, това зависи от капацитета. Защото може духовният ви учител да 

каже: “Моля те, би ли възпявал светите имена” и вие веднага заплаквате: “О, това е 

твърде много!”  

Но определено садху ни помага да проумеем границите си. А също и вътрешната 

искреност. Ако сме свързани с този вътрешен водач, това е божествена функция и той 

ще ни покаже какво е нивото ни, каква е позицията ни. 

И една малка смирена забележка би могла да ви е от помощ: ако другите 

започнат да ви възхваляват – не вярвайте. Недейте да вярвате. Не си мислете, че това се 

отнася до вас. Каквато и слава да дойде към нас, трябва да я поднесем, да я предадем 

към парампара
32

 – тогава сме в безопасност.  

Крипадхам: А как да бъдем искрени със себе си? 

                                                 
29

 Бхагавад Гита 3.33 
30

 Бхагавад Гита 3.6 
31

 Бхагавад Гита 2.59 
32

 Последователността от учители 
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Тиртха Махарадж: “Садху-санга садху-санга сарва-шастра кая лава-матра 

садху-санге сарва-сиддхи хая – Общувайте със светците, защото дори миг в тяхната 

свята компания ще ви помогне да постигнете най-висшето съвършенство.”
33

  

 

 

                                                 
33

 Чайтаня Чаритамрита, Мадхя, 22.54 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗДАНИЯ 

 

 

1. Ако не тук и сега, тогава къде и кога 

 

 

 

Въпрос на Акшара: В духовния свят когато всички неща – принадлежности, 

растения, трева и т.н. – служат на Божествената Двойка, те имат ли взаимоотношения 

помежду си? 

Тиртха Махарадж: Имат, но тези взаимоотношения се проявяват чрез 

божествения център и всичко се върти около този окончателен център. Така че ние сме 

свързани от, за и чрез Кришна, Радха-Кришна. 

Ямуна: Махарадж, каква е връзката между бхакти-лила и кришна-лила? Каква е 

връзката между лилата помежду бхактите и лилата на Кришна? 

Тиртха Махарадж: Каква е разликата между живота ни сега и живота ни – 

какъвто ще бъде тогава? Никаква. Живеем тук, за да служим на нашия Бог; и там ще 

живеем за същата цел. Ако има някаква разлика, тя е съвършенството. На това ниво 

понякога се случват малки опущения, малки недостатъци, но там потокът е 

хармоничен. Ала в основата си не би трябвало да има концепция за разлика между 

живота на садхака, практикуващия, и живота на онзи, който вече е постигнал. Не 

забравяйте, каквото практикувате, ще го постигнете. Така че ако някой се занимава с 

илюзия, ще намери илюзия. Ако някой се занимава с истината, ще намери истината. 

Горкият човек! Но ако някой се занимава с бхакти, ще намери бхакти! Това е съвсем 

просто. Каквото практикувате, ще го постигнете.  

Така че лила или животът на преданите тук – можем да кажем, че това е 

подготовка за съвършено чисто служене на Кришна. Ако наистина се посветим, точно 

тук и сега можем да вкусим нектара. Ако не можем да го вкусим тук и сега, тогава къде 

и кога? Не грабнем ли тази възможност, тогава кога ще го направим? Затова действайте 

сега.  

Въпрос: Ако мога да попитам… Чувал съм, че първата осъзната среща с Кришна 

е върховно преживяване. Не е ли така, че ние се връщаме отново в този материален 

свят, за да преживяваме пак тази среща?  

Тиртха Махарадж: Не, ние търсим тази първа среща. Търсим изначалната раса, 

ади-раса, първия сладък вкус търсим цял живот. Защото за беда сме изгубили този 

изначален вкус. При все това пазим спомена, затова го търсим. Затова животът на 

практикуващия е търсене – на истината ли? Не, на щастието. А междувременно ще 

откриете и истината, не се безпокойте.  
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2. Полуистината е по-лоша от невежество 

 

 

 

Въпрос на Ямуна: Махарадж, има един известен цитат от книгите на Паулу 

Коелю, който гласи: “Следвай знаците.” Аз чувствам, че има връзка между тези мисли 

и нашата философия на предаността. Как можем да следваме знаците? Как можем да се 

научим да ги виждаме по правилен начин и да ги следваме? Как можем да разбираме 

знаците?  

Тиртха Махарадж: Най-напред една малка забележка. Подобен род книги са 

проститутките на духовния път. Те са на много ниско ниво, затова са толкова 

популярни. При все това, трябва да вземем злато дори от купчина с боклук. Така 

постъпва интелигентният човек. 

А как да разчитаме и как да следваме знаците – това е голяма наука. Тази наука 

може да бъде изучена, но също и чрез пречистване ще разбирате все повече и повече за 

това – да четете знаците в другите, в своя живот, на различни нива. Това е велика 

наука, нарича се физиогномика, например – да се разчитат знаците на тялото. Или ако 

виждате някои добри или лоши поличби можете също да получите насока. Но тъй или 

инак нашата главна насока е дадена от Шри Чайтаня Махапрабху: в каквито и 

обстоятелства да се намирате, приемете святото име и бъдете щастливи. Това е 

основното решение.  

Въпрос на Ядунатх: Нещата стават все по-трудни и минават на друго ниво. 

Защото всъщност, ако не греша, Парамадвейти Махарадж каза в една своя лекция, че 

Коелю е бхакти-йоги. Говорейки за обхвата и дълбочината, и взимайки ги 

едновременно предвид, ако се опитваме да служим на останалите и да 

разпространяваме бхакти, да разпространяваме божествената милост, милостта на 

божествената любов, милостта на Божествената Двойка, но по един по-популярен 

начин, стремейки се да въвлечем повече хора, няма ли опасност един вид да станем 

духовни сводници, осигурявайки храна за духовните консуматори и духовната 

проституция? Би могло да стане така… 

Тиртха Махарадж: Би могло. Както и да е, аз споменах, че този тип книги… 

знаете, има лека версия, има и задълбочена версия на всичко. Ако приемаме само 

леката версия, това не е истинското нещо и по такъв начин то е един вид половинчато 

решение. Полуистината е по-лоша от невежеството.  

Но от друга гледна точка, разбира се, всеки е ваишнава, всеки е бхакти-йоги. От 

онтологична гледна точка всеки идва от Бог и следователно Му принадлежи в любов. 

На нивото на отражението също, тъй като всеки търси любов, нали така -  щастие, 

любов и в царството на мая. Така че било в истински, било в лъжлив смисъл, всеки е 

бхакти-йоги, всеки търси любовта. Но вместо до половинчати решения, трябва да 

стигаме до истинските решения.  

Славата, обаче, компрометира, покварява. Половината свят говори за глупави 

измислици, а много малко хора говорят за мъдростта на Шрила Шридхара Махарадж. 

Каквото култивираш, това и ще постигнеш. 
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3. Промяна на настроението 

 

 

Нека поговорим малко за ваишнавското его. Макар че тази тема не ми харесва, 

защото да се коментират грешките и недостатъците на хората е много лесно. Всеки ще 

се почувства уязвен. Това е много лесно – да се карат хората да развиват съзнание за 

вина отвътре. И от векове различните религии са използвали този инструмент, за да 

контролират хората: как да ги накарат да се чувстват виновни – говорят за огнен ад, за 

врящо олио и различни мъчения, само и само да мируват и да си плащат данъците. За 

щастие, ние сме се натъкнали на духовна практика от много по-висш разред, но това си 

има някои изисквания. Ако я практикувате на същото ниво, на което хората обичайно 

практикуват своите религии – защото хората обикновено искат да се радват на благата 

и не са никак склонни да поднасят нещо в замяна – тогава няма разлика между тъй 

наречената ваишнавска практика и общата духовна практика. И едното е бизнес, и 

другото е бизнес.  

Това беше много очевидно в едно от нашите пътувания в Индия. Посещавахме 

множество различни места, храмове, манастири и поклоннически центрове на разни 

религии. Накрая стигнахме до Вриндавана. И там разбрах каква е разликата между 

другите места и това място. Защото на всички останали места историята започваше и 

завършваше с „мен”. Свещенослужителят ти казва: “Ела тук, дай си дарението, направи 

такава и такава малка пуджа, запали благовоние, вържи връвчица на дървото, кажи си 

името и си благословен. Можеш да вървиш; каквото искаш ще ти се даде.” Онова, 

което ти искаш, Бог ще го изпълни. Обаче влезеш ли във Вриндавана, трябва да 

промениш това настроение: онова, което Бог иска, ти трябва да го изпълниш. Това е 

разликата между обичайната религия – “Моля Те, Боже, слугувай ми!” – и преданото 

служене. Нашата версия е: “Господи, как мога да Ти служа?” 

Това е началната точка на ваишнавската практика. Пък нататък, от това ниво 

насетне, можем да обсъждаме по-висши теми. 

 

 

 

4. Кой е ученик? 

 

 

Съществува един вид духовен егоизъм. Понякога сме научили основните 

правила и искаме да ги приложим на практика на теоретично ниво. Такъв вид егоизъм 

се нарича “абхиман”. И точно както всички останали елементи от живота и практиката, 

едно нещо може да се използва с правилна цел, може да се използва и с лоша. С ножа 

можете да убиете, а можете и да нарежете зеленчуци за сабджито. Един и същ 

инструмент, но различна цел. Абхиман, това усещане или начин на мислене, е 

инструмент и вие можете да го използвате за добра цел или за лоша цел.  

Нека тръгнем от шишя-абхиман, или манталитета на ученика. Кой е шишя, кой е 

ученик? 

Ядунатх: Някой, който е казал: „Да, учителю!” 

Тиртха Махарадж: Обаче кое „да”? Българското „да” или общоприетото „да”?  

Ядунатх: Голямото „да”. 

Ямуна: Шишя е каквото Бог праща на гуру.  

Тиртха Махарадж: О, Господи, не, не! Не знаех това! Ако знаех преди… Ах! Е, 

мисля, че досегашното ми разбиране се обогати. Но дайте ми друга дефиниция – кой е 

шишя?  
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Хари Лила: Който може да следва.  

Ямуна: Някой, на когото гуру е казал „да.”  

Кришна Прия: Такъв, който притежава парипрашнена севая – трите качества, 

които Шридхара Махарадж казва, че трябва да има ученикът. Първото е, че трябва да 

търсиш истината, да питаш гуру и да си готов да приемеш отговора без забележки и 

спорове. Севая е да имаш отношението и желанието да служиш. А третото не си го 

спомням – навярно неслучайно. 

Тиртха Махарадж: Правилно. Правилното определение за шишя или ученик е: 

ученикът е такъв човек, който позволява да бъде обучаван. Разбирате ли, когато се 

обръщам към учителя си не с пълно знание, не с “Аз знам по-добре. Ти ми кажи, но аз 

имам друго наум.” Това е много хубаво и обичайно именно това изпраща животът на 

учителите. А учителите също трябва да практикуват смирение и да изтърпяват онова, 

което божествената милост лее върху им. Но ученик е такъв човек, който позволява да 

бъде обучаван. Обучаван в какво? Как да изкарва повече пари? Как на всяка цена да 

продава някакви книги? Или да вербува хората, карайки ги да си бръснат главите? Да 

не им вярва? Или да им насажда съзнание за вина? Или – да бъде обучаван да 

възхвалява Бога, да стане истинско човешко същество, готово да споделя и живеещо в 

божествеността, превръщайки хората в мистици…? Така че има различни цели, с които 

някой може да бъде обучаван.  

 

 

 

5. Ангел и скрит ангел 

 

 

Една огромна грешка, която духовните хора могат да развият, е усещането, че са 

различни от останалите: че аз съм по-добър, ние сме по-добри от другите. Например, 

отказали сте се от някакъв лош навик; и веднага започвате да критикувате тези, които 

не могат да се разделят с него. От два месеца не сте пушили цигари и вече сте най-

големият борец за общество без тютюнев дим?! Проклинайки всички онези, които все 

още имат този навик. Разбира се, повечето от вас не пушат. Пък и като пушите просто 

убивате коронната си чакра, нищо работа. Нали, не е кой знае какво в сравнение с 

останалите грешки, които можете да направите в духовния живот.  

Така че това е една много обезпокоителна грешка: недейте да се чувствате по-

добър от останалите.  

Ако слушате лекциите тук, може би не сте чули някои определени думи. Кажете 

ми някои думи, които не сте чули?  

Кришна Прия: Как да ги кажем, като не сме ги чували? 

Тиртха Махарадж: Да. Правилно. Но в повечето случаи не сте чували “карми”, 

“демон” и “илюзия”. Мисля, че не съм ви учил да гледате на хората като на “вонящите 

материалисти там навън” или “пропадналите карми” или “демоните наоколо” – 

“единствено ваишнавите крият крилете си, обаче ние си знаем, че са ангели…”  

Трябва да гледаме на хората с други очи. Няма съмнение, че съществуват два 

типа хора. Какви са те?  

Яшода: Ангели и бъдещи ангели.  

Тиртха Махарадж: Да, ангелът и малкият ангел, скритият ангел. Трябва да 

развием такова виждане. Голяма грешка е да се смятат духовно практикуващите за по-

добри от тези, които все още не практикуват. Защото по този начин се чувствате като 

избраници. И, естествено, въз основа на това ще искате да се изолирате от останалите. 

По нататък, ако развиете подобно съзнание, ще имате усещането, че сте постигнали 
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нещо. И следващата стъпка е: “Аз трябва да спасявам другите.” А това е вратата към 

адския манталитет.  

Затова не бива да развиваме такъв вид уж духовно съзнание: “Аз съм по-добър 

от другите” или “Ние сме по-добри от останалите”. Това разграничение “ние и те” е 

опасно. Разбира се, съществува разлика между материалната сфера – светът отвън – и 

кръговете на преданите, но каква е тази разлика? Че ние сме мъничко по-осъзнати и се 

стремим да правим някаква духовна практика. Но трябва да сме много благодарни на 

Кришна, че осигурява такива хора, които все още не практикуват, защото тогава ще 

можем да ги призовем. Само си представете, ако всички практикуваха, нямаше да има 

кого да поканим! Затова трябва да сме много благодарни, че наоколо ни има по някой и 

друг “демон”, “карми” и “не-ангел”. Защото можем да им служим, по този начин 

можем да им служим.  

И защо ви казвам това? Защото ако Бог би правил такава разлика: “Този е карми, 

материалист, няма да му дам благословията си” или ако слънцето би казало: “Ще си 

подбера върху кого ще грея”… Но слънцето не подбира. В Библията се казва, че Бог не 

подбира хората. Защо? Защото всичко и всички са създадени от Него. Всичко 

принадлежи на Него – освен демоничния манталитет. Той е наш принос.  

На първо място, опитайте се да видите духовната искра във всички живи 

същества. Както е казано в „Гита”: “Истински мъдрият гледа еднакво на кравата, на 

брамина и на кучето.”
34

 Той вижда духовната искра. Така че трябва да развием такава 

духовна визия, да виждаме духа, тъй като той е най-важната част от човешкото 

същество. Всичко останало ще отпадне. Тялото, умът, грешките ще изтлеят; духът ще 

остане.  

Стремете се да избягвате този начин на мислене: “Ние и те”. Добийте 

равноправно виждане. Разбира се, в общуването с хората трябва да се държим 

съобразно капацитета им, както и собствения си капацитет. Стремете се да избягвате 

лошото намерение, общувайте с тези, с които сте на едно ниво, и се учете от онези, 

които са по-висши от вас. 

Това е обичайното фалшиво его на практикуващия: че аз съм по-добър от 

останалите. Същевременно не искам да кажа, че трябва да развиете фалшиво смирение. 

Защото в момента повечето от вас нямат усещането, че: “О Господи, аз съм по-лош от 

червей в изпражнение.” Нали? Ако просто повтаряте това, то няма да звучи искрено. 

Така че бъдете реалисти и развийте положителното чувство за смирение, че “Аз завися 

от проклятието и благословията на моите доброжелатели”- такова съзнание можем да 

развиваме, понеже е вярно.  

 

 

 

6. Гръмогласната вибрация на фалшивото его 

 

 

Нека поговорим още малко за духовния егоизъм. Започвате да общувате с 

ваишнавите. И донасяте съзнанието си в храма. Тогава виждате, че никой не е по-

добър от вас. Оглеждате се наоколо си и казвате: “Хм. Те не са сериозни. Аз ще им 

покажа. Те не знаят какво се казва истинско предано служене.” Особено тези, които са 

получили посвещение едва преди месец – те са силно убедени, че: “Аз трябва да 

покажа! Трябва да докажа!” Това е времето, в което по-старото поколение трябва да 

практикува смирение. Защото това е парампара система. Когато вие сте били млади, 
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сте допускали същите грешки, нали? Това е кармична примка – каквото сте причинили 

на другите, ще си го получите обратно. Ако плюете нагоре, какво се случва?  

Ямуна: Отгоре ще ни заплюят. 

Тиртха Махарадж: Не, уви, същото се връща. Де да можеше да получим 

божествена плюнка! Но за нещастие получаваме единствено онова, което сме дали. 

Така че ако искате да покажете какво се казва истинско предано служене, ще видите 

много подсмихващи се лица наоколо си; и това ще е мъдра усмивка: “Добре, направи 

го! Давай!” Тогава започвате да се чувствате като важен член на обществото. Или по-

точно да го кажем – най-важният член на обществото. “Аз и останалите”. Точно както 

преди – “Ние и останалите”. Сега е “Аз и останалите”. “Най-общо казано, аз съм най-

добрият. Но някой трябва да служи и на Гурудев. А те не знаят как се прави това. 

Затова по-добре аз да го свърша. Знам с най-малки подробности какво той харесва и не 

харесва. Знам всички легенди за Гурудев. Чел съм – или може би съм написал – 

„Гурудева Пурана”, така че най-добре знам как се прави. Защото Гурудев е толкова 

важен! Някой трябва добре да се погрижи за него.” Нали? Тогава най-напред започвате 

да показвате на другите, че знаете. И то знаете по-добре! Затова сядате на първия ред – 

понеже сте смирен слуга. Много сте близък на Гурудев, затова сядате най-отпред. 

Защото по такъв начин “слушате по-добре божествения звук, излъчващ се от светите му 

устни”. Ала за беда фалшивото ви его вибрира толкова гръмогласно в мозъка ви, че не 

чувате нищо.  

Това е едната версия, когато сядате на първия ред. Ако сте по-„извисени” и сте 

вникнали по-надълбоко в науката на смирението, тогава ще седнете на най-задния ред: 

“Гурудев, аз съм твой смирен слуга.” Третата фаза си я бива дори още повече. Когато 

сте толкова „смирен”, че дори не присъствате на лекцията. Идвате малко по-късно. Но 

какво става като дойдете по-късно? Щом влезете в храма, цялото внимание се обръща 

към вас. “Кой е този, който идва толкова късно?”  

Така че това са трите фази: първият ред, последният ред и извън реда.  

 

 

 

7. Летим заедно във V образна форма 

 

 

Успехът на духовната общност се основава на единството. Принципът на 

единството е много важен. Веднъж в древни времена няколко садху се срещнали в един 

ашрам и се заприказвали. Мястото било много силно, място на много сериозна садхана, 

а пък посетителите спадали към други школи, общества, мисии. Разговорът започнал 

така: “Ние сме силни. Тук в нашия храм садханата е силна.” А гостите започнали да 

хвалят тази толкова стабилна практика: “Да, много добре! По много хубав начин 

служите на Бога.” Тогава отсреща им казали: “Обаче, знаете ли, не са много онези, 

които могат да отдават такова стриктно служене. Има някои слабаци, които нямат 

място сред нас. Но за щастие имаме някои лежерни мисии, където можем да изпратим 

тези ленивци.” 

Какво е вашето мнение? Парамананда? 

Парамананда: Мисля, че има някакъв интересен милостив елемент в този 

разговор за тези лежерни мисии. Струва ми се, че садху се опитват да провокират 

присъстващите, за да видят доколко са смели и доколко са смирени. 

Тиртха Махарадж: Хм. Други прочити на историята? 

Дани: Мисля, че е прагматично да се приеме, че разните хора в разни моменти 

имат различни способности и различно ниво. Това не означава, че някой е по-важен или 
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по-специален, но просто в този специфичен момент има нужда от не толкова тежък 

товар, понеже няма да има силите да го понесе. 

Ямуна: Вярно е, че „Птиците с еднакви пера се събират в ята”, но въпреки това 

няма две птици с еднаква перушина. Така че ако една птица гледа само кой се 

доближава до цвета и формата на перата й, ще трябва да лети сама.  

Тиртха Махарадж: Когато чух тази история си помислих, че е твърде 

избирателна. И изразява онзи егоистичен начин на мислене: “Ние сме най-добрите! И 

нямаме нужда от слабаци, от глупаци, от мързеливци, от деца, от старци, от такива и 

онакива… Нуждаем се единствено от силните.” Което в един смисъл е така! Всеки иска 

елитна група, нали? Искате хора, които са готови да свършат нещо, а не такива, които 

се опъват през цялото време. Обаче, също както в едно семейство, приемате и старците. 

Не е така, че когато от дядото вече няма полза, го ритвате в задника. Понякога Шрила 

Прабхупада също е споменавал това: “Аха, бива го старецът, а? Не яде много, не спи 

много, ама още върши работа?! Харесва ли ви, а?” Затова трябва да се грижим за онези, 

които в момента не са достатъчно силни, които са ни изпратени от Бога или които се 

нуждаят от помощ. Разбира се, покажете ми някой, който не се нуждае от помощ.  

Но знаете ли какъв е нравът на жеравите? Жеравите летят заедно. Те изминават 

огромни разстояния, летейки във V образна форма. Един от тях лети най-отпред. А 

какво се случва когато летиш отпред? Изморяваш се. Затова се нуждаеш от подкрепа. И 

всички отзад започват да издават крякащ звук, с който му дават импулса: “Давай, 

давай, давай!” Това е начинът да се лети заедно! Но знаете ли, да се прелетят хиляди 

мили не е шега работа. А понякога има и по-слаби. Понякога някой може да е болен. И 

какво се случва? “Болният не съумява да лети заедно с нас; затова я по-добре да го 

изхвърлим, та да можем да летим по-добре! Ще постигнем целта си, независимо от 

жертвите, които трябва да направим!” Не, какво правят те? Ако се налага някой да 

изостане, двама или трима поспират с него.  

Ямуна: Това истина ли е? 

Тиртха Махарадж: Истина е. Ямуна, аз не разказвам приказки!  

Ямуна: Не съм знаела в такива подробности навиците на жеравите! 

Тиртха Махарадж: Но аз ги знам. И така те остават заедно, обучават 

изоставащия, помагат му да възвърне силите си и после отново политат заедно.  

Учете се от природата! Ние летим заедно. Някой лети отпред. Издайте онзи 

звук! И нашата мантра, нашият звук е малко по-сложен. Той не е просто крякане, а 

гласи: “Харе Кришна!” Така че ако вибрирате този звук, цялата група ще лети заедно 

много добре.  

 

 

8. Червената лампа 

 

 

Въпрос на Дани: Въпросът ми е съществува ли сигурен знак, че следваме 

фалшивото его, нещо като червена лампа, указваща, че вървим в грешна посока?  

Тиртха Махарадж: Обикновено не го виждаме. Защото ако човек греши, той е 

много убеден, че постъпва правилно. И е много трудно да се напътства такъв човек. Но 

това, което ние не можем да направим, Върховният Бог може. Така че ако ние не можем 

да напътстваме или да помогнем на човека, Бог ще поправи грешките му.  

Как да разбера дали съм тласкан от духовния си егоизъм или от Бога? Това е 

въпрос на постоянни усилия, на анализ, на изправяне срещу себе си в огледалото и е 

много тежка задача. При все това, има някои стандарти, които ни помагат. Например, 
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списъкът с добрите качества в „Гита”
35

 и на други места – т.е. изискванията от външни 

източници като писанията. След това ги има и партньорите ви – сангата, която 

посещавате. Мисля, че е много важно да има общност, защото така ще се изправим 

пред себе си. Ако си седите самички у дома, може да си мислите, че сте надмогнали 

всички недостатъци. Обаче веднага когато се налага да общувате с другите, когато 

трябва да си сътрудничите, когато трябва да търпите, ще видите кой сте. Разбира се, 

едно много важно външно мерило е нашият учител, който ще ни каже: “Правилно!” или 

“Прекрати това!” И в крайна сметка го има и вътрешният ви глас, който ви насочва в 

определени случаи. Трябва да сме много внимателни с него. Но си мисля, че по 

отношение на най-важните въпроси, в най-искрените, най-чистите си мигове, 

определено трябва да послушаме тази вътрешна убеденост. Защото ако сме съгласни, 

че Кришна е в сърцето на всеки, би трябвало да има възможност да общуваме с Него. 

Но, разбира се, всички се съгласни, че трябва да сме много чисти и много да се стремим 

към такова общуване. Въпреки всичко то е възможно. А след това трябва да действаме 

в съответствие с него.  

Себеосъзнаване на практика означава как да се отървем от фалшивата 

духовност. Това е процес на пречистване.  

Дани: Да, но задачата е много трудна, защото ние можем да претендираме, че 

практикуваме всички тези качества, описани в писанията, а сангата може да е много 

милостива и смирена, и да изтърпява лошите ни черти. Освен това, говоря за себе си, 

много пъти съм свидетел как чувам вътрешния си глас, обаче нямам навика да се 

вслушвам в него и да го следвам. Забелязвам насоката му, но не я слушам, заради 

обичайните наклонности или навици. Така че аз знам за всички тези знаци и се стремя 

да действам така, но всички те могат да бъдат – как да кажа - подведени. 

Тиртха Махарадж: О, това е друг случай. Но недей през цялото време да се 

самоизтезаваш: “Толкова съм зле, не мога да се справя заради лошите си навици, и 

макар да чувам, не следвам…” Не се измъчвай, просто действай, живей, мантрувай, 

извършвай практиката си с известно търпение. Животът не е мъчение. Животът е 

щастие, нали? А духовният живот също е, за да ни научи да сме щастливи.  

Макар че щастието не е кой знае колко висша амбиция. Да речем, Заратустра – 

той не се стремял към щастие, към собственото си лично щастие. Той се стремял да 

осъществи мисията си.  

Ямуна: Но понякога с проповедническа цел ние развяваме флага на щастието.  

Тиртха Махарадж: Единствено с цел пропаганда.  

