
 



ПЕТЪЧНИ ИЗДАНИЯ 
 

1. Не възхвалявайте и не презирайте 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„В материалния свят онзи, който е неповлиян от спохождащото го добро и 

зло, като нито го възхвалява, нито го презира, е стабилно установен в съвършено 
знание.”1 

Нужно ни е дълбокото разбиране, че каквото и да ни сполита е под контрол. 
Нима има нещо случайно? Най-вероятно всичко си има причина, източник. Значи 
„Щом съм в добро житейско положение днес, може би за това си има причина.” 
Бхактите харесват тази версия. „След като сега съм тук, може би вече съм бил велик 
светец. Както в „Гита” е казано: „Който е Мой предан, вече е извършил всички яги, 
тапас, йога и т.н.” Това съм аз!” Но съжалявам, другата страна също е вярна – ако 
страдате, значи има някаква причина за това. И най-вероятно тази причина също сте 
вие. Защо тогава обвинявате Бога за страданията си, а възхвалявате себе си за щастието 
си? По-добре да виним самите себе си за собствените си страдания, а да благодарим на 
провидението за щастието.  

Но тук е споменато нещо много интересно: нито да възхвалява, нито да презира. 
Чайтаня Махапрабху е забранил и двете. Той е казал: „Не бива да презирате никого, 
нито да прославяте някого.” А след това е добавил: „Понякога може да нарушавате 
второто. Понякога можете да славите или хвалите някого. Но първото правило трябва 
винаги да се спазва – недейте да презирате никого.”  

Как се случва? Как е възможно? Вие как се усещате – нуждаете ли се от малко 
похвала понякога? Та ние жадуваме за това! Някой да ни признае: „Да, което правиш е 
велико!” Ако сте бащи или майки знаете как работи това с децата. Или ако сте шеф; 
или ако сте подчинен. Ако шефът ви през цялото време идва и ви гълчи, въобще няма 
да ви се работи. Ако той поне понякога ви казва: „Това, което правиш, е хубаво,” 
изпълвате се с въодушевление. Затова моля ви, като станете шефове, спомнете си как 
сте се чувствали, когато сте били подчинени. Защото Махапрабху казва: „Понякога 
може да хвалите другите!”  

Но защо е дадена тази толкова странна инструкция – не възхвалявайте и не 
презирайте – след като сами знаем колко ни е нужно да получим признание? Защото 
това касае тези, които са на нивото на дхарма. Те не само знаят, но и действат в 
съответствие. Ако всеки знае какъв е дългът му, тогава го и изпълнява добре. Не е 
нужно да му се казва „да” или „не”. Докато стигнем до такова ниво в живота си, трябва 
да се обучаваме. Тогава стабилното знание ще е наше.  

 
(следва продължение) 

 
 
 
 

                                                
1 „Бхагавад Гита”, 2.57 
 



2. Време за вътрешно отглеждане 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„Който е способен да оттегли сетивата си от сетивните обекти, както 

костенурката прибира крайниците си вътре в черупката, е стабилно установен в 
съвършено съзнание.”2 

Когато костенурката усети някаква опасност, просто се скрива в черупката. Щом 
се прибере е защитена. Същото е и с човешките същества. Ако се показвате прекалено 
много, ще бъдете уязвими. Ако се оттеглите, сте защитени. Така понякога трябва да се 
оттеглим от външните дейности, заради вътрешното отглеждане. Да се живее този 
живот е много изискващо. Няма време за никакво вътрешно отглеждане. Затова е 
нужно да се отдръпнем и да посветим някакво време и внимание на духовно 
култивиране. Когато има опасност, незабавно идвате на себе си. Трябва да поддържаме 
този начин на мислене, защото ако сме способни да отдръпваме силите си и да се 
концентрираме, ще ни е по-лесно да направим следващата стъпка.   

Стхита прагя – стабилна интелигентност, неизменно съзнание. Това са някои от 
признаците на светия човек. Тук Кришна напътства Арджуна, а ние имаме големия 
късмет да се радваме на същите напътствия. Най-напред във Втора Глава Той описва 
санкхя, анализа – когато сме способни да направим разлика между материалното и 
духовното. А във втората част описва йога – когато сме винаги свързани.  

Тук получаваме съвет по отношение на абхидея – какво да правим. Щом 
принадлежим на Бога, тогава как следва да действаме? Разбира се, да се опитваме да 
контролираме комплекса ум-тяло е доста суховата практика. Но в преданото служене са 
включени всички тези необходими практики. Докато мантруваме, успокояваме ума си; 
да пеем сутрин пред Махапрабху – това са нашите дихателни упражнения. Да седим на 
лекция в продължение на два часа – това са нашите асани. Да следваме принципите на 
бхакти-йога – това са нашите правила яма-нияма. Така че всичко е включено тук, 
просто поемете на този дълъг път. Това ще помогне. 

Въпреки всичко, тук Кришна все още крие истинския себе си. Държи се като 
наставник, като водач. По-нататък Той разкрива по-съкровен Свой облик. Защото 
Арджуна е много искрен в своите запитвания. По същия начин, ако и ние сме искрени в 
търсенето си, все повече и повече от божествената истина и реалност ще се разкриват 
пред нас. За това е нужно да бъдем много сериозни, честни и смели. Това са трите 
качества, които трябва да добием.  

И така, намерете онзи светец, когото бихте последвали, и действайте!  
 

 
 

                                                
2 „Бхагавад Гита”, 2.58 



3. Правилното място на гордостта I 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
 
Въпрос на Баладев: Тъй като има разлика между светия човек и нормалния 

човек, който се влияе от шестте врага… 
Свами Тиртха: Значи светият човек не е нормален, така ли? Той е ненормален? 
Баладев: Въпросът е за гордостта, която е най-големият от враговете. Как да се 

избавим от тази гордост и по какъв начин тя е свързана с останалите главни врагове?  
Свами Тиртха: Един светец е много горд, той е изключително горд; но не със 

себе си, а със своя учител, със своя Бог. Така че, мисля си, хората в материалния свят 
нямат и понятие какво е гордост. Защото си мислят, че е нещо, което им принадлежи. 
Но ако я поднесем, ако я отдадем на своите наставници, тогава тя идва на правилното 
си място.  

И какъв беше въпросът на Арджуна? Как да разпознаем светеца? Тогава Кришна 
започна да описва добрите и лошите страни на материалния живот, и каква е реакцията 
на светия човек към тях. Тук в материалния свят имаме само три вида проблеми. 
Канака, камини, пратиштха – пари, жени и слава. Да нямате пари е горчиво, това е 
проблем. Но да имате пари е още по-голям проблем. Защото казано е: парите не ви 
променят, а показват какви сте. Ако се сдобиете с пари, те ще разкрият какви сте. 
Защо? Защото те са женска енергия на Бога – Лакшми Деви. А каква е природата на 
жените? Обикновено те идват и си отиват. Особено парите – понякога идват, но през 
повечето време си отиват. Обикновено не остават дълго при нас. Понеже са чанчалам – 
с много изменчива природа. Имате ли понякога парични проблеми? Това е единият 
източник на проблеми в материалния живот.  

Вторият проблем са жените. Ако жените не съществуваха, мъжете щяха да 
скучаят до смърт. Но за щастие Бог е дал жените. По този начин, скъпи братя, имаме 
занимавка. Когато нямате съпруга, плачете. Тогава Бог се смилява и ви дава съпруга – и 
отново плачете. Каква е разликата?  

Третият източник на проблеми е славата. Какво е славата? Кой е славата? Как се 
нарича? Шри – отново жена. Шри означава „слава”. Значи можем да сведем 
проблемите от три до един - жената. Защото парите са жена, жената е жена, славата 
също е жена. Скъпи братя, имаме само един проблем! Но защо? 

Санатан: Няма жена, няма плач. 
Свами Тиртха: Защо? Защото ако ни е дадено по позитивен начин, това е 

благословия. Ако знаете източника и целта на парите, и ако ги използвате правилно, 
тогава те са благословия. Ако цените жената като дама, като възлюбена – тогава 
отношението ви е правилно. И ако се отнасяте към славата по верния начин, тогава сте 
в безопасност.  

 
(следва продължение) 
 

 
 



4. Правилното място на гордостта II 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Канака, камини, пратиштха – пари, жени и слава – как да подхождаме към тези 

източници на проблеми? Казва се, че трябва да ги предлагаме на Бога, знаейки какъв е 
източникът им и какво е тяхното местоназначение.  

Най-напред парите. На кого принадлежат парите? Нито на банките, нито на нас, 
определено не на нас. Цялото богатство на Земята принадлежи на Бога. Ако ни е дадена 
някаква мъничка част, трябва да разбираме, че това е дар от Бога. Те са си Негови, аз 
съм просто като ковчежник или счетоводител. И трябва да служа с тези ресурси отново 
на Него. Да черпим от източника и да поднасяме обратно. Кришна, като притежател на 
цялото богатство, е Мадхава. Цялото имане е Негово.  

Ами жените? Мои скъпи братя, нима мислите, че жените са ваши? Може да сте 
много привлекателни, но за беда Кришна е по-привлекателен. Той привлича всички 
жени в целите три свята! Всяка тича след Него. Ние сме просто заместители. Като няма 
кон, човек е доволен и на магаре. Такова е горчивото ни положение, скъпи братя. По-
добре да проумеем, че жените принадлежат на Върховния. Гопинатх е Богът на 
красавиците в селото. И така, ако искате да сте защитени от въздействията на 
богатството или жените, трябва да ги поднасяте обратно на източника, на техния 
притежател.  

А какво да кажем за славата? Знаем, че Кришна е много прославен. Често 
казваме Шри Кришна, славният Кришна. Но как да се отървем от този изначален 
проблем - гордостта? Нея можете да поднесете на своя духовен учител. Ако към вас 
дойде някакво уважение, можете незабавно да го предадете нататък към своя учител. 
Например: „Какъв велик художник си! Рисуваш шри-янтра толкова красиво!” Това 
уважение трябва незабавно да поднесете на своя учител.  

Въпрос: Но как се прави това поднасяне?  
Свами Тиртха: Просто казвате: „Не аз рисувам, а ти рисуваш чрез мен, 

учителю. Не съм аз, аз съм просто инструмент в ръцете ти.” Това е нещо много 
сериозно! Ако съм покорен слуга на моя учител, той действа чрез мен. Тогава не съм аз. 
Каквато слава дойде при мен, тя не е за мен – всъщност той действа чрез мен. Затова 
светците са предпазени от капана на гордостта.  

Надявам се нашите гопи да не са се обидили. Не означава, че вие сте източникът 
на всички проблеми в този живот. По-скоро проблемът е в нас, ако не сме доразбрали 
ситуацията. Например веднъж някой направи забележка на една жена в един храм: „Ти 
имаш много кама (похот), защото ухото ти е извън булото на сарито!” На кой му пречи 
едно ухо?! Най-вероятно проблемът не е в жената с ухото. Знаете, всички имаме уши, 
какъв е проблемът в това? Проблемът си е твой.  

Така че опитайте се да разберете правилно, понеже това са енергии на 
Всевишния. Канака камини пратиштха – или богатство, привързаност и слава – са 
като базисни житейски проблеми. Затова ни е нужно лекарство. Това е един начин да се 
справим със ситуацията – да поднесем обратно на източника.  

Всички реки текат към океана, носейки водите си. При все това океанът не се 
променя. По същия начин и Кришна е най-славният, най-богатият, най във всяко 
отношение. И каквото и да Му поднесете, Той няма да се промени. Защото вече е 
пълен, цялостен.  

Към всяко нещо, което е непълно, недовършено в материалната сфера, ако 
добавим една божествена капка, то става съвършено. Нашето знание е ограничено, 



съзнанието ни е ограничено. Ала веднага щом влезем в досег а Бога, например чрез 
мантруване, то става съвършено, свързваме се. Мантрувайте повече и тогава ще 
разберете – това е пътят на вътрешното откровение, на вътрешното просветление. Как 
да стана по-добър предан? Мантрувай повече! Как да се избавя от глупостта си? 
Мантрувай повече! Защото духовната практика ще замени материалната практика, ще я 
надмогне.  

Рупа Госвами казва, че святото име действа като лекарство. Ако страдате от 
жълтеницата на материалното съзнание, казват, че при тази болест когато ядете сладко, 
то ви се струва горчиво. Така и ако сме заразени с жълтеницата на материалния живот, 
ако вземете сладкия бонбон на святото име, той ви горчи. Въпреки всичко, това е 
лекарството. Приемайте бонбона и ще дойде време, когато вместо горчивина ще 
вкусвате сладостта. Затова мантруването е нашето основно лекарство. Джив джаго, 
джив джаго! „О, спящи души, събудете се!” Махапрабху е донесъл лекарството за тази 
Кали Юга.  
 

 
5. Каква е ползата от светеца? 

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер. София) 
 

 
Започнахме една тема сутринта; въпросът беше по какво да познаем духовния 

човек. Мисля, че това е интересен въпрос, така че е полезно да имаме някаква 
информация по него. Затова смиреното ми предложение, ако сте съгласни, е да 
продължим да беседваме на тази тема.  

Да ви запитам: каква е ползата от светеца? Обичайно светият човек е много 
безполезен. Той не ходи на работа, не е като нас. Малко е аутсайдер. А пък все той 
получава гирляндите, не ние – как става така? Не върши нищо, а получава цялото 
уважение. Каква е ползата от светия човек? Има ли някаква материална облага от 
светеца? 

Казвате не; тогава за какво ни е такъв човек? Вече сме научили, че в духовния 
живот полезността е главният принцип – каквото правите, трябва да е пригодно. А 
каква е материалната пригодност на един светец? Няма особена материална полза от 
него. Тогава за какво трябва да говорим на тази тема: как да разпознаем светеца? Да не 
би, за да го избягваме? Защото ако срещнете такъв опасен човек, такъв аутсайдер, може 
би е по-добре да го избягвате. Но щом няма материална полза от светеца, да не би да 
има някаква друга полза? Обикновено ако отидете при някой духовен човек с 
материалните си амбиции, какво ще се случи?   

Отговор: Ще ни даде благословии. 
Свами Тиртха: Да, разбиването на мечтите ни си е вид благословия. Затова 

трябва да сме внимателни като общуваме със свети люде. Защото те работят за най-
висшето ни благо, а не за относителното ни добруване. Единствено на относителното 
ниво можем да кажем, че няма полза от светия човек. На духовното ниво това е 
важното: да намериш светец и да общуваш с него.  

В Индия светците ги наричат садху. Но кой е садху? Който живее според 
истината, според истинното – сат. Сат, божествената реалност, е това, което го прави 
садху. И ако вие не живеете според духовните стандарти, според тази истина, е много 
трудно да сте в неговата компания. Един садху винаги ще ни напомня за тази 
божествена реалност. Ние имаме своите относителни съображения, а неговото виждане 
е абсолютно. Това се нарича конфронтация.  



Веднъж се случило така, че Шрила Прабхупада, много прославен и възвишен 
духовен учител, посетил един от своите храмове. Отворил вратата в стаята на 
брахмачарите, на учениците, и що да види? Някакви остатъци от прасадам, 
полуизгнила храна. Той се вбесил. Защото нали практикуващите йога би трябвало да 
упражняват себеконтрол, а не да се запасяват с храна за през нощта или за черни дни. 
Какво пък да говорим за вмирисани остатъци. Затова той бил бесен. А когато гуру е 
бесен, това е тежък момент. За щастие нашата традиция дава добър съвет какво да 
правиш, когато духовният ти учител е вбесен. Което пък показва, че не бива да 
очаквате духовният ви учител да е винаги мил и спокоен. Учителите понякога се 
вбесяват, точка номер едно. Точка номер две: какво да се прави в такъв случай? 
Препоръката в свещените писания е щом ученикът види, че духовният учител е 
разгневен, и то особено на него, трябва да избяга извън обсега на звука и да изчака 
докато учителят се успокои. Защото се очаква той скоро да възвърне самообладанието 
си.  

Виждате ли, практикувайки йога, и особено йогата на предаността, ще откриете 
много-много неочаквани неща. Изгнила храна в шкафа, вбесени гуру наоколо. Какво да 
се прави в такива случаи? Обаче защо Шрила Прабхупад е бил разгневен от тази 
случка? Разбира се, той не е изгубил самоконтрол. Но е искал да покаже на учениците 
си кое е правилно и кое не. Той казал: „Ако оставяте скрита и гниеща храна по ъглите, 
това е тама-гуна. А аз живея в саттва-гуна – прекалено голямо е разстоянието между 
двете. Затова се появява такова напрежение.” И така, един начин да се избегне гнева на 
духовния учител е: 1. Да не се оставя храна по ъглите. 2. Да дойдете по-близо до 
неговия стандарт. А не да очаквате той да дойде по-близо до вашия. Стремете се да се 
възвисите и следвайте неговите стъпки.  

И какво ще стане, ако следвам някакъв аутсайдер? Аз също ще стана аутсайдер. 
Обаче знаете ли, да си аутсайдер спрямо илюзията – това е славна позиция. Така че ние 
искаме да сме аутсайдери. Затова е казано, че един себеосъзнат човек, макар да живее 
тук, при все това живее в съвсем различен свят. Единствено тялото му е тук; умът, 
съзнанието са някъде другаде. Те винаги са свързани с божественото. Именно поради 
тази връзка е такова предизвикателство да се срещнеш с подобен човек. Защото той 
носи различна вибрация.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
6. Естествен контрол над ума 

(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Трябва да сме способни да разграничаваме кой какъв е. Арджуна пита Кришна: 

„Как да разпознаем светия човек?” Кришна отвръща: „Онзи, който обуздава сетивата 
си, държейки ги под контрол, и насочва съзнанието си към Мен, е познат като човек с 
устойчива интелигентност”.3 

Една от основните ни способности като човешки същества е нашата 
интелигентност. Пък тя е отражение на съзнанието ни. Съзнанието е по-висше от 
интелигентността, а интелигентността е по-висша от ума. Умът е по-висш от сетивата, а 
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сетивата са по-висши от сетивните обекти. Така че това е последователността – първо е 
обектът, а в края на краищата достигаме до съзнанието. И всички тези различни нива на 
нашето съществуване – мислите, сетивата, умът и интелигентността – трябва да бъдат 
пречистени, за да постигнем уравновесено състояние на съзнанието.  

Това е разговор между Върховния Бог и Неговия приятел, ученик и паришад – 
вечен спътник. Този ученик се нарича Арджуна. Какво означава думата арджуна? 
„Бял”. А кой е говорещият? Това е Кришна. Какво означава кришна? „Черен”. Значи 
това е беседа между черния и белия. Белият, Арджуна, е вечният човек – това сме ние. 
Той е пълен със съмнения, с въпроси. Готов е да се посвети като ученик, точно като 
нас. Ние също бихме искали да питаме: „Кой е най-добрият път? Как да 
усъвършенствам живота си? Досега живея в страдание, искам да постигна спокойствие. 
От мрака искам да намеря път към светлината.” И тъй като това е искрен разговор, 
Арджуна с лекота може да разкрие съмненията и въпросите си. Понякога той дори 
противоречи на Бога. Казва: „Това, което ми описваш е невъзможно. По-лесно е да спра 
вятъра, отколкото да овладея ума си.” Така че той говори от наше име, защото знае 
колко трудно е да се контролираш и съсредоточиш. Арджуна много добре знае колко 
трудно е да се достигне нивото стхита прагя, уравновесеното съзнание. Въпреки 
всичко Кришна признава всички тези ограничения и дава по-нататъшни съвети.  

Има технически начини за овладяване на ума, а има и естествени начини. 
Технически начин за контрол над ума е да се опитваме да фокусираме вниманието си, 
да се стараем да следваме дадени правила и предписания, касаещи обуздаването на ума. 
Как мислите, това ефективно ли е? До известна степен да, но съм съгласен, че е доста 
трудно. Защото ако единствено се налага да изключвам всичко, което е ненужно, 
списъкът е дълъг и е трудно. Йогите в древни времена са се стремили да практикуват 
това – криели са се в джунглите, живели са сами, медитирали са в продължение на 
стотици хиляди години. Но в тази епоха това е трудно. Например, миналата седмица 
опитахме нещо подобно. Отидохме в Рила за три дни. Едва оцелях. Тогава разбрах, че 
не бих могъл да медитирам там хиляди години. Така че подобен вид техническо, 
аскетично съвършенство е близо до невъзможно в наши дни. Каква полза от външен 
самоконтрол, ако умът ви копнее за покритие на смартфона? Така че не се 
самозалъгвайте. Техническото съвършенство в тази епоха е близо до невъзможното. 
Механичните начини за контрол над ума са практически безполезни. Умът е по-силен.  

Но ако имаме естествен начин да овладяваме ума, тогава става лесно. 
Естествените неща са винаги лесни. Водата всякога тече надолу. Това е естествено, 
нали? Става с лекота. Естествените неща винаги стават с лекота. Обаче естественият 
контрол над ума е нещо различно. Водата тече към дадено местоназначение. По 
подобен начин и нашите мисли трябва да текат към правилното местоназначение. И ако 
можем да мислим за Бога, тъй като Той е всепривличащ, естествено всичките ни мисли 
ще са заети с Него. Това е естественият начин за овладяване на ума. Ако сте достатъчно 
силни, можете да надмогвате елементите на природата. Например, можете да спрете 
времето – което не е лесно. Но ако имаме това любящо внимание към Бога, тогава е по-
лесно да насочваме всичките си мисли, цялото си съзнание към Него и по този начин да 
се доближаваме до съвършеното състояние. Да постигнем уравновесено съзнание.  

 
(следва продължение) 
 

 



7. Кратката история на пропадането 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 „Съзерцавайки обектите на сетивата, човек развива привързаност към тях, 

от подобна привързаност се поражда похот, а от похотта възниква гняв.”4 
Това е анализ на процеса: какво се случва ако мислите не са контролирани. Те 

автоматично отиват да си търсят някаква тема. Умът ви ще си намери с какво да се 
занимава, ако не е въвлечен в служене на Бога. И тогава тръгва поредицата. Щом 
започнете да медитирате, да мислите върху някакви сетивни обекти, ще възникне 
привързаност. От привързаността се поражда по-висш, по-интензивен тип 
привързаност - похот; от похотта - гняв. А всъщност именно това са нещата, които 
искаме да избегнем, нали? Ние не харесваме всички тези негативни качества. Въпреки 
всичко те се появяват от време на време.  

Следващият стих гласи: „От гнева възниква пълна илюзия.”5 Така че недейте да 
слушате ядосан човек. Не, това не е вярно. Слушайте ядосания човек, защото той ще ви 
каже истината. Препоръчва се да се обърне внимание на думите на дете, на пиян и на 
гневен човек. Защото те не са учтиви, ще ви дадат истинското си мнение. Ще ви 
опишат такива, каквито сте.  

Но като цяло разбира се знаем, че гневът не е добър съветник. Затова ако сте 
гневни, настъпва пълна заблуда. Забравяте за всичко. Гневът е много интензивно 
състояние на съзнанието. Какво да говорим за омразата. Омразата е толкова 
концентрирана, че ще анализирате обекта на ненавистта си перфектно! Ще откриете в 
него несъществуващи качества. Усещали ли сте как когато много ненавиждате някого, 
той е непрекъснато в ума ви? Почти е невъзможно да се избавите от мисълта за този 
човек, нали? Значи може би трябва да намразим Бога? Тогава мислите ни за Него ще 
бъдат много интензивни. Способни сме да анализираме предмета на своята омраза 
много задълбочено. Но чувствам, че тази идея не ви се нрави, а? Именно затова просто 
да сме осъзнати за Бога или да сме негативно свързани с Него не е достатъчно. Понеже 
гневът е изкривено състояние на съзнанието. И води до илюзия.  

“…а от илюзията следва объркване на паметта. Когато паметта е объркана, 
интелигентността се губи, а изгуби ли се интелигентността, човек отново пропада в 
материалния свят.” 6 

Това е кратката история на пропадането. Дори да сте достигнали някакво ниво 
на съзнание, ако следвате тази поредица пак ще паднете долу. Такъв е горчивият хап. 
Какво да правим, как да избегнем такова падане?  

„Ала онзи, който е свободен от всякаква привързаност и отблъскване, и е 
способен да контролира сетивата си чрез предписаните принципи на свободата, 
може да постигне пълната милост на Бога.”7 

 Тук е споменато нещо много важно – предписаните принципи на свободата. От 
този израз ни харесва само третият елемент, свободата. Не ни се нравят предписаните 
принципи. Но съжалявам, без задължения няма свобода, няма права. Съгласни ли сте? 
Ние искаме да имаме правата, но не искаме да поемаме задълженията. Затова този стих 
е много поучителен. Така че трябва да научим правилата на свободата. Трябва да 
следваме правилата на свободата. Тогава ще постигнете свобода. А отвъд нея, както бе 
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казано, ще постигнете и пълната милост на Бога. Прасадам адигаччхати – ще 
постигнете пълна милост. Каквото е невъзможно за човешкото същество е съвсем 
възможно за божествената милост.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

8. Белият ангел 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
И така, защо ни е нужна компанията на свети хора? Защото те донасят 

посланието за божественото присъствие. Затова препоръката е да отдаваме уважението 
и вниманието си на учителите. И особено да влагаме вниманието си в учители, които 
ни учат за божествената любов. Защото в сравнение с този идеал, всички останали са 
подчинени. Затова беше въпросът: как да разпознаем светеца? И затова имаме всички 
тези красиви отговори от Върховния Бог, че „Този, чието съзнание е непоклатимо и 
независимо от добри и лоши въздействия – той е свят човек.”  

А ако намерим такъв свят човек за себе си сме големи късметлии. Аз намерих 
своя светец.  

Санатана: Аз също. 
Свами Тиртха: Значи сме братя.  
Срещата с него беше като да срещна бял ангел. Веднъж моят учител ме посети 

докато още живеех у дома. Учениците му ни бяха уредили среща; казаха ми: „Той ще 
дойде при теб, така че подготви се!” И когато влезе в стаята ми, беше целият облечен в 
бяло. Сияеше. Но по-късно разбрах, че въпросът не беше в белите дрехи; божественото 
излъчване сияеше през него. По онова време имах служенето да превеждам, та той ме 
попита: „Как върви служенето ти?” Виждате ли, ангелите не само се усмихват и те 
милват по рамото. Понякога задават и предизвикателни въпроси. Отвърнах: „Ами, след 
8-10 години работа може и да успея да преведа нещичко.” Но той каза: „Не! Това не е 
достатъчно!” И оттогава се започна.  

Така че ако общувате с ангели, внимавайте! Животът ви ще премине на съвсем 
друга скорост. Но в това е нашето щастие – да можем да намерим такъв ангел в живота 
си. Затова е казано: следвайте ангелите. А колкото повече пречиствате виждането си, 
толкова повече ангели ще намирате. И в компанията на светците е съвсем възможно и 
за нас да развием някои добри качества. Като общуваме с пияници, ставаме пияници. 
Ако общуваме с велики светци, току-виж също сме станали светци. А основният 
признак за един свят човек е, че винаги е свързан с божественото. Затова моля ви, 
бъдете винаги свързани!  

Да срещнеш себеосъзнат човек е рядкост. Но не е невъзможно. И ако всичко е 
под божествен контрол, това е защото истинският ученик е много искрен. Той 
притежава онази изначална чистота, която е божественото състояние на душата. Ако 
имаме тази чистота е много лесно да се свържем с божествената истина, с божествената 
реалност.  

Повтарянето на мантрата на светите имена е най-добрият метод за пречистване 
на едно от най-важните места в нашето тяло – сърцето. Сърцето е досущ като лотосов 
трон. И ако си представите сърцето си като лотосов трон, трябва да пречистите всичко 
там и да поканите най-подобаващия да приеме този трон. Този трон очаква Бога да го 



приеме. Кришна е сравнен със слънцето – сияйно и донасящо просветление. Докато 
илюзията се сравнява с мрака; а когато има светлина, няма мрак. Така че ако можем да 
поканим Кришна на лотосовия трон на сърцето си, никаква илюзия, никакъв мрак не 
може да остане там. Затова нека се молим от тъмнината да намерим пътя към 
светлината. От нереалното да достигнем до реалността, божествената реалност. Това е 
начинът да избегнем смъртта и да достигнем вечността.  

