
 



ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ 
 

1. Един обикновен танцьор 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 
Въпрос на Нели: Въпросът ми е: тъй като в материалния свят всеки е обусловен 

– не бих искала да оскърбя никого, просто искам да знам – възможно ли е гуру също да 
е обусловен или да има някакви вътрешни предразсъдъци? 

Свами Тиртха: Възможно е. Имам предвид, възможно е да има предразсъдъци. 
Гуру като принцип не допуска никакви грешки, няма никакви недостатъци. Гуру като 
практикуващ, като обикновено човешко същество, според моето разбиране е възможно 
да има известни ограничения. Но препоръчано е да не критикуваме пълната луна 
заради тъмните ѝ петна. Защото въпреки тях тя свети.  

Но трябва да ви кажа, че нашата сянка ни следва дълго, дълго, дълго време. И 
кой е чист предан? Това може да отсъди само един чист предан, никой друг. Ала не 
значи да се откажем от желанието да станем чисти предани. Защото целта ни не е да 
бъдем известен свами, велик гуру, това или онова. Не, стремежът ни е да станем един 
обикновен танцьор. И както чухме, чистотата зависи от любовта. Така че ако този 
духовен човек, или който и да е човек, обича Бога – рано или късно той ще бъде 
пречистен. А ако ние обичаме този човек, рано или късно ще добием пречистено 
виждане. Защото въпросът не е само в неговата чистота, но и в моята. Дали съм 
способен да доловя, дали съм способен да съгледам неговата чистота? Или виждам 
само петната. Съгласни ли сте?  

Разбира се, в „Гита” съвсем ясно е заявено, че в този материален свят всеки се 
намира под влиянието на гуните, всеки1. Въпреки това, в Девета глава Кришна казва: 
махатманас ту мам партха дайвим пракритим ашритах – „Но великите души са се 
отдали под закрилата на божествения принцип, на божествената енергия”2. И тогава 
какво е тяхното занимание? Те постоянно се стремят да славят Бога3. Така че където 
видим този принцип – че някой се опитва да прославя Бога, опитва се да служи, опитва 
се да прави всичко за Него – там трябва да търсим много надълбоко. Защото най-
вероятно това е една много отдадена душа. И в неговата компания и ние ще можем да 
се квалифицираме все повече и повече в предаността.  

Така че гуру като принцип никога не допуска грешки. И знаете, има две правила 
в духовния живот: Параграф 1 – гуру никога не греши! Параграф 2 – в случай, че 
сгреши, автоматично параграф 1 влиза в сила.  
 
 

 

2. Да превърнем капката в океан 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.09.2015, вечер, София) 

 
Никога не можем да се наситим на духовното братство. Ако имате една капка, 

нуждаете се от цяла чаша. Ако имате чаша, нуждаете се от езеро. Ако имате езеро, 
нужен ви е океан. За щастие нашият изначален извор е бездънен. Така че когато сме в 
нужда, знаем къде да намерим. Много хора казват: „Аз съм търсещ, отворен човек.” Но 
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това означава, че все още не си намерил. Обикновено ако хората казват, че са отворени, 
това значи, че още не са решили – дали да останат тук, на това относително ниво, с 
всичките му възходи и падения; или да се посветят на това да открият пътя си обратно 
към дома, обратно към Бога. Вие взели ли сте своето решение?  

Отговор: Да! 
Свами Тиртха: Затова идвам при вас! За да се уча от вас. Как да открием тази 

посветеност, тази решителност да постигнем своите духовни цели? В началото си 
мислим, че пътят е много кратък и лек. Или, както казват на Лои Базар: „Евтин и 
добър”. Ала след няколко месеца, няколко години, няколко живота осъзнавате, че не е 
толкова лесно, нито толкова бързо. Но когато стигнете и се обърнете назад, виждате: 
„Целият този път е бил по-кратък от миг.” Защо? Защото се казва, че откак сме 
напуснали своя духовен дом са изминали само две мухурти – само час и половина. А 
когато ви се струва, че сте толкова далеч от възлюбената Божествена Двойка, всъщност 
Те са по-близо до вас от кожата ви. При все това се нуждаем от известна решителност, 
нуждаем се от посветеност в духовните си практики. И аз много се радвам, че сте 
направили своя избор. Че сте решили накъде да вървите, къде да влагате енергията и 
вниманието си.  

Защото трябва да призная: Кришна е добър. По толкова много начини можем да 
усетим грижата и вниманието Му навсякъде около нас. Всъщност Той следва 
принципите на философията. Защото се казва: Бог лесно дава това, което е евтино, а 
много трудно дава онова, което е скъпоценно. Така че ако все още се удовлетворявате 
със стъкълца, ще ги получите. Но ако искате да намерите истинското съкровище, ще 
трябва да изчакате известно време. Въпреки всичко, този период на очакване също е 
сладостен. Защо? Защото Върховният Бог ни е пратил помощници в този процес. 
Например, можем да общуваме с Него чрез светите имена, можем да се срещаме с 
Неговото обкръжение, с Неговото семейство. Можем да упражняваме онова, което 
искаме да вършим в духовното небе. Затова трябва да сме внимателни, защото в 
зависимост от практиката си тук, ще получим и практиката си там. Така че ако в 
духовните си усилия непрекъснато се оплаквате, тогава ще придадете реална форма на 
тази практика. Но ако се научите да извършвате духовната си практика правилно, ще 
можете с лекота да прекосите океана на материалното битие.  

Само че моля ви, недейте да ми вярвате. Не ми вярвайте сляпо. Проверете тези 
думи за себе си – дали работят за вас или не. Те винаги работят. В случай, че не 
работят, грешката не е в процеса.  

Но какво е най-висшето щастие за предания? Това е святото име. Слава на 
учителите ни, защото те ни донесоха светлината. Ако получите и една капка, тя е по-
голяма от океан. Божествената милост е безгранична. Моля ви, винаги пазете това в ума 
си – че нашата цел е да минем отвъд ограниченията, да променим нещо в живота си, да 
схванем най-важните неща. Ако по някакъв начин съумеем да превърнем мига във 
вечност, това е голямо постижение. Ако успеете да превърнете капката в океан, това е 
друго постижение.  

Може да не сме велики чудотворци. Може да не сме махараджи, велики царе. 
Може да сме съвсем дребни, съвсем незначителни. Но се надяваме, че нашият Бог също 
харесва тази трансформация – на капката в океан и на мига във вечност. Може би Той 
очаква океан от свети имена от нас. Но какво можем да предложим ние? Една капка. 
При все това, сигурен съм, че ако тези малки капчици служене са поднесени с чисто 
сърце, Той е удовлетворен. То е онова толкова фино качество, което можем да добавим 
към тези малки капчици приношения, които имаме. И тогава Той може да стори 
чудесата. Така че нека и Той да направи нещо. Ако ние свършим всичко, ако ние сме 
великите чудотворци, тогава за Него не остава нищо. Но аз мисля, че те – нашият 



Кришна, нашата любима Божествена Двойка, нашите духовни учители – са щастливи, 
ако могат да превърнат тези мънички приношения в красива и щастлива жертва. За да 
можем ние да превърнем утрешния ден във вечност. С тяхна помощ това е възможно да 
се случи. Така че каква е работата ни тук? Да поднасяме тези малки капчици служене; а 
пък Те ще направят божествената алхимия.  

 
 

3. Надежда, духовно присъствие 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.09.2015 сутрин, София) 

 
Има толкова много причини защо Бог Шри Кришна е дошъл и се е присъединил 

към човечеството на тази планета Земя. Една очевидна, лесно разпознаваема причина 
била, че на Земята имало проблеми. Но това е едва второстепенно, защото в 
материалния свят винаги има проблеми, това не е нещо специално. Понякога са повече, 
понякога по-малко, но основно такава е природата на илюзията – винаги да създава 
проблеми. Съгласни ли сте? Илюзията винаги носи притеснения. Така че нямало нищо 
специално, та Кришна да дойде. Но каква била скритата причина за идването Му на 
тази планета? Той би могъл да избере да посети коя да е планета, нали? Съществуват 
безброй много планети. Преди всичко, съществува Неговата собствена планета, която е 
много приятно място. Има и множество други духовни планети, също много приятни 
места. А има и безчет планети в материалната сфера – те не са толкова приятни, но все 
пак може би са по-добри от планетата Земя, при това затънала в проблеми. Въпреки 
всичко, Той дошъл именно тук. Защо? 

Павитра: Защото някой е дошъл преди Него. 
Свами Тиртха: Да, всъщност и аз исках да предложа това като решение за тази 

загадка – понеже е имало такива, които се молели за Неговото пришествие. Всичките 
Му близки вече били дошли на тази планета Земя. А Кришна не може да живее без 
Своите предани. Точно както преданите не могат да живеят без своя Кришна. Те си 
принадлежат един на друг много силно, това е много здрава връзка. Независимо от 
проблемите наоколо, независимо от влиянието на илюзията, Кришна идва като 
източник на върховната светлина. Като слънцето  - кришна сурия-сама4, Той е като 
слънцето. Носи надежда, духовно присъствие. Надеждата, че има нещо отвъд 
справедливостта. И че Той ще сподели Своята висша природа с нас, която на първи 
план е милостива, а на втори, по-дълбок - блажена. Ананда-мая, Кришна е ананда-мая – 
Той се състои от щастие. Затова когато идва на дадено място, Той го променя изцяло. 
Дори това място да се намира в сферата на илюзията, то ще се превърне в рай. Може 
мястото, което Бог посещава, да изглежда като част от материалната сфера, но то 
всъщност се превръща в духовно царство. Или може да си мислим, че то е място 
обременено от тежки проблеми, но не щеш ли, Неговата ананда-мая природа прониква 
и надмогва всички препятствия и трудности.  

Моля ви, посочете някое случайно място в тази вселена.  
Отговор: Този ашрам.   
Свами Тиртха: Добре; но локализирайте го по-прецизно.  
Отговор: Нашето сърце. 
Свами Тиртха: О, благодаря ви! Що за място е то? Подвластно на конфликти и 

заблуди? Частичка от материалната природа? Адска планета – или какво? Каквото и да 
е, ако по някакъв начин лъчът на Кришна проблесне там, тази божествена 
трансформация ще се случи. Просто се замислете как е било преди и как е сега. Има ли 
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някаква малка промяна? Голяма промяна! Значи където и да дойде Кришна със Своя 
антураж, ще се случи голяма промяна.  

Ние възпоменаваме Неговото идване не само общо, като исторически факт, но 
като духовно присъствие или духовна реалност. Най-добрият начин да превърнете 
сърцето си в най-прекрасното място на вселената е да повтаряте светите имена в 
настроение на посветеност. 
 
 

4. Решението за проблемите 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.09.2015 сутрин, София) 

 
„Някога светът бил претоварен от ненужната военна мощ на множество 

монарси, които в действителност били демони, но се представяли за царски особи.”5 
Ами вашето сърце – претоварено ли е то от някакво ненужно, тежко бреме? Да, 
обикновено е така. В сърцето и съзнанието ви действат определени сили. Те се 
представят за ваши царе и управници, но всъщност материалната им власт иска да ви 
обсеби напълно, да ви обладае като призрак. Те също имат своята военна мощ – кама, 
кродха, лобха6 и много други стари приятели, работещи за тези царе, обзели сърцето ви.  

„По това време целият свят бил в безпорядък…” Именно това се случва ако 
тези мними властници упражняват военната си мощ в съзнанието и ума ви - 
безпорядък. “…и богинята на Земята, известна като Бхуми, отишла да разкаже на 
бог Брахма за своите неволи, причинени от демоничните царе. Бхуми приела облика н 
крава и застанала пред Бог Брахма със сълзи на очи.” 

Виждате ли, когато сме в беда е много благотворно да използваме женствената 
си нежност. Защото ако си в беда и се представяш за силен герой, едва ли ще намериш 
състрадателна помощ. Но ако дойдеш като смирена жена е лесно да намериш подслон. 
Тази планета Земя е представена от женско божество - Бхуми. Брат Слънце, сестрица 
Луна; татко Небе, майка Земя. Ако се представим в своето унизено, потиснато 
състояние пред нашия Бог, Той ще се смили.   

„Чувайки това, бог Брахма много се натъжил и незабавно поел към млечния 
океан, където обитава Бог Вишну.” И така, веднага щом в бедственото си състояние 
заемем смирена позиция и намерим помощ и подслон, те ще ни отведат до океана от 
нектар. Защото млечният океан, изворът на този космос, е източник на всички 
благословии на света.  

„С бог Брахма тръгнали всички полубогове, начело с бог Шива, а Бхуми също ги 
последвала.” И така Брахма, като водач на тази космична структура, знаел къде е 
изворът, къде е отговорът. И всички останали полубогове последвали неговия пример – 
идете при по-висшия източник. Дори бог Шива дошъл с тях. Кой е бог Шива? Той е 
представител на Гурудев. Така че всичките ни помощници са там. Водачът на 
материалната вселена, най-висшият интелект в една космична структура, собственият 
ни Гурудев също е там, присъстват и всички полубогове. Къде е нашето място? Там, 
следвайки техните стъпки. И там е мястото, където обитава Бог Вишну.  

„Пристигайки на брега на млечния океан, бог Брахма се обърнал с молитви към 
Бог Вишну, който преди вече бил спасявал планетата Земя в трансценденталния си 
облик на Вараха Дева.”  

Това е решението: когато почувствате влиянието на илюзията или материалното 
оплитане – приемете смирена позиция, потърсете интелигентен водач, намерете своите 
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6 Похот, гняв, алчност 



помощници, полубоговете, и последвайте примера на своите духовни учители. Защото 
какво правят те? Всички се молят на Вишну, или на нашия Кришна, можем да кажем. 
Арадханам сарвешам вишнор арадханам парам7 - „Всред всички различни видове 
обожание, обожанието на Бог Вишну е най-велико.” Всички тези толкова възвишени 
личности на практика обожават Върховния със своите молитви и медитации. Този 
пример трябва да бъде следван: ако искате да съхраните себе си, ако искате да 
помогнете на света или ако искате да удовлетворите Всевишния – нужно е обожание, 
арадханам. Има някакъв проблем, всички се молят за някакво решение: „Моля Те, 
Кришна! Ела и спаси света, а с него и мен!” И ако тази молитва е достатъчно 
интензивна, Той не може да устои. Върховно независимият Бог е принуден да изпълни 
дълга си да спаси Своите предани.  

Но тук има нещо много, много важно: точната санскритска дума за полубог. 
Моля ви, запомнете тази дума! Дефиницията е тат приятрхам – един полубог живее 
единствено за Божието удовлетворение. Тат прияртхам: тат означава Върховния 
Господ, Бог Кришна. Прия означава „скъп”, „щастие”, или „непосредствено 
удовлетворение”. А атрха значи „цел”. Така че ако вашата цел е единствено щастието 
на Бога, тогава сте полубог. Как се чувствате? Порастват ли ви крила? Може би още не, 
но съсредоточете се повече. Тат прияртхам – това трябва да е нашата цел, да живеем 
единствено за удовлетворението на нашата възлюбена Божествена Двойка. Тогава 
незабавно се озовавате на съвсем различно ниво на съществуване. Това е нашият 
стремеж – да постигаме все по-висши и по-висши степени на посветеност. Каквито и 
неволи да има около нас, нека приключат; нека започнем нова глава и да се радваме на 
изначалната божествена природа, ананда природата на нашия Бог. Трябва много 
сериозно да се посветим на усъвършенстване. Посвещаваме се на практиката, която ще 
следваме, посвещаваме се на служенето към своите братя и сестри. Това не е самотен 
път, а обмен, общуване.  
 
 

5. Ако целта е висока, цената също е висока 

(от лекция на Свами Тиртха, 5.09.2015 вечер, София) 

 
Този свят не е изоставен от Бога. Когато и да има истинска нужда, Той ще дойде 

и ще помогне. В този смисъл проблемите са нещо хубаво, защото предизвестяват 
идването на Бога. Разбира се, не ви казвам: „Молете се за повече проблеми”. Те се 
случват от само себе си. По-добре да се молим за идването на Бога. Защото 
мотивацията на Бог Кришна да се появи не е само нещастното състояние на 
материалния свят; много повече Го мотивират пламенните молитви на възлюбените Му 
служещи.  

Но какво се случило в историческата страна на тази божествена игра? Имало 
двамина избраници: единият бил от царско потекло - Васудева, бъдещият баща на 
Кришна; а другата била една много уважавана дама - Деваки. Животи наред те се били 
посветили на божествена медитация. В предишно свое раждане имали едно много 
силно желание. В книгите пише, че за да постигнат това желание, те извършвали 
тапас, отречения – хиляди години уединена медитация, хранейки се единствено със 
сухите листа на дърветата.  

Какво ще стане, ако отправим покана за подобна тапася? Участниците няма да 
са кой знае колко. „Да! Готов съм да ям суха шума в продължение на хиляди години!” 

                                                 
7 Стих от „Падма Пурана”, цитиран от Шрила Прабхупада в „Шримад Бхагаватам”, 8.20.11 (и на много 
други места) 



Та кой е готов на това? Но ако целта е висока, цената също е висока. Тяхната цел била 
много висока. Те искали да станат майка и баща на Бога. Искали Бога за свое дете. 
Можете ли да ми кажете нещо по-висше от това? Мисля, заслужава си да се плати 
цената на няколко кратки години лека медитация и добра диета. В сравнение с целта, 
тази незначителна жертва, която далеч надвишава способностите на днешните хора, си 
струва. Дотолкова, че те получили обещанието: „Да, Аз ще се родя като ваш син”. 

И ето, в този живот те били Васудева и Деваки. Прекрасна млада двойка в деня 
на тяхната сватба. Толкова романтично! Те били в сватбена процесия, ала 
същевременно братът на Деваки, младата булка, бил много нервен, защото бил получил 
послание: „Внимавай с тази двойка, понеже тяхното осмо дете ще те убие.” Доста 
силни и тежки думи. „Какво да сторя? Как да се защитя, след като получих такова 
послание?” Той взел решение: „По-добре да разреша проблема веднъж завинаги.” И 
така, той решил да се включи в сватбеното шествие с меч в ръка. Да убие младата 
невеста, собствената си сестра. Хубаво решение, а? Просто да направи случая по-
паметен. Сватбено шествие в кръв. Всеки би запомнил подобна случка за вечността. 
Такова било неговото решение: „Ще убия бъдещата майка, за да се защитя.”  

Васудева и Деваки били леко смаяни. И знаете, един млад съпруг има малко 
собственически чувства към младата си съпруга. Тъкмо я е придобил, затова не желае 
незабавно да я изгуби. Разбира се, Васудева искал да защити жена си. Но как да се 
бориш срещу такъв освирепял враг? Той започнал да прилага дипломатически методи. 
Най-напред казал: „О, ти си толкова добър! Такъв прославен благородник си. Защо 
трябва да постъпваш така? Това не ти носи добра репутация.” После се опитал да 
отклони вниманието му: „Нека ти предложа нещо.” Той се стараел по всякакви начини 
да избегне опасността и най-сетне успял. В края на краищата Камса, братът, не погубил 
собствената си сестра и Васудева го убедил: „Няма защо да се боиш. Пророчеството 
говори за осмото дете, защо е нужно да убиваш майката? Осмото дете е опасността, а 
не майката.“ Камса склонил на много по-леки условия: „Няма да ви убивам засега, но 
ви осъждам на доживотен затвор.” В един смисъл това е добра възможност, защото за 
момента било решение. И те били хвърлени в тъмница. Доста неочаквано: поемаш на 
романтична сватбена процесия, а се оказваш в затвора. Ала поне все още били живи.  

И тъй, какво можем да научим от всичко това? Че понякога има смъртни 
опасности. Тръгваме на романтично пътешествие, а се озоваваме всред лабиринт от 
трудности. Но по-добре е да опазим живота си от непосредствената опасност, за да 
намерим по-късно истинското решение.  

Такава била цената, която Васудева и Деваки, които медитирали, за да получат 
Кришна за свой син, трябвало да платят. Докато минавали годините, те имали деца. И 
макар пророчеството да споменавало осмото дете, при все това Камса убивал всичките 
им новородени бебета. Това е много болезнено положение. Не разполагаш с свободата 
си и когато родиш ново дете си сигурен, че то ще умре. Въпреки всичко те приели 
трудностите, приели ситуацията и чакали по-добър шанс, благословена възможност.  

Най-сетне Деваки заченала с Кришна.  
 
(следва продължение) 

 
 



6. Зачатие 

(от лекция на Свами Тиртха, 5.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Най-сетне Деваки заченала с Кришна. И това се случило по много, много 

необичаен начин. Защото преди всичко божественото появяване се породило в ума на 
бащата Васудева. Умът и съзнанието му били озарени от Божието присъствие – той 
сякаш засиял с блестяща аура. Така че моля ви, мои скъпи братя, ако искате да станете 
бащи, най-напред се озарете! Божественото зачатие трябва да се случи първо в 
съзнанието ви. Е, не мога да обещая, че ще родите божествен син. Но поне самите вие 
ще просветнете. Разбира се, синът или дъщерята са дар от Бога. Казва се, че всяко 
новородено бебе е доказателство, че Господ не се е отказал от надеждата си в 
човечеството. Щом нови души идват на тази планета Земя, значи Бог има надежда.  

И така, всичко отначало се случило в съзнанието на Васудева, той бил озарен от 
божествена мъдрост, сила, присъствие. Сетне изведнъж тази божествена искра 
преминала у жена му. Тя също сякаш била обляна, проникната от това божествено 
присъствие. Това е нещо много специално – най-накрая, след толкова дълго време, 
тяхното духовно желание се сбъднало. Те искали да имат Кришна за свой любим син. 
Трябвало да преминат през това толкова трудно отречение в миналото по собствена 
воля; а в настоящия живот били принудени от обстоятелствата да приемат трудностите. 
Въпреки всичко, никога не се отказали от надеждата, че ще посрещнат свидния си Бог 
като свое дете.  

‘Conception’ има две значения: едното е „разбиране” – когато проумяваш 
концепцията. А другото е да заченеш дете, „зачатие”. 

А когато настъпил моментът Кришна да се появи, макар да имало толкова много 
проблеми във вселената, както и на планетата Земя, всичко започнало да се променя. 
Кришна се появил на осмия ден след пълнолуние – тоест на намаляваща луна. На 
пълнолунието се е появил Баладев, а Кришна дошъл при намаляваща луна. Но казват, 
че непълната луна сякаш се изпълнила. Дори съзвездията започнали да се променят. 
Навред започнали да се явяват всякакви благоприятни знаци. Това показва, че дори 
природата искала да служи на божествената лила при появяването Му на тази планета 
Земя. Ако целта на полубоговете е да подпомагат мисията на Кришна, природата също 
помага. И трябва да ви кажа, че лично за мен това е един от най-пленителните моменти 
от цялото това събитие – че дори неодушевената природа започва да се променя от 
желание да служи. Затова молитвата ми е: ако това желание да служа се надигне в 
сърцето ми, може би аз също ще се променя! Вие искате ли да служите, да помогнете 
на този божествен план да се прояви на планетата Земя? Да! Тогава нека се оставим да 
бъдем променени – да ни се случат личните, частни чудеса. Искате ли да сте част от 
тези чудеса? Тогава моля ви, елате!  

Религия означава вярна настройка. Религията не е сляпа вяра. Не е обществен 
навик или някаква национална традиция. Не, религия означава правилна настройка. 
Виждате, дори природата започва да се настройва спрямо Божията воля. В това е 
нашата надежда – че ако имаме желанието да се включим в това божествено служене, 
промяната ще се случи и с нас.  

И тогава най-сетне Кришна се появил. След божественото озарение на бащата и 
сетне споделянето на божественото присъствие с майката, Той се появил. Появил се в 
цялото си божествено великолепие – с четири ръце, прекрасни накити, корона и какво 
ли не. Нима това не е изненада за една майка? „Какво става? Какво необичайно 



рождение! Четири ръце! Да не би синът ми да е деформиран!?” Да, Той не е нормален, 
Той е свръхнормален.  

Представете си този миг, в който божественото докосва човешкия свят. Ние 
трудно можем да стигнем до духовното царство, но Той може да дойде както Му се 
харесва. Празнуваме деня на появяването на Кришна веднъж годишно, ала в 
действителност трябва да се докосваме до това преживяване ден след ден. Трябва да 
установим тази връзка и да я живеем ден след ден.  

Васудева и Деваки, тази толкова решителна и божествена двойка, имали 
желанието да поканят Бога за свое дете. И извършили такава сурова жертва, за да 
постигнат целта си. Казва се, че жертвата е начинът за постигане на духовните цели. 
Тяхната посветеност, тяхната медитация и тапася се случили много, много отдавна – 
когато хората били повече способни да изпълняват подобни предизвикателни задачи. В 
днешно време ние действително нямаме способностите да извършим такава сериозна 
жертва. При все това, жертвата е пътят. Какъв вид жертва можем да предложим? Ягя, 
санкиртан-яга. Киртан означава „възхвала”, сам означава „заедно”. Значи да славим 
заедно. Обаче сам означава също и самяк, „съвършен”. Така че съвършенството на 
киртана е прославата на светите имена. Съвършенството на арадханам, 
съвършенството на служенето, на обожанието – това е санкиртан. 

Така че ако искаме да призовем Кришна да се появи в нашия живот, смирено ви 
каня да се присъедините към ягята, към жертвата – да прославяме Върховния Бог и 
Неговите обични чрез възпяване. Защото съвършенството, което хората са могли да 
постигнат в предишните епохи чрез ритуали, обожание или медитация, в тази епоха е 
свободно достъпно чрез възпяване на светите имена. Нека окъпем Бога в млякото на 
своя живот и в маслото на любовта си. Това е същината, която можем да дадем. Това 
прави живота ми пълен и аз никога не изоставям надеждата, че Той ще дойде и ще ме 
прегърне.  
 

 
7. Сияйният герой на живота ви 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София) 
 

След красивия и интензивен празник Джанмащами идва друг много значим 
празник – празникът на чистия предан. Много специален човек се е родил на следващия 
ден след Джанмащами, рождения ден на Кришна. Появил се е в уважаваното бенгалско 
семейство Де. Името му е Абхай Чаран Де, роден в самия край на 19 век. Знаете, когато 
се сменят вековете, настават множество промени; не просто годините се сменят, но се 
случват и значими събития. Но това момче се родило в семейството и привидно имало 
съвсем обикновен живот, досущ като всички останали момчета вън на улицата. Баща 
му обаче имал визия за своя син, имал две очаквания към своето момче. Спомняте ли 
си тези две очаквания? Да стане чист предан на Радхика и да свири съвършено на 
мриданга. В днешно време ние не харесваме очакванията. Казваме: „Очакванията ще 
съсипят детето”. Но ако един баща има такива очаквания от сина си: че той трябва да 
стане чист преданоотдаден на Шримати Радхарани и отличен свирец на мриданга, те се 
осъществяват. Така че аз не споделям съвременния психологически подход „без 
очаквания”. Аз съм за очакванията, но правилните очаквания.  

И ако четете историята на неговия толкова забележителен живот, ще разберете, 
че когато бил малко момче, той организирал фестивали за Джаганнатх. Джаганнатх е 
Богът на цялата вселена. И навярно Той е бил толкова удовлетворен от приношенията 
на това малко момче, че го е направил проповедник на цялата вселена.  



Друго много важно нещо в детството му било, че баща му винаги приемал садху, 
светци, в дома си. Така той израснал в тази атмосфера как да се служи на светците: ако 
някой садху дойде, отделяй му внимание, служи му, следвай съветите му. Това бил 
неговият детски отпечатък – ако трябва да използвам друг психологически израз. Ако 
го сравним с нашите отпечатъци от детството, има известна разлика, нали? Защото 
какви са нашите детски отпечатъци? Пусни на детето телевизия, за да мълчи. Но по 
този начин това момче имало възможността да долови някои много важни неща. То не 
просто живеело в традиционно ваишнавско семейство, но и практикувало.  

После, когато пораснал, той станал аптекар и започнал своя частна търговия. Не 
особено успешна, честно казано. Много пъти фалирал. Но в онези времена си 
припомнял един стих от „Шримад Бхагаватам”: „На тези, които Кришна харесва, Той 
прави пътя им труден, отнема им всичко материално.” Въпреки всичко, той никога не 
изоставил своята посветеност към Върховния и продължавал с усилията си в 
материалното битие. Бил добре образован, каквото било неговото поколение в началото 
на 20 век в Индия – знаете бенгалците много се гордеят с това, че са бенгалци. Едно са 
бенгалците, друго е останалата Индия. В онези ранни години на 20 век всички 
интелигентни млади хора били силно повлияни от движението на Ганди за 
самоувереност и независимост на Индия. Ганди е считан за светец сред политиците и 
политик сред светците. Поколението на Шрила Прабхупада било добре образовано и 
съвсем в крак с времето – те били добре информирани млади хора.  

И тогава ненадейно през 1922 г. с него се случило нещо специално. Какво било 
то? Срещнал един садху, специален садху. Научил, че един садху дава лекции там и си 
казал: „Добре, ще отида. Срещнал съм толкова много садху, ще отида и този път.” 
Името на този садху било Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. И само щом Абхай 
Чаран Де влязъл в стаята, той бил напълно запленен. А какво било първото изречение 
на този садху към интелигентния младеж? „Ти говориш добър английски! Защо не 
идеш да проповядваш на Запад?” Доста неочаквано послание! Ала то проникнало в 
сърцето на младежа толкова надълбоко, че през следващите 44 години той медитирал 
как да изпълни тази поръка.  

Това се случило през 1922 г. А какво станало през 1933 г.? Той получил 
посвещение от този садху, неговия духовен учител. Чакал бил 11 години. Понякога се 
случва за по-кратко време, но за някои може да отнеме и 10-11 години да се въвлекат. 
При все това, истинската връзка се случва в един миг – това е важното тук. Защото има 
официални, формални страни на отдаването и посвещението; а има и истинското нещо. 
Ние търсим истинското нещо. Всичко останало е второстепенно. Разбира се, има добра 
причина всички формалности да се следват. Обаче може да изпълните цял списък с 
формалности; ако не сте се докоснали до същината, полза няма. А коя е същината? 
Онази посветеност – да получиш послание и да медитираш над него 44 години. И така, 
през 1933 г. той бил посветен в Гаудия Матх, обществото на ваишнавите. И там бил 
считан за обикновен семеен. Но той винаги се стремял да тласка мисията по някакъв 
начин, канел садху, организирал срещи, слушал, посещавал лекциите на учителя си и 
т.н. И какво отбелязал неговият духовен учител за него?  

Дамодар: Че ще стане много добър проповедник, защото е много добър 
слушател.  

Свами Тиртха:  „Той е добър слушател”, да. Така че ако следваме този пример 
– да доловим нещо съществено, да вложим вниманието си, нещичко ще се случи и в 
нашия живот. И после, след няколко години, неговият духовен учител си отишъл – през 
1937 г., мисля. Можете да си представите настроението на раздялата – когато сияйният 
герой на живота ви се е оттеглил. Това определено бил тежък момент за цялата група 



ученици. Но животът никога не спира, така че настъпило следващото десетилетие. И 
какво се случило през 1944 г.?  

 
(следва продължение) 
 

 
8. „Чая или мен” 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Какво се случило с Шрила Прабхупада през 1944 г.? Започнал да издава 

списание. Не се наричало „Раковина”, но почти. Заглавието било „Обратно при Бога”. 
Няколко странички, като брошура, но това е исторически момент за бхактите. В 
течение на тези години той все още се подготвял как да осъществи своята мисия.  

После дошло следващото десетилетие. Какво станало през 1955 г.? Той приел 
санняс, встъпил в ордена на отречението в живота. Наближавал шестдесетгодишна 
възраст и знаете известната история как съпругата му продала личния му „Шримад 
Бхагаватам”, за да купи бисквити, мисля. Това не е критика към дамите, защото те 
искат да се погрижат за ежедневната житейска реалност. Но той искал божествената 
реалност, така че помежду им се получил малък конфликт. И защо бисквити? Защото тя 
обичала чай. А чай без бисквити е половинчата работа. Прабхупад не обичал особено 
чай. В крайна сметка той попитал: „Чая или мен?” Жена му отвърнала: „Чая!” Това 
било неговото разрешително: „Добре, щом избираш чая, значи аз мога да си тръгна!”  

Мои скъпи братя, когато дойде моментът, можете да повторите тази мантра: 
„Чая или мен?” И моля ви, мои скъпи сестри, ако чуете тази мантра и ако искате да се 
радвате на компанията на скъпите си съпрузи, заявете: „Теб!” Не чая. Виждате, в 
живота може да има някакви конфликти, но ако искаме да намерим истинското 
решение, трябва да усъвършенстваме живота си. Ако замените една грешка с друга – 
каква полза от това? Минете нататък, към следващото ниво.  

И така, той приел санняс от един свой духовен брат, Кешава Махарадж. Вече се 
чувствал по-установен в мисията. И тъй като винаги бил активен човек, започнал 
истинските си, преки, духовни, мисионерски дейности. Опитал се да учреди Общество 
на преданите. В унгарската версия на „Най-висшата цел на живота” в предговора сме 
публикували устава на това Общество. Много е интересен! Той е искал да установи 
санскрит като основен език в Индия. Защото тогава разбирането на всеки ще се 
основава на свещената традиция. Не хинди, а санскрит, защото хинди е бил избран по 
политически причини. И много други неща… той излага виждането си как би следвало 
да работи една подобна духовна общност и е имал планове не само за Индия, но и за 
целия свят – дори в онези ранни години. Искал е да си намери помощници и ученици. 
Защото санняси без брахмачари или ученици – това също е половинчата работа. Бил е 
критикуван за това: „Защо искаш да имаш последователи?” Но той отвръщал: „Вие ме 
оженихте за моята данда8, а не ми позволявате да имам деца. Това не е хубаво!” Така 
че, мои скъпи братя, ако дойде моментът, след като сте приели санняс, да ви упрекват: 
„Този има такова голямо его, иска да се прави на велик гуру”, спомнете си тази 
мантра: „Имам съпруга, така че се нуждая от семейство, нуждая се от деца.” 
Неколцина се посветили да следват Шрила Прабхупада – това били първите 
преданоотдадени в Индия по онова време.  

                                                 
8 данда – жезълът на отреченика 



Но на практика това Общество на преданите не просъществувало. Тогава той се 
оттеглил във Вриндавана, където живял няколко години. Това е много важно място за 
нас; ако отидете там, трябва да посетите неговата стая в храма Радха-Дамодар. Съвсем 
аскетична малка стаичка с кухничка към нея, много добре поддържана сега от неговите 
последователи – ученици и техните ученици. Там той бил дълбоко вглъбен в своята 
медитация и подготовка. „Най-висшата цел на живота” също била написана в онези 
години.  

Изминало още едно десетилетие и настъпила 1965 г. Какво се случило тогава? 
Най-сетне той поел на своето пътуване. Имало едно известно и богато търговско 
семейство. И една възрастна дама от това семейство подарила на Шрила Прабхупада 
билет за Америка на борда на парахода „Джаладута”. Всички се опитвали да го възпрат 
да не заминава: „Стар си! Слаб си! Пътуването е дълго, там е напълно различна страна. 
Не отивай!” Но той бил много решителен и не се отказал. И така, той заминал. А 
знаете, за правоверните индуисти да прекосят океана е забранено. Защото отиваш в 
страната на млечхите9 и ще бъдеш замърсен. Ала това не го спряло. Той си събрал 
багажа; този багаж е много забележителен. Какво имало вътре? Няколко печатни книги 
– Първа песен на „Шримад Бхагаватам” –  а освен това чадър. Защото един индийски 
джентълмен без чадър е нищо. И още – имал 7 долара в джоба! Това бил багажът му. 
Най-важните неща: малко пари в джоба – но 7 долара дори в онези времена са нищо; 
чадър – по практически причини; и „Шримад Бхагаватам” – по мистични причини. 
Виждате каква невинност! Отиваш да завладееш целия свят с „Бхагаватам” и чадър. 
Толкова красиво!  

 
(следва продължение) 
 
 

 
9. Несравним подарък 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София) 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
После в 1965 г. Шрила Прабхупада най-сетне пристигнал в Ню Йорк. И да ви 

кажа поверително, индийците имат много особено разбиране за Запада. Съвсем 
наскоро, преди 10-15 години, когато един друг индийски санняси искаше да пътува на 
Запад с учениците си, те носеха със себе си картофи за всеки случай. „Ако случайно на 
Запад няма картофи, поне да можем да си готвим нещичко.” Такава невинност!  

И на нас ни се случи подобно нещо когато летяхме от Индия към Шри Ланка. 
Имаше една стюардеса, която като видя кантималите10 ни, много се зарадва: „О, вие 
следвате дхарма, колко хубаво!” И започна да ни носи още портокалови сокчета и 
фъстъци. „Понеже отивате на това странно място, Шри Ланка! Кой знае какво има 
там!” Попитах я: „Вие излизали ли сте от летището?” Тя отвърна: „Никога! Моля ви, 
вземете това за всеки случай!” 

И така, Прабхупада също пристигнал със своите амуниции, така да се каже, и 
заживял самичък в Щатите. Най-напред се приютил у едно индийско семейство, но 
сетне наел квартира в един много лош квартал на Ню Йорк, пълен с пияници. На 
горния етаж имал стая, а на долния - магазин. И вижте колко символично – табелата на 
магазина, останала от предишния собственик, била „Несравними подаръци”. И той 
                                                 
9 млечхи – един вид варвари, незапознати с ведическата култура 
10 Кантимала – огърлица от мъниста туласи, каквато носят преданите 



изнасял лекциите си в помещението на този магазин, „Несравними подаръци”. Какъв 
символ! Онези, които започнали да идват, били съвсем обикновени хора от 
предградията на Ню Йорк. Шрила Прабхупада започнал своето проповядване и се 
сдобил с някои дребни аксесоари за обожание като олтар, гхи-лампа и т.н. Веднъж се 
случило един човек да пуши в храмовата стая и изгасил цигарата си в гхи-лампата. 
Мисля, че това е било изпитание за търпението на Шрила Прабхупада. Но той не го 
приел за твърде голямо оскърбление – да използваш свещената гхи-лампа за пепелник, 
Боже мой! Друг път някой донесъл руло тоалетна хартия в дар за ашрама. Бхактите 
били леко шокирани: „Какво е това?” Но Прабхупада бил много доволен, той казал: 
„Много добро дарение!” Това е началото, отнякъде трябва да започнем. Да донесем 
нещичко в храма, в ашрама! Така, в тези ранни години неколцина младежи се събирали 
около стария свами и го слушали, стремели се да следват и практикуват онова, което им 
предлагал.  

Сетне през 1966 г. той учредил организация – Международното общество за 
Кришна съзнание (Искон). Тогава настъпили златните години на Шрила Прабхупада. В 
последвалите няколко години, хиляди се присъединили към него. Не е ясно дали в 
крайна сметка е имал 3000 или 5000 хиляди посетени ученици. Но тъй или инак, това 
си е едно малко село - 3000 човека. Обаче проповядването на това село достигало целия 
свят. Затова неговите духовни братя разбрали и разпознали, че той е бил избран за тази 
цел. Отначало пътувал из Съединените Щати, после се върнал в Индия, а след това 
започнал околосветска кампания.  

И тогава настъпило следващото десетилетие. Какво се случило през 1977 г.? Той 
напуснал този свят. Така за някакви кратки 11 години, най-сетне успял да сбъдне 
желанието на своя духовен учител след като 44 години медитирал върху него. Сетне 
отново преданите били сполетени от бедствие, когато техният любим Шрила 
Прабхупада си отишъл. После изминали още 11 години и какво се случило през 1988 
г.? Шрила Шридхара Махарадж си отишъл. Защото всъщност Шрила Прабхупад имал 
мнозина приятели сред своите духовни братя, но с Шрихара Махарадж взаимодействал 
и проповядвали заедно много. Имали си споразумение помежду си. Прабхупада казал: 
„Аз ще свиря на мридангата, а ти ще проповядваш!” Виждате ли, толкова е хубаво! 
Сътрудничество означава разпределение на задълженията. И по-късно те служели 
заедно и проповядвали заедно. Така по естествен начин той считал своя духовен брат 
Шридхара Махарадж за много старши. Веднъж разговаряли помежду си на бенгалски, 
докато западните му ученици се опитвали да доловят по някоя дума, но не разбирали 
нищо. Шрила Прабхупада казал на западняците: „Ако можехте да чуете неговите 
заключения, щяхте да припаднете”. Затова било естествено, че след напускането на 
Шрила Прабхупада, някои от неговите ученици намерили подслон при Шрила 
Шридхара Махарадж. Както направил нашият Гурудев. Тогава също започнала една 
нова глава.  

Но дори да имахме хиляди усти, те не биха ни стигнали да го прославим 
подобаващо. Може би имате някакви коментари за него или реализации? 

Нанда Кумар: Имам само едно много силно впечатление от Шрила Прабхупада, 
защото имах щастието да срещна един негов предан през 1988 г. Това бе само 11 
години след като Шрила Прабхупада си беше отишъл и е много трудно да се изкаже с 
думи атмосферата, която цареше в Нандафалва по онова време. Такава беше мощта на 
Шрила Прабхупада. Много съм щастлив, че вкусих това, въпреки многото 
противоречия, които последваха. Това наистина беше несравним подарък. Чувствам, че 
то продължава да живее вътре в мен. Невъзможно е да се изрази, но имам спомени, 
имам усещания, аромати, цветове – толкова много впечатления. Не зная дали 
следващото поколение може да почувства това или не. Може би не, не зная. Но съм 



сигурен, че Господ се грижи за всички и Той ще даде всекиму други различни 
прекрасни вкусове и спомени.  

Свами Тиртха: Не зная дали имате информация за това, но той е трябвало да 
дойде в Унгария. Унгария е била в списъка за посещения през 1977 г., обаче в крайна 
сметка това не се е случило. Ала както Нанда Кумар спомена, преданите от онези 
времена казваха: „Всеки път, когато идваха проповедници, ученици на Прабхупад, 
имаха един много специален блясък в очите. Те донасяха присъствието на своя учител 
със себе си.” Това е още едно доказателство, че ние вярваме в съществуването на 
душата, а не в съществуването на тялото. И всъщност, без неговите усилия, без 
неговата жертва, нямаше да седим тук и да разговаряме. Мисля, че сме му вечно 
задължени. 

 
(следва продължение) 
 

 
 

10. Връзка отвъд формалностите 
(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Крипадхам: За пръв път се осмелявам да споделя нещо за Шрила Прабхупада, 

макар никога да не съм го срещал. И въпреки че ние го почитаме по различен начин, не 
както в Искон, където е поставен на голям пиедестал, забелязал съм, че някак всеки 
предан има някаква връзка с него и мнозина го сънуват. Той се появява в сънищата им 
като чайтя-гуру, който ги насочва. В моя живот се е появявал по такъв начин два пъти. 
Първият път беше преди да срещна бхактите. Сънувах много мощен, див киртан с 
много бхакти, а в центъра беше Шрила Прабхупад. Събудих се в 4 ч. сутринта целия 
мокър и помислих, че това е някакъв кошмар. Споделям това, защото понякога нещата, 
които мислим за кошмари, са най-прекрасните неща, които някога сме преживявали.  

Вторият път беше в период, когато мантруването не ми беше приоритет, но 
исках това да се подобри и тогава Шрила Прабхупада се появи в съня ми. Понякога 
насън се случва да се намираш на едно място с мнозина духовно извисени личности и 
не знаеш как си се озовал сред тях. Те си обсъждат своите неща; там беше и Свами 
Прабхупада, но не в своето тяло, а в друго тяло с черна коса. Обаче вътре в себе си 
знаеш, че това е той. Случва се. Той ми казваше защо трябва да мантрувам, как да 
мантрувам и много ентусиазирано ми показваше. После се събудих и мантрувах много 
хубаво сутринта – това беше второто ми общуване с Шрила Прабхупада. Исках да 
попитам дали ти, Гурудев, имаш някаква визия защо Шрила Прабхупада се явява 
насън? 

Свами Тиртха: Ще ти кажа. Защото ако прекият ти духовен учител е много 
слаб и много незначителен, тогава прадядото ще дойде и ще поправи всички грешки. 
Сега това не е просто шоу на смирение, но наистина е така; в случай, че аз допусна 
някакви грешки, моите наставници ще дойдат и ще ви помогнат. Защо? Защото цялата 
тази институция е с вас. Не само аз лично. Аз съм ваш слуга, това е моята идентичност. 
Аз съм ваш слуга. Но като слуга мога да допусна някакви грешки, мога да причиня 
някаква вреда. Аз съм ограничен, обаче те не са. Това е системата парампара. Затова 
ние обожаваме този принцип, защото той никога не греши. Никога!  

Въпрос на Дамодар: Бих искал да попитам нещо. Една от мантрите към 
Шрила Прабхупада е: намас те сарасвате деве/ гоура-вани-прачарине/ нирвишеша-



шунявади/ пашчатя-деша-тарине. В тази мантра се казва, че Шрила Прабхупада се 
противопоставя на шунявади ученията. Но тези школи винаги си съществуват и аз не 
мога да разбера дали Шрила Прабхупада се бори срещу самите школи или срещу 
философията им?  

Свами Тиртха: Много добра тема. Какво е санняс името на Шрила Прабхупада? 
Всъщност неговото санняс име е Свами. Така че ако искате да го повикате, той е Свами 
Свами. Както Свами Тиртха, той е Свами Свами, защото неговото санняс име е Свами, 
Бхактиведанта Свами. А каква е средната част на името му? Бхакти обозначава школата 
– той принадлежи на школата на божествената любов. А средната част в неговия 
случай, Бхактиведанта, е веданта – винаги е с три срички. Когато пристигнал в 
Америка, той написал една поема, в която казва: „О, скъпи Господи, моето име е 
Бхактиведанта, но аз нямам нито бхакти, любов, нито веданта, знание. Въпреки това 
съм дълбоко убеден, че святото име може да прави чудеса.”  

Така че той е веданта, в изключителна степен притежава духовното знание. Ние 
не приемаме смиреното му мнение за самия него. Именно заради това той обикновено 
много ясно представя личностната концепция за обожание на Върховния, 
противопоставяйки се на безличностните концепции. Защото, мисля, дълбоката му 
убеденост била, че този любящ, личностен подход към Кришна е по-удовлетворяващ за 
душата и за Бога; затова е бил против инперсоналната концепция.  

Веднъж той разговарял по тези теми със своите предани; той ги е обсъждал 
много пъти, но имало един случай, когато казал на учениците си, че трябва да имат 
книгите на Шанкара в своите библиотеки. Те били смаяни: „Книгите на Шанкара! 
Главния водач на школата Маявада?” Тогава Прабхупад казал: „Всъщност Шанкара е 
99% прав. Той е велик индийски философ и има своето място. Обаче тези негови 
глупави последователи в наши дни – тяхното проповядване е неправилно!” Така че той 
цени садху, макар и да е на различно мнение, като Шанкара. Затова и е давал някои 
коментари към стихове на Шанкара. Но е бил много против изкривяването, което се 
случва понастоящем в името на Шанкара. И като цяло мисля, че той не се е борил 
против нещо, а се е борил за нещо. Това е далеч по-добър подход.  

Понякога мислим, че е изисквал прекалено много от учениците си. Това е вярно 
в един смисъл, но в същото време той е бил с много широко скроен ум. 
Проповядването му е било много открито. Когато хората го питали: „Ако искам да се 
присъединя към вас, трябва ли да се откажа от религията си?” Той казал: „Не. Не е 
необходимо”. „Трябва ли да напусна работата си?” Той казал: „Не. Не е необходимо”. 
„Трябва ли да напусна семейството си?” „Не. Не е необходимо”. „Трябва ли да си 
обръсна главата?” „Не е необходимо”. Защо? Защото истинската връзка е отвъд тези 
формалности. И неговата идея била: ако срещнете християнин, помогнете му да стане 
по-добър християнин; ако срещнете мюсюлманин, помогнете му да стане по-добър 
мюсюлманин. И разбира се, помагайте на себе си да станете по-добри бхакти. Това е 
целта, за която трябва да се борим, всеки да напредва в съответните си житейски 
условия.  

 
(следва продължение) 
 

 



 
11. Истински гуру 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 сутрин, София) 
 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Понякога Прабхупад бил много забавен. Например, неговият коментар за 

американското общество бил: „Вие имате ууш-ууш цивилизация”. Защото големите 
коли – знаете края на шейсетте години в Америка с огромните коли – просто 
профучавали, ууш-ууш, по булевардите. Затова „вашата цивилизация е ууш-ууш”.  И 
знаете, когато пристигнал в Ню Йорк, това била първата му среща със зимата и снега. 
Преди това той не бил виждал сняг. В Бенгал няма сняг, нито във Вриндавана. 
Спомняте си тази негова толкова трогателна снимка – с дхоти и дебело палто през 
зимата в Ню Йорк – толкова е очарователна! Неговите предани го питали: 
„Прабхупада, има ли сняг в духовното небе?” Предизвикателен въпрос. Той се 
замислил за малко, сетне отвърнал: „Да, но не е студен.” 

Той летял на различни места из Америка и навсякъде се отнасяли с него като с 
ВИП персона – специални посрещания и интервюта, стотици интервюта. И знаете, 
именно по онова време жените започнали да носят мини поли. Имало една репортерка, 
която интервюирала Прабхупада и въпросите ѝ били изключително проникновени: 
„Защо главата ви е гола? Защо си бръснете главата?” Тогава Прабхупада казал: „Защото 
нашата философия е: хладна глава, но топли крака. А вашите крака защо са голи?” И се 
усмихвал докато отговарял, шегувал се досущ като дете. Глупав въпрос, закачлив 
отговор. Има много, безброй истории.  