Още няколко бележки по последния ти въпрос – как да не бъдем подмамени? 

Защото можем да изпълняваме практиката си, можем дори да имаме божествени 

видения, да усещаме чакрите си, да пробуждаме кундалини, но това е поредният трик. 

Единственият начин да избегнем това да бъдем подмамени и подведени е да имаме 

пълна вяра и изцяло да се осланяме на Божията воля. Стигнем ли до такова ниво на 

отдаденост и посветеност, каквото и да ни сполети, трябва да сме удовлетворени. “Ако 

си усещам чакрите – добре; ако не ги усещам – пак добре. Аз не търся резултати. Аз 

съм Твой вечен слуга живот след живот.” Това е постоянната ни убеденост, независима 

от примамливите резултати на духовността.  

 

 

 

                                                 
35

 Бхагавад Гита 16.1-3 
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9. Няма противопоставяне между историческата и митичната истина 

 

 

Ямуна: Махарадж, присъствах на една лекция по философия и лекторът 

спомена, че в Пураните са изброени двадесет и осмина Вяса, Вясадева. Бих искала да 

попитам действително ли е така, защото по такъв начин той всъщност оспори 

единствения, личността. Твърдеше, че той е колективен образ. Разбира се, нямам 

проблем да приема, че Бог е дарил вдъхновението си на множество личности, които да 

изпълнят задачата, но каква е ваишнавската визия? Ние приемаме ли множествеността 

на Вясадева? Или по-скоро се придържаме към една личност. И ако той е личност, как 

тогава са споменати двадесет и осмина Вяса в Пураните, ако това е вярно?  

Тиртха Махарадж: Това е въпрос на гледна точка. Погледнато от един ъгъл, 

виждаш ин и ян, а от друг виждаш скритата личност. Не съм изучавал всички Пурани, 

защото това на практика е невъзможно, и дванадесет живота няма да са достатъчни; 

трябва да вземем есенцията. Защото хиндуистките писания са толкова обширни, че 

всяка една идея може да бъде подкрепена в шастрите: че Брахма е Върховен, Шива е 

Върховен, Вишну е Върховен, Кришна е Върховен, Брахман е Върховен, Ганеш е 

Върховен, Лакшми е Върховна – толкова много различни върховни има. Многообразие 

от върховни! Ваишнавата е върховен … Край няма кой е върховен.  

Но виждате ли последната версия? Ваишнавата е върховният! Това е нашата 

версия. Защо? Защото Кришна е Върховният, но каршна е дори по-велик. Каршна 

означава каквото или който принадлежи на Кришна. Така че това е най-висшето ниво 

на божествеността.  

Но да се върнем на въпроса за Вяса: Вяса, това име, не е лично име, а е обща 

функция. Точно като Брахма, творецът, творческата сила. Това не е име, а титла. В 

божествената йерархия, по време на всички периоди на Ману се разпределят, мисля, 

дванадесет функции: кой е слънчевият бог, кой е Индра, кой е якша, кой е ракшас, кои 

са гандхарвите – всички тези различни служби се изпълняват от различни личности.  

Какво означава името Вяса? Съставител – който разделя и подрежда Ведите. 

Така че това е божествена функция: някой трябва да поеме грижата за ученията, някой 

трябва да се погрижи за Ведите, да разпредели познанието. И от време на време 

различни личности получават позволението да свършат това служене. За тази епоха 

Вяса е Кришна Двайпаяна. Двайпаяна означава, който е роден на остров – “двипа”, идва 

от “двипа”. И така, специфичната личност, която изпълнява задачата на Вяса в тази 

епоха, е Кришна Двайпаяна. Той е упълномощената, така да се каже, литературна 

инкарнация на Бога, Кришна. Затова той не е просто историческа личност, но е и 

митична личност. Защото историческата личност се ражда и умира. Митичната личност 

е отвъд подобни ограничения.  

И за по-висшите същества не е проблем да присъстват на лекция тук и 

същевременно да се намират в друг ашрам някъде си. За тях да се размножават не е 

проблем. Така че дори тази единствена личност, Вяса, може, ако е необходимо, да се 

размножи.  

Но всъщност това са научните версии и обяснения. Например, казват, че 

„Махабхарата” е създавана в продължение на осемстотин години. Ала по такъв начин е 

много лесно да се съсипе вярата на хората. В същото време трябва да влагаме вярата си 

в истината, не в някакви приказки – как летят жеравите. Проверете! Няма нужда да ми 

вярвате.  

Но това, което ти споменаваш, е много труден и много дълбок въпрос. Защото 

анализът убива.  

Ямуна: Обаче ако не анализираме ни наричат глупави и слепи. 
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Тиртха Махарадж: Да. Но ние имаме някои решения. Защото отвъд 

историческата, фактологична истина съществува и вътрешна, митична истина. И в 

крайна сметка няма противопоставяне между двете. Те функционират в различни 

измерения. И от едно по-висше измерение, от една по-висша гледна точка можете да 

видите какво е на по-ниското ниво, но от по-ниското никога няма да разберете по-

високото.  

Същият проблем имал Бхактивинода Тхакура. Той казал: „Ако искам да 

удовлетворя садху и кажа, че истории идват отпреди хиляди и милиони години, тогава 

учените ще ми се надсмеят, понеже ще рекат: “О, та те са само на две хиляди години.” 

Обаче ако искам да удовлетворя учените, тогава садху ще ме прокълнат. Какво да 

сторя?” Затова той представил своя собствена хронология на индийската предистория, 

която се стреми да обедини различните версии и да стигне до обща платформа, 

приемлива и за двете страни. Разбира се, това била неговата идея да помири 

традиционния и научния подход.  

Но системата парампара ни помага в това отношение. Онова, което се 

практикува и приема от нашите учители, можем да го следваме. А резултатите можете 

да проверявате в личния си живот.  

 

(следва продължение) 

 

 

 

10. Относно дебатите 

 

 

(продължава от предишния понеделник) 

 

Ямуна: Махарадж, имам продължение на въпроса. От проповедническа гледна 

точка, как би могъл човек в такава ситуация да защити истината? Например, човекът 

отсреща възразява с думите: “Вяса дори не е бил личност, той е митичен обобщен 

образ.”  

Тиртха Махарадж: О, много е лесно: “Може за теб да не е реална личност, но е 

съвсем реална за мен!”  

Ямуна: Например, аз бих отвърнала, че толкова много книги са написани от 

реални хора, но нима това ги прави по-ценни? Но бихте ли ми дали някакви идеи какво 

от проповедническа гледна точка може да направи човек в такива ситуации, когато 

науката е в противоречие с някои аспекти на нашите писания? 

Тиртха Махарадж: За дървото се съди по плодовете. Вярно е, че стотици и 

милиони хора пишат книги, но какъв е резултатът от тези книги? Настъпила ли е 

някаква промяна, някаква духовна промяна в живота на хората, които четат тези книги? 

У тези, които четат боговдъхновените книги – наистина, така се наричат и в 

християнството, „боговдъхновените книги” – промяна има, съществена промяна.  

Така че това е едното: да се отсъжда според резултата. Второто е: “Ние 

приемаме, че вие имате различно виждане. Но моля вие също приемете, че и ние имаме 

различно виждане. Защото това е неутралният научен подход. Аз имам една версия, 

една гледна точка, ти имаш друга.” Проповедникът трябва да е информиран, добре 

информиран. Но не е необходимо да знаем всички подробности по всички въпроси, 

защото умът на човешките същества дъно няма. Те ще измислят въпроси до безкрай. 

Така че няма нищо лошо ако понякога се налага да кажем: “Не знам!” Защо?! Бог е 

този, който знае всичко. Обаче трябва да сме информирани.  
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Но сами виждате, че това тъй наречено проповядване обикновено е битка. 

Защото хората искат да докажат правотата на своето виждане над другия. Точно както 

религиите се бият заради принципите си: чий Господ е по-силен. И преди е било по-

лесно да се отсъди, защото армиите се сражавали под знамената на различни богове и 

който спечели войната, неговият Бог е по-силен. Сега сме малко „по-културни” 

понякога, така че се сражаваме във философски дебати, стремейки се да докажем чия 

версия и чий Бог е по-силен. 

Но има един добър съвет. Глупаците не спират да се карат и да спорят, докато 

мъдрите продължават със своята садхана. “Щом такова е твоето виждане, много 

хубаво! Обаче аз имам да свърша малко работа.” Защото аргументацията край няма.  

При все това имаме още един шанс – да изчакаме другият да умре. Тогава той 

ще рухне: “О, сгрешил съм! Сега Вяса идва към мен като една личност, не като 

двадесет и осем.” Така че окончателният отговор е наш. Дебат има когато съществува 

вероятност да изгубя; когато няма вероятност да изгубя, няма и дебат.  

Ямуна: Но обикновено човек спори когато има някаква надежда да победи.  

Тиртха Махарадж: Това е безнадежден случай.  

Ямуна: Защото, Махарадж, победата и загубата също са относителни. 

Например, Сократ е изгубил процеса пред атинския съд.  

Тиртха Махарадж: Обаче всички говорят за Сократ, а не за съда. Така че…! 

Ако изгубиш, печелиш.  

Ямуна: Ако изгубиш за славна цел. 

Тиртха Махарадж: Разбира се! Ако изгубиш, печелиш. Губещият винаги 

печели.  

 

 

 

11. Очевидното и скритото божествено послание 

 

 

Най-напред трябва да кажа „Благодаря” на всички ви затова, че дойдохте, 

защото по този начин ми давате възможност да служа, да си спомня какво съм чул и 

научил от моите учители. И да изложа едно много съществено послание още в началото 

на тази лекция: ако искаме да формулираме какъв е истинският смисъл на живота, 

накратко – той е, че трябва да живеем за някой друг. За другите. И ако вие ми давате 

шанса да живея за вас, аз се чувствам много щастлив и удовлетворен.  

Ние винаги сме под някакво влияние. Някой път под позитивно влияние, друг 

път под негативно влияние. Някой път сме под влияние на слънцето, друг път сме под 

влияние на…? 

Някой: Луната. 

Тиртха Махарадж: … мрака. Но всъщност, щом споменавате слънцето и 

луната, можем да кажем, че това са два типа въздействие, два типа познание – 

слънчевото съзнание и лунното съзнание. Какво е слънчевото съзнание за повечето 

хора?  

Ямуна: Мъжката сила. 

Тиртха Махарадж: Да. Мъжкият аспект. А какво е лунното съзнание?  

Ямуна: Женският аспект. 

Тиртха Махарадж: Да, това е женският аспект. Слънцето е очевидното, луната 

е скритото. Можем да кажем, че слънцето е откритата божественост, а луната – 

мистичната божественост. Кой е нашето слънце?  

Ямуна: Кришна. 



 79 

Тиртха Махарадж: А кой е нашата луна?  

Харилила: Радха. 

Крипадхам: Гурудев. 

Ямуна: Махапрабху.  

Тиртха Махарадж: Виждам, че слънцето е ясно за повечето от вас. А луната е… 

според вкуса. Обаче всъщност това не е казино: дали така, дали иначе. Не, това е 

философия. Луната е благотворящата луна и това е Махапрабху. Така че или сте под 

въздействието на ясното слънце, на слънчевата светлина – кришна сурия сама мая хая 

андхакара
36

 - „Кришна е като слънцето, а илюзията е като тъмнината.” А където е 

слънцето, там тъмнината вече няма власт. Това е очевидното божествено послание. Ала 

Махапрабху донесе специално, скрито послание. Бог Чайтаня живя преди малко повече 

от петстотин години на планетата Земя. Той донесе много специално послание, а 

самият Той е уникална комбинация от мистицизъм и открито движение. Защото това са 

трите степени на духовната практика: нещо съвсем очевидно, като движение, в широк 

спектър; другото е в по-малък мащаб, като мисия; а третото е тайната скала – 

мистицизма, мистичните кръгове. Затова можем да кажем, че или сте под влиянието на 

слънцето – очевидната, обща религиозност – или сме под влиянието на някакъв 

мистичен процес – божествената алхимия, как да се превръща грубият метал в злато.  

Кой процес бихте искали да следвате – общата религиозност или един мистичен 

процес? Какво предпочитате? Защото винаги се намираме под влияние – било то 

божествено или материално. Изборът не се прави само веднъж в живота. Изборът е ден 

след ден, решението се взима всекидневно. “О, мой Господи, днес ще посветя времето 

си на илюзията.” Не! 

 

 

 

12. Как да служим на висшестоящите 

 

 

За да постигнем някакви добри резултати трябва да сме кротки. Трябва да сме 

под контрол. Още един израз, който не ни се нрави. “Контрол? Някой да ме 

контролира, о Боже мой?! Искам свобода!” Но контролът е много благоприятен за 

духовните практики. А тук научаваме за три различни типа контрол: 

“Дева-двиджа-гуру-прагя-пуджанам шаучам арджавам брахмачариям ахимса 

ча шарирам тапа учяте – Въздържанието на тялото се състои в обожаване на 

Върховния Бог, на брахманите, на духовния учител, на по-възрастните – например 

бащата и майката – и в чистотата, простотата, целомъдрието и ненасилието.”
37

 

Силно! И така, как да се контролира тялото? Това е начинът да се контролира 

тялото. Може да си мислим в началото, че контрол над тялото означава определени 

строги правила. Обаче първият принцип в контролирането на тялото е: обожавай Бога. 

Всички останали правила и предписания идват след това. На първо място обожавай 

Върховния Бог – дева; след това двиджа, два пъти родените, брахманите. Значи 

обожавай Бога и обожавай Неговите слуги, Неговите представители – гуру, обожавай 

също така и духовния учител. Как да се обожават брахманите? Как обожаваме 

брахманите, свещенослужителите? 

Яшода: Като слушаме и следваме напътствията им. 
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Тиртха Махарадж: Това е много хубаво, но те трябва и да ядат нещо. Говорят, 

наставляват, а ние слушаме много внимателно. Обаче те също трябва да получат нещо, 

за да се нахранят, нали?  

Ямуна: Дарения. 

Тиртха Махарадж: Да. Според класическата ведическа традиция, трябва да 

даряваме крави на свещенослужителите, при това милиони. Много добре! Ако 

подарите крава тук, на храма, бхактите ще останат „очаровани“. Но ако дарите парче 

земя на село, малко злато, малко зърно и някаква храна за животните, тогава те ще 

бъдат доволни. Иначе ще създадете главоболия. Затова трябва да сме достатъчно 

разумни как да служим на висшестоящите, на нашите свещенослужители.  

Но като споменахте даренията... Понякога ние се опитвахме да даваме на 

Гурудев дарения. Понеже бях брахмачари, аз не бях ангажиран с изкарването на пари, 

но други се стараеха да поемат тази част от служенето. Веднъж ги чух да разговарят: 

“Не давайте твърде много на Гурудев.” Обаче защо? Защото ако получи голяма сума, 

той ще я запази за мисията, няма да я ползва за себе си. Затова малко по малко. Тогава 

може да си купи – кой знае – да речем, фъстъци и да си хапне. Някой трябва да се 

грижи за насъщните нужди и на светите хора. 

Например, веднъж Гурудев беше гладен. Това се случва дори на духовните 

учители! И така, той каза на матаджите: “Можете ли да сготвите нещо?” Разбира се, 

те веднага наскачаха и започнаха да дрънчат с тенджерите. А Гурудев си влезе в стаята 

да мантрува. И мантруваше, и мантруваше, и мантруваше. След един час много 

смирено отвори вратата: “Нещо случва ли се в кухнята?” Те казаха: “Да, да, ще сме 

готови след половин час.” Тогава той попита: “Защо не ми казахте?” “О, Гурудев, не 

искахме да смущаваме твоето мантруване.” “Ха! Ами, много хубаво...” 

Така че понякога служете и на основните нужди. Не си мислете, че Кришна, 

Махапрабху и Гурудев са толкова неземни, че не се нуждаят от нищо.  

И така, служене на висшестоящите: на първо място на Бога, на представителите 

на Бога, на духовния учител и на родителите. Те се считат за по-старши. Те са нашите 

духовни авторитети и ние трябва да им осигуряваме онова, от което се нуждаят. 

Патрам пушпам пхалам тоям
38

 на Бог – малко вода, листа и цветя; храна и дарения на 

брахманите, послушание на духовния учител и практическо служене на родителите. 

Това са основните, най-първи фактори за овладяване на тялото. Защото ако служите на 

Бога, на брахманите, на родителите си, по естествен начин тялото ви ще е заето в 

служенето.  

 

(следва продължение) 
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13. Чистота, простота, целомъдрие и ненасилие 

 

 

(продължава от предишния брой) 

 

“Въздържанието на тялото се състои в обожаване на Върховния Бог, на 

брахманите, на духовния учител, на по-възрастните – например бащата и майката – 

и в чистотата, простотата, целомъдрието и ненасилието.”
39

 

Има още някои специфични правила и препоръки. Чистота, шаучам. Чистотата е 

близо до божествеността. Казва се, че с мръсни ръце не можеш да влезеш във 

Ваикунтха. Затова трябва да бъдем чисти, непокварени – не само в тялото, но и в ума и 

сърцето си. Това се нарича чистота или незамърсеност. 

След това простота. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура казва: “Религията е 

простота.” Помислете върху тази дефиниция: религията е простота. Защо? Нашите 

умове са толкова преусложнени. Толкова е трудно да се намери правилното решение. 

Ала онези, които имат простодушни сърца, винаги ще избират верния път, затова тази 

вътрешна простота трябва да се практикува.  

И брахмачариям, целомъдрие. Всъщност какво означава брахмачариям? 

Някой: Съхраняване на сексуалната енергия, трансформирането й и 

използването й за нещо по-духовно и възвишено. 

Тиртха Махарадж: Много добре. Правилно. Благодаря Ви. А превод дума по 

дума? Защото това, което Вие така добре описахте, е значението. Брахма-чарати. 

Брахма означава “Бог, божественост”; чария значи “да следваш”. Така че тези, които 

следват пътя на Бога – те са брахмачарите. Не е достатъчно просто да се въздържаш от 

секс. Животните през по-голямата част от годината се въздържат от секс. При все това 

не ги наричат брахмачари. Защото да следваш Божията пътека, да живееш според 

Божиите закони, да живееш според Бога – това е истинското значение на брахмачария. 

Да използваш сексуалната си енергия подобаващо – това е вторичното значение на 

брахмачария; първото е – следвай пътя на Бога. И дори тези, които имат деца, които 

живеят в семейства, могат да бъдат много добри брахмачари – ако вървят по Божията 

пътека.  

Брахмачари е славата на света. Него уважават всички Веди, той озарява 

вселената. Така че това е много високо почитан обет, отречение.  

Инак това, което Вие споменахте, е много точно – че ако извисим тази енергия, 

която в повечето случаи се пилее на по-ниските чакри, ако я издигнем на по-високо 

ниво, тогава можем да използваме същата енергия в много по-висш, много по-

разгърнат смисъл.  

И накрая е споменато ахимса – ненасилие. Това е контролът на тялото. Бъдете 

умиротворени, избягвайте насилието. И не само в грубия смисъл -  да не излизате вън с 

тояга в ръка, пребивайки хората наоколо си – но също и в по-фин смисъл: да не 

уязвявате другите. Недейте да използвате съхранената си сексуална енергия – понеже 

сте велики брахмачари – да мачкате останалите. Така че ненасилието също е от 

жизнена важност.  

А каква е дефиницията за ахимса?  

Ямуна: А-химса, не-насилие. Ненасилие в действията, мислите и думите. 

Ненасилие също и в храната. Храна, която не е свързана с убиването на други живи 

същества.  
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Тиртха Махарадж: Правилно. Ахимса е парам-дхарма. От изключителна 

важност е. А позитивната дефиниция за ахимса е не просто да се въздържате от 

насилие, но и да подпомагате духовния напредък на другите.  

Всички тези различни фактори са елементи на контрола над тялото. Служете на 

Бога, служете на представителите Му, следвайте духовния учител, бъдете чисти, бъдете 

непорочни, владейте се – това лесно ли е?  

Дамодар: Не. 

Тиртха Махарадж: Е, не е чак толкова трудно. Или поне можем да кажем, че е 

просто, защото трябва да следваме няколко неща и ще постигнем контрол над тялото. 

 

 

 

 

14. Не настоящите грешки, а бъдещите перспективи 

 

 

 

“Анудвега-карам вакям сатям прия-хитам ча ят свадхяябхясанам ваива ван-

маям тапа учяте – Въздържанието на речта се състои в изричането на думи, които 

са истинни, приятни, благотворни и не притесняват никого, а също и в редовно 

цитиране на ведическата литература.”
40

 

Предишният стих касаеше тялото или дейностите; сега този стих е за думите, за 

това как да контролираме речта. Да казваме истината. Това лесно ли е? 

Гиридхари: Не винаги.  

Някой: Да. 

Тиртха Махарадж: Обикновено това са отговорите: „да” или „не”. Да, лесно е; 

не, не е лесно. Мисля, че верният отговор е някъде по средата. Трябва да се 

придържаме към истината, но понякога можем да сме милостиви.  

Някой: Да бъдем дипломатични. 

Тиртха Махарадж: Ами, Чанакя Пандит казва: “Никога не се доверявай на 

дипломат.” Така че ако се държим като дипломати, ще пожънем недоверие. Но можем 

да сме дипломатични в такъв смисъл, че да сме милостиви към другите, не винаги да 

разбулваме истината. Защото, ако духовният ни учител, например, ни разкриеше 

истината за нашата позиция, ако винаги ни казваше истината, тогава какво би станало?  

Ямуна: Той ще ни обезсърчи. 

Манджари: Аз не бих имала сили да понеса това, да оцелея. 

Тиртха Махарадж: Наистина ли? Хубаво е да знам. Но защо? Толкова ли е 

смазващо? Аз не мисля така, защото гуру не говори за настоящите ви грешки, а описва 

бъдещите ви перспективи. А ако нашият гуру ни разкрие бъдещата ни роля в духовния 

живот, ще бъдем вцепенени и смазани от тази висша визия.  

Мистицизъм означава, че трябва да сложим много тънък, много фин воал около 

и пред истината. Просто, за да бъдат всички спокойни. Ако изведнъж бъдат разкрити 

всички истини, това би съсипало повечето от участниците.  

Но както и да е, нека сега останем на темата. И така: да казваме истината, и то по 

приятен начин. Това вече е трудно. Да кажем истината – това не е толкова трудно, 

просто да смачкаме другия човек с „истината”. “На́ ти един в носа с моята истина!” Но 

да го направиш красиво, да кажеш истината по такъв начин, че човекът отсреща да е 

радостен да я чуе – това е истинското изкуство. И думите ви да са благотворни! Значи 
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дори със словата си трябва да служите на благото на останалите, без да ги дразните. 

Нека хората остават удовлетворени. И цитирайте или пейте мантрите, Ведите. Това е 

контролът над речта. 

Въпрос на Ямуна: Ако знаеш истината и знаеш, че някой жадува за истината, 

но не му я кажеш, отговорен ли си за това?  

Тиртха Махарадж: Мисля, че искаш да ме надхитриш, Ямуна. Защото ако кажа 

„да”, ще викнеш срещу мен: “Тогава дай ми цялата истина!” Така че по-добре да не 

отговарям на този въпрос.  

Ямуна: Това пак спада към категорията задържане на истината. 

 

 

 

15. Черната змия 

 

 

Има само още един тип контрол, който трябва да следваме, и това е контролът 

над ума: “Манах-прасадах саумятвам маунам атма-виниграхах бхава-самшуддхир итй 

етат тапо манасам учяте – А удовлетворението, простотата, сериозността, 

себеконтролът и пречистването на собственото съществуване са въздържанията на 

ума.”
41

 

Това са трите нива на съществуване – действията, думите и мислите. А 

следващият текст казва: “Това тристранно въздържание, извършвано с 

трансцендентална вяра от човек, който не очаква материална изгода, но го прави 

единствено заради Върховния, се нарича отречение в доброто.”
42

 

И така, този саттвичен тип контрол е много подробно описан. Много пъти 

обсъждаме, че най-вероятно умът е това, което най-трудно се поддава на контрол. Но 

има един много ефективен метод – обичта. Ако обичаш някого, да речем Кришна, ти 

много често мислиш за Него, възхваляваш Го, извършваш някакво практическо 

служене за Него – по естествен начин. Тази връзка ни помага да овладяваме комплекса 

ум-тяло.  

Съгласни ли сте, че в крайна сметка Кришна е инструментът за контрол?  

Крипадхам: Да. 

Тиртха Махарадж: Да. Нека попитаме по-възрастните гопи във Вриндавана 

дали са съгласни, че ако мислиш за Кришна това е най-добрият контрол за тялото, ума 

и думите. Защото веднъж из Вриндавана плъзнала вест: че се появила  много опасна 

змия. Черна змия. И хватката на тази змия била толкова силна, че когото обвие, бил 

загубен. Този слух се ширел особено сред младите гопи, младите девойки във 

Вриндавана. И те си фантазирали – колко ли е опасна тази змия, колко ли е голяма, 

дали има и отровни зъби? Представяли си – каква ли е тази змия?! И започнали да си 

мислят и да медитират върху змията толкова много, че тя наистина се появила във 

Вриндавана. И не била само една змия, ами две! Змията имала много специална 

характеристика. Истинските змии винаги имат корони на главите. По змиите има 

скъпоценни камъни. И змиите се движат в извивки. Понякога изглеждат досущ като 

вълни. Доближават ви без всъщност да се движат. И само щом докопат жертвата си, 

никога не я изпускат.  

Младите гопи търсели змията. Къде ли да я открият? “Само да можех да зърна 

скъпоценностите, отблясъка на брилянтите върху главата на змията…!” Изпитвали ли 

сте някога това усещане – когато знаете, че нещо е опасно, но въпреки това го търсите? 
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Искате да вкусите илюзията. “Знам, че илюзията е опасна, но въпреки това… Я да 

проверя – наистина ли е така или не.”  

И така, младите гопи търсели змията. Вървели под сенките на вриндаванските 

дървета и търсели змията. Не щеш ли, зърнали някакъв отблясък. Особена светлина 

всред сенките! “О, може би това е короната на змията?!” Опитали се да се доближат. 

Тогава видели не една змия, а две змии. Черни, заоблени, дълги, а някъде към края им 

сияят прекрасни скъпоценности. Доближили се още. И много странно, те не пълзят по 

земята, а някак са по-нагоре и в много специална поза! Сякаш държат флейта. И тъй, те 

идвали все по-близо до змията, всъщност до змиите, защото те винаги са две. И когато 

се приближили, змиите просто ги... прегърнали.  