Стремете се да пречиствате това място - сърцето. Украсявайте го с най-добрите 
приношения, които имате и поканете Кришна на този лотосов трон. И не се тревожете, 
че: „Сърцето ми е твърде малко да побере Бога, да Му осигури място”. В сърцето си 
ние имаме тайна пещера. И тази мъничка тайна пещера е достатъчно голяма да обгърне 
целия свят. Сърдечната чакра, сърдечните чувства са точка на пробив. 

 
(следва продължение) 

 
 
 

9. Красота, любов, щастие 
(от лекция на Свами Тиртха, 31.07.2016 вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Теджасвини: Как можем да поддържаме връзката с божественото, 

как можем да развием вкуса? 
Свами Тиртха: Излезте от мрака, винаги оставайте в светлината. Всичко зависи 

от състоянието на съзнанието. Веднъж един старши предан отишъл при Шрила 
Шридхара  Махарадж, който е много възвишен светец, духовен брат на Шрила 
Прабхупада. Той имал храм на брега на Ганг в Бенгал, в светия Навадвип, който е 
рожденото място на Чайтаня Махапрабху, „Златния Аватар”. На щанда с книгите ще 
намерите тази красива книга за Неговия живот и учения. Биографичната част е много 
сладостна и лека за четене. Философската част е много сложна и трудна за четене. 
Едното е бхакти, другото е йога – сладките капки и още по-сладките капки.  

И така, Шридхара Махарадж седял на верандата на своя храм. Какво може да 
види човек в Бенгал? Джунгла, нищо друго. Само дървета. Ала в много проникновено и 
медитативно настроение, той казал: „Като се огледаме наоколо има толкова много 
неща, които ни напомнят за Чайтаня Махапрабху.” Какво виждаме ние? Само някаква 
джунгла. Какво вижда чистият предан? Напомняния за неговия любим Бог. Ето друг 
пример как да разпознаем светия човек. Той има различен поглед. Ние си мислим, че 
това е реалността, а той идва и казва: „Не, това е илюзия, скъпи мои.”  

Та как да поддържаме осъзнатостта си? Как да развием вкус за духовността? 
Всъщност планът на Кришна е готов за нас. Просто трябва да се отворим за този план. 
А същевременно трябва да следваме всички необходими правила и предписания на 
свободата. Това е начинът да постигнем свобода. Най-добрият начин да развием вкус 
към духовността е да имаме личен разговор с Бога. Не просто официална молитва, а 
лична беседа. А тя е концентрирана във възпяването на светите имена. Светите имена 
на Бога са прославени навред. Специално Махапрабху е дошъл и е дал мантрата на 
любовта. Както говорихме: ом сътворява порядък, ом намо бхагавате васудевая дава 
закрила, а харе кришна маха-мантрата е за развиване на божествена любов и за 
обожаване на божествената любов. Ако преведем съвсем просто смисъла на тази 
мантра, това са само три думи: кришна е „красота”, харе, хара е „любов, божествена 
любов” а рама можем да кажем е „щастие”. Така че какво представлява тази мантра? 



„Красота, любов, щастие!” Какво ще стане, ако повтаряте тези думи? Нима ще станете 
тъжни и нещастни? Не! Ще ви споходят красота, любов и щастие. Така че как да 
поддържаме съзнанието си? Винаги бъдете свързани с божествената реалност. Харе 
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе.  

Святото име е идентично с Бога. Всички енергии и божествени части присъстват 
в него. Такова е заключението и на „Шримад Бхагаватам”: „Възпявайки светите имена 
можете да преодолеете всички трудности и ограничения на настоящата епоха.”8 
Просто като повтаряте тази мантра вие се свързвате с красотата, любовта и 
хармонията. Светците винаги ще ни напомнят, че принадлежим там – към земите на 
красотата, земите на божествената любов и нерушимата хармония. Служейки на тези 
свети люде, възпявайки светите имена и изучавайки свещените писания, можем с 
лекота да поддържаме съзнанието си.  

 
 
 

10. Полет на душата 
(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
Каква е целта на една духовна среща? Да разговаряме за духовната истина и да 

извисим съзнанието си. Или, на езика на предаността – душата ни да полети. Защото 
„извисяване на съзнанието” звучи много сухо, докато „полет на душата” е много 
сладостно. Въпреки това понякога вместо да летите може да се чувствате като 
полумъртъв гълъб, овъргалян в катран. Що за полет е това? Неистински. Много пъти 
когато си мислите, че летите, всъщност просто шляпате с криле в катрана. Какво да 
сторим тогава? Как да се докоснем до нещо истинско? Ако искаме досег със същината, 
трябва да следваме примера на великите. Как да влезем в съприкосновение с 
трансцендента, да срещнем божественото, както говорихме последния път в София? 
Като поднесем почитта си.  

„О, мой Господи Шри Кришна, сине на Васудева, о, всепроникваща Божествена 
Личност, поднасям Ти почтителните си поклони. Медитирам върху Бог Шри Кришна, 
защото Той е абсолютната истина и предвечната причина на всички причини за 
сътворението, поддържането и унищожението на проявените вселени. Той е пряко и 
косвено осъзнат за всички проявления, и е независим, защото няма друга причина 
отвъд Него. Единствен Той е който пръв предаде ведическото познание в сърцето на 
Брахмаджи, първото живо същество. Той поставя дори великите мъдреци и 
полубоговете в илюзия, както някой се обърква от илюзорното видение на вода в огъня 
или на земя във водата. Единствено заради Него материалните вселени, временно 
проявени поради реакциите на трите гуни на природата, изглеждат действителни, 
макар да са нереални. Затова медитирам върху него, Бог Шри Кришна, който вечно 
съществува в трансценденталната обител, завинаги свободна от илюзорните 
проявления на материалния свят. Медитирам върху Него, защото Той е Абсолютната 
истина.”9 

Такава е експозицията на „Бхагаватам”, който считаме за толкова важен за нас. 
Това е молитва, възхвала и определяне на целта. Обикновено всички велики Пурани и 
свещени писания в първата си шлока или сутра посочват каква е целта, или темата. Тук 
за цел е посочен Бхагаван. Затова тази Пурана се нарича „Бхагавата Пурана”, тъй като 
става дума за Бхагаван, свързана е с Него. Това е Първа Песен, 1.1.1. Започваме от 
                                                
8 „Шримад Бхагаватам” 12.13.23 
9 „Шримад Бхагаватам”, 1.1.1 



началото, не от края. Всеки процес трябва да започне от началото и да завърши в края, 
а не обратното. Кое е по-важно – да тръгнеш или да пристигнеш? Ако пристигнеш, това 
включва и тръгването.  

И така, тук се споменават различни неща: сътворението, илюзията и какво ли 
още не – толкова много неща дори в самия кратък първи стих. Но в крайна сметка една 
дума е много важна тук – сварат, независим. Тя е толкова важна, че едно знаково 
политическо движение от 20 век в Индия се е нарекло „Сварадж” – Индийско движение 
за независимост. Какво е окончателното сварат или сварадж – окончателната 
независимост? Независимостта на Бога. Така можем да кажем, че което е краят на 
индийската история е началото на „Шримад Бхагаватам”. Сварат, Кришна е сварат, 
Бог е независим. Затова всичко, което бе споменато: сътворение, унищожение, 
поддържане, илюзия, това-онова – то не Го касае, Той е независим от това. Което е 
важното тук е, че Той е независим. Ние искаме да обожаваме независимия Бог. Защо? 
Кришна е свободен. И тъй като противоположностите се привличат, може би робите са 
най-привлечени от този свободен Бог.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
11. Една капка съдържа океана 

(от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2016 сутрин, Лудащо) 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Сварат, Бог е независим. Ала в същото време Кришна не е независим. В 

началото се казва, че е независим, но в края ще разберем, че не е. Той не е свободен от 
Своите предани. Виждате, отначало започваме с много висш клас медитация над 
върховната абсолютна истина, над независимия Господ, това-онова. Обаче в крайна 
сметка, навлизайки все по-нататък разбираме що за вериги можем да наденем на 
Върховната Личност.  

Казва се, че творческият процес е само за свободните духом. Все пак аз 
чувствам, че бхакти-йога е много творчески процес във всеки възможен смисъл. Това 
означава, че трябва да бъдем свободни. Свободни от оплитането в илюзията, от 
катрана, полепнал по крилете ни. И също свободни от умствените шаблони и лошите 
навици. Трябва да сме свободни по правилния начин. Защото ако следваме процеса е 
казано, че всички божествени качества се прехвърлят върху предания. Това означава, 
че свободата на Кришна може да споходи и вас – Неговата независимост. Надяваме се, 
че ще постигнем тази свобода на ума, свобода на съзнанието, свобода от илюзията. 
Сварат – онази божествена независимост, основаваща се на пълна зависимост от 
божествената истина, от божествената любов – това е ключът към успеха. Когато волно 
отдаваш свободата си. Мисля, че дори в човешките отношения знаем, че това работи. 
Какъв е ключът към успеха в едни взаимоотношения? Че доброволно се отказваме от 
свободата си, нали? Знаем, че това е принципът, но при все това е толкова трудно да го 
приложим на практика. Отново и отново искаме да се борим за свободата си, макар 
всички да знаем, че тайната е да дадем, да направим жертвата.  

Сварат. И ако можем да постигнем този вид духовна свобода, независимост – да 
зависим от върховната истина, да зависим от Кришна – тогава идва поканата накрая: 



сатям парам дхимахи10 – „Медитирайте над върховната истина!” Това е заключението 
на първия стих на „Бхагаватам”. Какво беше началото? Ом намо бхагавате васудевая, 
„Поднасям почитта си”. А каква е поканата накрая? „Нека медитираме върху висшата 
истина.”  

Така дори в един-единствен стих имате всичко. Какъв е пътят на 
съвършенството? Този: поднасяй почитта си и медитирай върху висшата истина. 
Всичко е включено: тогава надмогваш илюзията, тогава ставаш независим, тогава 
постигаш всичко – постигаш съвършено съзнание. Една капка съдържа океана.  

Именно затова сме заедно – да се докосваме до различни капки от този 
божествен океан. Защото това е много мистично нещо – една капка може да потопи 
цялата вселена. Сатям парам дхимахи.  
 

 
 

12. Нещо чисто и истинско 
 (от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 

Сутринта говорихме за най-първата шлока на „Шримад Бхагаватам”. Там 
разбрахме, че каквото и духовно действие да искаме да започнем, най-напред трябва да 
поднесем почитания. А с какво завършваше тази първа шлока? Нека медитираме над 
Върховната Абсолютна Истина, сатям парам дхимахи. И какво стои между 
почитанията и медитацията? Сварат – независимият Бог е темата на нашата 
медитация. Неговите качества би трябвало да ни споходят, ако медитираме правилно. 
Неговата независимост би следвало да се отрази в нас, но понеже сме огледало, ще 
отразяваме обратното. Той е независим, ние сме зависими от Него. Той е свободен, ние 
сме слуги. Като обърнато отражение. Какъв е дългът на едно човешко същество? Това е 
вярата. А какъв е дългът на Бога в отговор на тази вяра? Доверието. Ако подхождаме 
чрез вяра, ще призовем в замяна божествени благословии.  

И така, трите главни теми в този първи стих бяха: почитта; независимостта и 
зависимостта; и медитацията. А сега нека насочим вниманието си към втория стих на 
„Шримад Бхагаватам”, който се състои от 18 000 стиха. Говорихме, че този първи стих 
съдържа всичко – в една капка ще откриете океана. Почит, съвършенство и медитация.  
Но как да медитираме правилно? Какъв да е смисълът, каква да е същината на нашата 
медитация? Това трябва да научим от втория стих.  

„Напълно отхвърляйки всички религиозни дейности, които са с материална 
мотивация, тази „Бхагавата Пурана” провъзгласява най-висшата истина, която 
може да бъде разбрана от преданите със съвсем чисти сърца. Най-висшата истина е 
реалност, различна от илюзията за благото на всички. Тази истина изкоренява 
тристранните страдания. Този прекрасен „Бхагаватам”, съставен от великия 
мъдрец Вясадева в неговата зрялост, е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на 
Бога. Каква е нуждата от други писания? Когато някой с внимание и покорство 
слуша посланието на „Бхагаватам”, чрез тази култура на познанието Върховният 
Бог се установява в сърцето му.”11 

Такава е позицията на „Шримад Бхагаватам” – сам по себе си е достатъчен за 
божествена духовна реализация. Но този стих започва с много сериозно послание: 
дхармах проджхита-кайтаво ‘тра, отхвърляйки всякаква материална мотивация в 
дхарма, в религията. Това означава, че съществува материална мотивация в дхарма. 
                                                
10 „Шримад Бхагаватам”, 1.1.1 
11 „Шримад Бхагаватам” 1.1.2 



Защото няма как да се отхвърля нещо, което не съществува. Значи тук получаваме шанс 
за немотивирани, безкористни духовни практики. Нещо чисто, истинско. Затова 
„Махабхарата” е считана за дхарма-шастра, докато „Шримад Бхагаватам” се счита за 
раса-шастра. Защо? Защото не се занимава с обикновени духовни практики, а се 
фокусира върху самата божествена реалност.  

Тогава как да разберем такова съществено послание? Има една квалификация. 
Каква беше тя?  

Кришна Прия: Чистота на сърцето. 
Свами Тиртха: Правилно! „Това могат да разберат само онези, които са 

напълно чисти по сърце.” Тогава ще кажете: „Значи не съм аз. Моето сърце все още не 
е напълно чисто.” Но какво да сторим тогава? Да си идем вкъщи? Та ние дори не сме 
започнали! Защо да се отказваме да опитваме? Аз предлагам да не се отказваме. Може 
сърцето ми да не е достатъчно чисто. Моето сърце определено не е чисто, знам го със 
сигурност; но вашите сърца са много по-чисти. Имате добър шанс да разберете тази 
божествена наука. И както е казано тук, „Чрез това култивиране на познание можете 
да разберете всичко”. И така, за да достигнем до някакви есенциални прозрения, 
трябва да отговаряме на тези квалификации, на тези изисквания. В този случай не става 
въпрос за друго, а за чистота на сърцето.  

 
(следва продължение) 
 
 

13. Откраднат поглед 
 (от лекция на Свами Тиртха, 22.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„Най-висшата истина е реалност, различна от илюзията, за благото на 

всички.”12 
Ако сте стъпили с двата крака в материалния свят, ще кажете: „Духовното 

послание е нереално.” Ако и двата ви крака са стъпили в божествената сфера, ще 
речете: „Материалното послание е нереално”. Тези случаи са ясни. Проблемът е ако 
единият ви крак е тук, а другият там. Тогава не знаете кое е реално и кое нереално. Така 
че изберете страна. От коя страна искате да застанете – тук или там? Тогава ще виждате 
реалността и илюзията по-точно. Разбира се, ако стоите тук, въпреки всичко вашата 
„реалност” ще е съвсем нереална, а пък “нереалното” ще бъде истинско. Но ако и двата 
ви крака са оттатък, това, което считате за реално, ще бъде съвсем реално, а което 
считате за нереално, ще е съвсем нереално. Затова се нуждаем от посланието на онези, 
които се намират от оттатъшната страна. Защото те предават божествения завет и го 
превеждат на нашия език, за нашето разбиране.  

И така, божествената истина е различна от илюзията за благото на всички. 
Опитваме се да надникнем в тази божествена реалност, да си откраднем един поглед 
към нея. Защо откраднат поглед? Защото е по-интересно, по-пленително. Онова, което 
е леснодостъпно, обикновено не го ценим достатъчно. Но ако трябва да си откраднем 
поглед към божествената реалност, тогава сме готови да се стремим към нея.  

Понякога не можем да преценим кое е истинско и кое фалшиво. Но тук 
получаваме насърчение, че тази разлика е ясна. Единствено трябва да следваме процеса 
и ще разберем.  

                                                
12 „Шримад Бхагаватам” 1.1.2 



Как продължава текстът? „Тази истина изкоренява тристранните страдания.” 
На изток хората казват: „Животът е страдание. Животът е мизерия.” При все това се 
усмихват. Тук, на запад, си мислим, надяваме се, че животът е веселие, а пък сме с 
кисели лица. Нещо не е наред. И така, да се изкоренят страданията на материалното 
битие не е лесно. И трябва да призная, в началото си мислех, че преданите са избавени 
от материални страдания. Обаче изглежда не сме. Ние също сме изложени на 
практическите реалности в този материален живот. Въпреки всичко имаме надеждата, 
че някой ни очаква накрая.  

След това: „Този прекрасен „Бхагаватам”, съставен от великия мъдрец 
Вясадева в неговата зрялост, е достатъчен сам по себе си за осъзнаване на Бога. 
Каква е нуждата от други писания?”. Тази книга „Бхагаватам” е била съставена и 
предадена от един жив бхагават. Вясадева е идеалният гуру. Защо? Защото притежава 
божествено познание и божествена реализация. В неговата зрялост – това означава, че 
преди е бил почти изцяло боговдъхновен, но в зрелостта си е напълно боговдъхновен. 
Същото трябва да се случи и с нас – трябва да постигнете високо ниво на осъзнаване. 
Но когато постигнете пълна реализация, тогава ще сте напълно боговдъхновени, тогава 
ще сте в своята зрялост. Това отнема дълго време. Както в материалния живот – да ви 
приемат за пораснал човек отнема години, дълги години на подготовка и идване на себе 
си; и в духовния живот процесът на просветление е същият. И каква е благословията на 
този „Бхагаватам”? Че той сам по себе си е достатъчен за пълна реализация на 
Върховния. Затова е казано: „Каква полза от други писания?” Защото тук можете да 
получите основната информация за Всевишния, както и съществената информация. 
Можете да научите за Него като за Върховния Господ на вселената, а можете да 
научите за Него и като за господаря на сърцата. А именно това е съществената 
информация.  

„Когато някой с внимание и покорство слуша посланието на „Бхагаватам”, 
чрез тази култура на познанието Върховният Бог се установява в сърцето му.” 

Колко милиони пъти сме чували, че Господ присъства в сърцата? Ала доколко 
сме осъзнали този простичък факт? Откраднат поглед, откраднат поглед в сърцата. За 
да прозрем Божието присъствие там. Това е, което се стремим да постигнем. Един 
откраднат поглед – не е много, но е достатъчно. Ако се случи е достатъчно. 

Затова трябва грижливо и смирено да обърнем внимание на това послание. 
Такъв е пътят на предаността. Ако имаме щастието да съсредоточим вниманието си в 
такова настроение, по такъв начин, тогава определено ще бъдем благословени с 
различни прозрения. Това е умението за изучаване на „Бхагаватам” – почит и 
медитация. 

Пожелавам ни успех в общите ни усилия. Ала не само това, защото нашите 
усилия, дори да обединим сили, са много ограничени. Но се моля за божествените 
благословии, които могат да прехвърлят мост над човешките ограничения и 
недостатъци. Защото което е невъзможно за нас е с лекота възможно за Него.  
 

 



14. Духовно градинарство 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016, сутрин, Лудащо) 

 
 

Дхармах проджхита-кайтаво ‘тра13 - отхвърляйки всички материално 
мотивирани дхарма амбиции. Тази тема обсъжда чисто, по много рафиниран начин 
най-висшата истина. И е считана за много скъпоценен камък на ведическата 
литература. Защо е описано в следващия стих: 

нигама-калпа-тарор галитам пхалам 
шука-мукхад амрита-драва-самютам 
пибата бхагаватам расам алаям 
мухур ахо расика бхуви бхавуках14 
„О, опитни и дълбокомислени люде, вкусвайте „Шримад Бхагаватам”, зрелия 

плод на сбъдващото желанията дърво на ведическата литература. Той излиза от 
устните на Шукадева Госвами и затова този плод е станал дори още по-вкусен, макар 
нектарният му вкус бездруго вече да е бил наслада за всички, дори за освободените 
души.” 

Дърво. Специално дърво, сбъдващо желанията дърво. Дърво на литературата, 
съдържаща божествената истина. Такова специално дърво, което сбъдва желанията - 
калпатару. Ведите са сравнени с такова дърво на желанията. Ние всички имаме най-
различни желания. Ако се обърнете към познанието, към ведическата наука, ще бъдете 
удовлетворени, ще бъдете възнаградени. Повечето от нас имат материални желания, но 
някои имат и духовни желания. Затова трябва да сме внимателни с ведическото дърво 
на желанията, защото то ще изпълни и материалните ви амбиции. Някой тук обича ли 
да отглежда градина? Манджари, чух, че ти имаш един домат. Докато се стараеш да 
отглеждаш своя едничък мъничък домат, колко плевели ще пораснат заедно с него?  

Манджари: Поне десет. 
Свами Тиртха: Виждате ли, нашият мъничък домат е нашето единствено 

духовно желание. А множеството плевели са материалните ни стремежи. Затова в 
духовното градинарство трябва да сме много внимателни, защото понякога се случва да 
извършваме духовна практика, ала при все това материалните амбиции да растат. 
Защото сбъдващото желанията дърво на Ведите изпълнява всички желания, каквито и 
да са те. Тогава какво да правим? Да изоставим всякаква духовна практика, понеже 
може да подхранва материалните ни амбиции? Не това е предложението ми. В 
предишния стих получихме ключа как да седим под ведическото дърво на желанията, в 
какво съзнание, с какво отношение – отхвърляйки всякакви материални стремежи 
свързани с дхарма. Ако пречистите своята готовност, сядайки под това дърво, тогава 
няма да имате проблеми. Затова само опитните и дълбокомислени люде са поканени – 
тези, които се нуждаят от мъдрост, а не от знание. Мъдростта е отвъд знанието. 
Знанието е теория, мъдростта е практика. В това е разликата; ако имате тази мъдрост, 
можете да дойдете, поканени сте. Ако просто имате знание, това означава, че имате 
само информация, но още не се е случила никаква трансформация. А каква е 
трансформацията? Тя е промяна в сърцето, пречистване на ума и съзнанието. Това е 
победата на дхарма над адхарма.  

Опитни и дълбокомислени. Кой е опитен? Този, който умее да прилага теорията. 
Защото ако сте много остроумни в споровете и във формулирането на различни теории, 
обаче един пирон не можете да забиете в парче дърво, не струвате. Ако имате 
великолепни идеи как да спасите целия свят, ала отминавате страдащия край вас, какво 
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е приложението на вашата мъдрост? Опитни означава също, че сте придобили известен 
опит. Такъв човек се е изправил пред множество проблеми, но при все това 
ентусиазмът му не се е пречупил. И понякога не знаем кое е успех и кое провал. 
Например, ако сте инженер на бомби, кое е успех – бомбата ви да избухне ли? На 
нивото на информацията това е успех. На кармично ниво е огромно бедствие. Но ако на 
очевидното ниво бомбата ви не избухне, това е провал, само че на по-висшето ниво е 
истински успех. Успели сте да създадете оръжие, което не работи – колко хубаво! 
Опитен. Опитен означава, че сте преживели много. Можем да кажем също и че това е 
човек с осъзнавания. Но какъв е обектът на нашата опитност? Това не са ограничените 
преживявания в материалния живот, а изпитването на духовен вкус.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
15. Не бой в джунглата 

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016, сутрин, Лудащо) 
 

(продължава от предишния петък) 
 

„Шримад Бхагаватам” е плод. Плодовете са сладки. Как може да се прецени 
дали един плод е наистина зрял или не? Ако е накълван от човката на папагал, можете 
да сте сигурни, че е сладък. А плодът на „Шримад Бхагаватам” излиза от „човката”, от 
устните на Шукадева Госвами.  

Папагалите се считат за нещо много ценно в нашия процес. В Индия, а също и 
във Вриндавана, има много папагали. Те са зелени и много шумни. При все това 
техният шум никога не дразни. И защо ги ценят толкова много? Защото те предават 
съобщения. Когато Радха и Говинда не могат да се срещнат, Те искат да общуват. А 
това е доста сложно под надзора на семействата, обществените привички и т.н. – за Тях 
е невъзможно да се срещнат. По онова време не е имало мобилни телефони. Но им е 
било нужно някакво общуване. И Те са избрали папагалите за Свои пратеници. По това 
се вижда колко сме деградирали ние в Кали Юга. Вместо зелени папагали, използваме 
черни телефони. Онова е жив пратеник, а това – мъртъв предмет. Но хората пак ползват 
месинджър със същата цел – за любовни послания. Само че посланията, които 
изпращате, трябва да отразяват победата на дхарма над адхарма, победата на духа над 
материята, победата на истината над илюзията. Защото това ни дава Шукадева Госвами 
в „Шримад Бхагаватам”. Той е станал по-вкусен от преди, макар да е бил наслада за 
всички, дори за освободените души.  

Пибата бхагаватам раса15. Пибата – пийте, вкусвайте нектара на „Бхагаватам”. 
А как можете да пиете нектара на „Бхагаватам”? През ушите. Така със слушателите се 
случва мистична трансформация. Премахнали сте резетата и сте отворили още повече 
ушите си. Това е мистичната промяна, от която се нуждаем, за да можем да превърнем 
тази ограничена материална конструкция в духовен приемник. Духовен приемник на 
трансценденталното послание. И както в първия стих имаше един много важен израз, 
сварат – независимият Бог, тук е споменато друго много важно нещо – расика. Расика 
–  „тези, които умеят да вкусват раса.”  

Това е много деликатна част от духовното отглеждане. То не е бой в джунглата, 
а много фина страна на духовното култивиране. То е търсене на съкровище. Да вземем 
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един пример от насърчаването на раса: преданите на Махапрабху били толкова 
чувствителни, че когато и да срещнели Махапрабху, техния възлюбен Господ, 
незабавно съумявали да разберат и усетят специфичното емоционално настроение, 
което вкусвал в момента. И можели да цитират подходящите шастри, шлоки и раса 
истории. Когато Махапрабху бил навлязъл прекалено надълбоко в настроението, те 
започвали да цитират нещо, което да Го успокои. А когато бил твърде пасивен, 
цитирали нещо, което да Го развълнува. Винаги в съответствие с Неговия вкус. 
Виждате какви дълбини на пречистен сетивен подход. Не „Аз идвам с моите 
проблеми”. Не – „Аз идвам да Ти служа според Твоето желание”. Когато идвате с 
проблемите си – това е боят в джунглата. А когато разберете нещичко за този раса 
подход – това е търсенето на съкровището. Така че изберете сами дали искате да сте 
партизани в джунглата или ловци на съкровища. А ако изберете да сте сред ловците на 
съкровища, елате с раса, не идвайте с торбата си с проблеми. 
 

(следва продължение) 
 
 
 

16. Това, което ежедневно изпитвате 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016, сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
 

Пибата бхагаватам расам16. Това е главното послание на този стих – расика. 
Тази литература е за онези, които са расика. А какво е раса? Раса е есенциалният 
подход, емоционалното отношение към Всевишния.  

И тук Шрила Прабхупада споменава: „Всяко живо същество, като се започне от 
Брахма, първородния в материалния свят, чак до дребната мравчица, желае да се 
наслаждава на някакъв вкус, извлечен от сетивните възприятия. Тези чувствени 
наслади технически се наричат раса. Те са различни по вид. В разкритите писания са 
изброени следните дванадесет разновидности.” 

Кое е първото? Раудра, гняв. Познато ни е, нали? Виждате, разкритите писания 
казват истината. Те говорят за нас: гняв. Второто е адбхута, удивление. Каква е 
дефиницията за философия на Платон? Изкуството да се удивяваш. Така че Платон е 
бил расика. Неговата философия не е била просто теория, а приложение, мъдрост. Да се 
удивяваш на красотите на творението и Бога! Третото е шрингара. Какво е шрингара? 
Интимна любов. Навремето в ашрама получихме два пакета благоуханни пръчици от 
Гурудев. По онова време това беше нещо толкова безценно, толкова трудно да се 
намери, че беше като съкровище за нас. Единият пакет беше блед, почти бял. Как 
мислите, какъв беше цветът на другия? Да, беше черен. На белия пишеше „Мускус”. 
Беше много, много деликатен. А названието на черния беше „Шрингара”. По него 
време това беше нещо толкова ценно за нас, че не можехме да палим по цяла клечица, 
използвахме само по половин за приношение. Това беше първата ни среща с шрингара 
– черната раса. 