Бил е също много духовит, остроумен и практичен. Веднъж бхактите го 
попитали: „Прабхупада, каква е дефиницията за интелигентност?” Всички очаквали 
някакъв много философски, възвишен и сложен отговор. Тогава Прабхупада рекъл: 
„Знаете ли, интелигентност е винаги да имаш по някоя пара в джоба.” Не бихте 
очаквали подобен отговор от един садху, нали? Но той е знаел какво е да нямаш 
пукната пара в джоба, още когато бил в Индия и отивал при някои търговци да събира 
дарения, за да публикува списанието „Обратно при Бога”. Било около единадесет или 
дванадесет часа по пладне. Докато разговаряли, накрая един господин попитал: 
„Свамиджи, ти ял ли си нещо днес?” Прабхупад отвърнал: „Не, не съм имал 
възможността.” Тогава човекът незабавно му донесъл някакъв прасадам. Така че той е 
знаел какво е да нямаш пари. Затова и много добре знаел, че интелигентност означава 
винаги да имаш по нещо в джоба. Вчера се сетих, в началото на проповядването в 
София също имаше трудни времена, когато нямахме достатъчно средства да 
финансираме халва. Не ни стигаха парите да купим масло за халвата. Сега можем ли да 
си позволим масло за халва? Можем. И вие правите големи празненства. Но не 
забравяйте онези времена, когато халвата я правехме с олио. Може би това означава, че 
сте интелигентни.  

И ако може да разкажа любимата си история за Шрила Прабхупада. Ако гледате 
записи с него, има много хубав запис как приема прасадам. Това е духовно 
преживяване, моля ви, погледнете това видео – напълно неземно! Има и други записи, 
как пристига на разни места, където преданите му го очакват. Стотици бхакти стоят от 
двете страни, за да мине Шрила Прабхупада между тях, всички скачат и танцуват в 
голям киртан. Той бил нисичък човек, невисок. Вървял с дандата си и с огромни 
гирлянди, обикновено с много спокойна крачка. И знаете, понякога цветчетата се сипят 
от гирляндите. Когато той минавал, ако паднели няколко цветчета, бхактите от двете 



страни се хвърляли върху тези цветчета, за да получат малко маха-прасад. Преданите 
танцували, смеели се, плачели, викали – в пълен екстаз. По онова време имало един по-
отдавнашен предан, който му бил личен секретар и пътувал навсякъде с него. Сърцето 
на този младеж било разбито. Защото макар да бил толкова близко до Шрила 
Прабхупада – пътувал с него, живеел с него, през цялото време му служел – той нито 
скачал, нито плачел, нито викал, нищо! Това му тежало като камък на сърцето. Една 
вечер най-сетне се решил: „Трябва да говоря за това с моя духовен учител”. И така, 
докато масажирал Шрила Прабхупада, той му разкрил: „Прабхупада, твоите бхакти те 
обичат толкова много! Където и да пристигнеш те посрещат с киртан, подскачане, 
смях и сълзи. Изпитват толкова силни чувства към теб, а аз нито скачам, нито плача, 
нито те обичам. Аз не изпитвам любов към теб.” Представете си себе си на негово 
място: разкривате сърдечната си мъка пред своя учител… ала Шрила Прабхупада не 
отговорил нищо. След масажа отишъл да вземе душ; нито коментирал, нито отвърнал - 
нищо. После очаквал вечерята, младежът му донесъл пълна чиния с прасадам – все още 
нито дума. Прабхупада започнал да се храни, а момъкът чакал до вратата. След дълги, 
дълги мигове мълчание, Прабхупада попитал: „Обичаш ли да ми служиш?” Младежът 
отвърнал: „Да, разбира се! Разбира се, че обичам!” Тогава Прабхупада казал: „Ами, 
това е любов! Да скача и да танцува всеки може, но да свърши някакво служене...” 

Така че той бил много сладостен, много дълбок, много забавен и едновременно с 
това много строг. Истински гуру! Шрила Прабхупада ки джай!  

 
 

 

12. Игривият Бог 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
Казва се, че нашият Бог никога не е сам. Той винаги харесва компанията на тези, 

които обича. Затова където и да се появи нашият Бог Кришна, с Него има и още някой. 
И в символичен смисъл е толкова красиво, че първо идва Богът, а след един ден се 
появява Шрила Прабхупада. Той е бил джагад-гуру, учител на целия свят. Донесъл е 
посланието на Чайтаня Махапрабху на Запад. И благодарение на това послание ние 
имаме голямото щастие да седим тук.   

Кой е най-добрият начин да честваме такава велика личност и такова едно 
събитие? Ако слушаме напътствията на този велик учител. За едни кратки единадесет 
години той на практика е осъществил своята мисия да установи Кришна-бхакти в 
света. А ние колко сме постигнали през последните единадесет години от живота си? 
Световно влияние? Може би не. При все това, ако сме успели да усъвършенстваме 
живота си и своето настроение – това също е голямо постижение. И не са само 
изминалите единадесет години; предстоят ни още единадесет години напред. И се 
надявам през това предстоящо десетилетие да осъществим нещо велико.  

Шрила Прабхупада бил много красноречив оратор; написал е много книги и е 
превел много свещена литература. Дори на смъртния си одър е продължавал да 
превежда „Шримад Бхагаватам”. Това е такъв красив пример за нас – че дори в 
последните си мигове той е бил привързан към служенето. А една от неговите ранни 
книги е съкровищница. В нея се разглежда постепенното развитие на разбирането ни, 
на нашата вяра. Книгата се нарича „Търсейки съвършената цел в живота”. Мисля, че 
всички трябва да определим каква е целта на живота ни. Да живеем, да обичаме, да си 
идем? Три стъпки: живей, обичай и след това си тръгни. Ако съумеем да изпълним тези 
неща по верния начин – това е достатъчно. Защото след като сме дошли тук, несъмнено 



ще трябва и да напуснем това място. Така че идването и заминаването са сигурни. 
Какво ще направим помежду входа и изхода – в това е въпросът. Така от тези три 
забавни думички, любовта, божествената любов е онова, което трябва да осъществим. 
А как да го постигнем – това е въпросът. Затова ще прочетем от тази толкова важна 
книга на Шрила Прабхупада. И знаете, за да определим целта си е нужна 
интелигентност. Затова тази глава се казва „Най-начетеният”.  

„Постепенното развитие на образованието трябва да бъде оценявано по 
следния начин: първо е брахма-видя, или знанието за душата, което е по-висше от 
това за физическия свят. Знанието за Божествената Личност е още по-висше от 
знанието за безличностния Брахман, или Духа. А знанието за Шри Кришна и Неговите 
забавления е по-висше и от знанието за Божествената Личност Вишну”11.  

Тук получаваме едно постепенно обяснение на все по-висши и висши сфери и 
постижения на духовното знание. Първото ниво на знание или възприятие е външният 
свят. Колко знаем за материалното си обкръжение? Не особено много. Мислим си, че 
всичко е открито на тази планета Земя. Обаче то не е! Всеки миг дори тази планета 
Земя може да ни разкрие нови чудеса. Ала отвъд този тип материално знание 
съществува знанието за душата – че има нещо повече. Това се нарича брахма-видя – да 
знаеш, че има жив, духовен принцип, скрит зад всички материални проявления. Това е 
една съвсем обща концепция за божественото. Но ако искаме да фокусираме 
вниманието си повече, ще достигнем до личностната концепция за Бога, ще видим 
извора на всички божествени сили и енергии. Мнозина имат личностни концепции за 
Върховния Бог, но сред всички тези различни подходи – арадханам сарвешам вишнор 
арадханам парам12 - най-добрият начин на обожание е обожанието на Бог Вишну, 
който прониква цялото битие. Има ли нещо отвъд това? Отвъд това е една много 
специфична концепция за Бога. Игривият Бог; това е Шри Кришна с Неговите 
забавления. А забавленията включват и преданите. Така че това е начинът – потърсете 
Него и ще намерите там и всички останали. Кришна винаги е заобиколен от Своите 
любящи предани.  

 
(следва продължение) 

 
 

13. Слепотата на духа 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Ако искаме наистина да сме интелигентни и начетени, тогава от общото знание 

трябва да стигнем до специфичното. Основното, генерално възприятие е материята – че 
материалната сфера съществува. Но дори на това първо стъпало имаме надежда, че 
съществува и нещо повече. Защото всичко, което е пред очите ни, със сигурност ще 
отмине. При все това имаме надеждата, че нещо би трябвало да остава. Ние изпитваме 
всеобщ страх от смъртта и унищожението. Решението за този проблем е да надзърнем 
във вечното съществуване, в божественото битие. Тогава разбираме, че всичко, което 
сме възприемали дотогава е просто отражение. Така вместо мрака на материята вече 
виждаме сиянието на духа. Понякога то е толкова блестящо, че ни заслепява. Но 
недейте да спирате до тази слепота на духа, духовната слепота. Често се казва в 

                                                 
11 „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада 
12 „Падма Пурана” 



писанията: „О, мой Господи, истинският Ти лик е покрит от божествено великолепие. 
Моля Те, махни това великолепие! Не искам да виждам него, искам да виждам Теб!”  

Така че ако изпитвате това желание – да намерите източника на цялото духовно 
величие и великолепие – тогава сте на прав път. Защото там, зад този върховен, 
величествен, могъщ и справедлив Бог стои някой друг. В крайна сметка това е Бог 
Кришна, Всепривличащият. Неговото име означава „привлекателен за всички”, 
включително и за самия Него. Това е нещо много интересно! Знаете, когато Кришна 
понякога вижда собственото си отражение, Той е хипнотизиран от тази гледка. Казва: 
„Кой е този красавец? Как може да е толкова изключително красив! Нима е възможно 
да съществува?!” Разбира се, не искам да кажа, че нарцисизмът идва от божествен 
източник. Но какво е символичното значение – че Неговата красота е отвъд даже 
собственото Му разбиране! Можем ли да си въобразим такава красота, която смайва 
дори самата красота? Мисля, че сега говорим някакви думи, но нямаме разбирането. 
Затова един учител е казал: „Пътеката на Кришна е изпълнена с чудеса. Бъдете готови 
за чудеса!” Само си представете да съзрете тази върховна красота и хармония – та вие 
бихте припаднали! По-добре да не добиваме тази визия, защото какво ще правя с 
толкова много припаднали бхакти. Кой ще чисти храма? Кой ще готви прасадам? 
Затова моля ви, не губете свяст! Но това не е само шега. Доказва, че то е далеч-далеч 
отвъд всичко, което можем да си представим.  

Така че да сме истински интелигентни и начетени означава да сме свързани с 
онази равнина на реалността. Има три степени в наблюдението. Едната са фактите; 
втората е истината. Фактите са много, истината е една. Обаче третата степен е 
реалността – отвъд фактите и отвъд истината. Трябва да сме в досег с това най-висше 
ниво на съществуване. Материалният живот е факт, тъй като сме се родили в тяло. 
Вечният живот е истина. А любящото обожание е реалността. Надявам се сега да 
виждате разликата между всички тези различни градации. Затова, ако сме 
интелигентни, трябва да сме свързани с този най-висш план на битието.  

Тогава как да отсъдим дали сме интелигентни или не? Трябва да преминем тест 
за интелигентност. Готови ли сте да направим такъв тест? Ще ви задам някои въпроси, 
а вие трябва да отговорите. Всъщност сега ще си припомним един много проникновен 
разговор между Чайтаня Махапрабху и един от Неговите много, много възвишени 
последователи -–  Рамананда Рая. Бог Чайтаня задавал въпросите, а Рамананда 
отвръщал. Чайтаня Махапрабху, този толкова специален аватар на Радха и Кришна в 
едно, пита. Представете си себе си в такава ситуация: Бог да ви задава въпроси. 
Обикновено ние сме тези, които питат: „О, мой Господи, моля Те, кажи ми как е това, 
как е онова?” Обаче сега Той поставя въпросите.  

Първият въпрос е: „Каква е есенцията на знанието в областта на 
просветителните дейности.”13 И така, какво е знание? Какъв е вашият отговор? „Не 
знам” – това е верен отговор! Ние си нямаме и представа какво е истинско знание. 
Отговорът – моля ви, внимавайте – гласи: „Няма по-висша наука от преследването на 
знание, свързано с преданото служене към Кришна.” Така че най-висшата наука е как 
да се служи на Бога. А служене означава връзка, служене означава взаимоотношения. 
Не съществува теоретично служене. „На теория ти служа, обаче…” Няма как да е така! 
Служенето винаги е лично. Служенето винаги се основава на взаимосвързаност. Вчера 
научих нещо от вас. Каква е главната мантра на малките деца? “Мамо, мамо, мамо.” 
Колкото повече повтарят тази мантра, толкова нещо зазвучава в нея. Какво е то?  

Отговор: Ом. 
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Свами Тиртха: Ом. Така че в тази толкова основна мантра на децата ви е 
скрито свещено знание. И те стават все по-екстатични, докато я повтарят все повече. 
Виждате ли, божествената реалност е скрита дори в тези толкова основни, дребнички, 
житейски неща. По същия начин, ако някак отразявате върховната истина, рано или 
късно ще влезете в досег с нея. За щастие, нашите наставници и нашият Чайтаня 
Махапрабху са ни казали една мантра: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, 
харе харе, харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Надяваме се, че чрез този процес 
на мантруване можем да се доближим до тази висша наука за духа. 

 
(следва продължение) 

 
 

14. Слуга на слугата 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Няма по-висше знание, няма по-превъзходна наука от знанието, отнасящо се до 

преданото служене на Кришна. Мисля, че съм ви казвал много пъти, но трябва да 
повторя отново: съществуват 64 елемента, или съставки на обожанието, които можем 
да поднесем. Любимото ми е: това, което сам предпочиташ, което сам харесваш – него 
дай на Бога. Мисля, че това прави нещата много лични. А кой е най-свидният ни обект 
на привързаност?  

Отговор: Самите ние.   
Свами Тиртха: Значи в края на краищата и този толкова скъп обект трябва да 

дадем, да поднесем. Защото това прави всичко толкова лично. Виждате, това не е 
някаква теоретична наука, това е животът. Това е животът в преданост! „Господи мой, 
готов съм да Ти отдам себе си!” Науката винаги е жива. Истинската наука е винаги 
практична.  

Добре, вече разбрахме кое е върховното знание. Обаче „В какво се изразява най-
висшата слава на света?”14 Обикновено ние сме много амбициозни. Искаме да се 
къпем във вниманието на другите. Искаме да се наслаждаваме на вниманието им, да 
бъдем известни. И така, коя е най-голямата слава?  

Махабхава: Да бъдеш преданоотдаден. Слуга на слугата.  
Свами Тиртха: Мисля, че сте инфектирани от този ваишнавизъм. Защото по 

някакъв начин отговорът е много подобен на това, което споменахте. Най-висшата 
слава за едно човешко същество е неговата репутация на преданоотдаден на 
Кришна.” Да бъдеш преданоотдаден – това е много изключителна позиция. И защо 
например ние обожаваме чистия предан? Защото има някой в сърцето му. Божествената 
Двойка е в сърцето му. Така че ако искате да намерите Тях, идете по-близо до садху. 
Тогава ще е много лесно да откриете възлюбената Божествена Двойка. Това е което 
прави садху, чистия предан, толкова безценен за нас. Затова да бъдеш преданоотдаден е 
такава славна позиция.  

Но може да кажете: „Въпреки че съм преданоотдаден, никой въобще и не знае за 
служенето ми на тази планета Земя, толкова съм незначителен. Какво бих могъл да 
поднеса на Кришна? Та Той си има всичко.” Ала духовната реалност ползва различни 
мерки от земните. Нито цифри, нито тежина, нито дължина се пресмятат в духовния 
свят. Въпросът е във финото качество. Финото качество, емоционалният заряд във 
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всяко най-дребно, незначително служене. Бог Кришна притежава всичко в това 
творение. Той има нужда от едно единствено нещо – вашата обич. Затова да си предан е 
такава славна позиция. Дори и никой да не знае за служенето ви на тази планета Земя, 
не се притеснявайте, то е записано в духовното небе.  

Можем ли да минем на третия въпрос? „Кое е най-ценното притежание на 
живота измежду всички ценности на света?” С други думи, кой може да бъде считан 
за богат. Кое е най-голямото съкровище?  

Отговор: Према. 
Свами Тиртха: Да. „Най-богат на света е този, който притежава 

трансцендентална любов към Радха и Кришна.” Вие къде поставяте себе си в скалата 
на богатството?  

Отговор: Просяк съм. 
Свами Тиртха: Просяк? Такава славна позиция! Наскоро срещнах един доста 

влиятелен човек и той каза: „Аз съм съвсем скромно богат.” Така че и цялото богатство 
на света не може да задоволи желанията ви. Ако нямате, искате да имате. Ако имате, 
искате повече. Ако имате повече, искате още повече. Край няма тази история. И казвам 
ви, този материален свят е отражение на оригиналния – същото се случва и в духовното 
небе. Ако нямате божествена любов, искате да я имате. Ако имате една капка, искате 
две. Ако имате две капки, искате цяла чаша, а след това цял океан. Това е жаждата, 
ненаситната присъща алчност, която всички споделяме. Мисля, че на всички ни е 
познато това чувство – да искаме още и още! Просто трябва да преобразуваме това 
чувство, което е насочено към някакво материално удовлетворение, към духовното 
служене.  

Колко трае животът на вселената? Един живот на Брахма. Това е много дълъг 
период – триста и единадесет хиляди милиарда години. Но се казва, че това е по-кратко 
от мигване на окото за Кришна. По същия начин, ако натрупаме всичкото богатство на 
цялото мироздание, то е съвсем незначително в сравнение със съкровището на 
божествената любов. Затова не можем да я купим. Няма как да я изплатим, няма начин 
да я купим. Тя не е стока. Тя е нещо друго – скъпоценност, която се раздава безплатно. 

 
(следва продължение) 

 
 
 

15. Най-голямата мъка и най-голямото благо 
(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
Дотук научихме какво е истинското знание, каква е истинската слава и какво е 

истинското богатство. Досега само позитивни неща. Сега идва следващият въпрос: 
„Коя е най-мъчителната тъга от всички болки и несгоди в живота?”15 

Махабхава: Раздялата. 
Свами Тиртха: Да не би да сте он-лайн? Да, отговорът е: „Няма по-голяма тъга 

от нещастието, причинено от раздялата с преданите на Бог Кришна.” И от личен 
опит мога да ви кажа, че това е много болезнено. Да си изключен от любящото 
братство на преданите е много болезнено. Не допускайте да преживеете такава болка в 
живота.  
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Но щом най-голямото страдание е да си разделен от преданите, тогава можем да 
обърнем това така: най-голямото щастие е да си в компанията на преданите. Затова, 
моля ви, винаги се стремете да цените този принцип. Общуването с преданите не е 
просто една добра компания, в която да си побъбриш приятно – не, това е духовна 
практика.  

Следващият въпрос: „Кой е получил най-съвършеното освобождение измежду 
всички освободени души във вселената?”  

Отговор: Чистият предан. 
Свами Тиртха: Да. „Този, който има трансцендентална любов към Шри 

Кришна е най-възвишената сред всички освободени души.” Това също определено 
доказва, че има нещо отвъд освобождението. То не е най-висшето ниво на духовен 
напредък. Така, след горчивия хап за най-голямата мъка, Махапрабху незабавно 
компенсира с нещо сладко – кой е най-добрият тип освобождение. В „Гита” също се 
казва йогинам апи сарвешам16 - „Сред всички различни видове йоги, тези, които много 
съкровено са свързани с Мен в екстаза на предаността, са най-добрите.”  

Но сега можем да си помислим, че това е поредният теоретичен разговор. „Кое е 
най-голямото знание? Кое е най-голямото страдание? Кое е най-голямото богатство?” 
Човек може да си рече, че това е някакво философско търсене. Обаче тогава 
Махапрабху задава изненадващ въпрос. Той пита: „Коя е най-хубавата песен, която 
може да изпее човек?” „Забрави тези теории и философии; дай една песен!” Ала 
Неговият партньор, Рамананда Рая, е много трудно да бъде изненадан. Той казва: 
„Есенцията на всички песни е възпяването на трансценденталното величие на Радха и 
Кришна”. Това е най-добрата песен.  

„Каква е най-висшата полза в живота, която човек може да търси?” Тоест, 
каква е целта? Можем да изпишем дълъг списък с материални амбиции. Обичайното за 
материалните печалби е, че разбираме ценността им чак когато ги изгубим. Какво става 
ако изгубите парите си? Усещането е болезнено, нали – като змийско ухапване. Обаче 
се казва, че ако изгубите парите си, не сте изгубили нищо. Те така или иначе не са били 
ваши. Просто са се намирали в джоба ви. Какво става, ако изгубите здравето си? Това е 
по-сериозно. Ако изгубите здравето си, изгубили сте нещо. Но какво става, ако 
изгубите добродетелите си, ако изгубите своята нравственост? Тогава сте изгубили 
всичко. Затова бъдете умни да не разпознавате стойността на нещата едва след като ги 
изгубите. Какъвто и материален стремеж, каквато и материална печалба да имаме, 
трябва да има нещо отвъд. Кое е отвъд?  

Харибхакти: Ако изгубим божествената любов. 
Свами Тиртха: Не, нея не можем да я изгубим. И всъщност ние не говорим за 

загубите. Говорим за това кое е най-висшето благо в живота.  
Манджари: Да бъдеш в компанията на чист предан.  
Свами Тиртха: Мисля, че сте он-лайн. Да, „Няма по-голямо благо от 

компанията на преданите, заети в служене на Шри Кришна”.  
 
(следва продължение) 
 

 
 

                                                 
16 „Бхагавад Гита”, 6.47 



16. Шри е Тя 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Следващият въпрос е: „Кого трябва да помнят непрестанно съществата?”17 

Кого трябва да помним? Какво да пазим в ума си? 
Отговори: Бог. Кришна.  
Свами Тиртха: Да. „Човек трябва непрекъснато да мисли за 

трансценденталното име, слава и качества на Шри Кришна.” Защо името? 
Понастоящем всички големи религии на тази планета Земя имат знание за славата на 
светите имена. В исляма възпяват 99 имена на Бога. В християнската молитва „Отче 
наш” във втория ред се подчертава: „Да се свети името Ти”. Също и в православните 
практики имат „Исусовата молитва”, която е като мантра медитация. А в нашата 
традиция фокусът е много голям, много задълбочена информация има за светите имена.  

Казва се, че няма разлика между името и личността, която то назовава. Шрила 
Прабхупада имал много специален начин на даване на лекции. Седял на голяма 
платформа и казвал на някой свой ученик: „Сега ти ще говориш!” Тогава този предан 
започвал да обяснява някои основи на философията. Веднъж един предан казал: „Бог 
Кришна присъства в Своето свято име”. Тогава Прабхупада, макар обичайно да мълчал, 
незабавно го прекъснал: „Не! Той не присъства в святото име, Той е святото име!”  

Така че няма разлика между нама и нами, името и наименованият. Затова 
процесът е да се възпяват имената, за да се разбере по съвършен начин какво 
представлява името. Посредством името, съвършенството на името ще ви се разкрие. И 
не само съвършенството на името, но и останалите качества на Кришна – нама, рупа, 
гуна, лила – всичко ще се прояви. Входът, верният път към божествените откровения е 
чрез святото име.  

Толкова за името. След това: винаги трябва да мислим за славата на Бога. Как се 
казва „слава” на санскрит? Обикновено какво казвате: „Прабхупада” или…? 

Отговор: Шрила. 
Свами Тиртха: „Шрила Прабхупада”. Така че как е „слава”? Правилно, „Шри”. 

Ние казваме „Шри Кришна”. Какво е това „Шри”? Някаква титла ли е? Това „Шри” е 
нещо различно. Шри е Тя. Като казвате Шри Кришна, всъщност казвате Радха-Говинда. 
Така че винаги трябва да пазите Нея в ума си. Пазете името на Бога в ума си, както и 
Нея, Шри. Шримати Радхарани е славата на Кришна. И след това качествата, гуна на 
Кришна; Той е всепривличащ, привлекателен дори за самия себе си, не забравяйте. 
Какво да говорим за вас.  

Следващият въпрос гласи: „Върху какво трябва да медитира живото 
същество?” 

Отговор: Лотосовите нозе. 
Свами Тиртха: И ти ли си он-лайн? „Най-съвършеният тип медитация е върху 

лотосовите нозе на Радха и Кришна.” Или имам алтернатива – да медитирате върху 
лотосовите нозе на чист предан. Ако медитирате върху лотосовите нозе на чист предан, 
по естествен начин ще вървите в стъпките му. Накъдето върви, ще го следвате. А 
накъде върви един чист предан? Затова е казано: махаджано йена гатах са пантхах18 - 
нека следваме стъпките на великите души. Така че, моля ви, винаги пазете лотосовите 

                                                 
17 „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада 
18 „Махабхарата”, Вана Парва 313.117 



нозе на свидните си учители в прегръдката на сърцето си. Защото те ще ни водят. Те ще 
ни помогнат да достигнем най-висшето местоназначение. Това е съвършен тип 
медитация.  

 
(следва продължение) 
 
 

17. Отговорът е все същият 

(от лекция на Свами Тиртха, 6.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Следващият въпрос е: „Къде трябва да живее човек?”19 Къде да живеем? 
Отговор: Вриндавана. 
Друг: Лудащо. 
Свами Тиртха: О, Лудащо не е зле. Неотдавна имахме турнир по стреляне с 

лък. Имаше един голям пандал с различни мишени – Хаваи, Париж, Брахман, 
духовното небе, Голока Вриндавана, планетите Ваикунтха, а също и Лудащо. Когато 
единият от приятелите ни стреля, улучи Лудащо. На следващия етап трябваше да си 
изтегли късметче. Късметът, който му се падна, беше: „Ако достигнеш целта си, никога 
не се връщай назад”. Така че Лудащо не е лоша опция, защото е като Гупта 
Вриндавана, скритата Вриндавана.  

Тук отговорът гласи: „Човек трябва да живее във Вриндавана, където 
постоянно се играят забавленията раса-лила.” Така че тези две неща се неотделими: 
във Вриндавана винаги тече раса-лила; а където има раса-лила, там винаги е 
Вриндавана. Това е най-съкровеното забавление на нашата любима Божествена Двойка. 
То е и същината на Вриндавана.  

Следващият въпрос е: „За какво трябва да слуша човек, оставяйки настрана 
всички останали теми”.  

Отговор: За забавленията. 
Свами Тиртха: Добре, следващия път вие ще давате лекцията. Да, какво трябва 

да слушаме? На каква тема следва да посветим вниманието си? „Забавленията, 
произтичащи от взаимната обич между Радха и Кришна са единствената тема, 
която трябва да влиза в ушите на живите същества”. Това са най-добрите новини, 
които можем да получим, най-добрата тема, която да слушаме. Защото такова едно 
послание ще промени живота ни. Чрез своята способност да слушаме можем да бъдем 
свързани с по-висшата реалност.  

И ако имаме цялото това знание, натрупано дотук в разговора, идва следващият 
въпрос: „Кой е най-висшият обект на обожание сред всичко, което трябва да бъде 
обожавано?” Някакви предложения?  

Коментар: Бих предположил, навярно, лотосовите нозе на духовния учител?  
Свами Тиртха: Близко до това. „Най-висшият обожаем обект са 

комбинираните имена на Радха и Кришна”. Препоръчано е, ако не разбираме нещо да 
приложим специален подход - обожание. Тогава то ще се разкрие. Какво разбираме ние 
от комбинираните имена на Радха и Кришна? Лично аз не кой знае колко; затова 
обожавам. Защо? Защото в края на краищата това не е тема, която да бъде разбрана. Да 
разбереш нещо означава да го принизиш, да го вземеш на дланта си. Поставяш себе си 
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над него. Но е казано: пуджала рагапатха гаурава бханге20 - всичко, което е по-висше, 
трябва да го обожаваме, поставяйки го над главите си. Така че комбинираните имена на 
Радха и Кришна трябва не да бъдат разбрани, а да бъдат обожавани. А всички знаем кое 
е най-доброто обожание.  

И така, научихте ли нещичко за най-висшата цел на живота? Може да 
възроптаете, че имаше прекалено много въпроси: „Изгубих се в джунглата от въпроси!” 
Но не забравяйте, че всички отговори се свеждаха до едно. Без значение какъв беше 
въпросът, отговорът беше все същият. Божествената любов е най-прекрасното нещо! 
Обожанието на комбинираните имена на Радха и Говинда е най-прекрасното нещо. 
Най-добрата медитация е върху лотосовите нозе на Бога. А най-добрата песен… Нека я 
изпеем.  
 

 
 

18. Неспирно проникновение в божествената мистерия 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
Винаги е полезно човек да среща предизвикателства, защото тогава може да 

определи позицията си. Макар обикновено да не ни се нравят предизвикателствата, все 
пак те са много полезни. И тъй като разбрахме, че всичко произхожда от духовното 
небе, трябва да разберем, че и в Голока Вриндавана има предизвикателства: „Кой най-
много ще зарадва Кришна днес? Кой ще наниже най-красивия гирлянд от горски цветя 
днес?” Е, не бих казал, че там тече тежко съревнование. При все това, нека се стремим 
да осъществим нещо докато сме тук.  

След всички тези въпроси, разговорът между Чайтаня Махапрабху и Рамананда 
Рая продължава: „Затова нека се помолим за подслон в лотосовите нозе на Шри 
Кришна, който е избавен от всякакви илюзии благодарение на собствената си енергия 
и който е абсолютната истина. Абсолютната истина е изворът на чистото знание 
във всички дела на сътворението, поддържането и унищожението. Това е 
единственото логично заключение, което може да се изведе след внимателно вникване 
в темата, било то пряко или косвено.”21 Въпреки че това е просто едно философско 
заключение – че Бог е в крайна сметка този, който задвижва всичко, че Той е 
източникът и окончателното местоназначение – моля ви, опитайте се да схванете, че 
това не са просто думи. Но ако долавяте божественото присъствие във всички действия 
и във всички мигове, това е напълно различен светоглед. Какво виждаме обикновено? 
Виждаме само външната форма. Дори когато се поглеждаме в огледалото сутрин, 
всъщност не гледаме себе си, а само външния си облик. И тъй като познавате този 
отсреща от известно време, чувствате се удобно с тази гледка. Обаче ако сте способни 
да съзирате душата, това е съвсем различен подход. По същия начин, ако имаме 
философското заключение: „Да, божествената сила стои зад всички дела във вселената” 
– това е твърде сухо. Ала само щом усетите божествената игра на Кришна във всяко 
движение, или поне по някакъв начин, тогава това вече не е суховата философия, а по-
скоро неспирно проникновение в божествената мистерия. Много пъти, когато нещо е 
успешно, бхактите казват: „О, това е Кришна!” Но наистина е Той!  

Обаче тук бе споменато нещо много важно: „след разбиране на темата, било то 
пряко или косвено”. Прякото, директно знание и косвеното, индиректно знание са нещо 
много важно. Защото можем да си помислим, че директното знание е анализът, а 
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индиректното е извличане на дадени заключения, като логична последователност. Но 
по-добре да кажем, че прякото познание е вдъхновение. А индиректното е когато 
прилагате някакви свои способности. Защото тогава достигате до темата косвено чрез 
инструмента на интелектуалните си, аналитични или други способности. Разбира се, 
ние имаме и сетива, и интелигентност, и образование, и т.н. Те са ни дадени от Бога, 
затова следва да ги използваме с много добра цел. Но мисля, трябва да се съгласим, че 
да се достигне божествената реалност - това не е интелектуално пътуване. По-скоро е 
откровение, в този смисъл е пряко познание. Не е нужен никакъв инструмент, за да ни 
се разкрие божествената реалност.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

19. Да виждаме свързаността 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Тогава Рамананда Рая казал на Чайтаня Махапрабху:  „Господарю мой, имам 

едно съмнение в сърцето си и се надявам Ти милостиво да го разсееш. Най-напред те 
видях да изглеждаш като санняси. Но сега Те виждам като Шямасундара, пастира. 
Сега ми приличаш на златна кукла и цялото Ти тяло е сякаш покрито със златно 
сияние. Виждам Те да държиш флейта на устните си. Лотосовите Ти очи се движат 
неспокойно заради различни видове екстаз. Наистина Те виждам така и това е 
толкова удивително! Господарю мой, моля Те, кажи ми без двуличие каква е 
причината за това?”22 

Какво се случва тук? Рамананда Рая е объркан. Дотогава той е виждал един 
санняси. В Индия няма нищо чудно да срещнеш санняси. Въпреки че Махапрабху бил 
необикновен санняси. Бил много висок. Стъпалата Му били много големи. В 
Джаганнатх Пури се пазят сандалите на Махапрабху. И съвсем между нас казано, 
наскоро срещнах един младеж, номерът на обувките му е 52 или нещо подобно. И 
бхактите бяха готови да видят всички признаци, че „той е велика личност”. И той 
наистина е! Махапрабху бил и много красив. Не бихте очаквали един санняси да е 
красив и очарователен, защото той е отреченик. „Горкият, не е имал успех в 
материалните дела, затова накрая в пълното си разочарование се е обърнал към 
отречението” – понякога такова е разбирането на хората за саннясите – че са се 
провалили в материалното, затова се пробват в духа. Обаче това не е вярно, особено за 
Махапрабху; Той бил изключително пленителна личност. Затова мнозина се страхували 
Той да приеме санняс. Казвали: „О, Ти си толкова красив! Такъв перспективен млад 
мъж! Санняс не е за Теб. Всички ще страдат, че си се нагърбил с трудности и с 
аскетични практики. Как можем да понесем да Ти липсват удобства в живота?” При все 
това, Той бил силно решен да приеме санняс, понеже хората обръщат повече внимание 
на саннясите.  Това била една от Неговите цели.  

Тук се случило именно това: Рамананда Рая бил много радостен да срещне един 
санняси. Но изведнъж визията му се променила. Той вече не виждал този красив 
отшелник, а започнал да вижда Кришна, божествената личност. „Сега Те виждам като 
Шямасундара, пастира. Каква е причината за това? Но ми кажи без двуличие.” Значи 
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ли, че допреди това в разговора им е имало двуличие? Не. Но Рамананда искал да 
открие истината. Каква е тайната тук? „Богът отвърнал: „Тези, които са дълбоко 
вглъбени в любовната си връзка с Кришна, до един са първокласни предани. В резултат 
на естествената си любов към Кришна, те долавят присъствието на обожаемия си 
Господ навсякъде. Дори и когато гледат всички различни подвижни и неподвижни 
същества. Обектите на наблюдението им не им изглеждат каквито са си, а им се 
струват различни, свързани с Кришна”. 

Такова виждане трябва да добием – да сме способни да виждаме свързаността на 
нещата с Бога. 

 
(следва продължение) 

 
 

20. Един различен свят 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Такова виждане трябва да добием – да сме способни да виждаме свързаността на 

нещата с Бога. Как да постигнем подобна промяна на визията – какво е вашето 
предложение? 

Парамананда: Да общуваме с преданите на Бога. 
Свами Тиртха: Да, това е много важно. А какво е нашето частно, лично усилие 

да осъществим тази промяна? 
Парамананда: Да се посветим на святото име.  
Свами Тиртха: Правилно. Не забравяйте примера на Гурудев. Той разказваше, 

че когато бил много млад и заживял в ашрама в Швеция, веднъж бил на джапа 
разходка сутринта в парка.  Бил дълбоко вглъбен в мантруването си и ненадейно видял: 
„Чакай малко, този храст се е променил! Вече не е същият храст.” Изведнъж всичко 
започнало да се променя в очите му. Допреди това бил един прост храст, а сега се 
превърнал в живо същество, цяло наситено с духовни енергии. Така че ако искате да 
видите истинските себе си, когато се погледнете в огледалото – мантрувайте, 
мантрувайте повече. Или ако искате да съзрете по-добрата версия на настоящото си 
обкръжение – мантрувайте повече! Ще видите един различен свят. По същия начин и 
ако искаме да зърнем божествената реалност – това е пътят. Бъдете свързани; не сме ли 
свързани, няма да имаме достъп. Ала ако отдадем себе си и ако сме влезли в досег 
посредством своите молитви и своето мантруване – вратите се разтварят. В това е 
нашата надежда – че виждането ни ще се промени. Затова възпяваме светите имена.  

И така, първокласните предани долавят присъствието на Шри Кришна 
навсякъде. „Дърветата и пълзящите растения в джунглата, изпълнени с плодове и 
цветове, се покланяха пред Бога с чувството, че Шри Кришна е самият им жизнен 
дъх. В настроение на трансцендентално веселие и екстатична радост, дърветата и 
лианите лееха огромни количества мед в Негово присъствие. Това бе възможно заради 
тяхната чиста любов към Бога.”23 Това е цитат от „Шримад Бхагаватам”; и на много 
други места писанията описват как всичко се променя щом се появи Кришна. Докато 
Той минава, всички цветя се сипят по Него, дори дърветата се привеждат. Подвижните 
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същества застиват и чакат, а неподвижни същества като дърветата започват да трептят 
и леят огромни количества нектар.  

Ако искаме да отнесем този стих към своя живот, как бихме могли да извлечем 
най-доброто от настоящия момент? Как бихме могли да изливаме огромни количества 
нектар? Единствено благодарение на нашата чиста любов към Бога. Ако я имаме, само 
нектар ще леем. Ако имаме и нещо друго отвътре, няма да излиза чист нектар. Тогава 
ще имаме смесица, ще имаме коктейл. Някои капки ще са нектар, други ще са нещо 
много горчиво. Затова моля ви, развивайте това божествено познание, за да може 
каквото и да излиза от вас да е чист нектар.  

 
(следва продължение) 
 
 

21. Оттатъшния бряг на реалността 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Чайтаня Махапрабху продължил да говори: “Ти изпитваш дълбока почит към 

Радха и Кришна, и затова си способен да долавяш присъствието Им навсякъде.”24 
Така че това бил отговорът на Махапрабху без двуличие. Но Рамананда Рая не бил 
доволен. „Той не бил удовлетворен в сърцето си, макар думите на Бога несъмнено да 
били верни. Затова накрая Рамананда Рая казал: „Господарю, моля Те, откажи се от 
този заобиколен начин да разкриеш истинската си самоличност. Не се опитвай да 
скриеш истинската си идентичност. Аз знам кой си. Ти си самият Шри Кришна, 
покрит с цвета на Шримати Радхарани. Спуснал си се, за да се насладиш на екстаза 
на трансценденталните си забавления с Нея. Главната цел на появяването ти е да 
преживееш любовните чувства на преданите Ти към Теб и същевременно да раздадеш 
тази любов из целите три свята. Ти сам дойде при мен, защо сега искаш да се 
скриеш?”  

Тук Рамананда Рая описва трите главни причини защо Бог е дошъл в облика на 
Чайтаня Махапрабху. На последно място споменава, че „Ти искаш да раздадеш 
божествената любов.” Това е като задължение – дълг на Бога или на аватара. То е 
божествена функция – по някакъв начин чистите религиозни функции да се поддържат. 
Но това е като обща причина за появата му. На второ място бе споменато: „Искаш да 
вкусиш нектара, на който се наслаждават преданите”. Затова разбрахме, че да си предан 
е много престижна позиция. До такава степен, че дори Кришна иска да опита нектара, 
който вие вкусвате. Но в края на краищата главната причина за появяването Му била да 
се радва на забавления с Радхика. Това са трите тайни, които Рамананда дава за 
появяването на Махапрабху. И сетне накрая казва: „Ти дойде при мен, а сега искаш да 
се скриеш. Не се крий!”  

„Тогава Махапрабху се усмихнал и се разкрил като Расараджа, царя на всички 
божествени раси, а също и като другото си аз, Шримати Радхарани, която е 
Махабхава, олицетворената любов към Бога”. И така, единият аспект на Махапрабху е 
този, който се наслаждава на божествените вкусове - Расараджа. А Той никога не е без 
извора на цялото щастие, на което може да се радва, и това е Махабхава, най-
възвишените чувства на божествен екстаз. После Той се показал в един образ, като 
                                                 
24 „Търсейки съвършената цел в живота” от Бхактиведанта Свами Прабхупада 
 



единението на Божествената Двойка Шри Шри Радха-Кришна, явявайки се с чувствата 
и цвета на Шримати Радхарани. След това има цитат от тетрадките на личния секретар 
на Чайтаня Махапрабху – Сварупа Дамодара: „Любовните взаимоотношения на Радха 
и Кришна са трансцендентално проявление на вътрешната, даряваща наслада енергия 
на Бога. Макар Радха и Кришна да са едно в същността си, Те се отделят завинаги. 
Сега тези две трансцендентални личности отново са се слели в облика на Шри 
Кришна Чайтаня. Покланям се на Него, който се е появил с чувствата и цвета на 
Шримати Радхарани, въпреки че е самият Кришна.” Отвътре черно, отвън сребристо, 
а когато се смесят става златно. Вътре Говинда, отвън Радха, а когато се слеят – това е 
Гоура.  

Какво се случило после? Когато Чайтаня Махапрабху разкрил Своята истинска 
идентичност – един аспект Кришна, друг аспект Радха – настанала друга промяна. 
„Рамананда Рая припаднал в екстаз, виждайки удивителното проявление на 
божествената форма. Той рухнал на земята в несвяст. В този миг Бог Чайтаня 
докоснал тялото на Рамананда и го върнал към външното му съзнание. Рамананда 
отново се смаял, като видял Чайтаня в образа на санняси. Тогава Богът прегърнал 
Рамананда и го успокоил с думите: „Освен теб никой друг не е виждал този 
трансцендентален, комбиниран облик”. Бог Чайтаня казал, че за Рамананда няма 
нищо неизвестно по отношение на Неговите забавления и затова му е разкрил това 
неописуемо проявление.”  

Ето защо се стремим да следваме примера на великите – защото за тях няма 
нищо неизвестно за божествените забавления. Пътят към оттатъшния бряг на 
реалността е много дълъг. Но разстоянието може да се прекоси в миг.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

22. Истинския досег 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос на Лилаватар: Споменахте, че външният път е общуването със светци, 

а вътрешният - мантруването. Бихте ли ни дали моля повече напътствия и съвети 
относно мантруването? 

Свами Тиртха: Мантрувайте повече. Нужни ли са ви повече съвети?  
Ако приемаме, че святото име не се различава от самия Кришна, мисля, че ще 

сме способни да отделяме повече внимание и посветеност на този процес. Да общуваме 
с величествения Върховен Господ не е лесно. Затова ние не мантруваме ом намо 
нараяная, защото да общуваш с Нараяна си е предизвикателство. Но ние мантруваме 
нещо друго: харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе, харе рама, харе 
рама, рама рама, харе харе, защото е много лесно да общуваш с добър приятел. Лесно е 
да възхваляваш срещата на Шримати Радхарани и Кришна. При такава възхвала не 
трепериш от страх, а от екстаз. Понеже ако прославяш Върховния Господ в цялото Му 
великолепие, ще трепериш мъничко. Но ако по някакъв начин помагаш за божествената 
среща на своя приятел пастир с Неговата любима, този трепет се дължи на екстаз.  

Много пъти сме чували, че това е като въпрос и отговор: харе кришна – „Кой си 
Ти?” Харе кришна – „Нима си Ти?” Харе рама – „Тук съм.” Харе рама – „Колко е 



хубаво, че си тук!” и т.н. Това не е просто някаква повтаряща се формула; маха-
мантрата е инструмент за дълбоко общуване. Освен това е и елемент на обожание. 
Също така е източник на щастие за Тях, а и за нас. Казано е: „Ако някой дори само 
веднъж произнесе святото име, той бива считан за преданоотдаден”. Но не става въпрос 
за звуковата формула, а за истинския досег. Не съществуват строги правила при 
мантруването. При все това трябва да се стремим да следваме всички препоръки, за да 
имаме успех в духовните си практики. Ако съумяваме да наситим своето мантруване с 
повече посветеност, това е най-доброто възпяване. И всички останали мистични 
процеси се включват в него. На преданите не им се налага да правят някакви 
допълнителни медитации, за да постигнат съвършен контрол над тялото. Или за 
просветление, както йогите; или да спазват перфектно брахмачария в продължение на 
12 години. Защото чрез мантруване постигаме всичко.  

Така че това е велика наука, но и въпрос на вкус. Ако поне мъничко вкус сме 
усетили, ще можем да го правим много добре. Ако не изпитваме вкус, ще трябва да го 
правим чрез самодисциплина. Тогава мантруването е на нивото на саттва, като един 
вид дхарма упражнение. Но това не е достатъчно; винаги трябва да минаваме отвъд 
ритуалните формалности и да изпълваме мантруването си с още и още посветеност. И 
трябва да намираме вдъхновение в него.  

Има някои стереотипни ситуации, касаещи различните фази, през които 
преданият преминава в духовната практика. Има периоди, в които сте много 
ентусиазирани по отношение на мантруването си, а има и такива, когато съвсем ви 
липсва ентусиазъм. След това идва друг етап, когато сте по-малко неентусиазирани, а 
пък сетне ще бъдете още малко по-ентусиазирани.  

За правилно мантруване ни е нужно и известно смирение. Не: „Днес съм 
направил 85 и половина кръга”. Това не е състезание. Разбира се, хубаво е човек да 
разбере, да усети, че „ако го правя, то се случва, работи”. Но целта на мантруването е 
да направим Радха-Говинда щастливи.  

А как можем да преценим какво е нивото на нашето мантруване? Дали е добро, 
дали е правилно? Полезно ли е или не е? Как да отсъдим? Не е лесно. Можете ли да 
видите Радха-Говинда да се усмихват? Можете да видите Махапрабху – дали е 
удовлетворен или очаква малко повече внимание. Но има и още една обратна връзка – 
дали духовният ни учител е удовлетворен от нашето мантруване. Отново, не е много 
лесно да се отсъди дали духовният ни учител е доволен от мантруването ни. Обаче 
разполагате с вътрешен инструмент за измерване. Защото докато мантрувате, ако само 
добри, позитивни, хубави, духовни мисли и настроения ви спохождат, значи го правите 
правилно. Когато можете да откриете своето вдъхновение – тогава сте на прав път и 
тогава можете да усъвършенствате мантруването си все повече и повече. Защото то е 
като да поставите покана на вратата си: „Мой скъпи Господи, моля Те, ела!” И не се 
изненадвайте, ако Той дойде.  

 
(следва продължение) 

 
 

23. Отвъд интелигентността 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Парамананда: Бихте ли ни помогнали да разберем как да направим 

разликата между пряко и индиректно познание? Защото понякога вдъхновението ни 



шепне със съвсем тих глас, докато онова, което преживяваме чрез сетивата от външния 
свят ни въздейства много гръмогласно.  

Свами Тиртха: Да. Има три основни вида помощ за човечеството в наши дни. 
Едната е свещената традиция, втората е пречистената, рафинирана интелигентност, а 
третата е вдъхновението. Всъщност това са пътищата за постигане на някакви 
надеждни резултати. Затова е много препоръчително да принадлежим към дадена 
свещена традиция, духовна школа. Защото там се съхраняват древно познание и 
заключения. Човешката интелигентност е много могъщ инструмент, но тъй като с него 
главно се злоупотребява през последните 500 години, резултатите не са толкова 
благотворни. Не е ли така – 80-90% от капацитета на човешкия интелект се използват за 
военни цели. Това е злоупотреба с интелекта и виждаме множеството лоши 
последствия за света. Но правилното приложение на интелекта е да помага. И третият 
метод е вдъхновението, което е много недоразвито в наши дни. Интуитивните 
способности на човешките същества не само са съвсем неразвити, те закърняват. 
Изглежда в древни времена хората са били по-способни да използват това си качество 
правилно, докато понастоящем не е така. По тази причина трябва да сме внимателни с 
това пряко знание, идващо чрез вдъхновението или интуицията. Тъй като не сме в 
напреднало състояние на съзнанието, вероятно е то също да бъде изкривено.  

Какво да правим тогава? Нека се стремим да обединим и трите елемента. Ако 
сме се посветили на дадена духовна школа, на свещена традиция; ако използваме 
интелекта си правилно; и ако малко по малко пречистваме сърцето и съзнанието си до 
такава степен, че интуицията да ни говори вярно – тогава можем все повече и повече да 
се доверяваме на прякото си възприятие. Всъщност, прякото възприятие винаги започва 
откъм другата страна, от божествената страна, тъй като то се разкрива. Нашата задача е 
единствено да почистим екрана, за да може съзнанието ни ясно да отрази това 
божествено откровение.  

Но имаше и един втори елемент в този списък - интелектът. Обикновено това е 
проклятие за мъжете – интелектът, знанието, мозъкът. Ние, мъжете, винаги се стремим 
да обясняваме и анализираме нещата. Дамите обичайно не анализират, те знаят. 
Тяхната интуиция е развита повече и обикновено достигат до верни заключения без кой 
знае какъв анализ. Имам предвид, без тази интелектуална дисекция на ситуацията, 
която в крайна сметка води до изгубване всред детайлите – защото това е мъжкият 
метод.  

Така че ние, мъжете, обикновено сме прокълнати от своя интелект. Твърде 
много мозък, особено по отношение на духовните теми, всъщност не е от помощ. 
Разбира се, това е дар от Бога – да имаш някакво ясно разбиране – но трябва да го 
прилагаме правилно. Затова най-напред трябва да станем знаещи. В шастрите също е 
казано: „Най-напред стани мъдрец, изпълнен с познание. А след това стани като дете.” 
Детето не мисли, то усеща. Това е неговият подход към света. Да добием духовна 
интелигентност – това е дълъг път. Но да прекосим оттатък интелигентността – ето 
истинската задача. Съумеем ли да преминем отвъд ограниченията на интелекта, можем 
да встъпим в царството на мистиката. А мистика означава откровение. Такъв човек е 
способен да долавя откровения, мистични преживявания. Не става дума за мистична 
информация или мистично знание, а за мистично откровение. Затова нека следваме 
примера на Шрила Шридхара Махарадж, който бил много интелигентен човек. Той е 
казал: „Сега разбрах, че трябва да използвам целия си интелект, за да проумея къде са 
пределите му и след това да мина оттатък.”  

Така че пряко познание означава способността да се долавя откровението.   
 
 



24. Трансцендентална металургия - част 1 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 

 
 

Четем за най-висшата цел на живота. Това е един разговор между Чайтаня 
Махапрабху и Неговия много скъп предан Рамананда Рая. След като беседата им 
завърши с божествено откровение, сега историята продължава.  