Не мога да разкажа историята нататък. Но можете да си представите кой бил 

черната вриндаванска змия. И разбира се всички тези млади девойки, които срещнали 

черната змия тази нощ, много бързо разпространили новината. В сенките Кришна се 

движи като змия. Но денем се държи като млад пастир. А медитацията на младите 

момичета – мислите, думите и дори действията – била винаги насочена към Кришна. Те 

мислели за Него: “Кога ли отново ще видим змията?”– това е Вриндавана нощем. А 

Вриндавана денем е: “Кога ще срещнем отново младия пастир?” Мисли. Думи – те 

винаги говорели за този Кришна. Действията им били под контрол, тъй като живеели в 

домовете на майките и бащите си. А знаете, че родителите много внимателно се грижат 

за младите девойки, не им позволяват да тичат тук и там, да мислят за това и онова, и 

да говорят безсмислици за някакви си змии. Когато Кришна излизал да пасе кравите, на 

младите девойки било забранено дори да Го гледат как преминава. А по-възрастните 

гопи, майките, заключвали и залоствали всички врати да не би девойчетата да се 

втурнат на улицата да гледат преминаващия Кришна. Но знаете, ако искаш да 

контролираш едно дете, не е достатъчно да кажеш: “Не!” Трябва да дадеш някакво 

обяснение. А как се контролира дете? Като го изплашиш. Възрастните гопи казвали: 

“Не, не, не, не може да излизате, защото вън има много опасна змия. Вън има много 

отровна, черна змия. Така че никакво излизане.” Тогава сърцата на гопите били 

разбити: “Да, но ние искаме да се срещнем с тази змия.”  

Така че в общ смисъл можем да се съгласим, че съсредоточаването върху Бога, 

мисленето за Кришна е най-добрият тип контрол. Но в специални случаи възрастните 

гопи не биха се съгласили с тази визия. “Аз мисля за Кришна!” “Я по-добре мисли как 

да направиш изварата или киселото мляко.” “Искам да Му служа с тяло, ум и слова!” 

“Престани, не може да излезеш. Вън има змия.”  

Така че контрол на елементарно ниво чрез мислене за Кришна и липса на 

контрол чрез мислене за Кришна на по-висше ниво – и двете са правилни и възможни. 

Какъв тип контрол избирате – елементарен или по-висш? По-висш? Пазете се от змии! 

Това е моят съвет.  

Манджари: Защо възрастните гопи не позволявали на младите да гледат 

Кришна? 

Тиртха Махарадж: Защо, защо, защо? Ще разбереш като станеш възрастна 

гопи.  
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16. Маунам 

 

 

Въпрос: Бихте ли повторили отново начините за контрол над ума?  

Тиртха Махарадж: “Удовлетворение, простота, сериозност, себеовладяност и 

пречистване на съществуването.”
43

 Всъщност, казано е “сериозност”, но оригиналната 

дума е “маунам” – маунам означава да запазиш мълчание. Защо? Защото говорейки 

прекалено много, губиш енергията си. Това е единият начин да загубиш енергията си – 

да говориш твърде много. Другият начин няма да го споменавам сега. Така че не бива 

да говорим глупости. А глупости са всичко, което не е свързано с Кришна. Можете ли 

да ми посочите такова нещо? Значи можем да си говорим каквото си щем – ха-ха!  

Както и да е, ако няма наистина подобаваща тема, която би подпомогнала 

самите нас и останалите в духовния напредък, не трябва да говорим, трябва да мълчим 

– това е истинското значение на маунам. Запазвай мълчание за света и бъди 

красноречив оратор за по-висшия свят. Ако неспирно славим Бога, това означава, че 

мълчим. Това е истинската маунам – винаги да възхваляваме.  

Въпрос на Камен: Вътрешният диалог също ли се счита за маунам? 

Тиртха Махарадж: Да, може да се каже. Иначе как се генерира звукът? Чрез 

вибриране на гласните струни или чрез удряне на нещо, нали? Това произвежда шум, 

издава звук. Обикновено всички звуци се пораждат така – има някакъв сблъсък на 

енергии, тогава се проявява звукът. Но вътрешният звук е различен. Вътрешният звук 

се нарича анахата. Анахата  означава „неударен звук”. Анахата е резониращият от 

само себе си звук вътре в сърцето. Да направим ли експеримент да чуем този вътрешен 

глас, вътрешната вибрация? Чувате ли? Не, това е трафикът вън, не се заблуждавайте. 

Но, за да доловим някакъв вътрешен звук, трябва да приложим определен метод. 

Запушете си носа и създайте по-голямо налягане в главата си. Какво чувате?  

Камен: Някакво жужене. 

Тиртха Махарадж: Много добре! Съответства на „Гхеранда Самхита”. Първо 

жужене, после биене на камбани и накрая гръм. Така е описано. Чувате нещо като 

вълни, като кръвта, циркулираща в тялото? Това се чува. Друго нещо чувате ли?  

Някой: Тишина. 

Тиртха Махарадж: Тишина. Това е за чистите сърца. Чувате и сърдечния пулс, 

нали? Ритъмът на сърцето ви, изпомпването на сърцето. Всъщност, то издава много 

специален звук в съответствие с расата на предания. Звуковата вибрация има 

специален смисъл. Криш-на, Криш-на, Криш-на. Или: Ра-дхе, Ра-дхе, Ра-дхе – в 

зависимост от вкуса. Но тъй или инак този звук анахата, този неударен резониращ 

звук, този вътрешен звук съществува, и ако практикуваме, ще съумяваме да се 

свързваме с този звук. Това е съкровеният резонанс на сърцето. Функцията на сърцето е 

да чувства. И ако посредством чувствата се свържем с Върховния, това е истинският 

мистицизъм.  

Така че вътрешният диалог на духовния човек зависи от неговата интензивност, 

от отглеждането на раса, връзката с Върховния Бог. И не е достатъчно само да слушаме 

вътрешното водачество; трябва и да го следваме. Йогите се удовлетворяват с 

божествената визия; преданоотдадените искат и да следват напътствието, което виждат, 

чуват или получават. 

Извинете ако понякога е прекалено сухо или се предава твърде много 

информация. Въпреки всичко, стремете се да следвате тези правила за контрол, тъй 

като това ще пречисти съществуването ви. А с един овладян живот можем да 
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постигнем много. Мисля, че това е съвсем практично. Най-добрият контрол е тази 

емоционална връзка. 

 

 

 

17. Просто сияй 

 

 

Въпрос на Дамодар: Когато говорихме за ненасилието вие казахте, че е насилие 

да не предаваш духовна информация ако я имаш. Защо това се счита за насилие?  

Тиртха Махарадж: Нима съм казал това? Позитивната дефиниция на ахимса е 

да подпомагаме духовното развитие на останалите.     

Дамодар: Но обратното, ако не помагаш… 

Тиртха Махарадж: Това е вид насилие, защото оставяш другите да страдат. И 

въпросът ти е защо? 

Дамодар: Защо това се счита за насилие? 

Тиртха Махарадж: Защото е насилие. Ненасилие означава да намалиш, да 

облекчиш страданието. Ако оставяш хората да страдат, това е вид насилие. Най-

малкото, ако имаш храна, а не я раздаваш, носиш отговорност. Ако имаш знание, но не 

го раздаваш, носиш отговорност. Усещате ли колко е важно това? Но знаете ли, 

духовното знание е като масло – колкото по-малко имаш, толкова повече го разнасяш.  

Крипадхам: Моят въпрос е свързан с въпроса на Дамодар. Казахте, че когато 

искаме да помогнем на другия човек, това е ненасилие. Обаче когато проповядвам 

понякога се случва да си мисля, че помагам на човека, но той се дразни или разстройва. 

Това счита ли се за насилие? 

Тиртха Махарадж: Не, счита се за липса на контрол над езика. Защото е казано: 

“анудвега-карам вакям”
44

- трябва да казваш истината, но по мил начин, така че да не 

разстройваш другите. Затова казвам винаги да запазвате един тънък воал. И трябва да 

отстранявате воала единствено когато човекът няма да се разстрои. Защото истината 

боли. Истината е тежка. Но посланието на Махапрабху е сладко: “Елате, присъединете 

се към възпяването! Танцувайте с Мен!”  

Крипадхам: Какво трябва да бъде настроението в нашето проповядване, така че 

да не извършваме насилие?  

Тиртха Махарадж: Любовта е необуздана. Защото е много мощна и неустоима. 

Но имаме само един инструмент и това е божествената любов. Тъкмо чухме, че тя е 

много необуздана и неустоима. Знаете, Арджуна и Кришна са били на бойното поле 

Курукшетра. Било е сражение! Но Махапрабху не е дошъл на бойното поле. Той не 

избива демони. Обаче възпира демоничния манталитет. И какво е Неговото оръжие? 

Оръжието Му е святото име. Какво е другото му оръжие? Другото Му оръжие е маха-

прасадам. Това в действителност са много важни фактори в духовната практика. Ако 

следваме Махапрабху и използваме тези оръжия, това не е насилие. Ако се стремите да 

убеждавате другите, това понякога може да е насилие. Но ако искате да покажете 

истината, да разкриете красотата на божествената истина – това не е насилие.  

Крипадхам: Това означава ли, че в проповядването си трябва просто да 

възхваляваме, вместо да се опитваме да убеждаваме хората в някаква истина, в която 

вярваме? 
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Тиртха Махрадж: О, за теб е достатъчно просто да запееш. Просто излъчвай 

силата си. Най-напред трябва да убедим себе си, нали? И после, ако сме убедени, 

хората ще ни следват. Така че наистина мога да кажа: просто сияй! Това е достатъчно.  

Ямуна: Каква инструкция: просто сияй! 

Тиртха Махарадж: Но за да стигне това ниво, човек трябва да се труди много 

здраво. 

 

 

18. Как да се сдобием с повече енергия 

 

 

Днес ви каним да продължим дискусията си за различните видове вяра. 

Разговаряхме за различните видове контрол – бяха споменати контрола над тялото, 

контрола над речта, контрола над мислите – и те се практикуват от онези, които са в 

проявлението на доброто.  

 “Това тристранно въздържание, извършвано с трансцендентална вяра от 

човек, който не очаква материални облаги, а го върши единствено заради Върховния, 

се нарича въздържание в доброто. Но въздържание, извършвано от гордост или за 

печелене на почит, слава и обожание се казва, че е в проявлението на страстта. То не 

е нито стабилно, нито неизменно. А въздържание, извършвано от глупост, със 

себеизтезание или с цел да унищожи или нарани другите, се казва, че е в проявлението 

на невежеството.”
45

 

Съществува идеята, че изтезавайки тялото можем да постигнем духовни 

резултати. Без съмнение, страданието ще ни донесе известни реализации. Не е ли така – 

ако нищо не се случва в живота ни, много трудно се учим. Обаче от трудностите 

научаваме много. При все това, аз имам лекото усещане, че създавайки едно позитивно 

обкръжение също бихме могли да учим. Така че нашият основен идеал не е да се 

самобичуваме всеки ден – само през ден. И ако се стремим да създаваме позитивна 

обстановка за останалите, сигурен съм, че Кришна ще хареса това служене. Няма 

значение колко си страдал, колко си изгубил, но ако помагаш на другите да са 

щастливи в Кришна съзнание, това е велико служене.  

Ала отречението е необходимо. Точната дума, използвана тук, е тапаха. Какво е 

значението на тапаха? Тап? Всъщност тап е въпрос на енергия. Смисълът е да загрее, 

да генерира топлина, да генерира енергия. Какво означава това? Отречение и 

генериране на енергия? Обикновено си мислим, че ако практикуваме някакво 

отречение, губим енергия. Ако не ям, ще отслабна; ако медитирам твърде много, 

винаги заспивам – мислим си, че губим енергия. Ала всъщност истинската тапася е да 

се генерира енергия. 

За духовния живот ни е нужна енергия, нужна ни е сила. Как да добием тази 

сила? Извършвайте тапася. Ако чувствате, че сте слаби в своите практики, в духовните 

си дейности – извършвайте тапася. Дайте обет: “Няма да ям сладкиши в продължение 

на една година.” Или: “Ще присъствам на всяко сутрешно арати.” Или: “Ще поднасям 

по няколко допълнителни кръга на Кришна.” Или каквото и да било! Такъв вид 

допълнителна практика, под формата на тапася, ще ви помогне да генерирате повече 

сила. Разбира се, в крайна сметка не ние генерираме някакви енергии, а някои енергии 

ни се дават  

Но тапася е толкова значима дума и практика, че е била първата дума, която 

Брахма е чул в тази вселена: “Тапаха. Извършвай отречение!” Защото той медитирал 
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върху темата как да сътвори тази вселена, как да я подреди и да намери обяснение за 

материалното проявление. Тогава чул това предложение, този божествен звук: “Тапаха, 

извършвай отречение и тогава ще разбереш. Така че ако искаме да разберем нещо, 

трябва да извършваме някаква тапася. По този начин ще съумеете да генерирате онази 

сила, която ще ви помогне да преминете на следващото ниво.  

А коя е най-голямата тапася?  

Кришна Прия: Да посветиш целия си живот на Кришна.  

Тиртха Махарадж: Да. А по-практически? За да изпълняваме на практика 

служенето към Кришна трябва да следваме наставленията на гуру. Това е истинската 

тапася, казвам ви. Защото докато ние решаваме как да служим на Кришна, е много 

сладостно. Съгласен ли си, Гиридхари? Но незабавно щом получим същото служене 

като задължение – ще намерим всички извинения защо да не го вършим. 

 

 

 

19. Изригваща лава 

 

 

Има една друга тапася и нашата истинска тапася е жертвоприношението на 

святото име. Ако възпяваме святото име, това е истинска, жива връзка с Бога. По този 

начин не просто генерирате своята вътрешна сила или се свързвате с някакви 

космически енергийни нива. Но най-напред енергията на вашия учител ще премине във 

вас. И не само енергията на вашия учител, а и енергията на учителя на учителя ви, и 

цялата парампара ще ви помага. А тази парампара до кого се връща най-напред?  

Някой: Кришна! 

Тиртха Махарадж: Той е втората стъпка. Първата стъпка?  

Крипадхам: Радха. 

Тиртха Махарадж: Тя е третата стъпка. Махапрабху! Ако се връщаме все по и 

по-назад, накрая ще стигнем до онзи, който е поставил началото на цялото това 

мантруване и танцуване. А Шрила Шридхара Махарадж казва, че Махапрабху е бил 

досущ като златен вулкан, изригващ лавата на екстатичните чувства. Сега седите тук и 

казвате: “Лава?! Изригвания?! Какво е това?! Това не означава нищо за мен, някакви 

твърде странни, цветисти думи!” Опитайте! Ако го постигнете, ще разберете какво 

означава тапася, каква е горещината на Златния Аватар, на златния вулкан. Тогава, по 

Неговата милост, по пътя, посочен от Махапрабху, ще можете да дойдете до Кришна, 

ще можете да дойдете до Радхарани, ще можете да дойдете във Вриндавана. Така че ако 

мантрувате – но става въпрос за истинско мантруване! – ако мантрувате, тогава никога 

не сте сами. Мнозина ще слушат, мнозина ще добавят нещичко към вашето мантруване.  

А какво се случва ако генерирате твърде много топлина, твърде много енергия? 

Прегаряне, нали? Твърде много топлина означава изгаряне. Това е което се случва 

когато четете в шастрите, че например Сати, когато била оскърбена, че баща й не е 

поканил нейния съпруг, Шива, на жертвоприношението, тя била толкова обидена, че 

започнала да извършва тапася. И насъбрала толкова много горещина, йогийски огън, 

че просто изпепелила тялото си. Ако четете подобни истории, ще разберете – чрез 

тапася можете да изгорите, можете да приключите със себе си. Това е йогийският 

начин да се напусне тялото. Не очаквам от вас да се качите на Витoша и да принесете 

тялото си в жертва в огъня. Но ако генерирате някаква сила, използвайте я в служене. 

Затова сме големи късметлии, че Кришна ни осигурява шанс за практическо служене. 

Ако генерирате сила, трябва да я използвате с някаква цел, иначе просто ще избухнете.  
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Но нашата тапася не бива да бъде тамастична – чрез измъчване на себе си или 

на другите. Веднъж един преданоотдаден пътувал заедно с Шрила Прабхупада. И 

знаете, когато сте в компанията на духовния си учител, се опитвате да се държите 

много възпитано и смирено. Нека се държим като смирени ваишнави. Така че 

преданоотдаденият мантрувал. А знаете, да мантруваш в присъствието на духовния си 

учител не е толкова лесно. Затова той мантрувал съвсем тихо. Прабхупад му казал: „Не 

чувам.” Нашият приятел започнал да шепне. Тогава Прабхупад казал: “Не чувам.” Той 

насъбрал цялата си смелост, но Прабхупад отново казал: “Не, не, не, не чувам.” Накрая 

преданоотдаденият си рекъл: “Ох, веднъж се живее! Ще го направя! Харе Кришна! 

Харе Кришна! Кришна Кришна! Харе Харе!” Тогава Прабхупад казал: “Защо ме 

притесняваш с твоето мантруване?”  

Така че недейте да тормозите другите със своята тапася. Не мъчете другите с 

мантруването си. Веднъж чух история, че един учител, садху, дошъл да разкаже за 

своите реализации. Той казал: “Аз имах даршан с моя любим Бог! Той ми каза: “Скъпи 

Мой, недей да възпяваш имената Ми.” Обикновено боговете или учителите ни казват 

да възпяваме имената. Само си представете Бог да ви каже: “Моля те, недей да 

възпяваш имената Ми.” Така че основният принцип е: недейте да притеснявате 

останалите със своите практики. Защото това е тамастично. Недейте да измъчвате 

Кришна със своето мантруване. Правете го хубаво. А как да го правим хубаво? Да 

добавим нещо. Да добавим една много специална съставка – нарича се отдаденост. 

Мама мана мандире – „Ще Те обожавам в храма на моя ум, ще Ти поднасям арати с 

водата на своите сълзи и с блясъка на очите си.” Това трябва да добавите.  

Моля ви, опитайте се да запомните тази тапася, правете служенето си и 

практикувайте по правилен начин, защото най-висшия тип енергия можем да получим 

от святото име и от святата компания на ваишнавите. Аако ви бъде делегирана някаква 

сила, моля ви, използвайте я за най-добрата цел. Кришна раздава силите, затова 

прилагайте всичките си сили в любящо приношение отново на Него, в Неговите 

лотосови нозе. 

 

 

 

20. Огънят помага, димът пречи 

 

 

Кришна Прия: Какво означава истинско мантруване? 

Тиртха Махарадж: Яшода може да каже нещо за това.  

Яшода: Аз също искам да чуя вашия отговор. 

Тиртха Махарадж: Истинско мантруване, така ли? За теб това е когато лампите 

не избухват в твое присъствие. Защо? Водата е енергия. Ако е твърде малко – няма 

резултат; ако е твърде много, ще отнесе къщата ти. Така че ако енергията е твърде 

малко – полза няма; ако има твърде много енергия - проблем. Ако държиш малко парче 

уран в ръка – нищо не се случва. Но от определено количество нататък, той просто ще 

експлодира – това се нарича атомна бомба, нали? Обаче ако тази енергия е овладяна – 

това се нарича атомна електроцентрала. А ако контролирате водната енергия, потопа – 

това се нарича водноелектрическа централа. С огъня е същото. Твърде много огън – 

това е горски пожар. Ако контролирате тази енергия, тя е в огнището ви. Огънят 

помага, димът пречи.  

Така че какво е истинското мантруване? Истинското мантруване е да се 

докоснеш до по-висшите сфери. И да удовлетвориш Кришна. Истинското мантруване е 

красива практика. Какво означава буквално джапа?  
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Дамодар: Възхваляване. 

Яшода: Повтаряне.  

Тиртха Махарадж: Да, да повтаряш тихо, почти нечуто. Това е джапа. А 

нашето мантруване на джапа е джапа-джапа. Има някои практики, които се наричат 

аджапа-джапа, мантруване без мантруване. Много интересна концепция, нали? 

Мантруване чрез не-мантруване. Чували ли сте за аджапа-джапа? Не сте. Нрави ли ви 

се идеята? Е, ако ви харесва аджапа-джапа, тогава трябва да ви харесва и апрасад-

прасад. Разбира се, съществува и позитивна версия на аджапа-джапа – когато не 

зависите от броене, допир, правене, правила, колко кръга сте измантрували, това или 

онова, а е станало постоянно. Каква е вибрацията на човешкото тяло? Колко херца? 

Седем херца е вибрацията на човешкото тяло. Мозъкът достига дори до по-ниска цифра 

в някои фази. Знаете, в будно състояние, по време на сън, в дълбок сън и в четвъртата 

фаза мозъчните клетки имат различна вибрация. Но общата вибрация на тялото е седем 

херца. Така че, минимум седем кръга на ден.  

Кришна Прия: А максимум? 

Тиртха Махарадж: Максимум? Много добър въпрос! Казва се, че с всеки дъх 

трябва да славим Бога. По колко пъти вдишвате в минута? Да сметнем, че са 

осемнадесет. Една минута – осемнадесет дъха. Колко са в един час? Пресметнете!  

Крипадхам: 1 080.  

Тиртха Махарадж: Добре! Денонощието се дели на две – ден и нощ. Оставете 

нощите, защото тогава спите. Но през деня имате около 10 800 дъха. И като се казва, че 

с всеки дъх трябва да обожаваме и възхваляваме Бога, ако не можете да сторите това, 

правете поне сто пъти по-малко. А това колко прави? 

Ядунатх: 108. 

Тиртха Махарадж: 108. Така че… Е, не бих казал, че максимумът мантруване е 

108 кръга. Колко е мантрувал Харидаса Тхакура? 172 кръга, 300 000 имена. Не се 

налага да имитирате това засега.  

Истинското мантруване е изкуство. Шрила Прабхупада казва: “Отне ми 30-40 

години да се науча да мантрувам добре, да разбера какво е мантруване.” Разбира се, ние 

не сме съгласни с това, защото той много добре е знаел какво е истинско мантруване.  

И така, истинското мантруване не е просто повтаряне на имената, а повтаряне с 

чувства. 

 

 

 

21. Настройка на резонанса 

 

 

Въпрос на Ямуна: Махарадж, тази вечер тук за пръв път са дошли някои хора, 

които практикуват йога и бих искала да попитам от тяхно име: бихте ли казали моля 

нещо за йога? Досега те са практикували асани.  

Тиртха Махарадж: Много добре. Сега ние също практикуваме асани, макар 

мястото тук да е малко тясно. Имаме ли бутилка? Не, не пластмасова, стъклена! Празна, 

и освен това една кана с вода. И така, какво означава йога? Йога означава връзка. 

Можем да кажем, че това е мистичната школа в класическата индийска философска 

традиция. Защото тя е вътрешен път. И следвайки този път, можете да извисите 

съзнанието си. Целта на йога е нашите души, с други думи самите ние, да бъдем 

свързани с Върховния източник. Ние назоваваме този най-висш източник Кришна, 

любящия Бог, и можем да установим емоционална връзка с този Върховен Бог. Обаче, 
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както ви казах, йога е мистичен процес, но същевременно е и съвсем практичен. 

Можете да продължавате да изследвате. Не става въпрос просто за вяра, а за убеденост.  

Сигурен съм, че всички вие сте чували за системата на чакрите. Чакрите са 

енергийните центрове на тялото. Колко чакри съществуват?  

Ямуна: Седем основни. 

Тиртха Махарадж: Седем основни чакри, правилно, подредени по гръбначния 

стълб. А второстепенните чакри? На практика са неизброими, милиони. Но се посочват 

около тридесет главни чакри по цялото тяло. Седемте основни чакри също са включени 

в тези тридесет. И ако извършваме практиката си, ще усетим някои промени. Целта е да 

издигнем нивото на енергията си по стълбицата на чакрите. Искате ли да видите как 

става? Добре! Ето една празна бутилка. Ако я почукате, тя издава звук, нали? Нека 

дадем на тази бутилка малко енергия. Добавям енергия под формата на вода. Когато 

дадете малко енергия на бутилката – звукът е малко по-различен. Нека добавим още 

малко енергия към системата. Различно е, нали! Да осигурим ли още енергия на тази 

система? Нека пробваме. О! Още малко енергия? Все по-големи и по-големи промени. 

Добавяте мъничко енергия, а се случват големи промени.  

Това е начинът да се настрои системата. Тялото ви е бутилката, духовната ви 

практика е водата, а различният резонанс е издигането на вашето съзнание. Това е йога. 

 

 

 

22. Преплетени заедно в мрежата на метафизичното съзнание 

 

 

Ом тат сат – три основни думи от нашата традиция. Препоръчва се да 

мантруваме, да практикуваме, да се молим с тези три думи – ом тат сат. Но за да ги 

разберем малко по-добре, нека да вникнем в тях. Какво е ом?  

Някой: Вселенският звук. 

Шямасундара: В „Мандукя Упанишад” се казва, че ом описва трите различни 

състояния на съзнанието и онова, което е отвъд тях.  

Тиртха Махарадж: Много добре. В този едничък кратък звук, ом, са трите фази 

на съзнанието?  

Шямасундара: Да, това са будното състояние, сънуването, дълбокият сън и 

онова, което е отвъд.  

Тиртха Махарадж: Да, това е четвъртата фаза. Значи ом е като код, нали? 

Други разбирания за ом?  

Ядунатх: Ом се състои от три различни букви или звука и представя Радха-

Кришна. 

Тиртха Махарадж: И? Щом са трима, Радха, Кришна и още някой е включен в 

тази система. Джива-таттва участва като трети. Каква е действителната 

последователност?  

Манджари: Кришна-Радха-джива. 

Тиртха Махарадж: Правилно. Защо? 

Манджари: Джива трябва да е последна, предполагам, а не между Радха и 

Кришна. 

Тиртха Махарадж: О, да, определено не! Но символично казано, между Бог и 

човека божествената любов създава връзката, затова Радха стои в средата. А 

буквалното значение на ом?  

Ямуна: Да. 
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Тиртха Махарадж: Да, ом означава „да”. Дори по-скоро е възклицателен знак. 

Голямо “ДА! Да, онова, което търсите, съществува!”  