Следващото е хася – комедиен, весел подход. Един духовен брат на Гурудев се 
наричаше Хася Прия. Веднъж, още навремето през комунизма, той беше дошъл в 
Будапеща. По онова време да срещнеш преданоотдаден беше близко до невъзможното. 
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Докато си вървял по улиците из Будапеща, не щеш ли видял насреща му да върви човек 
с кантимала. Възкликнал: „Харибоооооол!” Другият човек отвърнал кратко: 
„Харибол!” и отминал. Като че било най-обикновеното нещо да срещнеш предан на 
улицата. И Хася Прия Прабху десет години след това си спомняше случката като 
невероятна история: „Нима в Будапеща има толкова много бхакти, че просто си казват 
„Харибол!” и се разминават, без да си обръщат никакво внимание?!” Беше удивен, 
мислел си, че в Калифория има много бхакти, но явно в Будапеща се оказали много 
повече, това било нещо съвсем обикновено. И така, хася – веселие или щастие. 

Следващото е вира, рицарство – когато се бориш за истината. Когато си готов да 
умреш за своя Гурудев. След това е дая, милосърдие – такъв искаме да виждаме 
Кришна, милостив. После идва дася, служене; сетне сакхя, приятелство. Мисля, че е 
съвсем очевидно, нали? Всички познаваме и се възхищаваме на тези чувства. Но след 
това идва бхаянака, ужас и бибхатса, шок. Много странни чувства! Ала изпитвали ли 
сте някога усещането, че нещо е толкова възвишено, толкова чисто, че треперите пред 
тази истина? Или пък сте шокирани от собственото си поведение? Случва се! Обаче 
това са много крайни реакции – като пълно настроение на служене, героично 
отношение или шокиращо преживяване. „Не, не са ни нужни подобни крайности!’ И 
тогава идва следващото: шанти, покой, неутралност. А накрая дванадесетата раса е 
ватсаля или родителство. Ватсаля означава търпение, обич, грижовност – това, което 
ежедневно изпитвате. Така че не си мислете, ако отново се налага да готвите за 
семейството си, отново трябва да перете мръсните чорапи на синовете и дъщерите си, 
че това е горчиво. Не, то е изпълнено с раса! То е за тези, които са опитни във 
вкусването на раса.  

Разбира се, отвъд шегите, тези различни емоционални подходи към Всевишния 
са основните настроения, в които да изразим своята благодарност и любящото си 
търсене на Бога. И така, призивът и посланието на този стих е, че трябва да станем 
расика предани, умели във вкусването на раса.   
 

 
 

17. Безупречната Пурана 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 

Нека продължим нашето изучаване. Мисля, става все по- и по-очевидно, че това 
е много кондензирана духовна наука. Няколко реда, няколко изречения, няколко идеи, 
но какви необятни значения и дълбока основа откриваме в тях! „Бхагаватам” е наричан 
„Безупречната Пурана”. Защо безупречна? Защото е толкова значима.  

Пураните са класифицирани по два начина. Едната класификация е според 
гуните, а другата според темите. Има три типа гуни и съответно три типа Пурани – 
саттвични, раджастични и тамастични. Възможно е да запитате: „Как така? 
Свещено писание – пък тамастично? Нима е възможно?” Ала всъщност не Пураната е 
тамастична, а онези, които я четат. Хората се класифицират според трите категории и 
има Пурани за всяка една категория. Има Пурани за такива, които са под въздействието 
на саттва-гуна. Има някои Пурани за раджастичните люде, а има и други Пурани за 
тези, които са повлияни от тамас. Така че всъщност не става дума за тамастична 
Пурана, а това е Пурана за попадналите под тамастично въздействие.  

Такава е едната класификация; Пураните предават послание за всяка от класите 
хора. Другата класификация е според темите – каква?  

Манджари: Според целта, според пътя.  



Свами Тиртха: Тук има две класи Пурани: едните са големите Пурани; и как 
мислите, кои са другите? Малките Пурани. Малките Пурани обсъждат пет теми. Как 
мислите, колко теми обсъждат големите? 

Санатана: Пет. 
Свами Тиртха: Толкова са за малките Пурани. А големите? 
Санатана: Двойно. 
Свами Тиртха: Правилно. Да, малките Пурани обсъждат пет теми: например 

сътворението и абсолютната цел. Така че в този смисъл е вярно това, което Манджари 
спомена – каква е целта, какъв е пътят. А големите Пурани навлизат в повече детайли, 
обсъждайки десет основни теми. Например първичното сътворение, вторичното 
сътворение, манвантарите17, потеклото на царете и т.н. Обсъжда се и върховният 
подслон, методът за постигане на целта и какво е мокша, съвършенството. И сред 
всички тези най-различни видове свещена литература – Пураните – този „Бхагаватам” е 
считан за най-висш, най-значим. До такава степен, че ако сте ученик в Индия и имате за 
домашно да пишете на деванагари18, домашното е да препишете Първа Песен на 
„Бхагаватам”. Той е толкова значим, че е като училищен учебник. И защо е толкова 
значим? Всъщност, всред всичките му дванадесет песни, безброй глави и 18 000 стиха, 
най-най-важни са пет глави. Не, не. Извинете: сред всичките дванадесет песни, една е 
най-важна. Коя? 

Отговор: Десета Песен. 
Свами Тиртха: Да, правилно. Това е Десета Песен. А сред всички тези стотици 

и хиляди глави и теми, пет основни глави са най-важните. Кои? Тези, в които става 
дума за раса. Затова „Бхагаватам” е зрелият плод на калпатару19 на ведическата 
литература. 

 
(следва продължение) 
 
 
 

18. Петата Веда 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Това беше обяснението защо отделяме толкова много внимание на „Бхагавата 

Пурана” – понеже в нея се обсъжда раса и затова тя е зрелият плод на ведическата 
литература. Но моля ви, дайте ми друг аргумент защо е ценим толкова високо?  

Манджари: Защото идва от Шукадева. 
Свами Тиртха: О, много хубаво! Но кажете ми нещо повече, влезте по-

надълбоко! Кой е главният авторитет в нашата школа? 
Манджари: Радхика.  
Свами Тиртха: Нима бих могъл да кажа не? Но моля ви, малко по-близо до 

земята. Явно киртанът е бил много екстатичен. Слезте на земята. Кой е главният 
авторитет в нашата школа?  

Яшода: Бхактисиддханта Сарасвати. 

                                                
17 Епохите на управление на Манувците, предците на човечеството 
18 Древното писмо на индийския субконтинент 
19 Сбъдващо желанията дърво 



Свами Тиртха: Радхика и Шукадева са твърде назад в миналото. 
Бхактисиддханта е съвсем неотдавна. Кажете ми някой друг по средата. 

Отговор: Чайтаня Махапрабху.  
Свами Тиртха: Чайтаня Махапрабху, правилно! Недейте да забравяте за Него! 

А „Бхагаватам” била любимата книга на Махапрабху. Той казал: „Сред множеството 
различни разкрити писания, считаме това за най-важното.” Именно затова отделяме 
толкова много внимание на „Бхагаватам” – защото е Неговият избор. Заради тези раса 
глави – затова е зрелият плод.  

Но в тези три стиха, които обсъждахме досега, имаше възхвала на източника. 
Знам, че е вече късно, но въпреки това нека ви попитам: Цялата ведическа литература е 
разделена на два дяла. Кои са те? Шрути… 

Коментар:  И смрити.  
Свами Тиртха: Щом аз кажа шрути, вие казвате смрити. Не е зле. Да, това са 

двата основни раздела. Шрути – прякото откровение; и смрити – онова, което се 
помни. И така, към коя категория спадат Пураните? Или към едната, или към другата. 
Та? Имаше предложение, че спадат към прякото откровение, но всъщност те 
принадлежат към другата група, а именно смрити, свещената традиция – част са от 
свещената традиция. Обаче специално в Кали Юга, Пураните, Итихасите, Махабхарата, 
Рамаяна биват считани за равнозначни на Ведите. Наричат ги Петата Веда. Това е 
много важно да се разбере – че окончателното заключение на прякото откровение и на 
свещената традиция е едно и също.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

19. Мигновената гора 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Това дотук беше въведението. Сега идва самата история. 
 
наимише ’нимиша-кшетре 
ришаях шаунакадаях 
сатрам сваргая локая 
сахасра-самам асата20  
 
„Някога, в свещената гора Наимишараня, великите мъдреци, оглавявани от 

мъдреца Шаунака, се събраха да извършат хилядогодишна жертва за удовлетворение 
на Бога и Неговите предани”.  

Това е началото на историята. Има едно свято, свещено място в Северна Индия, 
наречено Наимишараня – Наимиша-араня. Какво означава араня? Това е „гора”. А 
какво е наимиша? Идва от нимиша; нимиша значи „миг”. Наимиша означава 
„принадлежаща на мига” – значи това е „Мигновената гора”. Що за специално място е 
това? Гората на мига? Толкова дълго време, хиляди години са нужни, за да израсте една 
голяма гора! Как така е наречена „Гората на мига”? Много странно име. Защо е такова? 
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И защо именно на това място са се събрали светците? Защото всъщност тази гора е 
място на квантов скок. Да, квантов скок хиляди години назад. Защо? Защото това е 
мястото, където можете да надмогнете времето. Където можете да преминете отвъд 
ограниченото време и да достигнете вечността.  

Така че това е много специално място. То е място, където може да се премине 
отвъд пределите на времето. Затова са се събрали там, за да извършват жертва. И каква 
жертва? Когато ние се събираме за жертвоприношение, след половин час всички 
започват да се местят неудобно. Сега е девет без десет и вие се чувствате много 
неудобно на тази жертва, лекцията. А тези светци се били събрали заедно, за да 
извършат хиляда години дълга жертва! Представете си, ние сме тук заедно от три дни, а 
тяхната перспектива била хиляда години. Как може някой да извърши жертва с 
продължителност хиляда години? Много е лесно – или седиш там самичък в 
продължение на хиляда години, или намираш 999 партньори и седиш само една година.  

Но това не е шега. Защото главното, значимото нещо е жертвата. Това била 
целта, с която се събрали. А ние защо се събираме? Да извършваме жертва. Те са се 
събрали преди хиляди години; ние се събираме днес –  но смисълът, духът е същият. И 
тогава ние можем да прескочим назад в тяхното време, можем да призовем същата 
атмосфера, същото настроение, което те са изпитвали. Затова самите ние трябва да 
направим тази жертва. И каква била нейната пряка цел? Удовлетворението на Бога и 
Неговите предани. Така че ако извършваме действията си със същата цел, значи сме в 
Наимишараня.  

Мисля, че това е много добра тема на нашата медитация и размисъл – да се 
върнем назад във времето и да въздигнем духа си. И не става въпрос просто за пътуване 
назад във времето, но за една стъпка по-близо до вечността, до вечните ценности, за да 
надхвърлим ограниченията на времето.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

20. С жадно, изпълнено с преданост желание 
(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос: Казахте, че има три типа Пурани, съответстващи на трите гуни. Кой 

категоризира хората, кой им дава специфичните Пурани за четене? Учителите ли 
разпределят писанията? 

Свами Тиртха: Много добър въпрос. Случва се по различен начин. Големи 
късметлии сме ако нашите учители ни напътстват, давайки ни подходящото свещено 
писание, отговарящо на вкуса ни, духовните ни нужди и перспективи. Но се случва и 
по обратния начин. Ако наклонностите ви водят към определени Пурани, това ще ви 
подскаже каква гуна ви вдъхновява. Защо? Защото тези, които са в страстта, искат да 
постигат нещо. Така че те ще търсят такава информация дори в свещената традиция, 
която би удовлетворила амбициите им. Има такива, които искат да експлоатират и да 
използват разрушителните сили на духовността – това е тамастична наклонност. 
Генерирате един вид полу-псевдо-духовни сили, за да ги използвате по погрешен 
начин.  



Ала за щастие „Шримад Бхагаватам” не спада към никакви подобни категории. 
Защото това е „Безгрешната Пурана”; тя е есенциална, чиста, по-чиста от най-чистото. 
Безупречна. Тя не съответства на гуните, тя е трансцендентална. И не е просто 
трансцендентална литературна творба, а е считана за инкарнация на Върховния. Телом 
Той се е оттеглил от света. Обаче не го е напуснал, защото е оставил „Бхагаватам” – 
това е Неговата писмена инкарнация. Така че ние не сме оставени сами – това е още 
една причина защо „Бхагавата Пурана” е толкова важна. Тя е Петата Веда, съдържа 
раса литература, любима е на Чайтаня Махапрабху и е лична инкарнация на Кришна. 
Именно затова тя е за всички.  

 
акамах сарва-камо ва 
мокша-кама удара-дхих 
тиврена бхакти-йогена 
яджета пурушам парам21 

 
Акамах – дали нямаш никакви желания; или си изпълнен с желания – сарва-камо 

ва; или пък имаш само едно желание – за съвършенство, за освобождение, мокша-кама 
– няма значение. Тиврена – с жажда, с ненаситна жажда, тиврена бхакти-йогена, с 
преданост, с връзка на преданост яджета пурушам парам, трябва да служиш на 
Всевишния. На Всевишния трябва да се служи с жадно, изпълнено с преданост 
желание. Така че няма никакво значение дали спадаме към някаква класификация, 
духовната душа е трансцендентална. „Бхагаватам”, като трансцендентална литература, 
касае пряко душата. Затова изучаването на „Бхагаватам” е препоръчително за всички. 
Всъщност този стих е от самия „Бхагаватам”.  

Въпрос: Кой стих е това? 
Свами Тиртха: Не зная номера наизуст, но се надявам да съм запомнил смисъла 

му.  
 
(следва продължение) 
 
 

 
21. Намерете своя ангел 

(от лекция на Свами Тиртха, 23.08.2016 вечер, Лудащо) 
 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос: Бих искал да попитам каква е била жертвата, която тези мъдреци 

подготвяли за хиляда години в гората Наимишараня? Какъв вид жертва е била? 
Свами Тиртха: Всъщност това е част от самата история, така че ще стане ясно в 

следващите стихове. Но дори в този стих беше споменато, че целта ѝ е да зарадва Бога 
и също да удовлетвори Неговите предани. Защото в действителност желанието на 
мъдреците, които се били събрали, било да служат за благото на света, на живите 
същества. А това е и философски въпрос. Понеже как можем да служим за 
благополучието на всички същества? Ако удовлетворим извора на творението. Така че 
ако Кришна е доволен, всеки е доволен. Затова първата цел на жертвата е да се 
удовлетвори Всевишния. Но как можем да пожертваме Всевишния? Извинете – да 
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удовлетворим Всевишния? Ако удовлетворим Неговите предани. Така че и двете 
страни участват. От едната страна Бога, от другата – слугите Му.  

Но аз казах „как да пожертваме Бога”, нали? Мислите си, че е било грешка на 
езика22, но не е. Ако прочетете Риг Веда, ще разберете.  

Така че това трябва да изучим – как да удовлетворим Върховния, как да 
удовлетворим Неговите свидни предани. Това е главната цел на живота ни. Трябва 
твърдо да вярваме в това! Затова общуването с преданите за нас не е материална 
компания, то е свещена практика. Защо? Защото когато Бог бил малко претоварен, Той 
запитал ангелите: „Нужно ми е място да се скрия. Кажете Ми къде няма да Ме намерят. 
Искам да се скрия. Но хората винаги Ме намират със своите молитви: „Помогни ми! 
Дай ми!” Имате ли идея къде мога да се скрия?” Тогава ангелите рекли: „О, има много 
добро място. Това са сърцата на човешките същества. Никой няма да Те потърси там.”  

Това означава, че Кришна живее в сърцата. И особено в сърцата на чистите 
предани. Но тогава идва следващият въпрос: Кой живее в сърцата на чистите предани? 
Кришна. Затова толкова високо ценим чистите предани – защото са в сърцето на 
Говинда, а Говинда живее в техните сърца. Ако искате да намерите Бога, намерете своя 
ангел. Намерете своите госвами.  

 
 
 

 
22. Намират се пътеки 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо) 
 

 
Ом намо бхагавате васудевая! Това възвание е молитва за най-висш подслон. 

Безразсъдните глупци смятат, че не се нуждаят от подслон. Но тези, които са 
действително силни и умни знаят кой е източникът на цялата сила, на цялото знание, на 
цялото чисто виждане и т.н. Тези, които са силни, са готови да приемат своите 
слабости. Които са победили себе си, своя фалшив егоизъм, са готови да преклонят 
глави пред Върховния. Които са истински господари, са готови да бъдат слуги.  

И тъй като това е молитва за такъв вид подслон, какво се случва като я 
повтаряме? Ние извеждаме себе си изпод влиянието на илюзията и се отдаваме под 
божествена закрила. Понеже начинът да се отървем от дадено въздействие е да се 
поставим под друго въздействие. Вместо погрешното, по-низше влияние, избираме 
много висш тип чисто влияние и му се предоставяме. Това е личното благо, което 
можете да извлечете от повтарянето на тази мантра. А какво е универсалното благо от 
повтарянето ѝ? Че всички останали, които поканите под този закрилящ шит, могат 
също да се възползват от божествените благословии. Тогава какво е божественото 
благо от повтарянето на тази мантра? Че Всевишният ще е удовлетворен. Така че тя 
работи на три нива: вашето лично добруване, добруването на останалите и щастието на 
Бога.  

Защо споменаваме това? Защото трябва да сме умни – да си пробием път през 
джунглата. Нали търсим съкровище. И така, през джунглата на всички фалшиви 
концепции, през всички капани на илюзията и дори още по-големите капани на 
фалшивия егоизъм, ние си проправяме път през цялата тази мрежа и се стремим да се 
свържем пряко с чистата духовна есенция, с божествената същност. Въпреки всичко не 
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бива да се обезкуражаваме, че тази джунгла е толкова гъста и заплетена. Защото се 
намират пътеки.  

Затова е някак символично, че мъдреците се събрали заедно насред джунгла, 
насред гора. Както прочетохме: „Веднъж, на едно свято място в гората 
Наимишараня, великите мъдреци предвождани от мъдрия Шаунака се събрали, за да 
извършат хилядогодишна жертва за удовлетворение на Бога и Неговите предани”23. 
А днешният стих гласи:  

та екада ту мунаях 
пратар хута-хутагнаях 
сат-критам сутам асинам 
папрачхур идам адарат 
„Един ден, след като приключили сутрешните си задължения, като запалили 

свещения огън и предложили почетно място на Шрила Сута Госвами, великите 
мъдреци отправили запитване с голяма почит по следните въпроси”.24 

Шрила Прабхупада казва: „Сутринта е най-доброто време за духовно служене”. 
Вие как чувствате: достатъчна ли ви е една кратка сутрин за целия ден? Не, ние трябва 
да удължим сутринта – да имаме постоянен изгрев всеки ден, за да не залязва слънцето 
никога на хоризонта на нашето сърце и съзнание. Понеже нямаме власт над мрака. 
Затова нека винаги оставаме в светлината.  

Мъдреците плуват в нектар, но искат още една глътка. Такъв е техният начин на 
живот. А какъв е начинът на живот на обикновените хора? Когато се събудят, вече е 
твърде късно, трябва да хукват на работа. Поемат първата глътка силно кафе, за да 
дадат тласък на системата, и може би една цигара, а сетне в горчиво настроение 
започват деня си. Така че трябва да изберете кой стил на живот искате – на мъдреците 
или на  обикновените хора. Веднъж трябва да направите своя избор. Възможно е да се 
живее по всеки от двата начина; но не можете да яздите два коня с един задник.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

23. Да извисяваме съзнанието си в ежедневните задължения 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
„Един ден, след като приключили сутрешните си задължения, като запалили 

свещения огън и предложили почетно място на Шрила Сута Госвами, великите 
мъдреци отправили запитвания с голяма почит по следните въпроси”.25 

Нека сега насочим вниманието си към мъдреците, към техния начин на живот, 
защото искаме да се научим как се прави. Жертвеният огън – това бил центърът на 
сутрешните им дейности. Всъщност всички ние имаме жертвен огън в собствените си 
тела. Това е химическият огън, който гори вътре – огънят на храносмилането, който е 
енергийната квота, спомагаща за поддържането на нашето индивидуално 
съществуване. Ако не използваме тази енергия за свята цел, това е обикновен огън. Ако 
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посвещаваме живота си на божествено служене, тогава е свещен огън, различен по 
качество.  

Как се подхранва свещеният огън? Хвърляме зърно и изливаме гхи в пламъците. 
Но как да извлечем духовна полза от свещения огън в нечие тяло? Замисляли ли сте се 
за това? Щом човек има свещен огън вътре в индивидуалното си тяло, как може да се 
използва това? Много е просто: хранете брамините – сипвайте гхи и ориз в техните 
уста, в техния храносмилателен огън. Тъй като те са пожертвали своя живот за 
божествена цел, техният индивидуален огън гори за Бога. И ако ние удовлетворяваме 
брамините, ваишнавите и мъдреците по такъв начин, тогава правим 
жертвоприношение.  

Добре, навярно вие не палите свещен огън всяка сутрин у дома си – това е 
възможно. Но хранете съпруга си всяка сутрин, хранете децата си всяка сутрин – тогава 
това е свещеният огън, в който поднасяте своето зърно и гхи. По този начин правите 
същото. Моля ви, съпруги, помнете това. Но трябва да напомня и на скъпите си братя, 
че за да получите сутрин своята закуска, трябва да посветите живота си на Бога. Защото 
тогава това е свещен огън.  

Защо споменавам това? Защото вчера се съгласихме, че трябва да надмогнем 
ограниченията на времето. Навярно не можем да седим всяка сутрин в Наимишараня, 
да палим свещения огън и да слушаме „Бхагаватам” – напълно е възможно. При все 
това, винаги когато имате възможност, можете да практикувате в същото настроение, 
със същата посветеност и в същия дух. Тогава ще можем да извисяваме нивото на 
съзнанието си в съвсем незначителните ежедневни задължения.  

И мъдреците предложили почетно място на Шрила Сута Госвами.  Сута 
означава „колесничар” като функция, ала същевременно и „бард, минестрел” – 
разказвач на древни истории, говорещи за истината – това е другата му функция. Затова 
водещият, преподавателят, така да се каже, в тази среща е Сута Госвами. Почетно 
място – това е асана. Асана означава „позиция”, асана означава „възглавница”, и асана 
означава „мястото на Вяса” – тоест вяса-асана. Вяса е идеалният образ на духовния 
учител. Така че когато давате лекция в ашрама, трябва да станете представител на 
Вяса. Затова отдаваме уважение на лектора. Защото в този момент той или тя не са 
самите себе си, а са представители. И затова даването на лекция не е престижна 
позиция, а престижна позиция на служене. Тогава се превръщаме наистина в прозрачен 
посредник.  

Но можете ли да се свържете с Вясадев? Може би можем да се свържем с някой, 
който е по-близо. Това е системата парампара. Системата парампара не е теория. Чрез 
тази толкова фина и изпълнена с преданост връзка и идентификация е възможно винаги 
когато говорите, учителят ви да говори. Когато ядете, той да се подхранва. А ако ви 
застигне уважение, то е за него. Това е системата парампара.  

 
(следва продължение) 
 
 
 



24. Уважение към говорещия и темата 
(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„Един ден, след като приключили сутрешните си задължения, като запалили 

свещения огън и предложили почетно място на Шрила Сута Госвами, великите 
мъдреци отправили запитвания с голяма почит по следните въпроси”.26 

Мъдреците започнали да поставят въпроси по много смирен и духовен начин. 
Ето нещо от коментара на Шрила Прабхупада: „Тези, които слушат „Бхагаватам”, 
могат да задават въпроси на лектора, за да изяснят истинското значение, но това не 
бива да се прави в дух на предизвикателство. Човек трябва да задава въпроси с голямо 
уважение към говорещия и към темата. Това е и начинът, препоръчан в „Бхагавад 
Гита”: човек следва да изучава трансценденталните теми чрез смирено слушане от 
верния източник. Затова мъдреците се обърнали към лектора Сута Госвами с голяма 
почит.” 

Едно от основните правила на нашата общност на преданите по отношение на 
общуването е дадено тук от Шрила Прабхупад. „Разговорът трябва да се основава на 
голямо уважение към говорещия и темата”. Има три права и три изисквания при 
общуването в нашите среди. Най-напред ще ви дам трите права: можем да общуваме 
свободно, няма табута, за всичко може да се говори. Това са трите права – няма нищо 
стаено – открито общуване. Обаче можете да упражнявате правата си само ако 
изпълнявате и изискванията. А трите изисквания по отношение на общуването в 
нашите кръгове са: първото е споменато от Шрила Прабхупад тук – необходимото 
уважение към отсрещната страна и към обсъжданата тема; да няма въпроси само заради 
въпросите; и трябва да има готовност за приемане на отговора. Съгласни ли сте с 
правилата? Благодаря ви! Тогава няма да имате проблеми. Каквото и да идва към вас 
индивидуално вътре в мисията, винаги можете да надмогнете трудностите.   

Въпрос на Яшода: Имаше веднъж такава ситуация в ашрама, когато бе 
проявено очевидно неуважение към лектора. Какво трябва да се направи в такъв 
случай? Трябва ли лекторът да настоява за уважение, или трябва да работи да го 
спечели? 

Свами Тиртха: Ако се налага да се борим за уважение, значи нещата са много 
зле. Това е краят на историята. При все това трябва здраво да се потрудим да бъдем 
преки представители на нещо по-висше. И за щастие вие имате много грижовно, много 
защитено обкръжение в ашрама. Защото ако лекторът не се бори за правата си, другите 
ще го защитят. Трябва да образоваме хората, че правилното отношение при запитване 
не е предизвикателството. Понеже тогава едно от изискванията липсва – готовността за 
приемане на отговора.  

Но знаете, понякога като проповядваме се натъкваме на какви ли не нелепи 
ситуации. Подобни предизвикателни моменти винаги са много благотворни за 
практикуване на смирение. Така че аз всъщност не виждам чак такъв голям проблем. 
Само си представете, веднъж Гоура Кишор Дас Бабаджи бил на една програма, голям 
празник в храма. Той бил абсолютен аскет, изключително непривързан. Бхактите му 
поднесли прасадам и тогава един млад брахмачари казал: „А, този Бабаджи Махарадж 
идва само заради безплатните чапати!” А той отвърнал: „Ами да, прав си! Най-сетне 
разбрахте моята мотивация!” Така че такива предизвикателни ситуации са добри за 
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практикуване на смирение. Проблемът не е на Гоура Кишора Дас Бабаджи Махарадж; 
проблемът е на младия брахмачари.  

Но ако вие чуете някой да критикува вашия Бабаджи, сложете край на това.  
  
 

 
25. Благословиите дарени на внимателния ученик 

(от лекция на Свами Тиртха, 24.08.2016 вечер, Лудащо) 
 
 

Сега се връщаме на святото място Наимишараня, където мъдреците се събрали 
да извършат жертва за удовлетворение на Всевишния и Неговите предани.  

„Мъдреците казали: „Уважаеми Сута Госвами, ти си напълно свободен от 
всякакъв порок. Добре запознат си с всички писания за религиозния живот, както и с 
Пураните и летописите, защото си ги изучил под правилно ръководство, а си ги и 
разтълкувал. Тъй като си най-старшият учен ведантист, о, Сута Госвами, ти си 
запознат с мъдростта на Вясадева, който е въплъщение на Бога, и освен това 
познаваш и други мъдреци, напълно вещи във всички видове физично и метафизично 
знание. И понеже си смирен, твоите духовни учители са те обсипали с всички 
благословии, които се даряват на внимателния ученик. Затова можеш да ни 
разкажеш всичко, което по научен начин си узнал от тях”27. 

Ето кой ще изнася беседата – който е напълно свободен от всякакъв порок, от 
всякакъв недостатък. „Ти си добре запознат с всички писания, защото си преминал през 
всички тях под правилно ръководство.” Според наставленията на Шрила Шридхара 
Махарадж, дори ако извършваме някакви религиозни дейности, ако те не са ни дадени 
под инструкция, това не е цялостно. Можем да си мислим: „Аз изучавам писанията”, но 
това може да е просто наслаждение на сетивата, щом не е под инструкция. Съществува 
насока по отношение на цялото това изучаване, която гласи: „Не четете много книги”. 
Защо? Защото ако четете много книги, ще срещнете множество мнения. А това особено 
важи за унгарците, защото двама унгарци – това са четири мнения.  