„Така Богът се радвал на компанията на Рамананда Рая, разговаряйки за Шри 
Кришна неспирно в продължение на десет дни. Тези разговори били изключително 
поверителни беседи за Враджадхама – мястото, където трансценденталните 
забавления на Шримати Радхарани и Шри Кришна са вечно проявени. В тези беседи 
дълбоко се засягал екстазът, леещ се във Враджадхама. Имало също и много други 
разговори между Рамананда и Бог Чайтаня, които никой не е способен да проумее. 
Накратко, цялата тема била като мина от скъпоценна информация, пораждаща едно 
след друго съкровища за благото на целия човешки род. Мината на тази беседа е 
сравнена с бездънен рудник на ценни метали. Колкото по-надълбоко бил разравян 
рудникът, излизали скъпоценни метали от различни категории под формата на бакър, 
бронз, сребро, злато и накрая философски камък. Такива скъпоценни метали били 
изравяни както във встъпителните, така и в заключителните беседи между 
Рамананда и Чайтаня. Във встъпителните разговори в търсене на най-висшата цел 
на живота, идеята за следване на нравствените и социални подразделения на 
обществото е сравнена с бакър – майката на металите.”25  

Става дума за следване на обществените правила – това е нещо ценно, нещо 
важно. То е нивото, където разбираме как да бъдем добри, благородни хора. 
Общественото ниво е толкова важно в наши дни, защото общата маса хора едва ли 
виждат по-нататък от това ниво на съществуване. Там трябва поне да бъдем добри. 
Това е бакърът.  

“Идеята за поднасяне на резултатите от работата на Кришна, карма-йога, е 
сравнена с бронз.” И така, следващата степен след това да станеш добър член на 
обществото е да предлагаш резултатите от труда си на Кришна. Това се нарича карма-
йога, където действието е средството за общуване. Защо то е по-висше от предходния 
идеал? Понеже обикновено, ако станеш добър член на обществото, ще се радваш на 
известни блага. Но защо безкористната посветеност или отреченост са нещо по-висше? 
Тъй като тогава допринасяш с нещо; това е по-висше. Например, веднъж 
организирахме пада-ятра по случай стогодишнината от рождението на Шрила 
Прабхупада – направихме пешеходен поход, една голяма група предани. Беше 
забележително приношение. На втория ден един приятел, който също бе дошъл с нас, 
каза: „Ама чакайте малко! Разходите по това служене, което получаваме, са много по-
високи от таксата, която дадохме за всичко.” Понеже трябваше да допринесем с нещо 
за разноските, обаче каквото дадохме, получихме много повече в замяна. Тогава му 
отвърнах: „Добре дошъл в клуба! Ела от тази страна и тогава ще можеш да даваш 
повече, отколкото си получил. Защото от другата страна получаваш повече, отколкото 
си дал”. Така че това беше първото ниво – когато се радваш на благата. Второто ниво е 
когато допринасяш, за да могат други да се радват на благата. Това е по-висше, то е по-
скъпоценен метал от предишния.  

 
(следва продължение) 
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25. Трансцендентална металургия - част 2 

(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
„Идеята за отричане от света и приемане на карма-санняс е сравнена със 

сребро. Дори още по-висше е да се отречеш от всички материални дейности.”26 
Това е когато предлагате не просто част от плодовете на своите дейности, а се 

въвличате изцяло в предано служене, посвещавате всичко на преданото служене. Това е 
среброто. Да спрем ли до сребърната епоха? Не ви удовлетворява просто една сребърна 
епоха. Искате нещо повече. Какво повече има след среброто?  

„Идеята за предано служене, примесено с емпирично умозрително знание, гяна-
мишра-бхакти, е сравнена със злато”.  

И така, ако във връзката ви с Бога има нотка знание, това е дори по-висше от 
обикновеното отречение. Обаче ако се опитваме да проумеем Кришна, да анализираме 
Бога – това е илюзия. Не е възможно да проумеем. Затова дори златото не 
удовлетворява напълно сърцето. Но ако сте знаещи, ако притежавате тази гяна-мишра-
бхакти, ако в предаността ви е включено и умозрително знание, тогава ставате мъдри. 
Тук този тип знаеща преданост е наречен злато. А мълчанието е злато. Значи ако сте 
мъдри, ще мълчите. Пък да се говори е сребро. Ако имате по-малко, искате да говорите. 
Това е много вярно по отношение на духовното познание. То може да бъде сравнено с 
маслото. Какво става, ако имате достатъчно масло? Отрязвате няколко парчета и ги 
слагате на сандвича си. Но какво, ако имате малко масло? Не режете такива големи 
резени, а съвсем тънки. Знанието ви е като маслото, защото колкото по-малко имате, 
толкова повече го разнасяте. Колкото по-малко е маслото ви, толкова по-добре трябва 
да го разпрострете, за да покрие цялата филия. Затова мълчанието е злато, а да говориш 
е просто подобно на масло сребро.  

При все това, дори златото не ще удовлетвори сърцето ни, съкровения ни 
копнеж. Защото в края на краищата преданото служене, непримесено с никакво 
емпирично знание – гяна-шуня-бхакти -  е сравнено с философски камък.  

И така, ако някой ви поднесе пръстен от мед, ще сте щастливи. Ако ви поднесе 
сребърен пръстен, ще сте по-щастливи. Ако дойде със златен пръстен, ще сте дори още 
по-удовлетворени. Ала ако накрая получите пръстен от философски камък, ще бъдете 
удовлетворени напълно.  

Основният въпрос е къде е нашият приоритет? Ако е просто да станем добри 
хора – това е медният пръстен. Ако сме готови да се откажем от плодовете на делата си 
– това е бронзът. Ако сме готови да се отречем от света – това е като сребро. Ако 
станете знаещи – това е злато. От материална гледна точка можем да кажем, че това е 
върхът – като един златен пръстен с красив, шлифован брилянт. Да се надяваме повече 
от два карата. Но кое минава отвъд емпиричното знание? Това е мистичното знание, 
мистичната реализация – а това е философският камък. Това ниво притежава силата да 
трансформира. На предишните степени всички постижения бяха за специфичното си 
ниво. Но ако достигнете чистото предано служене, чистата божествена любов, това 
притежава огромна трансформираща мощ. Просто чрез досега си, философският камък 
превръща желязото в злато. Така че той има власт над всички предходни нива. По 
същия начин и чистата преданост има власт над всички други предишни нива на 
нашето съществуване.  
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(следва продължение) 

 
 

26. Трансцендентална металургия - част 3 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„В заключителните дискусии се прави същото сравнение във връзка с разните 

трансцендентални чувства в преданото служене.”27 Дотук обсъждахме различните 
процеси, а сега става дума за разнообразните взаимоотношения в предаността.  

„Концепцията за дася, или служенето, е сравнена с бакър.” В момента 
разговаряме за трансценденталната металургия и сме в търсене на скъпоценни метали. 
Знаем, че има различни отношения и различни емоционални настроения спрямо 
Всевишния. Например, може да се боите от Бога, нали? И на мнозина това им стига. На 
вас достатъчно ли ви е да се страхувате от Бога. Не, това не ни удовлетворява. Други 
може да имат пасивното разбиране, че съществува Бог, обаче „това не ме касае”. Но 
нашият процес е бхакти, предана привързаност към Върховния. Тя ни учи, че 
съществуват най-различни начини да се обърнем към Господа. Например, може да се 
отъждествяваме като слуги на Бога. „Ти си мой господар, а аз съм Твой слуга.” Тук 
това е сравнено с бакъра като основен метал.  

„Концепцията за приятелство с Бога е като бронз.” Това е много възвишено 
разбиране – да чувстваш, че Бог е твой приятел. Той не е някакъв Върховен Господ, 
някъде много високо и много далеч. Не, „Той е съвсем близо до мен, ние сме добри 
приятели”. Също така научаваме, че можем да развием настроение, в което да 
чувстваме: „Бог ни принадлежи. Той ни е като син.” „Тази концепция, ватсаля-према –  
обичта, която една майка или един баща могат да чувстват към Бога – е сравнена със 
сребро.” Това е даже още по-висше разбиране. В християнството всеки знае какви 
висши идеали са представени чрез Дева Мария – тя дава живот на Бога. Това е много 
висша концепция. Тя е сравнена със сребро – изключително ценна. Но кое е отвъд тази 
любов на майката?  

Павитра: Любовта на любимата. 
Свами Тиртха: Да – онази любов, заради която мъжете са готови да изоставят 

любовта на майките си. Майка ти те обича толкова много, толкова безусловно, а ти 
казваш: „Съжалявам, майко, аз си тръгвам!” И повече не те интересуват закуската и 
чорапите, осигурени от майка ти. Не, ти хукваш да гониш друг мираж. Може би има 
нещо повече от майчината любов! Така ли се случва, скъпи мои братя? Търсим нещо 
повече, не ни стига майчината любов. Защо? Защото то съществува и на най-най-
висшето ниво – тази дори още по-безусловна и от майчината обич любов. Така че 
мадхуря-према, любовта на влюбените – тя е златна. А както вече разбрахме, 
мълчанието е злато. Така че да се говори твърде много за любовта на влюбените не е 
особено мъдро. По-добре да замълчим, защото тогава сме злато.  

И странно, в нашата теологична история е имало една златна личност. Златният 
Аватар. Защо златен? Дали защото представя майчината любов? Но тогава щеше да 
бъде Сребърният Аватар. Или ако олицетворяваше приятелството, щеше да бъде 
Бронзовият Аватар. Не, Златният Аватар разкрива златната тайна за любовта на 
влюбените. Има ли нещо повече?  
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„И накрая, трансценденталните забавления на Шри Шри Радха-Кришна са 
сравнени с философски камък.” Защото това най-висше ниво на божествените тайни 
има власт над всички предишни нива. Забавленията на Шри Шри Радха-Говинда 
обхващат цялото пасивно настроение, цялото активно служене, цялото отношение на 
приятелство, цялото настроение на родителите и в крайна сметка олицетворяват 
предания плам в любовното отношение.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

27. Сдобиване с философския камък на чистата преданост 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
„Достъп до гореспоменатия философски камък на гяна-шуня, чистата бхакти, 

може да се добие от настойчивия предан, притежаващ нужната енергия, 
издръжливост, добра компания и чистота на намерението. С всички тези необходими 
квалификации този философски камък е лесно достижим.”28  

И така, това е което трябва да развием: енергия, сила в духовните практики... А 
кой е източникът на сила в духовните практики?  

Отговор: Лотосовите нозе на духовния учител.  
Свами Тиртха: Аха, значи пак духовният ви учител трябва да свърши работата? 

Източникът на сила в духовните практики е тапася, аскетизмът, скъпи мои. Ние самите 
също трябва да свършим нещичко. Ако чувствате, че се нуждаете от повече сила в 
духовния живот, извършете някаква тапася. Това несъмнено ще ви донесе по-високо 
ниво на енергия. Странно е, защото обикновено си мислим, че ще бъдем по-силни ако 
се сдобием с нещо, а не ако се отречем от нещо. Ала всъщност е обратното: щом искаш 
да си силен, следвай много силна практика. Жалката практика води до жалки 
резултати! Добрата практика – до добри резултати. Така че ако се нуждаете от повече 
сила, извършете някаква тапася.  

Устойчивост, или издръжливост – това идва от посветеността. Санкалпа е нещо 
много важно. Без посветеност, без решително определяне на целта, не можете да я 
постигнете. Така че ако заявите своята цел, можете да сте много по-целеустремени, 
отколкото без да сте я заявили.  

И тогава, за да достигнем окончателната цел в нашия духовен живот се нуждаем 
от добро общуване. Нужни са ни единомислещи хора, приятели и помощници.  

А накрая, може би най-финото качество, което трябва да развием, е чистотата на 
намерението. Трябва да сме искрени, трябва да сме откровени. А какво е искреност? 
Искреност е да разбираш каква е позицията ти, да разбираш каква е целта ти, да я 
определиш и да действаш съответно. Не действаш съобразно някаква мечта, а 
съобразно позицията си. Това е искреност на намерението.  

„С всички тези необходими квалификации този философски камък е лесно 
достижим.” Това е такова красиво заключение на нашата беседа относно духовната 
металургия – как да стигнем от съвсем основните елементи до най-могъщия 
философски камък, посредством всички различни процеси на отношение към 
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Всевишния, както и в различните настроения спрямо Божествената Двойка – като 
служене, приятелство, родителска обич и интимна любов.  

Въпрос на Махадев: Къде в тази градация на духовната металургия е 
взаимоотношението на човек с Бога като на син към баща? Като Исус. 

Свами Тиртха: Това също е включено в родителското настроение. Обичайно в 
тази толкова красива традиция, християнството, на едната страна е наблегнато повече – 
когато приемаме Бога като Отец. Но другата разновидност на тази връзка е когато вие 
се чувствате като родител на Бога. Това също е представено в християнството чрез Дева 
Мария. Може би малко по-скрито, не толкова очевидно, не дотам заявено, но то 
присъства. Бог-отец, Бог-син и Богородица. Но качеството на връзката е много 
подобно, защото това са семейни отношения, семейни чувства.  

Основно вие всички сте членове на семейства и от личен опит знаете колко 
много жертви сте готови да правите за своето семейство. Колко жертви са нужни да се 
отгледа едно дете. Готови сте да пожертвате живота си за майка си, за баща си, за 
децата си. Това е много висше ниво на посветеност, много висше ниво на отговорност и 
най-просто казано, на любов. Но колко риск сме готови да поемем заради духовното си 
семейство? Готови ли сте да пожертвате живота си за своите братя и сестри? Без 
никакви очаквания? Доколко сме готови да се пожертваме за нашия любим Бог? 
Бащата, синът, дъщерята са нещо съвсем реално за нас. Но доколко реален за нас е 
учителят ни? Доколко реална за нас е нашата сампрадая? Доколко са реални за нас 
нашите мурти?  

Така че не си мислете, че семейната бхава е нещо съвсем незначително. Тя 
изважда на бял свят изключително висши качества у човешките същества. Уви, в тази 
епоха на кавги и неразбирателства, понякога изважда наяве и много лоши качества, но 
все пак много интензивни. Замислете се за тази интензивност и така вървете нататък. 
Каквото сме готови да дадем, да посветим на членовете на семействата си, поне 
толкова нека сме готови да посветим и на духовното си семейство.  

 
 (следва продължение) 

 
 
 

28. Честно усещане за реалност 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
Въпрос на Теджасвини: Казахте, че най-напред трябва да си изясним позицията 

си. Как да го направим? И как да действаме подобаващо? 
Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря! Ако искаме да определим 

позицията си, трябва да разграничаваме телесното и духовното ниво. Защото, без 
съмнение, телесната ни идентичност има определени нужди. Тялото трябва да се храни, 
за да добива енергия. То трябва да спи, има толкова много други желания и 
необходимости – списъкът е дълъг. А духът, душата, се нуждае от друга храна. На нея 
също ѝ е нужно да се захрани с енергия, но от различен тип. И за да напредваме 
правилно, трябва да разберем пропорцията на нашето внимание към тялото и към духа: 
доколко сме под телесно влияние и доколко можем да се отъждествяваме с духа. 
Защото може душата ни да иска да мантрува светите имена ден и нощ. Обаче тялото 
денем ще каже „зает съм”, а нощем „уморен съм”. Така стоят нещата, нека погледнем 
реалността в очите. Всички знаем каква е теорията: „Любовен екстаз ден и нощ!” Обаче 



идва понеделник сутрин и „Трябва да хуквам на работа, след това се връщам вкъщи и 
вечерта съм толкова изтощен, че просто рухвам.” Случва ли се така понякога? „Да, 
познато ни е това чувство. Най-сетне нещо да разберем от лекцията. Тук се говори за 
живота ни.”  

Какво да правим тогава? По някакъв начин този материален живот иска да ви 
изцеди напълно, иска да превземе душата ви; налага се да продадете душата си, за да 
постигнете каквото и да е мъничко нещо. Ако анализираме този въпрос малко повече, 
ще открием много красиви идеали за себе си. „Да, аз искам да приличам на този 
бхакта. Искам да имам преданост като на Нароттам дас Тхакур.” Или нещо подобно. 
Но съвсем скоро разбираме, че я нямаме. Ала не се безпокойте, всяко дълго пътуване 
започва с първите крачки.  

При все това, трябва да открием идентичност за себе си. Мисля, че значително 
дълго време в нашия духовен напредък, ако се идентифицираме като слуги или 
ученици на своя учител, това ни помага. Защото то е нашата реалност, то е нещо 
осъществимо за нас. Може да не мога веднага да постигна мадхуря-према и гопи-бхава. 
Това е съвсем нереалистично. Обаче мога да имам тази нова идентичност: „Аз 
принадлежа на определена духовна школа, аз принадлежа на своя учител.” Това е нещо, 
което можем да направим, то е истинско. И тогава, чрез тази нова самоличност, която 
добиваме, можем да започнем един процес на пречистване – чрез служене, чрез 
общуване, чрез мантруване. А после малко по малко анартхите, или препятствията, ще 
отпаднат. 

Така че това е моята препоръка: нека се опитваме да отъждествяваме себе си 
като слуги, като ученици на нашите учители. Защото покорният ученик следва своя 
учител. Където и да отиде учителят, ученикът върви след него. Понякога учителят ще 
рече: „Сега отивам сам.” Тогава трябва да чакате пред вратата. Но не се притеснявайте, 
той ще се върне да ви вземе. Това искрено и честно усещане за реалност означава: „Аз 
се самоопределям по реалистичен начин.”  

Може да кажете: „Добре, в началото се отъждествявам като ученик или слуга на 
моя учител. Докато не съм добил чисто виждане, докато не съм се просветлил – добре, 
слуга съм! Но какво се случва с моята самоличност, когато постигна просветление? Ще 
стана ли в крайна сметка учител? Бил съм слуга толкова дълго време. Слушал съм тези 
лекции колко години! Най-накрая искам и аз да давам лекции, а другите да слушат 
моите откровения. И така, какво става като постигна просветление?” 

Нека ви разкажа история за един будистки манастир. Някакъв млад човек 
постъпил в манастира и попитал маханта, старият монах: „Искам да постигна 
състоянието на Буда, искам да постигна просветление – какво трябва да правя?” 
Старият човек отвърнал: „О, много хубаво, че дойде, мой скъпи сине! Щом искаш да 
постигнеш просветление, трябва да носиш вода и да цепиш дърва.” „Добре, учителю, 
прилежно ще нося вода и ще цепя дърва. Но кажи ми, какво ще стане като добия 
просветление? Какво ще правя тогава?” „Ще носиш вода и ще цепиш дърва.” Същите 
действия, но на различно ниво.  

И така, какво ще се случи с нас, след като сме отъждествявали себе си със „слуга 
на моя учител” и накрая постигнем освобождение? Тогава отново същата тази 
идентичност ще ви е от помощ, но на по-високо ниво. Не е необходимо да ставате 
учители и господари. Бъдете господари на себе си. Да побеждаваш другите е сила; да 
победиш себе си е истинското могъщество.  

 
(следва продължение) 

 
 



29. Обратният път към красивата реалност 
(от лекция на Свами Тиртха, 7.09.2015 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
Въпрос на Кришна Прия: Споменахте определяне на цели. Вече ми е трудно да 

разбирам поставянето на цели, защото в ретроспекция всички цели, които съм си 
поставяла, са се оказали илюзорни. А не смея да си поставям някакви духовни цели, 
защото ми изглеждат непостижими и в момента съм в нещо като вакуум.  

Свами Тиртха: Не! Както научихме от съвета на Шрила Прабхупад, за да 
добием върховната сила на философския камък да трансформира се нуждаем от 
определени качества. А те бяха решителност, честност, вътрешна чистота, добро 
общуване – можем да развием тези качества. И трябва да знаем накъде отиваме. Защото 
ако не знаем към кое пристанище плаваме, никой вятър няма да е попътен. Но ако 
знаете посоката си и сте достатъчно умни, може да се възползвате от всички различни 
ветрове.  

В този смисъл не съм съгласен. Трябва да сме способни да откриваме своите 
духовни цели. Във „Вишну Сахасранама” се споменава сатя-санкалпа; това означава, 
че Той е истинската решителност, истинската посветеност. И ако имаме тази истинска 
посветеност, ако имаме целта, тогава ни е нужна сатя-садхана, съвършен процес за 
достигането на тази цел. Затова трябва да определим целта си, след това да открием 
верния метод и да го осъществим. Каква е нашата цел? Да намерим своя път обратно 
към божествената красива реалност. Какъв е пътят? Това е възпяването на светите 
имена. А как да осъществим този процес? Чрез мантруване. Така че не е толкова 
сложно.  

Но духовни илюзии съществуват. Затова се нуждаем от известно лечение от 
илюзиите. Може в началото да сме много амбициозни. Искаме да сме слуга на слугата 
на слугата на слугата. По-нататък, когато понапреднете мъничко, удовлетворявате се от 
по-нищожната позиция да сте слуга на слугата на слугата. Ако се усъвършенствате още 
малко, ще ви стига да сте слуга на слугата. И тогава се връщаме в началната точка: 
„Определям се като последовател, ученик, слуга на моя скъп учител, който служи на 
Божествената Двойка”.  

 
 
 

30. Не е сигурно, че ще има утре 
(от лекция на Свами Тиртха, 8.09.2015 сутрин, София) 

 
 

След тези няколко дни, които прекарахме заедно, идва един специален момент, 
моментът на срещата – ще се срещнем с чувството за раздяла. Която, както твърдят 
нашите учители, е много наситено чувство. Понякога, казват, е по-наситено от срещата. 
Защото докато сме всред прегръдката на божествената милост, приемаме я за даденост. 
Веднага щом усетим, че ни липсва тази божествена прегръдка, незабавно сме способни 
да я оценим. Дори повече от преди. Така че от гледна точка на духовното култивиране, 
кое чувство е по-добро? 

Рукмини: Раздялата е по-дълбока, обаче без среща няма раздяла. 



Свами Тиртха: О, виждам, че знаете по-висшите заключения на нашата предана 
философия. При все това си спомням няколко случая. Единият беше когато много скъп 
приятел на Гурудев дойде и сподели много дълбоки прозрения за нашата традиция, за 
нашата философия, а също и за прилагането им на практика. Та той каза: „Не 
приемайте нищо за даденост в духовния живот. Не си мислете: „Утре ще го оправя”. Не 
е сигурно, че ще има утре.” Ако не можем да го свършим днес, ако не можем да 
постигнем днес, ако не можем да сме посветени и – като следствие от това – 
удовлетворени днес, никога няма да дойде такъв ден. Ако пропуснем да служим днес, 
не е сигурно дали утре ще можем да го направим. Защото можем да пропуснем 
единствено възможността. Не можем да пропуснем своята карма – тя така или иначе 
ще ни сполети. Но шансът в предаността, божественият шанс идва по своя воля.  

Това е едно малко нещо, което исках да ви напомня, а също и на себе си: не 
приемайте нищо за даденост, не си мислете: „Мога да отложа екстаза си за утре”. 

И още едно нещо искам да си припомня днес. Вие винаги поднасяте много 
красиви гирлянди на своя духовен учител. И аз го познавам; той приема подобни неща 
единствено като представител на определена свещена институция. Но в стари времена 
веднъж се случи, че един млад брахмачари от ашрама работеше в разсадник, където 
продават градински растения. По същото време очаквахме в ашрама да пристигне 
нашият Гурудев. И знаете ли, имаше толкова много рози! Толкова много рози, че 
можахме да наслагаме цветчета из цялата храмова стая. Понеже когато розите са за 
продан, ако пъпчиците са дори мъничко отворени, вече не стават за продаване. Затова и 
този младеж можеше да набере всички тези разцъфнали рози. Той донесе розите в 
ашрама в ризата си. Ризата му беше пълна с рози, като че имаше голям търбух. Знаете 
ли, по онова време ашрамът беше толкова беден, не можехме да си позволим кой знае 
колко цветя за посрещане на Гурудев, но сега имахме тези рози! Тогава направихме 
толкова дълъг гирлянд, че би докоснал земята, ако го сложиш на шията на Гурудев. 
Завършихме гирлянда и чакахме, и чакахме, и чакахме. И Гурудев не дойде този ден.  

Обикновено не споменаваме имена, но трябва да назова младия брахмачари, 
който набра тези цветя и направи този гирлянд за Гурудев – това беше Нандакумар 
Прабху. Надявам се, че ще можете да наберете толкова рози в градината на своя живот, 
колкото той набра, за да посрещне своя духовен учител.     

 

 
31. Срещи с божественото 

(от лекция на Свами Тиртха, 23.07.2016 вечер, София) 
 

Животът е като дълго пътуване. Всички вървим по този път. Въпросът не е само 
да тръгнеш, но и да пристигнеш. Мнозина тръгват, но малцина стигат. Днес се 
чувстваме големи късметлии, защото тръгнахме и пристигнахме. Въпреки всичко, това 
е само началото на общото ни пътешествие.  

Докато пътувах насам си мислех: какво бих могъл да ви кажа? Та вие знаете 
толкова много. Толкова сте квалифицирани, такива сериозни практикуващи сте! Поне 
аз така ви виждам. Но след това ми хрумна нещо: да поговорим за срещите с 
божественото. Как да срещнем божественото? Ние сме оплетени, обкръжени от 
материалното. Познато ни е. Но да срещнем божественото ни е непознато. Това е като 
бяло петно на картата на живота. И е истинско приключенско пътешествие да срещнем 
божественото в своя живот. Единият вид срещи са когато се натъквате на 
божественото, но не го разпознавате. Вторият вид – срещата се за малко, но след това 



губите връзка. Третият вид са когато се срещате и поддържате връзката, но понякога я 
изгубвате. А четвъртият вид срещи са когато се събирате и никога повече не се 
разделяте.  

За щастие нашият Махапрабху е бил реалист. Не се е къпел в екстатичните 
вълни на единението, а винаги говорел за раздялата. Защо? Защото много добре 
познавал елементарното човешко поведение. Когато имаме нещо, не можем да го 
оценим. За да го оценим се налага да го изгубим! Тогава незабавно разбирате какво сте 
изгубили. Когато имаме божествения досег или блаженото състояние на духовна 
преданост, понякога сме неспособни наистина да го оценим. Ала в отсъствието на 
подобни благословии, веднага проумяваме ценността им.  

И така, каква е перспективата пред нас? Дали да си останем нормални човешки 
същества, досущ като всички останали, свикнали да не ценят онова, което имат? Или да 
станем ангелски, свръхчовешки създания, способни да ценят това, което имат? И 
способни да ценят дори когато нямат нещо. Виждате ли дълбочината на подобна 
перспектива? Точно както е казал Махапрабху: „Независимо дали ме прегръщаш или 
ме отритваш, аз съм Твой безусловен слуга”29. Това е много извисен стандарт на 
духовна посветеност. Когато го прочетох за пръв път, бях наистина докоснат. Някак 
отвъд всякакви формалности, то просто затрогна сърцето ми. Толкова е дълбоко! Така 
че четете и си го припомняйте както първия път.  

Нека насочим вниманието си към тези срещи с божественото. Нека се молим да 
се случват в живота ни. Те не са нещо, което зависи от нас. Ала не, трябва да 
преосмисля това – всъщност зависят! Защото нашият скъп Бог Кришна е като малко 
момче. А какъв е нравът на малките момчета? Те тичат нагоре-надолу, много е трудно 
да ги задържиш на едно място. Същото е и с Кришна, Той тича толкова бързо насам-
натам, има толкова много занимания. Много е трудно да Го задържим на едно място, 
освен ако не съградим затвор. Една от Неговите божествени характеристики е, че е 
напълно и абсолютно независим и суверенен. Това означава, че никой не може да Го 
улови. Той е свободен. Затова и ние търсим свобода. Ние също искаме да сме свободни, 
искаме да сме като малки богове. Но тогава как да сложим суверенния Бог в затвор? 
Казват, че има само един затвор, от който Той не може да избяга.  

 
(следва продължение) 
 

 
32. Само на една крачка 

(от лекция на Свами Тиртха, 23.07.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Веднъж имаше едно много мистично преживяване. Беше дошъл един свами от 

Индия да проповядва. Даде много стандартна лекция, описваща всички трудности на 
материалния живот. Това е много популярна тема, тъй като всеки я разбира. 
Междувременно един от нашите бхакти се бе замислил вътре в себе си: „Как мога да 
уловя Кришна в сърцето си?” Тогава си спомни разказаното от нашите ачарии, че има 
само едно място, откъдето Кришна не може да избяга - това е затворът на сърцето. 
Тъкмо в същия миг посетителят започна да разказва същото: „Ако искате да уловите 
Кришна, трябва да направите много хубав затвор в сърцето си.” Мистично! Мислиш си 
за нещо и лекторът подхваща същата тема.  
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Така че срещите с божественото не са чак толкова далеч от нас. Те са само на 
една крачка. Обаче тази крачка винаги остава. При все това трябва да започнем да 
тичаме. Това е гонитба. Но ако искате да имате успех в гонитбата, трябва да промените 
посоката ѝ - не вие да тичате след божественото, а божественото да тича след вас. Това 
е истинското нещо. Търсене с обич на изгубения слуга – такова е нашето разбиране за 
Върховния Бог. Той е толкова състрадателен, толкова преливащ от любящи чувства, че 
жадува да споделя. Затова и е измислил това усещане за раздяла. Той иска да среща 
новодошли. Казват, че понякога на Кришна му омръзват отдавна дошлите. Нужни са 
Му нови лица. А няма как да се срещнем, ако не сме били разделени, нали? Ако си 
винаги там, ти си като шкаф – все там си си, неподвижен. Нуждаем се от раздяла, за да 
се съберем отново. Това е пурва-рага. Когато сте разделени, копнеете за срещата. А 
когато се срещнете, изпитвате горчива капчица страх от раздялата. Познато ли ви е това 
усещане? Когато всичко е толкова прекрасно, но при все това имате този мъничък 
страх: „Колко дълго ще е така? Сега, в този миг, чувствам екстаз. Но ще дойде 
следващият миг и ще изгубя този екстаз – защото ме очаква свръх-екстаз.” Виждате, 
животът в преданост е пълен със загуби, винаги губите. Губещи сте. Губите настоящия 
миг на дълбок екстаз, за да дойде по-дълбок екстаз.  

 
 
 

33. Да пропилееш или да изживееш 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 

 
 

Да живееш значи да поправяш грешките си. А според дефиницията на Шрила 
Шридхара Махарадж, религия означава правилна настройка. Каква е тази правилна 
настройка – за някакви благотворителни дейности ли става въпрос? Или е някакво 
устройване в материален план – как да направим живота си по-комфортен? Или е нещо 
друго? На практическо ниво правилна настройка, особено като се вземат предвид 
материалните измерения на живота, означава оцеляване. Раждаме се и се опитваме да 
оцеляваме – с все по-малко успех. Защото едно е сигурно: щом сме започнали това 
пътуване на планетата Земя, то ще приключи. В този смисъл, ако приемем, че 
материалната страна на живота е един вид оцеляване, тогава трябва да се вгледаме 
какъв е смисълът на това оцеляване. Животът не е просто биология, животът е 
мистерия. И не е достатъчно да се говори или да се разсъждава за тази мистерия; трябва 
да я изживяваме. Така че животът е преживяване. И то мистично преживяване, 
зависещо от качеството на живота ни. Можем да го пропилеем или да го изживеем. Но 
кое е това, заради което си заслужава да се живее, да се оцелее, дори на материално 
ниво? Именно мистичното преживяване, срещата с божественото. Да се докоснем до 
божественото в своя живот.  

Ала както ви казах, колкото и да се стараем да оцелеем в това житейско 
преживяване, накрая няма да успеем. Животът на тази планета земя в три думи е: 
живей, обичай, иди си. Средната част – това е нашият опит да оцелеем. То е начинът, 
по който човешките същества се борят с този фундаментален страх от унищожението. 
То е нашият протест срещу смъртта. Обаче се проваляме, защото ние също трябва да си 
идем. Идваме и си отиваме. Така че в материален смисъл става дума просто за няколко 
години, нали. Само че понякога това кратко време ни се струва никога несвършваща 
игра.  

Но духовно оцеляване означава, че умираш за тялото и се раждаш наново за 
душата. Умираш за ограниченото време и се раждаш наново за вечността. Умираш за 



незначителното и се раждаш за истинското. Това означава истинско оцеляване. И там 
отново какво е това, което ще изпитате? Живот. Истински живот. Духовният живот е 
истинският живот. Вечният живот. Разбира се, ако проектираме преживяванията си от 
този ограничен начин на живот във вечността, не съм сигурен, че бихме искали да 
живеем така вечно. Защото вие казвате, че животът е страдание. Нима трябва вечно да 
живея в такова страдание? Не съм готов на това. Не го искам. Да цитираме един много 
позитивен и оптимистичен човек – Шопенхайер, който казва: „Животът е страдание. 
Затова аз реших да размишлявам върху него.” Това удовлетворява ли ви? Него ли 
искате да проектирате във вечността? Не! Макар да знаем, че този ограничен начин на 
живот е някакъв вид страдание, естествено, когато мислим за вечния живот, искаме той 
да бъде изпълнен с наслаждение. Тогава започвате своята садхана и какво ще изпитате? 
Мислите си: най-напред умиротворение, сетне - екстаз, накрая – свръх екстаз. 
Започвате и какво изпитвате? Отново страдание! „Как така? Та нали направих желаната 
промяна! А все още вървя във същите обувки.” Но казвам ви, това е само началото. 
Предстои повече. Помислихте си за повече страдание ли? Не, не.  

Без съмнение, в съответствие с предишната си обусловеност, трябва да 
преминем през някакъв период на пречистване. Който носи понякога горчив, друг път 
много щастлив опит. Както е наказано, ако побеждаваш другите, си силен. Но ако 
надмогваш себе си, си могъщ. И всички ние имаме своите малки или по-големи победи. 

Веднъж в същата тази храмова стая един предан попита: „Всички знаем, че 
духовният напредък означава сразяване на фалшивото его, но няма ли как това да стане 
по мек, нежен начин?” Именно затова е нужно да минем през период на осъзнаване. 
Стъпка по стъпка по-близо до истината. Това е първата стъпка – да живеем. Ако 
живеем за себе си – това е безполезно. Ако живеем за Бог, живеем за всички. Така че в 
духовния живот първият принцип отново е „живей”. Трябва да живеем, трябва да 
опитваме, трябва да действаме. С цялата борба, с всички трудности – да преминем през 
това. И да сме убедени, че в края на нашия път някой ни очаква. В сърцата ни трябва да 
го има това основополагащо доверие, че „колкото и да е нужно да се боря, през каквото 
и да се налага да премина, някой ме очаква накрая”.  

 
(следва продължение) 

 
 

34. Лъкатушещите пътища 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Тогава следващият принцип влиза в сила - обичай. Първата стъпка е живей, след 

това обичай – в това е смисълът. Страст! Всички говорим на този език, нали? Ако нещо 
е твърде саттвично, то е толкова скучно. Нищо не се случва – само покой и 
съвършенство. На нас ни дай страст, огън, действие!  

Така че втората част е любовта. Тя е много силна страна всъщност на самата 
душа, тъй като не принадлежи на тялото, а на душата. Тази способност да обича, да 
цени – тя принадлежи на душата. Затова трябва да се научим как да прилагаме, как да... 
не да пречистваме, защото тя поначало е чиста, но как да изровим тази своя духовна 
способност. Всички имаме някакъв опит в материалната страна на обичта, нали? Но за 
духовната любов само сме чували нещичко. Тази информация е бонбонът, който ни 
приканва да я вкусим. Но трябва да има реализация. Да изпитаме пълния вкус, да 



развием пълната способност. Живей, обичай. Любовта е толкова могъща, че дори на 
материалното ниво хората са готови да умират заради нея. Колко нелепо!  

Санатана: Пушкин. 
Свами Тиртха: И много други, твърде много. Но в действителност, най-общо 

казано, дори да не умреш заради другия, умираш за собствените си илюзии и мечти. 
Щом сте готови да умирате за своите земни партньори, нима не сте готови да умрете за 
Бога, своя вечен партньор? Как така, скъпи мои? 

И така, тази божествена любов е естествената функция на душата. Рупа Госвами 
сравнява тази основна, естествена функция на душата, със съвсем естествените 
отношения между човешките същества. Той казва: ако оставиш младо момче и младо 
момиче заедно, от само себе си помежду им ще възникне обич. Поривите на 
божествената любов са също толкова естествени. Ако поставите себе си, своята 
истинска духовна самоличност, близо до Бога, Кришна, по естествен начин ще се 
пробуди обич. Но също както на материалното ниво тези любовни, романтични 
взаимоотношения се движат вълнообразно, като змия, на зигзаг, по същия начин 
зигзагообразно се развива и божествената любов. Така че не се изненадвайте, ако пътят 
ви като че ли свива в друга посока или пък се натъкнете на някое неочаквано 
преживяване.  

Веднъж Гурудев ни беше посетил през трудните времена и вече тъкмо си 
тръгваше от ашрама. Един предан му помагаше с багажа и когато наближиха колата, 
що да видят? Наоколо полиция, събрали се много хора. А в онези времена да видиш 
полиция около колата ти със западна регистрация… Затова Гурудев незабавно каза: „О, 
изненада!” и свърна в друга уличка. Разбира се, по-късно се оказа, че някой е разбил 
колата и полицията е била там просто да се притече на помощ. Но човек не знае 
предварително какво се случва. Така и понякога ние се натъкваме на неочаквано 
преживяване в духовния си живот. Какво може да кажете: „О, каква изненада!” И може 
да направите завой; но никога не правете обратен завой. Моля ви, отбележете това!  

В „Ишопанишад”, едно от главните тайни учения, има възвание към Бог, 
Кришна: „О, мой Господи, тъй могъщ като огъня!” Той е много могъщ! А кои сте вие? 
Вие сте есенцията на живота. Животът е млякото, а есенцията на живота е маслото. Ако 
вземете парче масло от хладилника на материалното битие и го сложите близичко до 
Бога, който е могъщ като огъня – какво ще се случи от само себе си? Просто ще се 
разтопите. Това означава, че връзката, обичта ще започне да се проявява по някакъв 
начин. Може да имаме някаква информация, може да имаме някаква надежда, но ако 
прилагаме процеса, определено нещо ще се случи. 

Помислете сами за себе си: само преди няколко години как е било преди да 
срещнете бхактите; и как е сега? Може да речете: „Преди бях по-щастлив, защото не 
знаех какво се случва. Мракът на илюзията беше толкова очарователен; никакви по-
висши мисли, никакви проблеми. Преди имах само материални амбиции, сега имам 
двоен проблем, имам и духовни стремежи.” Внимавайте, повече проблеми ви сполитат. 
Но въпреки всичко си знаете, че си заслужава да имате такива проблеми. Защото сме 
намерили поне някакво мъничко парченце бонбон за себе си, щом сме тук.  

 
(следва продължение) 
 
 



35. Не много лесно, но много полезно 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Живей, обичай, остави. И така, ние живеем духовен живот, обогатяваме опита си 

с всичките му добри и лоши страни. Стремим се да се научим да изпитваме божествена 
любов. И след това да оставим; какво е това „да оставим”? Какво трябва да напуснем? 
Шридхара Махарадж казва: „От земите на недоверието трябва да влезем в земите на 
сигурността”.   

Да напуснем означава, че понякога трябва да се избавим от своите духовни 
илюзии. Това е много полезно. Не е много лесно, но е много полезно. „Да оставим” 
означава пълно изоставяне. Сега просто говоря за това; не съм постигнал такова ниво. 
Казва се, че трябва да се откажем от всички концепции, сарва дхарман паритяджа30. 
Да изоставим всички привързаности! Лесно е да се изостави привързаността към 
обектите, по-трудно е да се изостави привързаността към партньорите и приятелите. Но 
да се откажем от привързаността към идеите си, към концепциите си – олеле! Може да 
си мислите: „Аз съм велик бхакта!” Или може да си мислите: „Аз съм мъничък 
бхакта.” Да се изоставят всички тези разнообразни разбирания – това е трудно.  

Но именно в такива мигове на отчаяние божествената мистерия може да ви се 
разкрие като проблясък. Имам приятел; той ми разказа, че е направил огромна грешка, 
почувствал е: „Е, сега се провалих!” И точно в този миг имал откровение! Личен 
разговор с Бога! И така, каква е нашата цел? Да имаме този пряк досег. А какъв е пътят 
ни? Нима са провалите, грешките или всички глупости, които можете да извършите? 
Не, не, не. Мисля, разбирате какво имам предвид – че никога не сте оставени сами. 
Когато се чувствате силни, тогава не плачете отчаяно. Но когато животът ви рухва пред 
очите ви, ридаете: „О, Боже мой! Какво се случва? Не ми беше казал това! Очаквах 
нещо друго. А сега? Дотук се оправях някак с живота си. Но сега всичко се разпада. 
Вече е Твой ред. Ти се оправяй с живота ми. Аз не мога повече!” тогава незабавно 
всички риши, муни, йоги, бхакти, цялата парампара, всички предходни участници 
започват да се усмихват: „Най-сетне разбра! Да! Ето този момент чакахме!” 
Пресмятали ли сте някога колко доброжелатели имате? Нямате и идея. Понякога 
учените казват: „Човешките същества са толкова много, те са болшинство.” Не, тези 
същества тук – те са малцинство. Незначително малцинство. По-добрата и по-
многобройната част живеят оттатък. Казва се, че една материална вселена – а тя е доста 
голяма – е като синапено зрънце. Ако имате голяма торба синапени семена и едно от 
тях се изгуби, каква загуба ще е? Никаква. Така че това е абсолютно малцинство. 
Живите същества, всички преживявания, които може да имате тук, всички концепции, 
които може да имате тук – всичко това е абсолютно миниатюрно в сравнение с 
божествената, духовната реалност. То е нищо.  

И тук можем да имаме един или двама приятели. Това си е доста добра 
пропорция, ако в живота си имаш и един истински приятел. Който не другарува с теб 
само докато ти плащаш сметката. Защото докато ти плащаш сметката, ще имаш 
мнозина приятели. Мнозина лоши приятели, които са до теб само докато те огрява 
слънцето. Но да имаш истински приятел, който е твой втори аз, дар от Бога – това се 
намира по-трудно. А да имаш неколцина доброжелатели също е голяма рядкост – 
такива, които не искат нищо в замяна.  

                                                 
30 „Бхагавад Гита” 18.66 



Знам как е, защото съм го изпитвал. Макар опитът да не е най-висшият тип 
доказателство, изпитвал съм го. Когато съм срещал Шрила Бхакти Вайбхава Пури 
Махарадж, винаги съм усещал това. Той беше на повече от 90 години. И всеки път, 
когато се срещахме, едва няколко пъти в живота ми, винаги чувствах тази не просто 
бащинска, но сякаш дядова обич от него. Въпреки че не съм бил част от неговата 
мисия, не съм му служил, не съм се навъртал много наоколо; но през цялото време 
усещах това толкова чисто, толкова любящо внимание от негова страна. Така че това 
съществува. Тук може да имаме неколцина подобни доброжелатели. Обаче оттатък са 
мнозина. Всички съвършени души ви очакват. Защото те чувстват, че никога не е 
достатъчно. Те чувстват: „Малцина сме. Там все още има няколко изгубени слуги. И 
докато не можем да съберем обратно тези изгубени, избягали слуги, ние не сме 
щастливи.” В това е нашата надежда и нашата убеденост – че болшинството наши 
доброжелатели ни очакват.  

Затова „да живееш, да обичаш и да оставиш” е приложимо и в духовните дела. 
Нека живеем за Божествената Двойка, нека Ги обичаме, и нека изоставим всички 
фалшиви концепции. Живей, обичай, остави. Това е нашата правилна настройка, това е 
нашата религия.  

Сега всички се носят на вълните на божествените чувства. Но позволете ми да 
счупя този сън. Какво означава всичко това на практическо ниво? „Да оправя 
разваления прозорец”. Това е практическото приложение на онова, което преживяхте 
сега. Не бъдете мързеливи готованковци, които се мотаят наоколо и се наслаждават на 
удобствата на ашрама и мисията. Свършете нещо! Но един човек е достатъчен; ако 
всички се втурнат да поправят един прозорец, това е друго нещастие. Бъдете добре 
организирани. Затова се казва: „Трябва да се чувстваш като глупак номер едно пред 
духовния си учител. Но не се дръж като такъв.” Не се дръжте като такива!  

 
 

 
36. Кой е истински и кой фалшив? 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 
 

Въпрос: Как да отсъдим кой има вяра и кой не, кой е истински и кой фалшив в 
своята преданост? 

Свами Тиртха: Позволете да разкажа две случки в отговор на този въпрос. 
Веднъж Шридхара Махарадж запитал преданите, които били край него: „Как човек да 
прецени дали някой е интелигентен или не?” Всички се замислили много интелигентно 
как да разрешат тази задача? Но не могли да измислят добър отговор. Тогава Шридхара 
Махарадж казал: „Ако самият ти си интелигентен. Ако ти си интелигентен, незабавно 
ще разбереш кой е интелигентен.” Защото ако не сме интелигентни, ще считаме някой 
глупав човек за много интелигентен. Но ако имаме правилното мерило, веднага, без да 
се замисляме ще разбираме кой е на същото ниво. По подобен начин, Ако сте чисти по 
сърце, незабавно ще разпознаете тези, които са чисти по сърце. Ако сте силни във 
вярата си, незабавно ще виждате силната вяра у другите. Ако сте истински, ще 
разберете кой е истински.  

Но това не е най-високото ниво. Най-високо ниво означава, че дори да виждате 
грешките и недостатъците на другите, те не ви интересуват. Дори да виждате, че 
другите не са толкова силни, вие сте готови да ги направите по-силни.  

Другият случай е когато някой попита Гурудев: „Как можем да преценим нивото 
на напредък на някой предан?” Как можем да съдим за бхактите – като цяло това беше 
въпросът. Знам, че съм ви споменавал тази история стотици пъти, но си струва да се 



повтори. Той много се натъжи и каза: „Бог не ни е изпратил бхактите, за да ги съдим, а 
за да им служим!” Така че това трябва да е принципът. Ако имаме бхакти наоколо си, 
нека ги ценим. Защото вероятно ние не можем да отсъдим кой е истински и кой не е. 
Обаче Кришна може и гуру може. Ала нека си помагаме един на друг да ставаме по-
истински. Защото ние работим според един много специален принцип – твоят успех е и 
мой успех. Тоест ако един човек направи стъпка напред в духовното си развитие, това е 
благотворно и за всички останали, това е постижение и за всички останали. Защото 
духовната сила на цялата група нараства.  

Разбира се, трябва да сме поне малко интелигентни, за да разбираме това. 
Защото какво е нашето мерило? Може някой да следва всички външни формалности, 
ала без вътрешната същина. Може някой да се радва на дадена позиция, но да не 
притежава истинските качества. Или пък може да си мислим: „Има бхакти на предна 
линия и има такива, дето са втора класа.” Но сам аз се чувствам трета или четвърта 
класа. Както и да е, малко интелигентност също е необходима, за да има човек вярното 
мерило. И има една бенгалска поговорка: ати бхакти чхорера лакшана. Ати бхакти - 
ще речете: „О, да! Става дума за бхакти! Това е за нас!” Но внимавайте! Ати означава 
„изключително, прекалено много”. Ати бхакти – прекалено много преданост. Лакшана 
е като „знак” или „символ” за нещо. А чхорера е падеж на чхора. Какво е чхора? 

Отговор: „Крадец”.   
Свами Тиртха: Да. И какво се получава, като съберем всичко това заедно? Като 

крадеш много си добър бхакта – или как? Ати бхакти чхорера лакшана – 
„Прекалената преданост е присъща на крадеца”. Значи ако някой прави шоу от своята 
преданост, бъдете нащрек. А ако някой просто смирено служи и продължава да 
изпълнява своите обещания – последвайте го, той е добър пример.  

 
 

 
37. Невидимата страна 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 сутрин, София) 
 

Въпрос: Получих информация, че вчера сутринта в 8 ч. трябваше да има лекция 
тук. Дойдох, обаче нямаше лекция и изгубих четири часа. Ще бъда ли по някакъв начин 
компенсиран за тази загуба? 

Свами Тиртха: Да посветите, да жертвате четири часа от живота си с духовна 
цел – аз мисля, че това не е загуба. Защото Вашето приношение е направено. Може да 
не е имало лекция, може да не съм успял да пристигна навреме. Това е моя грешка, това 
е моята част. Но Вашата част е изпълнена. Дошли сте, дали сте вниманието си, 
направили сте жертвата. А това никога не е загуба.  

Трябва да изпълняваме дълга си. Независимо дали в отговор има добри 
резултати или няма никакви – трябва да го правим. Защото на каквото и да се 
натъкваме в живота си, има два начина да разрешим всеки въпрос. Единият е 
практическата страна, очебийната страна, която виждаме. Има обратна връзка, има 
някакъв успех или пък някакъв провал. Но другата страна е незабележимата, 
невидимата, духовната страна. А тя е по-силна и по-значима. Ако по някакъв начин 
вътре в себе си съумеем да се докоснем до онзи божествен покой, до онази духовна 
увереност, тогава сме успели. Защото Кришна казва: „Не величествените приношения 
Ме удовлетворяват; но ако нещичко е поднесено с обич, Аз го приемам.” Ето това 
духовно качество трябва да добавим, духовната обич. Дали приношението ни е малко 
или голямо – това няма значение. Тази толкова фина съставка трябва да вложим – 
пълната посветеност.  



Тъй или инак някой ще ни отнеме времето. Илюзията е ограбила от нас не само 
четири часа, но безброй животи. Сега Кришна е откраднал четири часа от живота Ви – 
това е с някаква добра цел, Той знае каква. Защото Той е крадецът на масло. Той е 
крадец. Той ще открадне времето ни. Ще открадне вниманието ни. И в края на 
краищата ще открадне сърцата ни. Така че ако имаме вярното виждане, ще Го съзираме 
скрит зад всичко, което ни се случва. Затова можем да кажем, че чистият предан е 
толкова могъщ – по-могъщ дори от Бога, от всесилния Господ. Защото Той никога не 
може да се скрие от погледа на предания.  

преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садайва хридайешу вилокаянти 
ям шяма-сундарам ачинтя-гуна-сварупам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами31 
„Онези чисти предани, чиито очи са помазани с елея на божествената любов, ще 

виждат непрестанно в сърцата си присъствието на Шямасундара, Кришна.” 
 