На други места в „Гита” Кришна казва: “От ведическите мантри Аз съм ом.”
46

 

Значи ом е много важна част от тази традиция. Всъщност, това е предвечният звук и 

когато този звук отеква, от хаоса започва да се формира космос. Така че това е начинът 

да се въдвори ред във Вселената – звуковата вибрация. Можем да си представим 

вселенската система като сфери, вложени една в друга, и ако божественият звук отеква 

в тази сферична система, създавайки порядък, тогава коя част от човешкото тяло най-

много наподобява сфера? Главата – това е нашата малка вселена. И ако вибрирате 

божествения звук там, от хаоса ще произлезе подредена структура. Макро и микро 

космосът са свързани заедно. Каквото е отвън, такова е и вътре. Каквото е там горе, 

такова е и тук долу. Каквото е в миналото, такова и в бъдещето. Да. Всичко е свързано, 

всичко е преплетено заедно в мрежата на метафизичното съзнание.  

Ом – това е изначалният звук, сътворяващ порядъка във вселената, във външната 

вселена, затова ако резонирате, ако пеете ом, това ще внесе ред и във вашата лична 

вселена, в мозъчната вселена.  

Упанишадите отделят много внимание на мистичното тълкувание на ом.  На 

практика всички мантри са разгърнати от ом. Това се нарича пранава омкара. Кара 

значи звук или буква. Така тези три плюс един аспекти на ом са голяма мистерия в 

хиндуистката философия. Можем да идентифицираме там трите гуни, трите Веди, 

можем да идентифицираме трите главни божества – Брахма, Вишну и Шива. 

Обикновено система, структурирана върху три крака, е много стабилна. А полу-звукът, 

божествената резонанта “мммм” е добавена към А-У-М, за да обозначи божествеността 

всред звуците.  

В коя мантра най-често използваме ом?  

Ямуна: Ом агяна тимирандася… 

Тиртха Махарадж: Да. Към кого е обръщение тази мантра?  

Ямуна: Към Шри Гуру. 

Тиртха Махарадж: Да, към духовния учител. И понеже разбрахме, че ом 

означава „да”, нека това винаги да ни напомня, че на Гурудев трябва да казваме „да”. 

“Да, Гурудев! Ом.” Така че, имайте го предвид.  

Шямасундара: Гурудев, когато говорехте за Кришна, Радха и джива-таттва, 

аз си мислех за Баларам. Чувал съм, че Той е като основата, върху която съществува 

всичко.  

Тиртха Махарадж: Къде е Той? 

Шямасундара: Къде е Той? Навсякъде! 

Тиртха Махарадж: Не, не, не, това е твоят въпрос. Ако ом е Радха, Кришна и 

джива, тогава къде е Баларам, нали? 

Шямасундара: Да! Дали джива има нещо общо с Баларам…? 

Тиртха Махарадж: Не. Е, джива има нещо общо с Баларам защото джива са 

слушащите. Понеже кой е Баларам? Той е Гурудев! Той ни казва: “Ом”, нали? Шри 

Гуру е активният принцип на шастра. Писаните шастри казват: “Оммммм…” – 

Упанишадите, тълкуванията, това, онова. Но кой ще ни обясни това, кой ще го 

превърне в реалност в живота ни? Това е живата шастра, ходеща на два крака. Джива 

– това е ученикът, това са хората като цяло, които трябва да разберат, че връзката 

винаги е жива. Само дето ние не я долавяме, това е проблемът. Иначе нея винаги си я 

има.  

 

                                                 
46

 Бхагавад Гита 7.8 



 93 

 (следва продължение) 

 

 

 

23. Петата нота 

 

 

(продължава от предходния брой) 

 

Понякога смятат ом за биджа-мантра. Биджа означава коренна мантра. Но ом 

всъщност е по-дълбок от една обикновена биджа-мантра. Наричат го още веда-мата, 

или майка на Ведите. Значи каквото и знание да се съдържа във Ведите, в есенциален 

вид то присъства и в ом. Както вие дадохте тълкувание на този код – Кришна, Радха и 

джива – в действителност това е същината на цялата ведическа наука. Съществува Бог, 

съществувате вие и съществува връзка между вас и Върховния. И природата на тази 

връзка е любяща. Да го кажем съвсем простичко, накратко – ом.  

Понякога ваишнавите се боят да пеят ом: “О, това е само за йогите, това е 

безличностна концепция за Бога.” Но нима е така? Не мисля. Зависи от вашето 

съзнание какво извличате от този звук.  

Това същинско семе на Ведите сетне се развива в Гаятри-мантрата. А след това 

във Ведите, в Упанишадите, в Пураните и т.н. – то е необятно! От едно малко семенце 

излиза цялото дърво, наред с клоните и плодовете. Впрочем, какво е Гаятри-

мантрата?  

Шямасундара: Ами, Кришна казва в „Гита”, че сред поезията Той е Гаятри, но 

има много гаятри.  

Тиртха Махарадж: Да. Гаятри всъщност е една от метриките на санскритските 

стихове. Но става дума за нещо друго, за нещо повече. Например, в първия стих на 

„Шримад Бхагаватам” откривате Гаятри-мантра. Защото в края на първия стих се 

казва: “Сатям парам дхимахи – Елате, медитирайте върху Върховната Абсолютна 

Истина!” Когато има покана за медитация, това се нарича Гаятри-мантра. И тъй като 

разбрахме, че ом е много кондензирана форма на медитация, можем да разберем, че 

няма разлика между ом и Гаятри.  

А щом на практика първият звук в „Шримад Бхагаватам” е възхвала на ом и 

покана за медитация, какъв е последният стих в „Шримад Бхагаватам”? Той е възхвала 

на святото име. Така че цялото това писание се стреми да фокусира нашето внимание 

как да медитираме над Върховната Абсолютна Истина, възпявайки Неговите имена. 

Затова „Бхагаватам” е нашето писание.  

Ямуна: Махарадж, не запомних, ом ли е звукът от флейтата на Кришна или 

Гаятри е звукът от флейтата на Кришна?  

Тиртха Махарадж: Някакви мнения? 

Кришна Прия: Би трябвало да е Гаятри.  

Рукмини: Но нали те са едно и също?  

Тиртха Махарадж: В един смисъл да.  

Харилила: И двете са много строги и сериозни, и никое не ми звучи като 

флейта.  

Тиртха Махарадж: Зависи и от способността за слушане. Но Гаятри е звукът от 

флейтата на Кришна.  

Ямуна: Защо? 

Тиртха Махарадж: Защото това е начинът да бъде омаян света. Гаятри е 

медитация. Ако свириш музика, това е вид медитация, нали? Навлизаш в друга сфера. 
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Идваш от София и попадаш в някой бхаджан, който е божественото царство. Сякаш 

вълшебен килим те отнася на друго ниво на съзнание. Така че изпълняването на 

музиката на предаността е вид дълбока медитация. Онова, което си неспособен да 

изречеш с думи, лесно можеш да го изразиш с песен.  

Това означава, че когато Кришна свири на флейтата си, Той медитира, нали? И 

каква е Неговата медитация? С флейтата могат да се издават множество различни 

звуци. В началото може да си помислите, че Кришна е виртуозен свирец на флейта, 

вибриращ многообразие от звуци. Ала всъщност, когато навлезе дълбоко в Своята 

медитация… Е, когато не е потънал надълбоко в медитацията си, звукът на флейтата 

Му се лее. И дори това е толкова могъщо, че сътворява и омагьосва материалните 

вселени. Божествената Ганг докосва планетата Земя. Божественият звук на флейтата, 

вълните на този звук изпълват безброй вселени. Когато сякаш си играе, без да навлиза 

още в дълбокото, Той изсвирва многообразие от мелодии, звуци и ритми. Затова 

листата на дърветата трепкат. Затова животните замръзват неподвижни, а от очите на 

елените потичат сълзи. Затова звездите и планетите остават в орбитата си.  

Но когато Кришна започне да навлиза дълбоко в Своята флейтова медитация, 

многообразието от звуци секва. Накрая само едничък звук излиза от флейтата на 

Кришна и това е петата нота. Тя е същината.  

Помислете сами каква ли може да е неотклонната медитация на Кришна. 

Ядунатх: Това свързано ли е с определен тон от гамата? 

Тиртха Махарадж: Да.  

Ядунатх: Ла ли е? 

Тиртха Махарадж: Малко по-различно е. Не пресмятаме по западната гама, а 

по източната. 

 

(следва продължение) 

 

 

 

24. Кодовете са скрити 

 

 

(продължава от предходния брой) 

 

И така, ом тат сат. Ом – това е началото.  

Тат – какво означава тат?  

Някой: Това. 

Тиртха Махарадж: Онова. Този красив стих от Риг Веда: “ом тад вишнох 

парамам падам сада  пашянти сураях…”
47

 Ом тад вишнох – да, онази върховна обител 

на Бог Вишну е визията на сурите, на светите личности. Те винаги виждат лотосовите 

нозе на Върховния Бог като закрилящ щит над главите си. Защото ние искаме да 

виждаме Кришна като защитник на Неговите предани. И макар Той да е там, високо 

горе, при все това е и тук, съвсем близко.  

И накрая сат описва принципа на съществуването. И така: ом – съзидателният 

звук; тат – Върховният; и сат – съществуването, животът, истината. Ако говорим за 

това е много сухо – ом тат сат, много сухо. Но ако кажете „Джай Радхе!”  в това има 

повече емоции, повече чувства.  

                                                 
47

 Риг Веда 1.22.20 
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Тези три звука описват онази върховна същина, която всички ние търсим. И 

защо това е споменато в края на дискусията за гуните? Много пъти Кришна казва, че 

всеки в този материален свят е във властта на гуните. И “тази Моя божествена енергия, 

мая-шакти, на практика е невъзможно да бъде преодоляна.”
48

 Научихме, че всичко е 

под контрола на гуните; след това са споменати трите звука – за да ни напомнят, че е 

възможно да се измъкнем от властта на илюзията. Три гуни – три звука. Те са тук, за да 

ни припомнят. 

Например, вие сте големи късметлии. Кажете ми някои думи на български, 

които съдържат ом.  

Манохари: Лом. 

Харилила: Омагьосвам, омайвам. 

Ямуна: Махарадж, но също и омраза.  

Тиртха Махарадж: Това е ом-раса. Не си пасват заедно! Теоретична медитация 

и раса… Това е расабхас
49

 – ом-раса. Обаче - момче! 

Друг: Момиче! 

Тиртха Махарадж: И толкова много други! Така че по колко пъти произнасяте 

ом в живота си! Добавете малко съзнание – към „Лом”, към „момче” и тогава това ще 

ви помага да си спомняте. И можем да научим много от децата. Когато викат баща си, 

какво казват? Татко!  Ом тат. Татко.  

Ямуна: Къде е тук ом? 

Тиртха Махарадж: Вече прескочихме на тат! Ом тат сат. Тат-ко. Толкова 

сме щастливи да чуем това обръщение. То е като карнамрита, нектар за ушите – татко.  

Ами сат?  

Харилила: Може би сутрин идва от сат? 

Тиртха Махарадж: Ако си мантруваме кръговете - да; ако не мантруваме, 

тогава идва от мрак.  

И така... кодовете са скрити. Разкрийте тайните. Ом тат сат – тези слова 

винаги присъстват, за да ви напомнят. Божественият звук, изначалният извор; след това 

Бог, който е малко отдалечен от хората, понеже е Върховен, трансценденталният 

Господ; и сат, основният принцип на съществуването, което е истинно. Животът 

съществува. Животът идва от живот. Ако виждаме в тази материална равнина живот, 

значи би трябвало в основата да лежи истински, жив принцип. Затова когато Нароттама 

даса Тхакура казва: “сеи врата сеи тапа сеи мора мантра джапа – О Рупа Госвами, ти 

си моята тапася, ти с моята мантра, ти си моята джапа, ти си ми всичко, дори самият 

ми живот”
50

, това не е просто поетичен израз, но такова е истинското значение – че 

всичко произтича от божественото, от Него, защото Кришна е жив Бог и затова е 

възможен живот на планетата Земя. “Радха-кришна прана мора – Вие сте моят живот 

и моята смърт.”
51

 Така че дори в поезията е скрита много дълбока философия.  

Въпрос на Кришна Прия: Говорейки за връзката с Бога, понякога се чувствам 

много близо до Бог, а понякога много далеч. Кое е правилното отношение и какво 

причинява тези различни настроения?  

Тиртха Махарадж: Той винаги е много близо до теб. Но понякога ти си далече 

от Него. Причината за различните настроения е един специален вид енергия, нарича се 

мая. Защото маха-мая разделя – тогава си много далеч; йога-мая събира – тогава си 

близо.  
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 Бхагавад Гита 7.14 
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 Нехармонично смесване на вкусове 
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 Цитат от песента “Шри рупа манджари пада” от Нароттама даса Тхакура 
51

 Цитат от песента “Сакхи вринде вигяпати” от Нароттама даса Тхакура 
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25. Буря и покой 

 

 

Въпрос: В йога практиките е подходящо да се пее ом в началото и в края, за да 

се успокои ума. За нас достатъчно ли е да мантруваме Харе Кришна, за да успокоим 

ума, или е нужно да пеем и ом? 

Тиртха Махарадж: Е, ако мантрувате Харе Кришна маха-мантра както 

подобава, това ще развълнува ума ви, така че внимавайте с тази мантра. Когато 

Махапрабху започнал да повтаря тази мантра след благословията на Своя Гурудев, 

Той изпаднал в екстаз! Мантруване, танцуване, припадане, плач – това не са признаци 

на спокоен ум. Той се върнал при Своя учител: “Хей, що за мантра ми даде?! Не мога 

вече да се контролирам!” А ние искаме да се контролираме чрез мантруване на Харе 

Кришна? Хайде стига! Ако я повтаряте както трябва, тогава ще танцувате, ще пеете, ще 

плачете и ще припадате! Така че забравете за този покой. Покоят е много неутрален.  

В материалната сфера не съществува покой, без съмнение. Буря е. На 

междинното ниво цари известен мир. И хората може да си рекат: “О, аз постигнах 

пълна реализация, защото съм умиротворен” Нищо не се случва! Просто празнота. 

Всичко е едно.  

Минете една стъпка по-нататък! Отново ще изгубите целия контрол. Защото в 

океана от божествена любов има високи вълни. Това не са спокойни води, а високи 

талази от емоционални екстази.  

Най-напред трябва да успокоим материалната неуравновесеност. Всички вие се 

занимавате с толкова много глупави дейности. Това са вълните на материалния океан. 

Ако достигнете умиротворено състояние на ума си казвате: “Най-сетне! Постигнах 

нещо.” Но тогава срещате някой екстатичен отдаден и той ви казва: “Скъпи мой, нищо 

не си постигнал!” Така че следващата стъпка е отново да изгубим покой.  

Тогава можем да си речем: в материалния живот – вълни, в духовния живот – 

пак вълни; каква е разликата? За какво да полагам всички тези усилия – от една вълна 

да минавам на друга?! Обаче тяхната природа е различна. Така че си заслужава да се 

борим да достигнем божествените вълни.  

Ала всъщност можем да кажем, че понякога бхактите се опитват да повтарят 

маха-мантрата без правилен фокус. А сме научили и разбрали от своите учители, че 

това е много интензивен и много съкровен повик към Бога, медитация. Трябва да 

влагаме голямо внимание от цялото си сърце.  

Веднъж един от нашите бхакти бил поканен у приятел, който бил практикуващ 

в друга линия. Темата на разговора им било мантруването. Другият бхакта казал: “Ти 

мантруваш ли си кръговете?” – обичаен въпрос. Нашият бхакта отвърнал: “Да, разбира 

се!” Другият ваишнава се опитвал да го поучава как точно трябва да се прави, а 

междувременно, докато разговаряли, той мантрувал. И освен това гледал футбол по 

телевизията -  докато мантрувал и докато втълпявал на другия, че “Ти не мантруваш 

както трябва!”  

Така че преценете сами: какъв е интензитетът на вашата духовна практика?  

Трябва да съсредоточите ума си, вниманието си върху служенето към Кришна, и 

тогава ще можете да навлезете по-добре в настроението на истинското служене. За 

някои бхакти това не е голям проблем, те с лекота се съсредоточават; за други може би 

малко практика, дори само няколко дихателни упражнения или дълбоки вдишвания 

помагат много за успокояване.  

Обаче ние обсъждаме как да се мантрува правилно от две хиляди години. Колко 

пъти сте слушали тази тема на лекции?! Милиони пъти. Какво сте постигнали? Можем 

да си кажем: “О, едно и също послание се повтаря! Нищо ново. Никаква нова тема, 
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никаква нова информация, все едно и също.” Разбира се, че темата е същата! Но вашето 

навлизане в служенето би следвало да е различно, развиващо се.  

 

 

 

26. Пречистете отражението така, че да служи на божествената хармония 

 

 

Въпрос: Вълнува ме въпросът защо светът, в който живеем, е създаден така – 

разделен на мъжко и женско? Това е съвсем естествено за нас и ние едва ли си задаваме 

въпроса защо трябва да е така. Като че ли има няколко отговора. Единият е 

биологически – за да се размножават видовете. Което си има естественото възражение, 

че онзи, който е създал света, би могъл да изнамери стотици и хиляди други начини за 

размножаване. Вторият възможен отговор е, че по този начин различните личности 

могат да изпитват любов и божествена обич. Трета гледна точка, може да не съм 

разбрал правилно, но в една книга „Съвършени въпроси, съвършени отговори”  Шрила 

Прабхупада казва, че сексуалният импулс е основната причина за оплитането на хората. 

Исках да чуя и вашето мнение. 

Тиртха Махарадж: „Бхагавата Пурана” и Зигмунд Фройд са на едно и също 

мнение: всичко се върти около секса. Но те дават различни тълкувания и различни 

решения. Фройд казва: “Смело напред! Сексуално освобождение!” “Шримад 

Бхагаватам” казва: “Смело напред! Духовно освобождение!” Различни отговори на 

една и съща тема, на един и същ проблем.  

Как се е случило сътворението на света? Трудно е да се каже. Но е лесно да се 

разбере ако предположим, че Бог е мъж, така че първият импулс е мъжки, а 

материалната природа, като утроба, е женска. По този начин половете могат да 

взаимодействат. За беда един и същи обект от различна гледна точка и с различно 

приложение може да бъде положителен или отрицателен. Кришна казва в „Бхагавад 

Гита”: “Аз съм сексуалният живот сред хората, който не противоречи на дхарма, не 

противоречи на религиозните принципи.”
52

 Щом Бог ни е сътворил мъже и жени, той е 

имал някаква причина за това, нали? Ако бе искал да създаде само манастири, би 

наредил нещата другояче. Значи е имал някакво намерение с това.  

Например, Той ни е дал очи. И ние можем да използваме очите си, за да 

съзерцаваме красотата на Бога или да забелязваме грешките на останалите. Той ни е 

дал и уши, и език, и сексуални органи. Така че можете да ги използвате с добра цел, 

можете да ги използвате и с лоша цел.  

Мнозина си мислят, че единението се постига сексуално. Но това ниво означава 

среща или единение на телата. Единение на умовете се постига много рядко – когато 

целта ви, идеалът ви е общ, единен. А постигне ли се единение на сърцата, това е 

трансцендентално блаженство.  

Ала в космически план знаем, че материалният свят е отражение на 

оригиналния. Така че каквото е там горе, такова е и тук долу. Щом тук съществуват 

различия между половете, това също би трябвало да произхожда от изначалната 

равнина на битието. Единственият проблем е, че леко изкривяване е добавено към 

материалната версия. Можем да правим грешки. На духовното ниво не можем да 

правим грешки. Това е единствената разлика.  

В самото начало на битието Кришна казал: “Аз съществувам, това е добре. Но 

съм толкова преизпълнен с чувства, че искам да споделям. Ще сътворя и други!” Тогава 
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Той излъчил искрите джива, живите искри. Той имал тази креативна сила, импулсът да 

сътворява – с цел да споделя. А инстинктът за размножаване е отражение на тази 

божествена креативна функция. Така че това е отражение. Нашата цел е да пречистим 

това отражение дотолкова, че то да подпомага и да служи на божествената хармония и 

единение.  

Но въпросът „защо” е неприложим в трансценденталните теми. Съществуват 

неща, които са отвъд човешкото разбиране.  

Ще ви дам и една друга идея защо са проявени мъжките и женските енергии – 

Кришна е най-висшият източник, Кришна е абсолютното познание, Васудева Кришна. 

И тази най-висша съзнателна енергия има две проекции. Едната е продуктивната 

енергия, другата е креативната енергия. Продуктивната мощ е мъжка енергия – това е 

Баларам. А креативната сила е Радхарани – тя е женска. Така че върховното знание се 

проявява най-напред като мъж – да произведе всичко, което е необходимо за света; а 

сетне се проявява като женска енергия – да превърне всичко в красота, да сътвори 

красота. На практика всичко може да бъде извлечено от този първоначален произход.  

Но ако искаме да го кажем съвсем просто, Кришна води гопалите, а Радхарани 

води гопите. За да имат Те компания целият свят е разделен на полове.  

 

 

 

27. Гуру-крипа 

 

 

Садху Махарадж: Радхе Радхе Говинда… Гуру-крипа хи кевалам. Гуру-крипа, 

милостта на гуру е единственото, което да постигнем в живота си. Как идва милостта? 

Милостта идва като дъжд. Когато вали дъжд той не пада само на определено място. Той 

вали навсякъде. Навсякъде! И малкото гърненце получава дъжд, и голямата делва 

получава дъжд, а някое гърне е захлупено наобратно. Знаете, ако искате да получите 

нещо, гърнето трябва да е с отвора нагоре, но ако го обърнете надолу, няма как да 

получите нищо вътре.  

Така че крипа, милостта на дъжда, се лее навред. Гуру дарява милост на всеки. 

Но ние никога не се стремим да държим делвите си в правилна позиция. И дъждът 

вали, но в делвата няма вода. Тогава казвате: „Не получавам милост!” Аре бхайя
53

, 

милостта тече, тече – приеми я! Нека малката ти делва стане голяма! И ако е обърната 

надолу, обърни я нагоре!  

Как може да стане това? Чрез садхана, усилие, трябва да направиш нещо по 

въпроса. Трябва да видиш, че си делва и да гледаш накъде си обърнат. Накъде гледаш – 

дали гледаш към гурудев или към мая? Ако не е дошло времето да напълниш делвата 

си, ще стане след време, но един ден непременно ще се случи! Няма друг начин! Няма 

как да избегнем това! Това е единственият път – да влезем в духовно съзнание. Няма 

друг път!  

Отивате при гурудев: “Гурудев, моля те, дай ми милост!” Той казва: „Добре, щом 

искаш, давам ти харинам.” Тогава си мислите: “О, чувал съм го толкова много пъти, 

правил съм го толкова много пъти, не е нищо ново!” Да, ново е. Ще кажете: как? Този 

ден е вашият рожден ден, началото на духовния ви живот. Той влага семето във вас – 

цветето на любовта може да израсне във вас. Бхакти може да израсне. Ако не ми 

вярвате, помислете за живота си преди този ден и след него. Това е началото на живота 

ми, стартът! Пропилял съм целия си живот дотогава; сега това е денят и щастието ми 
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започва в този ден. Гледам по различен начин, мисля по различен начин, разбирам по 

различен начин. И ако практикувам това, което ми е дал, и ако медитирам над него, 

какво ще се случи? Ден след ден, ден след ден, ден след ден ще растете толкова бързо, 

че не е за вярване. Ще помагате на толкова много хора със своята вибрация, със своята 

среща – толкова много хора ще развият чистота в живота си!  

Тази милост помага в началото, в средата и в края. И в най-висшето духовно 

съзнание тя винаги ще бъде с вас. Кришна-према садхакау нахи… чрез усилия не 

можете да постигнете према към Кришна. Как насила ще имате любов с Кришна?! Не, 

невъзможно! Кришна-према садхакау нахи! Шуддхачит! Кой е начинът да постигнете 

това – шуддхачит, чиста читта, чисто съзнание. Шуддхачитта означава чистота. Как 

може да дойде чистотата? Шуддха значи да живеете в чистотата, в чистото съзнание, в 

духовното си съзнание, шуддхачит. Това е шуддхачит! А шуддхачит – т.е. самите вие 

да станете чисти – се случва единствено чрез милостта на духовния учител, чрез името, 

чрез махамантрата. Приемайки това семе нашата читта става шуддха. Когато моята 

читта стане чиста чрез възпяване на махамантрата, чрез приемане на посвещение от 

моя духовен учител и чрез слушане на хари-катха, моята према автоматично ще удаи – 

удаи означава както слънцето сияе, ще заблести в миг, ще блесне както слънцето грее. 

Радхе Радхе Говинда…  

Много сме щастливи, че дойдохте. Волно или неволно ако е допусната някаква 

грешка от страна на бхактите, на мен, извинете ме.  

Тиртха Махарадж: Няма начин, Махарадж! Невъзможно е, няма никаква 

грешка.  

Садху Махарадж: Твой ред е… Радхе! 

Тиртха Махарадж: Какво мога да кажа, Махарадж!?  

Казва се, че има три пътя. Единият е ведическият, когато си роден с качествата. 

Това не е за Кали Юга. Вторият е тантрическият, когато чрез някаква практика 

постигаш качествата. Но третият е методът бхагават – да го кажем накратко, 

сампрадаята на милостта. И мисля, че това е единственият принцип, благодарение на 

който сме тук. Защото ние не притежаваме добри качества и на практика е невъзможно 

да постигнем добри качества. Затова нямаме друг шанс – единствено милостта.  

 

 

 

28. Дар с решаваща значимост 

 

 

Тиртха Махарадж: Пролетта дойде, пълнолуние е и празнуваме деня на 

появяването на нашия Бог Гоуранга, така че това е много благоприятен ден.  

Даже да имах хиляди усти, дори и тогава би било трудно да възхваля Бог 

Чайтаня подобаващо. А аз имам само една уста, така че това е безполезен опит. Но 

освен, че ни е дал една уста, Той ни е дал две уши. Можем да приканим и приемем 

божественото послание чрез нашия процес на шраванам, чрез слушане.  

Чайтаня Махапрабху е много специален, много скрит аватар на Върховния Бог. 