Баладев: Ами българите?  
Санатан: Умножено по две.  
Свами Тиртха: Значи имаме нещо общо.  
И така, кой е квалифициран лектор? Онзи, който е изучил писанията под 

правилно ръководство. Това е един начин да се избавим от всички недостатъци, грешки 
или дефекти. Мъдреците добавят и че: „Ти си най-старшият учен ведантист.” Веданта 
означава краят на Ведите или върхът на Ведите, есенцията на Ведите. Това е тайното, 
мистично заключение на Ведите. А ние сме разбрали от писанията и от нашите 
учители, че есенцията на всички Веди е възхвалата на Всевишния. Този дух на 
обожание прониква целите Веди. Тогава какво е заключението, веданта, на подобно 
настроение на обожание? Любовното единение с Бога. Това е сиддханта. Досега беше 
веданта, а оттук насетне сиддханта, окончателното заключение. Значи ако някой е 
най-старши в групата, той трябва да бъде лекторът. Обаче старшинството не зависи 
просто от възрастта. Защото душите са вечно млади. На вечното ниво няма разлика във 
възрастта – няма млад, няма стар. Но критерият за старшинство е духовният напредък.  

„И понеже си смирен, твоите духовни учители са те благословили. Затова ти 
можеш да ни обясниш всичко.” И така, най-висшето качество на предания, на ученика е 
този тип отдадено смирение. Както говорихме наскоро: „Когато аз ям, ти се 
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подхранваш. Когато аз си отварям устата, ти говориш. Когато аз гледам, ти виждаш.” 
Автоматично всички сили и благословии спохождат такава отдадена душа. Можете да 
натрупате много информация; но благословиите на светеца са това, което ще я 
превърне в реалност. Благословиите ще я превърнат в мъдрост, отвъд информацията. 
„Затова ти можеш да ни обясниш: защото не ти говориш, а твоите наставници говорят 
чрез теб. Затова можеш да ни разкажеш всичко, което по научен начин си узнал от 
своите учители.” 

Шрила Прабхупада веднъж дал дефиницията, че бхакти-йога означава научно 
разбиране за Бога. Но това не е просто теология, защото тя е суха. По-скоро е опит – 
нещо, което трябва да изпитаме сами. Преживяването на Бога не е скрито в 
университетите, в богословските факултети. То е нещо различно.  
 
 

 
26. За благото на всички живи същества 

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 сутрин, Лудащо) 
 

 
„Затова молим те, о ти, който си благословен с дълъг живот, обясни ни по 

лесно разбираем начин онова, което си се уверил, че е абсолютното и най-висше благо 
за хората като цяло. О, учени, в тази желязна епоха на Кали хората имат съвсем 
кратък живот. Те са свадливи, мързеливи, заблудени, нещастни и, преди всичко, винаги 
тревожни.”28 

Предишния път разбрахме какъв е начинът на живот и ежедневието на 
мъдреците, на великите светци – те започват деня си с жертва. После следват 
запитвания и беседи – за какво? За благото на всички живи същества. Особено в тази 
епоха на Кали, която е изпълнена с толкова много притеснения, трябва да открием и 
утвърдим какво е най-добре да се прави. И тук виждаме горчиво, но много прецизно 
описание на Кали Юга. Животът е кратък, но понякога отнема толкова дълго време да 
се изживее. Знанието е ограничено; винаги има конфликти и кавги; и винаги сме 
терзани – от страхове, от тревоги, от надежди. Така че това е епохата на боя в джунгла. 
Обаче ние се съгласихме, че не сме партизани в тази джунгла, а ловци на съкровища. 
Което означава, че не живеем в епохата на Кали, защото не се отъждествяваме с тези 
стандарти; ние искаме да живеем в друга епоха. Отново квантов скок – да надмогнем 
пределите на времето. Преди се свързвахме назад с времената на мъдреците, а сега 
прескачаме границите на Кали Юга. Следващият стих гласи:  

„Има множество разнообразни писания и във всички тях са предписани 
множество задължения, които могат да бъдат изучени едва след много години 
изследване на съответните им раздели. Затова, о, мъдрецо, молим те да подбереш 
есенцията на всички тези писания и да я разтълкуваш за благото на всички живи 
същества, за да могат чрез подобни напътствия техните сърца да намерят пълно 
удовлетворение.”29 

Това е най-същественият въпрос: има толкова много разновидности на дхарма, 
толкова много различни методи на духовна практика. Цял живот не стига да се извърви 
дори един от тези пътища. Какво да говорим да пробваме един, след това да прескочим 
на друг, а пък сетне на трети – това на практика е невъзможно. Но „понеже ти, Сута 
Госвами, си изучил всички различни ведически писания, ти подбери за нас.”  
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Сега ще направим още един скок, защото мъдреците продължават да развиват 
въпроса си. Но нека вземем някои най-важни стихове, които отговарят точно на този 
въпрос. В крайна сметка на този въпрос – кой е най-добрият процес за следване, най-
благотворният за всички живи същества – Сута Госвами дава много проникновен 
отговор, който е като домашно за всички предани. И от сън да ви събудят, трябва да го 
знаете наизуст.  

са ваи пумсам паро дхармо 
ято бхактир адхокшадже 
ахайтукй апратихата 
яятма супрасидати30 
Защото какво било включено във въпроса? „Посочи онзи процес, посредством 

който хората ще бъдат напълно удовлетворени в сърцето и душата си.”  
„Най-висшето занимание (дхарма) за цялото човечество е това, чрез което 

хората могат да постигнат любящо предано служене към трансценденталния Бог. 
Това предано служене трябва да е безкористно и непрекъснато, за да удовлетвори 
напълно душата”. Това е отговорът на запитването на мъдреците: посочи най-добрият 
процес, който ще направи всички щастливи. И ето един много широко скроен отговор, 
защото той не упоменава някой специфичен процес, а ни дава есенциалната същина. И 
каква е есенцията тук? Онова, посредством което можете да достигнете до жива и 
любяща връзка – с Всевишния, не с някой друг! С главата на божествената йерархия. 
Споменати са и двете изисквания: да бъдете безкористни, несебични; и също да сте 
постоянни в своето отношение. Ако покриете тези две изисквания, вътрешното ви 
удовлетворение е гарантирано. 

И така, мъдреците задали въпрос касаещ благото на целия свят и човечеството. 
Сута Госвами бил много щастлив: „Подобаващо питате. Защото въпросът ви засяга 
върховното благо на живите същества.” Така че, когато искаме да зададем въпрос на 
някой духовен човек – това е методът, това е духът на запитване: в настроение на 
служене – как да служим за благото на света и по този начин да спомогнем за щастието 
на Всевишния.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

27. Драмата на духовните хора 
(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
В своите подробни въпроси мъдреците споменават още нещо:  
„О, мъдри Сута, молим те, разкажи ни за трансценденталните забавления на 

многобройните инкарнации на Върховния Бог. Тези благоприятни приключения и 
развлечения на Всевишния се вършат от Неговите вътрешни енергии. Никога не се 
уморяваме да слушаме за дивните забавления на Господа, който е прославян в химни и 
молитви. Тези, които са развили вкус към трансценденталните отношения с Него, с 
наслада слушат за игрите му всеки миг.”31 

Нашите мъдреци са знаели тайната. Знаели са я още преди да получат отговора. 
Затова са се фокусирали върху забавленията на Кришна. Отначало те обикалят отдалеч 
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около темата, но след това засягат истинската си цел, посочвайки най-висшата тема. 
Чии забавления по-специално? 

„Бог Шри Кришна, Върховният Господ, заедно с Баларама, си играеше като 
човешко същество, и маскиран по този начин, извърши множество свръхчовешки дела. 
Знаейки добре, че епохата на Кали вече е започнала, ние сме се събрали тук, на това 
свято място, да чуем надълго и широко трансценденталното послание на Господа и 
по този начин да извършим жертва. Мислим, че сме срещнали Твоя Милост по волята 
на провидението, за да можем да те приемем за капитан на кораба на ония, които 
искат да прекосят трудно-преодолимия океан на епохата на Кали, която съсипва 
всички добри качества на човешкото същество”.32 

И накрая: „Понеже Шри Кришна, Абсолютната истина, господарят на всички 
мистични сили, си замина за Своята обител, молим те, кажи ни, у кого религиозните 
принципи сега са намерили подслон?”33  

Този свят е пуст. Ако Кришна се оттегли – този свят е пуст. „Един миг без Теб е 
като дълга епоха.”34 Югаитам нимешена чакшуша правишаитам шуняитам… „Шуня – 
пуст. Без Теб целият свят е празен.” Такова било горчивото чувство на Чайтаня 
Махапрабху. А също и опасението на мъдреците. Това е драмата на духовните хора – 
„Богът си отиде. Какво да правя сега.” Това бил миг на очакване за тях. А сега ние 
трябва да кондензираме хилядогодишната жертва на мъдреците в настоящия ден. За да 
можем чрез нашето служене, молитви, мантри, медитации, чрез всичко, което правим в 
същото настроение на жертва, да призовем и да очакваме идването на Кришна, 
Неговото завръщане.   

са ваи пумсам паро дхармо 
ято бхактир адхокшадже 
ахайтукй апратихата 
яятма супрасидати35 
„Най-висшето занимание за цялото човечество е това, чрез което хората 

могат да постигнат любящо предано служене към трансценденталния Бог. Това 
предано служене трябва да е безкористно и непрекъснато, за да удовлетвори напълно 
душата” 

Няма да спрем сега, ще минем още една стъпка нататък – да разберем каква е 
природата на посветеността, която напълно ще удовлетвори сърцето.  

васудеве бхагавати 
бхакти-йогах прайоджитах 
джанаятй ашу вайрагям 

     гянам ча яд ахаитукам36 
„Отдавайки предано служене на Върховния Бог, Шри Кришна, човек незабавно 

добива безпричинно знание и непривързаност към света”. 
И така, ако безкористно служим на Кришна, автоматично благословиите на 

божественото познание и на независимостта от оплитането ще ни споходят. Не се бойте 
от тези резултати. Не се тревожете, няма да изгубите. Мисля, че сега научихме метода 
как да извършваме дейностите си днес и цял живот. Моля се божественото докосване 
да ни разкрие тайните. За да можем всички да намерим съкровището в края на пътя си.  
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28. Доброта, красота, спокойствие 
(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 
Както говорихме, мъдреците се събрали за жертвоприношение. И не забравяйте 

за тяхното най-висше желание – „Освен за всички официални облаги за света, нека 
разговаряме за забавленията на Всевишния.” Затова сега е времето да навлезем в 
лилата на Кришна. Разбира се, Той има множество различни забавления, но кое трябва 
да обсъдим? Появяването Му – за него се разказва в Десета Песен на „Шримад 
Бхагаватам”. Шукадева Госвами казва:  

„Сетне, когато настъпило благоприятното време за появяване на Бога, цялата 
вселена била наситена с качествата доброта, красота и спокойствие.” Усещате ли 
това? Значи времето е дошло. „Изгряло съзвездието Рохини, както и звезди като 
Ашвини. Слънцето, Луната и другите звезди и планети били много умиротворени. 
Всички посоки изглеждали изключително приятни и красивите звезди блещукали в 
безоблачното небе. Украсена с градове, села, мини и пасища, Земята изглеждала 
всеблагоприятна. Реките течели с чисти води, а езерата и големите водоеми, 
изпълнени с лилии и лотоси, били изключително прекрасни. В дърветата и зелените 
растения, цели в цветя и листа, приятни за очите, птици като кукувици и рояци пчели 
започнали сладкогласните си песни за радост на полубоговете. Подухнал чист ветрец, 
галещ осезанието, понесъл аромата на цветя, и когато брамините, заети с 
ритуалистични церемонии, запалили огньовете си в съответствие с ведическите 
принципи, пламъците им горели стабилно, несмущавани от вятъра. Така когато 
нероденият Бог Вишну, Върховният Господ, предстояло да се появи, светците и 
брамините, които винаги били тормозени от Камса и неговите хора, почувствали 
спокойствие вътре в сърцата си, а от по-висшите планетарни системи едновременно 
отекнали барабани.”37 

И така, какво се случва? Това е према-бхакти – всичко е наситено със 
спокойствие, красота, доброта. „Киннарите и гандхарвите запели благотворни песни, 
сиддхите и чараните поднесли благоприятни молитви, а видядхарите заедно с 
апсарите затанцували в радост. Полубоговете и великите светци посипали цветчета 
в щастливо настроение, а облаците се събирали в небето и много нежно гърмели, 
издавайки звуци като океанските вълни. Тогава Върховният Бог Вишну, който се 
намира вътре във вс яко сърце, се появил от сърцето на Деваки всред мрака на нощта, 
както пълната луна изгрява на източния хоризонт, тъй като Деваки била от същата 
категория като Шри Кришна.”38 

Сега историята започва да се разгръща. Тогава Васудева видял новороденото 
дете, което имало удивителни подобни на лотос очи и носело в четирите си ръце 
четирите оръжия шанкха, чакра, гада и падма39. На гръдта Му бил знакът 
Шриватса, а на шията – сияйният скъпоценен камък Каустубха. Облечено в жълто, с 
тяло тъмно като гъст облак и напълно пораснали разпилени коси, с шлем и обеци 
блестящи необикновено, обсипани със скъпоценния камък Вайдуря, детето, нагиздено 
със сияен колан, гривни на ръцете и нозете, и други украшения изглеждало 
изключително удивително.”40Вайдуря е скъпоценен камък, който блести в синьо, жълто 
и червено.  
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„Когато Васудева видял своя необикновен син, очите му се разширили от 
учудване. В дивна радост, наум той събрал десет хиляди крави и ги раздал на 
брамините като трансцендентален празник.”41 Мисля, че всички бихме били много 
изненадани, ако ни се роди такова дете. Точно колкото изненадан бил и Васудева. Но 
обстоятелствата около раждането на Кришна били много необичайни. Той бил роден в 
затвор. Това определено не било домашно раждане, не било и раждане в болница, а в 
затвор. Колко странно, че онзи, който щял да освободи целия свят от цялото време, се 
родил в затвор.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

29. Нараянови 
(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
„Васудева разбрал, че това дете е Върховният Бог, Нараяна. Като заключил 

това без съмнение, той се изпълнил с безстрашие. Покланяйки се с допрени длани и 
съсредоточавайки вниманието си, започнал да поднася молитви на детето, което 
озарявало стаята с естественото си сияние.”42 

Тук следват молитвите на Васудева, чрез които разбираме историята как те 
постигнали достойната позиция да станат родители на Всевишния. Били изпълнявали 
аскеза дълго-дълго време в предишните си животи и по този начин добили съгласието 
на Кришна да стане техен син – и то не само веднъж, но в различни инкарнации. Това 
бил един от тези случаи. Какъв духовен стремеж – да поканиш Бога за член от 
семейството си! Цялото това забавление показва колко близко идва Кришна, толкова 
близко до Своите възлюбени предани. И някои от тях са избрани да бъдат Негови 
родители.  

Ще цитирам само няколко стиха от тези молитви: 
„О, източник на материалната енергия, това дивно битие действа под 

контрола на могъщото време, разделено на секунди, минути, часове и години. 
Елементът време, разпростиращо се в множество милиона години, е просто друга 
форма на Бог Вишну. В забавленията си, Ти действаш като господар на времето, но 
си източникът на цялата добра съдба. Позволи ми да Ти поднеса почитта си.”43 

На тази молитва Върховният отвръща така: „Моя скъпа майко, най-добра сред 
благочестивите, в предишното си раждане в епохата на Сваямбхува, ти бе позната 
като Пришни, а Васудева, който бе най-добродетелният Праджапати, се наричаше 
Сутапа. Когато двамата получихте заръката на Бог Брахма да създадете 
потомство, вие най-напред се подложихте на сурови отречения. Мои скъпи татко и 
майко, вие понасяхте дъжд, вятър, силно слънце, изгаряща жега и жесток студ, 
изстрадвайки всевъзможни неудобства в зависимост от сезоните. Практикувайки 
пранаяма, за да овладеете жизнения дъх в тялото си чрез йога, хранейки се 
единствено с въздух и сухи листа, паднали от дърветата, вие пречистихте ума си от 
всичко замърсено. По този начин, желаейки благословия от Мен, Ме обожавахте с 
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умиротворени умове. Така преживяхте дванадесет хиляди небесни години, 
изпълнявайки различни отречения в съзнание за Мен.”44 

Ето как двамата били извършвали тапася, за да поканят Кришна за свой син. „И 
двамата, съпруг и съпруга, постоянно мислете за Мен като за свой син, ала винаги 
знайте, че Аз съм Върховният Господ. Така, неспирно мислейки за мен с любов и 
нежност, вие ще постигнете най-висшето съвършенство: ще се завърнете у дома, 
обратно при Бога.”45 

И така, появяването на Кришна започва с чудо. Той се появява в пълното си 
божествено великолепие и говори на родителите си за миналите им животи. Защо 
споменаваме това? Защото най-вероятно, ако Кришна се появи в нашия живот, Той ще 
ни разкрие всички необходими тайни и накрая ще получим насоката: „Ако мислите за 
Мен ще постигнете най-висшето съвършенство и ще се завърнете у дома, обратно при 
Бога.” 

Представете си, че сте баща или майка в затвора, и очаквате новороденото ви 
бебе да бъде убито. Доста драматично. Какво можем да очакваме в подобен момент? 
Очакваме раждането на нормално дете, а изведнъж се появява такава блестяща хубост – 
това създава дори още по-голям проблем! Ала тъй като Васудева осъзнал, че бебето е 
Върховният Бог, в крайна сметка той станал много безстрашен. Странно, но на нас с 
моите духовни братя и сестри, някои ни казваха Нараянови – принадлежащи на Нараян 
– по името на нашия Гурудев. И защо учениците на Гурудев бяха толкова безстрашни? 
Защото Нараян се появи при тях като Гурудев. Наричаха го „Безстрашния 
Проповедник”, както знаете от заглавието на книгата.  

И така, вие сте в затвора и сте баща на новородено бебе. Какво да сторите сега? 
Много напрегнат момент. Кришна дал насоката, че „Ако мислите за Мен и разберете, 
че Аз съм Бог, ще постигнете съвършенство,” а след това се превърнал в нормално 
малко дете. Шлемът паднал, две от четирите ръце се скрили, захвърлил и шанкха, и 
чакра… След това Васудева получил вдъхновение от Върховния да вземе новороденото 
от стаята, където било дошло на бял свят, в същия миг, в който Йога-мая, духовната 
енергия на Бога, се родила като дъщеря на съпругата на Нанда Махарадж.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
30. Дар Божи 

(от лекция на Свами Тиртха, 25.08.2016 сутрин, Лудащо) 
 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 „Под въздействието на Йога-мая всички вратари били дълбоко заспали, с 

безчувствени възприятия, а останалите обитатели на дома също спели. Когато 
слънцето изгрява, мракът от само себе си изчезва; по същия начин, когато Васудева 
се появил, заключените врати, здраво заковани и залостени с железни вериги, се 
разтворили самички. Тъй като облаците в небето леко гърмели и се леел дъжд, 
Ананта-нага, експанзия на Върховния Бог, последвала Васудева от вратата навън с 
разперени качулки, за да пази него и трансценденталното дете.”46 
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45 „Шримад Бхагаватам” 10.3.45 
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Васудева ненадейно се озовал насред серия от чудеса. Той получил вдъхновение; 
измъкнал детето вън от опасност, вратите се отворили и затворът вече не ги държал във 
властта си. Не е ли това символично? Когато Кришна е с вас, веригите ви са строшени, 
дверите се разтварят, мракът на илюзията е разсеян. Всички благотворни признаци 
проличават в живота ви. Макар всичко да било много благоприятно когато Кришна се 
появил, при все това сега облаците се скупчили, заваляло и загърмяло. Васудева бил 
толкова вглъбен, че дори не забелязвал вървящата зад него змия.  

„Заради неспирния дъжд, изпратен от полубога Индра, водите на река Ямуна 
били дълбоки и разпенени, а вълните бурно се въртели. Ала както великият Индийски 
Океан навремето дал път на Бог Рамачандра, позволявайки Му да изгради мост, река 
Ямуна също направила път на Васудева, позволявайки му да я прекоси”.47 

Но този момент е много специален. Често хората питат защо Кришна е черен. 
Понеже черното в нашата култура не се свързва с нещо кой знае колко благоприятно. 
Обаче какво се случило, докато Васудева преминавал Ямуна? Той носел Кришна над 
главата си под защитата на Ананта Шеша. Но тъй като имало буря, било късно посред 
нощ, а той цял ден бил очаквал раждането на детето, не щеш ли Васудева стъпил 
накриво. Подхлъзнал се леко и Кришна паднал във водата. Разбира се, Васудева 
веднага го извадил, само че вече било късно. Защото каква е на цвят Ямуна? Нито е 
жълта, нито червена; тя е тъмносиня, почти черна. Така че защо Кришна е чер? Какво 
можем да кажем?  

„Когато Васудева достигнал дома на Нанда Баба, той видял, че всички 
пастири спели дълбоко. Тогава поставил сина си на леглото до Яшода, взел 
дъщеричката ѝ, експанзия на Йога-мая, и сетне се завърнал където живеел – в 
затвора на Камса. Сложил момиченцето на леглото на Деваки, съпругата си, закопчал 
отново нозете си в железните окови и застанал както преди. Изтощена от 
родилните болки, Яшода била заспала без да разбере дали е родила момче или 
момиче.”48 

Говорихме за позицията на Васудева и Деваки – колко себеконтрол и аскеза 
били извършили, за да получат Кришна за син. При това те получили Васудева Кришна 
– Кришна в Неговото великолепие, във величествения Му божествен облик. Но да сте 
чували някога Нанда Махарадж и Яшода Мая да са извършвали някакви жертви или 
отречения? Не, никакви. Те получили Кришна като дар. Дар Божи. И така, ако трябва 
да изберем между позицията на Васудева-Деваки и Нанда-Яшода, кое бихте 
предпочели? В продължение на 12 000 небесни години да се храните само със сухи 
листа и понякога леко да вдишвате? Или да сте толкова мили на Кришна, че Той да 
дойде при вас като дар? От това можем да разберем изключително фината и възвишена 
позиция на Нанда и Яшода.  

Разбира се, това не означава да не предприемате никакви жертви и отречения. 
Недейте да ме цитирате. „Тиртха Махарадж каза: „Никакви отречения!” Не съм казал 
това. Ние почитаме Нанда Баба и Яшода Мая като емблема на безкористната 
посветеност. Обожаваме и ценим позицията на паришадите – те са толкова близки на 
Кришна, че Той идва при тях без никакви други изисквания. Това означава, че е готов 
да се откаже от божествената си позиция. Няма ни корона, ни божествено великолепие; 
Той иска да дойде съвсем близо до Своите възлюбени предани. Готов е да се роди в 
затвора, готов е да прекоси бурната река, само и само да общува със Своите предани. 
Не е ли красиво това? Ние търсим Бога, а Той търси Своите свидни предани. Той се 
нагърбва с неприятностите; нима ние не сме готови да поемем някакви малки 
неприятности? 
                                                
47 „Шримад Бхагаватам” 10.3.50 
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Ако аз трябваше да избирам между позицията на Нанда Баба-Яшода и Васудева-
Деваки, готов съм да приема отреченията, ако това е ключът да постигна за вас 
позицията на Нанда Баба и Яшода Мая. 

 
 
 

31. Учейки от примера 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
 
Днес сме се събрали да честваме един светец. Името му е много съдържателно – 

Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада. Какво означава абхая? „Без 
страх”. Чарана аравинда значи „лотоса на нозете, лотосовите нозе”; „който се е отдал в 
лотосовите нозе на Бога”. Бхакти посочва школата, към която е принадлежал като 
посветен практикуващ и санняси. Веданта, както говорихме онзи ден, е „каймакът на 
Ведите”, най-добрата част. А свами е „господар на самия себе си”. И накрая 
Прабхупада, още една титла, е „такъв, който напълно се е отдал в лотосовите нозе на 
Господа”. Защото върховният Прабху е самият Бог.  

Така че имената винаги са пълни със смисъл. Името привлича качествата. 
Прабхупада бил роден в браминско семейство и баща му бил много амбициозен. Не бил 
привърженик на този нов тип отглеждане и образоване на децата – да нямаш никакви 
очаквания. Не, той имал две много високи изисквания към своя син. Какви били те, 
спомняте ли си? 

Кришна Прия: Да стане свирец на мриданга. 
Свами Тиртха: Това било едното, а другото?  
Парамананда: Да бъде велик предан на Радхарани. 
Свами Тиртха: Правилно. Виждате ли какви очаквания? Боже мой! Каква 

различна ценностна система! И какво се случило? Той изпълнил и двете очаквания. 
Свирел изключително на мриданга. Когато проповядвали заедно с Шрила Шридхара 
Махарадж, неговия добър приятел, имали споразумение. Понеже Шридхара Махарадж 
бил считан за най-добрия философ на времето си, те се били разбрали: „Ти ще даваш 
лекцията, пък аз ще свиря на мридангата.” Дори от този едничък дребен детайл можем 
да научим много. Да имаш смирението да дадеш път на по-старшия, на по-възрастния, 
който знае нещо по-добре. И също да допринесеш с нещо, в което ти си най-добър. 
Можем да научим и че трябва да си сътрудничим. Живот в преданост, служене 
означава сътрудничество.  

Бихме могли да споменем толкова много аспекти от живота на Шрила 
Прабхупад. Можете да прочетете биографията му от различни източници; различни 
негови ученици са написали много значими и много съкровени биографии на своя 
учител. Можете да прочетете всички тези истории, и всъщност трябва да ги прочетете. 
Защо? Защото от неговия пример можем да разберем нещо за посветеността. Ако 
получите едно послание – как да го пазите грижливо целия си живот. И когато му 
дойде времето, да го направите да разцъфне напълно. Когато срещнал своя духовен 
учител като младеж, Бхактисиддханта Сарасвати веднага му казал: „Ти си млад човек с 
добър английски; защо не идеш да проповядваш на запад?” Това се случило, мисля, 
през 1922 г. А кога започнал той своето проповядване?  

Отговор: През 1966-та. 
Свами Тиртха: 1966-та – това означава да носиш в сърцето си заръката на своя 

учител през целия си живот, повече от 40 години!  
 



(следва продължение) 
 

 
 

32. Истински прорицател 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Погледнете тази снимка – тя казва всичко за Шрила Прабхупада! Лицето му е 

толкова необикновено, толкова живописно. Погледнете снимката с тези затворени очи. 
Красота! Разкрива вътрешния живот. Този толкова изящен жест с ръцете! Ако сте 
гледали записите: как си слага очилата, как взима писалка, за да се разпише – с такава 
изтънченост, като някой полубог! Тази снимка е част от серия снимки. И там е 
написано: „Вместо толкова много дискусии, резолюции, заключения и какво ли не, 
просто се стремете да обичате Кришна.” Защото тогава ще постигнете онзи неземен 
покой.  

През 1937 неговият учител си отишъл. През 1944 той започнал да издава своето 
списание, а през 1959 приел санняс. Как бихме могли да опишем подобаващо такъв 
един избраник? Как бихме могли да го разберем? Чрез разказите за него и чрез 
собствените му думи. Много е хубаво, че имаме тази книга „В търсене на съвършената 
цел в живота” и на български. Знаете ли как е била намерена тази книга? Навярно не. 
Ръкописът бил изгубен. В действителност той на практика бил изхвърлен, скрит на 
дъното на един варел. Докато един много скъп духовен брат на Гурудев, Шрипад 
Нрисимха Махарадж, не извадил целия боклук от този кош, където на дъното намерил 
ръкописа. Така книгата била публикувана под негово ръководство и неговите духовни 
братя, принадлежащи към друга организация, отбелязали само това: „Добър улов!” 
Трябва да прочетете тази книга – ще разберете много за това колко дълбока е била 
неговата съкровена медитация. Защото той е писал тази книга докато е живеел в храма 
Радха-Дамодар във Вриндавана.  

Той бил много активен в търсенето на правилния начин на проповядване. Нека 
цитирам тук някои от неговите идеи. Преди да започне мисията си на запад, той 
учредил „Обществото на Преданите”, Сарва-бхаума Бхагавата Самадж. Неговите 
цели и решения се споменават тук: 

„За да възстановим нарушения баланс в живота, ще разпространяваме духовната 
култура по организиран, систематичен начин сред всички жители на Индия и на целия 
свят. Нашата организация ще обучава хората в духовната практика, тъй като това е 
основата за хармонично психологическо и биологично израстване на човечеството, а 
също и ключът за хармония и мир насред всички конфликти. Ние се стремим да 
установим нова обществена система, основана на духовните ценности, за да се въдвори 
мир и взаимно разбирателство между хората. Ще проповядваме в човешкото общество 
за Бога, който е единствен и абсолютен, източник на цялото богатство, слава, сила, 
красота, знание и отречение, творец на всичко видимо и невидимо, върховен закрилник 
на цялото битие, и също негов наслаждаващ се.  