 
 

38. Като парашутист 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 

 
Срещи с Божественото. За това трябва да говорим, то е, което търсим. А 

понякога е и от което се боим. В момента сме дотолкова обусловени от илюзията, че се 
чувстваме у дома. Просто погледнете живота си. Живеем удобно, знаем как да се 
движим всред обкръжението си, познаваме добрите и лошите страни на живота си. 
Затова се чувстваме като у дома, познаваме тази околна среда. Това е един вид 
обусловеност. Ако се наложи да посетите, да речем, друга държава или друг град, 
попадате в непозната среда. Незабавно се появява чувство на отчаяние: „Не знам как да 
се движа тук. Не познавам езика, забравил съм си мобилния телефон вкъщи. Къде ми е 
сигурността? Това обкръжение ми е непознато.” Въпреки че човек никога не знае какво 
може да го очаква в едно ново обкръжение. Може там да ви споходят най-големите 
благословии. Но тъй като средата ни е непозната, това някак ни плаши. Разбирате ли 
какво имам предвид? Само си представете, че изведнъж ви отстранят от настоящото ви 
обкръжение и като парашутист ви хвърлят в напълно непозната обстановка. Изложени 
сте на неочаквани неща. Разбира се, че ще сте притеснени. Затова не бързайте с такава 
лекота да отхвърляте настоящото си обкръжение. Защото изведнъж може да се озовете 
в съвсем нов свят. По мое скромно разбиране, трябва да ценим каквото имаме. Може да 
не е много, но поне е отправна точка за пътуването ни.  

В същото време трябва правилно да наблюдаваме кое какво е. „Каква е истината 
за сегашната ми материална обусловеност и каква е истината за духовните ми 
амбиции?” Защото може да очакваме да заменим сегашната си материална 
обусловеност с друга обусловеност, да я наречем “духовна”. Живот означава да 
изразяваш себе си. В едно познато обкръжение ние вече знаем как да се изразяваме. 
Ала в един нов свят, в ново обкръжение трябва да изучим нов език, нов начин на 
изразяване. Например, ако се присъедините към кръговете на преданите, започвате да 
учите нов език. Това е нов вид обуславяне. Слагате си други дрехи. Преди вие, дами, 
идвахте в джинси; сега започнахте да имате сарита. Или мъжете – обличате дхоти, 
което допреди ви е било напълно непознато. Или пък започвате да изразявате себе си 
чрез скачане и танцуване по време на киртан. Започвате да имитирате санскрит, 

                                                 
31 „Брахма Самхита” 5.38 



държите се сякаш го знаете. И по множество други начини започвате да изразявате 
новата обусловеност – да учите и показвате новия език. Но къде е смисълът? Само 
формалностите ли сме променили? Заменили сме българската народна традиция с 
фолклора на Утар Прадеш, Индия? Заменили сме една носия с друга? Само формата ли 
сме променили или същината? Започнали сме да учим нов език, но запазвайки стария 
си начин на мислене, или започваме да придобиваме нов начин на мислене? Макар че 
начинът на мислене – това не сте вие, то е нещо, което притежавате.  

Не бива да разбираме погрешно – промяната на формалностите не е равнозначна 
на достигане до някаква същина. Недейте да заменяте обусловеността с друга 
обусловеност. Заменете обусловеността със свобода. Пристъпете една крачка по-близо 
до истината.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
39. Този избор е вашата свобода 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 
 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Истината винаги е имперсонална. Истината винаги е безличностна, защото е 

истина за мен, истина е за теб, истина е за всички останали. Тя просто е еднаква за 
всички. Слънцето грее над всички еднакво. Добре, някои се крият в пещери, където то 
не може да влезе. Това е така. Но тези, които са на открито, могат да се радват на 
светлината му. Независимо дали го ценят или не, слънцето изгрява. Винаги е там, 
съвсем безкористно. Там е и за тези, които го осмиват, не само за тези, които го 
обожават. То е много безкористно. Много несебично.  

И така, истината, върховната истина за мистерията на битието е обща, 
неутрална, безличностна. Истината си е истина. Обаче има и друг принцип – любовта, 
обичта. А обичта е винаги лична, нали? Защото не може да има обич без субект и обект. 
Обичта не съществува по принцип. Тя е обмен, а за един обмен са нужни участници. 
Без този жив опит, тя не съществува.  

Истината винаги е безличностна; любовта е винаги лична. И така, ето ви две 
хапчета: едното е синьо, а другото червено. Кое избирате? Умиротворената, неутрална 
и саттвична истина; или любовта с всичките ѝ проблеми, но лична. От вас зависи. 
Този избор е вашата свобода. Този избор е вашата свобода. Дали искате да се 
наслаждавате на благословиите на истината; или искате да сте щастливи. Сериозен съм. 
Само си представете да имате тази благословия – или проклятие, не мога да преценя – 
каквото и да казвате, каквото и да виждате, да е истина. Каквото предвидите да е 
винаги вярно. Вашето наблюдение да се сбъдва. Каквото казвате да се случва. Винаги 
да сте прави. Представете си да сте такива. Не знам дали това е благословия или 
проклятие. Мисля, че е по-близо до проклятие. Много скоро то се превръща в такова 
бреме, че е почти невъзможно да се носи. По-добре хвърлете този товар.  

 
(следва продължение) 
 
 



40. Лилаво или тъмносиньо? 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Срещите с божественото са на две нива. Едното е неутрална, имперсонална 

среща. Натъкваш се на някакъв принцип, на някаква енергия и си мислиш: „О, тази 
върховна сила е като лилава мъгла”. Но когато срещнеш бхактите, те ще кажат: „Не, 
не е лилава мъгла, а тъмносиньо момче. За каква лилава мъгла говориш; Той е 
тъмносин, не е лилав.” Така че отново се налага да променяте обусловеността си. Преди 
сте знаели как да действате в този материален свят. После са ви омръзнали всички тези 
двойствености и сте поискали да намерите истината – неутрална, умиротворена, 
имперсонална, лилава. Но след това отново се натъквате на друга реалност – тази на 
тъмносиния Бог. За да очарова онези, които не са твърде благоразположени към Него, 
Кришна ангажира мая да ги заплени. Той ангажира и Своята скрита, неутрална мощ 
под формата на истината да очарова онези, които искат да намерят свобода, 
умиротворение и т.н. Кришна им дава да се заситят с един вид пасивна вечност. Ала в 
крайна сметка Той дава самия себе си като личност на тези, които искат да открият 
любовта.  

Така че това е нашият избор – какъв вид магия, какъв мираж искате да ви 
обземе? Ако искате материална магия – тя работи много добре, напълно 
удовлетворително. Илюзията спазва своите обещания, нали? „Тази нова кола ще е по-
мощна от предишната. Новият ви компютър ще е много по-бърз от предишния. 
Предишният ви мобилен телефон е бил смартфон, а сега този новият е супер 
смартфон.” Така че илюзията изпълнява обещанията си. Но искате ли тази магия?  

Истината също е много привлекателна. Нейната привличаща сила идва от 
Кришна, който е всепривличащ. В истината ще намерите своя покой. Ще намерите 
знание, ще намерите просветление. Ще намерите безсмъртие. Това е мистично 
преживяване, защото всички мистични школи достигат до известни резултати в своите 
търсения. Всички различни мистични школи говорят за два много специални резултата, 
като най-висши откровения в тяхното мистично търсене. Искате ли да узнаете тези две 
откровения или да ги запазим скрити? Тези две разкрития на всички традиционни 
мистични школи са следните: точка номер едно – всичко е свързано, съществува 
единството като принцип. Точка номер две – има вечност. И губите двадесет години от 
живота си, за да достигнете до тези две заключения. А ако присъствате на една лекция 
при бхактите, това ще бъде въведението. Преди да заговорим за сериозните неща, нека 
споменем два незначителни аспекта на реалността: всичко е свързано и съществува 
вечен живот!  

Но нека оставим настрана тези незначителни резултати, странични ефекти, така 
да се каже. Нека сега се съсредоточим върху нещо по-интересно. Това неутрално или 
негативно, регресивно безсмъртие е запазено за мистичните школи на гяните. То е 
поредната магия и тя е толкова пленителна, че мнозина са привлечени към това ниво. 
Ала третото ниво на реалността е позитивното и прогресивно безсмъртие. Това е 
животът в преданост. То е нивото на любящата посветеност. Лична любов, където вие 
сте субектът в тази любяща връзка. И трябва да намерите обекта на своята обич. Субект 
в този случай означава ашрая-таттва.  Татва значи „истина” или „принцип”, а пък 
ашрая значи „подслон”. Принципът на подслона – тези, които го имат, които могат да 
прислонят това чувство. И така, в тази връзка вие сте ашрая, вие сте вместилището на 
любящите, нежни чувства. Обаче кой е вишая, кой е целта, кой е обектът на вашето 



внимание? Ако сме сериозни, трябва да определим целта на своите духовни стремежи. 
Или откриваме обекта на своето внимание в Кришна, всепривличащия пастир; или в 
Неговата най-свидна Любима. А понякога откриваме целта си в Техен представител – 
ако не можете да изберете между двамата, тогава може да обожавате Махапрабху, 
който Ги обединява.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
41. Да си готов по всяко време 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Субект и обект – това е ключът към една любяща връзка. Първата магия, 

първото очарование е експлоатацията. Защото илюзия означава да живееш в света на 
експлоатацията. Такова е настоящото ни обусловено състояние. Ние живеем в тази 
омая. Второто ниво, втората степен е нивото на отричането или отхвърлянето. Това е 
магията на истината. А третото стъпало е чудото на любовта. Тук принципът е 
предаността. Експлоатация, отречение, посветеност – кое избирате? Така изразено 
мисля е по-лесно. Кой иска да живее в свят на експлоатация? Никой. Кой иска да живее 
в свят на отречение? Е, може някои да кажат, че искат, но не могат да го изпълнят. 
Обаче кой иска да живее в свят на посветеност? Повече биха се съгласили, само че и те 
не могат да го изпълнят. Защо? Защото експлоатацията се случва толкова лесно, тя е 
така естествена за нас! Отречението – „не, това не е за мен”. Но посветеността е много 
трудна, защото в нея трябва да сте безкористни. Дори в отречението има награда. Ще се 
чувствате велики: „Мога да го направя! Мога да се откажа от бананов сладолед. 
Толкова съм велик!” Има отплата. Чувствате силата си, мощта на пълната отреченост. 
Но каква отплата има в посветеността, когато просто трябва да изпълнявате 
задълженията си безкористно? Припомнете си тези толкова предизвикателни думи на 
Махапрабху: „Независимо дали ме прегръщаш или отритваш, аз съм тук.” Кой може да 
направи това? Всички сме съгласни, че е красиво. Обаче искаме прегръдката – или поне 
понякога, поне веднъж. Ако има единствено отритване, кой би могъл да изтърпи това?  

Аз не мога. Един от най-горчивите мигове в живота ми беше когато Гурудев 
заминаваше на околосветско пътуване. Беше в навечерието на заминаването му, на 
следващата сутрин трябваше да потегли. Аз просто вкусвах насладата да съм в 
присъствието му и тогава разбрах, че той трябва да пакетира, да си стяга багажа. Беше 
нервен и накрая ми каза: „Много хубаво, мое скъпо момче, но сега си тръгвай.” И аз се 
почувствах като отритнат. Беше много горчиво преживяване. Поне понякога се 
нуждаем от прегръдка.  

И така, безкористната посветеност – това е истинското предизвикателство. Да си 
готов по всяко време. Всъщност, такова беше очакването на Гурудев – преданите да са 
готови за всякакъв вид служене по всяко време. Дали ще е готвене посред нощ, трябва 
да си готов. Дали ще е скок в мрака, трябва да си готов. Дали ще е продаване на 
списания, трябва да си готов. Дали ще трябва да излезеш навън и да създадеш мисия – 
трябва да си готов. Независимо от индивидуалните си способности. Защото ако се 
отдадем, ще получим силата, необходима да изпълним задачата. 

 
(следва продължение) 



42. Ако повярваш, ще видиш 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Такава е голямата мощ на безкористната посветеност – и силата, и знанието, и 

каквото е необходимо ще ви бъде дадено. Ще ви бъде осигурено, делегирано. Нашата 
част е посветеността, Неговата част е делегирането.  

Веднъж великите санняс ученици на Шрила Шридхара Махарадж се били 
събрали около него. Той говорел за бъдещето: как да проповядват, как да представят 
Махапрабху в съответните си места – от Австралия до Съединените Щати, от Европа 
до Индия, навред из целия свят. Визията му била толкова широка и далновидна, че тези 
велики стожери на проповядването били в удивление и трепет. Мнозина от тях рекли: 
„Не, не, не! Неспособни сме да направим това. Не ни е по силите.” Но Шридхара 
Махарадж казал: „Аз ще ви дам сили!” И тогава всички викнали: „Харибол!”  

Ние сме толкова незначителни! Но ако сме готови да кажем: „Да!” на нашите 
наставници, тогава цялата сила ще ни бъде делегирана. Тогава не самите вие, а някой 
друг работи чрез вас, друг действа чрез вас. Това е възможно в зависимост от степента 
на отдаденост.  

Веднъж в стари времена имало една много специална случка. Един предан 
посетил Радха Кунда. Това е встрани от теоретичната дискусия за истината и любовта. 
То вече не е философия; то е реалност, история. И така, този предан бил на посещение в 
Радха Кунда; знаете, Радха Кунда е много свещено поклонническо място. Ако човек 
веднъж се окъпе в Радха Кунда, бива надарен със съвършена преданост. Това е много 
важно място на фокус за преданите. И така, нашият приятел бил там. Неочаквано някой 
се приближил към него. Този друг предан бил гуру-бхай, божествен брат на неговия 
духовен учител. По-старшият не познавал преди това посетителя, но по-младият знаел, 
че това е брат на духовния му учител. И така, по-старшият се приближил към по-
младия и запитал: „Прабху, да не би да си ученик на моя скъп духовен брат, еди-кой си 
свами?” По-младият отвърнал: „Да, негов ученик съм.” Тогава възрастният казал: 
„Беше очевидно като те видях. Ти толкова дълбоко представяш своя учител, че той е в 
теб, вижда се през теб.”  

Сега може да речете: „А, легенди. Не съм бил там, не съм го видял. Ще 
повярвам, ако видя”. Но трябва да ви кажа, че то работи наобратно: ако повярваш, ще 
видиш. Такава е силата на безкористната посветеност. Ако се отдадете напълно на 
духовния си учител, ще можете да го представяте. Той ще действа чрез вас. Ако се 
отдадете напълно на Махапрабху, Той ще пее през вас.  

Днес сутринта разбрах нещо за софийската мисия – защо хората са толкова 
привлечени към бхаджаните и киртаните тук? Не знаех защо! Защо тези киртан 
вечери са толкова мощно проявени тук? Но после, вглеждайки се в пълнолунното лице 
на Махапрабху, разбрах нещичко. Той харесва санкиртана толкова много, че 
вдъхновява преданите си тук да го правят. Това е по Неговия вкус, сигурен съм. Така че 
ако искате да обожавате своя скъп Махапрабху тук, това е най-добрият начин. Ако се 
молите, Той ще ви даде милостта си. Ако се отдадете, Той ще ви изпрати всичките 
ангели и гандхарви. Защо? Защото чрез отдаденост, качествата се прехвърлят върху 
ашрая-таттва, върху субекта. Затова се казва, че чистият предан притежава всички 
дивни качества на Бога – посредством този процес на отдаване. Виждал съм това. Моят 
учител, например, имаше силата да сътворява. Каза: „Нека да има списание 



„Раковина!” и то се случи. Просто заради посветеността му в служба на неговия учител, 
му бе дадена силата да сътворява.  

 
(следва продължение) 
 

 
43. Вълшебният кръг 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.07.2016 вечер, София) 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Знаете, че нашият Кришна притежава безброй качества. Той е добър флейтист, 

добър танцьор. Прическата Му е очарователна; и много други неща. Шримати 
Радхарани също има множество свръх-прекрасни качества. От любимата на 
Всевишния, изпълнен с дивни, божествени характеристики, ние очакваме също някои 
много ангелски, много божествени черти и съвършенства. Има един списък с 64 
превъзходни артистични качества на Радхарани. Какви видове изкуства ще намерите 
там? Едно например е да пуска шеги, игри на думи. Какво означава игрословица? Да 
използва много двусмислен език. Казва едно, а има предвид друго. Мисля, че всички 
имате тази способност. Казвате „да”, а имате предвид „не”. Друг път казвате „не”, а то 
значи „да”. Това също произхожда от божествените качества на Шримати Радхарани.  

Имаме един предан, който изключително много обича такива игрословици. 
Всяко второ изречение, което казва, е някаква игра на думи. Понякога чак е малко 
дразнещо. Веднъж му казах: „Скъпи мой, стига вече с тия шеги”. Той наистина се 
умърлуши: „Но, Махарадж, аз така изпускам напрежението”. Знаете, когато сте 
прекалено напрегнати; за него това е начин да се изразява и след това се чувства по-
спокоен. Виждате ли, всички сме толкова различни, но ако се радваме на благословиите 
на Шримати Радхарани, можем да одухотворяваме дори и тези забавни аспекти от 
живота.  

Също така Тя знае много добре как да се облича красиво. Това е, което очакваме 
от една дама, нали – изкуството на красотата! Освен това Тя много добре умее да реди 
постели от цветя. И е веща във всички различни музикални похвати. От всички тези 
нежни, толкова деликатни изкуства, мисля, досещате се кой е обектът на Нейните 
приношения.  

Имаме един бхакта, който по професия е дърводелец. Веднъж четяхме този 
списък с 64 превъзходни качества на Радхарани и когато стигнахме до точката, че Тя е 
най-добрият експерт в дърводелството, той най-напред беше леко изненадан: „Какво, 
дърводелство!?” Ала след това божествена усмивка озари лицето му: „Значи дори 
докато си дялкам дървото мога да медитирам върху Шримати Радхарани!” Въпреки че 
обичайно момчетата се занимават с дърводелство, нали? Това не е женска работа; обаче 
дори в това Тя е най-добрата. Но какво да говорим за дърводелство, даже в 
металургията Тя е най-добрата. Сериозен съм! От това можем да проумеем, че 
превъзходните Ѝ качества са далеч отвъд обхвата на нашето разбиране. И това са само 
тези 64 съвършенства, които са споменати в списъка Можете да си представите 
качествата, които не са споменати, а са запазени в тайна! 

И тъй, какво е заключението? Ако искаш да си добър дърводелец, какво трябва 
да правиш?  

Парамананда: Да се обърна към Шримати Радхарани.   
Свами Тиртха: Тогава ще ни бъдат дадени силите. И кой ще е обектът, целта на 

нашите делегирани таланти? Служенето към Кришна. Така се получава един затворен 



кръг. Ние сме част от този божествен кръг. Всъщност, Те се търсят един-друг. Не става 
дума за нас, а за Тях. Но ако по някакъв начин сме поканени в този прекрасен 
божествен кръг, това е нашият шанс за съвършенство. Това е вълшебният кръг – 
магията, която искаме да владее живота ни. Не е магията на илюзията, не е 
безличностният мираж на истината. Това е да бъдем поканени в една божествена 
обмяна.   
 

 
44. Победата на Бог над илюзията 

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София) 
 

Днес е специален ден. Днес празнуваме победата на Бог над илюзията. В други 
дни противниковата страна празнува – когато илюзията надделява над нашата вяра. 
Тогава има големи празненства в мрака. Всички са щастливи: „Не изгубихме още един 
войник. Той или тя все още са много покорни слуги на илюзията.” Но в деня на 
Екадаши има друг празник – когато духът надмогва материята. Когато Бог прегръща 
човека. Когато божественото побеждава материализма.  

Как се чества такова велико и празнично събитие? С песни, танци и торти? 
Песни и танци може, но без торти днес. Защото как празнуваме ние? С мъничко 
аскетични практики. На този ден трябва малко да възпрем материалните дейности. 
Поне малко да се избавим от материалното, телесно съзнание. Защото толкова здраво 
сме обусловени от това телесно съзнание. Ако нямате никакви проблеми, ще си кажете: 
„О, аз съм много навътре в духовното съзнание”. Но само щом дойде един комар, 
дълбоката ви медитация е смутена, нали? Какво да говорим пък, ако ни се случи нещо 
сериозно!  

Затова трябва да сме много бдителни в духовните дейности. А един начин да 
повдигнем духовното си съзнание е като намалим материалното съзнание. Но това 
действа и по обратния начин. Ако повдигнете нивото на своето духовно съзнание, 
незабавно телесното ви съзнание ще намалее. Затова днес например се въздържаме от 
твърде много ядене. По този начин леко обуздаваме телесните функции, за да си 
освободим повече време за духовни дейности. Екадаши е единадесетият ден след 
пълнолуние или след новолуние; затова се нарича Екадаши – „единадесетият ден”. Това 
е ден за пост, когато се въздържаме от зърнени и бобови храни. Защо? Защо именно 
такъв тип храна не приемаме в този ден? Защото обикновено точно с това се храним, 
нали? А ако вършите нещо ежедневно и искате да направите почивка, тогава трябва да 
се въздържите от тези дейности и от тази храна. Кришна казва в „Гита”, че всяко тяло 
се поддържа от зърното32. Разбира се, Той не иска да не поддържате тялото си, да 
умрете от глад. Той много добре знае какви са телесните ви нужди. При все това, да 
направите кратка почивка е много благотворно. Затова в тези дни ние се въздържаме да 
ядем зърнени и бобови храни, плюс някои подправки, но това е основното.  

Добре, обаче тогава може да си помислите: „Сега е ден за пост, значи няма да ям 
зърнени храни. Днес ще се храня само с екстри, със супер храни – и то по много! С 
много сокове и т.н., само и само да се въздържа от зърно.” Знаете, ние, хората, сме си 
такива. Ако нещо е забранено, ние изнамираме начини как да избегнем проблемите. Не 
е ли така? Такива сме си. Досущ като малки деца.  

Ала да постиш означава да ти стане малко трудничко, да изпиташ някакво 
неудобство. И ако обуздаем поне мъничко телесните или материалните дейности, 
времето, което печелим по такъв начин, трябва да използваме за духовни практики. Да 

                                                 
32 „Бхагавад Гита” 3.14 



мантруваме повече, да сме по-силни в своята медитация. Това е начинът да 
отпразнуваме победата на Бог над илюзията. По-малко телесно съзнание и по-високо 
духовно съзнание.  

 
(следва продължение) 

 
 

45. За да срещна Бога 
(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
За какво всъщност постим? Не е просто, за да контролираме тялото, не е просто, 

за да се притесни умът – понеже ако сте гладни, сте притеснени. Най-висшата цел на 
поста е да срещнем Божественото. В действителност, в „Бхагавад Гита”33 са 
препоръчани определени неща. Три вида дейности трябва винаги да се поддържат: 
себеконтрол, настроение на жертвоготовност и споделяне, или дарения. Тези три 
принципа трябва винаги да присъстват – в началото, в средата и в края. Такива 
действия са благотворни дори за осъзнатите и съвършени души.  

Себеконтролът се отнася до тялото. Ако следваме саттвични, духовни правила 
в живота си, можем да пречистим телесното си съществуване и по този начин да го 
овладеем. Например, затова постим в определени дни. Споделянето или даването – това 
е вид контрол над ума. Тъй като умът ни обикновено е много привързан към онова, 
което имаме. Ако сте постигнали, да речем, материално богатство, започвате да се 
привързвате към него. Или ако сте постигнали някакво знание, започвате да се 
привързвате към своето ниво на съзнание. Затова споделянето, или даването на дарения 
е начин да се овладее умът. Споделянето е начин за контрол на ума. Каквото и да 
имате, стремете се да го споделяте с другите. „Да, аз имам голямо бреме, голямо 
страдание. Така че съм много щастлив да практикувам този принцип” – моля ви, не по 
този начин, но събирайте духовни съкровища, събирайте божествено знание и именно 
тях споделяйте с другите. Споделяйте нектара, пък горчивите капки запазвайте за себе 
си. И така, чрез споделяне, дарения, даване можем да контролираме ума. За да намалим 
поне малко тази привързаност.   

А третата практика, настроението на жертвоготовност – тя е за Бога. 
Предишните две са за мен: за моето тяло и за моя ум. Третата е за духа, за душата, за 
моята душа, и за Върховната Душа. И ако темата ни е „Срещи с Божественото”, значи 
трябва да извършваме всички тези различни дейности, препоръчани в „Гита” в това 
настроение. Защо трябва да контролирам тялото си? За да срещна Бога. Защо трябва да 
постя в деня на Екадаши? За да срещна Бога. Защо трябва да споделям нектара, който 
съм получил? За да срещна Бога. Защо трябва да правя каквато и да било жертва в 
живота си? Единствено, за да срещна Бога.  

Факирите изтезават телата си, йогите се опитват да контролират умовете си. 
Монасите най-общо се стараят да следват определени религиозни правила. Виждате, 
ние хората имаме различни начини, различни средства да изразим готовността си да се 
доближим до Божественото. Но какъв е в края на краищата пътят на един бхакта? Не е 
изтезанието на тялото. Не е само овладяването на ума. Не е просто следването на 
някакви правила. А божественият трепет. Да! Това е пътят на един бхакта! Пълна 
посветеност. И не просто да се докосне до нектара, но да препие с него! Дори на 
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Екадаши – тогава взимаме двойна доза! Така че преданият има много специални 
начини да се доближи до Бога. Най-мощното нещо, което имаме в живота – това е 
нашата любов. Дори царят е под властта на любовта. Царят е много могъщ пред 
всичките си поданици. Обаче се покорява на своето внуче. И когато внучето поиска да 
язди „на конче” на гърба му, той ще се подчини. Могъщият цар ще стане конче за 
момчето. Как е възможно това? Възможно е единствено заради любовта.  

Така че контролът на тялото, контролът на ума, следването на набор от правила 
– всичко това е осъществено, ако следваме пътя на бхакти, бхакти-марга. Този е 
начинът да се срещнем с Божественото – себеконтрол, споделяне и дух на жертва.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
46. Молете се като Арджуна 

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Но тогава идва следващият въпрос – „По какъв начин искам да срещна Бога?” 

Кое Негово лице искате да видите? Замисляли ли сте се някога за това: „Ако срещна 
Бога, какво ще Му кажа?” Знаете онази история за старата жена, която събирала дърва. 
Товарът бил толкова тежък на раменете ѝ, че тя го оставила, за да отдъхне за известно 
време. И понеже наистина много ѝ било дотегнало, започнала да се моли: „Ох, Боже 
мой, моля Те, помогни ми да нося тези дърва!” Молитвите ѝ били толкова чисти, 
толкова искрени, че Господ се явил начаса. Той казал: „Моя скъпа дъще, знам, че си 
много вярваща и кротка. Затова каквото пожелаеш, ще ти го дам! Просто поискай нещо 
и Аз ще сбъдна всяко твое желание.” Тогава жената казала: „Можеш ли да ми 
помогнеш да вдигна отново товара на гърба си?”  

Затова бъдете умни! Бъдете подготвени! Ако Го срещнете: „Какво ще Му 
поискам? Моля Те, върни си ми бремето на живота? Искам си товара отново?” Или 
„Искам да Те следвам. Искам да дойда с Теб.” Учителите ще ви кажат: „Ако дойдеш с 
мен, и аз ще вървя с теб.” Пътят не е лек. Но компанията е добра. 

И така, какъв Бог искате да срещнете? Кой от Неговите аспекти? Нека се 
опитаме да намерим някои от тях в „Бхагавад Гита”. Там има толкова много начини, 
толкова много препратки как можете да срещнете Бога. Например, най-популярната 
глава, особено за незапознати, е Единадесета Глава. Мисля, че тя е най-малко любима 
на бхактите, защото там се описва вселенската форма. Какво можем да правим с 
такова вселенско видение? Но хората като цяло са удивени от него. Защо? Защото е 
такова отнасящо ума преживяване! То е отвъд всичко, което можете да си представите. 
Отвъд човешките способности. Визия за всички различни елементи, всички планети, 
всички полубогове – като откровение за космическото единство. И там също Арджуна 
видял победата на истината над илюзията. Може да се е случило на Екадаши, не знам.  

Това божествено величие е поразително. Ако искате да срещнете този аспект на 
Върховния, тогава се молете като Арджуна. „Моля Те, покажи ми, разкрий ми Своето 
божествено великолепие!” Но бъдете подготвени, защото ще го получите! А това 
видение дошло в повече дори на Арджуна. Въпреки че той е доста по-силен от нас.  

В случай, че искате да уловите Кришна по друг начин, това също е възможно. 
Друга характеристика, друг аспект на Кришна в „Гита” е учителят. Не като Върховен 
Господ, а като доброжелателен учител. Ако искате да срещнете Бога по такъв начин, 



тогава молете се като Арджуна: карпаня-дошопахата-свабхавах34 – „Аз съм объркан. 
Не зная кое е добро за мен, но моля Те, приеми ме като отдадена на Теб душа! И ми 
кажи кое е най-добре за мен.” Това звучи по-хубаво, а? По този начин ще получим 
помощта на Всевишния. Той ще ме научи кое е най-висшето благо за мен. А не просто 
някакво общо космично откровение. Какво мога да правя  с него? Бъдете практични: 
„Кажи ми, кое е най-добре за мен?” Обаче след това бъдете подготвени, защото ще го 
получите. Ще получите съвета кое е най-добре за вас. И то може да не е най-лесното 
според фалшивите ви разбирания. Но ще е много благотворно за вас. Глупавите хора 
биха приели онова, което е приятно за сетивата или удобно за тялото. Докато мъдрите 
ще приемат нещо, което е полезно за душата. Бъдете мъдри, приемете това, което ще ви 
послужи за вечността, за вашата вечна душа.  

Така че трябва да сме готови да се срещнем с божественото. Дали ще стане 
докато пътувате, докато сте на разходка в планината, или докато правите личната си 
джапа медитация; или домът ви изведнъж, ненадейно се превръща в духовния свят – 
това може да се случи всеки един миг. Бъдете подготвени. 

 
(следва продължение) 
 

 
47. Просяк за любов 

(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
 
И така, молете се както Арджуна се е молил. Но какво получил той след това? 

Може би очаквате учителят винаги да бъде много мек, много спокоен, много мъдър, 
много такъв, много онакъв. Имаме дълъг списък с очаквания: „Той трябва да ми 
обръща внимание,” и т.н. Но какво получил Арджуна след като признал: „Готов съм да 
се уча”? По много любезен начин Кришна му казал: „Скъпи ми приятелю! Ти скърбиш 
за нещо, за което интелигентните обикновено не тъгуват.” Какво означава това? „Ти си 
пръв глупак” – съвсем направо казано. Но Кришна е учтив Бог, затова казва „глупав си” 
по много мил начин.  

Ала това е, което ще получите, ако изразите готовността си да учите. Защо? 
Защото един истински учител никога не би пропуснал възможността да поправи 
вашите недостатъци и грешки. Какъв учител бихте искали? Такъв, който ще ви остави 
да се лутате в мрака, потулвайки недостатъците ви? Или такъв, който ще разсече 
илюзията, дори да е болезнено. Гуру не е необходим на тези, които искат да си останат 
тук. За тях е по-добре да не го следват и да не го приемат. Гуру е нужен на ония, които 
не желаят да остават тук. Които са готови да тръгнат, или поне искат да тръгнат. И след 
това, естествено, Кришна започва да обучава Арджуна в божественото познание.  

И така, в „Гита” можете да видите Кришна като свръхестествено, божествено 
същество. Можете да Го видите като учител, като водач. Можете да Го видите като 
философ, защото Той анализира и описва всичко перфектно. Но също в края на 
краищата ще видите Кришна като просяк. Защото през цялото време Той разкрива 
истинското си лице – дори когато иска да се представя за учител, за философ или за 
Бог. В края на всяка глава на практика какво казва Той? „Можеш да Ме уловиш чрез 
бхакти”. Например когато описва йога – различните видове йоги, пък различните 
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видове школи – какво казва накрая? Казва: „Сред всички тези различни видове йоги, 
най-добрият е който е много близко свързан с Мен в према, в преданост.”35 Дори и в 
края на Единадесета глава, космическото откровение, Той казва: „Но можеш да Ме 
познаеш какъвто съм чрез бхакти”36. По такъв начин можете да срещнете Кришна дори 
в „Гита” като просяк за любов, като просяк за вашето внимание. Защо Той споменава, 
че: „Посредством преданост, посредством обич можеш да дойдеш при Мен”, защо? 
Защото се нуждае от вашето внимание. Той така ви кани: “”Елате при Мен! Ако 
дойдете с Мен, и Аз ще вървя с вас”. 

И така, има толкова много различни начини, по които да срещнем Върховния – 
като Господ, като учител, като доброжелател. Но в крайна сметка можете да дойдете 
съвсем близо до Него и Той може да дойде съвсем близо до вас. А когато тази среща се 
случи – това е срещата с божественото. Това е победата на истината над илюзията. Това 
е ликуването на духа над материята. Това е денят Екадаши за преданите.  

Бъдете готови за срещите с божественото. Стремете се да следвате, да 
извършвате тези дейности: себеконтрол, споделяне и жертва. Но най-доброто, най-
висшето осъществяване на всички тези различни духовни дейности, учителите ни 
казват, че е кондензирано, обединено, слято в чистото възпяване на святото име. То е 
най-добрата жертва. То е най-добрият себеконтрол. То е най-доброто споделяне. А ако 
божественото се проявява чрез някой чист посредник, тогава е приложима песента на 
Нароттама Даса Тхакура, където той се моли на Шри Рупа Манджари: шри-рупа-
манджари-пада, сеи мора сампада/ сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа, 
което означава: „Лотосовите нозе на Шри Рупа Манджари – те са моята тапа, моят 
себеконтрол; те са моята врата, моите обети; те са моята мантра, моята медитация, и 
моята джапа, моето мантруване.” Така че това е съвършенството на всички тези 
духовни практики.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

48. По малкото може да се разбере за голямото 
(от лекция на Свами Тиртха, 30.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Манджари: Понякога човек чувства някакво по-фино откровение 

вътре в себе си. Как да разбере дали то е божествено или е нещо друго?  
Свами Тиртха: Има различни начини да се реши този проблем. Най-напред 

изучаваме какви откровения са имали другите? Как нашите светци са долавяли 
божественото? Какъв вид процес са следвали и какво са постигнали чрез него? Защото 
и в божествените откровения си има умение. Ако знаем, че например нашите светци, 
нашите предишни ачарии, духовните ни учители са следвали определен начин на 
живот, определен тип медитация и са постигнали определено божествено виждане, 
тогава това е някаква насока за нас. Разбира се, тяхното виждане, тяхното откровение 
си е лично тяхно. Но ако продължаваме да ги следваме, ние също можем да постигнем 
нещо.  

Затова най-напред изследвайте: каква е целта, какъв е пътят, каква е структурата 
на цялата тази духовна школа. Ако имате цялата тази интелектуална, богословска база, 
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тогава ще можете да се обучавате и да се наблюдавате: „Какво се случва, ако прилагам 
процеса?” Когато чистите предани възпяват светите имена: Харе Кришна, Харе 
Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе, те 
незабавно усещат божествен екстаз. А какво става с мен като прилагам процеса? Ще се 
случи и с вас, не се тревожете. Но когато и да ви споходи някакво по-малко или по-
голямо осъзнаване, можете да проверите, да го наблюдавате – дали съответства на 
онова, което сме чували, или е нещо уникално. По малкото може да се разбере за 
голямото. И ако се проверяваме за мъничките откровения, тогава когато ни се случи 
великото, най-висшето откровение, ще знаем, че е истина. Така можем да кажем, че 
първата стъпка е един вид теоретична подготовка, а втората стъпка е прилагането на 
практика. Предоставете се на експеримента.           

Има една много хубава история за това. Богородица се явила на три деца в 
Португалия. Две момичета и едно момче. Било доста странно откровение, понеже 
Богородица им се явила на 13ти май и казала на децата: „Всеки месец ще се появявам 
на тринадесети. Просто идвайте по този път отново – те били на полето, пасяли овце. 
Елате и другия месец, и ще ви кажа още нещо.” Другия месец те пак дошли и Дева 
Мария им казала: „Молете се на броеница.” На следващия месец те също дошли. 
Момиченцата били много послушни, особено при положение, че Дева Мария идвала 
при тях. Затова се молели много съвестно и отново имали божественото видение. 
Момчетата, знаете, понякога са малко палави, не са толкова послушни през цялото 
време. И докато момиченцата вече били в общение с Богородица, момченцето казало: 
„Аз не я виждам”. Тогава едно от момичетата рекло: „Разбира се, защото не се молиш!” 
Момчето веднага започнало да се моли и казало: „Да, сега и аз я виждам!”  

Така че проверявайте се. Ако действате, ще постигнете. Ако не правите нищо, 
почти сигурно е, че няма да постигнете нищо. Но защо казвам „почти”? Защото Бог е 
по-силен от вашата съпротива. Той може да се разкрие дори на тези, които не желаят. И 
това понякога се случва, като гръм от ясно небе – Той се разкрива дори пред ония, 
които не искат. Тогава какво да говорим за тези, които искат? Какво да кажем за 
светите царе и за великите предани в миналото, в бъдещето и сега, днес?  

Затова молете се, мантрувайте и ще видите, ще се срещнете. Може най-напред 
да ви споходи космическото откровение. Разбира се, то е нещо много, много висше. 
Ала по-късно може да се случи и някоя по-фина, по-съкровена среща. 
 

 
 

49. Той може да ни даде очи, с които да виждаме 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
Разбрахме, че можем да срещнем Кришна в „Бхагавад Гита” в различни Негови 

аспекти. Можете да Го срещнете като Върховния Господ в божествено видение. 
Можете да Го срещнете като учител и съветник. А можете да Го срещнете и като 
приятел. Вече говорихме за възвишените божествени откровения. За Бога като приятел 
ще говорим другия път. Какво остава за днес? Днес ще Го срещнем като наставник, 
като учител. Каква е функцията на един учител?  

Отговор: Да ни води и да ни показва неща, които не сме способни да видим.  
Свами Тиртха: Така е, той може да ни даде очи, с които да виждаме. Може да 

донесе светлина насред мрака. Учителят просто ще ни учи – при условие, че позволим 
това да се случи. Има много специален обмен между учителя и ученика, защото те 
обединяват своите сили. С какво допринася учителят? На първо място с божествената 
наука. В нашата традиция тя се нарича Брахман – „като Бог”. Това божествено знание е 



толкова свещено, толкова висше, толкова отвъд материалното битие, че бива считано за 
самия Господ – толкова е божествено. Това е приносът на учителя – истинският 
духовен учител донася връзка с божественото. В нашата традиция се казва, че на 
първото стъпало е самбандха, моята връзка – къде принадлежа. Това е, което ни дава 
той. Много пъти сме говорили, ако видите на улицата куче без каишка, знаете, че може 
да е опасно. Куче без господар. Ако има каишка, знаете, че принадлежи на някого. По 
същия начин, ако и ние имаме каишка, значи принадлежим на някого. Някой трябва да 
ни каже, понеже ние не знаем; мислим си, че тук ни е мястото. И така самбандха, 
нашата духовна божествена връзка, ни се разкрива.  

Следващото стъпало в наставленията е абхидея – какво да се направи? Щом 
принадлежа на Бога, тогава какво трябва да направя? А третото стъпало е прайоджана, 
перспективите. Ако мястото ми е там и ако направя това и това, какво ще постигна? 
Това е приносът на учителя.  

А какъв е приносът на ученика? Той или тя също донася нещо божествено – 
чистото, искрено търсене. Това е, което можем да донесем на учителя – ушите си, 
вниманието си. Гурудев казваше: „Най-напред трябва да научите, че трябва да 
внимавате по време на лекция”. Това би следвало вече да го знаем: на лекция трябва да 
се внимава. Но после той добави: „А след това трябва да разберете, че трябва да 
внимавате винаги.” Защото не само думите трябва да приемаме, а по-скоро 
настроението как да достигнем до Върховния. А това е тайно учение, то не е словесно. 
То по-скоро е отношение, визия, дух на служене. И за това ни е необходим много 
пречистен подход. Това е, което можем да донесем – своето искрено търсене.  

А невинната душа е много чиста. Често казваме, че в материалния свят ние сме в 
пропаднало състояние. Мисля, че заради предимно християнския светоглед, с който 
сме отраснали, имаме тази концепция за първородния грях. Колко пъти сте чували за 
този първороден грях, за първоначалното падение? Ала кой ще ни каже за изначалната 
ни чистота, за изначалната ни невинност? Тях също ги има. Като искри от духа, вие сте 
сияйни. Това означава, че по начало сте чисти. Така че в нашето искрено търсене, ние 
влагаме тази своя изначална чистота, тази първична невинност. В това е божественият 
принос на духовния ученик. И когато такова едно чисто намерение се срещне с шанса 
за духовна връзка, тогава може да се случи духовният обмен. По същия начин и 
Кришна разкрива себе си като учител, като наставник в „Гита”.  

 
(следва продължение) 

 
 

50. Желанието – езикът на човешките същества 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Обичайно когато бащите умират преди синовете си – това се нарича „мир”. 

Когато синовете умират преди бащите – това се нарича „война”. По същия начин, 
когато ученикът пита, а учителят отговаря – това се нарича мир. Когато учителят пита, 
а ученикът не може да отговори – това се нарича война, бедствие. И така, макар 
беседата „Бхагавад Гита” да се състои тъкмо преди битката на Курукшетра, нека 
разгледаме един много специален момент, когато цари мир. Когато ученикът пита, а 
учителят отговаря. Арджуна задава въпроса и Кришна ще отвърне.  

арджуна увача 
стхита-прагяся ка бхаша самадхи-стхася кешава 



стхита-дхих ким прабхашета ким асита враджета ким 
„Арджуна каза: „О, Кришна, Какви са признаците на оногова, чието съзнание е 

потопено в трансцендента? Как говори той и какъв е езикът му? Как седи и как 
върви?”37 

Много важен въпрос – как да разпознаем един светец? Какви са симптомите на 
пречистеното съзнание?  

„Върховният Господ каза: „О, Партха, когато човек изостави всички видове 
желания за сетивно наслаждение, възникващи от измислиците на ума, и когато умът 
му, пречистен по такъв начин, намира удовлетворение единствено в себето, тогава за 
него се казва, че е в чисто трансцендентално съзнание”.38 

Това е много значим стих. Главният признак е външен контрол и вътрешен мир. 
Сарва кама, всички желания възникват от неуравновесения ум. Вие изпитвате ли 
някакви желания? Разбира се, всички изпитваме. Защото желанието е необходима 
съставка на живота. Без този плам ние не можем да поддържаме тялото си. Така че, 
кама не е нещо чак толкова лошо. Може би само наполовина лошо. Кама, желанието, е 
езикът на човешките същества. Когато в нещо има страст, ние го разбираме, нали? 
Когато има голямо щастие или голямо страдание, този език е разбираем за нас! Ние, 
човешките същества, сме страстни. Какво да правим тогава? За щастие, имаме съвет.  

акамах сарва-камо ва 
мокша-кама удара-дхих 
тиврена бхакти-йогена 
яджета пурушам парам39 
Това е съветът. Акама означава „без кама”, когато нямате никакви страсти. Или 

сарва-кама, изпитвате всевъзможни желания. Или имате само едно желание за 
освобождение, мокша-кама – препоръката е: тиврена, жадно да служите с преданост на 
Бога. С такъв съкровен копнеж трябва да служите на Всевишния, пурушам парам. 
Всичко останало ще последва. Ако сте акама, ако сте йоги, отреченик – ще откриете 
своята кама, своята привързаност към Бога. Или ако имате сарва-кама, изпитвате 
всякакви желания, има два варианта. Или желанията ви ще бъдат удовлетворени, 
защото ако искате просто стъкълца, ще ги получите лесно; или ще изгубите всичките си 
желания, но не се тревожете, това не е истинска загуба. Или ако имате само едно 
желание – да постигнете съвършенство – то ще се сбъдне.  

 
(следва продължение) 
 

 
51. Духовна храна за душата 

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Всички желания, които може да ни отвличат от божествения път, идват от 

неуравновесения ум. Затова е нужно да успокоим ума. Да се успокои умът е много 
лесно. Не ми ли вярвате?! 

Хари Лила: Аз не съм намерила начин.  
Свами Тиртха: Все още. Овладяването на дишането е пряко свързано с покоя 

на ума. Защо казвам това? Когато страстта ви, гневът ви се възпламенят, вие си поемате 
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38 „Бхагавад Гита”, 2.55 
39 „Шримад Бхагаватам”, 2.3.10 



дълбоко дъх и започвате кавга с партньора. Познато ли ви е това усещане? Но ако 
можете да контролирате дъха, кавга няма. Ще има умиротворение на ума.  

Отвъд шегата, това е истина; ако можем да контролираме тези простички 
телесни функции, ще последва и контролът на ума. Затова трябва да осигуряваме на 
тялото чиста енергия. Чиста храна, чисти мисли, чист въздух, чиста вода – всичко това 
помага да пречистваме системата си. Когато имаме този основен контрол на комплекса 
тяло-ум, тогава е нужно да открием и вътрешното удовлетворение. Не просто да 
станете като статуи – неподвижни, без страсти, без нищо, без действия, без последици. 
Нуждаем се и от съкровено удовлетворение, от вътрешна пълнота.  

И тук се казва: атманй еватмана туштах40. Тушта, тушти е доволство, 
удовлетворение. А как да намерим удовлетворението на душата си? Можете и да го 
постигнете с материални средства? Съмнявам се. Душата е различна по категория. 
Душата е духовна, трябва да приложим духовна енергия. Затова е казано: атманам 
атмана – чрез душата можете да удовлетворите душата; чрез душата можете да 
достигнете до Свръхдушата. Докато се отъждествявате с тялото, ще се стремите да 
удовлетворявате разбирането си по материални начини. Обаче не можете да закусвате 
два пъти. Веднъж споменах това пред едни младежи и едно момче каза: „О, можем!” 
Но разбирате какво искам да кажа. Ако привнасяте още и още, това няма да ви донесе 
онова вътрешно удовлетворение. Трябва да сме достатъчно умни и интелигентни да 
намерим верния пък към съкровеното си удовлетворение. Атманам атмана – чрез 
душата можете да удовлетворите душата. Трябва да осигуряваме духовна храна за 
душата. Тогава ще дойде това тушти, този вътрешен покой, баланс, умиротворение.  

Стхита прагяс тадочяте – „този вид съзнание се нарича установено”. Прагя 
означава съзнание, състояние на ума; идва от корена гяна, знание. Прагя е прогресивно 
състояние на знание или съзнание. В Упанишадите е казано: прагянанам брахма41 това 
е една от махавакхите, великите сентенции на Упанишадите. Прагянанам брахма – 
„Съзнанието е божествено”. Тук е спомената същата дума прагя. Стхита прагя; 
стхита идва от стха, стха тиштатих на санскрит означава „Установен, който стои на 
едно място”. Гриха-стха – който стои у дома. Това означава, че сте установени, не 
тичате нагоре-надолу. Постоянни сте, стоите си у дома. И мисля, скъпи братя, че това е 
очакването на жените. Те искат мъжете винаги да си стоят у дома. Но понякога, мои 
скъпи сестри, оставете момчетата да потичат малко насам-натам.  

И така, стхита-прагя е установено съзнание. Когато умът ви не се щура насам-
натам, сканирайки цялата вселена, а можете да се съсредоточите върху целта си. 
Акамах сарва-камо ва мокша-кама42, само едно желание – за съвършенство. Такъв е 
отговорът на Кришна накратко. Но след това Той продължава да го описва в повече 
детайли.  

 
(следва продължение) 
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52. Мъдрец с устойчив ум 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
„Онзи, чийто ум не се смущава дори сред тристранните страдания, нито пък 

ликува когато има щастие, и който е свободен от привързаност, страх и гняв, се 
нарича мъдрец с устойчив ум”43. 

Първото, което се споменава тук – да си несмутен насред страданията – е 
трудно. При все това, историческите събития около появяването на Кришна от време на 
време ни разказват същата история. Яда яда хи дхармася гланир бхавати бхарата –
„Когато и да има упадък на религията, Аз ще дойда.”44 „Било в оригиналната си 
форма, било чрез Мои представители, Аз ще дойда.” Така че за нас съществува 
надеждата, че когато във вселената има проблеми, божествената помощ ще се появи. 
Затова даже да имаме тревоги, трябва да храним тази надежда: „Моят спасител ще 
дойде.” Именно по тази причина не ни притесняват чак толкова страданията или 
негативните влияния.  

От друга страна, да останем спокойни когато имаме някакъв успех или щастие – 
това е още по-трудно. Съгласни ли сте? Когато се случва нещо наистина хубаво, просто 
се наслаждавате на ситуацията, носите се на вълните на щастието и забравяте за 
реалностите в света. Не е ли така? Виждате ли, този учител знае много добре как се 
чувствате, как реагирате. Защото сте Негова енергия. Кришна знае много добре как 
функционирате. Затова казва: „Ако някой е способен да остава спокоен в страдание или 
щастие и е свободен от привързаност, страх и гняв, се нарича мъдрец с устойчив ум.” 

Три неща са споменати тук. Едното е привързаността. Обичайно ние действаме 
от привързаност. Ако имаме цел, тогава можем да работим. Ако имаме амбиция, можем 
да я осъществим. Ако сме привързани към плодовете, към резултатите, можем да се 
стремим към тях. Без значение дали са материални или духовни – едно и също е. И ако 
постигате целите си, сте щастливи и се наслаждавате на ситуацията. Ако не постигате 
целите си, сте нещастни. А като не можете да постигнете нещо, най-добрата линия на 
поведение е да го отхвърлите – за да покажете колко сте велики: „Не ми е нужно това!”. 
Искате голяма кола, обаче не може да я имате и затова казвате: „Големите коли не 
струват!” Бхога – да се наслаждаваш на ситуацията; а когато не можеш да получиш 
нещо, да го презреш, да го отхвърлиш: „Това не струва!” – тяга. Първо искате да се 
наслаждавате на живота – бхога: „Аз съм щастлив! Поне така си мисля. А когато 
всъщност не съм щастлив, тогава вече не искам да се наслаждавам и отричам този 
материален живот. Той е толкова калпав!” Отхвърляне, тяга.  