Имало някои специални причини Той да дойде на тази Земя. Едната причина била, че 

Той, Върховният Бог, бил любопитен. Чудел се какво ли щастие изпитват преданите, 

когато Го обожават. И се чудел какво ли е специалното очарование на Неговата 

красота. Имал и някои второстепенни причини, като да разпространи юга-дхарма. Но в 

крайна сметка Той е дошъл, за да освободи вас и мен. Мисля, че това е най-великото 

възможно постижение.  
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И понеже празнуваме рождения ден на нашия Гоуранга Махапрабху, а Той е 

инкарнацията на милостта, затова кой е най-добрият начин да служим, да отпразнуваме 

едно подобно събитие? “Бхаката сева парама сиддхи – служенето на ваишнавите е 

най-висшето съвършенство”. Особено трябва да се съсредоточим върху служенето на 

духовните си учители. А най-доброто служене към Шри Гуру е да служим на Хари, 

гуру и ваишнавите. Чувствам, че в святата компания на Шрила Садху Махарадж 

всички ние получихме голяма доза милост. И искам да притисна мъничко Садху 

Махарадж да дойде и по нашите места и да лее милостта си още и още.  

Садху Махарадж: Твоят ашрам е мой ашрам! Така усещам. А това тук пък е 

твой ашрам. Да. Махарадж, седни тук. 

Тиртха Махарадж: Твърде е високо! 

Садху Махарадж: Моля те! Те ще насядат там, а ти тук. Не, аз не мога, това е за 

теб.  

Тиртха Махарадж: Не, не, за двама ни е, има място за двама.  

Садху Махарадж: Аз ще ти асистирам.  

Тиртха Махарадж: Не! Ек пран до дех
54

.  

Садху Махарадж: Джай Радхе! 

Тиртха Махарадж: Най-важната благословия и послание на Шри Чайтаня 

Махапрабху, особено на този ден, когато си спомняме Неговото появяване, бил един 

специален дар и това е дарът на наам, святото име. Защото чрез наам, практикувайки 

наам, истинските наам, рупа, гуна, лила
55

 – всичко ще се разкрие на човека. Затова 

мантруването е от решаваща значимост. Когато човек е в беда, всички незабавно зоват 

Бога. Не ви пожелавам през целия си живот да сте в беда, но ви пожелавам да се 

обръщате към Върховния Бог от цялото си сърце и душа.  

 

 

 

29. Разликата между страдание и мъка 

 

 

Въпрос: Вие давате формулата: “Привързаността носи страдание, а любовта - 

мъка.” Бихте ли дефинирали моля разликата между страдание и мъка? 

Тиртха Махарадж: Разликата между страданието и мъката може да бъде 

доловена в остротата и дълбочината на чувствата. Фройд дава една странна дефиниция 

за щастие: когато не страдаш твърде много. От това излиза, че страданието е 

обичайното състояние в живота, което се потвърждава от шастрите и традицията. На 

изток казват, че животът е страдание, обаче хората като цяло са щастливи и 

удовлетворени; докато на запад ние обикновено бихме искали да кажем, че животът е 

щастие, но въпреки това изпитваме страдание. Така че това е обусловеност, общ тон. И 

понеже целият човешки свят се основава на раса, взаимоотношенията, тъй като хората 

по природа са раджастичен, страстен тип, затова и естествената последица от страстта 

е страданието.  

Докато мъката е нещо по-различно според моето разбиране. Мъката прорязва 

по-дълбоко и по-остро, ала това не би трябвало да е просто чувство, защото чувствата 

идват и си отиват. Мъката се генерира и в емоционалното его, но ние трябва да 

съхраняваме способността си да изпитваме такава мъка само за най-добрата страна от 

живота. И не че твърдя, че животът е страдание; тук по-скоро влиза в сила дефиницията 
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за любов, защото любов е не с кого можеш да живееш, а в чие отсъствие загиваш на 

мига.  

Но тогава може да речете: въпреки че може да изпитваме непосилни чувства, все 

пак не умираме - нито завинаги, нито многократно. Ала всъщност умираме. За един 

кшатрия да загине веднъж на бойното поле е достатъчно за постигането на 

съвършенство. Докато един брахмана трябва да умира много пъти, тъй като в този 

случай това е развитие – да умреш за предишното, по-несъвършено ниво на съзнание, 

да умреш за грешките, за недостатъците. А без божествена обич целият този живот е 

един вид оцеляване, очакване на осъществяването.  

А в най-висшата степен на екстатичните чувства, един от елементите на 

вябхичари-бхава е чувството за тотално изличаване, дължащо се на липсата на любимия 

Кришна. Но това се проявява много рядко, и не е задължително да става дума за 

физическа смърт, по-скоро за ниво на съзнанието, което много наподобява някои 

емоционални земни чувства, макар да е напълно различно от тях. 

 

 

 

30. Просто решение на гатанката 

 

 

Тиртха Махарадж: Всички ли знаят „Бхагавад Гита”?  

Някой: Знаем, че „Гита” съществува, но не знаем всичко за нея.  

Тиртха Махарадж: Същото е и с мен. Зная, че съществува, но толкова много 

тайни са скрити в нея, без предел! Все пак, да ви дам малко информация за „Гита” – тя 

е Божествената Песен. Трябва да разбираме, че това са преките думи на Върховния Бог. 

Затова трябва да внимаваме в тези думи. „Бхагавад Гита” е много свято свещено 

писание. Както казахте, тя е пълна с тайни и един живот не стига, за да се проумеят 

всички тези тайни. При все това нека се стремим да разбираме все повече и повече.  

Това е разговор между Върховния Бог, Кришна, и Неговия добър приятел и 

ученик, Арджуна. Можем да кажем, че тя е учебник по това как да убедиш другия. 

“Лесният начин да убедиш своя партньор”. Знаете този тип книги: “Лесният начин 

да…” или “Тридесетте точки за постигането на успеха”. Така че в някакъв смисъл това 

е наръчник как да убедите другия човек. Защо? Защото Кришна, самият Бог, имал 

становище, имал цел, която да осъществи. Имал и приятел, Арджина – символът на 

човешкото същество, противопоставящо се на божествената воля. Така че Арджуна – 

това сме аз и вие. Защото цял живот ние се опитваме да противоречим на Божията воля. 

Той си има цел, обаче ние сме на друго мнение. Макар че, знаете, не сме в една и съща 

категория, понеже Той е създал цялата тази вселена, а ние сме създали единствено 

дребните проблеми в живота си, те са нашето творение. Това е като при борците и 

боксьорите – съвсем лека категория и шампион тежка категория. 

Така че това е символ, притча, как едната страна убеждава другата. И какво се 

случило? Божественото становище надделяло. Затова, ако искате да убедите другите по 

дадена тема, следвайте този пример. Защото Кришна много нежно, внимателно се 

отнася към Арджуна, напътствайки го, помагайки му да разбере какво трябва да бъде 

сторено, ала така, че измъкване няма. Няма изход, няма друго решение на тази гатанка, 

освен да кажеш „да”. Съвсем просто, решението е съвсем просто: кажи „да”. А е 

толкова трудно да се научи това! Но този живот е, за да се учим. 
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31. Ачарияван пурушо веда 

 

 

За да добием някои впечатления за по-висшите истини, ще прочетем няколко 

стиха от „Бхагавад Гита”.  

“Три-видхам наракашйедам дварам нашанам атманах камах кродхас татха 

лобхас тасмад етат траям тяджет – Има три порти, водещи към този ад – похот, 

гняв и алчност. Всеки разумен човек трябва да ги изостави, тъй като водят до 

деградация на душата.”
56

 

Този стих описва коридорите или каналите на пропадането. Похот, гняв и 

алчност – кама, кродха, лобха – основните врагове на човешкото същество. Това е 

пътят към ада. Ако искате да убедите някого да поеме по правилния път, как можете да 

постигнете това? Има една история в тази връзка.  

Имало един човек, който не вярвал в Бога. Двама свещеници се хванали на бас 

пред стаята му, когато умирал. Единият от свещениците казал: “Просто ми дай пет 

минути и ще го обърна във вярата.” Другият отвърнал: “Не, това е невъзможно! 

Познавам този човек от години, той е много твърдоглав. Атеист номер едно!” “Няма 

значение. Просто остави на мен!” Така че той влязъл в стаята, след пет минути излязъл 

и рекъл: “Сега можеш да донесеш светото причастие, той иска да го приеме.” Другият 

свещеник казал: “Как постигна това!? Знам, че си красноречив оратор; да не би да си му 

описал красотите на рая?” Той отговорил: “Не, описвах му ада.”  

Затова Кришна описва тук пътя, водещ към ада – кама, кродха и лобха – за да ни 

убеди бързо, че това не е правилната посока. Тъй като те водят към деградация на 

душата.  

Ала за щастие следващият стих гласи:  

“Онзи, който е избягнал тези три врати, о сине на Кунти, извършва дейности 

за постигане на себереализация и така постепенно постига върховното 

местоназначение.”
57

 

Тук е спомената себереализацията; тя е целта на човешкия живот. 

Себереализация означава, че трябва да се самоотъждествим. Трябва да потърсим кои 

сме. Не е достатъчно да търсим какви си мислим, че сме; трябва да открием себе си. 

Следователно, трябва да се избавим от всички лъжовни концепции по отношение на 

самите нас и да открием истинската си идентичност, която никога не се променя, 

независимо от културата, вярата, пола, каквото и да било. Трябва да търсим вътрешната 

същина, неизменната идентичност, която имаме. Защото притежавайки тази своя 

идентичност, постепенно можем да достигнем върховното местоназначение.  

В шастрите се казва: ачарияван пурушо веда
58

 – какво означава това? 

Ачарияван пурушо веда. Пуруша? Пуруша е човек, всъщност мъж. Ачария е учителят. 

Ван означава “да съществуваш, да притежаваш”. Пуруша значи „човек”, а веда значи 

„знание”. Ако сглобим парченцата от мозайката се получава: “Човек, който има 

духовен учител, знае.” Ачарияван пурушо веда – такъв човек, който има ачария, той 

знае. Хубаво е, нали? О, ние сме много щастливи, имаме учители, значи знаем!  

Но за да разберем това послание правилно, трябва да проумеем цялата история. 

А цялата история е следната: ако някой ви завърже очите, правейки ви сляп, отвлече ви 

от вашето село, отведе ви на непознато място, сетне ви захвърли незрящ на това 

непознато място и вие не знаете пътя, по който сте се озовали там, тогава сте в много 

обезкуражаваща ситуация. Чувстваме се съвсем безпомощни, не знаем къде се 
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намираме, не виждаме нищо и не знаем какво да сторим – много е тежко. Но ако, по 

добра съдба, някой с отворени очи дойде при нас, махне превръзката от очите ни и ни 

покаже посоката обратно към дома, обратно при Бога – това означава да има учител, 

който да ни покаже правилната посока – тогава такъв човек ще знае. Ще знае, че 

следвайки посоката, непрестанно вървейки от едно село в друго, ще стигне до целта. 

Това е, което ще знаем, ако имаме водач.  

Ачарияван пурушо веда – онзи, който има водач, ще знае къде да намери вярната 

посока. Постепенно, тук също се споменава, че постепенно ще достигне целта. Не е 

така, че щом превръзката бъде махната от очите ви, на мига ще се озовете у дома. 

Трябва да следвате целия процес. А всеки дълъг поход започва с първата крачка. Без 

нея не можем да стигнем целта. Стъпка по стъпка, от село на село, следвайки посоката 

можем да достигнем върховната цел.  

 

 

 

32. За завистта I 

Гирлянд от горски цветя 

 

 

Въпрос на Крипадхам: Във връзка със стиха за трите врати, водещи към ада: 

похот, гняв и алчност. За мен е невъзможно да се отърва от тях. Кой е начинът човек да 

се избави от тях? Какви качества трябва да развие, за да се освободи от тях напълно? 

Тиртха Махарадж: Само едно. Дай своите кама, кродха и лобха на духовния си 

учител. Направи гирлянд от лошите си качества, поднеси го на духовния си учител и 

тогава ще видиш чудото. Лошите качества ще се превърнат в прекрасна вана-мали, 

гирлянд от горски цветя.  

Крипадхам: Това също е съвсем невъзможно, Гурудев. Защото е много трудно 

да поднасяш лоши неща на някой, когото цениш. 

Тиртха Махарадж: А имаме ли нещо добро да поднесем? Поднеси каквото 

имаш! Това е сладък дар. Защо? Ако синът ти дойде при теб с някакво глупаво, но 

пълно с обич подаръче, какво ще му кажеш? “Скъпо мое момче, това е голяма 

глупост”? Или ще речеш: “О, браво!”  

Същото е и с духовния баща. Повечето пъти ние идваме с много сериозни 

приношения: “Ето го ведрото с моите грешки. А това е вързопът с моята карма, 

Гурудев! Ето го и чувалът с проблемите ми – за теб е! Просто да те направя щастлив – 

каквото е мое е и твое! Ние си принадлежим!” Затова учителите трябва да имат голяма 

къща, за да могат да складират всички тези глупости.  

Но да сме малко по-сериозни… Кама, кродха, лобха – всички те могат да бъдат 

променени в божествени качества. Кама означава желание, нали? И то не просто 

желание, а страстно желание. Ако добавим божествена любов към нашата страст, тя 

става божествена страст. А нашите идеали, емблематичните фигури на нашата вяра, 

страстно обичат Кришна. Така че страстната божествена любов е нещо хубаво; 

страстната материална любов е лошо.  

Толкова за страстта; какво да кажем за кродха, гнева? Не мога да се гневя на 

братята и сестрите си. Така че гневът е изключен от храма. Или може би мога да се 

гневя на някои други човешки същества? Не, тринад апи суничена
59

, трябва да си по-

смирен и търпелив от стръкче трева, от дърво… Не мога да се ядосвам на другите 

същества. Тогава къде мога да приложа гнева си? Например, мога да се ядосвам на 
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лошите си качества. Това е като духовно джиу-джицу. Как? Енергията, която ви 

атакува, се превръща в позитивна енергия.  

А лобха, алчността? Знаете, материалната алчност е нещо много глупаво. Казва 

се, че да натрупваш знание и милост, но да не ги споделяш с останалите, е също 

толкова глупаво, като да събираш ценни метали. Но трябва да сме алчни за нектар. 

Казва се, че без алчност не можем да постигнем према. Без духовна лобха, духовна 

алчност, без да го жадуваме – няма как да се случи. Ако имаме този много специален 

трансформиращ процес, тогава вратите, водещи към ада, ще ни отведат в рая. Това е 

напълно възможно. 

Едно единствено качество не можем да използваме в духовните практики и това 

е завистта. Завистта не можем да я използваме. Не можем да превърнем завистта в 

духовна завист. Това е единственото нещо, което трябва да изключим. Останалите 

неща могат да бъдат преоформени или превърнати в духовна практика. Обаче за целта 

се нуждаем от допълнителна енергия и тази допълнителна, божествена, по-висша 

енергия идва от нашите учители, от по-висшите авторитети. Така че в крайна сметка 

трябва да посветим, трябва да дадем тези качества на нашите учители и те ще започнат 

да ги променят. 

Въпрос: Има ли някакъв пример, който можете да дадете, за да илюстрирате 

защо завистта не може да бъде трансформирана като останалите качества?  

Тиртха Махарадж: Какво представлява процесът на трансформация? Процесът 

на трансформация е, че сменяте обекта на дейността. Ако изпитвате страст към жените, 

сменяте обекта и насочвате страстта си към Бога. Ако се гневите на другите, променяте 

обекта и насочвате гнева си към своите недостатъци, които ви ограничават. Ако сте 

алчни за печалба, променяте темата и ставате алчни за Бога. Вместо обикновеният 

обект трябва да сложите божествен обект. И така, ако сте обичайно завистливи, 

променяте обекта и започвате да завиждате на Бога? Това не помага. Това не помага. 

Това е добър въпрос, защото завистта все пак присъства в много случаи. 

Практикуваме, понякога практикуваме с десетки години, и пак сме си завистливи. Ако 

нашият духовен учител обръща повече внимание на някой друг, а не на мен – тогава 

завиждаме. Той предпочита чапатите на другия, а не моите! Много сме слаби! 

Обикновените практикуващи са много слаби. И може да си речете: “О, но това е 

духовна ревност, духовна завист.” Не. Защото е тъкмо обратното на манджари-бхаав. 

Гопи-бхаав означава, че независимо от моя успех, аз помагам на другите да са 

щастливи. А манджари-бхаав означава, че дори съвсем лекичко да съм докоснат от 

божествения екстаз, а другите да се наслаждават на пълен божествен екстаз, аз съм 

дори по-щастлив от тях. Няма завист. 

Затова завистта е изключена от Вриндавана. Страстното отношение не е 

изключено. Алчността не е изключена. Те могат да бъдат одухотворени. Обаче някои 

лоши навици и лоши обусловености трябва да бъдат отхвърлени.  

 

(продължава следващия понеделник) 
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33. За завистта II 

Едничкото качество на истинския ученик 

 

 

(продължава от предходния понеделник) 

 

Въпрос на Кришна Прия: Очевидно е, че завистта и други неща са лоши, но 

всеки път се опитваш да се отървеш от тях, и всеки път отново го правиш, и се 

чувстваш дори още по-смачкан, и не можеш да се избавиш! 

Тиртха Махарадж: Опитвай отново! Как така?! Не разбирам. Анартха -

нивритти Е възможно. Да се отървем от анартхите
60

 Е възможно. Най-напред е 

вярата, адау шраддха татха садху-санга татха бхаджана-крия
61

 – садху-санга е 

второто, след това идва активният бхаджан, или духовна практика – и тогава ще се 

случи пречистването от нежеланите качества. И така, първо вяра; след това общуване, 

специален тип общуване, с учители; след това активно обожание, следване на 

практиката, и тогава пречистването ще последва. А после ще постигнеш нивото 

ништха – никаква материална привързаност. А сетне ще дойдеш до нивото ручи – 

вкусът, по-висшият вкус.  

Има дебат между мненията, тъй като някои казват, че без ручи още в самото 

начало, не можеш да продължиш към следващите нива. Което е добро вметване, но 

Шрила Рупа Госвами е дал процеса така: първо вяра, след това общуване, след това 

активно служене, обожание и после ще дойде пречистването. Дори и преди 

пречистването изпитваме известен вкус. Но от това можем да разбере колко много по-

удовлетворяващ е истинският по-висш вкус. А сетне следват някои още по-извисени 

нива в духовния живот.  

Ядунатх: Аз научих нещо от завистта. Завистта всред океана от милост може да 

бъде добър учител. Разбрах, че завист означава раздяла, да си мисля, че съм отделен, че 

съм откъснат. И се замислих, за какво завиждам? Тогава разбрах, че бездруго вече 

имам, и че винаги съм получавал. Така от откъснатостта, завистта може да ме доведе до 

свързаността.  

Тиртха Махарадж: Докато виждаме двойствености, не сме стигнали.  

Ядунатх: И завистта ми показа, че аз съм този, който казва „не”, а не 

отсрещната страна.  

Тиртха Махарадж: Разбира се! Това е очевидно. Малко е скучно: действие-

последица. Затова понякога се нуждаем от малко божествен хаос, за да започне нещо да 

се случва в нашия празен, монотонен и отегчителен живот. Така че завистта е наш 

духовен учител – да обобщим забележката ти. Обаче недейте да цитирате това: Гурудев 

каза, че завистта е наш духовен учител.  

Дани: Аз исках да кажа, че ако завистта е желанието да имаш нещо, което някой 

друг притежава, тогава смятам, че завистта също може да бъде трансформирана. 

Според мен завистта може да бъде трансформирана в желанието да бъдеш като 

духовния си учител, да имаш качествата, които той притежава. Не в смисъл да бъдеш 

почитан като него, но да си способен да правиш нещата, които той прави и да помагаш 

по начина, по който той го прави. И исках да добавя, че това отново е въпрос на 

преместване на фокуса, защото в началото искаш да притежаваш материални неща, 

каквито другите имат, а по-късно разбираш какво е най-важното и по някакъв начин 

искаш не да притежаваш, но да постигнеш мъничко от това. В такъв смисъл човек… не 

че завижда на учителя си, но иска да е като него.  
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Тиртха Махарадж: Но това е алчност. Това е различно. Опитвам се да те 

разбера, но ако искаме да намерим определение за завист, това е лош, обсебващ 

манталитет. Обаче има едно умение, чрез което можем да постигнем качествата на тези, 

които обичаме или боготворим, и това е отдаването. Тогава автоматично всички добри 

качества идват при теб. Защото ако съм тояга, която се валя на улицата, аз съм си 

просто тояга. Но ако съм тояга в дланта на духовния си учител, тогава съм му 

помощник. Превръщам се в удължение на ръката на моя учител. Автоматично! Едно-

единствено качество притежава истинският ученик – посветеност. И благодарение на 

посветеността всички добри качества ще се проявят в теб. Не е нужно да правиш нищо, 

не трябва дори да се избавяш от лошите си качества. Казва се, че чрез магическото 

докосване на посветеността, лошите качества ще се превърнат в скъпоценни камъни.  

Затова ние прославяме посветеността. Затова почитаме преданото служене, 

защото това е много интензивен начин да установиш една истинска, дълбока, 

същностна връзка с нещо по-висше. Посредством обожание качествата се прехвърлят 

върху обожаващия. Казано е, че всички добри качества на Кришна се проявяват в 

чистия предан. Брамините имат къс списък с качества. Но списъкът с добрите качества 

на ваишнавата е дълъг списък. А любимото ми е, че ваишнавата е поетичен! 

Поетичен! Защото ние следваме естетичната Веданта. И само една стъпка по-нататък тя 

се превръща в екстатична Веданта.  

 

 

 

34. Смелите ще спечелят 

 

 

“Онзи, който пренебрегва духовните напътствия, и действа според 

собствените си прищевки, не постига нито съвършенство, нито щастие, нито 

върховното местоназначение.”
62

 

Това е пътят на еретиците. Нито съвършенство, нито щастие, нито върховното 

местоназначение. Който отхвърля шастрите или основните принципи на писанията, 

какъв е резултатът? Ще има резултат – нито съвършенство, нито щастие, нито 

върховното местоназначение. Това е резултатът. Затова трябва да сме достатъчно умни 

да следваме не-еретичния път. Стремете се да следвате оригиналния път.  

Какво означава еретик? Те са камикадзе, готови да пожертват всичко със страха 

– добре, не със страха,  но с вероятността да не постигнат нищо. Ала онези, които са 

достатъчно смели, ще спечелят. Защото Свети Георги убива ламята. И какво е неговото 

име? Победоносец. Който носи победа. Така че смелите ще постигнат победа. Защото 

през цялото време има някакво божествено ръководство, което убива ламята на 

фалшивото ни его, убива ламята на грешките.  

А за да изпълни закона, човек понякога трябва да наруши закона. Много е 

сложно, но понякога, за да осъществим по-висш божествен принцип, трябва да 

пожертваме по-низшите принципи. Не е много лесно, обаче понякога се случва.  

Но писанията винаги съществуват, за да ни напътстват. “Гита” е толкова 

могъща, че може да промени живота на хората. Защото това е посланието на Бога. 

Затова трябва да следваме писанията, където се препоръчва това да се прави, онова да 

се прави, това да се избягва, онова да се избягва. Така че трябва да сме еретици спрямо 

материалната атеистична традиция. А това е начинът да станем истински, верни 
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последователи на посланието на Върховния. По такъв начин еретикът се превръща в 

много лоялен, много верен човек.  

Но каква обикновено е съдбата на еретика? Убиват го с камъни. Понякога го 

разпъват на кръст, изтезават го, слагат го на клада. Но това е славна смърт! Ако си 

еретик спрямо атеизма – това е славна смърт. И по този начин можем да станем верни 

на Бога. Когато шастрите ни казват: “Отдайте се напълно на божественото!” трябва да 

го направим. Защото в следващия стих се казва: 

“Затова човек трябва да разбере какво е дълг и какво не е дълг чрез 

предписанията в писанията. Познавайки тези правила и предписания, той трябва да 

действа така, че постепенно да се издига.
63

 

И така, ако научим кое е правилно, можем да действаме в съответствие с него. 

Мисля, че това е съвсем прост, здрав разум. Като разбереш кое е добро – прави го; като 

разбереш кое е лошо – не го прави.  

Затова предлагам на всички ви: моля, продължавайте да изучавате писанията. 

Защото ако четете и навлизате в дълбочина в тези божествени учения, ще разбирате все 

повече и повече кое е правилно и кое не, ще се свързвате с много висши принципи и 

също така ще се сдобиете със силата да постъпвате правилно, което е много важно.  

 

 

 

 

35. За ереста I 

Да нарушиш едно правило, за да изпълниш друго, по-важно 

 

 

Въпрос на Радха Кунда: Не разбрах това, което казахте, че понякога трябва да 

пожертваме по-нисш принцип заради по-висш. Какво означава по-нисш – някакъв 

материален принцип ли трябва да пожертваме?  

Тиртха Махарадж: Може ли да ти разкажа две истории, описващи това? Едната 

е класическа, другата е дори още по-класическа.  

Някога, много отдавна, Арджуна, който е най-великият воин, трябвало да 

осъществи един божествен план. Божественият план бил, че Кришна още от самото 

начало искал да предаде посланието на „Гита”. “Но как бих могъл да го изрека в мирно 

време?! Ако всичко е наред, как бих могъл да предам подобно тежко послание? Ако 

всеки е щастлив и доволен, как ще се вслушат хората в гласа Ми? Тези човешки 

същества са малко тъпоглави. Когато страдат, започват да разбират по-добре. Когато 

има опасност, са по-възприемчиви. Затова как да предам посланието си? Ще взема да 

направя малко неразбории!” И така, Той решил: “Може би трябва да поставя Арджуна в 

такава несгода, че той да поиска да търси съвършенството.” Но за да стигне на изток, 

Той, така да се каже, изпратил Арджуна на запад. Защото истинският мистицизъм не е 

да казваш, не е да разкриваш, нито да покриваш, не е и да криеш, а винаги да правиш 

намеци. Изпращайки Арджуна по определен път, Кришна искал да постигне тъкмо 

обратната дестинация.  

И какво се случило? Арджуна, който бил воин, тръгнал на поклонническо 

пътуване. На това поклонническо пътуване той срещнал някои полубогове и заради 

героичния си нрав получил някои божествени оръжия. Защото те вече знаели, че ще 

дойде време Арджуна да се сражава, “затова трябва да му осигурим най-добрите 

оръжия”. Той получил един много мощен лък, а именно Гандива. И когато се сдобил с 
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това оръжие, Арджуна казал: “О! Това е небесно, божествено оръжие! Онзи, който 

заклейми или охули оръжието ми, ще го погубя на място!” И така, той дал много 

сериозен обет: “Ще защитавам достойнството на оръжието си.” А знаете, истинските 

герои държат на думата си. Това не е особено популярно в наши дни, а? Хората хвърлят 

думи наляво-надясно, а още от началото не ги мислят сериозно. Но в стари, стари 

времена било иначе.  