Ще поддържаме безплатно пощенско обслужване; ако някой се обърне към нас с 
въпрос, отговорът ще е безплатен. Каним членове от всички нации, като по този начин 
ще се разрастваме интернационално, и чрез образование и култура ще служим на 
духовното добруване на всички членове.”  

Виждате колко практичен е бил. Истински прорицател, същевременно 
стремейки се да свърже всичко с ежедневния прагматизъм в живота.  



 
(следва продължение) 

 
 
 

33. Бхакти Веданта – „преданост и знание” 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Шрила Прабхупад бил много амбициозен. Макар да имал само 7 долара, когато 

пристигнал в Америка, възнамерявал да завладее целия свят. По онова време той взел 
със себе си всичко, което му било необходимо според него – като цяло две неща. 
Едното бил чадърът. Индийски джентълмен без чадър – невъзможно! Другото бил 
голям комплект „Бхагаватам” – всичките дванадесет книги. Защото знаел, че книгите са 
основата. „Книгите са основата, проповядването е същината, чистотата е силата и 
полезността е принципът.” И чадърът – важният пети принцип!  

Нека ви прочета нещичко от него, когато пристигнал. Това е едно негово 
стихотворение: „Мой скъпи Боже Кришна, Ти си толкова скъп на тази незначителна 
душа; при все това, нямам представа защо си ме довел тук. Сега накарай ме да 
танцувам, накарай ме да танцувам, накарай ме да танцувам както Ти искаш! Мисля, че 
имаш някакъв план тук с мен, иначе защо би ме довел на това грозно място?” Ню Йорк, 
Америка – земята на мечтите! „На такова грозно място си ме довел – защо?” 

„Болшинството от тези, които живеят тук, са в невежество и страст. Те са 
потънали в материалния живот и се чувстват напълно доволни и щастливи. Затова 
нямат и идея да вкусят трансценденталния нектар на посланието на Васудева. Нямам 
представа как ще го разберат. Но знам, че по Твоята безусловна милост всичко е 
възможно, понеже Ти си най-великият мистик. Как ще вкусят те нектара на преданото 
служене? О, мой Господи, моля Те да имам способността да ги убедя в значимостта на 
Твоето послание. В сърцето си нямам нито преданост, нито знание. Обаче имам силна 
вяра в святото име на Кришна. Дадено ми е името Бхакти Веданта – „преданост и 
знание”. Ако Ти пожелаеш, можеш да сбъднеш смисъла на това име.” 

Толкова е красиво! „Не знам нищо, нямам нито преданост, нито знание –  
нищичко! Но имам непоклатима вяра в святото име.”  

И някои кратки истории за него: веднъж той седял в парка на една пейка, още 
съвсем в началото, когато на практика бил самичък, без стотинка, без все още нищо да 
било проявено. Някой седял до него на пейката. И Шрила Прабхупад започнал да му 
описва международната си мисия: стотиците храмове, центрове, преданите и 
дейностите – макар по онова време да не съществувало нищо. Каква визия!  

Неговата визия била много точна. Например, виждането му за западната 
цивилизация било: „Вашата цивилизация е ууш-ууш.” Защо казал това? Защото в 
Америка колите профучавали така: ууш-ууш.  

Веднъж секретарят му му поискал някакви пари: „Прабхупад, моля да ми дадеш 
пари за отдела по публикациите, за ББТ.” А знаете, за него публикациите били като 
мисията на живота му. Обаче тогава той казал: „Не. Не давам нищо. Вече съм им дал 
много.” Така че когато било необходимо, той бил най-добрият мениджър. В същото 
време бил толкова наивен. Например, казал на учениците си: „За да се сдобия с 
документи за Америка, не може ли да ме осиновите?”  

 
(следва продължение) 



34. Специалният пламък в очите 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Пословично е това, че Шрила Прабхупад е бил все същият човек и в най-

луксозния западен хотел, и в съвсем простата сламена къщурка в Индия. Независим. 
Ако нещо го има – добре; ако го няма – пак добре. Никакви притеснения. Често е бил 
критикуван, че получава скъпи часовници, диамантени пръстени, това-онова. Но такова 
е било служенето му. Искал е да приеме служенето на своите ученици. Взимал ги е и на 
практика веднага ги е раздавал. Той не се нуждае от луксозни часовници; той живее във 
вечността.  

Това, което много ми харесва у него е закачливото му настроение. Обичайно, 
когато пристигал на разни летища из Америка, го интервюирали – във ВИП 
отделението, с големи гирлянди. Веднъж една млада дама с мини пола взимала 
интервю от него. Това било малко оскърбително, но такива били времената – 60-те 
години. И така, дамата задала великия въпрос: „Защо главата ви е гола?” Какъв важен 
въпрос! Прабхупад отвърнат: „Пък аз ви питам: защо краката ви са голи?” и 
усмихвайки се, казал: „Нашата философия е: хладна глава и топли крака”. Толкова е 
хумористично! Получаваш глупав въпрос и незабавно даваш такъв съкрушителен 
отговор. Той бил много, много необикновена личност! 

Докато Шрила Прабхупад присъствал на тази планета земя, казват, че учениците 
му имали много специален пламък в очите. Те носели Прабхупад в себе си. През 1977 
се очаквало той да посети Унгария. Ала Кришна имал различен план и прибрал своя 
скъп предан. При все това, срещайки Гурудев, ние определено винаги усещахме, че сме 
срещнали и Шрила Прабхупад. А по-късно, когато едва малцина от нас са имали 
възможността да се срещнат с Шрила Шридхара Махарадж, по същия начин 
чувствахме, че чрез Гурудев срещаме и него. Това е системата парампара. Истинският 
ученик винаги представя своя учител.  

Накрая позволете да ви разкажа любимата си история за него. Той винаги 
пътувал с един секретар. Където и да пристигал, бхактите го посрещали в много 
екстатично настроение. Само погледнете записите: те наистина припадали в екстаз. 
Скачане, танцуване, голям киртан, хвърляне на цветя и гирлянди. Някои разказват, че 
когато Прабхупад преминавал, ако от гирлянда му се отронело някое цветче, всички се 
хвърляли да го вземат. А неговият личен секретар винаги го придружавал. Една вечер 
той разкрил сърцето си пред своя учител: „Прабхупада, твоите предани те обичат 
толкова много! Винаги танцуват, скачат, плачат... Толкова те обичат!” Казал това, 
докато правел масаж на Прабхупад. Прабхупад не отвърнал на думите му. Младежът 
продължил: „А пък аз нито плача, нито подскачам – нищо. Не чувствам нищичко към 
теб”. Нямало отговор. Масажът приключил, Прабхупад излязъл, взел душ. 
Междувременно преданият приготвил вечеря и донесъл чинията; Прабхупад не казвал 
нищо. Започнал да се храни, а секретарят чакал до вратата. Тогава най-сетне 
Прабхупада попитал: „Обичаш ли да ми служиш?” Момъкът отвърнал: „Да, разбира се! 
Разбира се, че обичам да ти служа!” „Виждаш ли, това е любов! Да скача и танцува 
всеки може. Но да служи...?”  

Шрила Прабхупада е духовен прадядо за вас. Знаете, понякога бащата е строг, 
защото е негова отговорността да отгледа децата. Но дядото е винаги много благ. 
Затова с всички листенца и цветенца на пушпанджали, опитайте да предложите най-
доброто от сърцето си на такъв мил прадядо, за да го достигнат духовните ви 



приношения. И също, от каквото се нуждаете, можете да го изразите в молитва и също 
да го поднесете в лотосовите му нозе.  

 
 
 

35. По осем недели в седмицата 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 
Винаги съм ви казвал, че с бхактите имаме по осем недели в седмицата. За 

щастие винаги имаме някакви поводи да празнуваме. Имаме повече празници 
отколкото дни в седмицата. При все това тази вечер трябва да се изправим пред 
горчивата реалност, която е най-висшият идеал, предложен от Махапрабху, а именно 
раздялата. Събрахме се едва преди няколко дни, ала тази седмица се стопи като 
камфор. Мисля, че в тази възвишена компания на преданите съм участвал в повечето 
чествания на Джанмащами. Обаче трябва да призная, че това беше едно от най-
забележителните.  

Спомням си колко интензивна медитация имахме през 1988. Това беше през 
миналото хилядолетие, така че може дори да не се е случило – толкова отдавна е било! 
По онова време неколцина от нас празнувахме заедно в Нандафалва – готвене, 
подготовка, тичане цял ден. А някои от нашите бъдещи бхакти бяха отишли при 
Гурудев в неговия ашрам във Виена. Тогава проумях нещичко за раздялата – че 
раздялата ни доближава един до друг. Докато привършвахме сутрешното арати, ние 
медитирахме върху нашите братя и сестри във Виена. Докато готвехме халвата си 
казвахме: „Десет часа е, церемонията вече трябва да е започнала.” После си мислехме: 
„А сега трябва да са започнали посвещенията!” Макар да бяхме разделени от стотици 
километри, бяхме толкова близо един до друг, дори и в раздяла.  

По-късно, когато видях снимки от това събитие във Виена, те бяха напълно 
божествени! Имаше снимка на Гурудев – с току-що обръсната глава, блестящ като 
духовно слънце в сияйното си дхоти. Двама от нашите братя и две сестри бяха 
получили посвещение тогава. Съзерцавайки лицата им след благословената церемония, 
разбрах какво представлява духовният облик – те излъчваха такава великолепна, 
прекрасна светлина! Беше толкова очевидно колко близо са до духовната си същност.  

Така че онова също беше забележително празнуване на рождения ден на 
Кришна. Макар да бяхме разделени, все пак бяхме много единни в духа. Всъщност това 
е определено доказателство, че нашата философия е вярна. Може да сте обединени в 
раздялата, но за нещастие обратното също е вярно – може да сте разединени докато сте 
заедно. Ако съзнанието ни не е хармонично настроено, въпреки че присъствате телом, 
духом ви няма.  

 
(следва продължение) 
 
 



36. Нужно е само да танцувате и пеете 
(от лекция на Свами Тиртха, 26.08.2016 вечер, Лудащо) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Откъде започнахме нашето теологично и теоретично пътуване? С поднасяне на 

почитания на Върховния, като не забравяме, че Той е сварат, независим. Също така 
получихме покана „Нека медитираме над Върховната Абсолютна Истина”. След това 
изучавахме въпросите и запитванията на мъдреците: „Молим те, кажи ни всичко, което 
е благотворно за цялото творение. Но освен това те молим и да опишеш забавленията 
на Кришна. Не забравяй за това! Добре, можеш да говориш за благоприятното, но ние 
жадуваме за кришна-катха.” После получихте и домашно – да научите един стих 
наизуст. Кой вече го знае? 

са ваи пумсам паро дхармо 
ято бхактир адхокшадже 
ахайтукй апратихата 
яятма супрасидати49 
„За да стане супрасида, изключително щастливо, най-доброто дхарма занимание 

за цялото човечество е онзи път, по който хората могат да установят жива и любяща 
връзка с Върховния. Този бхакти подход трябва да е безкористен и непрекъснат. И той 
напълно ще удовлетвори душата!” 

Усетихме ли нещичко от това през изминалата седмица? Аз почувствах, че 
доловихме вкуса на този нектар – непрекъснат, защото имаше толкова много дейности, 
толкова много занимания; и много безкористен, несебичен – защото настроението за 
служене присъстваше напълно тук. И резултатите от това са отразени на лицата ни.  

След това стигнахме до магичното раждане на Кришна. Прекарахме цял ден в 
очакване. И накрая молитвите ви бяха чути – Говинда дойде като дар. Шрила 
Прабхупада понякога описвал този процес така: „Нужно е само да пеете и да 
танцувате”. Кой не би се заел с такъв религиозен процес? Сетне днес имахме 
благословената възможност да поднесем почитта си на един чист предан. А също и да 
призовем благословии за тази нова брачна двойка.  

Всички тези различни занимания разкриват само една история. Това е същата 
история, която се опитах да ви разкажа за онова древно празненство през миналото 
хилядолетие, когато можеше да сме заедно в раздялата и разделени в единността. Не 
можем да се срещнем, ако не сме разделени. Това са двете страни на една и съща 
монета. Едната е нужна, за да се усети другата; едната поддържа другата, за да се 
прояви отново. И Кришна обикновено се радва на единението, но понякога се 
наслаждава и на раздялата.  

В началото се опитахме да направим квантов скок назад в гората на мъдреците. 
А сега нека чрез песен осъществим друга, по-висша връзка с настроението, с духа, 
който те са търсели.  
 
 
 

                                                
49 „Шримад Бхагаватам” 1.2.6 



37. Духовното име 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01. 2011, София) 

 
 

Въпрос на Кришна Прия: Какво е значението и важността на духовното име? И 
вторият ми въпрос е: ние добавяме „дас” или „даси” – това означава ли, че има 
специфично служене, свързано с името? 

Свами Тиртха: Когато се роди бебе, трябва да му се даде име. Не знам как е 
тук, но в Унгария това трябва да се направи незабавно. Нов живот – ново име. Ала 
същото важи и на обратно: ново име – нов живот. Така че ако получите духовно име, 
това означава, че сте се родили наново. Това е ново начало за нов живот. Досега живеех 
за себе си, отсега започвам да живея за другите. Досега бях материалист номер едно, а 
сега ще стана преданоотдаден номер едно – добре де, номер две, понеже съм смирен.  

Името се дава на ученика по два принципа. Или той/тя имат някакви качества, 
които са отразени в името; или то е като програма за този живот, като цел, която да 
бъде достигната. Например, ако името на някого е, да речем, Парамананда – може да 
има две причини защо му е дадено такова име. Може нравът му да е такъв – 
изключително щастлив; а може и това да е целта, която трябва да постигне.  

Можем да разгледаме кое да е друго име. Например, санняс името на Гурудев 
беше Абхай, Безстрашния. И той беше известен по целия свят с това, че е безстрашен 
проповедник. Затова мисля, че в неговия случай името му описваше някои от 
качествата му. Така че името или обрисува качествата ти, или ти задава програма за 
живота. 

Но какво става, ако името ти е, да речем, Кришна? В Индия често може да се 
види „Автомобилни гуми Кришна”, „Компютри Кришна” или какво ли не. Тъй че какво 
става, ако името ти е Кришна? Тогава, ако не уточним, бхактите могат да объркат 
големия Кришна с теб, малкия. Тогава, когато донесат големия поднос с приношения, 
вместо да идат пред олтара, току-виж дошли при теб: „Кришна, ето, предлагам Ти тази 
храна!” Затова е нужно да упоменем: Кришна дас. А пък другият е Шри Кришна, 
Тъмният Бог.  

Това се случило веднъж. Имало един човек, който за пръв път идвал в храма – 
някъде на запад. Всичко било ново за него. Не щеш ли, видял да носят голяма табла, 
пълна с всякакви интересни блюда. Попитал: „Какво е това?” Бхактите му казали: 
„Това е за муртите!” И нашият човек попитал: „Аз кога ще стана мурти?!”  

Затова ако уточним малко повече – дас или даси – ще можем да разберем, че сме 
слуги на Бога. Или ако името ни е Парамананда, може още да не сме на нивото на 
върховното блаженство, но сме слуги на този идеал. Това означава, че сме готови да се 
посветим, готови сме да се идентифицираме с този идеал на най-висшето блаженство.  

 
(следва продължение) 
 
 



38. От бхога да направиш прасад 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01. 2011, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Лила Аватар: Мога ли да добавя нещо към въпроса на Кришна 

Прия, засягащ духовното име? Наблюдавайки рождените имена и духовните имена, 
можем да видим, че много често, ако не винаги, една-две букви в началото на имената 
са същите. Какво означава това? 

Свами Тиртха: Обикновено ачариите правят така. Защо? Защото ние се 
отъждествяваме с имената си; името е нещо много съкровено за нас. Дори цивилното 
име, фамилното име ни задава програма; и за последните десет, двадесет, тридесет, 
четиридесет години сме се идентифицирали с тази програма. Не е нужно да отхвърляме 
всичко от дотогавашния си живот, а трябва да го обогатим. С каквото разполагате – 
добавете още и по този начин то ще стане по-божествено, ще се доближи до 
божественото служене.  

И така, името ни помага да намерим пътя си. Ако не знаем кое какво е – кой 
обект с кое име е назован – тогава сме изгубени. Ето колко важно е да има имена!  

Веднъж провеждахме церемония по даване на име в едно семейство. Те имаха 
шест деца, всяко от които беше родено на различен континент. Виждам, че идеята ви се 
нрави! Децата вече бяха отраснали – не бяха бебета, а на по няколко години. След 
церемонията едно от момчетата дойде при мен и попита: „Сега старото ми име вече 
няма ли го?” Беше доста изплашен. Тогава осъзнах, че това е била неговата 
идентичност. Името ми – това съм аз, един вид. Затова категорично отвърнах: „Не, не, 
не! То пак си е твое! Просто трябва да добавиш малко слънчева светлина към името 
си!” – Мисля, че духовното му име беше Сияйна Светлина или Слънце – нещо такова.  

Така че името е много важно за нас. Затова, понеже се отъждествяваме с имената 
си, обикновено нашите учители уважават името, което ни е било дадено, и го 
обогатяват, придават му още смисъл.  

Въпрос на Манджари: А в случаите, когато новото име е напълно различно от 
предишното, това означава ли, че изхвърляме миналото и започваме наново?  

Свами Тиртха: Тъй или инак трябва да започнем наново. Каквито грешки сме 
допускали, каквито недостатъци сме имали, трябва да се отървем от тях. 
Отъждествяването с това, така да се каже, ново име, ни помага да влезем в тази нова 
роля, нова фаза в живота. И както ви казах, въпросът е в качеството на програмата, на 
целта – не задължително в звуците и буквите.  

Например, веднъж един младеж дойде на наша програма. Беше открита лекция; 
той просто взе караталите и започна да свири съвършено, въпреки че идваше за пръв 
път! Помислих си: „Колко интересно” и му казах: „О, много хубаво! Защо не дойдеш 
следващия път в ашрама?” Той отвърна: „Добре, мога да дойда!” И следващата 
седмица дойде. Като се представи, каза: „Името ми е Бога.” Това беше фамилното му 
име. Незабавно сякаш ме удари мълния и почувствах: „О! От бхога трябва да направим 
прасадам”. От бхога, което е непредложената храна, можете да направите прасад, 
осветена храна, чрез приношение. Така че аз почувствах: „Това момче трябва да го 
преобразуваме в прасадам, милост Божия.” Така и стана. Така че понякога дори в 
цивилното име Кришна дава намек.  

Манджари: Как се казва той? 
Свами Тиртха: Джаганнатх Прасад. 
 
 



39. Стъпки на трудна за следване хореография 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила) 

 
 

Надявам се в хода на нашата среща всички да успеем да преживеем 
осъзнаването на съкровения аз по един осезаем начин – във връзка с Върховната 
Божествена Двойка, а също и един с друг. Но как да започнем едно събрание? Просто 
да се втурнем и да скочим насред него? Или може би е нужно нещо друго? Мисля, че е 
нужно нещо друго – да призовем благословиите; за да участват не само нашите усилия, 
но да е поканена и божествената, по-висша закрила. Затова е много подходящо и 
полезно да се молим за благословиите на предходните учители, ачарии, пророци – на 
всички божествени същества. И особено на онези, които ни учат за према – 
божествената любов. Когато и да срещнете духовен учител, трябва да го слушате с 
внимание. Но когато срещнете някой, който ви разказва за божествената любов, трябва 
да сте още по-внимателни.  

„Шри Гурващакам”50 – колко стотици и милиони пъти сме слушали и пели тази 
красива песен? Тя прославя една много специална таттва, а именно гуру-таттва, 
която е тежка таттва. Ала само за таттва ли става дума в тези стихове? Мисля, че 
таттвата е възславена, обаче сърцата ни трепват, когато мислим за своите учители. 
Защо?  

Първият стих разкрива защо това ни вълнува. Песента започва с една много 
сериозна и горчива дума – самсара. Това не е филм, не е моден магазин, не е марка 
парфюм – това е горчивото страдание на тази планета земя. Тогава защо сме толкова 
развълнувани? Защото има някой, който потушава този огън. Животът е обмен на 
енергия. Сравнително кратко е разстоянието, което изминаваме в рамките на един 
живот – започвайки от люлката и свършвайки в ковчега. От една дървена кутия в друга 
– това е животът, нали. Нарича се самсара. Но някой трябва да сложи край на това 
пътуване; божествената насока може да ни посочи пътя извън тази тъмна гора на 
материалния живот. Затова сме толкова готови да поднесем почитанията си на такъв 
водач.  

Но с какво се занимава той? Вторият стих ще ни каже нещичко за това: 
„Възпявайки святото име, танцувайки в екстаз, пеейки и свирейки на музикални 
инструменти, духовният учител винаги се радва на санкиртан движението на Бог 
Чайтаня Махапрабху.” 

И така, с какво е зает този водач? Той през цялото време танцува. Много е 
трудно да се следват стъпките на тази хореография. Но откъде се поражда този танц? 
От божествения възторг. И тъй като това е мистична опитност, всъщност учителят 
танцува, докато на нас ни се струва, че седи. Когато си мислим, че е много навъсен, той 
всъщност вкусва най-висш тип екстаз. Или докато цепи дърва, всъщност свири на 
музикален инструмент. Именно затова, защото той може да ни покаже една различна 
реалност, ние му поднасяме почитта си. 

А какъв е третият стих?  
 
(следва продължение) 
 
 

                                                
50 Песен от Шри Вишванатха Чакраварти 



40. Вселенският храм 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„Духовният учител винаги обожава в храма Шри Шри Радха и Кришна. Той 

ангажира и учениците си в това обожание. Те обличат божествата в прекрасни 
одежди и украшения, чистят храма им и извършват други подобни обожания. 
Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител.”51 

И така, ето още един ангажимент на духовния учител – да чисти. Той е чистач. 
Махапрабху много екстатично е чистел храма Гундича и е събирал повече смет от 
останалите. Но кое е важното тук? Важното е, че има обожание в храма. И понякога 
можем да си мислим, че храм означава сградата. Но всъщност храм би трябвало да 
означава цялата вселена, цялото битие. И каквото и да прави той – чистене, украсяване 
на муртите или нещо друго – то е приношение, то е служене. По същия начин, каквото 
и да правим ние, то също трябва да е приношение, защото живеем във вселенския храм.  

Веднъж срещнах един човек, чиято духовна традиция бе забранена от закона – 
те бяха принудени да изоставят своите манастири, активно проповядване и т.н. Та той 
каза: „Ашрамите ни са затворени от 70 години, но сега целият свят стана за нас 
ашрам.” Такова разбиране ни е нужно. Ако имаш храм – добре; ако нямаш храм – 
тогава целият свят е твой храм. Нашите учители вървят из този храм и каквото и да 
правят, стремят се да го правят за удовлетворение на Божествената Двойка.  

И кое прави учителя учител? Учениците му. А какъв е дългът на ученика? Да 
учи, да следва. Щом учителят прави нещата по определен начин, значи и ние трябва да 
развием същото настроение. Затова сме готови да му поднасяме почитта си. Ами 
следващият стих? 

„Духовният учител винаги предлага на Кришна четири вида превъзходна 
храна”… Аха – значи не само чисти, ами и готви! „Когато духовният учител вижда, 
че бхактите са удовлетворени, ядейки бхагават-прасада, той също е удовлетворен. 
Поднасям смирените си почитания в лотосовите нозе на такъв духовен учител.” 

Когато пея този стих, винаги си спомням една картина от 1984 г. Бяхме насядали 
в стаята и приемахме прасадам. Тогава Гурудев влезе и наблюдаваше как бхактите се 
хранят. Такава божествена усмивка грееше на лицето му! Той беше напълно, дълбоко 
удовлетворен, съзерцавайки тази съвсем простичка дейност. Ти се храниш, а духовният 
ти учител е щастлив от това – виждате ли, не е чак толкова трудно да зарадваш 
духовния учител. Яж по правилен начин. Храната е друг обмен на енергия. И не 
физическата субстанция е важна, а любящото приношение и обмяна.  

 
(следва продължение) 
 
 

                                                
51 От песента „Шри Гурващака” 



41. Скришното рандеву на сърцата и душите 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 „Духовният учител винаги копнее да слуша и възпява безкрайните интимни 

забавления на Радхика и Мадхава, Техните качества, имена и форми. Той се стреми да 
ги вкусва всеки миг. Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв 
духовен учител.”52 

Това е кулминацията. Дотук разбрахме, че духовният учител трябва да цепи 
дърва, да чисти храма, да готви храна. Но сега имаме новина. Той е наситен с любящо 
обожание на Радха и Мадхава. Кой е Мадхава? Радхика всички я знаете, Рада е най-
красивата девойка в селото. Но кой е Мадхава? Мадхава е господарят на богинята на 
сполуката. Той е много богат. Притежава всички съкровища на света. Иначе мадху има 
и друго значение, мадху означава „мед”. Така че Неговото богатство е сладко като мед. 
Затова и материалното отражение на това изначално богатство също е много сладко. Но 
какво става, ако установите здрава връзка с този Мадхава, притежателя на мадху? 
Тогава ставате садху, ще заживеете според върховната абсолютна истина – при това със 
специален оттенък, със специален вкус. Ще заживеете според меда, ще станете мадху-
садху. Значи, ако служите на Радха-Мадхава, ще станете мадху-садху. Но какво казва 
следващият стих? 

 „Духовният учител е много скъп, защото много умело помага на гопите, които 
по различно време правят различни изискани приготовления, за да станат още по-
съвършени интимните любовни игри на Радха и Кришна в горичките на Вриндавана. 
Поднасям почтителните си поклони в лотосовите нозе на такъв духовен учител.” 

Виждате, не е просто храм, не е просто сграда, а горичка, тайно място. Най-
съкровените аспекти на обожанието, срещата с божественото, се случват скришно. 
Скришното рандеву на сърцата и душите. Това не е някакво поразително видение на 
Абсолютната Истина; не, това е любовно рандеву. И ако бъдем въведени в тази 
интимна връзка, трябва да поднесем почитанията си.  

 „Духовният учител трябва да бъде почитан като Върховния Бог, защото е 
най-поверителният слуга на Бога. Това се потвърждава във всички разкрити писания 
и се следва от всички авторитети. Затова поднасям почтителните си поклони в 
лотосовите нозе на такъв духовен учител, който е искрен представител на Шри 
Хари.” 

Сакшад – пряк представител на Върховния. Хари означава „който премахва 
всичко от пътя ти”. И този аспект е възхваляван във всички писания. Защото такъв 
учител, който помага на всеки край себе си да се доближи до божествения стремеж е 
много скъп на Всевишния. А ако някой е скъп на нашия любим Бог, значи трябва да е 
скъп и на нас. 

 
(следва продължение) 
 

 
 

                                                
52 5-7 стих от песента „Шри Гурващака” 



42. Обединяващият принцип 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
И накрая достигаме до заключението: 
„По милостта на духовния учител човек постига благодатта на Кришна. Без 

милостта на духовния учител не може да се напредне. Затова нека винаги помня и 
прославям духовния учител, и поне по три пъти на ден да поднасям почтителните си 
поклони в лотосовите му нозе”. 

И така, куто-пи – къде, къде бих могъл да намеря напредък без моя учител? 
Неговият прасад ми донася Божия прасад. Прасад е съвършенство. В светлината на 
това заключение можем да разберем всички предходни стихове, понеже Гуру е като 
портал, като мост над буйни води. Затова трябва да помним: „От кого съм се учил? 
Какво съм придобил? Какви перспективи има пред мен?”  

И тук е споменато нещо много важно – че три пъти на ден трябва да си 
спомняме своя духовен учител. Ако вие станете гуру – както Махапрабху е казал: 
„Всички трябва да станете гуру!” – се ви се наложи да се трудите здраво, за да 
постигнете това вашите последователи да си спомнят за вас поне по три пъти на ден. 
Защо? Защото хората учат много бавно, но забравят много бързо. Така че трябва 
наистина много да се потрудите, ако искате да накарате някого да ви помни по три пъти 
на ден. Всъщност има само два начина да постигнете това. Единият е да станете мадху-
садху – толкова сладостни, че те да не могат да ви забравят. Другият е да станете маха-
гуру – толкова строги, че да не могат да ви забравят.  