Не си мислете, че това е много лесно и е нещо за начинаещи. Трябва да сте 
способни да се усещате когато сте в тези крайности, бхога и тяга. Много силно искате 
да се наслаждавате; а ако не се случва, искате да го отхвърлите. Затова се казва: 
„Свободен от привързаност”. Да отхвърляш нещо е друг вид привързаност, негативна 
привързаност. Затова стремете се да намирате златния среден път. Защо правим 
духовните си практики? „Защото искам да се наслаждавам на плодовете на моето 
мантруване, и ако те не се появят след две седмици, захвърлям всичко?” Бхога и тяга, 
наслаждение и отричане - не! Златният среден път – когато сте независими от 
резултатите или от липсата на такива. Свободни от привързаност.  

Страх – познавате ли този стар приятел, страха? Понякога сме изпълнени със 
страхове. Когато виждате страховете на другите, много категорично заявявате: „Как 
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може да се боиш от такова незначително нещо?” Обаче когато се налага да се изправите 
срещу собствените си страхове, тогава другите ще ви рекат: „Стига де! Това е нищо!” 
Страх. Казват, че истински невинните не знаят що е страх. За себе си считам, че имам 
известно разбиране за страха. Така че моята невинност отдавна я няма. Имаме какви ли 
не страхове, фобии, панически кризи и т.н. В края на краищата има само един страх – 
това е страхът от смъртта. И понеже живеем в много технологична епоха, имаме и по-
високата степен – страх от живота.  

Но кое е лекарството за страха? В нашите писания се казва, че онези, които са се 
отдали, не изпитват страх. Пълна отдаденост означава „без страх”. Защо? Защото се 
радвате на вниманието и закрилата на своя дивен възлюбен Господ. Няма страх. И няма 
гняв. Гневът е когато страстта не е овладяна. Така че ако сме избавени от тези три 
неща: привързаност, страх и гняв, вътрешният покой ще дойде.  

 
(следва продължение) 

 
 



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗДАНИЯ 
 

1. Същината е в хармонията 
(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2015 сутрин, Лудащо) 

 
 

За да си помогнем да открием своята връзка с Бога, нека прочетем нещо за 
изначалните връзки, расите. Това е книгата на Шрила Рупа Госвами за науката на 
преданите вкусове. Тя описва различните качества на Кришна, а също и чувствата, и 
отношенията, посредством които Неговите предани са привързани към Него. В самия 
край последните глави са посветени на една много специална тема – смесването на 
раси.  

„Както вече бе описано, съществуват дванадесет различни видове раса или 
екстатични взаимоотношения с Кришна. Пет от тези раси са директни и са изброени 
като неутралност, служене, приятелство, родителска обич и интимна любов. Седем 
от расите са индиректни и са изброени като смях, удивление, галантност, 
състрадание, гняв, страх и ужас. Петте директни раси са вечно проявени във 
Ваикунтха, духовното царство, докато седемте индиректни раси вечно се проявяват 
и изчезват в Гокула Вриндавана, където Кришна играе дивните си забавления в 
материалния свят.”45 

Обичайно бхактите си мислят: „Има само пет раси”. Всъщност, ако са по-вещи 
във философията, ще рекат: „Има четири раси”, тъй като изключват неутралната. А тъй 
като намират изключително щастие в собствената си раса, те ще кажат: „Има само една 
раса – нашата”.  

Но тук разбираме, че съществуват пет основни и седем допълнителни раси. Онзи 
ден говорихме за атеизма. Затова трябва много точно да преценим коя е нашата раса. 
Омраза, гняв, страх, ужас? Това е атеизъм – да си ужасен от мисълта, че Бог 
съществува. Така че виждате, дори атеистите култивират раса, само че малко горчива. 
Моля ви, разберете ме правилно – дори второстепенните раси имат своето място в 
духовните взаимоотношения; но атеистът, който отхвърля Бога при всички положения, 
дори той по някакъв начин отразява второстепенните раси, защото се бои от тази тема.  

„Често в добавка към обичайната раса се открива присъствието и на някаква 
друга раса, като смесицата на тези любящи настроения понякога е съвместима или 
приятна, а друг път е несъвместима, неприятна. Следва научен анализ на 
съвместимостта и несъвместимостта при смесването на тези различни раси или 
любовни настроения.” 

Сега става интересно. И така, има многообразие от чувства. Има един основен 
цвят и най-различни отсенки и нюанси. Това е отразено и в модната индустрия, защото 
на зелена дреха не си слагате нещо синьо. Просто не подхожда – това е горчива 
смесица на раси. Трябва да култивираме своите чувства, да култивираме своите 
отсенки по правилния начин, за да се проявяват все повече хармония и красота – а не 
противоречащи си, врагуващи вкусове и елементи да се проявяват в живота ни. Тази 
хармония трябва да се проявява и в общуването с преданите. Или с нашия духовен 
учител, или с нашето мурти.  

И така, как да смесваме чувствата правилно? Какво знаете за науката на 
любовта? Нека научим нещичко от Рупа Госвами.  

„Когато в расата на неутралната обич (шанта-раса) се откриват следи от 
ужас или удивление, резултатът е съвместим. Когато примесени с тази неутрална 
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обич има проявления на интимна любов, галантност, гняв или страх, резултатът е 
несъвместим.” 

Това е ужасно – ако добавите малко ненавист или чувства на ужас към 
неутралността, това е хармонично. А когато добавите любов към неутралността – това 
е нехармонично?! Затова ние не подкрепяме неутралните чувства, защото как може да 
се постигне хармония в неутралността? Само с някакво усещане за страх, с 
антагонистични чувства – тогава е хармонично. А когато добавите малко капки любов, 
това е дисхармонично – толкова е ужасно! Нека прескочим на някоя друга раса. Може 
да намерите дълъг анализ, че ако добавите героични чувства или галантност към 
приятелството, това е добре; обаче само много специален тип галантност е уместна в 
любовните взаимоотношения. И тук се казва: „Екстазът на любовната привързаност, 
примесен със смях и приятелство, прави хармонична смес.” Ето и друга комбинация: 
„С екстаза на гнева в преданото служене, примес на състрадание или галантност е 
съвместим, докато смесица на смях, интимно единение или страх е напълно 
несъвместима.” 

Виждам, че сте уморени от анализиране на различните раси и може би сте 
изгубили червената нишка. Но изпитвали ли сте някога чувството, че „не мога да живея 
без този човек” и същевременно „не мога да издържам присъствието му”? Или пък 
обратното: „Не мога да понасям тази жена, но съм напълно влюбен в нея”? Сега 
разбирате нещичко за смесването на различните раси; понякога има противоположни 
чувства – омраза и изгаряща любов. Защо? Защото това идва от духовното небе. Какво 
можем да сторим, освен да анализираме много научно раса теорията?  

Това имам предвид – ако приемем, че в духовното царство Кришна има с 
преданите си многообразни и понякога примесени раси, не се изненадвайте ако 
понякога на тази планета земя, в личния ви живот, а дори и в живота сред преданите, 
доловите най-различни взаимоотношения и смесици. Затова моля ви, стремете се да 
прилагате заключенията на философията в ежедневния си опит. Но кое е същината – 
същината е в хармонията. Дори да имате някои противоречиви чувства, стига те да са 
хармонични, „противопоставянето усилва красотата”46. Ако успеете да се хванете за 
това сте много близо до съвършенството. Противопоставянето усилва красотата – това 
едно изречение е достатъчно за разрешаване на всякакви конфликти. Всички умения за 
справяне с конфликти са незначителни спрямо учението на Шридхара Махарадж. Той е 
най-добрият мениджър на конфликти.  

 
 
 

2. Субала идва сам 
(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2015 сутрин, Лудащо) 

 
 
„Следният пример съдържа смесица от екстатично приятелство и смях, 

разгледани съответно цялостно и частично. Когато Кришна видял, че Субала, в 
дрехите на Радхарани, мълчаливо се криел в сянката на едно красиво дърво ашока на 
брега на Ямуна, Той веднага скочил изненадан от мястото си. Виждайки Кришна, 
Субала се опитал да скрие своя смях като покрил бузите си.”47  

Виждате ли красотата? Виждате ли хармонията? Кой е този Субала? И защо е 
облечен като Радхарани? Не забравяйте, че Радхика е много красива. Но Субала е почти 
също толкова красив. Макар че е момче, приятел на Кришна, пастир, той е красив 
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почти като Радхика. И има много, много забавни случки с тях. Когато Радхарани не 
може да се срещне с Кришна, тогава Субала идва преоблечен, а Тя се преоблича като 
Субала. Те се заменят един-друг и правят какви ли не различни номера във Вриндавана. 
Но единствената причина за цялото това преобличане, разменяне и какво ли не е само 
да обогати раса, щастието от срещата.  

Когато Кришна на практика умира в раздялата с Радхика, Той изпраща Субала 
да намери начин да Я доведе, да измисли нещо. Субала лесно може да отиде. Когато 
той пристига в дома на Радхика, възрастните хора в семейството не се боят от него, те 
се страхуват само от онова черното момче. Тогава Субала предава на Радха вестта, че 
Кришна умира в раздялата: „Моля те, нека направим нещо!” И понеже толкова много 
си приличат един на друг, те бързо си разменят дрехите. Така Субала остава в дома в 
одеждите на Радхика, а Радхарани, преоблечена като Субала, се връща при Кришна. И 
тогава Кришна вижда: „О, това не е Радхика, Субала е сам. Той идва сам! Къде е моята 
Радхика!?” Той умира на място. Тогава преоблечената Радхика започва малко да дразни 
Кришна: „За какво Ти е притрябвала Радхарани? Защо не повикаш Чандравали – тя със 
сигурност ще дойде.” Но тогава Кришна казва: „Ако жадуваш за сладко мляко, каква 
работа ти върши малко вода?” Така когато Радхика най-сетне разбира, че Кришна Ѝ е 
достатъчно верен, Тя разкрива загадката.  

Така че, скъпи мои братя, макар в момента в тази стая да сме малцинство, не се 
учудвайте, ако понякога верността ви бива изпитвана. И че понякога ви дразнят. 
Винаги помнете, че това е сладко смесване на раса.  

Затова наш дълг е било то научно, било интуитивно да разберем, да открием 
своята раса, своя път към тази красива реалност – отвъд фактите и отвъд истините – да 
влезем в досег с Прекрасната Реалност.  
 
 

 
3. Очите на мрежата 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 
 

Да практикуваш духовен живот сам е хубаво; да имаш още един партньор е по-
добре; но да имаш много приятели е най-добре. Ние не просто вярваме в съвпадения, 
но искаме да виждаме божествената подредба всеки миг, във всяко действие, във всяка 
обикновена случка, която ни спохожда. Независимо дали тя е щастлива и лека или 
трудна и горчива, нека поддържаме едно и също виждане. 

Научили сме от нашите учители, светите ачарии, някои неща за чистото предано 
служене. Три думи са споменати тук: „чисто”, „предано” и „служене”. Всъщност тези 
три думи започват от края – от „служене”. Чистото предано служене започва със 
служене. А какво означава служене? Говорили сме, че то е равно на любов, на обич. 
Любов означава да служиш на другите. И ако служиш на другите, значи ги обичаш. 
Това уравнение е двупосочно. Въпреки всичко в наши дни „служене” звучи някак 
неловко. Освен когато другите ни служат – тогава ни харесва. Обаче ние да служим на 
другите? Не харесваме това. Ден след ден обаче ни се налага да служим на другите – 
било то на шефа си или на своето куче, ние служим на толкова много други същества. 
Ала в повечето случаи това е платено служене. То не е предано служене.  

Реалността в живота е, че сме свързани. Това е като мрежа – дръпнеш ли една 
нишка, цялата мрежа потрепва. И как наричате отворите между нишките на мрежата?  

Отговор: Очите на мрежата. 
Свами Тиртха: О, колко хубаво! Умът е като мрежа, като рибарска мрежа. 

Нашият ум е такъв – отворите в тази мрежа са много тесни, много малки. Затова всички 



незначителни неща и впечатления, които ни връхлитат, засядат в умствената ни мрежа. 
Ако, така да се каже, увеличим очите на нашата мрежа, тогава нищожните дреболии ще 
пропадат през нея. Духовно въздигане означава да уголемим дупките, за да пропада 
през тях маловажното. Но големите, значимите неща ще останат, ще бъдат съхранени. 
Това е духовен напредък – oставете незначителното да отмине. Както се казва: „Остави 
го,” но ако добавим нещичко накрая, ще стане „Остави го-спод!”, остави Господ да 
направи чудесата.  

И така, ако дръпнете една нишка от мрежата, цялата система се задвижва и 
можете да достигнете до всички. По подобен начин, ако нещо засегне ума ни, целите се 
чувстваме притеснени. Но същият принцип е приложим и във взаимоотношенията сред 
преданите. Или в един семеен кръг. Щом сме свързани, ние споделяме. Успехът на моя 
брат или партньор е и мой успех. А моят провал е провал и за него. Това е „моят” 
принос. Виждате ли, щом си принадлежим, щом споделяме този живот, това означава, 
че сме свързани. Настроението на служене свързва хората. Платеното служене също 
свързва хората, макар и по горчив начин. Но този специален тип служене, преданото 
служене, ни свързва по различен начин – когато отношенията ни не са мотивирани от 
себична изгода, но има само едно състезание: съревноваваме се как да си служим един 
на друг по-добре.  

И така, основното отношение е на служене, настроение на служене; 
окачественото или по-високото ниво е предано служене; а най-висшата степен е чисто 
предано служене.  

 
(следва продължение) 
 

 
4. Накъде си се запътил? 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Научили сме някои характеристики на чистото предано служене: 1) то е краят на 

всички страдания; 2) началото е на всичко благотворно; 3) донася вътрешно 
удовлетворение и щастие; 4) рядко постижимо е, уви; 5) отвъд освобождението е; 6) и е 
привлекателно дори за Бога.48 Сега нека разгледаме някои по-подробни обяснения от 
Шрила Прабхупад за тези характеристики.  

„Облекчение от материалните страдания. В „Бхагавад Гита” Богът казва, че 
човек трябва да Му се отдаде, изоставяйки всички останали ангажименти. Богът 
също дава и думата си, че ще защити такива отдадени души от последиците на 
всички греховни дейности.”49  

Сарва дхарман паритяджа мам екам шаранам враджа50 – всички останали 
занимания, минете отвъд тях. Дхарма означава дългът в човешкия живот. Надскочете 
дхарма, тези общи правила и отговорности. Мам екам – отдайте се само на Мен с 
еднонасочено внимание. Шаранам означава да приемеш подслон. Да приемеш подслон 
– това е като да си пристигнеш вкъщи. Много хубаво чувство.  

И така, пътят на дхарма трябва да бъде следван. Освен в един случай – когато 
напълно си се отдал на Божията воля. Докато не си способен на това, не изоставяй 
дхарма отговорностите – основните принципи на човешкия живот. Затова е казано, че 
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трябва да живеем в съответствие с принципите на дхарма, а да мислим и чувстваме в 
съответствие с принципите на раса – съкровената радост. Дхарма е подобаващият дълг, 
а раса е нашата изначална връзка с Всевишния.  

Но тук е споменато и че Бог, Кришна, ще ни предпази от греховни последици. 
Най-сетне тема, която разбираме! Чистото предано служене е толкова теоретично; 
греховните дейности са ежедневната ни практика. Но веднъж Гурудев ми сподели лоша 
вест – че някои от бхактите слушат някаква глупава музика. Бях удивен да чуя, че 
подобно нещо е възможно! С ужас попитах: „О, Гурудев, каква ще бъде последицата от 
това?” А той отвърна: „Това вече е последица.” Тогава проумях, че трябва да поизгладя 
разбирането си относно действие-последица.  

Но какви са тези греховни последици, какви са тези греховни дейности? Отново 
ли трябва да се сплашваме и самоизмъчваме с тази концепция за грях и вина? Да! Да, 
поизмъчете се малко. Защото за нещастие това е вярно. Допуснали сме много грешки. 
Списъкът ни е дълъг. И ако зависим от справедливия Бог, пътят на избавлението също 
би бил дълъг. Вие вярвате ли в Бога на справедливостта? Не, не сме поклонници на 
справедливия Бог. Искаме милостив Бог, който не пита откъде идваш, а се интересува 
накъде си се запътил.  

Нещо подобно съм чел в една книга, заглавието ѝ е „Оста на живота”. Когато 
пътниците срещат селяните, жената не пита: „Откъде идвате?”, а: „Накъде отивате?” И 
след това учителят изпитва всички ученици: „Спомняте ли си как протече срещата?” 
Някои от момчетата излагат различни идеи, но в крайна сметка учителят посочва: „Не. 
Тя ни запита за посоката ни, а не за нашето минало.” Така че независимо от дългия 
списък с извършени грешки, ние всички имаме равносметка, но въпреки това има пряк 
път пред нас към освобождението.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

5. Злоупотреба с енергиите 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Веднъж чух история за един човек, който имал преживяване близко до смъртта. 

В това много особено състояние на ума, той прекосил вселената и в края на краищата 
срещнал Бога. Богът поискал от него да му представи списък с греховете и грешките си. 
И той започнал да събира, така да се каже, официалните си грешки. Знаете, ако 
мъничко се вгледаме в себе си, можем да съставим такъв списък; така и той също 
направил своя списък. Ала когато го подал на Бога, Върховният бил много 
неудовлетворен. Той казал: „Не това, не това! Това не е сериозно. Но едно нещо не си 
добавил в твоя списък – че не си обичал дъщеря си.” Това бил единственият истински 
грях, едничката реална грешка, която посочил. И след това казал: „Затова се връщай! 
Обратно на планетата Земя!” 

Представете си себе си в такава ситуация: срещате Всевишния и трябва да 
изложите своя случай. Знаете, да срещнеш Бога е само на стъпка от пълното 
съвършенство. Защото Той може да те покани: „О, Мой скъпи синко, Моя скъпа дъще, 
колко хубаво, че дойде, ела, седни до Мен!” Обаче Той казва: „Връщай се!” Това е 
много тежко чувство. Но върнеш ли се, то е в различно настроение. Вече не си същият 



човек. Тръгнал си с дълъг списък, а се връщаш само с една задача – да поправиш тази 
единствена истинска грешка.  

В нашия процес какво е грях? Злоупотреба с енергиите. Най-общото и широко 
скроено обяснение за греховно действие – това е да прилагаш по-висш тип енергия за 
по-низша цел или на по-ниско ниво. Нашият живот е много свещена, много висша 
класа енергия. Нашата прана, жизнената ни енергия, е свята. Затова не бива да я 
пропиляваме по незначителни амбиции. Трябва да я прилагаме за най-добрата цел. Не 
използвайте, не пилейте безценния си живот в глупави дейности.  

Затова Кришна казва: „В случай, че има някакъв проблем, някакви негативни 
последици, ако се откажете от всички други ангажименти, за да служите на Бога – Аз 
ще ви защитя.” И моля ви, не забравяйте: понякога си мислим, че последствията ще 
дойдат по-късно, но може би това, което виждаме, вече е последица. Затова моля ви, 
поизмъчете се малко с чувство за вина – но не чак прекалено много. Не се фокусирайте 
върху грешките си; по-добре да се съсредоточим върху решението. Трябва да решим 
дали сме част от проблема или част от решението. И Рупа Госвами казва, че Кришна 
може да ни защити от всеки проблем. Затова ако се отдадем под тази божествена 
закрила, ще бъдем в безопасност.  

Това е по отношение на облекчението от материални страдания. Материалните 
страдания са последствие от някакви предишни грешни постъпки. А материалният 
успех е последствие от позитивни занимания – това се нарича добра карма; 
страданието е лоша карма. И така, какво искате: лоша карма или добра карма?  

Яшода: Никаква карма. 
Свами Тиртха: Умно. Защото карма означава окови. Добри или лоши – все са 

окови. И дори тези, които имат добра карма, така да се каже, могат да я профукат, 
могат да злоупотребят с добрата възможност. Така че трябва да станем 
трансцендентални, духовни спрямо кармичното ниво на действие-последица. Скочете! 
От лошите навици, от лошата практика скочете към добра практика.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

6. Най-висшата благотворна дейност 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
След това се казва, че чистата преданост е все-благоприятна. „Шрила Рупа 

Госвами е дал определение за благоприятност. Той казва, че истинска благоприятност 
означава действия за добруването на всички хора по света. Понастоящем групи от 
хора се занимават с благотворителни дейности, засягащи някое общество или 
държава. Прави се дори опит за помощ в световен мащаб под формата на 
Организацията на Обединените Нации. Но заради недостатъците на ограничения 
национален обхват, подобна обща добротворческа програма за целия свят на 
практика е невъзможна. Това чисто бхакти движение обаче е толкова хубаво, че 
може да донесе най-висше благо на целия човешки род. Всеки може да бъде привлечен 
от това движение и да почувства резултатите.”51 

                                                 
51 „Нектарът на предаността”, Гл.1 



И така, да се пропагандира духовната култура е най-висшата сред всички 
благотворни дейности. Защо? Защото това ще ни върне в изначалната ни позиция – а тя 
е да се радваме на Божията прегръдка. Изначалната позиция на душата е настроението 
на служене, на обмен. Не платено служене, а безкористно предано служене. В най-
добрия случай – чисто предано служене.  

Тогава то ще донесе щастие. Чистото предано служене ще донесе щастие. 
„Шрила Рупа Госвами е анализирал различните източници на щастие. Той е разделил 
щастието в три категории. Първата е щастие, извлечено от материално 
наслаждение; втората е щастие, извлечено от отъждествяване с Върховния 
Брахман; и накрая щастие, извлечено от чисто предано служене. В тантра-шастра 
бог Шива се обръща към жена си Сати по следния начин: „Моя скъпа съпруго, онзи, 
който се е отдал в лотосовите нозе на Говинда и по този начин е развил чисто 
Кришна съзнание, може с лекота да получи всички съвършенства, жадувани от 
имперсоналистите, а освен тях може да се наслаждава на щастието, постигнато от 
чистите предани.” Щастието, извлечено от чистото предано служене, е от най-
висш тип, понеже е вечно.” 

На практика всички останали видове щастие са ограничени – било то от времето 
или от обстоятелствата. Съществува и специален тип освобождение, което се нарича 
„не-вечно освобождение”. Много странно; очакваме освобождението да е вечно, нали? 
Но ето, има не-вечно освобождение – отиваш и после се връщаш. Това е като танц – 
една стъпка напред, две назад. Като хоро. Нарича се крама-мукти – освобождение 
стъпка по стъпка. Малко нагоре, малко назад, малко напред, малко назад… И също се 
казва, че тези, които пропуснат да обожават лично, да служат на Бога, дори да са 
постигнали един вид съвършенство, трябва да се върнат. Същевременно, даже да не си 
постигнал съвършенство, ако не забравяш за личното служене, можеш да се радваш на 
пълна благодат.  

Защото знаете, обикновено има разлика между процеса като цяло и 
постиженията. Например, някои хора извършват много аскетични духовни практики – 
за да постигнат окончателен покой, когато няма да трябва да правят нищо. Сега те са 
много дейни – за да постигнат бездействие. Изтезават себе си – за да намерят 
умиротворение. Но за преданите няма разлика между настоящите дейности и вечните 
духовни дейности. Така че внимавайте! Ако ежедневната ви практика е самоизмъчване, 
страдание и оплаквания – ще правите това и там във вечността. Защото Кришна казва: 
„Аз мога да удовлетворя Своите предани по начина, който им харесва.” Така че щом 
това е вашата садхана, ежедневната ви практика, Бог казва „Аз ще ви даря 
съвършенство в нея. Плачете днес – можете да плачете завинаги!”  

Затова трябва да сме много внимателни какво практикуваме ден след ден. 
Стремете се да пречиствате своята медитация. Това не е игра. Трябва да сме много 
качествени практикуващи, за да постигнем много качествено съвършенство. А въобще 
си нямаме и представа какви висши типове съвършенство ни очакват. Чистата бхакти е 
начало на всичко благоприятно. Това определено ще донесе щастие. А щастието от 
чистото предано служене е вечно.  

 
(следва продължение) 

 
 



7. Безценното семенце на предаността 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Чистото предано служене се среща рядко: „В подготвителния етап на духовния 

живот има различни видове отречения за постигане на себереализация. Ала дори 
изпълнителят на тези процеси да няма никакви материални желания, той пак не 
може да постигне предано служене. В това да се стреми самичък да постигне 
предано служене също няма голяма надежда, защото Кришна не е съгласен да раздава 
преданото служене на кого да е. Кришна лесно може да му предложи всякакво 
материално щастие или дори освобождение, но никак лесно не се съгласява да допусне 
някого в преданото служене към Него. В действителност преданото служене може 
да бъде постигнато единствено по милостта на чист предан. В „Чайтаня 
Чаритамрита” се казва: „По милостта на духовния учител, който е чист предан, и 
по милостта на Кришна човек може да достигне до нивото на преданото служене.” 
Няма друг път.”52  

И така, гуру-кришна-прасаде пая бхакти-лата-биджа – „По милостта на 
духовния учител и на Кришна, семето на преданото служене се засажда в сърцето.”53 
Колко красиво! И какво се случва като получим семенцето в сърцето си? Трябва да го 
отглеждаме, така че да порасне. Мъничкото нежно растение трябва да се пази, да се 
подхранва, да се полива, за да израсте и да пробие вселената. И най-сетне трябва да 
достигне до лотосовите нозе на Радха-Говинда, за да обогати красотата на 
Божествената Двойка. Това зрънце на предаността е много безценно за нас. Защото то 
не само ще добие листенца, но ще има и цветчета, а в края на краищата ще роди и 
плодове. А какъв е плодът от семето на преданото служене? Това е чистата преданост – 
най-вкусният плод на всички духовни дейности.  

Затова по милостта на Върховния Бог и на Неговия представител, духовния 
учител, ние се стараем да отглеждаме това зрънце преданост. Нима можем да сме 
такива глупци, че да отхвърлим благословиите на един чист предан? Да изтръгнем 
семенцето от сърцето си? „Вече не се нуждая от това семе, вече не ми е нужна тази 
мантра, вече не ми трябва твоята благословия”… Това е нещо рядко. 

„Редкостта на преданото служене се потвърждава и в тантра-шастра, 
където Бог Шива казва на Сати: „Моя скъпа Сати…” Виждате ли, това е толкова 
специално! Тук Шива говори, пък Сати, съпругата му, слуша. А какво се случва 
обичайно в едни семейни взаимоотношения?  

Отговор: Обратното. 
Свами Тиртха: Виждате ли, това е трансцендентално! Това е оригиналната 

версия – когато Шива говори, а Сати слуша. Значи, когато жената говори, а вие трябва 
да слушате – това е материално отражение на оригиналната ситуация, съжалявам да го 
кажа. И не знам дали е виц или истина, но двама мъже разговарят. Единият казва: 
„Знаеш ли, в нашия дом последната дума винаги е моя!” Приятелят му е много 
изненадан и пита: „Как така?” „Да, скъпа!”  Но нека се опитваме да се фокусираме 
върху оригиналната версия.  

И така, „Бог Шива казва: „Моя скъпа Сати, слушай! Ако някой е много добър 
философ, анализирайки различните процеси на знание, той може да постигне 
освобождение от материалното оплитане. Изпълнявайки ритуалистичните 
жертвени приношения, препоръчани във Ведите, човек може да бъде издигнат до 
                                                 
52 „Нектарът на предаността”, Гл. 1 
53 „Чайтаня Чаритамрита”, Мадхя, 19.151 



нивото на благочестивите действия и да се радва на материални удобства в живота 
до най-пълна степен. Но всички такива усилия трудно могат да дарят някому предано 
служене към Бога, дори и да прилага подобни процеси в течение на хиляди животи 
наред.”  

Макар да се казва, че е трудно и рядко да се постигне чисто предано служене, 
при все това е възможно. Следващият аспект на чистото предано служене е, че то 
надхвърля освобождението. От нашата традиция разбираме, че освобождението има 
различни степени: като например да постигнеш положение подобно на Бога; да имаш 
подобни телесни черти; да встъпиш в присъствието Му… Но чистата преданост не се 
удовлетворява с такива постижения, а иска да установи жива и любяща връзка с Бога. 
На нас не ни стига подобно постъпково освобождение, ние искаме най-висшето и 
окончателно решение на всички проблеми.  

Нитям бхагавата севая54 – постоянно, вечно служене на бхагавата. 
Предаността ще се утвърди в сърцето на предания като неоспорим факт. И тогава 
възлите в сърцето ще се развържат. Затова ние търсим такова решение, което ни сочи 
сияйната перспектива отвъд освобождението. Така че не се удовлетворявайте с някакво 
незначително освобождение. Има нещо повече, което ви очаква. Освобождението не е 
цел, то е страничен ефект. Може днес това да са само думи за вас, за нас, но то е много 
висш тип реалност.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

8. Сияйна тъмнина 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
И накрая, чистата преданост привлича Кришна. „Шрила Рупа Госвами е заявил, 

че преданото служене е привлекателно дори за Кришна. Кришна привлича всекиго, но 
преданото служене привлича Кришна.”55 И така, защо Кришна? Значението на това 
име е „черен”. Ако се случи да посетите Индия, ще видите името на Кришна на разни 
билбордове, например „Автомобилни гуми Кришна” или „Сарита Кришна”. Веднъж 
бяхме в Айодхя с Крипадхам и след цял ден дълго, изтощително пътуване, най-сетне 
пристигнахме в нашия хотел. Хотелът беше чисто-бяла мраморна сграда, а названието 
на тази бяла сграда беше „Хотел Кришна” – черният хотел.  

Така че понякога приемаме името Кришна в простичкото му значение като 
„черен”. Друго значение на „Кришна” е „привлекателен”. „Всепривличащ”. 
Привлекателен не само за някои, но за всички. Можем да кажем, че Той е Тъмният Бог. 
Защо тъмен? Защото истинските божествени тайни са скрити. Същевременно Неговият 
тъмен оттенък струи със специален тип тъмнина. Това е божествена, сияйна тъмнина. 
Не е обикновен материален мрак, а божествен мрак. И тази привличаща сила е 
безгранична. Мога да ви кажа, че това е истина; щом Той е способен да привлече дори 
мен, значи е възможно. И така, Кришна-нам не е някакво сектантско название, а това е 
най-висшата характеристика на Върховния Бог – Той е всепривличащ, най-добрият във 
всички отношения. 
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Но кое привлича тази всепривличаща, окончателна причина на всички причини? 
И защо именно Кришна? Веднъж неколцина риши, мъдри люде, отишли при твореца 
Брахма и му поставили няколко въпроса: „Молим, кажи ни, кой е Бог? Кой е 
Всевишният? Кой е господарят тук? Кой плаши смъртта?” Всеки се страхува от 
смъртта. Но кой е този, който може да уплаши смъртта? Това добри въпроси ли са? 
Мисля, че са много добри. „И кой е този, когото познаеш ли, узнал си всичко?” Това 
добър въпрос ли е? Много добър въпрос! Тогава няма да се залутваш в детайлите, но 
ще си свързан със същината. И накрая: „Кое кара света да се върти?”  

Считам, че това са много сериозни въпроси. „Кой е Върховният? Кой може да 
пропъди смъртта? Кой е този, когото познаваме ли, знаем всичко? И кое кара света да 
се върти?” Това е стандартът за качество на въпросите.  

И тогава Брахма започнал да дава отговорите. Как мислите, какъв бил отговорът 
на първия въпрос – кой е Бог, кой е Върховният? Той казал: „Кришна.” Кришна е 
Върховният Бог. Какъв бил отговорът на втория въпрос?  

Отговор: Кришна. 
Свами Тиртха: Да, умно; обаче Кришна по много специален начин. Кой аспект 

на Кришна? Кой може да пропъди смъртта? Кой е най-добрият начин да се произнесе 
името на Кришна? Това е Говинда. Говинда! От Говинда смъртта бяга. Тя не може да 
понесе присъствието на Говинда. Добре, вече знаете кой е Всевишният; вече знаете 
тайната на вечния живот – как да се избегне смъртта. Но тогава как да се постигне 
пълно знание – познавайки Него да познаваме всичко? Кой е това?  

Отговор: Кришна. 
Свами Тиртха: Кришна е, но по много специален начин. Не е Кришна в общия 

Му образ на всепривличащ; не е Говинда, който е като ваш приятел; това е Гопиджана-
валлабха – най-свидният възлюбен на гопите. Познавайки Него, ще знаете всичко. 
Защо? Защото става дума за любовните взаимоотношения, за божествената любов. 
Знаем ли това, знаем всичко. Това не са подробностите, а същината.  

Но последният, окончателният въпрос: „Кое кара света да се върти?” Вече не е 
Кришна. Сваха – жертвата. Жертвата прави света да се върти.  

Ето затова обожаваме Кришна – защото Той е всепривличащ. И Той е 
Всевишният; и един Негов аспект може да надмогне смъртта; а друг Негов аспект може 
да ви дари пълното знание. И затова сме готови да практикуваме жертва – защото това 
ще задейства цялата система. А коя е най-добрата жертва за настоящата епоха? Това е 
святото име – нама-ягя, харинама-санкиртан – това е жертвата за тази епоха.  

И така, „Кришна привлича всеки, но преданото служене привлича дори Кришна. 
Символ на преданото служене в най-висша степен е Радхарани. Кришна е наречен 
Мадана-Мохана, което означава, че е толкова привлекателен, че може да победи 
првиличането на хиляди Купидони. Но Радхарани е дори още по-привлекателна, 
защото Тя може да привлече даже Кришна. Затова преданите Я наричат Мадана-
Мохана-Мохини – която привлича този, който привлича Купидон.” 

Това са някои дребни, съвсем незначителни идеи какво представлява чистото 
предано служене. Не е просто служене, определено не е платено служене, а е предано 
служене и то на чисто ниво. То ще ви донесе всички блага, които можете да си 
представите – и много повече.  

 
(следва продължение) 

 
 



9. Не обяснение, а преживяване 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Въпрос на Крипадхам: Трябва ли да сме осъзнати за чистото предано служене 

или то е неосъзнато за нас? Какво е чувството когато сме близо до чистото предано 
служене? И ако може, моля те, да дадеш някои примери за чисто предано служене?  

Свами Тиртха: Дали сме осъзнати за чистото предано служене или всичко е 
неосъзнато за нас? Всъщност това са две нива в духовната реализация. Едното е тъй 
нареченото официално, предписано предано служене, садхана, когато съзнателно и 
преднамерено въвличаме всичките си телесни и умствени дейности в служене. Това е 
добре, много добре. А другата страна е спонтанният поток. Когато не задължително е 
добре обмислена структура: „Днес ще поднеса този и този тип служене, защото това ще 
ми донесе такъв и такъв резултат” и т.н. Но е като естествен поток.  

Мисля, говорили сме как тече олиото. Олиото тече по различен начин от водата. 
Водата, знаете, през цялото време подскача. Но когато сипвате олио, то се лее много 
гладко и непрестанно. По такъв начин трябва да поднасяме неспирното си, спонтанно 
привличане към лотосовите нозе – както тече олиото. Така трябва да тече влечението 
ни към божественото служене – чисто, сгъстено и гладко непрестанно да се лее. Ако 
запитате олиото: „Ти осъзнаваш ли как се изливаш или не”, то ще отвърне: „Не, не знам 
как го правя.” Олиото ще рече: „Идея си нямам. Такава ми е природата, аз така тека. 
Става от само себе си, не мога да го правя иначе.” По същия начин и ние трябва да 
достигнем до естествения спонтанен поток – непрекъснат и необясним. Докато имаме 
някакви обяснения, това е загубен случай. Все още сме на умственото ниво. Но когато 
нямаме обяснение… Нима можете да обясните любовта между човешките същества? 
Може да излизате с разни обяснения, но ще отегчите всички. Ако искате да обясните 
„Ромео и Жулиета” на хората, те няма да ви слушат. Защото ние нямаме нужда от 
обяснение на това! Нуждаем се от преживяване. А божественото преживяване е като 
волния поток на олиото на предаността.  

Но не се обезсърчавайте, ако не се чувствате като олио, ако понякога все още ви 
се налага да се принуждавате да се заемете с предано служене. Понякога подскачате 
като вода тук и там, бълбукате. Но олиото просто се лее. Бъдете търпеливи, и вашето 
време ще дойде. Дали осъзнато или спонтанно, нека отдадем себе си, нека поднесем 
тази толкова свещена енергия – живота си –  в божествено служене. Тогава няма да 
извършваме грешката на греховните дейности – да използваме по-висшия тип енергия 
за по-низши цели. Животът е даден на човешките същества, за да служат на Бога. Така 
че дали ще е съзнателно или неосъзнато, спонтанно – нека го направим!  

Каква беше втората част на въпроса? Как се чувстваме ако се доближаваме до 
чистото предано служене? Благодаря ти, но трябва да запиташ някой, който е по-близо 
до чистото предано служене.  

Кришадхам: Според простичкото ми разбиране, Гурудев, аз мисля, че именно 
такъв човек запитвам. 

Свами Тиртха: Веднъж в класическите времена на Пураните имало такъв 
случай. Имало един много устремен ученик. Той се обърнал към духовния си учител, 
след като практикувал години наред, и му казал: „Мой скъпи учителю, имам една 
молба към теб. Моля те, дай ми напътствие, какво е божествената любов!” Какъв 
специален миг! Нали, мислим си, че това е подобаващ въпрос. Но какво се случило? 
Гуру много се разстроил: “Защо питаш мен? Аз не знам нищо по този въпрос.” Дори 



още по-специален миг! Защото е казано в шастрите: тези, които твърдят, че знаят, не 
знаят; тези, които твърдят, че не знаят – те знаят. Но понякога става така, че тези, които 
казват, че не знаят, наистина не знаят; а тези, които казват, че знаят – наистина знаят. 
Енигматично! Казвам ви, много е сложно. Какво да сторим тогава? Нима можем да го 
проумеем чрез логика или интелект? Невъзможно! И както не бяхте удовлетворени с 
Бога на справедливостта, мисля по същия начин няма да сте доволни и от Бога на 
интелекта. Нуждаем се от Бога на милостта и чудесата. Това е, от което имаме нужда. А 
Шрила Шридхара Махарадж казва: „Пътеката на Кришна е изпълнена с чудеса. Така че 
бъдете готови за чудеса!” Каква покана!  

И знаете ли, когато учителят започне да храни ученика със своята лъжица – това 
е израз на този волен поток нежно, любящо внимание. Нима можем да го обясним? 
Нима можем да анализираме чувствата? По-добре да ги усещаме. Животът, духовният 
живот не е теория. Той е загадка, която да долавяме, да преживяваме, а не да говорим за 
нея! Нека я живеем! Това е възможно. Или поне не е невъзможно.  

 
 

 
10. Началото и края на азбуката 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 
 

 
 Продължаваме нашето четене от тази толкова важна книга – „Океана на 

бхакти-раса”. Какво очакваме от един океан? Да бъде голям. И още? Трябва да е 
дълбок; да е населен с животни; да е океан от нектар; да е потаен. И също да има вълни. 
Така че тази книга е разделена на вълни. Можете да видите какъв новатор е бил нашият 
Рупа Госвами. Той не просто следва шаблона да раздели книгата на глави, а на вълни. 
Едно от качествата на ваишнавата е, че е поетичен. Та нима бихме могли да опишем 
нектарния океан на бхакти-раса по хладнокръвен или скучен начин? Глави, под-глави 
и т.н – не, невъзможно! Трябва да са вълни! Виждате, че дори само от съдържанието на 
книгата можем да научим много.  

Нашите госвами, нашите учители са с много разнообразен характер. Един от тях 
много строго указва правилата, предписанията и всички необходими елементи на 
практиката. „Хари Бхакти Виласа” е като устав, като кодекс за поведението на 
практикуващия. Казвам ви, много е трудно. Там се споменава нещо от рода на това, че 
ако следвате варнашрама-дхарма в продължение на 25 000 живота без грешка, едва 
тогава можете да се квалифицирате да минете нататък. Според този стандарт ние вече 
сме имали 24 999 живота преди, и сега трябва напълно да се усъвършенстваме. 
Описани са също и всички подробности от ритуалистичната част на нашия процес; 
всички необходими качества на бъдещия ученик; какво е значението на посвещението и 
т.н. Виждате, че Санатан Госвами дава много детайлна информация за правилата и 
предписанията.  

После Рупа Госвами, който е друг от най-старшите сред госвамите; понякога 
той започва със съвсем простички напътствия. Като вачо вегам манаса кродха-вегам 
джихва-вегам ударопастха-вегам56 – тези, които са овладели речта, езика, гениталиите 
си имат качествата да бъдат учители. След това какви са необходимите елементи за 
практикуване на бхакти, като ентусиазъм, някакво знание, някакво отречение57. Или 
какви са характеристиките на взаимоотношенията между преданите, като обмен, 

                                                 
56 „Упадешамрита”, стих 1 
57 „Упадешамрита”, стих 3 



разкриване на мислите и т.н.58. И изведнъж след тази толкова основна информация, той 
бързо прескача на екстатичната тема да опише Радха Кунда: „Ако веднъж се потопиш 
в Радха Кунда, ще получиш екстатична према.”59 Какво означава това? Той да не би да 
е някакъв духовен тур оператор? Нима ако посетим Радха Кунда като туристи и скочим 
в нея ще получим према? Няма да получим. Трябва да имаме правилното отношение. 
Свещеното къпане пречиства не само тялото, но и финото тяло, където се съхраняват 
данните за кармичните действия и последици. Така че, за да бъдем пречистени и да 
получим нещо по-висше, трябва да имаме вярното настроение. Затова Рупа Госвами 
описва подготвителните стъпки, като контрол и практики, правила и забрани, и 
подобни неща. Но това за него е много трудна, самоналожена дисциплина – да говори 
за АБВ. Защото той иска да говори за края на азбуката. Той иска да разкрие тайните; 
ала за да ни разкрие тайните, иска да ни подготви да сме способни да ги получим. И в 
много други книги Рупа Госвами описва много есенциални въпроси. Както тук, в тази 
„Бхакти Расамрита Синдху”.  

Обаче нека вземем някой друг от госвамите. Да вземем някой младши –Джива 
Госвами, младежът. Джива Госвами е философ от много висша класа. Не само е 
красноречив оратор, убедителен в спора, но и много плодотворен писател. В случай, че 
имате някакви проблеми с философията, можете да се обърнете към него. Неговите 
прославени книги – „Сандарбхите” – са като сборници с най-съществени философски 
въпроси, дебати, аргументи и т.н. Той описва славата на „Бхагаватам”, обрисувайки го 
като най-големия авторитет сред писанията. И с тези философски аргументи защитава 
достойнството на своите по-старши учители и на цялата сампрадая.  

Да вземем друг госвами – Рагхунатх дас. Заглавието на една от неговите книги е 
„Вилапа Кусуманджали” – „Букет от цветята на раздялата”. Сега вече достигнахме 
връхната точка сред заглавията.  

И така, тези писания са много важни за нас. Тези книги съдържат не само много 
деликатна информация, но изключително фини проникновения в духовната реалност. 
Някои от книгите на госвамите можете да намерите онлайн в 21 век. Но други от 
книгите им са погребани във Вриндавана. Защото те са толкова възвишени, че 
последователите са решили да ги заровят, да запазят съдържанието им от широко 
разпространение. Има грантха-самадхи – гробница, в която са погребани книгите на 
госвамите. От това можем да разберем, че съществува много висша класа информация, 
касаеща нашия процес. Затова нека ценим книгите на Рупа Госвами по същия начин.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
11. Приемственост 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Нека поговорим малко за първите степени на предаността.  
„Трите категории предано служене, които Рупа Госвами описва в „Бхакти 

Расамрита Синдху” са изброени като предано служене на практика, предано служене 
в екстаз и предано служене в чиста любов към Бога.”60  
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59 „Упадешамрита”, стих 11 
60 „Нектара на предаността”, Гл. 2 



Мисля, че можем да спрем тук. И така, има три категории предано служене: на 
практика, в екстаз и в чиста любов. Понякога бхактите използват много възвишени 
думи. „Това е пълен екстаз!” Или „Какво беше това толкова специално усещане в края 
на киртана?” Или „Този прасадам не е раса, той е ручи – най-висшата възможна раса!” 
Така че понякога се изразяваме много възвишено, макар най-вероятно да сме на съвсем 
елементарно ниво в своята духовна практика. Ала все пак имаме надеждата, че след 
като на практика извършваме служенето си, ако достигнем второто ниво, тогава ще ни 
споходи пълният екстаз. Екстаз означава „да излезеш извън себе си”. „Да застанеш 
отвън” – ек-стасис61 – да си вън от себе си, да надминеш себе си. Когато съумеете да 
надмогнете ограниченията си – това е екстаз. Той не е резултат от някакво хапче, а е 
когато надхвърлите и най-високия предел на границите си. И в края на краищата най-
висшата степен е преданост в чиста любов към Бога.  

„Има множество подразделения във всяка от тези категории. Обикновено се 
разбира, че в категорията на преданото служене на практика има две различни 
характеристики; преданото служене в екстаз има четири характеристики; а 
преданото служене в чиста любов към Бога има шест характеристики. Те ще бъдат 
обяснени от Шрила Рупа Госвами по-нататък. В тази връзка Шрила Рупа Госвами 
намеква, че човекът, подходящ за Кришна съзнание или предано служене, може да 
бъде определен по специфичния си вкус. Той казва, че преданото служене е процес, 
който продължава от предходни животи. Никой не може да се заеме с предано 
служене, освен ако преди не е бил свързан с него. Например, да предположим, че в този 
живот практикувам предано служене до някаква степен. Дори то да не е 100% 
съвършено изпълнено, при все това, каквото съм направил няма да бъде изгубено. Аз 
ще започна отново в следващия си живот именно от точката, в която съм спрял в 
този живот. По този начин винаги съществува приемственост. Но дори и да няма 
приемственост, ако просто случайно някой се заинтересува от напътствията на един 
чист предан, той може да бъде приет и да напредва в преданото служене. При всички 
случаи, за тези, които изпитват естествен вкус към разбирането на книги като 
„Бхагавад Гита” и „Шримад Бхагаватам”, преданото служене е по-лесно, отколкото 
за онези, които просто са привикнали към умозрения и спорове.” 

И така, приемственост. За всичко си има причина отпреди. Но коя е първата 
причина? Защото, за да продължим нещо, трябва да сме започнали отнякъде. Как се е 
случил този първи момент?  

Хаягрива: Някакви сукрити62. 
Павитра: Добрият късмет да срещнем светец. 
Свами Тиртха: Има и една друга възможност – ако добием начално доверие. Не 

става дума за начална вяра, а за начално доверие. Всички тези фактори могат да 
помогнат на човека някак да влезе в досег. Нашите собствени усилия в добра посока, в 
саттвична посока; или по добра съдба може да срещнем някой чист предан; или 
отпреди сме натрупали някакви заслуги, някакви добри постъпки – сукрити – плодът 
на всичко това ще бъде, че ще можем да се захванем с духовен процес.  

Но защо е нужно толкова много да анализираме първоначалния момент? Шрила 
Прабхупада казва, че ако се давите насред океана и ако по добра съдба наоколо има 
кораби, и ако някой протегне ръка да ви спаси, нима трябва да анализирате: от кой 
кораб, каква ръка, кой я е протегнал и как се случва – просто я грабнете! Защото ако 
анализираме твърде много, ще се удавим. По-добре да сме спасени, отколкото умни.  

Обаче след това ние самите трябва да продължим. Веднъж започнали, никога не 
бива да се отказваме. В това отношение животът е дълъг и можем да се натъкнем на 
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неочаквани ситуации. Например, днес имате цялото позитивно и подхранващо 
обкръжение, за да практикувате духовен живот. Всичко ви е осигурено: Махапрабху е 
тук, сангата е тук, ашрамът е тук, вашият гуру е тук, джапата ви е тук, мъничката ви 
готовност да служите също все още е налице. Така че имате всички благотворни 
условия за практикуване. Но ако махнем някой от елементите в този списък: ако 
Махапрабху не е тук, какво се случва? Сърцето ви е разбито и умирате начаса; тогава 
как ще можете да практикувате? Или ако духовният ви учител напусне? Та той е 
нашето вдъхновение! Или ако сангата я няма? Оставате сами. Или ако няма ашрам? 
Или в крайна сметка, ако загубите желанието си? Има много трудни моменти в живота. 
Затова трябва да сграбчим възможността, докато я имаме. Не го приемайте за даденост.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

12. Саттвичната алтернатива не е достатъчна 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
От трите вида предано служене, нека поговорим за първия: „Практика означава 

да въвлечем сетивата си в някакъв определен тип работа. Затова предано служене на 
практика значи да прилагаме различните си сетивни органи в служба на Кришна. 
Някои от сетивата са предназначени за придобиване на знание, а други – за 
изпълнение на онова, до което сме достигнали чрез мисъл, чувство и воля. Така че 
практика означава да заемем и ума, и сетивата си в практическо предано служене. 
Съществуват предписани методи как да ангажираме ума и сетивата си по такъв 
начин, че нашето спящо съзнание на любов към Кришна да се пробуди, точно както 
едно дете може да се научи да ходи с малко практика. Онзи, който не притежава 
вродената способност да ходи, няма как да я придобие, колкото и да практикува. По 
същия начин, Кришна съзнание не може да бъде пробудено просто чрез практика. 
Когато пожелаем да развием своята вродена наклонност към предано служене, има 
съответни процеси, които щом приемем и започнем да извършваме, ще доведат до 
пробуждане на непроявената ни способност. Такава практика се нарича садхана-
бхакти.”63 

Садхана. Мисля, всички знаем много характеристики на садхана-бхакти. Често 
се подчертава колко важно е да се спазват всички правила, предписания и препоръки, 
които ни се дават. Защо? Защото ако сме съгласни по някои въпроси, по някои основни 
принципи в живота и ако ги следваме, тогава сме защитени. Ако сме съгласни по 
въпроса, че „Целта на живота ми е да постигна чиста преданост”, тогава на практика 
трябва да се съгласим, че ще правим всичко възможно да постигнем тази цел. Това е 
садхана. Една част от садхана е да се къпеш. Това не е целта. Целта на живота не е да 
взимаш душ всяка сутрин. Обаче без това, рано или късно ще замиришеш. Ако 
пречистваме тялото си, умът автоматично също се пречиства – поне до известна степен. 
И тогава с това чисто тяло и охладен ум е по-лесно да се концентрираме върху 
практиката си.  
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Така че цялата тази основна информация за ежедневните житейски нужди е 
предназначена да благоприятства практиката ни. По същия начин, храненето е много 
популярен навик в човешкия живот. Повтаряме тази практика по доста пъти на ден. И 
ако внимавате с какво гориво захранвате колата си, трябва да сте внимателни и какво 
гориво давате на тялото си. В Англия, например, повече от 20 000 човека сипват в 
колата си погрешно гориво – в дизелова кола слагат бензин или обратното. И някои 
двигатели работят, а други отказват да работят след такова шокиращо преживяване. Но 
това не е най-голямата грешка, която може да направи човек; веднъж чух, че някой 
сипал течност за чистачки в резервоара – това било тотална щета. Дори хората в 
сервиза били смаяни. Никога не били виждали подобно нещо.  