И в хода на историята навлизаме във войната между клановете на това 

семейство. На практика, след разговора в „Бхагавад Гита” последвала война. Един ден 

по време на това сражение по някаква причина Арджуна бил много зает и не могъл да 

защити както трябва Юдхиштхира. Юдхиштхира почти бил сразен. Накрая битката за 

деня приключила и по този начин той се спасил. Обаче след това вечерта заговорил на 

брат си Арджуна. Казал му: “Хей, Арджуна, що за боец си ти?! Нали трябва да се биеш 

за мен! А помниш ли, днес бях в голяма неволя, пък ти не ми се притече на помощ. Що 

за воин си ти?! Що за оръжия носиш?! Позор за лъка ти Гандива!” Арджуна се вбесил: 

“Какво!? Ти хулиш моя лък Гандива!” И той веднага си спомнил обета си: “Който хули 

или позори моите оръжия, ще го убия на място!” Той бил готов да извади меча си и да 

погуби брат си. Но, за щастие, Кришна също бил там и хванал ръката на Арджуна: 

“Чакай малко! Какви ги вършиш?” “Какво?! Нима не чу!? Той охули лъка ми и аз 

трябва да го убия – дал съм обет!” “Но чакай малко, Арджуна, не си ли дал и друг обет 

– че ще сториш всичко, за да защитаваш брат си?” Така, чрез божествена намеса, силата 

на един обет била надмогната от по-висш принцип. А знаете, за един воин, за един 

кшатрия, да наруши думата си е много срамно. При все това той бил готов да пожертва 

един обет заради по-висшия обет.  

Така че това е един много силен аргумент понякога да се откажеш от един обет, 

да нарушиш едно правило, за да изпълниш друго, по-важно правило. Това ерес ли е? Да 

ерес е! Ако гледате само половината от историята. Но ако видите пълната версия ще 

разберете, че това е правилният избор.  

 

(продължава следващия понеделник) 

 

 

 

36. За ереста II 

Вътрешният смисъл на инструкцията 

 

 

(продължава от предходния понеделник) 

 

Като се замисля, има безброй случаи, доказващи, че някои принципи трябва да 

бъдат изоставени, за да се осъществи по-висш принцип. Друга класическа история 

разказва Шрила Садху Махарадж. Сигурен съм, че си спомняте историята, когато на 

един екадаши ден той посетил своя духовен учител. На този ден постим, въздържаме се 

от зърнени храни и варива. И разбира се, неговият Гурудев изпълнявал този обет в 

продължение на много, много години. Но в онази сутрин той отишъл при духовния си 

учител и що да види? Гурудев яде дал, ориз и чапати – трите забранени храни за този 

ден. Това било малко неочаквано. Но знаете, един добър ученик не изобличава 

духовния учител на място. Така че той не казал нищо, но неговият Гурудев му рекъл: 

“Много хубаво, че дойде! Защо не седнеш с мен да хапнем прасадам?!” Разбирате, 

ситуацията е трудна. Има строг декрет, че в деня екадаши, в деня за пост не бива да 

ядеш ориз, дал и чапати. Но пък духовният ти учител те кани да ядеш с него именно 
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ориз, дал и чапати. А каквото ни дава духовният учител не бива да го отхвърляме, 

винаги трябва да казваме „да” на духовния учител. Тогава какво трябва да се направи?  

Просто си представете себе си в ситуацията. Например, ако вашият духовен 

учител ви каже: “Не трябва да ядеш сладолед. И си се отрекъл от бананите. При все 

това ти давам разрешение да ядеш бананов сладолед.” Това е двойно невъзможно, нали! 

Отказал съм се от бананите и ми е забранено да ям сладолед, значи банановият 

сладолед е най-забраненото нещо! Но следващият път когато срещнеш духовния си 

учител и той те покани да хапнеш бананов сладолед – какво можеш да сториш? Така че 

понякога има много трудни моменти в духовния живот. За щастие, имаме мозък, имаме 

ум. Добър стар приятел. Той може да измисли начин как хем да не наруши правилата, 

хем да постигне целта.  

И така, като послушен ученик Садху Махарадж си рекъл: “Добре, правилата или 

гуру – кое е по-важното?” И решил: “Гуру е по-важен!” така че седнал и започнал да 

яде изключително забранените дал, ориз и чапати в деня на екадаши. И сега вие 

познавате Садху Махарадж като много мил, мекосърдечен дядо на всекиго. Но аз съм 

чувал, че по онова време той е бил изключително стриктен и последователен! Така че 

да наруши такова шастрично правило – да не се яде зърно на екадаши – това е много 

голямо отречение.  

Но това още не е краят на историята. Защото тогава дошъл друг ученик. Друг 

много стриктен и последователен ученик дошъл и ги видял двамата да седят там и да 

ядат забранената храна на този специален ден. Новодошлият също бил леко шокиран. 

Но учителят на Шрила Садху Махарадж казал: “О, много хубаво, че дойде! Защо не 

седнеш с нас да хапнеш малко прасадам?” А той отвърнал: “Не, благодаря! Знаете ли, 

аз спазвам екадаши.” Тогава гурудев рекъл: “Много добре! Спазвай екадаши!”  

Това помага ли ви да разберете? Да ви разкажа ли още една история? Тази беше 

радостна история, но следващата е тежка. Веднъж един духовен учител имал много 

покорен ученик. Ако гуру кажел: „Скочи в кладенеца!” той щял да скочи. Такова било 

нивото на неговата отдаденост. Веднъж духовният учител бил недоволен от един друг 

ученик, затова казал на покорния ученик: “Иди при него, отнеми му джапата, кажи 

му, че е изключен от списъка на учениците, да знае, че вече не е мой ученик. Вземи му 

джапата, вземи му името, вземи му всичко.”  

Опитайте се да си представите себе си в тази ситуация. Вие сте пратеник на своя 

духовен учител, трябва да отидете при един от вашите братя и да му кажете: “Ти си 

пропъден от семейството.” Лесно ли е? Много тежка ситуация. И така, този човек 

отишъл при ученика с вестта. Но преди да натрапи вестта, започнали да разговарят. И в 

хода на разговора той разбрал, че другият човек не е злонамерен. Може да е слаб, но не 

е лош, няма лоши намерения. И колкото повече разговаряли, толкова повече нашият 

човек достигал до убеждението: “Не! Аз няма да изпълня желанието на моя духовен 

учител! Няма да го изпъдя, няма да му взема джапата, няма да му кажа, че е вън.”  

Следващият път, когато се срещнал с духовния си учител, гуру попитал: “Ходи 

ли там?” “Да.” “Взе ли джапата?” “Не.” “Как ще обясниш това?” Тогава той започнал 

да обяснява. Как мислите, какъв бил отговорът на духовния учител?  

Крипадхам: Позитивен. 

Кришна Преми: Той също бил изпъден.  

Тиртха Махарадж: За щастие отговорът бил: “Браво, моето момче!”  

Кришна Преми: Мъдър учител! 

Тиртха Махарадж: “Браво, моето момче!” Значи ти нарушаваш, директно се 

противопоставяш на пряката заповед на духовния си учител, а той ти казва: “Добре 

сторено, синко!” Мисля, че никога не бихте очаквали такова нещо в живота. Обаче 

понякога се случва.  
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Така че в такива много специални случаи трябва винаги да се замисляме кой е 

по-висшият принцип. А по-висшият принцип е да помагаме на другите по духовния им 

път! За да постигнем това ние можем да пренебрегнем някои други принципи.  

Смирено умолявам всички ви, когато някой започне да критикува вашите 

оръжия, премислете два пъти. И дори когато получите директна инструкция, не е 

достатъчно да използвате мозъка си, използвайте и сърцето си, за да разберете 

вътрешния смисъл на инструкцията. Защото думите на гуру са живата Веда, живата 

шастра. А магистърската степен е когато можете да прилагате принципите правилно. 

Не само да можете да повтаряте принципите, но и да ги прилагате подобаващо. Та така. 

 

 

 

37. Абхая, безстрашие 

 

 

“Върховната Божествена Личност каза: безстрашие; пречистване на своето 

съществуване; развиване на духовно знание; благотворителност; себе-контрол; 

извършване на жертвоприношения; изучаване на Ведите; въздържание; простота; 

ненасилие; честност; свобода от гняв; отречение; спокойствие; нежелание за 

търсене на недостатъци; състрадание към всички живи същества; свобода от 

алчност; благородство; скромност; непоколебима решителност; жизненост; прошка; 

издръжливост; чистота; и свобода от завист и от жажда за почести – тези 

трансцендентални качества, о сине на Бхарата, принадлежат на праведните хора, 

надарени с божествена природа.”
64

 

Мисля, че можем да си отиваме вкъщи. Няма надежда за нас! Този списък е 

твърде изчерпателен. Ако искаме да разберем какво представлява божествената 

природа, това е списъкът. Няма да минаваме към следващите няколко стиха, където се 

описва демоничната природа, защото това е все едно да застанем пред огледалото. Но 

ако погледнем този списък, мисля всички можем да заключим, че ни чака много работа.  

Обаче ако мъничко се опитаме да анализираме тези качества, цялата тази глава, 

“Божествената и демоничната природа”, е за себе-анализ. Добре е да използваме тази 

информация, за да разберем себе си, да застанем лице в лице със себе си, а не, за да 

съдим другите. Това е голяма помощ, защото поне разполагаме със списък с 

изискванията за духовна практика.  

И тъй като „Бхагавад Гита” е Божествената Песен, това е много систематично, 

научно знание. Може да си помислите, че Кришна просто споменава няколко различни 

качества. Но всъщност Той много систематично комбинира и групира тези качества 

според духовните подразделения в живота.  

Най-напред Той започва с безстрашието, абхая. Безстрашие; защо безстрашието 

е началото на божествените качества? Защото трябва да сме много решителни и готови 

да вървим срещу цялата пропаганда на материалната сфера. И не знам какъв е вашият 

опит, но аз съм видял, че повечето хора са много страхливи. Дори най-успелите хора са 

пълни със страхове. Веднъж срещнах един такъв човек; беше много влиятелен, могъщ, 

преуспял, богат - всичко. Още на второто изречение той каза: “О, аз имам един голям 

страх. Страхувам се да умра.” Много голям страх! Защо? Защото смъртта и умирането 

са изпит, на който не можем да идем на поправка. Не се ли справиш добре, резултатите 

ще са горчиви. Има един изпит в рамките на един живот и той се нарича смърт. И тъй 

като повечето хора се боят от умирането, това показва, че нямат разбиране за 
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живеенето. Защото всъщност животът според техните принципи е смърт, а смъртта 

според техните принципи е живот.  

Кой може да бъде безстрашен, абхая? Онези, които изцяло са се отдали на Бога. 

Казано е в шастрите: тези, които изпитват какъвто и да било страх, не са се отдали 

още напълно. За да постигнем своите духовни стремежи, ние трябва да сме много 

безстрашни, защото трябва да плуваме срещу течението. А как да станем безстрашни? 

Мисля, че най-добрият метод е да сграбчим лотосовите нозе на своя духовен учител, 

тъй като той е безстрашен. И ако можем да общуваме с него по такъв съкровен начин, 

ние също ще бъдем безстрашни.  

Втората квалификация е пречистване на своето съществуване, саттва-

самшуддхи. Ако пречистите своето съществуване, ще бъдете безстрашни. А как можете 

да пречистите съществуването си? Чрез третото качество, а именно развиване на 

духовно знание. Затова присъстваме на лекциите, затова изучаваме писанията, затова се 

стремим да разберем теорията и да я приложим на практика.  

Но никой не е щастлив да слуша такова тежко послание. Какво става? Докато 

Гурудев не беше тук, бяхте много щастливи. Само щом той дойде и започна: “Трябва 

да сте безстрашни, трябва да сте знаещи, трябва да сте пречистени” – всички се 

изпълват със страх, вместо с безстрашие. Каква е причината?  

Но аз мога да ви облекча от този товар. Защото това са качествата, изискванията 

за саннясите. Така че можете да сте си страхливи, непречистени и не е нужно да 

развивате духовно знание. Това не е ваша дхарма. Не е за вас, нали? Понеже искаме 

бхакти-йога, лека версия. И така, щом тези качества са за саннясите – горките хора, те 

трябва да се пречистват, те трябва да учат и трябва да са безстрашни – това не е за мен. 

Кришна, имаш ли друга версия? Някакви други опции? 

 

(продължава следващия понеделник) 

 

 

 

38. Благотворителност 

 

 

(продължава от предишния понеделник) 

 

Следващите три качества са “благотворителност, себеконтрол и извършване на 

жертвоприношения.”
65

 Те се отнасят за кого? За грихастхите, за могъщата общност от 

грихастхи. И така, кое е първото – благотворителност. Милосърдие! 

Веднъж имаше дискусия за благотворителността, за даренията и Шрила 

Трипурари Махарадж обясни какъв е правилният размер дарение. Той каза: „Дал си 

достатъчно, когато усетиш: “Ох, това е вече прекалено много.” Това е правилният 

размер дарение. Значи вие си мислехте: “пречистването да съществуването ми, 

развиването на духовно знание или безстрашието не са за мен. Дайте ми по-лека 

версия.” Това е по-леката версия. Защо? Когато заболи – тогава е достатъчно. Защото 

ако давате лесно, не сте дали нищо. Ако имате милион, а дадете сто – това е нищо. Ако 

имате сто, а дадете сто и осем – това е истинско дарение.  

И защо дарението е споменато тук като първата практика на грихастхите?  

Кришна не преглежда банковата ви сметка. Той не се интересува от джоба ви. Обаче 

иска да привлече вниманието ви: споделяйте онова, което имате! Защото като 
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грихастхи, като съпрузи и съпруги, вие трябва да събирате толкова много неща. Целият 

този живот преминава в събиране на неща и след това раздаването им? Но трябва да 

раздаваме това, което сме насъбрали. Затова даренията са споменати тук.  

И има някои добри примери за това. Веднъж имало една ученичка на 

Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Тя била възрастна жена и помолила нейния 

Гурумахараджа да посети дома й и да даде лекция там. След дълго, дълго време това 

най-сетне се случило, тъй като графикът му бил много натоварен. И така, 

Бхактисиддханта Махарадж дошъл с всичките си ученици и се провела голяма 

проповедническа програма с много хора. Жената щастливо готвела цял ден и служила 

на преданите. После, когато програмата свършила, всички се разотишли по домовете 

си, а на следващата сутрин жената трябвало да се изнесе от апартамента си, защото 

това била цената да финансира програмата – наложило се да продаде своя апартамент. 

Представете си! Ала щом духовният й учител чул колко отречена и посветена е тя, 

Бхактисиддханта Сарасвати веднага казал: “Осигурете й място за живеене в централния 

храм!” Отдадеността на бхактите понякога е екстремална!  

Така че споделяйте онова, което имате! Какъв бил стандартът на Шрила 

Прабхупада по отношение на даренията? Петдесет процента. Но после, много години 

след напускането на Прабхупада, четох една статия за тези петдесет процента. И този 

преданоотдаден – може би е бил данъчен съветник преди - казваше: “Да, да, 

Прабхупада е писал да са петдесет процента. Обаче може би не е знаел за ДДС! Така че 

ако приспаднем ДДС от прихода, това са двадесет процента по-малко, и ако плащаме и 

данък общ доход, и това, и онова, в крайна сметка можем да отделим десет процента за 

мисията.” 

Оттук разбираме, че има вероятност да използваш умния си мозък, за да 

избегнеш напътствията на ачариите. И може да си мислите, че ще удовлетворите своя 

Гурудев с петдесет процента от своите приходи. О, но свамите са като акули. На него 

не му стига петдесет на петдесет. Той иска да вземе всичко. Каквото и да притежавате, 

то принадлежи на Кришна. Такъв трябва да е нашият начин на мислене – а не петдесет 

процента минус ДДС. Каквото и да имате, то ви е дадено от Кришна. Не само десет 

процента, не само петдесет процента – сто процента Му принадлежи. Това трябва да е 

нашият манталитет. Каквото и да притежаваме, то е Негово.  

Ала ние сме склонни да забравяме това. Затова е хубаво да си го спомним и от 

време на време да даваме по мъничко, поне по мъничко. Ще донеса цветя в храма. Или: 

ще донеса мляко за преданите. Или: ще открадна фактурата, за да платя сметката за 

електричество. Защото е трудно да служиш на бхактите. Всеки се бори за служене: 

“Не, не, не, това е моя работа, аз искам да платя!” “Не, не, не, аз!” Така че трябва да си 

много ловък, ако искаш да намериш някои неплатени още сметки. Долавяте ли 

чувството?  

И така, благотворителност означава да споделяш това, което имаш. А какъв бил 

съветът на Бхактивинод Тхакур по отношение на благотворителността и даренията? 

Ако нямаш пари, това не е проблем, разполагаш с време. Посвети времето си на 

мисията. Иди в храма и сервирай прасадам. Но ако нямаш ни пари, ни време, пепел 

поне имаш. Дай пепелта. Дай нещо. Защото ако си приготвяш чапати вечер, ще има 

някаква пепел. Ако не даваш чапатито си, дай пепелта, но дай нещичко!  

Веднъж във Вриндавана вървяхме по една много малка уличка и имаше една 

много възрастна двойка, живееща в малка къщурка – една стая практически. Бяха 

много простодушни, много бедни и стари – движеха се с голяма трудност, жената нещо 

шeташе, а старият баба просто седеше там, беше и болнав. Наблюдавах ги; тя правеше 

чапати, да кажем, по две чапати на ден. Но знаете, когато си стар, едва се храниш. 

Така че старият баба изяждаше половината чапати, а останалата половина споделяше с 
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вриндаванските кучета. Милосърдие! Те на практика бяха без стотинка. Но половината 

той раздаваше на кучетата.  

Затова трябва да идем във Вриндавана – за да видим, да разберем и да научим 

какво означава споделяне. Те действително практикуваха петдесетте процента.  

 

(продължава следващия понеделник) 

 

 

 

39. Естествено отречение 

 

 

(продължава от предишния понеделник) 

 

 

Следващото качество е себеконтрол. “О Боже мой, себеконтрол! Това е толкова 

трудно! Аз не съм официален бхакта. Не съм бхакта от ашрама. Аз съм рага-марга
66

 

пък и Кришна се намира в сърцето на всекиго, така че защо е нужно да бъдем толкова 

стриктни? Дори Кришна казва в „Бхагавад Гита”: “Даже и мъдрецът постъпва според 

собствената си природа.” Каква е причината да бягаме от тази природа, да потискаме 

тази природа? Това е шастрично! Не искам да потискам тази природа, искам да се 

наслаждавам на живота! Ах, себеконтрол!” 

Всъщност, аз се възхищавам на семейните бхакти. Защото онова, което им е 

било невъзможно като брахмачари или брахмачарини, те с радост го правят когато са 

бащи и майки. Случва се толкова естествено! Ако попитам някой брахмачари: “Можеш 

ли да останеш буден през цялата нощ?” той ще рече: “Не! Това е невъзможно! Чака ме 

толкова много служене утре. Пък и Махапрабху е казал на Санатана Госвами: “Трябва 

да се грижиш за тялото си, то не ти принадлежи,” така че трябва да се грижа за тялото 

си, искам да спя.” Но когато детето ви е болно, вие по естествен начин сте готови да се 

откажете от съня си. И най-слабата кашлица от бебешката стая ви кара да застанете 

нащрек.  

Веднъж наблюдавах: седяхме на долния етаж и приемахме прасадам, а бебето 

беше на горния етаж. Разговаряхме, беседвахме и изведнъж видях майката да скача и да 

хуква. Аз не бях чул нищо, макар също да имам уши. А тя каза: „О! Тя плаче!” Толкова 

беше чувствителна към лекичък плач. Обаче когато като брахмачарини те служеха в 

храма, трябва да стреляш с топ и пак не могат да излязат от спалните си чували. Онова, 

което е много трудно за вас като независими личности, по естествен начин го вършите, 

когато сте в грихастха-ашрама.  

И така, аз смятам, че семейният живот е голяма тапася, голямо отречение, 

защото трябва да се научите как да сте несебични. Трябва да служите на децата си, 

трябва да служите на партньора си. Един брахмачари може да избяга във всеки момент; 

един съпруг не може да избяга. Нали? 

Яшода: Той може, но майката не може. 

Тиртха Махарадж: Да! Така че това е отречение и за двете страни. Нека 

попитаме децата дали е отречение и за тях? Това би означавало, че много зле си 

изпълнявате задълженията. За децата домът би следвало да е рай. Към тях трябва да се 

отнасяте като към гопи и гопали, минимум.  
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Толкова за отречението. Вие сте героите на ваишнавския живот, ако влезете в 

грихастха-ашрам. А освен това накрая ще трябва и да се отречете от него. Така че сте 

големи смелчаци, скъпи мои!  

А междувременно каква е заетостта ви? Да правите жертви. Добре е да се 

извършва жертоприношение в ашрама, само през уикендите. Ала в семейството – всеки 

ден, по двадесет и четири часа. Трябва да извършваме своята жертва цялостно, пълно. 

Защото Кришна не се удовлетворява с някакви специални събития, като едно 

Джанмащами на година. Той се нуждае от постоянното ви внимание. Затова можем да 

кажем, че грихастха-ашрам е много добра тренировъчна система. И тези, които са 

много добри брахмачари и брахмачарини, най-вероятно ще бъдат и отговорни съпрузи, 

майки и бащи. А тези, които са били много добри родители, най-вероятно ще бъдат и 

много добри отреченици.  

Какво било предпочитанието на Бхактивинод Тхакур измежду различните 

ашрами? Кой от тях той ценял най-много? Той възхвалявал грихастха-ашрам. Трябва 

да знаете това! Когато и да се случи да съм строг с вас, вие имате извинение: “Но 

Бхактивинод Тхакур също е възхвалявал грихастха-ашрам.” Какъв бил неговият 

капацитет? Единадесет деца. Ако имате единадесет деца, тогава сте изцяло 

упълномощени да възхвалявате грихастха-ашрам. Обаче един от неговите синове бил 

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. А какво било неговото предпочитание? До живот 

брахмачари. Не знам какво е било предпочитанието му, но той е имал множество 

брахмачари и санняс ученици. Разбира се, също и грихастхи.  

 

(продължава следващия понеделник) 

 

 

 

40. Няма лесен път 

 

 

(продължава от предишния понеделник) 

 

Досега видяхме трудния живот на саннясите и още по-трудния живот на 

грихастхите. Може би съществува друга опция? Кришна, разполагаш ли с по-лека 

версия? Това е прекалено сложно! И какво казва Той по-нататък? “Изучаване на 

Ведите, въздържание и простота.”
67

 Това са изискванията за брахмачарите. Бедните 

брахмачари! Никакво сетивно наслаждение, само въздържание. “Отречението е 

насъщното ми чапати”  

И в какво се състои отречението на един брахмачари? Той трябва да работи 

усърдно без надежда да се наслаждава на плодовете. Понякога хората си мислят, че 

животът на брахмачари е много прост – просто пееш, танцуваш, ядеш и не вършиш 

нищо. Това вярно ли е? Не е вярно, защото се стремиш да работиш така, че всичките ти 

плодове да са посветени на Кришна. Опитайте, опитайте веднъж да видите какво е, 

какво е усещането да работиш здраво и да трябва да се откажеш от всичко. Вътрешното 

чувство е много трудно – да бъдеш толкова безкористен. Затова Ведите много 

възхваляват брахмачарите. Казват, че те са славата на целия свят. Всички различни 

живи същества славят брахмачарите. Защо? Защото брахмачарите живеят според 

Брахма, според божествеността. Брахмачария е много духовен начин на живот, много 

богоотдаден.  
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След това се споменава простотата. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур е казал, 

че религията е простота. Вие какъв усещате живота си – сложен или простичък? Ние 

всички сами си оплитаме мрежа. Много пъти сме досущ като един пашкул. 

Копринената буба е много заета. Тя непрестанно тъче копринена нишка. И е толкова 

заета да произвежда тази копринена нишка, че няма къде да я складира. Затова, 

напрягайки мозъка си, казва: “О, не мога да я поставям в една линия, така че ще я 

слагам ей така, като спирала.” Тя си казва: “Ето така, ще сложа нишката си така…” 

Така, онака, и в крайна сметка се оказва в капан. Така и ние ако преусложняваме 

живота си, накрая ще свършим в пашкул. Това е мрежата на нашите действия и 

последици. Хората имат една специална част от тялото, която е изключително 

преусложнена. Това е умът. Той прави всичко много сложно, затова по-добре нека 

пречистваме ума. 

Третата дейност на брамачарите е изучаването на Ведите. Веднъж, когато 

Шрила Шридхара Махарадж имал още съвсем малко ученици брахмачари в неговия 

храм, един от тях казал: “Не мога да остана, тръгвам си. Не издържам повече. Трябва да 

си отида! Трябва да избягам… ” Много е болезнено, когато някой от твоите братя и 

сестри е толкова обезсърчен, че иска да изостави духовната практика. Шрила 

Шридхара Махарадж отишъл да поговори с него и започнал да му обяснява: “Хей, но 

ти се справяш толкова добре. Не се ли радваш да си част от тази школа? Нима не 

знаеш, кои са съучениците ти? Нарада Муни! Брахма! Те също са се обучавали в тази 

школа. Как така не си удовлетворен с тях?” И какво се случило? Нашият приятел 

останал. И то останал завинаги. Затова никога не забравяйте, Нарада е ходил на същото 

това училище. Всички полубогове са в списъка с чакащите да се запишат.  

Така че вие сте толкова прославени задето сте в школата на према-бхакти! 

Изучаване на Ведите за нас означава това – как да правим бхактите щастливи, как да 

служим на духовните си учители, как да възпяваме светите имена правилно, как да се 

избавим от фалшивите си привързаности. Това е, на което се учим. Как? Като се 

обучаваме да готвим, да правим гирлянди за муртите, като изучаваме шлоките от 

„Бхагавад Гита”, като разпространяваме прасадам и книги, като каним хора и им 

казваме: “Хей, вие не сте тези тела. Недейте да си умирате глупави.” Има толкова 

много начини да се служи на Кришна. Така че правете го! 