Но встрани от шегите, брамините медитират по три пъти на ден, за да поздравят 
слънцето. Тогава какво означава по три пъти на ден да си припомняме нашия гуру? Че 
той е нашето слънце. Той донася светлината в нашия живот. Затова трябва да му 
поднасяме почитта си – и след това можем да започнем всяка дейност.  

Затова мисля, че за да започнем този интензивен уъркшоп този уикенд, най-
добрият начин е да призовем благословиите на предишните божествени учители. 
Защото ние представяме своите учители. За щастие тук има и наши братя и сестри, 
представящи техните учители. Това е обединяващият принцип. Това е общото между 
всички ни – че служенето, помненето и медитирането върху този принцип, таттва, ще 
ни донесе просветление.  

И се казва, че дори от тъй наречения „лош гуру” можете да научите много – за 
самите себе си. Така че функцията на гуру отново е осъществена. Затова можем да 
кажем, че няма лоши гуру. Защото те ще ни научат на нещо. И тогава отново тази 
таттва присъства – а тя е божествена, напълно божествена. Свамиджи е човешко 
същество, но Гурудев е божествен. 

Затова нека поканим нашите учители, нека се молим за тяхната милост и 
внимание към нас. Тази песен, „Шри Гурващака”, се пее вече от 200-300 години; 
просто се опитайте да си представите колко стотици хиляди предани са я пели. Колко 
прекрасни молитви и приношения е имало. Това е като истинска жертва, любяща 
жертва. Затова нека продължаваме това настроение. 

 
 



43. Всичко зависи от духа 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила) 

 
 

Голям късмет е, че се събираме заедно. Защото да практикуваш духовен живот 
сам е добре, да практикувате двама е по-добре, но да се практикува в голяма и единна 
група е най-добре. Защо? Защото всичко зависи от духа. Ние не търсим външно 
съвършенство, търсим съкровеното, пречистено и фино чувство на преданост. Докато 
присъства духа всичко е наред. Всичко процъфтява, всичко е живо. Само щом духът 
напусне, може и някои външни формалности все още да остават, но определено ще 
усещате, че нещо – и то най-същественото – липсва. Както в едно село. Докато хората 
са там, селото е живо. Всички градини са добре гледани и т.н. Ала отидат ли си хората, 
може и сградите да продължават да стърчат още известно време, но животът стихва. А 
спомнете си какво е чувството да видиш разрушена или рушаща се сграда – много е 
тъжно. Защото усещаш, че животът си е отишъл, тя е мъртва.  

Същото е и с духа на предаността. Това е пречистено, фино присъствие. Затова 
трябва да отглеждаме тази толкова фина готовност за служене, а не просто външните 
формалности. Защото може да имате огромен храм, огромна празна сграда – и каква 
полза? По-добре да имаме мъничък ашрам, пълен с хора. Където най-големият ни 
проблем ще е къде да поберем хората, които продължават да идват. Това е много по-
добър проблем отколкото да имаш голяма зала, която не знаеш как да изпълниш.  

Същото важи и за сърцето. Затова от външното, стремете се да стигнете до 
вътрешното. Можем да украсяваме сърцето и ума си с постижения и амбиции, но ако 
сърцето е празно, то е мъртво. Моля ви, стремете се сърцето ви да е живо! Не е 
въпросът в способностите, нито в силите ви; нещо друго е вложено в сърцето ви – 
божествената искра, божественият шанс. Присъствието на Всевишния.  

Преди всичко кой следва да обитава един храм? Господ, нали? Всички знаем, че 
трябва да съградим храма на сърцето, сърдечния храм. И кой трябва да е там, кой 
трябва да е главният собственик на това място? Всевишният. Затова стремете се да го 
направите красиво.  

Рупа Госвами е дал описание как да се подготви жертвената арена, ако ще се 
празнува денят на появяването на Кришна. Дадени са всички детайли: какви украси 
трябва да има, какви растения, какви цветя, какъв павилион да се издигне и т.н. А е по-
лесно да направите външен павилион в градината, отколкото да украсите сърцето си. 
Но всъщност човешкото сърце е много специално място. Без крака можете да живеете. 
Без ръце можете да живеете. Някои хора живеят дори и без глава. Възможно е. Но не 
можете да живеете без сърце. То е много съществена част. Най-голямото щастие и най-
силното страдание чувствате там. Сърцето е сравнено с лотосово цвете с различни 
листица, на които има различни добри и лоши качества. Затова трябва да пречистим 
това лотосово сърце, за да стане то лотосов трон. Защото тогава Божествената Двойка 
може да дойде и да заеме този трон. А Те са много чувствителни. Харесват само най-
добрите места – пет-звездни сърдечни хотели.  

Затова трябва да подготвим това място да приеме изненадващото присъствие на 
божественото. Това е възможно. Нужни са ни само две стъпки: да научим как да 
осъществим това подготвяне. И другото е да практикуваме. „Да, да, чувал съм за 
предаността. Знам всички стъпки от вярата до любовта: адау шраддха татах-садху-
санга53. Знам всичко.” Но приложете го на практика! Започнете с вярата и стигнете до 
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екстаза. Това е краткият път, който трябва да извървим в този живот. Така че отвъд 
теорията, нужно е да го преживеем.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
44. Бхарата Мата ки джай! 

(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила) 
 
   

(продължава от предишния петък) 
 

Днес ще прочетем една горска история. Ом намо бхагавате васудевая. „Шримад 
Бхагаватам” е зрелият плод на Ведите. Махапрабху го е посочил като много есенциално 
писание. В него има множество най-разнообразни теми – например как е осъществено 
сътворението, какъв е животът на преданите; царе, аскети и йоги са главните 
действащи лица. Ала ние знаем, че всички тези истории насочват вниманието ни към 
нещо друго, а именно живата и любяща божествена връзка. Затова днес ще си 
припомним поучителната и красива история за Бхарата Махарадж: 

„Шукадева Госвами продължи да говори на Махараджа Парикшит: „Мой 
скъпи царю, Бхарата Махарадж беше превъзходен предан. Следвайки заръките на своя 
баща, който вече бе решил да го възкачи на трона, той започна прилежно да 
управлява земята. Властвайки над цялото земно кълбо, в изпълнение на бащината 
повеля той се ожени за Панчаджани, дъщерята на Вишварупа.”54 

Това е начинът – ако искате да станете царе, най-напред се радвайте на 
благословиите на царя-баща. Разбира се, всички искаме да бъдем царе – да владеем 
ситуацията, нали? Без благословиите на по-старшите, може и по някаква случайност да 
доминирате, но по традиция принципът е да получиш благословии и тогава да 
осъществиш нещо. И така, как да станем царе на собствения си живот?  

„Точно както фалшивото его сътворява фини сетивни обекти, Махараджа 
Бхарата създаде петима синове в утробата на своята съпруга Панчаджани. Те се 
наричаха Сумати, Раштрабхрита, Сударшана, Аварана и Дхумракету. Дотогава тази 
планета бе позната като Аджанабха-варша, но откак я управляваше Махарадж 
Бхарата, тя се прочу като Бхарата-варша. Бхарата беше много учен и опитен цар на 
тази земя. Управляваше поданиците си съвършено, зает лично със съответните си 
задължения. Махараджа Бхарата се отнасяше с обич към поданиците си, досущ като 
баща си и дядо си. Под неговата управа всеки се занимаваше с предписаните си 
задължения”.55 

Да знаете, ако искате да очаровате сърцето на някой индиец, ще ви дам една 
мантра. Защото има една богиня, която всички индийци обожават, независимо от 
религиозните си пристрастия. Това е тяхната Майка Индия. Те имат храмове на Майка 
Индия. За тях това е като общ знаменател – почитта към родната земя. Затова ако 
речете: „Бхарата Мата ки джай!” всички ще са доволни от вас. Не казвайте „Майка 
Индия ки джай!” защото тогава ще разберат, че сте чужденец. Но ако кажете „Бхарата 
Мата” – оригиналното, присъщо име на Индия, което те използват, е Бхарата. И то идва 
от Бхарата Махарадж. Така че той бил такава забележителна личност, че държавата на 
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практика е наречена на него. Защо? Защото бил справедлив цар. Точно както баща му и 
дядо му.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

45. Разпад или нарастване ден след ден 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила) 

   
(продължава от предишния петък) 
 
„С голяма вяра цар Бхарата извършвал различни видове жертвоприношения. 

Понякога ги изпълнявал изцяло, а понякога частично. Ала при всички приношения били 
строго спазвани регулациите за  чатурхотра – четирите огнени жертви. По този 
начин Бхарата Махарадж обожавал Върховния Бог. След като направел 
приготовленията за различните приношения, Махарадж Бхарата поднасял 
резултатите в името на религията на Всевишния Господ, Васудева. С други думи, той 
извършвал всички яги за удовлетворение на Бог Васудева, Кришна. Махараджа 
Бхарата считал, че понеже полубоговете са различни части от тялото на Васудева, 
Той контролира тези, които са описани във ведическите мантри. Мислейки по такъв 
начин, Махараджа Бхарата бил избавен от материални замърсявания, като 
привързаност, похот и алчност. Докато свещенослужителите поднасяли 
жертвените съставки в огъня, Махараджа Бхарата вещо разбирал как 
приношенията, направени към различните полубогове, били просто предлагания към 
различните части на Бога.”56 

И така, Бхарата Махарадж имал виждането, че различните божества, 
призовавани чрез мантрите, били определени части от Бога. Това е много поучително, 
защото отвъд външното многообразие е нужно да съзираме вътрешната същина. В 
рамките на един живот извършваме голямо разнообразие от дейности. При все това 
трябва да присъства едно настроение – че каквото и да правим, то трябва да е нежно и 
любящо приношение към Бога. Посветеността не се ограничава само до храмовата стая, 
а пък като излезете е строго забранено да вършите същото – не. Стремете се да вземете 
настроението със себе си. Обаче внимавайте в каква посока. Не да донасяте външния 
дух в храма, а обратно – този дух да отнасяте в света.  

Една мантра – това е много важно – се определя от дадени фактори и 
характеристики. Например, един аспект е риши-муни, който предава мантрата, който е 
като пазител и главен авторитет точно на тази специална мантра. После има аспект на 
Върховния, който се призовава с тази мантра. После го има значението; след това 
резултатът от мантрата. Толкова много различни аспекти са. Затова мантрата е и 
като инжекция. Може в началото да не разбираме всички различни аспекти и дълбини 
на мантрите, които повтаряме. Но ако започнем да практикуваме, те ще се разкриват. 
Така че правилното повтаряне на мантри не е интелектуален напън. То е покана към 
Всевишния. Веднъж Б.Б.Тиртха Махарадж рекъл: „Като кажете „Харе Кришна”, това е 
като покана на входната врата: „Добре дошъл!”. Така че не се изненадвайте, ако някой 
потропа на вратата.” Това е: вашата духовна практика е покана към божественото. То 
ще се разкрие, гостенинът ще дойде.  
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„Например, Индра е ръката на Върховния, Сурия (слънцето) е Неговото око. 
Така Бхарата Махарадж считал, че приношенията, поднесени на различните 
полубогове, всъщност са предложени на различните части на Бог Васудева”. По този 
начин, пречистено чрез ритуални жертви, сърцето на Бхарата Махарадж било 
напълно незамърсено. Неговото предано служене към Васудева, Бог Кришна, 
нараствало ден след ден. Бог Кришна, синът на Васудева, е изначалната Божествена 
Личност, проявена като Свръхдуша (Параматма), както и като безличностния 
Брахман”.57 

Тук, благодарение на правилното извършване на приношения, сърцето му било 
пречистено. И какво последвало? Неговата преданост нараствала ден след ден. По това 
можем да отсъдим за себе си. Ако чувствате, че предаността ви расте ден след ден, 
тогава можете да заключите: „сърцето ми е напълно пречистено”. Ако не усещате 
предаността ви да нараства ден след ден, значи трябва да извършвате повече духовни 
дейности. Защото природата на материалните неща е разпад. Нарича се ентропия – как 
всичко се разпада. Кали Юга на езика на науката е ентропия. Тогава какво да кажем за 
природата на божествените, духовните неща – те също ли се разпадат? Не, те трябва да 
нарастват, тъй като принадлежат на различна природа. Може да е бавно или невидимо, 
но неминуемо растат.  

 
(следва продължение) 
 
 

46. Божественият раса театър 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила) 

 
  (продължава от предишния петък) 
 

„Йогите медитират над локализираната Параматма, намираща се в сърцето, 
гяните почитат безличностния Брахман като Върховната Абсолютна Истина, а 
преданите обожават Васудева, Върховната Божествена Личност, чието 
трансцендентално тяло е описано в шастрите. То е украсено с Шриватса и 
скъпоценния камък Каустубха, и с гирлянд от цветя, а в ръцете си държи раковина, 
диск, боздуган и лотосово цвете. Преданите като Нарада винаги мислят за Него в 
дълбините на сърцата си.”58 

Нека поспрем за малко тук. Какво е Брахман? Можем да кажем, че Брахман е 
единното, неизменно поле на съзнанието – принципът на единството в битието. 
Главният лозунг на това осъзнаване за единството на съществуването е „всичко е едно, 
всички са едно, всичко е едно и също”. Но как да приложим този принцип, ако виждате 
някаква аномалия? Защото според това убеждение би трябвало да кажете, че „няма 
правилно или грешно, няма добро или лошо – все едно е. Няма нужда от личностен 
аспект, защото в края на краищата не можем да знаем дали такова нещо съществува; 
знаем, че съществуването съществува, но не бива да отиваме по-нататък.”  

Обаче, скъпи мои, когато детето ви е болно, ще ви удовлетвори ли такова 
послание? „О, всичко е едно. Не го приемай на сериозно, това е просто вълничка по 
повърхността на океана”. Не, не можем да понесем такъв отговор. За нас това не е 
отговор. Той е обидно теоретичен. И не носи удовлетворение дори на ума или 
интелекта, тъй като е неприложим; какво да говорим за удовлетворяване на сърцето. 
Можете да си счупите ума в опити да проумеете и приложите този принцип, но на 
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практика е невъзможно. Така че в битието на ежедневния живот, теориите обикновено 
катастрофират. Нуждаем се от теория, която е приложима, която можем да преживеем. 
Как можете да преживеете съществуването на нищото? И кой казва: „Съществува 
нищото”? Малко е трудно да се съвместят двете. Или ако казвате: „Всичко е едно” – 
тогава кой говори?  

Тъй или инак, различните начини на мислене предопределят вашата съдба, както 
и местоназначението ви. Затова е дадена тази класификация: които се стремят 
теоретично да разберат живота, те долавят това единно поле на съзнанието, Брахман. 
Няма проблем, то съществува. Йогите, които искат да медитират, жадуват да усещат 
връзката си с божественото посредством Параматма в сърцето. Но преданите, които 
искат да се молят за децата си, те обичат Васудева, или Говинда, или Мадхава, или 
всички останали приятели, възлюбени, наставници и служители – въобще всички други 
герои от този божествен раса театър.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
47. Радостта и щастието на живота 

(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 сутрин, Рила) 
 
  (продължава от предишния петък) 
 

„Съдбата била предопределила Махарадж Бхарата да се наслаждава на 
материално великолепие в продължение на хиляда пъти по десет хиляди години.” 
Съдба. Ако пресметнете в своя живот, колко минутки наслаждение на материалното 
изобилие сте имали? Ала дори и този дълъг период изтекъл: „Когато този период 
изтекъл, той се оттеглил от семейния живот и разделил богатството, което бил 
получил от предците си сред своите синове. Напуснал бащиния си дом, вместилище на 
целия разкош, и поел към Пулаха Ашрам, разположен в Харидвар. Там могат да се 
намерят шалаграм-шила. В Пулаха Ашрам Върховният Господ, Хари, от 
трансцендентална обич към Своя предан, станал видим за него, сбъдвайки желанията 
му. В Пулаха Ашрама е реката Гандаки, най-добрата от всички реки. Мраморните 
камъчета шалаграм-шила пречистват всички тези места. На всяко едно камъче се 
виждат кръгове, наподобяващи пъп.”59 

Това е нещо интересно – Бог идва като камък. Понякога си мислите, че можете 
да създадете някакъв образ и по такъв начин да си сътворите свой Бог. Но това не е 
достатъчно. То се нарича идолопоклонничество – ако е според вашето желание, според 
вашето художествено изражение. Но когато Той поиска да дойде, Той може да се 
разкрие във всякакъв образ. Има много специални естествени образувания, които са 
почитани като преки представители на Господ. Например, ако идете по горното течение 
на Ганг и потърсите камъчета по брега, казват, че всяко малко камъче, което намерите, 
стига на него да има бяла окръжност, е директно Кришна. Или пък този шалаграма е 
могъщ представител на Бог Вишну, това е Неговият камък, винаги свързан с Неговата 
чакра. Този пъп, споменат тук, на практика е чакра. Шива също се появява под формата 
на каменен лингам. Изглежда всеки иска да се разкрие, да привлече вниманието ни: 
„Хей, тук съм.”  
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„В градините на Пулаха Ашрама, Махараджа Бхарата живеел в усамотение и 
събирал различни цветя, клонки и листа туласи. Взимал също вода от река Гандаки, 
различни корени, плодове и луковици. С тях поднасял храна на Върховния Бог, Васудева, 
и в обожание към Него живеел удовлетворено. По този начин сърцето му било 
напълно незамърсено и той не изпитвал и най-малкото желание за материално 
наслаждение. Всичките му материални желания секнали. В тази стабилна позиция 
той изпитвал пълно удовлетворение, оставайки в предано служене.”60 

Това е стабилно постижение в духовните практики. Съсредоточено внимание, 
което води до пълно удовлетворение. Целта и средствата в днешно време са разменили 
местата си. Хората считат удовлетворението за цел. Съжалявам, но то е резултат от 
нещо друго. И така, средството е обожанието, а резултатът е удовлетворението. А не, че 
целта е удовлетворението, защото по този начин никога няма да го постигнете.  

„Този най-възвишен предан, Махараджа Бхарата, по такъв начин бил 
постоянно въвлечен в предано служене на Господа. Естествено неговата любов към 
Васудева, Кришна, нараствала все повече и повече, и разтапяла сърцето му. В 
следствие на това той постепенно изгубил всякаква привързаност към предписания и 
ритуали. Космите по тялото му настръхвали и се проявявали всички екстатични 
симптоми. Сълзи се стичали от очите му, до такава степен, че не виждал нищо. Той 
постоянно медитирал върху червеникавите лотосови нозе на Бога. Така сърцето му, 
което било подобно на езеро, се изпълвало с водите на екстатичната любов. Когато 
умът му потъвал в това езеро, той забравял даже предписаното служене към Бога. 
Махараджа Бхарата изглеждал много красив. Изобилните му къдрави коси били мокри 
от къпането три пъти дневно. Бил облечен в еленова кожа. Обожавал Бог Нараяна, 
обитаващ недрата на Слънцето, чието тяло е съставено от златен блясък. 
Махарадж Бхарата обожавал Бог Нараяна, напявайки химните, дадени в Риг Веда, и 
повтарял следните стихове, докато слънцето изгрявало. „Върховният Господ се 
намира в чиста добродетел. Той озарява цялата вселена и дарява благодат на 
преданите си. Богът е сътворил тази вселена от собствената си духовна енергия. По 
Свое желание Богът влиза в тази вселена като Свръхдуша, и по силата на различните 
си енергии поддържа всички живи същества, жадуващи за материални наслади. Нека 
поднеса почтителните си поклони на Господа, който дарява интелигентността.”61 

И така, помнете, че слънцето е любящото, грижовно око на Всевишния над нас. 
И точно както изгряващото слънце озарява цялата вселена, по същия начин 
божествената посветеност с лъчите на съзнанието озарява цялото тяло. Тук получихме 
някои насоки, касаещи радостта и щастието в живота. Дори и най-дългият период на 
наслада ще свърши, ала вътрешното удовлетворение на сърцето идва от любящото 
обожание на Върховния.  
 

 
 

48. Лъвът и розата 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 вечер, Рила) 

 
Представете си, че сме на свято място. Оставили сме всички материални 

задължения и занимания. Животът ни е постигнал своето осъществяване. Каквото и да 
правим, то е с най-висшата мотивация да удовлетворим Върховния. Само щом 
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помислим за Него, сълзи потичат от очите ни. Какво повече да добавим? Намираме се в 
скута на съвършенството. И тогава… 

„Шри Шукадева Госвами продължи: „Скъпи царю, един ден, след като 
приключил сутрешните си задължения — ходене по голяма и малка нужда, и къпане — 
Махарадж Бхарата приседнал за няколко минути на брега на река Гандаки и започнал 
да повтаря мантрата си, започваща с омкара. О царю, докато Бхарата Махарадж 
седял на брега на реката, една много жадна сърна дошла на водопой. Докато сърната 
доволно пиела вода, съвсем наблизо много силно изревал лъв. Ревът му бил страховит 
за всяко създание и сърната също го чула. По природа сърната винаги се бои да не я 
убият и все се озърта подозрително. Щом чула гръмовния рев на лъва, тя много се 
обезпокоила. Оглеждайки се насам натам с тревожни очи, макар да не била напълно 
утолила жаждата си, сърната внезапно скочила през реката. Тя била бременна и 
когато подскочила от страх, мъничкото ѝ еленче паднало от утробата ѝ право в 
буйните речни води. Разделена от стадото си и нещастна от своето помятане, след 
като прекосила реката, черната сърна страдала силно. Тя се свлякла в една пещера и 
веднага умряла. Седейки на брега на реката, великият цар Бхарата видял малкото 
еленче, останало без майка, да се носи надолу по течението. Виждайки това, той 
изпитал голямо състрадание. Като искрен приятел, вдигнал невръстното еленче от 
вълните, и понеже знаел, че е сираче, отнесъл го в ашрама си. Постепенно 
Махараджа Бхарата много се привързал към еленчето. Започнал да го отглежда и да 
го храни с трева. Винаги с внимание го пазел от нападения на тигри и други зверове. 
Когато го сърбяло, той го чешел, като винаги се стараел да му е удобно и приятно. 
Понякога го целувал от обич. Привързан към отглеждането на еленчето, Махарадж 
Бхарата пренебрегвал правилата и предписанията за напредък в духовния живот, и 
малко по малко пропускал да обожава Върховния Господ. След няколко дни забравил 
всичко за духовния напредък. Великият цар Бхарата започнал да си мисли: „Уви, това 
безпомощно еленче, по силата на времето, което е представител на Всевишния, 
изгуби своите роднини и приятели, и се приюти при мен. То не познава никого освен 
мен, понеже станах за него и баща, и майка, и брат, и роднина. За такъв ме счита 
еленчето и има пълна вяра в мен. То не знае никой освен мен; затова не бива да съм 
завистлив и да мисля, че заради него собственото ми добруване страда. Без съмнение 
трябва да го отглеждам, закрилям, храня и галя. Щом се е приютило при мен, как бих 
могъл да го пренебрегна? Макар да смущава духовния ми живот, аз разбирам, че 
когато някой безпомощен е намерил убежище, той не може да бъде пренебрегнат. 
Това би било огромна грешка. Дори да е в ордена на отречението, онзи, който е 
напреднал, несъмнено изпитва съчувствие към страдащите живи същества. Със 
сигурност човек трябва да пренебрегне собствения си интерес, макар и да е много 
важен, за да защити някой, който му се е отдал.”62 

И така, какво се случва? Носехме се необезпокоявани в екстаза на духовното 
съвършенство, когато изведнъж започва някакъв екшън. Нещо съвсем обикновено, 
ежедневно се случва – сърна идва да пие вода. По всяко време може да се случи, докато 
сте съвършено съсредоточени в своята медитация, нещо съвсем простичко, съвсем 
обикновено да започне да става около вас.  

И тогава историята започва да ескалира. Появява се втори герой - лъвът. 
Приносът на лъва към ситуацията е мощен рев. А всички, които са подчинени на лъва, 
се боят от този рев. Точно както Бхактисиддханта Сарасвати – той бил считан за гуру-
лъв; неговият мощен рев разтърсвал сърцата на невярващите. Външно той бил силен и 
могъщ като лъв, а вътрешно бил нежен като листенце на роза.  
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А вие какви личности сте? Лъв отвън и роза вътре? Или роза отвън, пък вътре 
лъв? „О, той е бхакта като роза, но с някои лъвски качества”? Или: „Той е гуру-лъв, а 
качествата му са като розови листица”?  

 
(следва продължение) 

 
 

49. Страхувайте се от страха 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
После дошъл страхът. И това естествено за сърната състояние – бременността – 

било прекъснато от страха. Виждате, страхът причинява доста проблеми, понякога 
блокира естествените процеси. А кой е най-естественият процес? Това е потокът на 
дивните чувства към Върховния, към Божествената Двойка. Какво е освобождение? 
Освобождение е да се възвърне изначалната позиция на душата. Естествената функция 
на душата е да служи на Бога. Затова страхувайте се от страха. Бойте се от страха си, 
защото той може да възпрепятства вашия напредък.  

И тогава малкото еленче паднало в разпенените вълни на реката – практически 
се давело. Нямало го стадото, нямало я майката, отникъде нямало помощ, наоколо само 
вода. Какво се случило с майката? Бягайки от страх, осъзнавайки, че е изгубила бебето 
си, тя била толкова нещастна, че била готова да се прости с живота си. „Щом не мога да 
живея за тези, които обичам, не искам да живея въобще!” Нима това не е човешко? 
Съвсем човешко е, и ние се чувстваме така. Ако не можем да посветим живота си на 
някого, на нашите любими – това е така болезнено! Виждате ли създаването на 
ситуацията? Нещата се случват просто за секунди.  

Така, както казах, тъкмо си седим насред съвършенството и изведнъж около нас 
започва екшън. Как бихте реагирали? Ще кажете: „Е, жалко за еленчето,” „Колко 
странно работи кармата”? Или незабавно ще скочите на помощ? Мисля, че е естествен 
инстинкт да помагаме на нуждаещите се. Състраданието е важно. Състрадание 
означава да се жертваме. Ако просто изслушаме някого, това не е кой знае каква жертва 
от наша страна. Ако споделим проблема на другия – тогава има мъничка жертва от 
наша страна. Но да отнемем целия товар на другия – това е истинска жертва, 
саможертва.  

Въпрос на Теджасвини: Ние носим вътре в себе си големи страхове, като 
понякога дори сами не знаем откъде. Бихте ли ни дали насока как да се изправим срещу 
тези страхове и как да съумеем да ги поднесем на Бога? 

Свами Тиртха: Веднъж срещнах един по-старши духовен брат, който беше 
опитен лекар; той беше тръгнал на обучителен курс по психология. Рекох си: „О, това 
може да е интересно, може би аз също трябва да посещавам такъв курс. Защото ако 
разбираме как хората действат и реагират, това може да е от помощ в проповядването.” 
Обаче после си казах: Сигурен съм, че въпросът не е в техниката. Можете да ходите на 
колкото обучения искате. Въпросът не е в обучението; не наученото е това, което ви 
помага да изпълнявате служенето си, а отдадеността. Ако се отдадем повече, ще 
получим способността да разбираме как реагират хората, нали? В „Гита” е казано: 
„Извисеният човек разбира себе си, и започвайки от себе си, ще разбере всички 
останали.”  

Така че по отношение на въпроса, решението е същото, моят съвет е същият. 
Ако практикувате задълбочено този духовен път, ще получите защита, ще получите 



свобода от страха. Ала понеже ние рядко съумяваме да практикуваме много 
задълбочено, понякога се нуждаем и от експертна помощ. Страхът е наш стар приятел, 
който върви редом с нас от много, много години, може би и животи. Но ако се отнасяме 
към него като към нежелан гост – ако не го храним, той ще си тръгне. Ако някой дойде 
в дома ви и вие не го харесвате, не му давайте храна; много скоро той ще си иде. Така 
че ако някой нежелан гостенин, или страх, или ненавист влезе във вътрешния ви 
павилион – не го хранете. Не го подхранвайте и ще имате повече сили да свършите 
нещо друго.  