Така че ние допускаме грешки от време на време. Но трябва да сме внимателни в 
тези толкова елементарни неща – какво ядем. Защо да храним тялото си с неправилно 
гориво? И не е достатъчна просто една саттвична алтернатива. Защото и гълъбите се 
хранят много саттвично. Те ядат само зрънца, обаче не ги считаме за висш тип 
духовни авторитети. Или маймуната, например – тя се храни единствено с банани, но 
не е главният ачария. Така че просто саттвична алтернатива не стига; нуждаем се от 
осветена храна – тя е вярното гориво за тялото и за душата.  

Садхана-бхакти включва и определена ритуална част, например как точно се 
прави пуджа, как точно се мантрува. И е много важно да се изучат всички правила и 
практики – просто за да бъде най-напред овладяно дивото животно. После, когато 
добиете контрол над него, можете да продължите нататък с по-финото култивиране. 

Махадев: Гурудев, моят въпрос касае веганството, което е толкова популярно 
напоследък. Как ние, като ваишнави, се отнасяме към него?  

Свами Тиртха: Считам веганския начин на живот за саттвична алтернатива – 
което не е лошо в този смисъл. Но ние приемаме принципа на прасадам, осветената 
храна, за по-висш принцип. Просто да избягваш определени храни – това няма да те 
спаси. Но да бъдеш свързан в този божествен кръговрат на енергии чрез предлагане и 
приемане – това ще те спаси.  

А и какво да правим, като нашият скъп Кришна се е появил като краварче! Той 
обича масло. То Му е любимото.  

Така че ако някой иска да практикува вегански начин на живот, мисля, че трябва 
да го насърчим: „Действай! Това ще те пречисти на саттвично и кармично ниво до 
известна степен.” Но нека разбираме, че жертвата е по-висш принцип от диетата. И ако, 
така да се каже, жертваме храната си, това е по-висша практика от просто избягването 
на този или онзи тип храна.  

 
(следва продължение) 
 
 

13. Относно фундаментализма 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Всяко живо същество под магията на материалната енергия се счита, че е в 

ненормално състояние на безумие. В „Шримад Бхагаватам” се казва: В общия случай 
обусловената душа е луда, понеже се занимава с дейности, водещи до робство и 
страдание.”64  
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Веднъж срещнах един социолог и той искаше отговори на някои въпроси. 
Например, как е започнало движението, колко практикуващи има и т.н. – основни 
неща. Но след това постави и някои трудни въпроси. Цитира Шрила Прабхупада; 
попита: „Какво е мнението ви за следното фундаменталистко изказване: 
„Болшинството от човешките същества са безумци”? Понякога Шрила Прабхупада е 
казвал, че “90% от човечеството просто са луди.” „Това е твърде фундаменталистко!” 
каза този човек. Какво можех да му река? Отвърнах: „Ами, аз съм чел официалната 
здравна статистика. В нея се казва, че повече от 60% от населението на Унгария страда 
от някаква форма на умствено заболяване, като депресия и тем подобни. Така че 
остават още само 30%. Как така не считате официалната статистика за 
фундаменталистка? Да се твърди, че болшинството от населението на страната са луди 
– нима това не е фундаменталистко?! Извинявайте! Не сте разстроени от това, обаче 
когато един свят човек казва: „Ако пропускаш шанса си да бъдеш щастлив, значи си 
луд” – приемате това за оскърбително? Чакайте малко! Елате на себе си, недейте да 
гледате само думите! Стремете се да доловите същината, смисъла – защо той казва 
така.” Понякога, моля ви, вие също трябва да сте способни да защитите достойнството 
на нашия процес пред някакви глупави мнения.  

Но тук Шрила Прабхупада е дори още по-голям фундаменталист, той казва: 
„Всяко живо същество, омагьосано от материалната енергия – всичките са луди. 
Духовната душа в своята изначална позиция е радостна, блажена, вечна и изпълнена 
със знание. Единствено заради замесването си в материални дела тя става нещастна, 
временна и пълна с невежество. Това се дължи на викарма. Викарма означава 
‘дейности, които не бива да се извършват.” 

 
(следва продължение) 
 
 

 
14. Най-важното е да следваш 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 
 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 

„Садхана-бхакти, или практиката на преданото служене, може да бъде 
разделена на две части. Първата част са предписаните принципи. Човек трябва да 
следва тези различни предписани принципи по заръката на духовен учител или по 
силата на автентичните духовни писания и не може да става и въпрос за отказ. Това 
се нарича вайдхи, или предписано служене. Човек трябва да го извършва без да 
спори.”65 

Вайдхи-бхакти е като елементарна практика – когато започваме да се 
съгласяваме, когато започваме да приучваме себе си да казваме „да”. Това е обучителен 
процес, дълъг обучителен процес. Разбира се, нашият духовен учител също иска да ни 
говори за края на процеса, за края на азбуката, обаче трябва да започне от АБВ. Затова 
какво се случва? Той ще ви каже: „Ставай сутрин, идвай на лекция, мантрувай си 
кръговете, изчисти пода, обели картофи.” И вие покорно следвате, нали? Но рано или 
късно ще започнете да очаквате повече. „Чистя пода вече два месеца – защо не идват 
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екстатичните напътствия? Вече два месеца! Явно моят гуру е в грешка. Не ми дава 
екстатична информация. Нещо не е наред с този процес.” 

Не, садхана-бхакти е дълъг процес. И трябва да се научим да изпълняваме 
инструкцията, която е дадена. Защо? Защото само си представете, духовният ви учител 
идва и казва: „А сега изостави всичките си привързаности и се върни обратно при 
Кришна!” Можете ли да го направите? Едва ли бихме могли да изпълним подобна 
заръка. Ще отвърнете: „Съжалявам, имам работа!” или „Трябва да сготвя днес.” Така че 
не можем да направим това изведнъж, нуждаем се от обучение. Това обучение се 
случва като следваме практически инструкции: „Направи това, направи онова”. И ако 
приучим себе си да действаме, да изпълняваме, да следваме съвета, когато получим 
някоя по-сериозна инструкция, ще сме способни да изпълним и нея. Садхана-бхакти е 
като една по-лесна версия на бхакти, съобразена с пропадналото състояние на 
преданите. Така че ако си мислите, че садханата ви е твърде тежка за вас, не 
забравяйте, че това е леката част. Повече предстои.  

Баладев: Звучи оптимистично. 
Свами Тиртха: О, звучи реалистично. 
„Другата част на садхана-бхакти се нарича рагануга. Рагануга се отнася до 

степента, в която чрез следване на предписаните принципи човек става малко по-
привързан към Кришна и извършва предано служене от естествена любов. Например, 
на извършващия предано служене може да бъде заръчано да става рано сутринта и 
да поднася арати. В началото той върши това заради заповедта на духовния учител, 
ала в последствие развива истинско привличане. Привързан по такъв начин, той от 
само себе си се стреми да украсява муртите, да приготвя различни дрехи и да измисля 
различни планове как да извършва преданото си служене. И въпреки че е в 
категорията на практиката, това принасяне на любящо служене е спонтанно. И 
така, практиката на преданото служене, садхана-бхакти, може да бъде разделено на 
две части, а именно предписано и спонтанно.” 

Спираме тук за днес, защото трябва дълбоко да впишем в разбирането си, че 
садхана-бхакти се дели на тези две части: вайдхи и рагануга. И в двата случая най-
важното е следването. Да следваш стъпките на великите предани, махаджанох йена 
гатах супантха66 – религия означава да се върви по следите на махаджаните, 
великите авторитети в духовния живот. Трябва да сме внимателни, защото някой на 
много извисено ниво може да понася такива практики и дори трудности, които могат да 
са като отрова за начинаещия. А ако понякога чувствате, че следването на напътствията 
е като отрова за вас, не се притеснявайте, това е само първият вкус; по-нататък ще 
стане като нектар. Обаче ако чувствате нещо като нектар – бъдете нащрек!  

 
(следва продължение) 

 
 

15. Проект „Червеното хапче” 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Баладев: И във вчерашната, и в днешната лекция говорихте за 

лекарство. Разбрахме за всеобщото лекарство, което може да излекува страданията тук 
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и сега. Говорихме също и за хапчето, което не помага да се постигне екстаз. Уви, моята 
работа очевидно е да продавам лекарства от втория тип – дето не вършат работа… 

Свами Тиртха: Би трябвало да вършат работа в определена сфера.  
Баладев: Да, би трябвало. Обаче повечето от хората, както Шрила Прабхупад 

казва 90%, вярват в този тип лекарство, а сега разбрах, че те са луди. Въпросът ми е за 
практическите стъпки – как да балансираме, как да даваме повече от истинското 
лекарство? 

Свами Тиртха: Проект „Червеното хапче”, а? Трябва да правим разлика между 
работата си и мисията си; между нашата страст и нашата мисия. Работата ни е да 
поддържаме по правилен начин семейството си, да речем. Но мисията ни в живота е да 
служим на божествената цел. А как можем да служим на божествената цел? Като 
казваме истината на все повече и повече хора, например.  

Дали да ти кажа да повтаряш мантрата вишну вишну вишну над твоите 
лекарства? Защото как предлагаме сол? Да речем, в супата ви липсва сол; как можете да 
предложите сол на Кришна – Той не може просто така да яде сол! Ако сте гладни и 
лапнете сол, ще ожаднеете. Не, в такъв случай ние казваме: вишну вишну вишну – за да 
осветим солта и след това можете да я сложите в супата си. По същия начин, ако имате 
някакви продукти и повтаряте вишну вишну вишну, за да ги осветите, не се 
изненадвайте, ако след известно време 60% от населението затанцува в екстаз. Защото 
никога не знаем какъв ще е резултатът. 

Но сериозно на въпроса ти: по някакъв начин трябва да хармонизираме 
заниманията си с духовните си стремежи. И ако сме способни да генерираме някаква 
енергия в едната сфера, трябва да я използваме в другата сфера. Например, преди много 
години имаше един шампион по боди билдинг, който беше вегетарианец. Той 
генерираше много енергия, много внимание в едната сфера и го използваше, за да 
пропагандира една добра кауза – вегетарианството. По същия начин, ако можем да 
генерираме какъвто и да било тип енергия в работата си – например влияние, или 
доверие от страна на хората, или някакви ресурси – можем да прилагаме всичко това в 
духовен смисъл.  

Но принципът на прасадам е много силен. Той въздейства по много фин начин, 
обаче пречиства съзнанието толкова много, че хората започват да стават по-
възприемчиви. И ако в своята благотворителна дейност раздаваш, да речем, плодове, 
ако преди това ги предлагаш, хората ще могат да приемат прасадам. Това е много 
добра възможност за тях – да бъдат свързани по някакъв начин. И както разбрахме, те 
ще продължат оттам насетне.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

16. Въпросът е не в действието, а в начина на мислене 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Хаягрива: Понякога е много трудно да се следват дори прости 

инструкции, като например да се контролират сетивата. Препоръчано е сетивата да са 
заети в служене на Бога; така те от само себе си ще бъдат под контрол. При все това, 
като се вземе предвид, че ние имаме някакви светски ангажименти и не винаги сме 



заети в практическо служене, как да организираме живота си така, че винаги да сме 
съзнателни в овладяването на сетивата си? 

Свами Тиртха: Знаеш ли отците-пустинници в древната християнска традиция? 
Веднъж двама млади послушници се обърнали към възрастния наставник. Единият 
казал: „О, отче! Имам изкушения. Какво да направя?” Той отвърнал: „Скъпи синко, 
когато усетиш, че изкушенията идват, скрий се в килията си, залости вратата и стой там 
докато не си идат.” Момъкът бил много щастлив: „Вече ще бъда спасен от 
изкушенията, ще се крия в килията си зад залостените врати”. Тогава и другият младеж 
също рекъл: „Отче, и аз имам изкушения! Какво да сторя?” Отецът отвърнал: „Скъпи 
синко, когато си в килията си и почувстваш, че изкушенията идват, отвори широко 
вратата и ги пусни да влязат!” Момък бил смаян: „Но отче, ти каза на другото момче, че 
трябва да залости вратата, а на мен сега ми казваш да я отворя! Как така?” Отецът 
отговорил: „Да. Другият е слаб и трябва да се защитава. Но ти си силен и можеш да се 
бориш.”  

По същия начин, ако се чувстваме слаби, трябва много стриктно да се 
предпазваме, като следваме всички напътствия. Защото те ще ни защитят. Да следваме 
правилата и да сме под водачеството на учителя, на процеса, на божествените 
благословии – всичко това ще ни пази. При все това, понякога сме изложени на 
въздействията на външния свят. Какво да правим тогава? Не можем да си извадим 
очите, само защото наоколо има красиви жени. Нито пък може да сипете разтопено 
олово в ушите си, понеже пристигат лоши вести. Тогава какво да сторим? Намерете по-
добро занимание за сетивата си. Бъдете винаги свързани. И въпросът не е просто в 
действието, въпросът е в начина на мислене. Ако фокусът ни е: „О, това е мая, онова е 
мая!”, тогава съзнанието ни е насочено към мая. „Това е усмивката на дявола”; а защо 
не насочим вниманието си към нашия любим Бог? Всеки път, когато видите красива 
жена, спомнете си: „О, още една от прислужниците на Радхика.” Или пък: „Какво 
прекрасно творение на Бог!”  

Така че винаги има шанс да съзрем божествената искра в дадена ситуация. Може 
да виждате изкривеното отражение, да се отнасяте към него като към илюзия; или може 
да виждате есенциалната част, която е божествена. Това зависи от виждането ви. Но 
ако виждането ви е достатъчно пречистено, няма да гледате материалното отражение, а 
ще сте способни да съзирате изначалната духовна същина. И ако сме достатъчно заети 
в своето предано служене, няма да имаме много време за губене. А какво е мерилото за 
достатъчна заетост в преданото служене? Вечер просто да рухваш в спалния си чувал. 
Докато това не се случва, значи не сте достатъчно заети в духовно служене. И така, 
стремете се винаги да сте свързани с по-висшата реалност.  

Махадев: Гурудев, въпросът ми касае онези книги на госвамите – те буквално 
ли са заровени в това грантха-самадхи, за да не може никой да ги прочете и да 
спекулира върху тях?  

Свами Тиртха: Доколкото съм чувал – понеже не съм разравял това грантха-
самадхи – така че това е, което съм чул: че за да се съхрани смисълът на книгите, а 
също и за защита на практикуващите, за да няма вмешателство, те са заровени – да се 
запазят в тайна.  

Махадев: Но това означава ли, че са напълно недостъпни? 
Свами Тиртха: Не знам. Дори до някои от писанията, които са достъпни, аз 

лично не бих се докоснал. Мисля, че трябва да ги почитаме като много висше ниво на 
святост. И можем да сме сигурни, че каквото е необходимо за нашия духовен напредък, 
ще ни бъде разкрито, дори да е заровено в грантха-самадхи. Всяко нещо с времето си.  

 
(следва продължение) 



17. Недейте да отхвърляте - усъвършенствайте 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2016, сутрин, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Парамананда: Искам да запитам във връзка с чистото предано 

служене. Имам въпрос свързан с греха. Като четем „Шикшащака”, в четвъртия стих, 
където Махапрабху казва, че не желае жени, последователи, пари и слава, звучи като че 
Той споделя, че не изпитва привличане към тях. Възможно ли е и за нас да достигнем 
такова ниво да не бъдем привличани от тези страни на живота, и особено от по-
греховните им аспекти?  

Свами Тиртха: Да. Разбира се, че е възможно. 
Парамананда: Кога се случва това?  
Свами Тиртха: Кога се случва? Ако практикувате варнашрама-дхарма в 

продължение на 25 000 живота без грешка, тогава лесно се случва. Това е техническото 
решение. Или имам за вас пряк път. Защото в шастрите се казва, че има множество 
сложни правила и предписания, пречистващи процеси и какво ли не; но просто като 
служите с обич на духовния учител, който е толкова скъп на Кришна, всички резултати, 
които добивате с големи трудности посредством другите процеси – можете да ги 
постигнете с лекота.  

Веднъж чух от един Махарадж съвет в това отношение. Той каза: „Ако имате 
материални желания – опитайте се да им се наслаждавате!” Бях леко изненадан; но след 
това той продължи: „Защото тогава ще се опарите и много бързо ще ги изоставите.” 
Това е, така да се каже, тантричният метод – да взимаш толкова много, че да ти 
призлее.  

Все пак, ако някак просто пазим лотосовите нозе на своя духовен учител пред 
очите си; или в случай, че имаме някаква неприятност, незабавно визуализираме 
обожаемото си божество – къде е проблемът?  

И недейте да отхвърляте своята привързаност – усъвършенствайте я! Намерете 
по-добър обект на привързаността си. Спомняте ли си примера на Дханурдас. Той бил 
луд по красотата. Имал прекрасна съпруга. И специално очите на съпругата му били 
толкова красиви и пленителни, че той винаги искал да я гледа в очите. Знаете как 
вървят двойките в Индия – напред съпругът, а жена му го следва. Но ако вървиш пред 
красивата си жена с прекрасните очи, няма да ги виждаш. Затова Дханурдас винаги 
вървял заднешком – очите му винаги се взирали в очите на съпругата му. Толкова бил 
запленен и влюбен в нея. Така че ако си мислите, че имате някакви привързаности, те 
са съвсем аматьорски и незначителни. Щом не вървим заднешком, за да гледаме в 
очите своята съпруга, значи нямаме истинска привързаност.  

Веднъж Рамануджа Ачария се натъкнал на тази сцена – мъж върви напред 
заднешком и през цялото време гледа жената зад него – и си казал: „Какво е това?!?” 
Приближил се към Дханурдас и го попитал: „Може ли за момент! Какво става тук?” 
Дханурдас отвърнал: „Ами, виждате ли хубавите очи на жена ми – това е най-
прекрасното нещо и аз не мога да живея и миг без да ги гледам.” Тогава Рамануджа 
Ачария също погледнал жената и казал: „Хм, не е зле. Обаче аз мога да ти покажа нещо 
по-красиво.” Дханурдас бил поразен: „Това е невъзможно! Очите й са най-красивото 
нещо, което съм виждал!” Рамануджа го хванал за ръка и го отвел в храма на Вишну. 
Там имало изключително красиво мурти на Бог Вишну. Тогава Дханурдас казал: „Да, 
предавам се! Това е по-красиво от очите на жена ми. Ще стана ваш последовател.”  

Така че намерете си по-добър обект на възхищение.  



18. Точният наблюдател 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 

 
 

И така, научихме, че съществуват различни нива предано служене. Първото 
беше вайдхи-бхакти, или предано служене по правила и предписания.  

„Принципите на вайдхи-бхакти са описани и в „Шримад Бхагаватам”, където 
Шукадев Госвами напътства умиращия Махарадж Парикшит как да действа. 
Махарадж Парикшит се срещнал с Шукадев Госвами само седмица преди смъртта 
си; царят бил объркан какво трябва да направи преди да напусне тялото си. 
Множество други мъдреци също пристигнали там, но никой не могъл да му даде 
вярната посока. Шукадев Госвами го насочил по следния начин: „Скъпи ми царю, ако 
искаш да си безстрашен когато срещнеш смъртта си идната седмица, трябва 
незабавно да се заемеш с процеса на слушане, възпяване и помнене на Бога. Ако някой 
може да повтаря и слуша махамантрата, и винаги да помни Бог Кришна, той 
несъмнено ще бъде безстрашен пред смъртта, която може да дойде всеки миг.”67 

И така, тук се говори за един много специален момент. Предисторията е 
заплетена, но тъй или инак Парикшит Махарадж, който бил цар, бил прокълнат да умре 
след седем дни. Можем да си речем, че е бил късметлия, защото е знаел точната дата. 
Ние няма как да знаем датата на смъртта си. Веднъж някой ми каза: „Последните 30 
години от живота си ще използвам по такъв и такъв начин.” Но кой знае дали това е в 
бъдещето? Може 29 от тях вече да са изтекли. Така че ние никога не знаем кога ще 
настъпи този сетен изпит. Ала този цар имал късмета да знае, че след седем дни ще 
трябва да си отиде. А ако получим подобно послание – че съвсем скоро ще трябва да 
умрем – най-вероятно бихме искали да използваме времето си подобаващо. Затова цар 
Парикшит искал да разпита светците какво трябва да стори сега.  

Името тук също е изпълнено с дълбок смисъл, защото неговото име означава 
„Точният наблюдател”. Ние всички трябва да сме наблюдатели на собствения си живот, 
на ситуациите, които ни обкръжават, на перспективите, стремейки се да намерим 
същината. Парикшит означава „който има проникновен поглед”. При все това, в този 
момент той бил объркан. Виждането му не било ясно, затова той искал да задава 
въпроси. Значи, когато и нашето виждане е, така да се каже, замазано, трябва да 
питаме.  

Шукадев Госвами пристигнал на мястото, където царят очаквал съвет. Шукадев 
бил млад момък, почти момче. Въпреки всичко бил считан за най-големия авторитет в 
духовните теми. Това показва, че духовното издигане не е въпрос на време. Същото 
важи и за кръговете на преданите. Кой е извисен предан изобщо не зависи от времето. 
Защо? Защото Кришна харесва новодошлите. Той дарява целия ентусиазъм и 
благословии на чистите сърца. Затова и ние трябва да запазваме такъв начин на 
мислене. Спомняте ли си първия ден, когато срещнахте бхактите? Когато пристъпихте 
в ашрама? Когато за първи път вдъхнахте аромата на инсенс? Или вкусихте прасадам? 
Това са такива неописуеми преживявания! Всички изпитвахме такова вдъхновение, че 
„Има път към личното ми спасение! Има шанс за това!” Този начин на мислене трябва 
да съхраним. И е много благотворно да имате снимки от посвещението си. Защо? За да 
си правим колекция от свои снимки? Да имаме лична галерия, що ли? Въпросът не е в 
това. Но в тези благословени мигове сме много, много близо до истинската си духовна 
самоличност. Изначалното блаженство на душата сияе на лицето ви. Затова е много 
хубаво и полезно от време на време да поглеждате лицето си в онзи миг. А след това да 

                                                 
67 „Нектара на предаността”, Глава 2 



вземете огледало и да видите лицето си днес. Какво се е случило междувременно? „По 
онова време бях толкова радостен, сияех толкова много! А сега… сега сияя дори 
повече!” Това е, което трябва да запазим – тази първоначална чистота, това 
първоначално блажено състояние, което сме вкусили. Били сме въведени в реалността. 
Именно това чувство на новопристъпили трябва да съхраняваме през цялото време, 
постоянно. Тогава ще можем да запитваме подобаващо – независимо дали знаем, че ще 
си отидем след седем дни, или не знаем, това няма значение. Ще можем да задаваме 
правилните въпроси.  

 
(следва продължение) 

 
 

19. Златната възможност 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, цар Парикшит запитал Шукадев, който бил, така да се каже, по-млад от 

него. Главният му въпрос бил: „Времето ми изтича, какво е нужно да сторя?” Мисля, че 
това е много важен въпрос. Има теории, които предвиждат какво биха направили 
хората, ако знаеха точната дата на смъртта си. Някои казват, че при тези обстоятелства 
ще се опитат да се наслаждават колкото е възможно повече – поне да имат една хубава 
последна седмица. Но други твърдят, че един разумен човек би се стремял да намери 
отговорите на окончателните въпроси в живота: „Досега не съм имал възможност да 
отделя внимание на тази тема – нека го сторя сега.” 

 „Шукадев Госвами препоръчал на Парикшит Махарадж, че за да не се бои от 
смъртта, човек трябва да слуша, възпява и помни Върховния Бог Кришна по всякакви 
начини. Той също така споменал, че Върховният Бог е Сарватма, или Свръхдушата у 
всекиго. Кришна е назован също Ишвара, върховният управник, който се намира в 
сърцето на всеки. Затова ако по един или друг начин се привържем към Кришна, Той 
ще ни избави от всяка опасност. В „Гита” се казва, че всеки, който стане 
преданоотдаден на Бога никога не ще погине68. Да погине означава, че след като се е 
сдобил с тази човешка форма на живот, човек не напуска кръговрата на раждането и 
смъртта, и по такъв начин пропилява своята златна възможност. Такъв човек не знае 
къде ли ще бъде захвърлен от законите на природата.”69 

Сарватма – Свръхдушата на всички; и също Ишвара. Това са и двете 
характеристики на отдаването: да приемем, че Кришна е върховният закрилник и че 
Той поддържа всичко. Ишвара е като надзорник на всички елементи в творението. А 
Сарватма или атма у всички, Свръхдушата у всички, олицетворява божественото 
присъствие. Ако по някакъв начин чрез слушане, помнене, възпяване влезем в досег с 
този най-висш източник и надзорник на битието, тогава сме свързани с Него и сега, и в 
бъдещето, и във вечността. Ако обичате някого дълбоко и си спомните този човек, 
чувствате сякаш незабавно сте с него или с нея. Ако една майка чуе името на своя син, 
какво се случва? Тя започва да трепти: „Той ми е толкова скъп!” Особено ако е добър 
син. Ако е непослушен, може майката също да се разтрепери, обаче по друга причина. 
Или ако чуем името на духовния си учител, ние трепваме, нали? Сами преценете по коя 
причина. Но това означава, че сме свързани – посредством паметта, посредством името, 
посредством слушането – заедно сме сега, непосредствено, и във всякакви трудности. 
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Затова бхактите получават име, свързано било с Кришна, било с преданото служене 
или с преданите като цяло, за да се подпомогне тази връзка на паметта.  

Тази любяща свързаност и любяща памет е нещо много фино. Защото ако сме 
свързани, ще достигнем своята цел. Иначе пропускаме възможността. И толкова хубаво 
го е казал тук Шрила Прабхупад: „Пропускате тази златна възможност.” Сигурен 
съм, че тогава е медитирал върху Златния Аватар – „златна възможност”. Защото 
„Такъв човек не знае къде ли ще бъде захвърлен от законите на природата.” 

 
(следва продължение) 
 
 

20. Винаги помни и никога не забравяй 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Да предположим, че някой не насочи съзнанието си към Кришна в тази 

човешка форма на живот. Той ще бъде хвърлен в цикъла на раждане и смърт, 
включващ 8 400 000 биологични вида, и духовната му идентичност ще си остане 
изгубена. Човек не знае дали ще се прероди като растение, звяр, птица или нещо 
подобно, тъй като има толкова много форми на живот. Препоръката на Рупа 
Госвами да съживим своето изначално Кришна съзнание е по един или друг начин да 
насочим ума си към Кришна много сериозно и така да сме безстрашни пред смъртта. 
След смъртта не знаем накъде ще поемем, защото сме изцяло под контрола на 
природните закони. Единствен Кришна, Върховният Бог, властва над законите на 
природата. Затова ако със сериозност приемем подслон у Кришна, няма да се боим, че 
ще бъдем захвърлени обратно в цикъла на толкова много биологични форми. 
Искреният предан със сигурност ще бъде пренесен в обителта на Кришна, както е 
потвърдено в „Бхагавад Гита”.70 

Това е като главна мотивация за духовна практика – да подобрим живота си, 
своите стандарти. Стремете се да избегнете този капан на кармичния цикъл от раждане 
и смърт. Мисля, че това е добра мотивация, нали? Материалният живот е един вид 
ограничение; затова нека се опитаме да намерим начин да избягаме от този капан. В 
други шастри се казва, че каквото и местоназначение да изберете, възможно е да го 
постигнете. Ако искате да отидете на планетата на наслажденията, можете да отидете. 
Ако искате да идете при предците, можете да идете. Ако искате да идете в ада, може да 
идете. Ако искате да идете при Кришна, това също е възможно. Така че има множество 
градации на тези различни места. И в съответствие с нашия духовен вкус или 
пречистено, рафинирано разбиране, ще сме способни да постигнем своята цел. Ако има 
път навън от материалната джунгла, защо да влизаме навътре? Това разумно ли е? Не 
особено. Затова стремете се да намерите пътя извън този лабиринт.  

По такъв начин, чрез тази божествена връзка можем да надмогнем материалното 
оплитане. „Моят предан никога не е изгубен!”71 казва Кришна в „Гита”. Трябва много 
силно, непоклатимо да вярваме в това.  

„И в „Падма Пурана” е препоръчан същият процес. Там се казва, че човек 
винаги трябва да помни Бог Вишну. Това се нарича дхяна, или медитация – винаги да 
помниш Кришна, или Вишну. Казва се, че човек трябва да медитира с ум, установен 
върху Вишну.” Сега идва най-важното: „Падма Пурана” препоръчва човек винаги да 
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насочва ума си върху облика на Вишну посредством медитация и да не Го забравя 
нито за миг. Това състояние на съзнанието се нарича самадхи, или транс.”  

Знаете, има множество инструкции и правила за следване. Но това са двете най-
важни предписания: винаги да помним и никога да не забравяме. Затова слушаме за 
Неговите дейности. Затова възпяваме светите имена. За да можем някак винаги да се 
доближаваме до тази божествена същина.  

„Винаги трябва да се стремим да моделираме заниманията в живота си по 
такъв начин, че всякога да можем да помним Вишну, или Кришна. Дали човек 
съсредоточава ума си върху четириръката форма на Вишну или върху облика на 
двуръкия Кришна е едно и също. „Падма Пурана” съветва по един или друг начин 
винаги да мислим за Вишну, без да Го забравяме при никакви обстоятелства. 
Всъщност това е най-основният сред всички предписани принципи.” 

 
(следва продължение) 
 

 
21. Не система на разделение, а на обединение 

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Когато има заповед от някой висшестоящ да се прави нещо, едновременно 

има и забрана. Щом заръката е човек винаги да помни Кришна, забраната е никога да 
не Го забравя. В тази простичка заръка и забрана се намират в пълнотата си всички 
предписани принципи. Това принципно правило е приложимо за всички варни и ашрами 
– кастите и професиите в живота. Съществуват четири варни, а именно: брамини – 
свещенослужители и интелектуалци; кшатрии – воини и управници; ваиши – търговци 
и земеделци; и шудри – работници и слуги. Има също и четири стандартни ашрами, а 
именно: брахмачария – живот като ученик; грихастха – живот като семеен; 
ванапрастха - оттегляне; и санняс - отречение. Предписаните принципи не са само за 
брахмачарите, тоест само за безбрачните ученици, а са приложими за всички. Няма 
значение дали някой е начинаещ брахмачари или е сред най-напредналите санняси. 
Принципът постоянно да се помни върховният Бог и да не се забравя дори за миг е 
предназначен да бъде следван от всекиго без изключение.”72  

Тук получаваме информация за структурата на обществото – брамините са 
орденът на свещенослужителите; кшатриите са рицарите, и т.н. А вашето място къде 
е?  

Отговор: В ашрама. 
Свами Тиртха: В ашрама – обаче в кой ашрам? Ванапрастха, брахмачари, 

грихастха ашрам? Често задавам на университетски студенти въпроса: „Каква е вашата 
информация за класическата, традиционна система на обществено устройство в 
Индия?” „Кастовата система” – обикновено те знаят този израз. И обичайно всички 
отвръщат: „О, не, тя не е нещо хубаво! Изолира и разделя хората – това е нещо много 
лошо!” След като поговорим по темата един час и отново ги попитам: „А сега какво е 
мнението ви за тази система?”, те казват: „Ами, доста е добра!”  

Защо? Защото разкрива една различна визия за човешкото общество. Ние сме 
обучени да мислим за общество, изградено от индивиди: ако съберем достатъчно 
индивиди на едно място, те ще създадат общество. Затова западните учени достигат до 
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подобни дефиниции и заключения – че човешкото общество е организиран начин да 
унищожим самите себе си. Докато индийската система казва: не, обществото не се 
прави от индивиди, а се предопределя и дава от Бога. Голямата структура е дадена и аз 
съм една малка частичка от тази голяма структура; а не, че ние, малките частички, ще 
формираме голямата структура. Защото в западния начин на мислене сме привикнали 
към този възходящ процес – от малкото вървите към голямото. И съжалявам да го кажа, 
но това в основата си е материалистичен светоглед. Тогава много лесно може да 
стигнете до извода, че калта, малкото нещо, започва да изпитва чувства, което е 
голямото нещо. Тоест, материята ще произведе живот – а двете са несъвместими! 
Докато източната визия гласи, че голямата структура е дадена, тя е сътворена от Бога, а 
вие сте част от тази голяма структура – това е низходящ процес. Съществува животът, 
като свещен принцип, и той може да се прояви и на тази планета Земя.  

По същия начин, кастовата система, например, не е система на разделение, тя е 
система на обединение. И ние също трябва да намерим своето място в тези категории. 
Всъщност има, така да се каже, материална или светска варна-ашрама, а има и дайва, 
божествена варна-ашрама система. Мисля, че първата е очевидна: вие притежавате 
определени способности, определени качества и чрез тях принадлежите на една или 
друга категория. Но нима тези външни обозначения касаят самите нас, като души? 
Може да кажете „не”. При все това виждаме, че бхактите също имат най-разнообразни 
качества. Някой е добър организатор; не бива да казваме, че е той страстен тип, тъй 
като е посветил живота си в служба на Бога. Така че той не е просто страстен, а е 
божествено страстен. Или ако някой има научен или ритуален подход, не можем да 
кажем, че той е просто брамински тип; не, той е брамин по божествен начин. Защото 
преданото служене е добавено към качествата – това ги прави божествени. И има едно 
качество, което всички ние споделяме. Какво стои в края на имената ни? Дас, даси – да, 
ние сме божествените шудри. Ние всички споделяме това качество – да сме ако не 
способни, то поне готови да служим. Това трябва да е основополагащото ни качество. 
Пък сетне можем да намерим съответстващото си място в тази структура.  

 
(следва продължение) 
 
 

22. Да отговаряш на стандарта, а не просто да претендираш за титлата 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„В Единадесета Песен на „Шримад Бхагаватам”, Чамаса Муни, един от 

деветимата мъдреци, които дошли да напътстват цар Ними, се обърнал към него по 
следния начин: „Четирите обществени подразделения, а именно брахмани, кшатрии, 
ваиши и шудри, са произлезли от различни телесни части на вселенската форма на 
Върховния Бог.”73 И така, как се случило това? Брахманите са представители на…?  

Отговор: Устата. 
Свами Тиртха: Устата, да… По-точно главата. И вие сте прави, на главата има 

определени отверстия, и едно много важно от тях е устата. А какво правите с устата? 
Говорите и се храните – това е функцията на устата. Затова трябва да сме внимателни 
какво влиза и какво излиза от устата, тъй като то има ефект. Значи ако ядете недобри 
неща, това ще оказва влияние на ума ви; и тогава онова, което ще излиза от устата, 
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също ще горчи. Затова се казва, че да нахраниш брамин е все едно да поднесеш в 
жертвения огън нещо на Бога. И затова трябва да слушаме ученията на брамините, 
защото те олицетворяват главата на Бога.  

Кшатриите произлизат от ръцете Му. Каква е тяхната функция?  
Отговори: Да поддържат дхарма. Да взимат и да дават. 
Свами Тиртха: Да. И да защитават. А също да поднасят храна в устата. Значи 

да събират, както казахте, и да дават, да дават на брамините – да служат на цялата 
система.  

Третата група са ваишите. Те произхождат от корема. Тяхната функция в 
действителност е да осигуряват енергията на цялата обществена структура. Както 
вашият стомах е способен да смила всичко и по такъв начин да обезпечава енергия за 
цялото тяло. 

И накрая, откъде произлизат шудрите? От нозете. И каква е тяхната функция? 
Да довеждат цялото тяло на правилното място и по такъв начин да служат. Но източник 
на всички тях е божествената вселенска форма – Господ. Така че те са на едно! Те си 
помагат един на друг.  

Можете ли да живеете без крак? Трудно, но е възможно. А можете ли да живеете 
без глава? Не, невъзможно е! Затова браминът е най-важният в цялата структура. 
Защото той е главата, той задава посоката, той напява молитвите, той мисли за Бога и 
борави със свещената енергия, със свещената част на обществото. Кшатриите трябва 
да се грижат за светската сила. Първото е свещената сила, второто е светската сила. 
Третата група се грижи за икономическата сила, а четвъртата отговаря за физическата 
сила. И ако те си служат един на друг, всичко ще процъфтява. Това не е въпрос на 
привилегия. Защото трябва да си квалифициран брамин, трябва да си квалифициран 
кшатрия, трябва да си квалифициран шудра – да отговаряш на очакванията, а не 
просто да претендираш за някакви титли.  

Спомняте си историята, когато един младеж отишъл при един гуру да бъде 
приет за ученик. Гуру казал: „Скъпи сине, много хубаво, че си дошъл. Обаче знаеш ли, 
аз приемам за ученици само брамини. Ти към коя класа принадлежиш? Кой е баща ти?” 
Момъкът отвърнал: „Не знам. Познавам само майка си, нямам баща.” Учителят казал: 
„Добре, скъпи сине, тогава иди при майка си и я попитай кой е баща ти.” Понеже 
обикновено ако бащата е бил брамин, най-вероятно и ти ще станеш брамин. Защо? 
Защото крушата не пада по-далече от дървото. И така, момчето се върнало вкъщи да 
пита майка си: „Скъпа майко, отидох при гуруджи и той ми каза така и така… Та, кой е 
баща ми?” Но майката рекла: „Ами… виж, по времето, когато те заченах, аз познавах 
не само един мъж, а повече.” Разбирате, това е малко неловко, дори в нашите общества 
в 21 век, нали? Какво да говорим за класическа Индия със строгата ѝ обществена 
кастова система и структура! Поставете се на мястото на младежа: на следващия ден 
трябва отново да идете при бъдещия си духовен учител. Той попитал: „И така, мой 
скъпи сине, кой е баща ти?” Момъкът отвърнал: „Скъпи учителю, не зная кой е баща 
ми, защото…” и разказал цялата история. Тогава какво рекъл гуру? „Много добре, мой 
скъпи сине. Ще те приема. Не заради потеклото ти, а защото притежаваш качествата на 
брамин – казваш истината.”  

Така че такъв тип посрещане на стандартите се очаква от всеки, който е част от 
тази дхарма структура. Тогава си квалифициран член на тази структура. Ние също 
трябва да намерим своето място. И трябва да ценим най-доброто качество на един 
ваишнава – а това не е ритуалистичното или научно разбиране на теологията, не са 
героичните качества да организира или да се бори, не е умението му да борави с 
парите, не е и качеството да е просто физически силен – а е готовността му да служи, 
неговата посветеност. Гурудев казваше, че ако имаме преданост, дори недостатъците на 



човека се превръщат в украшения. Толкова е красиво! Какво имам аз? Само един дълъг 
списък с недостатъци. Ако добавя мъничко преданост към този списък, те могат да 
станат украшения.  

По такъв начин можем да встъпим в божествената обществена структура. А 
каква е целта на тази древна, традиционна обществена структура? Удовлетворението на 
Върховния Бог Вишну. Тъй като всички различни групи произхождат от Неговото 
божествено космическо тяло, всички членове на това общество са упълномощени да се 
завърнат у дома, при Бога.  

 
(следва продължение) 
 

 
23. Да намерим своето място 

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„По подобен начин саннясите са произлезли от главата, ванапрастхите от 

ръцете, грихастхите от кръста, а брахмачарите от нозете.”74 
Какъв е браминът? Браминът е учителят на всички кшатрии, на всички ваишии 

и на всички шудри. А какъв е санняси? Санняси е учител дори на брамините. И тогава, 
както ви казах, трябва да намерим и своето място в тази структура. Кой е най-горе? 
Санняси; значи „Аз трябва да стана санняси! Защото искам да съм най-горе.” Това ли е 
правилният начин да открием своето място? Не е, разбира се. Не е достатъчно да носиш 
оранжева роба. Трябва да имаш вътрешното настроение на независимост. Или пък за 
грихастхите: не е достатъчно да имаш способността да правиш деца; трябва да станеш 
истински глава на семейство. Също както и всички останали социални групи – и те 
трябва да се квалифицират.  

„Тези различни обществени подразделения и степени на духовен напредък 
трябва да бъдат разбирани във връзка с качествата. В „Гита” е потвърдено, че 
четирите обществени и четирите духовни подразделения са създадени от самия Бог в 
съответствие с различните индивидуални характеристики. Както различните части 
на тялото извършват различни видове дейност, така обществените и духовните 
подразделения също имат различни видове дейности в зависимост от квалификацията 
и позицията си. Целта на всички тези дейности обаче винаги е Върховният Бог и 
както е потвърдено в „Гита”, Той е най-висшият наслаждаващ се. Така например 
работата на брамина, който е роден от главата на Върховния Бог, е да преподава 
трансценденталния звук на Ведите, шабда-брахман. По подобен начин кшатрият 
трябва да защитава хората от издевателствата на мая. Ваишите са предназначени 
да произвеждат земеделска продукция, с която да търгуват и да я разпределят. А 
работническата класа е предназначена да помага на по-висшите класи чрез физически 
труд. По такъв начин цари пълна кооперация и духовен напредък сред всички различни 
подразделения на обществото. А когато няма подобна кооперация, членовете на 
обществото пропадат. Такова е положението понастоящем в Кали Юга. 

Бог Кришна напътствал Уддхава, че следвайки инструкциите за социалните и 
духовните подразделения на човешкото общество, човек може да удовлетвори 
Върховния Бог. А в резултат на такова удовлетворение, цялото общество получава 
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всичко необходимо в живота в изобилие и без трудности.” И така, ключът към успеха 
в живота е правилното съзнание на всички участници в обществото.  

„Кришна казва: „Мой скъпи Уддхава, всички хора са заети с дела. Ако чрез 
резултата на кое да е такова дело те Ме обожават, автоматично стават много 
щастливи в този свят, както и в следващия.” В движението бхакти е толкова хубаво, 
че дори няма нужда да се определяш като брамин, кшатрия, ваиша или брахмачари, 
грихастха и т.н. Нека всеки е зает с настоящата си професия. Просто нека обожава 
Бог Кришна с резултатите на своите дейности. Това ще хармонизира цялата 
ситуация и всеки ще бъде щастлив и съвършен в този свят.”  

Махапрабху е казал: „Аз не съм брамин, не съм санняси, не съм това или онова. 
Аз съм слуга на слугата на слугите на Бога.”75 Така че ако искаме да намерим своето 
място в тази структура, това е моето предложение. Нека всички да станем слуги на 
слугите. Защо? Защото добрият слуга винаги е свързан със своя господар. Той не може 
да живее без господаря си. Това не е материалното служене, където определено искате 
да живеете без своята служба и без шефа си, понеже сте задължени да го вършите. 
Когато има принуда, ние мразим господарите си, мразим да слугуваме, не харесваме 
тези неща. Нека превърнем това в духовна практика – където ценим учителите си, 
където ни харесва да сме слуги, където тези дейности ни се нравят и ги извършваме с 
радост.  

Това е божествената варна-ашрама – божествената социална и духовна 
структура. Висшият източник на тази структура е божествен. И висшата ѝ цел също е 
божествена. Ако нещо произхожда от Всевишния, то ще ни помогне да открием своя 
път обратно към дома, към този изначален източник. Ако нещо е произлязло от калта, 
ще ни помогне единствено да се върнем в калта. Животът идва от живот, съзнанието 
идва от съзнание и любовта идва от любов.  

 
(следва продължение) 
 

 
24. Безкористно и непрекъснато 

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 

„В „Нарада Панчаратра” се описват регулиращите принципи на преданото 
служене. Всички действия, разрешени от разкритите писания, чиято цел е 
удовлетворението на Върховния Бог, се приемат от светите учители за предписани 
принципи на преданото служене. Ако някой редовно извършва такова служене към 
Бога под ръководството на автентичен духовен учител, той постепенно ще се 
издигне до нивото на чиста любов към Бога.”76  

Въпрос на Парамананда: Ако разбирам правилно, Шрила Прабхупада казва, че 
служенето на духовния учител може да помогне на човек да развие своята преданост. 
Опитвам се да проумея какво означава, че бхакти, предаността е ахайтуки, 
безпричинна. Бихте ли ми дали моля някои насоки?  

Свами Тиртха: Тази глава описва някои характеристики на вайдхи-бхакти. 
Затова се казва: ако някой извършва дейностите на преданото служене на такова ниво, 
това може да му помогне да стигне до служенето в чиста любов към Бога. Ахайтуки е 
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близнакът на апратихата77. Ахайтуки означава „безкористно”, а апратихата – 
„непрекъснато”. Те са като братя. Безкористно и непрестанно – това са най-висшите 
качества на преданото служене. Ако сме способни да постигнем тези две качества – да 
сме постоянно заети в служене и да нямаме задни мотиви – тогава какъв ще е 
резултатът? Супрасидати – върховно щастие. Това напълно ще удовлетвори душата в 
нейния копнеж.  

Може да попитаме: кое е по-важно –  да сме несебични или да сме постоянни в 
нашето настроение за служене? Но тъй като те са много добри братя, не можем да ги 
разделим. По-добре да прегърнем и двете качества. Нека се стремим да сме винаги 
свързани и да сме възможно най-безкористни.  

Пък и знаете, ако служите на Кришна, Той ще ви помогне да бъдете 
безкористни. Ще ви отнеме всичко, дори духовните стремежи. А ако служите на 
Красавицата на селото, Тя пък ще ви помогне да сте постоянно въвлечени. Така че 
какво можем да кажем? Шри Шри Радха-Говинда ки джай!  

Въпрос на Харибхакти: Бих искала да попитам Гурудев, когато извършваме 
предано служене, можем ли да служим директно на Кришна или, както казва Шрила 
Шридхара Махарадж, трябва да служим първо на Радха, тъй като Тя е връзката с 
Кришна? 

Свами Тиртха: О, най-напред трябва да служим на ваишнавите! Радха и 
Кришна – Тяхното внимание е изцяло един към друг. Защо да ги притесняваме с 
нашето служене? Защо да прекъсваме интимния им следобеден разговор? По-добре да 
се стараем да служим на ваишнавите, да следваме напътствията на нашия духовен 
учител. А по-късно всичко ще си дойде на мястото. Разбира се, не е невъзможно да се 
отдава служене на Божествената Двойка. Винаги трябва да помним своята окончателна 
идентичност: аз съм слуга на слугата на слугата на Бога. При все това трябва да сме 
много непоклатимо убедени, че присъединявайки се към тази школа, чрез нея ще 
осъществим жива и пряка връзка с Божествената Двойка. Изглежда като че ли сме 
свързани индиректно, понеже служим на слугите, но въпреки всичко това е пряка 
връзка. Тя е един вид ачинтя – и пряка, и непряка. Всички тези различни концепции ще 
израстват. В хода на пречистването ни, визията ни ще израства и ще можем да сме по-
прецизни в определянето на своята позиция, както и на настроението си за служене. Но 
ако служите на Кришна и в края на краищата Го достигнете, там ще срещнете и 
Радхика. А ако служите на Радхика, рано или късно ще срещнете и Кришна.  

 
 

 
25. Кандидат за махатма 

(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 
 

Ще продължим да четем от „Нектарния океан на преданите вкусове”. Днес се 
докосваме до една много важна тема, а именно качествата на кандидата. Какви са 
изискванията, какви са качествата, които трябва да притежаваме, за да се присъединим 
към преданата кампания на Махапрабху? Често сме склонни да проверяваме какви са 
качествата на процеса, на учителите, на практикуващите, но не се сещаме да се 
вгледаме в собствените си качества. Склонни сме да виждаме сламката в чуждите очи, а 
да не забелязваме гредата в своите, както казва Бог Исус.  

И така, какви са качествата, които ни правят приемливи да практикуваме, да 
бъдем кандидати? „Благодарение на общуването си с махатми – велики души, заети 
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напълно в предано служене на Бога – човек може да добие мъничко привличане към 
Шри Кришна. Ала в същото време той може да остава силно привързан към 
плодоносните дейности и материалното сетивно наслаждение, и да не е готов да 
изтърпява различни видове отречение. Такъв човек, ако е непоколебимо привлечен към 
Кришна, става подходящ кандидат за отдаване на предано служене.”78 

И така, ето я дефиницията. Нека разгледаме елементите на тази дефиниция. 
„Общуване с махатмите”. Кой е махатма? Може да речете: „Махатма е Ганди”. В 
действителност това е титла, дадена на Мохандас Карамчанд Ганди, но махатма 
означава „велика душа”. Знаете, Ганди е много прославена и влиятелна личност на 
Двадесети век. И определено е имал добър стилист. Защото който го е срещнал, 
несъмнено е запомнил тази набедрена препаска, тези очилца и налъми, нали? Той е бил 
готов да предизвика всички стандарти на западните благоустроени общества. Но всеки 
е запомнил срещата с него. И приносът му е бил велик – да постигне независимост на 
една огромна държава с мирни средства. В политическите среди можем да сметнем 
това за свещено дело. Така можем да кажем, че той е бил твърде духовен всред 
политическите кръгове и твърде политически ориентиран всред духовните кръгове.  

Но махатма наистина означава, че някой е велика душа в чисто духовен смисъл. 
Защото всички ние сме мънички атми. Всеки притежава духовна искра; всъщност 
всеки представлява духовна искра. Това означава, че сте атма. И колкото повече 
даваме на тази атма власт над нас, над живота ни, рано или късно можем да се 
превърнем в махатми, във велики души. Сега ни владее основно материалната част от 
съществото ни – тялото, ума и т.н. Затова не сте махатма, а ану-атма, малка душа. Но 
колкото повече духът, искрата, духовната искра надделява в живота ви, може да 
станете кандидати да се превърнете в махатма. А какво е качеството на един 
махатма? Той е напълно зает в служене на Бога. С различни средства: понякога чрез 
активна работа, друг път чрез медитация, или чрез мантруване, или чрез проповядване 
– има толкова много начини. Но да си напълно зает означава да нямаш друга цел. Да 
нямаш друга мотивация – единствено безкористна посветеност на Бога.  