От това можете да видите – няма лесен път в бхакти. Трудно е за саннясите – 

пречистване на съществуването, Боже мой! Трудно е за грихастхите – да споделям 

това, което имам, ух! И е много трудно за брахмачарите – да бъдат простодушни! Така 

че трябва да предупредя всички ви докато е време – недейте да следвате този път!  

Кришна Прия: Твърде късно е!  

Тиртха Махарадж: Тогава какво да сторим?! Направили сме погрешния избор. 

Но след като сме дали думата си, след като сме се обрекли на Бог, на гуру и 

ваишнавите, трябва да се покоряваме. Нашите ачарии казват: животът е страдание, 

нека да страдаме за Кришна. Аха, и ето го резултатът от страданието за Кришна – вие 

се смеете!  

Разбира се, това е съвсем базисна информация и въведение в който и да било вид 

духовни и нравствени дейности. Тъй като вие сте добри практикуващи, ще знаете как 

да прилагате тези принципи в личния си живот.  
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41. От областта на страха към земите на посветеността 

 

 

Въпрос на Манджари: Искам да попитам за страха. Съществува ли страх в 

духовния свят? И каква е разликата между него и материалния страх? 

Тиртха Махарадж: Хм. Историята се повтаря. Преди двадесет и пет години 

някой зададе същия въпрос на Гурудев. Може ли да повторя това, което чух на онази 

лекция? Но въпросът беше малко по-специфичен. Въпросът гласеше: “Гурудев, знаем, 

че животът е страдание. Обаче в шастрите, в „Кришна Бук” можем да прочетем, че 

гопите страдат толкова много от раздялата с Кришна, че умират! Тогава каква е 

разликата между духовен живот и материален живот – навсякъде страдание.” Тогава 

Гурудев започна да обяснява: “О, има голяма разлика между двете! Защо? Защото 

материалното страдание е ограничено и в даден момент ще свърши. Духовното 

страдание е безгранично и никога няма да свърши!” Така че ние бяхме „успокоени”. 

Доволни ли сте? Направили сте погрешния избор.  

Но встрани от шегата – кое е по-интензивно чувство – щастието или 

страданието?  

Манджари: Страданието. 

Тиртха Махарадж: А кое е най-висшето измерение в живота?  

Ямуна: Интензивността. 

Тиртха Махарадж: Тогава, щом търсим интензивността, нека сме готови 

междувременно на малко страдание. Това е философия. Между раздялата и единението, 

раздялата е по-силна. Махапрабху я е прославил като най-висшия принцип, най-

висшето постижение. Вие също можете да видите и да почувствате какво е когато сте 

заедно с бхактите и когато не сте. Много е хубаво да се радваме на компанията на 

бхактите, обаче е по-интензивно когато сме разделени.  

Същото е казала и Кунтидеви. Тя се молела за повече страдание. Защото рекла: 

“Всеки път, когато се намирахме в много трудна ситуация, можех да се моля толкова 

дълбоко, толкова искрено. Усещах Те толкова близо до нас. Сега всичко е наред, 

изгнанието свърши, спечелихме войната, възвърнахме си властта, всичко е наред, обаче 

къде си Ти?! И къде съм аз?!” 

Но не се тревожете, това е щастливо страдание. Удовлетворяващо.  

Въпрос на Крипадхам: Моят въпрос е свързан с въпроса на Манджари. Какво е 

настроението на страдание в материалния свят и какво е настроението на страдание в 

духовния свят? 

Тиртха Махарадж: Настроението на страдание в материалния свят е 

обнадеждено. Естественото духовно страдание е безнадеждно. То е опустошително. А 

кой е най-добрият пример за това? Махапрабху. Той е като златен вулкан от 

божествена любов. И магмата, изригванията са толкова диви, че почти те погубват, ала 

в същото време са толкова сладки, че те съживяват. Ние не можем изобщо да разберем 

природата на божествените чувства със своите ограничени материални сетива. Точно 

както е много трудно да се разбере божествената любов по преживяванията на 

материалната „любов”, по същия начин е много трудно да бъде разбрано духовното 

„страдание” въз основа на материалния опит. Защото тук принципът е, че всеки се 

стреми да извлече повече щастие и всеки се опитва да избегне страданието. Обаче 

какво казват гопите на Кришна?  

Съдбата на човека е написана на челото му. Количеството страдание и щастие са 

предопределени – колко ще получиш. И без значение колко се стремиш да избегнеш 

страданието и да спечелиш повече щастие, то ти е писано. Затова другата сутрин, като 

се погледнете в огледалото, разгледайте челото си, какво пише там –преди арати и 
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след арати. Преди виждате хоризонтални линии. След като си нарисувате тилака, 

виждате вертикални линии. Така че има шанс да пренапишете съдбата на челото си.  

Но тогава гопите добавили: “Може би такава е нашата съдба? Но не сме 

очаквали, че ще е толкова тежка. Раздяла с любимия… “Атах шри-кришна-намади на 

бхавед грахям индрияйх севонмукхе хи джихвадау сваям ева спйуратй адах – Човек не 

може да разбере името, формата, качествата и забавленията на Кришна; не можем да ги 

разберем с ограничените си материални сетива. Севонмукхе – но ако имате това 

настроение, това отношение на сева, на служене, тогава ще разберете.”
68

 Той ще ни го 

разкрие. Затова ние се стараем да прилагаме този метод, стремим се да развиваме 

посветеността си; затова се опитваме да извършваме практиката си, садхана, и се 

молим за благословиите на Върховния.  

Въпрос на Крипадхам: Тъй като ние не сме абхай, не сме безстрашни, от какво 

трябва да се боим?  

Тиртха Махарадж: Мога само да цитирам един от духовните си братя, който 

беше написал в книгата за вяса-пуджата на Гурудев: “Моля се на Кришна да мога 

живот след живот да не изгубвам гледката на отпечатъците от твоите стъпки.” Така че 

можете да се боите да не забравите Кришна. Да не изоставите доброто общуване. Но 

ако сте под божествена закрила няма страх, единствено осъществяване. Ако можете да 

се откажете от вторичната си природа, от материалната природа, която сте придобили, 

тогава автоматично се установявате в първата си, изначална природа. Тогава няма 

страх. Затова Шрила Шридхара Махарадж казва, че духовен живот, духовен напредък 

означава, че от земите на страха стигате до земите на посветеността. Това е 

разстоянието, което трябва да изминем – от земята на страха трябва да дойдем до 

земята на отдаването. Моля ви, запишете го, защото това е много важно. Недейте да 

забравяте: нашият процес ни води от областта на страха в света на блаженството и 

щастието.  

Въпрос на Гиридхари: Гурудев, лесно е да разберем страданието в материалния 

свят. От една страна има страдание, от друга страна има щастие – като захарчето и 

тоягата. Смисълът е ясен - ние се учим. В духовния свят какъв е смисълът на 

страданието? Единствено да се вкуси това сладко страдание или има нещо скрито зад 

това, някаква цел, някакво усъвършенстване, както е тук? 

Тиртха Махарадж: Да, материалното щастие и страдание са като съвсем 

базисно обучение. Това е добро, това е правилно, онова е неправилно. Действие - 

последица. Духовното небе е различно. Това не е кармичната мрежа от действия и 

последици, това е въпрос на раса.  

Но не бива да имаме неправилно виждане за духовното небе. То не е място на 

страдание. То е място на вечно щастие, блаженство. Така че дори страданието там е 

блажено. Затова казах, че не можем действително да разберем божествената природа, 

божествения принцип.  

В Гокула Вриндавана, в земната Вриндавана, раздялата съществува. Но в Голока 

Вриндавана е по-скоро самбхога, по-скоро е среща. Ако съществува раздяла, причината 

е единствено, за да усили вкуса на единението. 

 

 

                                                 
68

 Бхакти Расамрита Синдху 1.2.234 
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42. За да прилагаш любящ метод са ти нужни партньори 

 

 

Въпрос на Камен: Искам да се върна на темата за страха. Когато децата ми се 

родиха, започнах да се вглеждам в себе си и в другите родители и с ужас открих, че 

единственият начин да науча децата на нещо е чрез страх, под каквато и да било форма. 

Дали това е някаква позитивна страна на страха? Или е просто грешка?  

Тиртха Махарадж: Хм, много труден въпрос. Дани, имаш ли нещо да добавиш? 

Дани: Исках да кажа, че не съм съгласен, че страхът е най-лесният или 

единственият начин да ги научиш, но се замислих, че не съм имал много трудни деца.  

Тиртха Махарадж: Ами, аз също се надявам, че страхът и това да наплашиш 

децата не е единственият начин да ги научиш. Но ако се нуждаем от някакви 

напътствия за обучението, можем съвсем спокойно да се обърнем към шастрите. Да 

речем, нека разгледаме детството на Кришна. Там ще откриете примери за много 

сладостни взаимоотношения, а също и за наказания. Така че майка Яшода не винаги се 

отнася с Кришна само мило. Понякога тя тича след Него с пръчката. Затова недейте да 

вярвате на всичко, на което ви учи тази твърде либерална, нов тип психологическа 

образователна система. “Не трябва да се караме на децата, защото тяхното малко – или 

голямо! – фалшиво его ще бъде натрошено”- ами да, това е целта! Трябва да ги научим 

къде са границите. Така че в шастрите не виждаме само нежност. Обаче има много 

обич. Дори да има наказание, зад него се крие любов.  

Има един апостол на този нов вид обучение, не си спомням името му, но името 

му няма значение; и какво станало със сина му? Самоубил се е. Така че толкова 

относно либералните идеи в обучението. Трябва да има правила. Може би сега звуча 

ултра ортодоксален, но да, такъв съм. А също съм и морално консервативен. И 

културно класически. Така че това са трите принципа: ортодоксална ценностна 

система, консервативен морал и класическа култура.  

Затова понякога можете да използвате пръчката. Но на майка Яшода й се 

наложило доста да се потруди, за да използва пръчката. Цялата й коса се била 

разпиляла, половината й сари се размотало междувременно и започнала да се поти, 

защото малкият Кришна е много бърз, пък тя е много бавна. Така че ако искате да 

накажете Бога, ще трябва здраво да се потрудите. И не е достатъчно само вашето 

усилие, нужно е и Неговото съгласие.  

Не мисля, че страхът е единственият начин да напътстваш едно дете. Също 

както не смятам, че страхът и това да наплашиш човека е единственият начин да 

напътстваш един ученик. Защото задълженията на бащата много приличат на 

задълженията на гуру. Налага се да постигат целите си въпреки нежеланието на своите 

синове или ученици. Нали, такъв е дългът на гуру и на бащата – съвсем подобен. И в 

сина, и в ученика има съпротива. Те излизат с всички извинения защо да не направят 

нещо. Така че си мисля, че напълно разбирам какво имаш предвид. И се надявам ти 

също да разбираш моята позиция. Защото ти имаш само две деца, пък аз…  

Затова, не знам какво е вашето усещане, но аз не съм строг. Строг ли съм, 

Парамананда?  

Парамананда (прочиства си гърлото):… 

Тиртха Махарадж: Благодаря ти, това беше удовлетворителен отговор. Може 

понякога да чувствате или да си мислите, че съм, но трябва да ви кажа, че аз съм една 

опитомена версия на себе си. Дори само на себе си, какво да говоря за моя Гурудев. Но 

за да прилагаш любящ метод са ти нужни партньори. Защото ако страхът ми помага да 

се настроя към по-висши принципи, тогава се старая да се държа по-добре. Ако не се 
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чувствам смазан пред своя духовен учител на всяко второ посещение, може да започна 

да приемам нещата много лековато. Така че, нуждая се от партньори.  

Камен: Може би също и от време. 

Тиртха Махарадж: Времето е на моя страна.   

 

 

 

43. Три отговора за практиката 

 

 

Раса Лила: Аз още съм съвсем нова в бхакти. 

Тиртха Махарадж: Аз също. 

Раса Лила: Има много различни неща, които вършите в ежедневната си 

практика… 

Тиртха Махарадж: Не, аз винаги идвам тук, сядам и давам лекция.  

Раса Лила: Имам предвид общо… И едно от нещата, които ми е много 

интересно, е как повтарянето на маха-мантрата 108 пъти на ден помага на човека? 

Каква е причината за това? 

Тиртха Махарадж: Опитай и ще видиш. Мога да говоря за много чудеса, но 

това са само думи. Трябва да го преживееш.  

Раса Лила: Имам още един въпрос. Споменахте пречистване на ума. Как 

пречистваме ума?  

Тиртха Махарадж: Като повтаряме маха-мантарата 108 пъти на ден.  

Въпрос на Ямуна: Махарадж, първият стих от „Веданта Сутра” е “Атхато 

брахма джигяса – нека запитаме за Абсолюта”. А последният стих е “който постигне, 

никога не се завръща”. Бихте ли ни казали моля нещо помежду?  

Тиртха Махарадж: Помежду повтаряме маха-мантрата 108 пъти на ден. И 

така, в началото има запитване, следва практиката и накрая няма да се завърнеш.  

Въпрос на Кришна Прия: Казва се, че трябва да приемаме това, което е 

благоприятно, и да избягваме онова, което е неблагоприятно. Забелязвам в моя живот, 

че неща, които преди съм харесвала, или взаимоотношения с хора, които преди са ми 

били сладки, сега не са ми интересни и не са благоприятни. От друга страна се казва, че 

трябва да помагаме на хората. Дали е добре да се прекъснат тези връзки или да се 

опитваме да помагаме и да проповядваме на тези хора, въпреки че не се интересуват?  

Тиртха Махарадж: Можеш да пробваш, но ще видиш какъв ще е резултатът. Не 

ти ще прекъснеш връзката с тях, но те ще прекъснат връзката с теб.  

За проповядването също има умение. Недей да слисваш хората в името на 

проповядването. “Проповядването ми е толкова сериозно, че всички се разбягват. Аз 

съм такъв силен бхакта!” 

Веднъж чух – и това е толкова болезнено за мен – веднъж чух от един храмов 

президент: “Ние сме толкова сериозни, че за една година 70% от хората, които 

посещават, ще си тръгнат!” Зачудих се: ако проповядването ти е толкова ефективно и 

грижата ти като храмов президент за поверените ти бхакти е толкова „добра” и 

„очароваща”, че от десет човека седем ще избягат – трябва да се замислиш, скъпи мой, 

какви ги вършиш! Дори и трима да избягат, трябва да се вгледаш в себе си. Какво да 

говорим за 70 % разочаровани! Чакай малко, грешката не е у другите. Ако не можеш да 

поддържаш хората щастливи в техните практики, това е твоя грешка. Затова недей да 

си такъв горд храмов президент! “Колко хубаво умея да обезсърчавам хората!” Никога! 

Дори една душа да е изгубена, трябва да плачеш.  
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Така че проповядването е изкуство. И кой е най-добрият начин за проповядване? 

Практиката.  

Старайте се да бъде сериозни. Защото най-напред трябва да постигнете нещо, за 

да раздавате нещо. Първо събираш, сетне споделяш. Преди да имаш каквото и да било, 

как можеш да споделяш?  

Но е вярно, че щом промениш ценностната си система, нещата, които преди са 

били много привлекателни, се превръщат в празни мехури. А онези идеали, които са 

били така отдалечени от нас, ни стават толкова естествени. Като смирението, или 

безкористното служене, или възпяването на имената – те ще се приближат.  

 

 

 

44. Най-добрата тема за ума 

 

 

“Ман-мана бхава мад-бхакто мад-яджи мам намаскуру мам евайшяси сатям 

те пратиджане прийо ‘си ме – Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, 

обожавай Ме и Ми отдавай почитта си. Така несъмнено ще дойдеш при Мен. 

Обещавам ти това защото си Ми много скъп приятел.”
69

 

Ако искаме да открием същината на всички учения, на многото стотици стихове 

и напътствия, включени в „Гита”, трябва да търсим в последните глави. А есенцията, 

смисълът на този стих, се повтаря на доста места в „Гита”, показвайки, че съществува 

емоционален подход към Върховния. Защото много пъти се опитваме да търсим по най-

различни начини – чрез анализ, чрез действие, чрез знание или отречение, чрез сила 

или чрез други методи, ала всъщност най-прекият досег с Върховния е любящият 

подход.  

И какво казва Кришна в началото? “Винаги мисли за Мен.” Колко пъти сте 

чували този стих? Стотици, хиляди пъти, нали? Колко пъти учителите ни са казвали: 

“Мислете за Кришна”? Няколко думи, но е нужен цял живот да ги осъзнаем. Ман мана 

– умът ти да е в Мен. И така, ето го това ваше толкова специално качество - умът. Той 

трябва да бъде свързан с Върховния. Можете ли да сторите това насила: “Сега ще седна 

тук и ще мисля за Кришна”? Може и да е възможно за няколко минути, обаче после ще 

си спомните онова, за което не бива да си спомняте. “Трябва да забравя за всичките си 

материални занимания. Трябва да забравя за илюзията. Илюзия?” Незабавно умът 

наостря уши и илюзията става по-очарователна. Илюзията върши голяма работа. Тя 

добре си изпълнява служенето. Ако вие си изпълнявахте служенето по същия начин, 

тази мисия би процъфтяла. Защото илюзията проповядва много мощно – обещава 

много и дава много! На пръв поглед, тя задоволява желанията ви. Казват, че следващата 

кола ще е по-бърза – и тя наистина е по-бърза. Или че новият ви компютър ще е два 

пъти по-мощен – и той е. При все това, нещо липсва от всички оферти на илюзията и 

това е истинската заетост за ума.  

Така че не е достатъчно, а и на практика е невъзможно, насила да се съсредоточи 

умът върху нещо. По-добре да открием естествената заетост на нашия ум. За щастие, 

казват, че Кришна е привлекателен. Така че Той е най-добрата тема за ума. Той улавя 

вниманието. И тогава това качество, тази функция на нашия ум по естествен начин се 

втурва към Него.  

Чували сме също много пъти за различните функции на ума – мислене, 

изразяване на воля и чувстване. Това означава, че трябва да свържем всички тези 
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функции с Върховния – да мислим за Него, да посветим волевите си усилия на Него и в 

крайна сметка да Му посветим и чувствата си.  

“Винаги мисли за Мен”. Тази способност на ума е много полезна за човешките 

същества, защото знаем, че овладеният ум е най-добрият приятел. Но неовладеният ум 

е най-лошият враг. Затова по-добре да се сприятелим с ума си. А най-добрият начин да 

успокоим ума е да мислим за нещо удовлетворяващо. Нашият ум има силата да 

подбира – приема каквото харесва и отхвърля каквото не харесва. Но Шрила 

Прабхупада винаги казва, че трябва да бъдем интелигентни и да търсим най-висшата 

цел. Това означава – използвайте ума си да избере най-добрата опция. Санкалпа-

викалпа, приемане и отхвърляне – това е функцията на ума. Ала на по-висше, на 

духовно ниво, умът започва да действа по различен начин. Нашата сила на волята, 

нашата санкалпа, желанието, решимостта ни са слаби. Силата на волята на Кришна е 

могъща – до такава степен, че Неговата воля се нарича сатя-санкалпа. Това означава, 

че желанията Му се сбъдват без никакви специални усилия. За Него е достатъчно да си 

помисли нещо и то просто се случва. Ами вие? Като си помислите нещо, то случва ли 

се? Понякога да. Например, когато си мислим за проблеми, те ни сполитат. Или ако 

започнем да си създаваме демони, вътрешни тъмни сили, те ще ни уловят. Но по същия 

начин, ако мислим за Върховния, ако мислим за нещо много чисто, ако вземем 

решение: „Аз ще посветя живота си на божественото,” това също ще се случи. Нима 

това означава, че вярата ни е умствена измислица? Тази вяра лъжлива ли е или 

истинска? Надяваме се, че е истинска.  

 

 

 

45. Лебедът на вашия ум 

 

 

Вярата, какво е вярата? Тя е най-могъщата сила, която притежава едно човешко 

същество. Шрила Шридхара Махарадж казва, че тя е единствената сила, която може да 

прехвърли мост над пропастта между сегашното ни положение и съвършенството. И 

така, той казва, че вярата е най-голямата ви мощ. Дори тези, които казват: “Аз не 

вярвам,” те също имат някаква вяра. Но ако съсредоточим вниманието си повече върху 

духовния път, да, в началото нашата вяра е много мъглява и много слаба. Стремим се 

да намерим теми, които са лесно приемливи за нас. Ала можем да кажем, че вярата в 

началото е фокусирана върху вярвания или суеверия. И понякога правим грешката да 

отъждествяваме методите или инструментите с целта. Това е каништха, начинаещо 

ниво. Имате някакво търсене, някакъв импулс, божествен подтик, но не можете да го 

насочите правилно. И тъй като този свят е пълен с измамници и измамени, големи 

късметлии сте ако успеете да избегнете капаните по духовния път.  

Обаче как да избегнем тези капани? Трябва да имаме мъничко начална, чиста 

вяра. Затова от началото трябва да посветим живота си на Всевишния, трябва да 

изразим желанието си – искам да дойда при Теб! И ако това е достатъчно искрено 

желание, то ще ви остане за цял живот.  

И след това, по-късно, започвате да развивате вярата си. Започвате да вярвате в 

определени формалности, после започвате да вярвате в определени хора, готови сте да 

отдадете живота си на другите, следвате дадени правила и практики, влагате вярата си в 

тези практики. А понякога допускате и грешки. Включете грешките в своите практики. 

Но ако тази първоначална вяра е чиста, ако дарът ви за Върховния е бил искрен, тогава 

Той ще ви помогне да премахнете лъжливите си „духовни” илюзии.  
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Защото нашият ум е така зает с толкова много различни дейности и теми. 

Понякога даже и в духовната сфера. Но Кришна иска от вас да се съсредоточите 

изцяло. Затова Той премахва всички други обекти – дори на вярата и вниманието ви – 

за да можете накрая да се концентрирате напълно върху Него. 

Умът е сравнен с лебед. Лебедите са много красиви по природа, имат дълги шии 

и потапят главите си под водата. Имат много грациозни движения и когато плуват в 

някое лотосово езеро, гмуркат главите си до лотосовите стъбла. Това е най-доброто 

обкръжение за ума. Нека лебедът на вашия ум положи главата си в стъблото на лотоса 

в езерото на Кришна. Това е съвършенството. “Винаги мисли за Мен.” 

И така, от началната степен на вяра трябва да стигнем до посветеното, пълно, 

цялостно ниво на вяра. Така че можем да кажем, че да се мисли винаги за Кришна е 

възможно по този начин – като научим лебеда на своя ум да поставя главата си в 

стъблата на лотосовите цветове.  

Има една красива молитва: “Не знам кой ще е сетният миг на живота ми, когато 

ще съм неспособен да владея действията и мислите си. Затова по-добре моят ум да 

започне да скланя главата си в стъблото на Твоя лотос.” “Винаги мисли за Мен” – това 

е възможно така. И можем да сме сигурни, че всички лъжовни концепции ще бъдат 

отстранени ако тази изначална, първа вяра или посветеност са били чисти и искрени.  

 

 

 

46. Всички срещи започват с раздяла 

 

 

“Винаги мисли за Мен”
70

 включва два аспекта – когато сме заедно и когато сме 

разделени. Ако някоя омъжена жена си има любовник, макар да има съпруг и да служи 

на съпруга, тя през цялото време си мисли за любовника. Заедно сте с някого и търпите 

присъствието му. А с друг сте разделени и не можете да изтърпите раздялата, винаги 

мислите за него. Но това е един вид измама, нали? А когато мамите, трябва много 

добре да владеете ума си. Защото… кажете ми две често срещани мъжки имена. 

Ямуна: Тодов и Петър.  

Тиртха Махарадж: Добре! Ако съпругът ви е Тодор, а любовникът Петър, и ако 

искате да сервирате вечерята у дома, не казвайте: “О, мой скъпи Петър, заповядай да се 

нахраниш.” Защото той ще се сепне: каква е тази промяна в имената?! Така че ако сте в 

подобна ситуация, трябва да сте много овладени. Затова такава жена трябва да служи 

на съпруга си дори по-интензивно, за да бъде той напълно удовлетворен и да не се 

досеща, че нещо става. И така, скъпи съпрузи, бъдете внимателни! Когато получите 

допълнително халва за вечеря, премислете два пъти какво се случва.  

Разбира се, бихме могли да измислим историята и в обратния вариант – че 

съпругът си има любовница. Ала тъй като нашата главна фигура е Кришна, а ние сме 

заети тук в толкова много различни връзки и взаимоотношения между хората, но 

искаме да мислим за Него, това е много подобно. “Мисли за Мен.” Ако сме разделени, 

умът ни повече тече към Кришна. Затова се казва: всички срещи започват с раздяла. Без 

раздяла няма среща, няма единение. Затова ние почитаме раздялата, защото тя ще 

доведе единението.  

И така, „мисли за Мен” – когато имам постоянната компания на някого, 

започвам да го пренебрегвам, да не го уважавам, да го приемам лековато, да го 

приемам за даденост. Нали, много пъти става така.  
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Например, само си представете, че Кришна влиза в храмовата стая. Леле! Всеки 

е изненадан и е в екстаз: “Ето Го нашият Кришна! Да, Той е син! Дхотито Му е жълто, 

камъкът каустубха си е там, пауновото перо също, флейтата е в ръката Му – значи това 

трябва да е нашият Кришна!” О, и ние започваме да танцуваме. Толкова е екстатично! 

Добре – първи ден. Втори ден: “О, ето Го нашият любим Кришна!” и т.н., и т.н., но 

вечерта сте уморени от толкова много танци. Обаче владеете ума си и казвате: “Това е 

божествен екстаз. Може да съм малко уморен и да се нуждая от почивка, но това е 

илюзия, не, не, не!” Трети ден: “О, ето Го нашият Кришна. Добре, Той иска да 

танцуваме…” Четвърти ден: бягате в съседната стая. Такава е човешката природа: 

което имате, не го цените; което нямате – него искате.  

Затова „мисли за Мен, винаги мисли за Мен” включва тези два аспекта. 