Мисля, че всички сме чували тази история стотици пъти. Не знам за вас, но аз 
винаги съм се отъждествявал с Бхарата Махарадж. Обаче днес ми хрумна: нека да 
разгледам случката от гледна точка на еленчето. Как се чувства то? „О, този човек е 
толкова добър с мен!” Така че може би неговото виждане е доста по-добро, доста по-
обещаващо, от тази леко плашеща история за загубата на духовните стремежи. 
Еленчето се радвало: „О, колко хубаво! Най-сетне някой се грижи за мен.” А какво 
означава това? Чрез жертвата на един, друг може да оцелее. Ако чрез вашата жертва 
друг се въздига – мисля, че си заслужава. Исус Христос е дошъл да спаси цялото 
човечество. Един е умрял, а всички са спасени. От неговата жертва мнозина са се 
облагодетелствали.  

Ние не разпъваме на кръст нашите пророци, но ако дадем себе си в жертва – това 
е много висш тип приношение.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

50. Маймунска, лъвска и орлова любов  
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
И така, изведнъж нашият аскет, отрекъл се от целия свят, изоставил огромното 

си царство с всичките му богатства и разкош, изцяло вглъбен в медитация, станал баща 
на друг биологичен вид. Избликнали естествени чувства. Някой бил дошъл при него, 
изпратен от съдбата, и той си казал: „Тук съм да помагам, да служа.” Мисля, че всички 
бихме постъпили по такъв начин. И тогава незабавно сте въвлечени в ситуацията. С 
независимостта ви, със свободата ви, с медитацията ви е свършено. Хлътнали сте. 
Нямате правилното виждане, за да наблюдавате какво се случва. Не малкото еленче 
потъва в речните води, а вие се давите във вълните на случващото се наоколо ви.  

И тук са споменати някои много важни неща. Например това, че сърната, 
майката, била черна кошута. А има определени характеристики, по които се съди дали 
дадена държава или област е благословена. Казва се: „Ако там живеят черни елени или 
петнисти елени, тя е благословена.” Това е благоприятно животно. Не знам тук наоколо 
колко петнисти елени има… 

Махадев: Има един в софийската зоологическа градина.  
Свами Тиртха: Това е добре. Трябва да сме внимателни за знаците. Знаци има 

навред, стига да ги забелязваме. 
Тази обич на Бхарата Махарадж към малкия елен – мисля, че е много сладка. 

Като го сърбяло, той го чешел – това е много сладко. Когато имахме крави, те също 
много обичаха да ги галим и да се грижим за тях. Като почесваш кравата, тя иска още – 
чак сълзи ѝ излизат в очите. Това е обмен, надхвърлящ рамките на биологичния вид. 



Защото обикновено ние обменяме емоции измежду себеподобни. Но на пръв поглед 
това е много сладко, много любящо – обич и грижа. Ние, хората, също обичаме тези, 
които са ни свидни, по много подобен начин. Искаме да им осигурим по-добър живот 
от този, който сме живели. Стремите се да помагате на синовете и дъщерите си, и да ги 
предпазвате от всички проблеми и предизвикателства в живота. Това добре ли е?  

Отговор: Да, в един смисъл. 
Свами Тиртха: Да, в началото може да ви носи сладко усещане. Но знаете, има 

емблематични животни, представящи различните видове любящо отношение спрямо 
подопечните. Единият вид е маймунската любов – това е когато прекалено ги 
обгрижвате и винаги се опитвате да живеете вместо тях. И какъв е резултатът от 
подобен тип възпитание? От малката маймунка правите голяма маймуна. Какви други 
посоки може да има възпитанието? Да вземем лъва. Грижовността на лъва, особено на 
мъжкия, е кървава. Защото лъвът играе ролята на алфа-мъжкар. И ако се роди лъвче, 
макар и от собствената му кръв, той го убива.. „Това е моето място, моят харем, за 
никой друг няма място – точка!” Такъв е лъвският тип отглеждане. Ала има и трето 
животно – орелът; орлов тип отглеждане. Къде се намира гнездото на орела? Много 
високо, по много рисковани места – скали, високи чукари. И когато малките стават 
лениви и започват да се отпускат, биват изритвани. Без да са се научили да летят. И 
какво става? От една много висока и престижна позиция те захвърлят надолу в 
пропастта, без да можеш да си отвориш крилете. Падаш, почти се разбиваш в скалите. 
Но преди да тупнеш, родителят идва отдолу и те издига.  

Така че има различни методи на обучение, различни начини да се грижите за 
следващото си поколение: като маймуна, като лъв или като орел. Обаче ако някой 
оцелее от третия тип обучение, той ще лети високо.  

Изглежда Бхарата Махарадж бил избрал първия тип – стремял се да закриля, да 
се грижи, вземал всички възможни мерки да пази, да служи и да гали малкото. Дотам, 
че след няколко дни забравил всичко за духовния напредък. Само за няколко дни! И 
странно, същото беше споменато и в предишната глава – помните ли? „В божествения 
екстаз на служенето и обожанието към Васудева, малко по малко той започнал да 
забравя за основните предписани принципи.” Малко по малко; а тук много бързо 
забравил всичко! Чувства, привързаност. Разбира се, ако някой се е прислонил при вас, 
трябва да се грижите за него. Какво можете да кажете, ако някой дойде и помоли за 
помощта ви? „Моля те, помогни ми!” – „Не, няма”? Не можем да кажем това. И кой е 
по-силен? Който е по-смирен, той е по-силният. Защото той може да наложи волята си 
върху другия.  

 
(следва продължение) 

 
 

 

51.Крехката илюзия за безопасност или несигурност 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„От привързаност към еленчето, Махараджа Бхарата лежал с него, вървял с 

него, къпел се с него и дори ядял с него. Така сърцето му се привързало към елена с 
оковите на обичта. Когато Махараджа Бхарата искал да отиде в гората за трева 
куша, цветя, съчки, листа, плодове, корени и вода, той се боял, че кучета, чакали, 
тигри и други свирепи животни могат да погубят еленчето. Затова винаги го взимал 



със себе си, навлизайки в гората. Тогава животинчето му изглеждало много 
привлекателно, заради игривото си детинско поведение. Махараджа Бхарата дори го 
вдигал и го носел на раменете си от обич. Сърцето му било толкова препълнено с 
любов към еленчето, че понякога го взимал в скута си, а когато спял – на гръдта си, 
изпитвайки огромно удоволствие да милва животинчето. Когато Махараджа 
Бхарата се захванел с обожание на Бога или бил зает с някоя ритуална церемония, 
още преди да е приключил, от време на време ставал, за да види къде е еленчето. 
Търсел го докато видел, че еленчето е в безопасност; тогава умът и сърцето му се 
успокоявали, и той го дарявал с благословиите си, казвайки: „Мъничко мое, бъди 
щастливо във всичко!” Ако понякога пък не виждал елена, умът му бил много 
тревожен. Той ставал като скъперник, който, след като е придобил богатство, го е 
изгубил и е потънал в нещастие. Нямало ли го елена, Бхарата Махарадж тънел в 
безпокойство и ридаел заради раздялата. Така той напълно затънал в илюзия.”63 

Това е толкова човешко; такива сме и ние, тази история е за нас. Мисля, че тя 
много точно описва човешките взаимоотношения. Когато не виждаме свидните на 
сърцето си, ние се изпълваме с тревога. Разберем ли, че са в безопасност, успокояваме 
се. Въпреки че сме много крехки, не е ли така? От една малка инфекция, със 
спокойствието и силите ни е свършено – страдаме силно. По същия начин и 
безопасността на възлюбените ни е един вид илюзия. Защото всички сме изложени на 
несигурни събития, които могат да ни сполетят всеки един миг. А вие, като 
практикуващи майки и бащи, знаете колко нощи сте будували заради сигурността и 
здравето на децата си. Защото това е естествено! Ние се тревожим, ако нещо не е наред. 
И сме много щастливи, когато всичко е безопасно. Макар и усещането за безопасност, и 
усещането за несигурност да са едно и също – илюзия. Те всъщност не са истински. 
Много са крехки, уязвими. Мисля, че поне по този въпрос можем да се съгласим – 
много са крехки, могат да се променят всеки миг.  

 
(следва продължение) 
 
 

52. Историята винаги е все същата 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.05.2017 вечер, Рила) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
В импулсивната си илюзия Бхарата Махарадж говорел по следния начин: 
„Уви, сега еленчето е беззащитно. Толкова съм нещастен, а умът ми е като 

коварен ловец, който винаги е склонен да мами и да е жесток. Еленчето вложи вярата 
си в мен, както добрият човек по естествен начин се интересува от доброто 
поведение и, забравяйки лошите постъпки на лукавия си приятел, му се доверява. 
Макар да се оказах ненадежден, дали еленчето ще се върне и отново ще е доверчиво 
към мен? Има ли надежда пак да видя това животинче, закриляно от Бога, 
безстрашно пред тигри и други зверове? Ще го зърна ли отново как минава през 
градината и пасе свежа тревица? Не зная, но то вече може би е изядено от вълк или 
куче, или от глигани, сбиращи се на стада, или пък от някой самотен бродещ тигър. 
Щом слънцето изгрее, това е началото на всичко благотворно. Ала уви, нищо 
благотворно не започна за мен. Богът на слънцето е самото олицетворение на 
Ведите, но аз съм лишен от всякакви ведически принципи. Сега този слънчев бог вече 
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залязва, но бедното животинче, което ми се беше доверило след смъртта на майка 
си, не се е върнало. Този елен е досущ като принц. Кога ли ще се прибере? Кога ще 
покаже лудориите си, които ми носят такава радост? Кога ще успокои изтерзаното 
ми сърце? Без съмнение нямам никакви благочестиви заслуги, инак животинката 
щеше вече да си е дошла. Игривото ми малко еленче, виждайки ме как се преструвам, 
че медитирам със затворени очи, обикаляше около мен с гневна обич и боязливо ме 
боцкаше с връхчетата на меките си рогца, нежни като водни капчици. Когато 
подреждах всички жертвени приношения върху тревата куша, то на игра гризкаше 
тревата със зъби и така я замърсяваше. Като му се карах и го бутах надалеч, то 
веднага се уплашваше и сядаше неподвижно, досущ като син на светец. Така играта 
му секваше.” Говорейки така като луд, Бхарата Махарадж станал и излязъл навън. 
Виждайки следите от копитцата на елена по земята, той ги прославил от любов: „О, 
злочести Бхарата, твоите отречения и покаяния са толкова незначителни в сравнение 
с отреченията и покаянията, които е изтърпяла планетата Земя. Заради нейната 
сурова аскеза, сега копитцата на елена, които са малки, красиви, благоприятни и 
нежни, са се отпечатали по повърхността на тази щастлива планета. Тези групи от 
отпечатъци показват на човек като мен, измъчен от загубата на елена, как 
животинчето е вървяло през гората и как бих могъл да възвърна изгубеното си 
съкровище. Благодарение на тези стъпчици, тази земя се е превърнала в подобаващо 
място за брамините, жадуващи за райските планети или за освобождение, да 
извършват жертвоприношения за полубоговете.” Махараджа Бхарата продължил да 
говори като безумец. Виждайки тъмните петна по изгряващата над главата си луна, 
които му напомнили за елена, той рекъл: „Възможно ли е луната, която е толкова 
милостива към нещастния човек, да се е смилила и над моето еленче, знаейки, че то се 
е изгубило от дома и е без майка? Луната го е приютила близо до себе си, за да го 
защитава от страховитите лъвски нападения.”64 

И така, сърцето изгаря, раздялата е много тежка. Тази история ми напомня една 
друга история за раздяла. Там участниците също разглеждат отпечатъците от стъпки, 
молят се на луната, изпитват болката на разлъката. Историята винаги е все същата – 
понякога среща, друг път раздяла. А настъпи ли непосилният момент на раздялата, 
започваш да говориш като луд. Опитваш да намериш следи в прахта. Гопите чувстват, 
че ръцете на техния любим са като две черни змии, които прегръщат така силно, че 
едва можеш да дишаш. Можете ли да си представите да сте в прегръдката на две черни 
змии. Плашещо е! Но да се изплъзнете от тази прегръдка е още по-болезнено. И луната, 
прословутата луна, която лее светлина за пътниците в тъмната нощ, въпреки това 
винаги е критикувана, че има петна по себе си. „О, тая пълна месечина е цялата в 
петна.” Къде е фокусът ви? В петната или в пълната луна?  

Така започвате да виждате всичко като свързано с любимия си. Това е 
естествено. Всъщност ние именно това искаме да постигнем – Всевишният да не успява 
да се скрие. Как да постигнем това? Обезумейте! За да добием такъв духовен фокус 
върху любящите взаимоотношения с Върховния, трябва да изгубим контрол. Обаче 
моля ви, скъпи мои, не ме цитирайте: „Този уикенд чух, че трябва да изгубим контрол.” 
Защото преди да сте добили контрол, какво можете да изгубите? Няма как да изгубите 
нещо, ако не го притежавате. Така че, моля ви, най-напред добийте контрол. Пък после 
ще видим как стават нещата. Както казва Шрила Прабхупад: „Работете сега, самадхи 
по-нататък.” Съвсем практично.  
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗДАНИЯ 
 
 

1. Кой е истински ученик – част  I 
(от Вясапуджа лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
Много пъти съм ви питал: кое е по-престижна, по-достойна позиция – да бъдеш 

учител или ученик. Какво ще кажеш, Акинчан?  
Акинчан: Няма гуру без ученик и няма ученик без гуру.  
Свами Тиртха: Така е. Но ако попитаме когото и да било: „Ти чувстваш ли се 

гуру?” той ще отвърне: „Не, чувствам се ученик.” Така че е много трудно да се намерят 
учители, а казвам ви, много е трудно да се намерят и истински ученици.  

Ала нека ви прочета нещо.  
“Учителят каза:  
- Да бъдеш ученик не е лесно. Кой е истински ученик? 
Шри Рам не искаше да измъчва Мохан, а по-скоро да му помогне да разбере 

смисъла на думите си. Той чувстваше, че е много важно хората да стигат до осъзнати 
решения и макар да не считаше себе си за учител или наставник, въпреки това младият 
мъж наистина беше подобаващ кандидат да получи ученията. Когато обменът не е само 
формален, а същински; когато се предават не просто думи и информация, а семето е 
посято. Преподаването също обогатява и служи на свещените учения, не само 
изучаването. И двете са част от процеса. Защото въпросът не е да си измисляш нещо 
или да научиш нещо и да трупаш знанието си в непоклатими купчини. Не, свещеното 
учение не се нуждае от данни, а от практикуващи, от такива, които да го култивират. 
Свещеното учение иска да се разкрие и затова търси способни кандидати за тази цел. 
Учителят е практикуващ, ученикът също е практикуващ. Какво трябва да се научи? 
Онова, което познаеш ли, ще знаеш всичко и което постигнеш ли, ще си постигнал 
всичко.  

- Ученик е онзи, който позволява да бъде научен – отговори сериозно и 
самоуверено Мохан. Очевидно, наистина бе разбрал началото на лекцията. – Учител, 
гуру, означава „тежък”, непоклатим. Но в сравнение с него ученикът не бива да бъде 
„лек” или лагху. Той трябва да е способен да бъде научен, затова бива наричан шишя. 

- Правилно, отговорът ти е добър. Обаче отново те питам: кой е истински 
ученик?  

- Друго име за ученика е брахмачари, или такъв, който практикува свещената 
наука, възславяйки Бога с поведението си. Той живее близо до своя учител в 
себеконтрол, води живот на жертва и посвещава цялото си внимание на своето 
обучение. 

- Правилно, отговорът ти е точен. Обаче отново те питам: кой е истински 
ученик? – отново запита Шри Рам и Мохан най-сетне разбра, че не е време да се дават 
формални отговори. Не официален отговор бе нужен, затова, леко попритихнал, той 
отвърна: 

- Истинският ученик е слуга, чела. 
- Това е вярно. Но отново те питам: кой е истински ученик? – пак попита с все 

повече и повече тежест Шри Рам.  
Мохан замълча и поклати глава. Отново си бе помислил, че знае много, както в 

онази стара история. Съжали за слабостта си, но не се обезсърчи, защото така се бе 
приближил с още една стъпка към истината.  

 
(следва продължение) 



2. Кой е истински ученик - част II 
(от Вясапуджа лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
- Та кой е истински ученик? Мълчиш, а? Макар да знаеш, че истинският най-

добре се познава в сравнение с лъжовния. Ако видиш лъжовен човек, внимавай, защото 
има и истински. Ако не съществуваше добър, истински човек, нямаше да съществува и 
фалшив, защото няма как да има фалшификат без наличието на съвършен оригинал. И 
така, калпавият ученик е като калпаво поле, акшетра; неспособен е да приеме 
учението, като да си посял зърно в негодно поле. Няма да принесе никакъв плод. 
Калпав ученик е и този, който знае само по половин стих, неспособен да довърши 
изречението. А най-лошия тип ученик е одана-шишя, който си хапва добре и освен 
яденето, нищо друго не го интересува. 

- Но аз искам да бъде различен! – каза Мохан, обаче Шри Рам продължи: 
- Глупецът е глупав три пъти, понеже не може да се учи от добрия съвет, нито от 

примера на другите, обаче най-лошото е, че е неспособен да се поучи дори от 
собствените си грешки. Ала добрият ученик върви по три пътя. Тъй като внимава в 
поученията, затова е добър слушател. И не само слуша, но и следва, практикува 
свещените учения. А тези, които практикуват, които следват, те ще достигнат целта, ще 
постигнат божественото познание. Онзи, който е дори още по-напреднал, е способен да 
защитава ученията. Такъв човек е закрилник и много извисен ученик. 

- В кое да влага ученикът повече вниманието си – в ученията, в свещеното 
познание или в учителя си? – попита Мохан, използвайки паузата. 

- Много подходящ въпрос! Но е много трудно да се отдаде предпочитание. 
Защото всички шастри ще кажат, че ученикът трябва да посвещава цялото си внимание 
на учителя си, докато учителите ще рекат, че ученикът трябва да влага цялото си 
внимание в писанията. Въпреки всичко, трябва да следваме съвета на светците, затова 
трябва да отделяме внимание на шастрите, макар че ако следваме шастрите, те ни 
напътстват да служим на духовния учител. Затова разкритите свещени писания казват, 
че истинският смисъл на ученията се разкрива пред онзи, чиято вяра в неговия учител и 
в неговия Бог е непоклатима. 

- Бих искал да имам такава вяра! – каза Мохан. Шри Рам не му обърна никакво 
внимание. Разбира се, че го бе чул, но се престори, че не е обърнал внимание. Като че 
бе твърде приказлив, макар, разбира се, да слушаше момъка. При все това с 
нетърпеливите си напътствия той само искаше да окуражи и вдъхнови Мохан.  

- Тайните! Тайните са скрити, но истинският ученик е патталика, познава 
тайните на другите. Не че иска да се натрапва в интимните им кътчета, но знае тайните, 
защото е внимателен. Внимателно се вглежда в лицето на учителя си, наблюдавайки 
челото му. Това означава, че разбира настроението на учителя си и в съответствие с 
него може да му служи с голяма посветеност.” 

Мохан се предаде. Той разбра, че не може да следва безкрайните наставления на 
Шри Рам Пандит, отдавна вече се беше изгубил. Чувстваше, че стои там с празни ръце 
и не помнеше какво бе попитал преди. Просто осъзна, че е безпомощен, слушайки 
всички тези напътствия. Шри Рам забеляза колко бе объркан Мохан и най-сетне се 
смили.  

- Добрият ученик държи чадър, защото се наслаждава на защитния чадър на своя 
учител. А пък най-добрият ученик е любим син или дъщеря на духовния учител, досущ 
като мъничко дете.  

Тогава накрая Мохан рече: 



- Моля те, моля те, питай ме отново, питай ме още един път кой е истински 
ученик! Защото искам да отговоря: това съм аз! Аз искам да бъда истински ученик!” 

 
 
 

3. Дългият път през вселената 
(от Вясапуджа лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
 

Посвещение означава три различни неща. Можеш да посветиш човек в тайна. Но 
тогава тя вече няма да е тайна, защото ѝ е дадена гласност, нали? Значи не е вече тайна. 
Или можеш да посветиш някого в знание, в наука. И всъщност това е необходимо, 
защото е невъзможно да се практикува, без да се добие правилното познание в 
съответната научна сфера. Но третото посвещение е в мистичен процес; то променя 
позицията ни и от просто външни хора ни превръща в практикуващи. Ставаме 
упълномощени. Това е посвещението – да бъдеш упълномощен. Така че то не означава 
да смениш дрехите си. Не! Променяш идеала, на който си готов да посветиш живота 
си! В това е въпросът. Затова присъединяването към кръга на преданите е пълен подем 
в живота ви, досущ като ново раждане, нов живот.  

Бих искал да призова Гурудев тук. Да се общува с него беше през повечето 
време забележително и предизвикателно преживяване. Всички знаем тази песен от хит 
парада, „Самсара” – тя е номер едно във ваишнавския билборд. Но какво означават 
стиховете? Че милостта на духовния учител ще потуши горския пожар на материалното 
съществуване. Това автоматично ни свързва с реалността на великите. Още помня как 
веднъж, през лятото на 1985 година, Гурудев влезе в стаята докато приемахме 
прасадам. В четвъртия стих на „Самсара” се описва, че духовният учител извлича 
огромно щастие, наблюдавайки как преданите приемат прасадам. Такова божествено 
блаженство грееше на лицето му, докато ни гледаше да приемаме прасадам там! 

Но какво гласи последният стих? Последният стих е за три-сандхям – трите 
пъти през деня, когато трябва да отдавам почитта си и да си спомням милостта на моя 
учител. Ала Гурудев имаше това специално качество да го помним не само три пъти на 
ден, но десетки години след напускането му ние още го помним и той все още е с нас.  

Трябва да поемем на дълго пътуване. Трябва да прекосим всички слоеве на това 
материално битие, за да достигнем до онази божествена, хармонична равнина, където 
принадлежим. А по този път е толкова добре да срещнем някои доброжелатели и 
помощници. Тогава можем да тръгнем заедно, можем да извървим този път заедно. Бих 
искал да ви приема като помощници по този дълъг път през вселената, опитвайки се да 
се върнем обратно у дома, при Бога. Моето предложение е: нека споделим опита на 
този живот. Нека споделим общото си служене. Това е най-доброто и най-многото, 
което мога да дам. 

Имаме голямата чест да посрещнем тук наши божествени братя от други мисии, 
представящи техните духовни учители. Бих искал да ви помоля да гледате на мен като 
на една празна фигура, за да можете да разпознаете своите съответни учители седнали 
тук. Защото това е, което ни обединява. В този смисъл аз също наблюдавам онова, 
което се случва. Така че моля ви, приемете ме като брат, като някой, който споделя тази 
опитност заедно с вас.  
 
 



4. Няма лесен живот 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
В края на „Гита” сме, на Осемнадесета Глава. Това е много добре, защото сега 

ще разберем заключението. Най-напред започнахме с качествата на брамините и 
стигнахме до окончателния извод: без страх! Всички получихме индивидуални 
послания, достигащи директно до нас.  

Както разбрахме, това е много съществена част от „Гита” - заключението. А 
заключение означава, да се резюмира отново, затова Кришна започва тази глава с 
теория: гуните, качествата, какво трябва да правим с тези гуни – скучна, техническа 
информация. После Той спира да изрежда гуните и казва: „Всеки е под контрол.” Какво 
да правим тогава? Щом всеки е под контрол, това означава, че аз също съм под 
контрол, полубоговете и те са под контрол, и демоните са под контрол – тогава какво да 
правим? Всъщност много хора мислят, че варнашрама-дхарма е алтернативата, 
съвършеното общество. Ала ние не бива да се удовлетворяваме с една обикновена 
варнашрама, макар като цяло обществата да са много далеч от подобни идеали; но ние 
се нуждаем от дайва-варнашрама – божествената варнашрама. Там, макар преданите 
да имат най-различни специфични качества, има нещо по-висше у всички нас, което ни 
обединява – че ние сме готови да посветим своите индивидуални способности в 
служене, да ги посветим на Кришна. Това е нивото дайва – божествената варнашрама, 
където макар да имаме различни способности, ни обединява божественото служене. 
Така че истински брамин е този, истински кшатрия е този, истински ваишия или шудра 
е този, който е готов да служи, защото това е надграждането над обикновената, обща 
варнашрама.  

И докато изпълнявате задълженията си, ако медитирате над Върховния Бог, 
всеки може да постигне съвършенство. И така, тук се говори много за дълга, за дхарма. 
Придържайте се към своята дхарма, придържайте се към своето служене дори да 
допускате грешки, защото всички дейности са покрити от някакви грешки, както огънят 
е покрит с дим. Всички дейности са покрити от някакви грешки – но недейте да се 
отказвате. Не се отказвайте! По-добре вършете дълга си, макар и с грешки, отколкото 
да поемете служенето на някой друг и да го вършите по-съвършено. Обаче много често 
си мислите: „Служенето на другия е по-лесно” или „Аз мога да го направя по-добре. 
Моят живот е толкова труден, а животът на другия е толкова лесен.” Това е глупаво! 
Няма лесен живот. Няма пряк път, няма по-добро решение. Всеки трябва да застане 
лице в лице със собствената си реалност. Въпреки че тази материална „реалност” е 
просто отражение, като вълничка в океана на безсмъртието.  

И така, изпълнявайте дълга си, не се отказвайте! Арджуна е искал да изостави 
дълга си, нали? „По-добре да ида да медитирам, вместо да се бия.” Но недейте да се 
отказвате! След 700 стиха Кришна стига до това: „Недей да изоставяш дълга си!” И той 
споменава това два пъти. Обикновено по съвсем малко теми говори по два пъти, но 
тази два пъти я подчертава – в началото и в края: „Придържай се към дълга си.”65  

 
(следва продължение) 
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5. Постъпи както искаш 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
После Кришна започва да дава един вид тайно знание: „Слушай внимателно, 

сега отново ще ти разкрия нещо. Понеже притежаваш нужните качества, мога да ти го 
доверя.” И следва дълъг списък кой ще постигне нивото на себереализацията66. Ако 
разгледате този списък, това е достигнато съвършенство, то вече е нещо много висше. 
Тези, които имат такива качества, ще стигнат до нивото на себереализация. Обаче това 
е дълъг процес. Дори да притежаваме всички тези добри качества, нещо повече е 
необходимо. Защото в един смисъл чувствам, че това са само технически детайли. 
Стъпка първа, стъпка втора, такова качество, онакова действие… Но каква е 
сърцевината на всичко това? Какво е предназначението на придобиването на подобни 
качества?  

След това Кришна стига до истински съществените въпроси. Мнозина считат 
това за наистина есенциалната част: бхактя мам абхиджанати67 – „Единствено чрез 
бхакти можеш да Ме достигнеш такъв, какъвто съм. Таттватаха – какъвто съм.” 55-
ти стих е много, много важен. А също и много красив! Ако винаги се стремим да 
помним – каквото и да правим, каквото и да трябва да преживеем в този живот, на 
каквото и да сме изложени – и ако можем да го свързваме с върховната реалност, тогава 
ще е лесно. Тук отново се споменава дхарма и „недей да изоставяш дълга си на воин”, 
но мисля в много по-дълбок, по-проникновен смисъл: „Направи го за Мен.”  

Тогава идва нещо много важно: ишварах сарва-бхутанам хрид-деше68 – Той е 
във всяко сърце. Колко милиона пъти сме чували, че Кришна е в сърцето на всяко живо 
същество? И на нас включително; така че не забравяйте това. Той е водачът.  

Гухя-тарам69 – върховната тайна. Тук Кришна отново показва остроумната си 
страна. Защото знаете, в началото Арджуна искаше да избегне битката и тогава Кришна 
започна леко да го хока: „Ти скърбиш за нещо, за което интелигентните хора обичайно 
не тъгуват”70 – което означава „Ти си пръв глупак! Как може да си толкова глупав!” 
Разбира се, Той го казва по много любезен начин. И тук отново се връща към това 
заключение, така да се каже, защото през цялата „Гита” Той се стреми да убеди 
Арджуна: от тази гледна точка, от онази гледна точка, чрез теория, действие, практика, 
медитация, творение… И когато за Арджуна няма вече изход, Кришна казва: „А сега 
премисли и постъпи както искаш. Постъпи както искаш! От теб зависи!” 