И така, един махатма е велика душа, изцяло посветена в служене. Затова, ако 
сме свързани с такива махатми, можем да бъдем привлечени към техния начин на 
живот. Всъщност има две страни на това да си напълно зает. Едната е фокусът на 
духовното ти внимание, а другата – интензитета на изпълнението.  

 
(следва продължение) 
 
 

26. Какво да правим 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, ако общуваме с махатми, ние автоматично сме привлечени към техните 

идеали. Ала същевременно все още сме обусловени от дотогавашния си живот, навици, 
сенки и т.н. „Човек може да остава прекалено привързан към плодоносните дейности 
и материалното сетивно наслаждение.”79 Такова е тъжното състояние на човешкото 
същество на тази планета Земя – привързаности. Всъщност нищо друго не може да ви 
създаде какъвто и да било проблем, освен вашите привързаности. Има само едно, на 
което не можем да устоим – изкушението, идващо в толкова много различни форми. 
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 Тогава какво да правим? Един начин да се прекрати тази привързаност е да се 
изтърпят различни видове отречения. „Да пропъдиш дявола от себе си”. Или да 
приветстваш ангела, който влиза в живота ти. Ако не сме готови да преминем през 
всички тези различни видове отречения, тогава най-добрият път е да следваме насоките 
на тези велики души.  

Ако се вгледаме в цялата тази система – че имаме възможността да общуваме с 
някой чист предан, че при все това имаме някои привързаности и материални 
стремежи, и че не сме особено готови да търпим различни видове лишения – „такъв 
човек става подходящ кандидат за отдаване на предано служене”. Значи това сме 
ние, нали! Ние сме кандидати за този процес! Тази история говори за нас, за 
настоящото ни положение. Идеята ни харесва; не сме особено готови да платим висока 
цена; и сме ограничени по толкова много начини. Така ли е? Виждате, нашата 
философия е много възвишена, много теоретична и едновременно съвсем практична – 
описва ситуацията на хората такава, каквато е.  

Но какво да сторим тогава? Нима да се оставим материалната ни сянка да 
властва над нас? Или да сме готови на мъничко отречение? Да, отговорът е да! Но най-
доброто предложение, което мога да ви дам, е да се хванете за крайчеца на дхотито на 
някой чист предан и така да вървите нататък. Защото чрез този досег, помощта, 
благословиите и силите, необходими да се извърви този път, идват много лесно.  

„Това привличане към Кришна съзнание в общуването с чистите предани е 
признак на изключително добра съдба. Бог Чайтаня потвърждава, че единствено 
щастливците, по милостта на автентичен духовен учител и на Кришна, получават 
зрънцето на преданото служене. Кришна казва в „Шримад Бхагаватам”: „Мой скъпи 
Уддхава, само по изключително добра съдба някой бива привлечен към Мен. И дори 
той да не е напълно непривързан към плодоносните дейности или да не е изцяло 
привързан към преданото служене, при все това такова служене бързо дава ефект.”  

Така че всички ние имаме късмета да сме поканени и мисля, че до един сме 
много добри кандидати за този процес, защото имаме всички необходими качества.  

 
(следва продължение) 
 
 

27. През огън и вода 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Говорихме, че трябва да намерим своето място, позицията си. „Преданите 

могат да бъдат разделени в три класи. Първата, или най-високата класа, се описва по 
следния начин: човек е много вещ в изучаването на разкритите писания, както и в 
привеждането на аргументи от тях. Той много добре може да представя 
заключенията и да представя преданото служене по съобразителен и решителен 
начин. Съвършено разбира, че най-висшата цел на живота е да се постигне 
трансцендентално любовно служене към Кришна и знае, че Кришна е единственият 
обект на обожание и любов. Такъв първокласен предан е този, който стриктно следва 
правилата и предписанията под насоката на автентичен духовен учител, и искрено му 
се покорява в съответствие с разкритите писания. Така, съвършено обучен да 
проповядва и сам да стане духовен учител, той е считан за първокласен. 
Първокласният предан никога не се отклонява от принципите на по-висшия 
авторитет и постига непоколебима вяра в писанията, разбирайки пълния им смисъл и 



аргументи. Когато говорим за аргументи и смисъл, става дума за аргументи и смисъл 
основани на разкритите писания. Първокласният предан не се интересува от сухи 
умозрителни методи, предназначени за пилеене на време.  

Второкласният предан има следните признаци: не е много вещ в споровете 
основани на разкритите писания, но има твърда вяра в целта. Смисълът на това 
описание е, че второкласният предан има стабилна вяра в процеса на преданото 
служене към Кришна, но понякога може да не съумява да привежда аргументи и 
заключения, опиращи се на силата на разкритите писания, пред опонентите си. В 
същото време той е напълно сигурен вътре в себе си в своето решение, че Кришна е 
върховният обект на обожание.  

Начинаещият, или третокласният предан, е такъв, чиято вяра не е силна, като 
същевременно и не познава заключенията на разкритите писания. Вярата на 
начинаещия може да бъде променена от някой друг, който притежава по-силни 
аргументи. За разлика от второкласния предан, който също не умее да излага 
аргументи и доказателства от писанията, ала при все това притежава пълна вяра в 
целта, начинаещият, обратно, не притежава такава твърда вяра. Затова и е наречен 
начинаещ.”80  

И така, да открием своето място. Тук имаме три категории. И тъй като сме 
обучени да сме смирени, не претендираме да сме на най-високото ниво. Обаче, нали, 
понеже седим тук вече от две седмици, не се считаме и за начинаещи. „Нашата позиция 
е на предан от средната класа. И по-точно, от горната прослойка на средната класа.” 

Всъщност тази скала, тази класификация не е за да съдим другите, а е огледало 
за самите нас. Какво е истинското качество на чистия, първокласен предан? Че който го 
срещне, иска да го последва. Вие притежавате ли това качество? Едва ли. Така че ако 
сме реалисти – ние именно това обожаваме! Именно такъв човек искаме да намерим – 
който да разбие на пух и прах всичките ни страхове, цялата ни съпротива, за да можем 
с лекота да го последваме. Точно това е, което търсим – такъв пример. Не е нужно да 
притежаваме това качество; ние го търсим, ние го обожаваме. Защото ако го открием, 
значи то съществува. Значи думите на учителите ни са били истина, пълна истина! 
Затова боготворим този принцип. Той е идеал за нас. Най-сетне да срещнем такъв 
човек, когото да можем да последваме през огън и вода, за да прекосим материалния 
океан.  

А ако сме готови да последваме някого така, почти незабавно се квалифицираме 
на второто ниво. Защото чрез общуване в подобна интензивна компания, 
непосредствено получаваме и обучението, и знанието, и реализациите. Ето нещо, което 
никой не може да ни отнеме. „Да, това е вярно, това е пътят, това е посоката!” – никой 
не може да промени тази ни убеденост.  

 
(следва продължение) 
 
 

28. Млечен живот и маслена любов 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Начинаещият е много икономичен човек. Досущ както ако сте в кухнята. Какво 

правите като имате достатъчно масло? Отрязвате голямо парче и намазвате върху 
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филията си. Дебел резен масло и тънка филия хляб. Но какво ако нямате достатъчно 
масло? Дебела филия и тъничък резен масло. С духовното знание е същото – колкото 
по-малко имате, толкова повече го разнасяте. Такъв е случаят с начинаещия – колкото 
по-малко опит имате, толкова повече се стремите да го разпространявате. Разбира се, не 
казвам да мълчите съвсем. Но бъдете внимателни с маслото си. Най-напред натрупайте 
голям запас от масло, пък сетне го раздавайте. 

Как можем да насъберем свое масло? Общувайки с чистите предани, които имат 
безграничен запас. И не си мислете, че те са скъперници и не раздават маслото си. Но 
те го пазят за някой, който много го обича. Едно от имената на нашия Бог е Маканчор. 
Чор означава „да взима за себе си”. Той ще открадне вашето масло. Затова трябва да 
имаме голям запас. Иначе, ако Кришна дойде, какво ще открадне от вас? Маканчор е 
много сладостно име на Кришна. Много пъти сте виждали картини, изобразяващи Го 
като малко бебе с голяма делва масло, от която ближе. Всъщност това не е просто 
масло, а макан. Макан е нещо като сладка бита сметана.  

И знаете тази история, когато Кришна краде масло от майка си и от съседките – 
тя е много поучителна. Разбира се, маслото е нещо много ценно. Но Кришна, освен че 
му се наслаждава на воля у дома, понякога ходи да краде масло и от съседките; наяжда 
се сам, нахранва гопалите, а когато и те преядат с масло, Той го раздава безразборно на 
маймуните. Как така най-скъпоценните запаси отиват за глупавите маймуни?! Разбира 
се, съседките били разстроени от този навик на Кришна и се оплаквали на Майка 
Яшода: „Трябва да направиш нещо да озаптиш момчето си. Много е непослушен. 
Винаги идва у дома и ни краде маслото. Трябва някак да го накажеш.” Тогава Майка 
Яшода казвала: „О, толкова съжалявам! Добре, но какво да направя, какво да 
направя…? Да взема да Му сваля бижутата?” Защото Неговите украшения със 
скъпоценни камъни блестят толкова силно, че дори в сумрачните сенчести ъгълчета на 
дома ви Той ще открие вашето масло. Но тогава съседките били ужасени: „Не прави 
това! Как ще Му взимаш украшенията?! Още повече, че не накитите Го разхубавяват, а 
Той ги прави по-красиви.” Накрая Майка Яшода хванала Кришна за ръка и Му казала: 
„Мили сине, какви ги вършиш? Чух, че ходиш у съседите да крадеш масло. Нали 
знаеш, че не е хубаво да се краде! Не ти ли стига маслото вкъщи? Знаеш, че имаме 
запас за Теб, можеш да ядеш масло когато си поискаш.” 

От тази история разбираме, че Кришна, естествено, ще вземе маслото, което е 
запазено за Него. Той има Своя дял и ще го приеме. Обаче ще вземе от дома и маслото, 
предназначено за пазара – което не е предвидено за Него, а за други цели. Той ще го 
вземе. И не само от собствения си дом, но и от съседските. Какво означава това? Че Той 
приема онова, което Му е посветено. Ала взима и онова, което се опитваме да запазим 
за себе си. Така че не се изненадвайте. Той ще е много доволен от вашето приношение, 
но след това ще настои за още права над вас.  

Затова ни е нужен голям запас масло. А знаете какво представлява маслото – 
маслото е есенцията на млякото. Животът е млякото; а коя е есенцията на живота? 
Правилно, обичта. Ние имаме млечен живот и се нуждаем от маслена любов. За да 
добиете маслото, трябва да разбърквате и разбивате млякото. Трябва да разбъркваме 
живота си, за да добием същината. Именно затова се стремим да общуваме с чистите 
предани и с преданите въобще.  

 
(следва продължение) 

 
 



29. Добри, по-добри и най-добри 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, кой е подходящ кандидат за предано служене? Който, по някаква добра 

съдба, има шанса да общува с махатми, макар все още да е обусловен от материални 
стремежи и сетивни наслади, и да не е готов на различни отречения – така че това сме 
ние. Затова е толкова хубаво, че имаме надежда. Това е просто началото, не е краят на 
историята. Надяваме се, че ще можем все повече и повече да се квалифицираме в тази 
градация на духовното израстване. За да гледат другите на вас като на махатми. 
Самите вие считайте себе си за начинаещи, в това няма проблем. Обаче останалите 
трябва да ви считат за велик пример. И както Шрила Шридхара Махарадж казва: „Ние 
сме ученици и ще останем такива завинаги.”  

Въпрос на Кришна Прия: Но как можем да сме примери, като сме пълни с 
недостатъци? 

Свами Тиртха: Можем да сме и лоши примери – какво не бива да се следва. 
Нали така? Обаче нашият процес е много божествен, много трансцендентален. Преди 
време се случи преданите да седят заедно, когато в стаята влезе един младеж. Тогава 
проповедникът, който даваше лекцията, каза: „Е, от този човек никога няма да стане 
бхакта!” Само се поставете на негово място; влизате в стаята и някой заявява: „Не ти е 
мястото тук.” Странни думи за „добре дошъл”, а? И какво се случи? Той стана 
първокласен бхакта.  

Така че независимо от дългия списък с недостатъци, ако следваме правилно, 
хубаво процеса, съвсем скоро ще се квалифицираме. Може да не развием всички 
качества на един ваишнава, но поне някои от тях ще добием. Това е възможно.  

И не забравяйте за първата, втората и третата класификация. Защото наистина 
можем да кажем, че бхактите са само три типа: добри, по-добри и най-добри.  
 
 

 
30. Още една стъпка към вечността 

(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 
 
Събрали сме се за духовна беседа. И аз наистина ценя това, че сте дошли. 

Защото има толкова много фактори, които ни обединяват. Например общият ни 
духовен интерес. Също духовните ни цели – местоназначението, което искаме да 
достигнем. Споделяме и още нещо общо – всички различия, които имаме. Това прави 
цялата картина още по-красива. Защото една градина е хубава, ако в нея има само един 
вид цветя; но е още по-хубава, ако цветята в нея са множество разнообразни видове. По 
подобен начин, ние сме като различни цветя в една и съща градина. И тази различност 
ни обединява толкова силно! Защото всички ние действаме и живеем така, че да правим 
тази божествена градина още по-прекрасна.  

Чудех се, с мнозина от вас се срещнахме сутринта; и мнозина от вас, след дълъг 
работен ден, изпълнен със заетост, отново сте посветили времето си да дойдете тук, в 
ашрама. Как мина денят ви? Дали този ден беше още една стъпка към вечността? Или 
поредната стъпка на изгубено време, енергия и внимание? Надявам се вашият ден да е 
бил една стъпка по-близо до вечността. Как бихме могли да сторим това? Ако сме 
винаги осъзнати за най-висшия си дълг на тази планета Земя.  



Наскоро четох мнението на някакви неуки жени от Китай. Те казваха: „Някой ни 
е дал живот, ние сме дали живот на някой друг – какъв друг дълг имаме?” Може да си 
речете, че това е твърде простодушно. Но ако го приемем като служене към светостта 
на живота, тогава то е цялостно духовно пътешествие. Така че всичко зависи от 
съзнанието. Ако през цялото време, постоянно можем да поддържаме това свързано, 
божествено, наситено с духовен заряд съзнание, тогава всеки един ден е стъпка към 
вечността. А не загуба на време.  

Но сутринта говорихме за още една много обща черта, която обединява всички 
нас, понеже обсъждахме кой е подходящ да практикува бхакти. Нека си припомним 
как беше: „Благодарение на общуването си с махатми – велики души, заети напълно в 
предано служене на Бога – човек може да добие мъничко привличане към Шри 
Кришна. Ала в същото време той може да остава силно привързан към плодоносните 
дейности и материалното сетивно наслаждение, и да не е готов да изтърпява 
различни видове отречение. Такъв човек, ако е непоколебимо привлечен към Кришна, 
става подходящ кандидат за отдаване на предано служене.”81 

Виждате ли, това е, което ни обединява. По някаква добра съдба ние имаме 
шанса да общуваме с чисти предани, ала при все това си носим своите сенки и не сме 
склонни да извършваме различни отречения. Такова е нашето положение. Въпреки 
всичко, това ни прави кандидати за чиста духовна практика.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

31. Пример за начинаещ 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Обсъдихме и разбрахме каква е класификацията на преданите първа, втора и 

трета класа – тоест добри, по-добри и най-добри. Сега продължаваме да четем от тази 
толкова важна книга, „Бхакти Расамрита Синдху”: 

„Последваща класификация на начинаещите предани е дадена в „Бхагавад 
Гита”. Там се казва, че четири класи хора – а именно нещастните, тези, които се 
нуждаят от пари, любопитните и мъдрите –  се захващат с предано служене и се 
обръщат към Бога, търсейки облекчение съобразно съответстващото си 
удовлетворение. Те отиват на някое място за обожание и се молят на Бога за 
сбъдване на материалните си желания, за икономическо благосъстояние или за да 
задоволят любопитството си. А мъдрият, който просто осъзнава величието на Бога, 
също спада към начинаещите. Такива начинаещи могат да се издигнат до 
второкласното или първокласното ниво, ако общуват с чисти предани.”82 

И така, ето ги четирите основни мотивации да се поеме на духовно пътуване. 
Ако страдаме – това е общият език на болния от материализъм живот на тази планета 
Земя. Страдание – всички разбираме този език. И искаме да намерим решение – това е 
едната причина да започнем да се молим.  

Другата е някакъв недостиг в живота. Ако сме в нужда, искаме да запълним тази 
нужда. Horror vacui – страхът от празнотата. Искаме да запълним празните места, 
затова сме готови да украсяваме всяка ниша и ъгълче. Това е космическият страх от 
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самота. Нуждаем се от пълнота, от удовлетворение – затова в крайна сметка, ако сме 
достатъчно умни, се обръщаме към Бог.  

Или пък някой е любопитен: „Хей, кажете ми, каква е тайната тук? Тази система 
изглежда, че работи – как така? Цялото творение работи – това е чудо! Кой се крие зад 
всичко?” Това са съвсем основни, елементарни подходи към Бога – страдание, нужда 
или любопитство.  

Но съществува и четвърти подход, а именно мъдрият. Онези, които са мъдри, 
искат да се свържат с върховната реалност. При все това, всичките четири категории се 
броят за начинаещи.  

Тогава къде е нашето място – отново поставям този въпрос. Аз спадам ли към 
групата на страдащите? Да, малко или повече спадам. Ако нямам за какво да страдам, 
ще си намеря – само и само да се занимавам с нещо. Защо да си губя времето като 
просто съм доволен? Или пък принадлежа към категорията на нуждаещите се? Да, и то 
колко много! Аз съм просяк. Просяк за божествена любов. И се надявам, че тези, които 
търся да ми дадат нещичко, не са скъперници. А дали съм любопитен? Е, да си 
любопитен предполага наличие на някаква интелигентност, затова не мога да кажа, че 
съм кой знае колко любопитен. И определено въобще не спадам към четвъртата 
категория на мъдрите. Защото ако бях мъдър, нямаше да страдам, нали? Мъдрият човек 
не страда. По същия начин, мъдрият човек никога не се отегчава.  

Както виждате, ние споделяме някои качества, споделяме някаква обща съдба в 
този материален живот. Затова всички трябва да намерим някакви отговори на нашите 
въпроси.  

И така, след като разбрахме, че това са видовете начинаещи предани, нека 
прочетем нататък: „Пример за начинаещ е Дхрува Махарадж.” Опа! Дхрува Махарадж 
– има множество глави, посветени на неговата история в „Шримад Бхагаватам”. Той 
бил дете-светец, много решителен в своята медитация. Не бихме очаквали „Шримад 
Бхагаватам” – есенцията на разкритите писания – да обсъжда характера на някакъв 
начинаещ. Как така Дхрува Махарадж ще е начинаещ – той, който бил способен да се 
сражава срещу цели армии от демонични сили?! Нима един начинаещ може да стори 
това? Или пък, спомняте ли си каква била неговата медитация, духовната му практика? 
Най-напред овладял храненето си. Да овладее храненето си в случая на Дхрува 
Махарадж означавало, че не се хранел с нищо. Но после почувствал: „О, това не е 
достатъчно! Трябва да контролирам пиенето.” А контрол над пиенето в неговия случай 
означавало, че не пиел нищо. Обаче тогава почувствал: „Това не стига. Трябва да 
овладея дъха си.” А контрол на дъха в неговия случай означавало, че вдишвал веднъж 
на половин година. Както обикновено правят начинаещите, нали? Мъничко контрол.  

Ако той е начинаещ, тогава аз какъв съм? Ала за щастие има нещо подобно 
между него и мен. Защо? Защото той бил много решен да постигне даршан83 с Бога и 
затова когато срещнал своя духовен учител, се отнасял с голямо послушание към него. 
Това е, което ни обединява! Той бил много смирен към своя учител и аз също съм 
много смирен към моя учител. Нали – това е, което обединява вас и Дхрува Махарадж?  

 
(следва продължение) 
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32. Започнете от началото 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Дхрува Махарадж искал бащиното си царство и затова се заел с предано 

служене към Бога. После накрая, когато бил напълно пречистен, той оказал да приеме 
каквато и да било материална благословия от Бога.”84 И така, като следвал много 
стриктно и посветено напътствията на своя духовен учител, най-сетне Бог Вишну се 
появил пред него. Тогава Дхрува казал: „О, аз се молех за стъкълца… А накрая 
постигнах Твоя даршан, можах да Те срещна!” Така той незабавно осъзнал, че 
материалните облаги са съвсем незначителни в сравнение с божественото присъствие.  

„По подобен начин и Гаджендра се намирал в беда и се молел на Кришна за 
закрила, след което станал чист предан.” Така че има много примери за велики 
светци, които в началото имали някакъв вид материални желания, амбиции и т.н, 
обърнали се към Бога и намерили удовлетворение. „Точно както мъдреците в 
Наимишараня – великата гора на освобождението. Мъдреците били любознателни и 
задавали въпроси на Сута Госвами за Кришна. Така, имайки общуване с чист предан, 
те самите също станали чисти предани. Това е начинът човек да се извиси. В каквото 
и състояние да се намира, ако има късмета да общува с чист предан, той много бързо 
се издига до нивото на второкласен или първокласен предан.” 

И така, това е нивото на начинаещия. Няма значение каква е мотивацията ни – 
дали е малко страдание, дали е малко недостиг – ако по някакъв начин се свържем и 
заживеем в общуване с чистите предани, това ще ни помогне и ще подобри живота ни. 
Дори имайки предвид, че духовният ни напредък е дълго пътуване, то започва с 
първите крачки. Защо да се колебаем да направим тези първи крачки? Нека се посветим 
на този красив процес, бхакти. Защото дори да сме начинаещи, новодошли в тази 
школа, ние сме големи късметлии, благословени сме. Защо? Защото Кришна харесва 
новодошлите. Не, че не харесва тези, които отдавна са там, но е по-щастлив да 
посрещне някой нов.  

Точно както в едно семейство. Винаги с голямо нетърпение и радост посрещаме 
нов член в семейството. Първото дете приветствате с пламенно желание. Второто 
посрещате също с голямо нетърпение. Когато не щеш ли шестимата госвами се появят в 
живота ви… тогава се чувствате благословени. Това е което ни обвързва с очакването. 
Затова се казва: едно дете е добре, две деца е още по-добре, а три деца в семейството са 
минимумът.  

По същия начин, в нашето духовно семейство ние през цялото време много се 
радваме на новодошлите. Защото те внасят нов смисъл в живота ни. Каквото съм 
придобил, каквото съм насъбрал в този живот – то е за тях. Така цялата система става 
ползотворна. Защо? Защото в края на краищата, много е просто: трябва да живеем за 
някого, не за себе си. Да живеем за другите. И ако по някакъв начин сме въвлечени в 
подобен тип духовни взаимоотношения, това е голямо щастие, голяма благословия за 
нас.  

В същото време началото на духовния живот е изпълнено с ентусиазъм, много е 
божествено – за да ни разкрие красотата и перспективите на процеса. По-нататък е 
нужно малко повече да се квалифицираме, за да поддържаме първоначалния си начин 
на мислене. И може в началото мотивацията ни да е била нещо съвсем простичко и 
обикновено, ала по-късно, когато мъничко се попречистим, ще сме способни да 
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откриваме все по-фина и по-фина мотивация. Това е духовен напредък – да можем да 
чувстваме все нов и нов вкус в култивирането. Затова се молим, затова се стремим да 
следваме нашите медитации – за да пречистваме съзнанието си и също, за да 
поддържаме този стандарт. Ако умът ни е пречистен, той ни става добър приятел. Ако 
умът ни не е пречистен, ще ни създава големи проблеми. Но за щастие, можем да 
превърнем и ума си в преданоотдаден и тогава автоматично ще можете да общувате с 
ваишнава, който ще ви дава само добри съвети.  

Това е нашата надежда – да се усъвършенстваме от нивото на начинаещи. Обаче 
без да започнем, няма как да стигнем до степените на практикуващ и съвършен. Затова 
не се притеснявайте! От нас не се очаква да започнем процеса от края. А с лекота 
можете да започнете от началото.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

33. Решаващи въпроси 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос: Какво е душата? Тъй като съм материално обусловена си мисля, че 

индивидуалността ми се намира в ума. И ако умът не работи, изгубвам себе си. Каква 
част от мен се намира в душата? 

Свами Тиртха: Първата стъпка в науката на себереализацията е правилното 
разбиране за себе си. Трябва да анализираме: кой съм аз, кой пита, кой се чуди кое 
какво е? Дали тялото е това което се интересува дали е в клетката на ума; или е някой 
друг? Умът ли се намира в собствената си клетка и задава въпросите; или е нещо 
друго? Къде е моята самоличност? Къде е моята индивидуалност? Кой съм аз? 
Решаващи въпроси.  

Всъщност това е отдавнашна задача пред човечеството. Преди петстотин години 
Санатана Госвами имал същите съмнения и същите въпроси. Той срещнал Чайтаня 
Махапрабху и попитал: „Не зная какво е душата. Кой съм аз? Защо ме тревожат всички 
тези материални конфликти? Каква е изначалната ми позиция? Някой да ми каже кой 
съм!” Тогава Махапрабху дал съвсем ясно очертан отговор. Той казал: дживера 
сварупа хая кришнера нитя-дас кришнера татастха-шакти бхеда-бхеда пракаш85 – 
„Изначалната позиция на душата е да е свързана с Върховния Бог Кришна в любящо 
настроение на служене. Защото душата е междинна енергия на Бога, едновременно 
еднаква и различна с източника.”  

Ако анализираме мъничко тази дефиниция, ще разберем много. Душата е 
гранична енергия на Бога – точно между свръх-духовната и материалната енергия. И 
така – енергия. Ние сме енергия! А какво е енергията? Светлината е енергия. Топлината 
е енергия. Любовта е енергия. Ето какво сме ние! Вие сте частица светлина, божествена 
светлина. Вие сте божествена искра. Нима не е красиво? Не сте някаква купчина 
мръсна материя! Вие сте част от божествената светлина! Шейсетина килограма вода, 
въглехидрати, едно-друго… това не струва нищо! Ние сме божествена енергия, идваща 
от божествен източник. Затова и принадлежим на този най-висш източник на всички 
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енергии, на цялото сияние, на цялата любов. Животът идва от живот, съзнанието идва 
от съзнание и любовта идва от любов – това представляваме ние.  

И така, ние принадлежим на божествената сфера – тя е нашият дом, нашият 
източник. А щом принадлежим там, значи споделяме някои качества. Бог е велик, ние 
сме мънички; обаче също имаме размер. Той знае всичко, ние знаем малко. Той е 
напълно блажен, ние сме отчасти блажени. Имаме общи неща с Него. Ако искаме да го 
кажем с други думи: ние сме синове и дъщери на Бога. Идваме от едно и също 
семейство. В същото време сме и малко различни, понеже Той е източникът, а ние сме 
еманациите. Той е велик, ние сме мънички. Той има една самоличност, а ние - 
различна. Той е уникален, втори като Него няма, и ние сме също толкова уникални и 
неповторими. Така че си приличаме, споделяме същата природа по качество, но в 
количествено отношение сме различни.  

Имаме също и свое присъщо занимание, дълг – това е хармоничната, любяща 
връзка с Него. Така че душата е духовна, личностна енергия – това е, което сме ние. А 
енергията винаги принадлежи на своя източник. Щом произхождаме от този божествен 
източник, значи можем и да се завърнем към него. Затова не сме родени на тази планета 
Земя, за да умрем. Родени сме тук, за да научим, че съществува вечен живот. В това е 
големият ни шанс – да съумеем да го осъзнаем.  

 
(следва продължение) 

 
 

34. Нямаме друг инструмент 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Душата – това не е тялото, не е умът, не са мислите, не е културната 

идентичност, която развиваме. Не е дори личността, която си мислим, че сме; тя е нещо 
отвъд. Трябва да открием същината на тази телесно-умствена структура. Същината е 
атман. А атман съм аз, това съм аз. Аз съм атман. В крайна сметка атман е, който 
задава въпроса: „Кой съм аз?” Понякога атман може да се бои: „Навлякъл съм тази 
фалшива идентичност – какво ще стане, ако я изгубя?” Само си представете, всички 
тези условия, които изграждат нашата идентичност, са малко или повече фалшиви. Но 
ние не сме никое от тях. Ние сме духовната искра отвъд всички тези концепции. Така 
че ако сме достатъчно силни в своята саморефлексия, може да успеем да достигнем до 
тази същина, до атман.   

Материалният живот е сложен. Може да си мислим, че духовната истина и 
теология също са нещо много сложно. Но можем да ги сведем до три принципа. Ти си 
душа – това е духовната искра; принадлежиш на Бога; и помежду ви има жива и 
любяща връзка. Толкова ли е сложно? Не, не е! Аз не съм умиращото тяло, а вечна 
душа. Принадлежа на Върховния – на Големия Огън, на Бога. И основата на нашата 
връзка е обичта.  

Така че не си мислете, че е чак толкова сложно – съвсем просто е. Висшата 
истина винаги е съвсем простичка. Веднъж срещнах един адвокат. Говорихме на 
някакви духовни теми и аз не щеш ли споменах, че „Бог е добър.” А той каза: „Имам 
проблем с това. Да можеше някой да ми докаже, че Бог е добър!” Тогава казах: „Ами, 
трудно ще е. Ако за теб не е очевидно, кой би могъл да ти го докаже?” Бог по природа е 
добър. Ако е лош, не може да е Бог, какво да говорим за добър! Висшите истини са 
съвсем прости – основават се на приемане, на вяра, на осъзнаване. За да се превърне 



духовната теория в реалност за нас. Това е, от което се нуждаем. Затова общуваме с 
тези, за които божествената реалност вече е осъзната реалност. Ако общуваме с хора 
със слаба вяра, ние също ставаме със слаба вяра. Ако общуваме с хора със силна вяра, 
също можем да се сдобием с вяра. Защото това е заразно. Любовта, божествената 
любов е много заразна! Изключително заразна е, внимавайте! Не докосвайте онези, 
които имат тази болест, защото и вие ще я прихванете. За всички други видове болести 
има лечение, има решение, има как да възстановите предишното си състояние; но не и 
от това. Няма възстановяване от божествената любов. Ала тя е най-сладостната болест, 
най-сладостното състояние на ума, най-сладостното състояние на живот, което някога 
можем да си представим.  

И да се върнем на първоначалния Ви въпрос86: винаги се стремете да 
проверявате; кой пита, кой търси, кой се съмнява. Ако можем да проникнем достатъчно 
надълбоко, накрая ще достигнем до себе си, до истинските себе си, отвъд всички 
фалшиви разбирания, които можем да имаме.  

А ако чувстваме, че можем да изгубим нещо – това не е истинският аз. Защото 
трябва да намерим истинския си аз, не да го изгубим! Това е нашата надежда – че в 
края на краищата ще срещнем себе си. Затова в „Гита” Шрила Прабхупад заявява, че 
себереализацията върви ръка за ръка с реализацията на Бога. Едното не може да се 
случи без другото. Ако разбера, че съм атман, душа, е много по-лесно да разбера 
Върховната Душа. Единствено една духовна искра може да търси духовния огън. Една 
материална искра не може да намери духовния огън, защото те са несъвместими. Само 
същества от една същност могат да общуват един с друг. Птиците с еднакви пера се 
сбират в ята. Хората с подобни духовни наклонности се нуждаят от общуването едни с 
други. Затова трябва да се държим заедно с тези, които споделят същото настроение и 
същите чувства.  

Това е нещо много важно, защото можем да си мислим, че има различни 
инструменти за подход към Бога. Може да си речете: „Чрез ума си, чрез интелекта си 
ще разбера”. Или човек може да си мисли, че тялото му е инструмент за разбиране на 
Бога. Или че може да достигне Бога чрез отречения. Но всъщност трябва да ви кажа, че 
нямаме друг инструмент, освен самите себе си. Затова е наблегнато в „Шримад 
Бхагаватам”: атманам атмана87 – чрез атман, чрез душата, можете да подходите към 
Свръхдушата. Толкова е красиво! Душата може да намери Върховната Душа - красота! 
Не с тялото, не с ума – със самите себе си! Родени сте там и съдбата вие да се върнете 
там. Атманам атмана – със самата си същност можем да разберем Господа. Всички 
разполагаме с този инструмент. Тогава, нека го прилагаме. Посредством душата си нека 
открием своята изначална връзка с Бога.  

 
(следва продължение) 

 
 

                                                 
86 въпросът от предишния брой: „Какво е душата? Тъй като съм материално обусловена си 

мисля, че индивидуалността ми се намира в ума. И ако умът не работи, изгубвам себе си. Каква част от 
мен се намира в душата?” 
 
87 „Шримад Бхагаватам” 2.2.31 



35. Как би могъл един син да зарадва баща си? 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Въпрос на Парамананда: Споменахте, че в началото, когато се срещнем с 

бхакти, имаме един тип мотивация, а в процеса на практиката, мотивацията ни се 
променя и става по-пречистена. Бихте ли споделили моля повече за това? 

Свами Тиртха: Да. Обикновено в началото ние търсим своето щастие, своето 
удовлетворение. „Къде е моето спасение? Къде е моето осъществяване? Къде е моето 
освобождение или духовното ми щастие?” По-нататък, ако напредъкът ни е правилен, 
искаме да търсим и намираме радост и удовлетворение за останалите. И на това второ 
ниво гуру институцията е нещо много важно. Защото тогава можем да живеем за 
негово удовлетворение. Съвсем просто е, няма нужда да го преусложняваме. Ако 
живеем за удовлетворението на някой чист предан, напредъкът ни е сигурен.  

Тогава идва следващият въпрос: как да удовлетворим един чист предан? Ако 
самите ние също станем посветени предани. Как би могъл един син да зарадва баща си?  

Отговор: Като изпълнява волята му. 
Свами Тиртха: Някой себичен баща можете да го удовлетворите така. Но един 

несебичен баща ще е щастлив, ако синът му си намери пътя в живота и стане 
благороден човек – като минимум! Бащата на Шрила Прабхупад, например, имал две 
очаквания от своя син. Какви били те?  

Парамананда: Да бъде слуга на Радха. 
Дамодар: Да стане чист предан. 
Теджасвини: Да свири добре на мриданга.  
Свами Тиртха: Да, той имал тези две очаквания: „Синът ми съвършено да 

свири на мриданга. И да стане чист предан на Радхика.” Е, скъпи бащи, които седите 
тук, какви са вашите очаквания към синовете и дъщерите ви?  

Това е начинът да зарадваш един баща; същият е и начинът да зарадваме 
духовния учител – не просто да сбъднем мечтите му, но да постигнем нещо духовно. 
Неговият баща не е казал: „Ще съм много щастлив, ако ми служиш добре.” Той казал: 
Ще съм много щастлив ако Им служиш добре.” По същия начин, ако служим на своя 
духовен учител, най-добрият начин да сторим това е да служим подобаващо на 
Божествената Двойка.  

Това е пречистването на мотивацията. В началото работим за себе си, за 
собственото си удовлетворение, освобождение и щастие; по-късно започваме да 
работим за принципа на гуру и ваишнавите; и в крайна сметка посвещаваме усилията 
си за удовлетворението на Божествената Двойка. Така че не е достатъчно да научим 
принципите на бхакти; трябва и да ги прилагаме на практика, да ги осъществяваме.  

 
(следва продължение) 

 
 



36. Аромата и вкуса на тортата 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос: Ако чистият предан е закрилян от Бога, каква защита получава някой, 

който е имперсоналист? Той не приема нито материалната природа, нито личностния 
аспект на Бога. 

Свами Тиртха: Те са братя. Всички трансценденталисти са братя. Дали са 
маявади, брахмавади, такива вади, онакива вади – всички сме братя, защото искаме да 
преминем отвъд материалните ограничения. И тъй като имаме някакви духовни цели за 
осъществяване, ние ще ги постигнем – и те включително.  

Но понякога на този въпрос се отговаря по забавен начин. Ако нямате против, 
мога ли да дам едно такова забавно тълкувание? Основно има три различни постижения 
в духовния живот. Едното е аспектът сат – вечност; другото е чит - съзнание, като 
постижение на духовния стремеж; и третото е ананда, блаженство – божествено, 
духовно щастие. Сат-чит-ананда – всички знаем това. Така че всички различни 
практикуващи в духовния живот имат някаква цел, имат духовен идеал, към който се 
стремят. Тези, които практикуват йога, осъзнават преходната природа на човешкия 
живот в това телесно съществуване. Така че те искат да постигнат вечен живот. Затова 
са толкова решителни в своята медитация. А когато достигнат съвършенство и дойдат в 
духовния свят, те взимат една част от това блюдо – сат. Взимат частта вечност от 
голямата торта сат-чит-ананда. След това има ги и тези приятели, които са много 
мъдри – философите, гяните. Те знаят съвършено санскрит. Познават всички различни 
писания. Много са добри в споровете, опроверженията и логиката. И също така са 
много целенасочени в духовната си практика. Когато и те достигнат духовната сфера, 
ще видят, че една част от тортата вече е взета, защото йогите са взели сат, вечността. 
„Какво остава за нас?” Чит – съвършеното състояние на съзнание – понеже те винаги 
са много точни, много съсредоточени в своите практики. А третият тип духовни 
практикуващи – това са бхактите. Пък знаете, бхактите винаги са заети да вършат 
някакво служене – правят гирлянд за олтара, готвят прасадам или проповядват на 
някого… Затова те обикновено закъсняват. Когато се разбирате с някого да се 
срещнете, да речем, в 4 следобед, трябва да запитате: „4 по германското, по индийското 
или по бхактийското време?” Защото в Германия 4 следобед означава точно 4 
следобед. В Индия 4 следобед означава „същия ден”. А за бхактите 4 следобед е „може 
би в тази калпа”. Та както знаете, бхактите обикновено мъничко закъсняват. Йогите са 
дошли навреме и са взели сат, вечността, от тортата. Гяните също са дошли навреме и 
са взели своя дял – чит, съвършеното съзнание. Бхактите са дошли твърде късно. И 
какво е останало за тях от тази торта? Анандам! Какво да се прави?! Единствено 
блаженството остава за бхактите.  

Така че всеки ще получи своя дял. И можем да кажем, че преданите ще получат 
най-удовлетворяващата част – духовното блаженство. Нашите останали братя ще 
вземат други части от духовното съвършенство. Защото можем да кажем, че от общата, 
имперсонална концепция за Бога се постига съвършенство. В него също се съдържа 
някакво духовно блаженство. Ала от обмена – да общувате лично с Върховния Бог – 
можете да извлечете повече блаженство, да почувствате по-голямо удовлетворение. 
При все това всички останали чистосърдечни и истински посветени практикуващи ще 
постигнат своето съвършенство и Кришна ще ги удовлетвори в съответствие с техния 
вкус.  



Същият въпрос е споменат и в „Гита”. Арджуна пита: „Моля Те, кажи ми, кое е 
по-добре – ако някой Те почита по общия, имперсонален начин или този, който Те 
обожава като личност?”88 И Кришна казва: „И двамата са добре дошли. Обаче тези, 
които Ме обожават с чиста посветеност, с чиста любов – те са Ми много скъпи.” Затова 
можем да кажем, че това е един добър процес. Можем да дойдем съвсем близо до Бога. 
Защото имперсоналната концепция за Бога е като аромата на тортата. Той също е хубав, 
кой може да отрече? Но когато тортата се топи на езика ти – това е различна опитност. 
По-сладко е, по-удовлетворяващо. По същия начин, да имаш въобще някакво разбиране 
за Бога е добре. Но има и начини да се доближиш повече чрез по-съществени, по-
удовлетворяващи концепции.  

Ядриши ядриши шраддха суддхир бхавати тадриши89 – според вярата си ще 
постигнете своето съвършенство. Така че ако имаме този любящ тип вяра, ще получим 
и любящ отговор от Всевишния. В това е нашата надежда. 

 
 
 

37. Езикът на хармонията 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 сутрин, София) 

 
За да бъдем възприемчиви, фино настроени да получим един по-висш тип 

духовно послание, нуждаем се от известно предварително пречистване. В края на 
краищата всичко е въпрос на резонанс – дали сме способни да долавяме това толкова 
деликатно присъствие на Всевишния, дали можем да почувстваме божественото, дали 
можем да генерираме такава дължина на вълната, така да се каже, та да бъдем свързани 
с божествената реалност. Затова звуковата вибрация, резонираща в структурата на 
нашето тяло и ум, а също и финият, деликатен отзвук на сърцето и душата, ни свързват 
с много висш, много истински пласт на реалността. Не забравяйте за този принцип. 
Каквото и да изречете, каквото и да си помислите, то ще има определено въздействие 
върху вас. И не бива да спираме до действието и последицата; нуждаем се и от третата 
стъпка, която е съвършенството.  

Днес продължаваме да четем от „Бхакти Расамрита Синдху”: „Тези четири типа 
предани са описани в Седма Глава на „Гита” и всичките са приети за благочестиви. 
Без да е благочестив, никой не може да стигне на по-високо ниво, до преданото 
служене. В „Бхагавад Гита” е обяснено, че само някой, който постоянно е извършвал 
благочестиви действия и чийто греховни последици в живота са секнали напълно, 
може да се заеме с Кришна съзнание. Начинаещите предани са класифицирани в тези 
четири групи – нещастните, нуждаещите се от пари, любопитните и мъдрите – в 
зависимост от градацията на техните благочестиви дейности. Без благочестиви 
дейности, ако човек е в нещастно състояние, той става агностик, комунист или нещо 
такова. Тъй като не вярва непоколебимо в Бога, той мисли, че може да се справи 
някак с нещастното си разположение като напълно отхвърля вярата в Него.”90 

Агностицизмът е още едно болестно състояние на настоящата епоха. И така, 
класифицирани сме според нивото на благочестивите си дейности. И не забравяйте, в 
материалния свят всички действия са покрити с някаква грешка. В „Гита” се казва, че 
са покрити както пушекът покрива огъня, както бебето е обвито в майчината утроба 
или както прахта покрива огледалото. Винаги някакви недостатъци, някакви грешки 
покриват нашите постъпки, нашето съзнание. Затова е необходим известен процес на 

                                                 
88 „Бхагавад Гита” 12.1 
89 „Брахма Самхита” 5.61 
90 „Нектара на предаността”, Глава 3 



пречистване. Трябва да отстраним мръсотията от огледалото на сърцето си. Тогава ще 
можем да виждаме правилно. Пушекът винаги ще покрива пламъците до някаква 
степен, особено ако е влажно – тогава има повече дим, отколкото огън. Огънят служи, 
докато димът само пречи. Така че дори в някакви добри дела, ако има дадени негативни 
последици, трябва да разграничаваме между двете. Една част от действията ви може да 
е от помощ, но има и такава част, която ще донесе повече притеснения. При все това, 
чистотата на огледалото е скрита под много тънкия слой прах – то е съвсем близо до 
изначалното състояние. Ако има огън, има и пушек, той е естествено следствие; и по 
пушека можем да разберем, че има огън. Най-безнадежден е примерът с бебето в 
утробата, защото там искрицата съзнание е скрита дълбоко. Затова трябва да сме 
внимателни в своите действия – как да постъпваме правилно, за да има по-малко прах, 
по-малко дим и по-малко пластове покривала.  

А ако нямаме стабилна вяра, можем въобще да изоставим вярата. Тогава ставаш 
агностик. Агностикът е, така да се каже учен неверник. Или пък ставаш комунист. 
Комунистът е дори не-учен неверник. Те пропускат главното в живота – мистиката. 
Защото с какъвто и да било тип материални дейности не могат да се поправят 
материалните грешки. По-скоро се създават още повече проблеми. Разбира се, не 
казвам: недейте да действате въобще, защото като не правите нищо, няма последици. В 
„Гита”91 е казано, че просто като се въздържате от действие, не можете да постигнете 
съвършенство. Един камък е много бездеен, обаче не е духовен авторитет. Освен ако не 
идва от някои специални места, но това е друг случай.  

Затова трябва да се научим как да действаме правилно, как да мислим правилно, 
как да говорим правилно – за да бъдат всички различни сфери на съществуването ни 
свързани в хармония с божествените принципи. А езикът на тази хармония е 
благочестивият живот. Какво можем да очакваме от божествената реалност, ако живеем 
неблагочестиво?  

 
(следва продължение) 

 
 

38. Добре известна тайна 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Бог Кришна обяснява в „Гита”, че от тези четири типа начинаещи – 

нещастните, нуждаещите се от пари, любопитните и мъдрите – онези, които са 
мъдри, са Му много скъпи. Защото един мъдър човек, ако е привързан към Кришна, не 
търси в замяна материални облаги. Мъдрецът, привлечен от Кришна, не иска никаква 
отплата от Него, нито под формата на облекчение на страданията, нито в печелене 
на пари. Това означава, че от самото начало, основният принцип в привързаността му 
към Кришна е, повече или по-малко, любов.”92 

И така, любящата привързаност е безкористна. Иначе всяка една привързаност 
се нарича бизнес. „Харесвам те, за да ме харесваш и ти. Служа ти, за да ми служиш и 
ти.” Това е толкова обикновено. Но нека опитаме да бъдем уникални! Защо трябва да 
вървим по обичайните пътеки на хората в този бизнес начин на мислене? Защо да не 
поставим началото на нова глава в историята на живота? Нека се стремим да бъдем 
безкористни. Това е много добре известна тайна: че колкото повече искаш да си 
                                                 
91 „Бхагавад Гита” 3.4 
92 „Нектара на предаността”, Глава 3 



запазиш нещо, толкова повече го губиш; а колкото по-готов си да споделяш, толкова 
повече получаваш. Разбира се, няма нужда да вярвате в това сляпо. Пробвайте го, 
опитайте сами – дали работи в живота ви или не.  

Да ви разкажа ли една лична история за това? Един ден имаше празник, 
Говардхана-пуджа. Този ден бхактите не можеха да се съберат, така че щяхме да 
празнуваме през уикенда, но сега беше точната дата на празника. Целия ден бях зает с 
разни други видове служене – вършех какво ли не, превеждах – така че не можах да 
посветя никакво внимание на самия празник. Но странно, късно следобед почувствах, 
че Гирирадж иска нещо от мен. Имах вдъхновението този ден да направя дарение в 
кутията за дарения на храма. Знаете, много е хубаво когато посещаваш някой храм, да 
донесеш някакво дарение. Обаче когато живееш в този храм? Рекох си: „Добре, щом 
това е, което очакваш от мен, ще дам с радост. Няма значение дали парите Ти са в 
кутията за дарения или в моя джоб – така или иначе са Твоите пари.” Реших, че ще дам 
първата банкнота, която хвана. Виждате ли, без пресметливост: „ще дам най-малката 
банкнота” или „ще дам втората”. Не, даваш първата. И какво стана? След два дни 
пристигнаха неочаквани гости, които също донесоха голямо дарение за Гирирадж. Така 
че ако дадеш, ще получиш. Но това не е финансов съвет – нека бъде ясно.  

Баладев: А защо не, Гурудев? 
Свами Тиртха: Защото ние не правим бизнес с духовни неща. Искаме да сме 

несебични в посветеността си, дори и Той да не ни връща дадените пари 
двадесетократно. Дори тогава искаме да дадем. Не бива да сме пресметливи в своята 
посветеност.  

Да ви дам ли и пресметлив пример? Един наш приятел каза: „Миналата седмица 
имах голям късмет. Намерих две стодоларови банкноти на улицата. И реших да дам 
едната за храма. Обаче знаете ли, имам много палав син, който открадна една от двете 
банкноти. И коя открадна? Точно тази, дето исках да дам за храм.” Това е истинска 
история, не си измислям. Бях удивен да я чуя. Не е за вярване! Ето такива сме си - 
пресметливи. Трябва да сме внимателни с подобен пресметлив ум.  

Най-общо можем да кажем, че човек никога не губи в посветеността. Но си има 
и правилен начин как да се прави дарение. Веднъж щом си дал, не го мисли повече. 
Вече не е твоя работа. Както е казано в Библията, лявата ръка не бива да знае какво 
върши дясната. Веднъж като си дал, дадено е. Дадено е на Бога – вече е Негова работа. 

Същото важи и за всеки друг тип служене – не пресмятайте, след като сте го 
свършили. Щом сме били въвлечени в някакъв вид служене, то е за наше добро. 
Нуждаем се от тази силна убеденост – недейте да правите сметки впоследствие. 
Разбира се, трябва да сме умни, най-напред трябва да разберем къде Върховният се 
нуждае от служенето ни и по какъв начин, а след това да действаме съответно. Но след 
като е свършено, не го мислете повече.  

Веднъж един ученик искаше да даде дарение на Гурудев и каза: „Това дарение е 
за тази и тази цел.” Гурудев се вбеси: „Нима си мислиш, че можеш да решаваш как да 
бъде използвано?”  

Така че всяка духовна или благочестива дейност има правилен начин, по който 
да се извърши. Защото трябва да действаме минимум в добро, саттва; а дарение в 
гуната на доброто означава: на вярното място, на верния човек, с верния начин на 
мислене и т.н. Същото е и с всички останали видове жертви, които правим – 
независимо дали са усилия, изучаване, даване на помощ – всичко трябва да се върши по 
правилния начин. Защото тогава ще има по-малко прах по огледалото, по-малко пушек 
в огъня, по-малко покривала върху духовната искра. 

 
(следва продължение) 



39. Като дзен коан 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„В „Бхагавад Гита” е потвърдено, че след много-много раждания, когато 

човек действително помъдрее, той се отдава на Васудева93, знаейки съвършено добре, 
че Кришна, Васудева, е източникът и причината на всички причини. Въпреки че такъв 
мъдрец е много скъп на Кришна, останалите също са приети като много възвишени, 
защото макар да са нещастни или да се нуждаят от пари, те са дошли да търсят 
удовлетворение при Кришна.”94 

Така че дори да имаме съвсем мъничка частичка божествено знание или 
преданост, рано или късно те ще превземат цялото ни съзнание, стига да не допускаме 
големи грешки.  

„Без да се издигне до позицията на гяни, мъдрец, никой не може да се 
придържа към принципа на обожание на Върховния. Мъдър е този, който напълно е 
разбрал, че е душа от духа, а не просто тяло.” 