“Независимо дали си с Мен или сме разделени, ние сме свързани.” Същото е и с 

духовния учител. “О, Гурудев ще дойде след половин година! Късметлии сме, имаме 

още време да свършим онова, което ни е дадено като служене” После, с наближаването 

на момента, желанието ви да спрете времето става все по- и по-силно. Обаче не можете 

да спрете времето. И така, щастливият миг на срещата с духовния учител идва. Първата 

сутрин той се усмихва, ала след лекцията ще попита: “Хей, мой скъпи синко или дъще, 

какво научи през изминалата половин година? Как вървят служенията ти, какво 

изпълни?” Тогава копнеете за друго измерение на времето – да лети. За да може някак 

да преживеете тези мигове.  

И така, единението и раздялата са за наше добро, за да донесат повече 

интензивност.  

 

 

 

47. Любящо, волно, естествено, спонтанно чувство 

 

 

“Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, обожавай Ме и Ми отдавай 

почитта си. Така със сигурност ще дойдеш при Мен. Обещавам ти това, защото си 

Ми много скъп приятел.”
71

 

Това е най-великият идеал: “Винаги мисли за Мен.” След това някаква по-

формална, по-организирана връзка: “Стани Мой преданоотдаден.” Това означава: 

следвай този набор от правила, живей по такъв и такъв начин, действай по такъв и 

такъв начин. После Кришна казва и: “Обожавай Ме.” Затова ние поднасяме обожание 

на Кришна и почит на гуру. Това е безопасният начин – обожание към Върховния и 

уважение към учителя. И “Поднасяй Ми почитта си. Така ще дойдеш при Мен без 

съмнение.”  

“Мисли за Мен, стани Мой отдаден, обожавай Ме и Ме почитай.” Това е като 

официален списък какво да се прави. Ала сетне Кришна заговаря много лично. 

“Обещавам ти това!” Само си представете – Бог ви дава обещание. Не вие трябва да му 

давате дума, а Той ви дава дума. А в началната степен ние вярваме на думата Му. 

“Обещавам ти, че ще Ме достигнеш, защото си Ми много скъп приятел.”  

В този стих се разкрива едно много есенциално послание, показващо, че отвъд 

официалните изисквания, съществува огромно желание за личен досег, и от двете 

страни. Изначалната позиция на Арджуна показва, че не страхът от Бога, а 

приятелството, позитивната връзка с Бога е онова, което помага. А жестът на Кришна: 

“Давам ти обещанието си, давам ти думата си, че ще Ме достигнеш, се дължи на това 
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любящо, волно, естествено, спонтанно чувство на Арджуна. В това е красотата на 

бхакти! Бхакти не е някакъв официален път към Бога. Тя е спонтанен, изпълнен с обич 

път  

И истинската вяра помага в това отношение. Определенията за вяра са много, 

според нивата на разбирането ни. Но в крайна сметка можем да кажем, че вярата е 

убеденост, до която достигаме чрез любов, чрез практикуване на божествена любов. 

Това е истинска вяра.  

Затова, моля ви, винаги мислете за Кришна, станете Негови отдадени, 

обожавайте Го и Му отдавайте почитта си. Аз ви обещавам, че по този начин ще 

стигнете при Него. Защото сте Му много скъпи.  

 

 

 

48. Връзка на обич 

 

 

“Винаги мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, обожавай Ме и Ми отдавай 

почитта си. Така със сигурност ще дойдеш при Мен. Обещавам ти това, защото си 

Ми много скъп приятел.”
72

 

Въпрос на Крипадхам: Възможно ли е да погледнем на този стих по различен 

начин? Във Втора Глава на „Бхагавад Гита” Арджуна казва на Кришна, че Го приема за 

свой духовен учител. И в крайна сметка този разговор е между Арджуна и Кришна, 

всъщност Кришна говори на Арджуна. Ако гледаме на този разговор като на разговор 

между гуру и ученик, може би тази инструкция се отнася до ученика спрямо учителя? 

Защото, в края на краищата, ние не вярваме в Кришна, ние не знаем кой е Той. 

Единствената вяра, която имаме, е в нашия учител. Накъдето ни води, там отиваме.  

Тиртха Махарадж: В ада? 

Крипадхам: Наскоро си мислех, че ако моят Гурудев ми беше проповядвал не за 

Кришна, а – да речем – за ярката светлина, обаче по същия начин, в същото настроение, 

дали щях да следвам ярката светлина? И отговорът бе: да, щях да я следвам.  

Тиртха Махарадж: Но как може влюбеният в черната светлина да проповядва 

за бялата светлина? Невъзможно е! Невъзможно е да е по същия начин!  

Но това е много хубава гледна точка, което спомена. Мисля, че твоят духовен 

учител е много удовлетворен. Защото Арджуна има многообразие от раса, от 

отношения с Кришна. На първо място те са роднини. Второ – те са приятели. И са, така 

да се каже, съратници. А тук, в началото, Арджуна казва: “О, аз съм Твой отдаден 

ученик. Моля Те, напътствай ме кое е най-добро за мен! Малко съм объркан.”   

Добрият ученик всъщност е като теленце. В какъв смисъл? Не в смисъла, че се 

измъква и тича нагоре-надолу. Но в смисъл, че ако кравата види теленцето, тя ще дава 

повече мляко. Така че Арджуна се държи като добро теленце. А понякога теленцата 

притискат вимето толкова силно: “Дай ми още мляко! Дай ми още мляко!” По същия 

начин и Арджуна притиска Кришна: “Покажи ми и божествената си форма! Аз съм 

Твой отдаден ученик, обаче покажи ми нещо по-вълнуващо!” ала после му идва малко в 

повече: “О, да, това е много хубаво, но върни се в изначалния си облик, прекалено 

много е за мен!”  

Така че виждате, в това има многообразие от отношения. Но Кришна, по много 

великодушен начин, винаги признава приятелството си с Арджуна. Кришна нарича 
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Арджуна: “О, Мой скъпи приятелю!” И това показва този толкова щедър и благороден 

подход на висшестоящия.  

Но както и да е, Арджуна казва: “Ти си моят гуру,” а сетне казва: “Ти си моят 

Бог!”, нали? 

Крипадхам: В песента „Самсара” е същото, Гурудев. 

Тиртха Махарадж: Да. Препоръчва се да виждаме Бога в нашия духовен 

учител. Затова този извод, че трябва да вложим вярата си в своя духовен учител, е 

правилен.  

Обаче кой е окончателният духовен учител? Ади-гуру е Кришна. Това никога не 

се променя. Самаста-гуру, или множеството от гуру, може да се променя. Защото 

едното слънце се отразява в много малки водоеми. Така че самаста-гуру, многото гуру, 

са отражение на оригиналното слънце. И в определен смисъл едно водохранилище 

може да бъде заменено за друго. Но таттва не се губи. Може личният гуру да бъде 

изгубен – поради раздяла, смърт или по някаква друга причина – ала същината, 

таттва, никога не се губи. Гуру като принцип никога не е изгубен. Защото това е 

божествена милост, а тя никога не се губи!  

Но веднъж един мой приятел ме запита в много съкровен разговор: “Може ли да 

ми кажеш нещо?” “Да, разбира се!” “Ако твоят гуру беше проповядвал будизъм, щеше 

ли да станеш будист?” И аз казах: “Най-вероятно да.”  

Защото в началната фаза тази връзка с Шри Гуру е като любовна история. Не 

можеш да обясниш защо, но просто си привлечен. Защо? Защо ме обичаш? Не знам! 

Нима можете да дадете обяснение за любовта, за чувствата? Смятам, че е невъзможно. 

Чувствам се щастлив, че той проповядваше кришна-бхакти.  

Ямуна: Щеше да се чувстваш щастлив и ако беше проповядвал будизъм. 

Тиртха Махарадж: Но то се случи по този начин, така че няма какво да 

направя.  

Затова можем да заключим, че взаимоотношенията между гуру и шишя не е 

просто да се следват някакви инструкции, не е просто официално встъпване в някаква 

духовна школа. Но това е връзка на обич. Много същностен, много мощен досег на 

любяща връзка между душа и душа. Това е и божествен шанс. Изучавайки предмета 

ние се научаваме как да правим нещата както трябва. ` 

И така, тази първоначална вяра във Върховния трябва да е много чиста. Тогава 

Той ще ви насочи по верния път, ще ви отведе при точния учител, ще премахне всички 

ненужни препятствия – вътрешни анартхи и външни капани. Тази есенциална, 

съкровена, изначална вяра трябва да бъде подхранвана и поддържана по време на целия 

път. Толкова много неща могат да се променят в живота ни. Но това трябва да е 

неизменно. Тази посветеност трябва да е неизменна.  

 

 

 

49. Над летвата 

 

 

Продължаваме с нашето изучаване на „Шримад Бхагавад Гита”. Този път ще 

прочетем заключителния стих в тази прекрасна творба:  

“Сарва-дхарман паритяджя мам екам шаранам враджа ахам твам сарва-

папебхйо мокшаишями ма шучах – изостави всички видове религии и просто Ми се 

отдай. Аз ще те избавя от всички греховни последици. Не се страхувай.”
73
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Ма шучах – не се тревожи! След като в предишния стих Кришна много добре 

обяснява какви са изискванията за доближаване до Върховния, като например “Винаги 

мисли за Мен, стани Мой преданоотдаден, служи Ми и Ми отдавай почитта си” – това 

са официалните изисквания – след това в много лично, приятелско настроение Той 

добавя: “Обещавам ти, че много скоро ще Ме достигнеш, защото си Мой добър 

приятел.” Така и официалната страна с изискванията, и толкова личната страна на 

нежното вдъхновение, досущ като приятелска прегръдка, са включени в предишния 

стих. А тук Той продължава: “Не се притеснявай!” защото и тук Кришна изисква нещо 

от Арджуна: “Отдай Ми се! Изостави всички останали занимания и се отдай на Мен.”  

Ако чуем това послание и се опитаме да го приемем дословно, тогава какво ще 

бъде вашето разбиране? Това е много висше изискване. “Отдай Ми се и изостави 

всички останали ангажименти.” Той казва: “Сарва-дхарман паритяджя – остави 

всички други дхарми, всички останали задължения в човешкия живот.” Ако сме 

фанатици, ще си речем: “О, трябва да прекратим всичките си дейности и да се 

преместим в ашрама”. Местенето в ашрама е добра идея, обаче да се изоставят 

отговорностите – това не звучи добре. И точно както в случая с Арджуна, Кришна 

искал да постигне това, че той да изпълни най-висшия си дълг.  

За тази цел трябва да определим кой е нашият най-висш дълг. Четирите основни 

цели на човешкото съществуване са дхарма, или добродетелта, религията; втората е 

артха, да се създават някакви блага; третата е кама, вашата емоционална сфера на 

общуване; и четвъртата е мокша, вашето освобождение, духовното ви бъдеще. Отвъд 

тях имаме парам-дхарма и тя е бхакти, божествената любов. И така, всички останали 

дхарми трябва да бъдат изоставени. И „отдай се на Мен” – накратко казано: „прави 

каквото ти казвам.”  

“Мам екам шаранам враджа.” Екам означава ек, един. Мам – бъди предан на 

Мен, тъй като Аз съм единственият желан обект, едничката цел. Екагра - еднонасочено 

внимание, посветеност.  

И така, как да изоставим всичките си задължения? Ние имаме толкова много 

задължения. Трябва ли да ги изоставим с един голям скок? Това трябва да бъде 

духовен, вътрешен скок. Всъщност, можете да изоставите нещата по два начина, както 

при високия скок. Има я летвата и можете да минете над или под нея. По същия начин, 

вие имате някакви задължения. Можете да изоставите задълженията си като не ги 

изпълнявате – това означава, че минавате под летвата. А можете да изоставите 

задълженията си като ги надхвърлите, като скочите над летвата. Ако изпълняваме най-

висшия си дълг, това означава, че надхвърляме останалите си задължения. Като 

обичаме и служим на Кришна, всичките ни останали задължения и изисквания са 

осъществени.  

И така, за да изпълним нещо изцяло, трябва да осъществим нещо по-висше. За да 

изпълним всички човешки дхарми, всички различни цели в живота, трябва да 

извършваме парам-дхарма, върховната заетост.  
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50. Да станеш по-добър човек 

 

 

Изостави всички видове религии и просто се отдай на Мен. Аз ще те избавя от 

всички греховни последици. Не се страхувай.”
74

 

Тук Кришна казва: “Просто се отдай на Мен“, еднонасочено.Това е един прочит 

на тази строфа. А другото значение е по-дълбокото и мистично разбиране на същите 

думи. Мам екам шаранам враджа – как можете да изпълните своята върховна дхарма? 

Ако следвате примера на онези, които са Ми се отдали по еднонасочен начин. А къде 

можем да се научим на такова еднонасочено внимание и посветеност? Това се случва 

във Враджа, Вриндавана. Шаранам враджа – приеми подслон във Враджа, в 

настроението на Враджа, защото там са Моите любими, които са Ми се отдали по 

еднонасочен начин. Мам екам – те обичат само Мен. Така че това е изключителна 

преданост. Това е начинът да се изпълни върховната дхарма на човечеството – да 

поканим настроението на Враджа в сърцата си и в своята практика.  

Ахам твам сарва-папебхйо мокшайшями – Аз ще те освободя от всички 

последици. Кришна говори много лично. Тук Той идва като личен спасител. Защото да 

изоставиш дхарма – това води до някои последствия. Обаче: „Не се тревожи, Аз ще те 

предпазя от възможните реакции. Сарва-папебхйо – Ще те спася от всички грехове и 

греховни последици.”  

И така, с посветен ум и отдадени тяло, думи и мисли, трябва да се стремим да 

действаме според желанието на Върховния Бог. И наш личен дълг е да открием как 

можем да хармонизираме своя живот с божествените очаквания. Тогава резултатът ще 

бъде ма шучах – не се страхувай. Ако сме под закрилата на това божествено 

напътствие, животът ни ще бъде възвишен.  

За да се избавим от всички страхове, от всички проблеми и препятствия, които 

сме създали в предишните си животи и в този живот, трябва да призовем една по-висша 

сила, а тази сила можем да призовем чрез отдаване. Понякога се случват неочаквани 

неща – в нормалния, материален живот, а също и в духовния. Но решителният и 

отдаден бхакта никога няма да се разочарова и обезсърчи.  

Въпрос на Рукмини: Бих искала да задам един прагматичен въпрос. Във връзка 

със задълженията, които имаме, когато скачаме, как можем да разберем дали сме 

минали под летвата? Когато се отдаваме, понякога някои задължения остават 

неизпълнени. Как да разграничим кои са онези задължения, от които не бива да се 

отказваме?  

Тиртха Махарадж: Никога не се отказвай! Не подобава на една българка да се 

отказва. 

Рукмини: Може би трябва да попитам как да разберем кои са истинските ни 

задължения? 

Тиртха Махарадж: Веднъж един много извисен ваишнава даде определение за 

Бхакти Йога. Той каза: „Бхакти Йога означава да започнеш да обичаш всички.” Тогава 

си рекох: “Уау! Бих искал да започна този процес!” Така че това е смисълът! Стреми се 

да обичаш, започни да обичаш всеки! Това е нашият основен дълг.  

Друг случай: срещнах един бхакта, който още нямаше посвещение, но 

практикуваше в един храм от много години. Казах му: “Много е лесно! Просто трябва 

да станем по-добри хора.” А той отвърна: “Леле! Трябва да помисля върху това. През 

последните шест години не съм чувал такова нещо.” Аз бях удивен – как е възможно?! 

                                                 
74

 Bhagavad Gita 18.66 



 128 

Би следвало да е очевидно, че в Бхакти Йога става дума за това -  как да станеш по-

добър човек!  

Затова трябва да сме много внимателни в нашите практики. 

 

 

 

51. Нека да говорим за любов 

 

 

Тиртха Махарадж: “Отдай Ми се, прави каквото ти казвам и Аз ще те защитя.” 

Всъщност, какво ви предлага този стих?  

Кришна Преми: Отдаване срещу закрила. Обмяна. 

Тиртха Махарадж: Кое е първо?  

Кришна Преми: Отдаването. 

Тиртха Махарадж: Да. И така, двамата партньори в тази обмяна, единият е 

Кришна, Богът, а другият е Арджуна, слугата или приятелят. Кой е в нужда?  

Лилаватар: Арджуна е в нужда. Не смятам, че Кришна е в нужда. Ние 

извършваме задълженията си към света, като в същото време носим Кришна в сърцата 

си.  

Тиртха Махарадж: Добре, това звучи разумно – първо даваме и после Господ 

също ни облагодетелства. Често забравяме това и очакваме Той да ни даде пръв, пък 

след това може и ние да му дадем нещичко. А ти какво мислиш, Крипадхам? 

Крипадхам: И двамата са в нужда. Арджуна в началото на „Гита” е в голяма 

тревога, той има нужда да се измъкне от тази ситуация. И разчита на Кришна не само 

като на приятел. Затова Арджуна е в нужда. 

Тиртха Махарадж: Да, мисля, че е очевидно, че Арджуна е в нужда.  

Крипадхам: Пък Кришна е в нужда защото говори за любов, а всеки, който 

говори за любов е в нужда.  

Тиртха Махарадж: Нима?  

Крипадхам: Обикновено е така.  

Тиртха Махарадж: Тогава нека да говорим за любов! Мисля, че днес си в много 

вдъхновено настроение. Трябва да кажа, да, и двамата са в нужда. Арджуна се нуждае 

от подслон. Той навярно е малко изплашен от това, което се случва. Но Кришна казва: 

„О, не се тревожи.” Божествената закрила винаги съпътства отдадените души. “Заяви 

дръзко, Моят предан никога не е изгубен!”
75

 Така че нашето задължение е просто да се 

отдадем; Негово задължение е да се погрижи.  

Арджуна се нуждае от този подслон, от това вдъхновение: “Не се тревожи, 

просто прави каквото ти казвам, всичко ще бъде наред.” Обаче можем да кажем, че 

Кришна е дори в още по-голяма нужда. Кришна не е просто пурна, пълен, цялостен, 

Той не е просто пурнатара, по-съвършен, Той е пурнаттама, върховно цялостен и 

съвършен. До такава степен, че жадува да сподели това, което има, иска да изрази 

милостта си. Той се нуждае от партньор за Своята милост. Чия нужда е по-голяма? 

Арджуна изпитва недостиг, а Кришна прелива.  

Така че Кришна е в по-голяма нужда. Понеже Той е по-велик във всички 

отношения, затова и нуждата Му е по-велика. Казва се, че Кришна е безмерно милостив 

и упражнява безграничната си милост към Своите предани по безчет начини. Затова 

нашият единствен дълг е да станем отдадени слуги на Върховни; тогава ще почувствате 

закрилата Му.  
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Много е славно да сте обект на нуждата на Кришна. Защото Той търси вас. 

Нашият Бог е толкова изпълнен, че иска да сподели това, което има. Това звучи ли 

сектантско? Не мисля. Мисля, че звучи нектарно. Можем само да се молим този нектар 

да стигне до всички.  

 

 

 

52. Кампанията 

 

 

Понеже Кришна не е застинал Бог, Той е динамичен и е пурнаттама, върховно 

цялостен и изпълнен, Той винаги нараства. Затова се нуждае от още и още обекти на 

Своята милост, с които да я споделя. И по тази причина Той отчаяно тича след Своите 

бъдещи слуги. До такава степен, че е готов да дойде като Чайтаня Махапрабху, за да 

проведе кампания за самия себе си.  

Но, знаете, да правиш кампания за самия себе си – това не звучи много хубаво. 

“Елате при Мен! Следвайте Ме!”- не е любезно. Много по-лесно е да направиш 

кампания за някой друг, нали? Ако трябва да кажете на хората: “Слушайте ме,” това 

звучи грозно; но ако кажете: “Слушайте него или нея,” тогава е по-лесно. Да правиш 

кампания за някой друг – в това е включено и настроение на служене. Затова 

Махапрабху идва и казва: “Харе Кришна! Отдайте се на Върховния! Идете във 

Вриндавана!” 

Обаче не е лесно да измамиш бхактите. Преданите на Махапрабху не са готови 

да възпяват това „Харе Кришна”. Те искат да пеят: “Шри Кришна Чайтаня, Прабху 

Нитянанда, Шри Адвейта, Гададхара, Шривасади Гаура бхакта вринда!” Защо? 

Защото те знаят кой е техният Бог.  

Така че ако Кришна дойде в скрития облик на преданоотдаден, на проповедник, 

на санняси, от истински отдадените Той не може да се скрие. Те знаят, че всъщност 

това е Кришна, специално придружен от цвета на Радха. А Те също не искат да правят 

кампания за себе си, пък бхактите са способни да разчетат скритото объркване на 

божествеността. Затова те не искат да притесняват Чайтаня Махапрабху, който винаги е 

по много скрит начин Радха и Кришна заедно. По тази причина те не казват „Харе 

Кришна!”, понеже по този начин биха разкрили, че Махапрабху е Радха и Кришна в 

едно и Махапрабху би се почувствал зле когато това съкровено настроение на скритите 

Радха и Кришна излиза на показ. Затова те спокойно казват: “Шри Кришна Чайтаня!” 

Кой може да каже кой танцува, в кой кръг, и къде, и каква е истината в крайна 

сметка!? Никога не можем да разберем това. Ала не е необходимо да разбираме 

абсолютната истина, достатъчно е да й се възхищаваме, да я обожаваме и да й служим.  

Тогава, щом Махапрабху казва: “Вървете във Вриндавана?” какъв е твоят 

отговор, Парамананда? 

Парамананда: “Вриндаван е където си Ти”
76

. 

Тиртха Махарадж: “Където си Ти, там е Вриндавана”. Така че можете да 

подадете заявление до кмета на София да смени името на града. 

Парамананда: Западен Вриндаван. 

Тиртха Махарадж: Защото Махапрабху е тук. “Където и да си Ти, там е 

Вриндавана.” Ала не е достатъчно да има дадено име на картата. Трябва да създадем 

атмосферата на Вриндавана. Това е красива задача. И вие всички сте приканени да 

помогнете това да се случи, да заменим жълтите таксита с рикшавали, които вместо да 
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надуват клаксоните да казват: „Радхе! Радхе!” Докато се случи това, поне започнете да 

сътворявате атмосферата на Вриндавана в храма, в мисията, в сърцата си. Пожелавам 

ви това да се случи в сърцата на всички ви, защото където е Махапрабху, това място се 

превръща във Вриндаван. Където има обожание на Божествената Двойка, това е свято 

място. И ако някой възпява светите имена на Бога, той ще пречисти сърцето си.  

И така, какво е заключението на „Бхагавад Гита”? Върви във Вриндавана! О, 

междувременно трябва да приключиш с тази битка, но тъй или инак, върви във 

Вриндавана! Моля ви, приемете това заключение в сърцата си.  

Въпрос на Мандари: Гурудев, каква е разликата между това да се молим на 

Махапрабху и да се молим на Кришна?  

Тиртха Махарадж: О, много е просто! Ако се молите на Махапрабху, Той ще 

ви даде Кришна, а ако се молите на Кришна, Той ще ви даде Махапрабху.  

 

 

 

53. Улови вълна́та 

 

 

Въпрос на Ядунатх: Гурудев, кой подрежда атмосферата във Вриндавана?  

Тиртха Махарадж: Мнозина. Мнозина са заети да защитават, да поддържат и да 

обогатяват настроението във Вриндаван. Но излъчващите, епицентърът са Радха-

Говинда. След това главните защитнички са Лалита и Вишакха, които са изключително 

посветени на Шримати Радхарани.  

Каква е разликата между различните групи и отношение на гопите, например? 

Ако има някаква надпревара между Радха и Кришна или да го наречем не надпревара, а 

недоразумение, тогава една група ще заеме страната на Кришна, а друга група – на 

Радха. Ситуацията става още по-сложна когато, да речем, Кришна присъства. Защото 

ако Кришна Го няма, повечето гопи са на страната на Шримати Радхарани. Обаче 

когато Кришна е там, някои от гопите вземат страната на Кришна. Други пък винаги са 

на страната на Кришна, но когато Шримати Радхарани е там, те минават на Нейна 

страна. Така че картината е сложна. Ала Лалита и Вишакха винаги защитават 

интересите на Шримати Радхарани.  

Има различни групи гопи и гопали, както и възрастни гопи и гопали, изпитващи 

майчина и бащина любов. На практика всеки участник и всеки инструмент в тази 

божествена сфера помага да се обогати настроението. Шрила Шридхара Махараджа 

казва, че Вриндавана е такова прекрасно място, където дори прашинките са считани за 

по-висши от нас.  

Толкова много са тези, които съдействат за създаването, поддържането и 

запазването на вриндаванското настроение. Но изворът, източникът на всичко това се 

излъчва от любовната история на Радха и Кришна. Те стоят и танцуват в средата, а 

всичко се върти около Тяхната връзка. Шива пази отвън. Лакшми Деви гледа отдалече. 

Уддхава се моли да стане стрък трева някъде в околностите на Вриндавана. Тогава 

каква е нашата позиция? Ние сме тук, чакайки да бъдем допуснати в тази божествена 

област. Променяйки егоцентричната параноя, можем да сътворим Вриндавана в 

сърцето.  

Ядунатх: Радха-Кришна-лила постоянно ли се променя, все нови и нови 

забавления ли се появяват? А Говардхана и горите във Враджа – те също ли се 

променят според настроението? Може би има и много специални души, които променят 

обкръжението, украсата и фона за Техните сладостни игри? Има ли време, в което 
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Говинда танцува с всички гопи? Това като сериал ли е или е едновременно с Шримати 

Радхарани? 

Тиртха Махарадж: Кришна е пурнаттама, Той може да изпълни всички 

желания на всички предани. Така че от Него се очаква да сбъдва всички желания и само 

си представете всемогъщият Бог съкрушен да каже: “О, не мога да направя това.” Това 

би било доста неочаквано, но гопите са многобройни, а са и доста взискателни. Какво 

пък да говорим за обсебващата любов на Шримати Радхарани?!  

Така че, да, можем да кажем, че Той сбъдва и удовлетворява всички желания и е 

способен да отрази и отвърне на всички подходи и търсения на преданите.  

И да, забавленията на Кришна са динамични, не можем да затворим живота в 

книга или в някакви закони. Така че това е като снимка на онова, което се случва. То е 

динамично, движи се на вълни, вечно се разширява и нараства. Прилича на захарна 

тръстика. Няма значение дали ще я вкусиш при корена, по средата или при върха – тя е 

сладка. Все някъде трябва да бъдем включени в този божествен поток. Улови вълна́та, 

остави я да те отнесе… 

 

 

 

 

 

 