Това звучи като твърде простичка информация, ала при все това отнема дълго 
време да се осъзнае. Ако искаме да открием някаква съвсем обща цел на дейностите си, 
можем да я формулираме по следния начин: да помагаме на хората да разбират, че не са 
умиращите тела, а вечни души. Това би могло да е една добра програма за тази 
кампания – много общовалиден, универсален принцип, за да могат хората да не остават 
в материалното разбиране за живота, а по-скоро да се стремят към духовното. Пък в 
съответствие със своите способности, готовност и чистота, можем да достигаме до все 
по-висши и по-фини пластове на реалността. Но както се казва в този толкова важен 
стих от „Гита”, бахунам джанманам анте гянаван мам прападяте; бахунам 
джанманам – след много-много животи, множество прераждания; гянаван – тези, 
които притежават знание, които са разбрали – те ще се отдадат на Мен, мам прападяте. 
Васудева сарвам ити – Васудева е всичко. Той е всичко. Кришна е всичко, но не всичко 
е Кришна. Това звучи като дзен коан. Размишлявайте цял живот върху този коан. 
Кришна е всичко, но не всичко е Кришна. Васудева сарвам ити – Той е всичко; са 
махатма судурлабха – такава велика душа, която разбира всички тези тайни, е рядкост. 
Бахунам джанманам анте – значи щом имаме шанса, поканата да разберем нещичко за 
тези тайни, много-много животи са зад нас. И може да не успеем да усъвършенстваме 
напълно и цялостно това разбиране, ала въпреки всичко трябва да се опитваме и да сме 
сигурни, че в края на краищата ще достигнем до съвършеното разбиране.  

И след това е добавено: „Може да се заключи, че човек, който е свободен от 
материалното разбиране за живота, е подходящ кандидат за чисто предано служене. 
В „Гита”95 също е потвърдено, че след Брахман реализацията, когато човек е 
свободен от материалните тревоги и може да гледа на всички същества 
равнопоставено, той има качествата да встъпи в преданото служене.” 

И така, това трябва да е нашата позиция и нашата надежда – че щом сме 
поканени в това настроение на предано служене към Върховния, рано или късно трябва 
да се избавим от материалното оплитане. А най-лесният начин да се случи това е да 
намерим нещо друго, което да ни увлече. Ако сме под някакво влияние, как можем да 
се избавим от него? Като дойдем под друго влияние. Ако живеете под властта на 
местния управник и не сте удовлетворени от нея, тогава поставете се под по-висша 
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власт, под по-висша закрила. Щом не ви удовлетворява министъра, идете при царя. 
Това е начинът да подобрим своя обхват. Щом не ни харесва въздействието и властта 
на илюзията, нека се предоставим, нека се отдадем на закрилата на божественото. За 
това трябва да сме много решителни: „От днес насетне ще се старая по всякакви начини 
не просто да избягвам влиянието на илюзията, защото това е невъзможно… В „Гита” е 
заявено: „Тази илюзия, съставена от трите Ми вида енергии, е невъзможно да бъде 
надмогната”96. Но е казано и, че „Тези, които Ми се отдадат, могат с лекота да я 
прекосят.” Да, ние искаме съзнателно и доброволно да се поставим под закрилата на 
божествената енергия.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

40. Скалъпеният „аз” 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Баладев: Казахте във връзка с просветлението, че всяко наше 

действие тук, в този свят, е свързано с някаква грешка. А една много основна грешка е 
егоизмът, който имаме дори несъзнателно и който е толкова досаден навик. Как да се 
отървем от този навик, или по-скоро как да го заменим с друг, защото съм чувал, че 
когато искаш да се избавиш от даден навик, трябва да го замениш с друг, по-добър? 

Свами Тиртха: Егоизмът не е нещо лошо – стига да сме на нивото на 
истинското его, на нивото на атман, душата. Проблемите идват от изкривяването на 
този принцип на самооценка и идентичност. Ахам – „самият аз” или „аз съм” – няма 
нищо лошо в това. Всъщност ахам на санскрит означава „мен, аз, аз съм”. Това е 
изключително мистичен израз. Защото с какво започва тази дума? „А”. Кришна казва в 
„Гита”: „От буквите Аз съм „А”.97 „А” е първата буква в санскритската азбука. А коя е 
последната буква? Отгатнете! Последната буква е „ха”. И кой е последният звук в това 
ахам? Носовата вибрация „м”, която винаги обозначава духовната същина.  

Така ахам означава: от самото начало на азбуката до последната буква, плюс 
духовния заряд – всичко! Всичко, което думите могат да опишат – това съм аз. Разбира 
се, не става дума за вашия „аз”, а за божествения „Аз”. „Аз съм”. Кой казва „Аз съм”? 
Ако вие кажете „аз съм”, това е ограничено. Ако Той каже „Аз съм” – това е 
божествено послание. Кой дръзва да каже: „Аз съм”? Един-единствен има пълното 
право да каже „Аз съм” – този, който притежава цялото съществуване. Така че това „Аз 
съм”, ахам, е божествено слово.  

И така, има ли нещо нередно в ахам? Няма нищо нередно в ахам. Ахам 
обозначава светостта на съществуването. Но тогава къде е нередността? Ние всички 
чувстваме, че нещо не е наред. Изкривяването не е наред – когато е ахам-кара. Кара 
означава „идентичност”. Ние, духовните души, също можем да заявим: „Ахам, аз съм,” 
но ние сме реалност, зависима от Върховния ахам, от върховното битие. Така че 
нашето ахам е в относителна позиция спрямо някого; то е свързано с някого. Когато 
забравяме за тази свързаност се получава изкривяването. Тогава си създаваме, 
измисляме си самоличност и именно тя е ананкара, сътворената идентичност, 
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скалъпеният „аз”. Единственият проблем е в това – в тази измислена, лъжлива 
концепция за самите нас.  

Най-общо казано ние, хората, имаме три образа, три самоличности. Едната е как 
другите ви виждат. Втората е как самите вие виждаме себе си. И третата е какви в 
действителност сте. Например, вие може да се мислите за мъдър човек. Докато другите 
ви считат за пръв глупак. А в действителност не сте нито глупак, нито мъдрец, а някъде 
по средата. И така, имате тези три типа идентичност: какво мислят останалите за вас, 
какво мислите вие за себе си и кои наистина сте. И ако тези три образа се доближават и 
съвпадат все повече, тогава е здравословно, тогава е прогресивно. Когато не се 
стремите да си изфабрикувате самоличност, която да се хареса на другите, а сте готови 
да се покажете такива, каквито сте. Само че за да го направите, най-напред трябва да 
постигнете истинските себе си.  

И така, единственият проблем е в изкривената самоличност, тази аханкара. 
Трябва да заменим този скалъпен, фалшив егоизъм или самоличност с истински, да 
съживим истинското си, изначално съзнание. Целият духовен процес е това – да 
съживим своята изначална идентичност.  

Не искам да говоря общи приказки, но обикновено ние се мислим за центъра на 
вселената. Което също малко или много е вярно, защото собственият ни живот е най-
важният за нас, именно с него трябва да направим нещо, така че е нужно да се 
фокусираме върху себе си до известен предел. Ала единствено, за да премахнем 
нечистотата, да отстраним прахта, покривалата, слоевете – тогава изначалната ни 
духовна искра ще засияе. Омагьосани от илюзията, ние подхранваме своята фалшива 
идентичност, докато под закрилата на духовния учител, на процеса, на Махапрабху и 
на Кришна подхранваме истинската си самоличност. Това е начинът да се отървем от 
фалшивите разбирания и да открием своята най-висша духовна същина.  

 
 
 

41. Скритата тайна и откритата слава 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 сутрин, София) 

 
 
Свами Тиртха: Чух, че имате някакъв обучителен курс тук, така ли е? Какъв е? 

Каква е темата му?  
Премананда: „Бхагавад Гита”. 
Свами Тиртха: О, „Гита”! Много добре! Много добре! Ще откриете много 

тайни в „Гита”. Може ли да ви задам няколко въпроса? Вие тук сте учени върху 
„Бхагавад Гита”. Може ли да ви запитам кой е средният стих в „Гита”? 

Баладев: Ние сме още в първи клас.  
Свами Тиртха: Първа класа предани, да, както беше споменато. Може би не сте 

разглеждали това все още, така че моля ви, проверете. Тогава ще видите какво е 
поставил Кришна във фокуса на „Гита”, в самата ѝ среда. Пресметнете, открийте 
точната среда на „Гита” и там ще намерите много поверителна информация.  

И много, много други тайни са скрити в „Гита”. Затова моля ви, продължавайте 
да я изучавате. И много скоро от нивото на абсолютно начинаещи ще можем да 
стигнем до нивото на знаещи.  

Ядунатх: Девета Глава ли е средата на „Гита”? „Най-поверителното знание”? 
Свами Тиртха: Охо, вие вече пресмятате!  
Ядунатх: Да. На прав път ли сме? 



Свами Тиртха: Има ли някой математик тук? Възможно ли е да има една 
средна от четен брой глави. Колко глави има в „Гита”?  

Ядунатх: Осемнадесет. 
Свами Тиртха: Значи няма една средна глава. Две са! Едната е Девета 

озаглавена „Най-поверителното знание”. А коя е втората средна глава? Десета, 
„Съвършенството на Абсолюта”. Така че фокусът е там – най-тайното познание и 
славата на Всевишния. Това е като семе. А всички останали глави са просто важни 
слоеве, защитаващи това семе, които го обясняват по най-различни начини.  

Ядунатх: Можем ли да кажем, че средата на Девета Глава е стих 17? „Аз съм 
бащата, майката, създателят и прародителят на тази вселена, целта на знанието, 
пречистващата сила…” 

Свами Тиртха: Хубаво е, но не е това. Защото не става дума за средата на 
главата, а за средата на 700-те стиха – това е, което търсим. Обаче отново, ако 
стиховете са четен брой, нима може да има един среден? Най-вероятно не, скъпи мои 
синове и дъщери. Отново, средните стихове би следвало да са два. Така че моля ви, 
продължавайте да пресмятате. Вземете си го за домашно.  

Обичайно никога не се замисляме за това, нали? Мислим си: „Чел съм „Бхагавад 
Гита”.” А какво си разбрал, скъпи мой? „Чел съм я два пъти!” Но можем да 
продължаваме да четем „Гита” животи наред.  

Ала дори само от заглавията на тези средни две глави можем да разберем, че там 
има нещо много важно – какъв е фокусът на това божествено откровение. Едното е 
скрита тайна, а другото е открита слава. Каква красива структура!  

И ако мога да ви дам някои насоки, средните стихове на „Гита” се намират в 
Девета Глава. Обаче знаете, всички главни свещени писания си имат есенциални 
стихове. Спомняте си, преди няколко години обсъждахме чатур-шлоките на 
„Бхагаватам”. „Бхагаватам” съдържа 18 000 стиха, а същината му е дадена в четири от 
тях. „Аз съм бил, Аз съм и ще бъда. Каквото и да виждаш, това съм Аз. Ако нещо ти 
изглежда извън Мен – това е илюзия. Трябва да достигнеш до края на своето търсене”98 
– това е есенцията на „Бхагаватам”. „Гита” също има своите чатур-шлоки. В коя глава 
се намират те? Правилно, в Десета Глава. И така, средните стихове са в Девета, а 
чатур-шлоките са в Десета. Моля ви, намерете ги! Ще откриете много важни 
напътствия за цял живот.  

Стига толкова теория! Изгубихме се в пресмятане на стихове. Казва се, че 
всички разкрити писания, от началото до края, и всички шлоки просто възхваляват 
Върховния Бог Вишну. Това е същината, която трябва да помним, така че всички 
разкрити писания да ни казват това послание: възхвалата и обожанието са същината. И 
ако това е информацията, която достига до нас, надяваме се, че нашите думи, нашите 
мисли и нашите действия също ще станат възхвала на Всевишния.  

 
 
 

42. Висшата истина винаги е съвсем простичка 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

 
 

Животът е красива опитност. Животът е свещен, защото идва от божествен 
извор. Всички ние в тази стая имаме нещо общо. Имаме и нещо различно. Кой е 
факторът, който ни обединява? Това е божественият извор, духовната ни природа и 

                                                 
98 „Шримад Бхагаватам” 2.9.33-36 



божественото ни местоназначение. А кое ни отделя? Онази уникална индивидуална 
красота, която прави картината още по-прекрасна. В този смисъл ние сме едно по дух, а 
сме различни по самоличност, по неповторимите си характеристики, по своята 
индивидуалност. И всички имаме една много специална частичка вътре в нас – нашата 
духовна същност. Толкова много аспекти от живота ни се променят с времето. Но 
съществува нещо, което никога няма да се промени. Нашата самоличност, нашата 
съкровена, същностна природа – тя никога не се променя. Затова, като интелигентни 
човешки същества, трябва да търсим именно тази своя вечна страна. И всички вие сте 
големи щастливци, понеже сте потърсили извора на вечното щастие.  

Това са големи думи. Обаче са истина. Защо? Защото ако развиваме тази вечна 
връзка на най-добрата си част – душата ни – с вечния източник по един вечен, 
съвършен, любящ начин, тогава това е най-доброто място.  

Животът е сложен. Философията е дори още по-сложна. Теологията е направо 
лабиринт. Ала висшата истина винаги е съвсем простичка: Ние не сме тела, а души от 
Духа; принадлежим на Бога; и съществува жива и любяща връзка помежду ни. Толкова 
ли е сложно? Не, не е. И когато се стремим да даваме най-доброто, което имаме от себе 
си, това е начинът да се доближим към върховния, най-висшия извор на цялото битие, 
на цялото знание и на цялото щастие.  

Този живот – като мистична опитност – си заслужава да се живее. Дори 
нещастният живот е по-добър от никакъв. Но щом имаме този шанс, защо да не го 
превърнем в щастлива възможност? Затова трябва да развиваме вечната си страна по 
един духовен начин, за да се свържем с вечния извор.  

Бог не е теория. Много хора казват: „Аз вярвам в Бог. Но дали Той наистина 
съществува…?” Да, Той съществува. Отвъд нашето въображение. И когато си мислим, 
че сме много далеч от Него, Той е готов да дойде съвсем близо до нас. А когато 
чувстваме: „Сега съм се доближил с една стъпка към Него,” всъщност Той е направил 
сто стъпки към нас. За щастие Той е такъв, активен тип. Не просто пасивно чака да се 
изкатерим догоре по стълбичката на духовното израстване. Нашият Бог откликва. 
Кришна е всепривличащ. И Той използва Своята привличаща сила по безгранични 
начини. Така че ние просто трябва да се оставим на тази привличаща сила. Това е най-
доброто, което можем да направим – да спрем да се съпротивляваме. Да спрем да се 
съпротивляваме на духовното блаженство. Недейте да отблъсквате своето спасение. Не 
пропускайте възможността да направите една стъпка по-близо до Бога, за да може Той 
да дойде сто стъпки по-близо до вас.  

Затова от време на време трябва да се събираме заедно. Да мислим за Бог и за 
духовния си дълг е добре. Да говорим е още по-добре. Но да пеем за славата на Бога е 
най-добре! Да се включим в това велико празненство на песните и танците в духовна 
радост. Защото нашата изначална природа е блажена. Именно това свое изначално 
състояние трябва да съживим.  

 
 

43. Да откриеш тайната 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

 
 
Асато маа сад гамая… „От нереалното, води ме към реалността”. 
Съгласни ли сте с тази песен? Тази молитва идва от много древно свещено 

писание в Индия. Идва от един Упанишад99. Упанишад означава „тайни учения”. Ние 

                                                 
99 „Брихадараняка Упанишад” 1.3.28 



всички търсим тайните. Веднъж организирахме серия лекции под надслов „Тайните 
учения”. Представете си, публична лекция за тайни учения… Но трябва да ви кажа, че 
дойдоха три пъти повече хора от обикновено. Защото ние искаме да намерим тайните. 
Чувстваме, че животът сам по себе си е твърде скучен без тайни. И всъщност тази 
мантра се съдържа в едно такова тайно писание. Това също така означава, че 
научаваме тайната в близката компания на садху, свети хора. Трябва публично да заявя, 
че тайните не са за публика. Но тъй като сега сме в много интимен кръг, можем да 
говорим за тях.  

И така, мантра – какво означава мантра? Мантрата е молитвена формула за 
освобождаване на съзнанието. Една добра мантра винаги ще съдържа същината на 
битието, ще съдържа също и дълбок смисъл, и още нещо, което ще ви кажа накрая. 
Тези три фази на тази мантра, на тази молитва са много съществени. Какъв е първият 
ред? Асато маа сад гамая; асат значи „неистинско, нереално, илюзорно”. „От 
нереалното, води ме към реалността!” Кой ще ни води от нереалното, от илюзорното 
отражение, към реалността? Божественото напътствие – проявено в нашите духовни 
учители, в нашите светци. Също в божествения зов, който всички долавяме съкровено в 
сърцата си. Онази силна убеденост, която изпитваме – тя винаги ще ни ръководи по 
верния начин. Пък и знаете, опитвали сме нереалното толкова много пъти. Старали сме 
се да намерим своето щастие в това нереално, илюзорно отражение. Не знам вие какъв 
успех сте постигнали; аз не съм постигнал никакъв успех в това. Нека се стремим да 
намерим удовлетворението си в сат, в истинската реалност.  

Но когато ви казвам, че духовната реалност е много истинска, вие може да 
възразите: „Тя е съвсем нереална за мен. Настоящата ми реалност е болка, страдания, 
ограничения – това е реалността ми днес.” Когато ви казвам, че животът е мистична 
опитност, може да възразите: „Това е толкова далеч от мен!” Но когато вие ми казвате, 
че животът е страдание, на мен това ми звучи много нереално. Така че кой е по-прав – 
вие или аз? Чие послание е по-силно – моето или вашето? Разбира се, това не е 
състезание, но аз се надявам моето послание да е по-силно.  

И така, тази молитва съдържа нещо много съществено за нашия опит, наречен 
живот. От нереалното, от отражението, трябва да стигнем до оригинала. Това прави 
всичко много смислено.  

Вторият ред гласи: „От мрака води ме към светлината!” Мисля, че всеки 
разбира. Мракът обикновено е равнозначен на невежество, ограничения, страдания; 
докато светлината означава знание, вяра, щастие. Затова от тъмнината ние искаме да 
намерим своя път към светлината. Така че моля Те, мой Господи, от мрака води ме в 
светлината!  

И третият ред казва нещо много важно: „От смъртта води ме към вечността!” 
Това е финалното ограничение в живота - смъртта. Тя е толкова несвойствена за нас, че 
искаме да я отхвърлим, да я прикрием, да я пренебрегнем. При все това тя ще дойде, 
рано или късно. Тя е друг вид опитност. Ала тъй като не осъзнаваме нуждата от 
смъртта, за да изпитаме вечния живот, затова тя ни изглежда някак странна. Всъщност 
ние, хората, сме толкова за живота, че искаме да отречем смъртта. Това не-
съществуване ни се струва такава странна концепция, защото сме толкова живи.  

 
(следва продължение) 
 



44. Интелектуалното и езотеричното значение на мантрата 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Това е интелектуалното значение на тази молитва, на тази мантра: „От 

нереалното води ме към реалността, от мрака към светлината, от смъртта към 
вечността.” Ала мъдрите учители, които се стремим да следваме, дават някои 
специални тълкувания на тези думи. Те казват: когато мантрата гласи „от нереалното 
води ме към реалността”, всъщност това означава „от смъртта води ме към вечността”. 
Такъв е скритият смисъл на молитвата. Когато се казва: „от мрака води ме към 
светлината”, всъщност това означава „от смъртта води ме към вечността”. Да, такова е 
тайното значение на символичен език. И накрая когато се казва: „от смъртта води ме 
към вечността”, това означава „от смъртта води ме към вечността”. Защото в края на 
краищата това е посланието тук.  

И така, имаше изпълнен със смисъл аспект, касаещ живота – сат. Имаше го 
интелектуалното значение – когато разбрахме скритото послание: от смърт към 
безсмъртие. И знаете, обещах ви и трети аспект, който ще ви направи щастливи. 
Всъщност това вече се случи, защото мисля, че всички ние много щастливо празнуваме 
победата на вечния живот над смъртта.  

Но в действителност има още някои неща, които да се добавят. Например асат 
означава също и непроявеното състояние на вселената – когато всички разновидности 
на живота, планетите, елементите и разнообразните необходими съставки на тази 
вселена още не са проявени. Всичко съществува като потенциал. От този потенциал, 
моля Те, води ме към изразения, проявения свят. Вгледайте се в себе си – вие сте 
изпълнени с потенциал, повечето от който все още не е проявен. Дори не можем да си 
въобразим своето духовно бъдеще; въобще си нямаме и идея, и представа за 
перспективите, които имаме. Затова се нуждаем от тази молитва: моля, от това 
непроявено състояние на живота ми, някой да ме отведе на нивото, където целият ми 
потенциал ще е осъществен. Затова от нереалното води ме към реалното! От 
непроявения потенциал, води ме към прякото, реално преживяване на духовното 
блаженство!  

Вторият ред гласи: „От мрака води ме към светлината!” Мракът е черен, нали? А 
светлината е бяла. Така че това означава и: „от черното води ме към бялото”. Но не 
става дума за игра на шах, има по-дълбок смисъл. Преди говорихме, че обичайно 
възприемаме тъмнината като нещо лошо, като недостиг на светлина, като невежество. 
Но всъщност ако погледнете картина на Бог Вишну, или Бог Кришна, Неговото тяло е 
тъмно, черно, тъмносиньо. Защо? За да докаже, че Той не е човек. Бог е отвъд 
човешкото разбиране. И обикновено си мислим, че мракът не излъчва светлина, но в 
Неговия случай, Той излъчва. Тъмнината на Кришна е мистична тъмнина, излъчваща 
светлина.  

От нашите свети учители сме разбрали, че божествената личност, Кришна, е 
тъмен – той е Тъмният Бог. Обаче от вашия фолклор сме разбрали коя е най-красивата 
девойка на селото. Как се нарича тя? Радха. А всъщност знаем, че любимата спътница 
на Бог Кришна е Радха. Това е пряко доказателство, че вие, българите, идвате от 
бреговете на Майка Ганг. Разбрали сме, че да се обожава този Върховен Бог с тъмен 
облик е много добре, но Той винаги се радва на компанията на тази красива девойка 
Радха, която е светла. Затова като се молим: „От тъмнината води ме към светлината”, 
това има и още едно значение - от разбирането за този смугъл Върховен Бог, нека бъда 



въведен в разбирането за красавицата на селото! Много мистично, много езотерично 
значение! От мрака води ме към светлината.  

А какво е мистичното тълкувание на последния ред „от смъртта води ме към 
вечността”? То е „от смъртта води ме към вечността”.  

Затова сме такива късметлии да повтаряме тази мантра. Това е най-висшата 
благодат на една чиста молитва – да разкрие нашата изначална блажена природа. И 
така, какво се съдържа в една добра мантра, в една добра молитва? Сат – дълбокият 
смисъл на живота, чит – много висше интелектуално разбиране на същата тема, и 
ананда – блаженството, което всички търсим.  

 
(следва продължение) 
 
 

45. Отвъд времето и пространството 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
В тази вселена има 84 милиона мантри, плюс техните комбинации и 

пермутации. 84 милиона мантри! Боже мой, как можем да изучим тази духовна наука?! 
Тези мантри оформят информационния фон на битието. Тази материална вселена е 
предопределена от дадени фактори. Един от тях е пространството. Това пространство е 
толкова необятно, че е много трудно да се намери центърът му. Но едно нещо е сигурно 
- един център на тази вселена е това място тук и сега.  

Друг фактор, който предопределя битието, е времето. Пространство и време. А 
една от книгите, преведени от моя духовен учител по заръка на неговия гуру беше 
„Отвъд времето и пространството”100. Как да намерим път за преминаване отвъд 
времето и пространството?  

Третият фактор, който предопределя тази космическа структура е карма, или 
закона за действие-последствие. И така: пространство, време, действие-последствие… 
Нещо друго? Още едно, а именно информацията. Духовната информация се съдържа в 
тези 84 милиона мантри. На практика един живот не стига да бъдат изучени всичките 
правилно. За щастие нашите учители са ни казали, че всред всички тези милиони 
мантри, три са много важни. Три можем да научим, нали? 80 милиона не бихме могли, 
но три – може би ще можем.  

Едната главна мантра е ом – сигурен съм, че я знаете. Какво означава ом? Това 
е божествената звукова вибрация, шабда-брахман. Тя е толкова могъща, че може да 
превърне хаоса в космос; от безпорядъка може да създаде ред. Само си представете, 
щом тази божествена звукова вибрация може да се справя с всички космични дела по 
верния начин, да сътвори тези хармонични вселени, ако тази мантра отекне в нашия 
ум, в нашето сърце – от хаотичното състояние на съзнанието, което имаме в момента, 
тя ще създаде хармоничен порядък.  

А какво е скритото значение на ом? Сега ще речете: „От смърт води ме към 
вечност”, понеже сте слушали много внимателно предишната лекция. Но всъщност ом 
е съставен от три звука – „А”, „У” и „М” - АУМ. Кой е А, кой е пръв във всичко? Това е 
Бог. Той е първи във всяко отношение. Кой е „М” – това е човекът, „М” сме ние. А кой 
е „У” помежду ни? Кой стои между Бога и вас? Божествената любов.  
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Така че ако помните тази мантра ом по такъв начин: че има Бог, има ме мен и 
помежду ни божествената любов е връзката, тогава това ще сътвори една хармонична 
вселена в живота ви.  

Втората главна мантра е молитва за закрила. Понякога всички се нуждаем от 
закрила, нали? Когато сме атакувани от житейските трудности, или сме се оплели в 
някакви лични глупости, или каквото и да е – ние се нуждаем от божествената закрила. 
Тази втора мантра гласи: ом намо бхагавате васудевая. „Поднасям моите почитания 
на Васудева – това е едно от имената на Кришна в аспекта Му на всезнаещия Бог – 
поставям се под Негова закрила.” Казва се, че това е една от най-мощните защитни 
мантри. И може да ми вярвате – изпитано е, работи. Така че когато сте в нужда или в 
проблем, или искате божествената закрила да обгърне някой друг, може да се молите с 
тази молитва.  

Добре, сега имаме мантра за порядък - ом; имаме мантра за защита – ом намо 
бхагавате васудевая; нуждаете ли се от нещо друго? Да! Ние се нуждаем от специален 
вид вътрешно удовлетворение, търсим щастието на душата си. Има мантра и за това. 
Тя гласи: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе 
Рама, Рама Рама, Харе Харе. Това е мантрата на божествената любов. Тя не само ще 
ни облагодетелства и благослови с една божествена перспектива, но е и като празник на 
великата победа на божествената любов. Тя е като разговор с Божествената Двойка. 
Веднъж споменах, че тази мантра е нещо много важно в живота. След края на 
лекцията една възрастна дама дойде при мен и попита: „Казахте, че ако повтаряме тази 
мантра в края на живота си, тя ще ни благослови с вечен живот – как се произнасяше 
точно?” 

 
(следва продължение)  

 
 

46. Няма го вече мрака 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 

Рама Рама, Харе Харе. Моля ви, запомнете това. „Кришна” е Тъмният Бог, Върховната 
личност на Господ; „Харе” е Неговата божествена любяща енергия; а „Рама” отново се 
отнася до Него, но също ни напомня и за щастието, което можем да извлечем. И не 
само в края на живота си, но и сега, тук и сега. Виждате ли, „тук и сега” означава 
„пространство и време”. Как да минем отвъд времето и пространството? Как да 
разтрогнем всички кармични обвързвания, които имаме? За това се нуждаем от 
информацията, съдържаща се в 84-те милиона мантри, която е кондензирана в това 
най-висше послание: Харе Кришна! Или може да кажете: Харе Рама, защото то е досущ 
като танц в кръг – човек не знае къде е началото и къде краят, винаги се върти.  

Но знаете, духовният напредък е постепенен процес, стъпка по стъпка. Много 
наподобява изгрева на слънцето, което искаме да приветстваме сутрин. През нощта 
цари мрак, няма я благодатната слънчева светлина. Призори, в очакване на изгрева, 
малко по малко започваме да разбираме какво има около нас. От мрака бавно-бавно 
изплуват дърветата, къщите, хората, защото божественото слънце наближава и хвърля 
светлината си върху всичко. А когато самото то се появи на хоризонта, всичко става 
ясно. Няма го вече мрака. По същия начин божествената светлина, дивното озарение на 
слънцето-Кришна също изгрява на хоризонта на нашето сърце и душа. И може днес 



сърцето ми да тъне в мрак. Но само щом това божествено слънце изгрее на моя 
хоризонт, то ще озари всичко. От мрака води ме към светлината.  

Има много-много стъпки в нашия процес. Нашите учители са дали 64 различни 
стъпки. И първият от тези 64 начина за усъвършенстване е да се приеме подслон. Какво 
означава „подслон”? Че вече не си изложен на трудностите. Намерил си своя дом, 
намерил си закрила. Подслон означава, че вече не си сам. Така че това е много 
успокояващо чувство, като уюта на дома. Затова е толкова препоръчително да намерим 
такъв подслон в живота си, за да можем да следваме някакви насоки, да можем да 
практикуваме медитация, да можем да подпомогнем индивидуалното си просветление 
и да призовем божественото сияйно слънце на любовта да изгрее на хоризонта на 
нашето сърце и душа. А след това можем да продължим с множеството останали 
стъпала в нашия духовен живот и напредък, които ще ни отвеждат все по-близо и по-
близо до нашите красиви идеали на съвършенство, хармония, красота и любов.  

Досега не сме разбирали какво е любов. Но ако в живота ни се случи чудо, ще 
можем да добием представа какво е. Нещо вътре в нас ще трепне.  

Приключвайки нашата сесия днес, нека ви пожелая една много благословена и 
успешна година! Нека всичките ви духовни усилия бъдат осъществени, всички 
благословии да се спуснат и кондензираната есенция на цялото това време, 
пространство, карма и информация дойде като божествена капка амрита за всички нас, 
а този нектар да се превърне в океан - сагар. Бъдете обединени в духа! Благословии на 
всички! Нека има мир по света! И моля ви, елате и утре!  

 
 

47. Кой е най-добрият път? 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 

 
 
Много съм щастлив, че вчера се съгласихме по някои основни въпроси: животът 

е нещо хубаво, той има духовна цел, всички ние търсим благословии. И също, моля ви, 
помнете тези три факта: първият беше, че сме вечни, духовни души; вторият беше, че 
принадлежим на Върховния, на Бога; и третият фактор беше, че помежду ни има жива и 
любяща връзка. Съвсем простичко е: аз не съм умиращото тяло, тази материална 
конструкция, а съм духовна енергия, душа; принадлежа на висшия източник, на 
Върховния Бог; и ние имаме връзка, основаваща се на обич. Той е любящ към мен, а аз 
също се старая по най-добър начин да изразя готовността си да Го обичам. Обаче 
трябва да намерим как да прилагаме всички тези истини в живота си. Защото не стига 
просто да се съгласим по всички тези въпроси, но трябва и да ги реализираме, да ги 
осъществим на практика.  

За да научим нещо повече за духовната наука, трябва да изучаваме, да 
изследваме някои разкрити писания. За днешната беседа съм донесъл една от най-
скъпоценните, най-високо ценените свещени книги на Индия, считана за зрелия плод 
на ведическите откровения. Веда означава „знание” – материално и божествено знание; 
плюс духовна мъдрост. Веда е като огромно дърво, съдържащо цялата информация. И 
това дърво не е безплодно, то е плодоносно дърво. А най-безценният плод на това 
божествено дърво на познанието – това е „Шримад Бхагаватам” или „Бхагавата 
Пурана”. Това е писанието, свързано с Върховния, с Бхагаван.  

В действителност то е беседа – беседа между мъдреци в отминала епоха, в 
древни времена. Тяхната среща била много подобна на нашата среща тук. Всички ние 
сме разбрали, че днес тук ще има събиране, и сме дошли. По същия начин и те 
получили вест, че се провежда много значима духовна дискусия и си казали: „Нека 



идем там! Нека я посетим!” Това бил обмен между лектора и публиката – те имали 
някои въпроси. И един от основните въпроси бил: „Кой е най-добрият път? Има 
толкова много религиозни пътеки и духовни процеси – кой е най-добрият, най-
прекият?” Това актуален въпрос ли е? Считам, че много! Дори още повече процеси и 
пътища са познати днес. Затова трябва да знаем кой е добър и кой е най-добрият.  

Тогава бил даден следният съвет: са ваи пумсам паро дхармо ято бхактир 
адхокшадже ахайтукй апратихата яятма супрасидати101 – „За цялото човечество 
най-добрият път да се доближат до Бога е този, по който могат да постигнат преданост 
към Него, бхакти, божествена любов. И този подход трябва да е безусловен и 
постоянен, защото чрез него атман, душата отвътре, ще бъде върховно 
удовлетворена.”  

Представете си, че задавате този въпрос: „Кой е най-добрият път?” И си 
представете, че получавате същия отговор: „Най-добрият път за всички е този, по който 
можете да добиете божествена любов. В своите духовни усилия трябва да бъдете 
безусловни и неизменни. Тогава ще се радвате на върховно блаженство в сърцевината 
на сърцето си.” Съгласни ли сте? Да! 

Но след това има и още информация. Как да се постигне? 
 
(следва продължение) 
 

 
48. Неотменимият факт 

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Но после следва още информация. Как да постигнем? Сринватам сва-катхах 

кришнах пуня-шравана-киртанах хридй антах стхо хй абхадрани видхуноти сухрит 
сатам102 – „Шри Кришна, Божествената Личност, който е Параматма, Свръхдушата 
във всяко сърце и благодетелят на искрените предани, пречиства желанието за 
материално наслаждение в сърцето на предания, развил порив да слуша Неговите 
послания, които сами по себе си са добродетелни, ако правилно се слушат и възпяват.”  

И така, да се слуша божественото послание и славата на Господа – това само по 
себе си е добродетелна дейност. Тя ще ни помага да се пречистваме все повече и 
повече. Такъв е начинът да привлечем вниманието на Бога към нас. И после какво ще 
се случи? Много цялостно и дълбоко пречистване в сърцата ни. Желанието за 
материални наслади ще се промени. Защото има три типа наслади: материално щастие, 
духовно щастие и щастие в преданост – то е най-пречистеният вид щастие.  

Нашето вътрешно желание се пречиства. От материалните амбиции ще 
достигнем до духовните стремления. Защо? Защото Всевишният е в сърцето на всеки. 
Кришна казва: „Аз не живея в Своето духовно царство” – макар че ние очакваме Бог да 
си живее на небесата и да не ни се меси много в живота, нали? „Аз не живея там горе, 
не си мислете! Нито пък живея в сърцата на медитиращите, в сърцата на йогите.” 
Нахам васами ваикунтхе103 – „не в небесата”; йогинам хридайе на ча – „нито в сърцата 
на йогите”; мад бхакта ятра гаянти – „но където Моите предани се събират”; татра 
тиштхами нарада – „там живея Аз.” Така че ако искате да откриете царството на Бога, 
това е общността на Неговите предани, където те се събират заедно, за да слушат, 
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мантруват, пеят и разговарят за Неговата слава. Той е там. Или по добре да кажем: Той 
е тук. 

Тогава какво се случва? Ако това пречистване на сърцето, това пречистване на 
материалните желания и амбиции е осъществено, можем да очакваме някои последици. 
Нашта прайешв-абхадрешу нитям бхагавата-севая бхагаватй уттама-шлоке бхактир 
бхавати наиштики104 – „Чрез редовно слушане на беседи по „Бхагаватам” и чрез 
отдаване на служене на чистите предани, всичко, което тревожи сърцето е почти 
напълно разрушено и любящото служене към Личността на Бога, който е възхваляван в 
трансцендентални песни, се установява като неотменим факт.”  

И така, след това пречистване, предаността се установява в сърцето. Коя е най-
ценната част от тялото? Може да речете: „Главата, защото с нея мога да мисля.” Може 
да речете: „Гениталиите ми, защото чрез тях постигам най-голямо щастие.” Може да 
имате и какви ли не други идеи, но мисля всички чувстваме, че най-ценното място, 
което имаме, е сърцето ни. Истинската сила на човека се крие в сърцето. Без съмнение, 
има някаква сила в ръцете на мъжете; без съмнение, има някаква сила в аргументите на 
жените; и всички ние споделяме някаква сила на мозъка, но като цяло най-най-доброто 
място, най-мощната енергия притежаваме в гръдта си. Там е мястото, където живее 
душата, а също и където живее Богът. Затова това място трябва да бъде чисто.  

  
(следва продължение) 

 
 

49. Пълно щастие 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Ако нещо е установено в сърцата ни като неотменим факт, значи е окончателно. 

Ако нещо е установено в мислите ни, то може да се промени толкова бързо. Но ние се 
нуждаем от тази вътрешна убеденост в сърцето. Как да я постигнем? Като редовно 
слушаме свещени лекции, а също и като служим на живото свято писание – това са 
учителите. Нитям бхагавата севая; бхагават бива два вида. Единият е в писмена 
форма – като свещена книга, свята книга. А другият бхагават е живият бхагават, 
който върви на два крака – светият човек, изразител на божественото.  

Какво става ако четете писанията? Те ще ви кажат: „Следвайте примера на 
светците.” А ако се обърнете към някой светец, той какво ще ви каже? „Изучавай 
писанията.” Така едното ни помага да се обърнем към другото. Те действат за вас, за 
нас. И благодарение на това, слушане, служене, внимание, всичко нещастно и тревожно 
в сърцето бива отстранено. Ако искаме да достигнем това ниво, където вече няма 
проблеми, трябва да следваме този съвет: да слушаме божественото послание и да 
общуваме със светците. Тогава божествената любов ще се установи в сърцето.  

Добре, много хубаво, но какво следва? Какво ще се случи по-нататък? Тада 
раджас-тамо бхавах кама-лобхадаяш ча йе чета етаир анавидхам стхитам саттве 
прасидати105 – „Веднага щом неизменното любящо служене се установи в сърцето, 
въздействията на природните гуни страст и невежество, такива като похот, желание и 
копнеж, изчезват от сърцето. Тогава преданият встъпва в доброто и става напълно 
щастлив.”  
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Това не означава, че преди не сме били щастливи. Но сме били само частично 
щастливи. Пълното щастие настъпва когато има пълно пречистване. Когато гуните на 
природата – тези толкова могъщи влияния – са се оттеглили. Знаете тези три фактора – 
първият е мракът, невежеството, тамас; вторият е действието, страстта, раджас; и 
третият е светлината, доброто, саттва. Тези три фактора постоянно се въртят в 
материалната сфера. Те създават самсара. Идвайки насам, минахме покрай един 
магазин, наречен Самсара. Виждате ли? Обаче трябва да сте много внимателни с такъв 
магазин – влезете ли веднъж, ще ви е много трудно да намерите пътя навън. Веднъж 
оплетем ли се в самсара, дълъг е пътят докато намерим изхода. Затова всички тези 
сили, които създават самсара, цикъла на раждане и смърт, нагоре и надолу, трябва да 
отдръпнат своята мощ; тогава ще дойде това пълно пречистване.  

Така че трябва да сме много внимателни в своето пътуване, за да се оттеглят 
основните врагове на вървящия към напредък духовен човек – като например кама, 
кродха, лобха, моха106 и т.н. Тогава преданият встъпва в доброто и става напълно 
щастлив.  

 
(следва продължение) 
 
 

50. Възелът в сърцето 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Евам прасанна-манасо бхагават-бхакти-йогатах бхагават-таттва-вигянам 

мукта-сангася джаяте107 – „Така, установен в качеството на чистото добро, човекът, 
чийто ум е бил съживен от досега с преданото служене към Бога, придобива позитивно, 
научно познание за личността Му в състояние на освобождение от всичко, свързано с 
материята.”  

И така, нуждаем се от пречистено добро – не просто добро, а пречистено. По 
този начин можем да се съживим – докосвайки се до божествения Господ, наистина 
можем да спечелим духовен живот. И позитивното, научно познание за Върховния ще 
се прояви в нас в това освободено състояние.  

Може да си речете, че това са просто бъдещи обещания. А какво да кажем за 
сега? Бхидяте хридая-грантхиш чхидянте сарва-самшаях кшиянте чася кармани 
дхришта еватманишваре108 – „Така възелът в сърцето е пронизан и всички опасения са 
разсечени на парчета. Веригата на плодоносните дейности се прекъсва, когато човек 
вижда, че господар е азът.”  

И така, какво е настоящото ни положение? Настоящото ни положение е един 
здрав възел, който е стегнал сърцето ни – всички неразбирания, всички сенки, всички 
грешки, които до един имаме. Виждате ли, това ни обединява. Всички сме еднакви, 
всички имаме възел в сърцата си. Нима да си останем така? Нима искате да носите този 
възел завинаги? Мисля, че желанието да развържем този възел също ни обединява. 
Дори днес да сме ограничени, не искаме да останем такива. Чули сме, че можем да 
постигнем, например, пълно божествено познание, нали? А съвсем малко хора умират 
помъдрели, след като са достигнали до мъдростта. За сметка на това мнозина живеят 
като глупци. Защо да си оставаме такива? Защо да не се протегнем към своето светло, 
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107 „Шримад Бхагаватам” 1.2.20 
108 „Шримад Бхагаватам” 1.2.21 



духовно бъдеще? Този възел в сърцето бива пронизан, разсечен. И с всички опасения е 
свършено. Веригата на плодоносните дейности – карма, действие-последица – е 
разкъсана на парчета, приключено е с нея, когато човек вижда аза като господар.  

Трябва да осъзнаем, че сме духовна енергия, че сме вечни души. Аз в облика на 
птичка седя на дървото на моето сърце. И тази птичка, азът-птичка, не е самичка. Там 
седи и друга птица – това е божественото присъствие. Така ако виждаме Него като 
господар, ако Го виждаме като вечния водач, тогава всички страхове и проблеми си 
отиват. Той не е толкова далеч от нас. И можем да надникнем в това съвършенство. 
Как? Сега е ваш ред. Възпявайки светите имена е толкова лесно да се доближим до 
самите себе си, да виждаме аза като господар. 

Трудно ли е да се доближим до себе си? И да виждаме аза като господар? Да 
виждаме, че Господ е водачът в живота ни? Не, не е толкова трудно.  

 
(следва продължение) 
 

 
51. Кристално ясно 

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 

Представете си, че сте на самотен остров; оцелели сте първата нощ. И какво 
става призори? Очаквате светлината. Този красив символ, който се случва всеки ден в 
света – появата на светлината – ни помага да разберем как трябва да действаме. Трябва 
да сме там навреме. Да сме изпълнени с очакване. Няма значение, че все още сме в 
мрак, нали сме се обърнали с лице към светлината. И сме сигурни, че тя ще дойде. 
Първите лъчи… дори преди да дойдат първите лъчи, оттенъците загатват. Изведнъж 
този самотен остров се населява. Знаете, когато на хоризонта се появи първата точица 
на слънчевия диск, незабавно настъпва огромна промяна. До този момент тъмнината е 
преобладавала; ала още с първия лъч светлината побеждава. Сетне за няколко кратки 
мига пълният слънчев диск изплува на хоризонта. И точно както той разкрива всичко 
наоколо ни, по същия начин, ако на хоризонта на нашето сърце и душа изгрее 
духовното слънце, то ще облее в светлина всичко. Вече няма да има мрак, няма да има 
страдания, няма да има заблуди. Всичко става кристално ясно. Кристално ясно е кой 
съм аз. Аз съм душа от духа. Кристално ясно е къде ми е мястото. Мястото ми е при 
Бога. И кристално ясно е каква е природата на нашата връзка. Тя се основава на обич. 
Затова нека се молим на това божествено слънце да се появи на хоризонта на нашите 
сърца и души.  

Слънцето е окото на Върховния Бог Кришна – за да ни наблюдава през деня. И 
това око е око на доброжелател. Не е око на съдник, не е око на шпионин – то е окото 
на нашия доброжелател. А какво се случва по залез? Тогава другото око на Всевишния 
се отваря в небето. Пълната луна е другото око на нашия доброжелател – за да ни 
наблюдава докато спим. Нашият Бог има две очи, досущ като вас и мен. Денем и 
нощем Той ни наблюдава по доброжелателен начин да се пробудим.  

Някои от вас искат да се присъединят към кръга за медитация – нарича се кръг 
на подслона. Какво представлява тази медитация? Всички, които участват, повтарят 
една мантра. Мантрата служи за освобождение на ума и съзнанието ни. И тази 
мантра е съвсем проста: Асато маа сад гамая… знаете я. За да можем от нереалното 
да стигнем до истинското, от мрака да стигнем до светлината и от смъртта да стигнем 
до безсмъртието, трябва да се молим, трябва да правим нещо за своя духовен напредък. 



Не просто да чакаме да се случи; трябва да сме активни участници в своето спасение, 
така да се каже.  

В този кръг за медитация имаме братя и сестри, които правят това в Унгария и 
на много места по света, тук в София също. Ние повтаряме тази мантра 108 пъти. Защо 
108? Защо не 100? 108 е много важно число. Има ли тук някой добре запознат с 
астрономия? Как мислите, с колко разстоянието между Луната и Земята е по-голямо от 
диаметъра на Луната?  

Отговор: Със 108. 
Свами Тиртха: Правилно! Виждам, че сте добре информирани в сферата на 

астрономията. 108 е. Нека ви задам друг въпрос: с колко разстоянието между Слънцето 
и Земята е по-голямо от диаметъра на Слънцето? Какво е вашето предположение? 
Мисля, че отговорът не е особено труден. Всъщност е 108. Ако използвате втория си 
мозък, Гугъл, и проверите истинските цифри, основани на съвременните научни 
методи, ще откриете, че е нещо като 107.6, или 109.2, или нещо подобно. Но 
пропорцията е 108. Тази информация не се преподава в университетите, нито в 
научните академии; а сега вие я знаете. Това е много мистична космическа пропорция. 
Така че ако повтаряте нашите мантри 108 пъти, ще сте в хармония с този космически 
порядък. Толкова е важно да се открие хармонична връзка с този свят, да се долавя 
божественото присъствие и божественият ред в тази красива космическа структура.  

 
(следва продължение) 
 
 

52. Като малки слънца 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Свами Тиртха: Някои от вас казаха, че искат да се присъединят към кръга за 

медитация – нарича се кръг на подслона. Смирено молим тези, които се записаха вчера, 
да дойдат напред, за да им дадем мантрата. Има ли въпроси, свързани с подслона?  

Въпрос: Може ли да се запише някой, който го няма във вчерашния списък?  
Свами Тиртха: Може! Но вие не попитахте за изискванията. Мисля, че е добре 

първо да поговорим за тях. Изисквания няма. Освен едно – че трябва да се отнесете 
сериозно. Защото това касае вечния ви живот. Не касае мен, аз не мога да извлека 
никаква облага от това – то е за вас. Затова моля ви, приемете го когато наистина имате 
сериозно отношение!  

То е нещо, което ще ни отведе по-близо до духовните ни идеали. И трябва да ми 
обещаете едно: следващия път като се видим да споделите впечатления от развитието 
си. Можем ли да се договорим така? Че ще намирате някакво време през деня да 
повтаряте тази мантра в спокойно състояние на ума. Най-доброто време за мантруване 
е сутрин. Но моля ви, опитайте се да намерите подходящото време за себе си, това си е 
за вас! Разбира се, отнема известно време. Ако запалите инсенс докато мантрувате, това 
ще ви помогне да се съсредоточите върху вечното си благо. И трябва да чувствате как 
божественото слънце изгрява на хоризонта на сърцата ви, трябва да се молите за това.  

Всеки ще получи мъничка мала109 – тя съдържа 27 зърна. Всъщност са 28, но не 
докосвайте това различното. Хващате я в дясната ръка, между палеца и средния пръст. 
Отброявате една мантра, като я кажете минавате на следващото мънисто; по този 

                                                 
109 броеница 



начин достигате до 27-мото. След това обръщате броеницата; не минавате през 
главното мънисто, а я обръщате. После отново броите 27 пъти. Правите така 4 кръга. А 
колко прави 4 по 27? 108. По този начин се акордираме към космичната хармония.  

Разбира се, знаем, че съществуват 108 Упанишади, тайни учения. Има 108 имена 
за саннясите във ваишнавската школа. 108 главни служещи на Бог Кришна. Така че не 
става дума само за космология; това е висш тип теология и мистична опитност.  

А когато приключите, моля ви, призовете в ума си всички пречистващи, 
подхранващи и лечебни сили на божественото слънце да дойдат в живота ви.  

Още няколко неща трябва да добавя. Има три стъпки, които следва да постигнем 
в нашата практика. Първата е да помним – да помним, че сме души от духа. Втората: да 
осъзнаем това, дълбоко да го разберем. И тогава какво ще се случи на третата стъпка? 
Щастие – него трябва да постигнем на третата стъпка. И така: помнете, бъдете осъзнати 
и бъдете блажени.  

Вече сме по-здраво свързани. Не само по общи убеждения, но също и в нашата 
практика, в нашите молитви. Приемете това като шанс за духовен напредък в живота 
си. Отнесете се много сериозно към него, винаги приветствайте слънцето в живота си, 
за да можете да сте негово отразяващо огледало – сияйно и чисто! Сигурен съм, че тази 
мантра ще ви води по вашия духовен път къде да намерите свята вечна надежда. А 
когато сте наясно с практиката си, ще ви помогне да се стабилизирате все повече. 
Пожелавам на всички да станете като малки слънца – да носите светлина и сияние за 
останалите хора, след като сте били озарени от божественото слънце.  

Продължавайте с тази духовна практика, чувствайте, че сме обединени на това 
ниво и че вашия личен напредък е напредък за всички. А пък успехът на вашите братя и 
сестри е и ваш успех. И не забравяйте значението: От нереалното води ме към 
истинското! От мрака води ме към светлината! И от смъртта води ме към вечността! 
Можете да изпълните тези думи с най-добрите си пожелания, с най-съкровените си 
молитви – за себе си и за другите. Нека всички благословии са върху вас! Нека 
всичките ви възвишени духовни стремежи се осъществят напълно, за да можете да 
действате за собственото си добро, да сте полезни на останалите и в крайна сметка да 
живеете за славата на Всевишния.  

 
 
 