Виждате ли, често говорим за свободата на човешкото същество. Ето я. Когато 
има само едно решение: „Избирай!” Но считам, че това е сладък избор. И мисля, че 
обединява всички ни, защото Кришна е изиграл всички ни. Кани ни на приятна 
разходка, а изведнъж се оказваме насред екшън: „Работи здраво!” Но се надяваме и че 
по-късно ще дойде и самадхи”71. „Избирай, от теб зависи, както ти искаш” – мисля, че 
това прави нещата толкова сладки, толкова лични и съкровени. Защото с приятел 
можеш да играеш шегите си. В официалните отношения няма място за шеги. 
Официално има само някакви теоретични съвети и след това си тръгвай. Но тук се 
проявява раса: „Аз съм с теб. Довери Ми се! Но постъпи както искаш.” Да бе! 

                                                
66 „Бхагавад Гита” 18.51-53 
67 „Бхагавад Гита” 18.55 
68 „Бхагавад Гита” 18.61 
69 „Бхагавад Гита” 18.63 
70 „Бхагавад Гита” 2.11 
71 Препратка към думите на Шрила Прабхупад: „Работете сега, самадхи по-късно.” 



И след това: „Понеже си Ми скъп приятел, ще ти разкрия това” – значи връзка! 
Без връзка не можем да разберем по-дълбоките мистерии. И красивото, красиво 
заключение ма шучах – „Без страх!”   

А кой е скъп на Кришна? Който разкрива това на другите. Затова 
проповядването е толкова славно. И накрая Арджуна се съгласява: „Да, моята заблуда 
си отиде. Стабилен съм. Готов съм да действам – благодарение на милостта Ти.” И така 
– без съмнения. „Където е Кришна, господарят на мистицизма, и Арджуна, най-добрият 
сред стрелците, там има богатство, победа, сила и добродетели.”72 

 
(следва продължение) 
 

 
 

6. Каква е моята дхарма? 
(от лекция на Свами Тиртха, 08.10.2016 сутрин, Лудащо) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Яшода: Винаги съм се чудила как човек да разпознае своя дълг, а не 

да изпълнява чужд дълг? Защото илюзията покрива истината и човек си мисли: „О, това 
е моят дълг” и започва да действа, но в крайна сметка се удря в стена и трябва да се 
обърне на друга посока.  

Свами Тиртха: От една страна това е много сложно, от друга страна е съвсем 
просто. Тъкмо срещнах едни предани, наскоро им се родиха деца; всъщност докато им 
бях на посещение се роди едно момченце. И аз казах: „Какви щастливци сте, в 
следващите 20 години не се налага да мислите какво да правите. Дългът ви е даден.” 
Така че, мисля, тази дхарма, този дълг е съвсем очевиден. Онова, което никой няма да 
свърши вместо вас – то е вашият дълг. Никой не може да ви замести в тази роля.  

Но понякога дори на практическото ниво на ежедневния живот ние се намесваме 
един-другиму в интересите и има сблъсъци вътре в семейството, вътре в мисията. 
Защото понякога сме много груби, много елементарни. Ако станем по-деликатни, няма 
да се натрапваме по негативен начин. А това е нещо много фино; съвсем простички 
неща могат да създават проблем за другите. Например, спомням си, че по-младите 
предани бяха много разстроени от една моя духовна сестра, защото те се бяха старали 
да подредят нещо, а тя дойде и преподреди всичко. Това не е нещо кой знае колко 
сериозно, нали? Ала те го взеха много присърце: „Защо тя идва и прегазва нашия избор, 
нашата подредба?” Така че понякога това е чувствителен въпрос, затова винаги се 
нуждаем от по-висша визия. Ако премислим нещата, взимайки предвид желанието на 
Кришна, ще приемем, че нищо не е случайно. А ако нещо е нужно да бъде поправено, 
можем да кажем и че очакваме корекция.  

Но това е лесно, тази част е лесна. Обаче отвъд всички тези ежедневни 
задължения, главната, по-важната част е най-висшият ни дълг. „Къде е моята духовна 
перспектива? Какъв е приносът ми към този красив процес?” – това трябва 
действително да търсим. И понеже то е нещо по-фино, по-духовно, е и малко по-трудно 
да се разбере и определи „Какво е моето служене тук, каква е моята дхарма?” Затова 
този тип медитация върху по-висшата ни заетост или върху изначалната ни 
идентичност е нещо много важно.  
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Защото какво е нашето мантруване сутрин? То не е антидот за карма, нито 
някаква рутина. То е да излезеш сутрин в полето и да набереш цветенца за Кришна; а 
после да се върнеш и да ги поднесеш. Така ако винаги се стремим да въздигаме нивото 
на нашите действия, на нашата медитация, на нашето служене, тогава се доближаваме 
до идеала, който всички търсим.  

При все това понякога, както казваш, достигаме стена и трябва да се върнем. 
Дори и при най-добрите ни желания да предложим нещо, може да срещнем 
разочарование и то да не се случи. Но Гурудев даде един ключ в този случай; той 
казваше: „Поне три пъти трябва да опитате. Ако не се случва, значи такова е било 
желанието на Кришна.” Защото веднъж той заръча на бхактите: „Нека отворим 
ресторант в Будапеща.” Те хукнаха, започнаха да организират, да вадят разрешително, 
това-онова – обаче не се получи. И като дойдоха при Гурудев, рекоха: „Може би 
Кришна не иска.” Той отвърна: „Не, не, не. Просто опитайте втори път, трети път.” И 
като и тогава не стана, той го прие: „Добре, не ни е дадено. Не му е сега времето.”  

По този начин ние също можем да се стремим да намерим своя най-висш дълг и 
ако не можем да го осъществим по един начин, да опитваме по друг, да използваме 
интелигентността си да търсим пътища. Защото духовна интелигентност означава да 
постигаме целите си. А нашата цел е да служим по-добре, нашата цел е да идваме все 
по-близо до идеали като себеовладяване, знание, умиротворение и т.н. И тогава ще е 
по-лесно да постигнем самоосъзнаване.  
 

 
 

7. Време за слушане, не за говорене 
(от лекция на Свами Тиртха, 09.10.2016, Лудащо) 

 
 
В началото на живота си мислите: „О, много е лесно.” После средната част е 

малко по-сложна; ала накрая отново всичко би трябвало да е кристално ясно и съвсем 
просто. Основните неща са съвсем простички. Неважните неща винаги са сложни. Аз 
съм душа от духа, принадлежа на Кришна, между нас има жива връзка на обич – такава 
е мъдростта на Ведите в три кратки точки. Може би имате някакви теми, които да 
обсъдим? 

Манохари: Гурудев, текстът, който чете вчера за истинския ученик – може ли да 
се намери някъде? 

Свами Тиртха: Той е пиратско издание – не е одобрен и не е легален. Тайно 
послание е. 

Манохари: Защото иначе ти винаги цитираш източника. Но този път не. 
Свами Тиртха: Понякога казвам откъде е, друг път не казвам. Идва от 

Акашиевите Хроники. Но хареса ли ви? Мисля, че изразява желанието. Защото преди 
това е цитиран един красив пример от Упанишадите, когато бащата изпраща сина си да 
изучава „Бхагаватам”. После когато синът се връща бащата го пита: „Е, изучи ли 
„Бхагаватам”?” „Да, татко, изучих всичко!” „Уф, нищо не си изучил, връщай се при 
учителя си!” Връща се той след още една година и бащата пита: „Скъпи синко, сега 
вече изучи ли го?” Казва: „Миналия път си мислех, че съм го изучил, но не бях. Обаче 
сега вече съм го изучил.” „Връщай се обратно!” На третата година момчето идва: 
„Изглежда, че нищо не съм научил.” „То се знае! Сега вече наистина можеш да отидеш 
и да учиш.”  

Тук Мохан също си мисли: „Имам отговорите! Първи, втори, трети…” А след 
това се отказва. Именно това трябва да почувстваме; дали отговорът е истински или не 



е истински. Учителят иска да наблегне на това: „Замълчи! Сега не е време да говориш, 
време е да слушаш.” Мисля, че това добре описва ситуацията. Харесва ми и молбата 
накрая: „Моля те, питай ме отново кой е истински ученик, защото аз искам да бъда 
такъв. Това съм аз!” Красиво е.  

Защото знанието е интелектуалната страна, а реализацията е мистичната страна. 
Така че можем да говорим на какви ли не теми; но каква е същината, каква е основата, 
на която стъпваме, каква е реалността на това, за което говорим? Дали са просто празни 
думи или действително се опираме на нещо? Мисля, че това е много по-важно от 
обикновеното знание или интелектуалните способности.  

Наскоро един предан, който е добре запознат с Джйотиш73 ме попита: „Знаеш ли 
колко сила има интелектът в Дванадесети Дом, който отговаря за освобождението?” 
Предположих: „Ами, според мен, нула?” Той отвърна: „Да, кръгла нула.” Така че 
вашето спасение не зависи от мозъка ви, друго е важното. Именно тази друга 
способност трябва да развиваме. Защото това е, което ще ни помогне. Какво е казано в 
Упанишадите за многото знание? Дори да слушаш много, дори да знаеш много, 
божественото познание не се разкрива. То се разкрива единствено за онези, които имат 
тази фина способност.  

При все това е добре да знаем за какво говорим. Информацията също е нещо 
важно. Но не е най-важното. Не е то.  

Защото това, което виждам е, че най-напред хората са очаровани от новата 
информация – каквато и глупост да чуят им харесва. Ала рано или късно нивото на 
разбиране и на имунитет от разни странни идеи се покачва – те ще бъдат предпазени от 
тях. И ще започнат да търсят нещо истински съществено. Така че мисля, това е 
следващата стъпка – след като гладът за нова информация се засити, те ще потърсят по-
надеждни източници. Тогава идва нашият ред. 

Но моля ви, не забравяйте, това е важно: не става въпрос само за организиране, 
събиране и вършене на нещо – но стремежът винаги трябва да бъде как да 
удовлетворим Кришна. Защото каквото и да правим, трябва да го посвещаваме. Така че 
въпросът не е, че можем да организираме нещо добре или че сме силна група – не! Не 
това е важното. С действията си трябва да се фокусираме върху служенето. По-висшата 
връзка трябва винаги да присъства. Инак е на практика невъзможно да превърнете 
действията си в истинско духовно, трансцендентално приношение. Това трябва да е 
целта: винаги да се стараем да удовлетворим Божествената Двойка. Атманам атмана – 
чрез душата да търсим Свръхдушата. С най-доброто, което имате, стремете се да 
служите.  

 
 

8. Дълга, тъмна и гъста сянка 
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София) 

 
Една от множеството основни черти на един ваишнава е, че той е милостив. 

Преценява от гледна точка на духа, от гледна точка на душата. Това, което аз виждам, е 
грубата материална форма. Това, което един духовен човек съзира, е духовната форма. 
За него няма задна мисъл. Затова нека се стремим и ние да добием такива качества. Не 
да гледаме петната по луната, а да виждаме пълната луна. Тя е там. Малките петънца 
също ги има, но и пълната луна я има. Кое е във фокуса ни? Мисля, че в нашия фокус 
трябва да е светлината. Нея търсете! Недостатъци винаги има. Но красотата, 
хармонията и по-голямата картина също присъстват. Затова не се оставяйте да бъдете 

                                                
73 Хиндуистка астрология 



подлъгани от илюзията. По-добре да се опитаме да я надхитрим. Но как да го 
направим? Има само един начин да надхитрим илюзията – ако избягаме от клопката ѝ.  

Обаче как става това? Винаги се повтаря една и съща история. Нищо ново няма в 
света на илюзията. Все едно и също е. И ние сме готови да се втурваме след тези едни и 
същи идеи. По-добре да се опитаме да избягаме. Само че как да избягаме от илюзията? 
Това на практика е невъзможно! Кришна казва в Гита: „Тази моя божествена енергия е 
невъзможно да бъде надмогната.”74 Но ако намерите господаря на илюзията, тогава ще 
можете да ѝ избягате.  

При все това, с приближаването ви към божествената светлина от само себе си 
ще изплува вашата сянка. Очаквате, че сянката ви е изчезнала, ала тя не е. Станала е 
още по-очевидна. Излезем ли на светло, всичко става по-очевидно, в това число и 
сянката ни. Докато сме в мрака, няма сянка. Само щом влезете в светлината, ще 
срещнете своята сянка, ще хвърлите своята сянка. Това е естествено следствие. Тогава 
какво да сторим – да се върнем обратно в тъмнината, за да се избавим от сянката си? 
Не! Всъщност именно тогава илюзията ще ви е надхитрила. Защото тя не иска да ви 
изгуби – нейния стар приятел, нейния толкова покорен слуга.  

Ние сме стари приятели и отдавнашни покорни слуги на илюзията. И не това е 
начинът да я надхитрим. По-добре да търсим божествената светлина. Само че какво ще 
стане тогава? Ще се натъкнете на сянката си. Мислели сте си, че нямате сянка. Тъкмо 
обратното – имате дълга, тъмна и гъста сянка.  

Ала тъй като всички вие сте много опитни в духовните науки, знаете, че 
полубоговете нямат сенки. Така че как да се разпознае един полубог? Ако срещнете на 
улицата някой, който е без сянка, значи е полубог. Рядко ще срещнете подобно 
същество, но в случай, че го срещнете – това е полубог. А ако виждате собствената си 
сянка, възможно е да изпитате амбицията: „Може би трябва да стана полубог, за да се 
отърва от сянката си.” И това е възможно. Можете да поемете подобна задача като на 
полубоговете – някакво космическо управление. Но има и още една възможност. 
Всъщност какво е определението за полубог? В Книгата за Кришна75 се казва кой е 
полубог. Тат прия артхам; тат – за него, прия – удовлетворение, артха – цел; 
единствената цел на съществуването на такъв човек е удовлетворението на Бога, 
щастието на Бога. Това е полубог. Виждате, това не е някаква космическа титла или 
някаква работа. Това е духовен ангажимент.  

И така, един от начините да подобрим своята позиция и да се избавим от сянката 
си е да станем полубог. Да живеем единствено за Господа. Да служим единствено за 
Негово удовлетворение. Сега всеки ще рече: „Да! Това е целта ни.” Но идва утре с 
рутинните ежедневни дейности и нашият отделен, личен интерес се появява отново. 
Така че дори да сме съгласни по този въпрос, трябва да се работи много здраво дори за 
да се достигне, какво пък да говорим да се овладее това ниво.  

 
(следва продължение) 
 

 

                                                
74 „Бхагавад Гита” 7.14 
75 „Кришна – източникът на вечно забавление” от Шрила Прабхупада 



9. Превърнете сянката си в светлина 
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, едно решение е да се избавите от сянката си. Сянка означава карма. 

Имало е дадено действие, а сега има дадена последица. Това е нашата сянка. Натрупали 
сме толкова много различни утайки. Отървете се от тях и ще сте отново чисти. Без 
сянка. Това не е лошо. Например, човек от стъкло би трябвало да няма сянка, понеже е 
прозрачен. Обаче е много трудно да се общува с него. Той не може да скрие нищо. 
Много е трудно!  

Затова има още една възможност, а именно да превърнете, да трансформирате 
своята сянка в светлина – което е по-висш тип решение. Това означава, че сте 
надхвърлили нивото на полубоговете. Защото не просто сте без сянка, като негативна 
характеристика, а сянката ви е направена от светлина. Сияе от само себе си. Мисля, че 
това е много висше разбиране. При все това не е нещо далечно, а съвсем практично. 
Шрила Шридхара Махарадж винаги казва, че великите светци са като фарове за нас. 
Ако сме в морето, най-напред виждаме светлината на надеждата. И след това можем да 
намерим посоката. По същия начин, ако станете пример за другите, това означава, че ги 
насочвате със своята светлина. Затова нека се стремим към невъзможното! Нека 
превърнем сянката си в светлина. На мен идеята ми харесва, а на вас? Нека опитаме да 
посветим някакво време на тази цел – да превърнем сянката си в светлина. Да се 
заредим толкова много с божествена енергия, та себичният ни, личен интерес да не 
пречи на божественото присъствие. Сепаратисти не са добре дошли в Голока 
Вриндавана.  

Ние сме сепаратисти, защото сме извън божествената прегръдка. Имам предвид, 
аз съм извън божествената прегръдка. Но както сме говорили много пъти, без раздяла 
няма единение. Затова е добре да сме разделени, защото така имаме надеждата, че ще 
се съберем отново.  

Именно това много ми харесва в книгата на Шрила Рупа Госвами „Бхакти 
Расамрита Синдху” – пурва рага, предварителните чувства: когато си в компанията на 
някого, но предусещаш: „Скоро ще се сбогуваме. Ще се разделим отново.” Ала когато 
сте разделени, изпитваш надеждата, че ще се съберете отново. Едното чувство е 
съчетано с противоположното. Затова казват: за да извлечеш сладкия вкус, трябва да 
добавиш малко сол. Не зная дали е нужно да се добавя щипка захар, за да се извлече 
соления вкус, но знаете, понякога противоположностите се прегръщат.  

Какво да сторим тогава, как да приложим този принцип в живота си? Знаем, че 
нашата крайна цел и стремеж е да бъдем смирени слуги на Божествената Двойка – това 
е сладкият вкус. Кое е щипката сол, която да добавя към тази концепция? Как да 
обогатя божествените чувства? Мисля, че това е главният въпрос. Старайте се да 
добавяте нещо към своето духовно разбиране и служене – да добавяте щипчица сол. Но 
по хармоничен начин, наистина да обогатите вкуса. Само щипка, да не е прекалено 
много.  

И така, нека се стремим да превърнем сянката си в светлина. Не се 
удовлетворявайте с неутралното решение да изличите сянката си. По-добре се 
опитвайте да я превърнете в светлина. И колкото по-духовни ставате, толкова по-малка 
сянка ще имате.  

Сега идва следващият ви въпрос: как да превърна сянката си в светлина? Но 
позволете ми аз да ви задам този въпрос. Какво е вашето предложение?  

Манджари: Възпяване на светите имена. 



Свами Тиртха: Този отговор истински ли е или официален? 
Манджари: Веднъж Гурудев каза, че на всички въпроси, започващи с „как да”, 

отговорът е „възпяване на светите имена”. 
Свами Тиртха: О! Добре сте обучени.  
По някакъв начин трябва да се случи. Ако го знаех напълно и в някакъв по-прост 

вариант, щях да ви кажа. Опитвам се. Моля ви, опитвайте и вие. Стремете се да 
направите този експеримент успешен. И ако успеете, моля ви, елате и ми кажете 
тайната си.  

Но в крайна сметка съм съгласен, най-добрият начин да превърнем сянката си в 
светлина е да се пречистваме повече.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

10. Докоснете божествената изворна вода 
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Манджари: Учителя Дънов казва, че трябва да сме като Слънцето, 

винаги да даваме без да очакваме нищо в замяна. Но понеже аз не се чувствам като 
Слънце, когато давам започвам да се чувствам изтощена. Какво мога да направя, за да 
бъда като Слънцето? 

Свами Тиртха: Бъди винаги свързана. Докато действаме от собствените си 
ресурси, те ще се изчерпват. Защото колкото и да сме велики, имаме ограничени 
ресурси. Затова от време на време трябва да се свързваме с безграничния източник. А 
най-добре е да сме винаги свързани. Нашата практика в тази пътека на предаността 
понякога изглежда просто като някакво учтиво поведение. Но тя не е само това! 
Понеже ако практикуваме истинско смирение или истинска отдаденост, това означава, 
че се свързваме, премахваме блокажите на отделния интерес и влизаме в досег 
директно с божествения извор. И тогава това ще ни осигури всичката необходима 
енергия.  

Затова ако трябва да даваме лекция, какъв е правилният начин? Правилният 
начин е първо да поднесем почитания на духовните си предшественици. Тогава не ти 
си този, който изнася лекцията, а те ще говорят чрез теб. Можем да намерим и други 
примери за това. Така че ако наистина практикуваме с дълбоко разбиране 
формалностите, които са ни дадени, ще имаме някакви мистични постижения. 
Обикновено в други йога школи се стремят директно към добиване на такива сили или 
постижения, но нашите мистични сиддхи идват от преданите практики. В един добър 
бхаджан може да преживеете някои сиддхи. Или ако действително сте успели да се 
отдадете, тогава докато говорите се оказва, че и слушате. Защото вие не знаете! Не 
интелектът ви говори.  

Именно това се е случило по времето на Бхактисиддханта Прабхупада. Веднъж 
един ученик, който бил зад граница, му написал писмо. Мисля, че Пури Махарадж 
четял писмото на Бхактисиддханта. Бхактисиддханта слушал и казал: „Той откъде е 
научил такива възвишени истини?” Тогава Пури Махарадж му рекъл: „Но 
Гурумахарадж, та ти самият му ги каза последния път, той слушаше твоите думи.”  
Бхактисиддханта отвърнал: „Никога! Аз не ги знам тези неща! Това е невъзможно! За 
пръв път ги чувам!” Тогава Шридхара Махарадж добавил нещо: ахам ведми шуко 



ветти вяса ветти на ветти ва76 – „Шива каза: „Аз знам, Шукадев знае, Вясадев може 
да знае, може и да не знае.”  

Така че ако божествената истина иска да се прояви, тя ще се прояви. И това е 
мистичното преживяване Затова опитайте! Ако се чувствате изтощени, ще разберете: 
„Това все още са били моите ресурси. Не съм успял да се докосна до божествената 
изворна вода. Сервирал съм само онова, което съм насъбрал досега.” Но ако потокът 
тече през вас, той ще утоли жаждата на мнозина. Жажда – това е, от което се нуждаем.  

Съгласен съм, често сме изтощени. Тогава ни е нужна промяна на атмосферата. 
Точно като Кришна. Знаете, гопите са много силна група. Предизвикателна понякога. 
И от време на време причиняват малко главоболие на Кришна. Понякога дотолкова, че 
на Него му идва в повече. Тогава си казва: „Чакайте малко, дайте Ми почивка! Нуждая 
се от промяна.” За щастие нашият Бог има множество различни групи. Може да отиде 
да се скрие сред гопалите. Така че щом понякога даже Той има нужда от почивка, ние 
също имаме. Пък после можем да се върнем.  

Но как става така, че да се свържем с божествения източник, как става да не се 
изчерпват ресурсите ни – не зная, това е мистерия. Знам само някои дребни детайли – 
че истински отдаденият, предан ученик по-скоро би умрял, отколкото да изостави 
служенето си. А силата за такова отношение я дава Господ. Тъй или инак, по-голямата 
част от преживяванията ни са илюзия на тази планета Земя, в този живот. Нуждаем се 
поне от няколко проблясъка, когато да надзърнем в божествената реалност. Тогава ще 
знаем, че тя съществува. Може би няма да можем да поддържаме такова състояние на 
съзнанието постоянно, но поне ще знаем, ще сме убедени, че съществува.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

11. Не мога да живея без това 
(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Въпрос на Павитра: Бих искал да попитам каква е най-първата стъпка по пътя 

на пречистването и свързването с божествената реалност? 
Свами Тиртха: Вкусът. Когато по някакъв начин се усетим привлечени от това: 

„Да! Тъкмо от това се нуждая!” Така че не става въпрос за някакви качества, които 
притежаваме. Не са и способностите, които имаме. Вкусът е. „Това ми харесва! Идеята 
ми харесва, аз също искам да бъда такъв, аз също имам нужда от това.”  

Веднъж имаше един млад перспективен бхакта, който каза: „Пробвах. Вчера 
пробвах да мантрувам в стаята си. И чувствам, че не мога да живея без това!” Ето от 
какво се нуждаем! „Не мога да живея без това!” Ако имаме такова настроение, ако 
имаме такова отношение, тогава всичко ще се случи в живота ни. Независимо от 
недостатъците ни или от каквото и да било.  

Така че по мое скромно разбиране този първоначален вкус, това първоначално 
привличане – то е важното.  

Въпрос на Крипадхам: Как високо издигнатите души не губят своя вкус към 
мантруването и как развиват вкуса си? 
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Свами Тиртха: Мисля, че те просто обичат Кришна. Защото ако обичаш 
някого… Какво е определението за любов? Често си спомням за теб – това е любов. 
Просто си тук с мен – това е любов. Така че ако обичаш някого, по естествен начин го 
помниш. Извличаш специална наслада да си го спомняш. А бъдещата среща с него те 
изпълва с надежда. Не те интересува нищо друго.  

И си щастлив да повтаряш името на този човек, да го зовеш. Дълго време не 
разбирах това, докато не срещнах веднъж един старши предан, който имаше син. Синът 
вече беше пораснал по онова време, а ние разглеждахме някакви стари снимки. На една 
снимка беше самият той с момчето като малко. И той каза: „О, моят син! Каква радост 
ми носи този син!” И тогава разбрах нещичко. От такава близка човешка връзка можете 
да получите много щастие. Можете да намерите радост в присъствието на друго 
човешко същество. Така че такова е моето разбиране: ако просто обичате някого на 
нивото на осъзнатостта, никога не можете да изгубите вкуса.  

А как да обогатим вкуса? Мисля, че добрата компания може много да помогне в 
това отношение. Ако общуваме с такива хора, които могат да ни вдъхновяват в 
духовните ни практики, тогава дори мантруването ни ще се подобри. Извор на 
вдъхновение.  

Но тук трябва да сме много деликатни. Защото както ви казах, ако наистина 
обичаш някого, не те интересува нищо друго. Просто искаш. Просто искаш. Само че с 
това можеш да погубиш другия. Можеш да задушиш другия с любовта си. Затова на 
проявеното ниво трябва да изразяваме това много деликатно, много мъдро. Но на 
умственото или духовното ниво да му се наслаждаваме напълно. Както жените в 
древни времена; когато Кришна се завръщал в Дварака, те излизали да видят шествието 
и да Го приветстват. Всички видни предводители и уважавани люде можели да излязат 
вън, да Му се поклонят, да се здрависат с Него, да Го поздравят и т.н., но жените не 
можели. Каква била тяхната възможност, тяхната единствена алтернатива? Да 
прегърнат Кришна в сърцето си. Това е едно предложение как да прилагаме желанието 
си, без да задушаваме другия със своята любов и привързаност.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
12. Пликът и писмото 

(от лекция на Свами Тиртха, 03.01.2017, вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Парамананда: Мислех си по въпроса ти как да превърнем сянката в 

светлина и може би най-реалистичният начин е просто да общуваме с някой, който е 
светъл, който може да ни просветли, да ни озари. За мен такъв е гуру, духовният 
наставник. А историята, която спомена за Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад, също 
ми дава още светлина в това разбиране. Искам да попитам за насока какъв е най-
добрият начин за един ученик да се приближи до своя духовен учител? 

Свами Тиртха: Яж по-малко черна сол.  
Парамананда: Толкова ли е лесно?! 
Свами Тиртха: Встрани от шегата, ако дойдем прекалено близо до слънцето, то 

ще ни изгори. Въпреки това, трябва да прегърнем слънчевата светлина. Ако твърде 
много се приближим до гуру, това може да ни изгори. При все това трябва да приемем 
нещо, идващо от него. И процесът е дълъг. Помислим ли си: „О, сега разбрах нещо за 



него или от него”, може и да е вярно, а може и да трябва да извървим още път. Защото 
това е много фина промяна и трансформация. Не се случва на очевидното ниво. Но по-
интересната трансформация би трябвало да се случи на невидимото ниво. Съществува 
и факторът време. Така че едно по-дълбоко и по-дълго култивиране би следвало да 
помогне да се подобри този обмен на получаване на нещо от духовния учител.  

По тази причина трябва да общуваме някак – вани или вапу, в раздяла или в 
присъствие. Ако имаме шанс да общуваме лично, нека го правим; ако нямаме 
възможността за това, нека общуваме в спомените, нека общуваме с ученията, със 
словата и напътствията му. Защото гуру не е ограничен до външната форма. Въпреки 
че, мисля, ние високо ценим външната форма. Ако сънувам Гурудев понякога, никога 
не си спомням думите му, но помня лицето и фигурата му. И после ако някой ми каже: 
„Сънувах Гурудев,” винаги питам: „А спомняш ли си какво ти каза?” Винаги отвръщат: 
Не. Той преподаваше, обаче не помня нищичко.” Тогава казвам: „Значи е бил той.”  

Така че ние обичаме формата, лицето, жестовете, всичко, което виждаме – 
защото сме слепи. Виждаме само грубата външна форма. Но дори тази груба форма 
обвива божествената същина. Така че ако помните плика, рано или късно ще прочетете 
и писмото в него. Затова по някакъв начин трябва да се приближим не просто до 
формата или до очевидното, а до същественото.  

Но Гурудев каза през април 1984, че е невъзможно да се проумее личността на 
духовния учител. А няма и нужда. Защото така или инак няма да успеем. По-добре да 
се стремим да следваме поне някои от напътствията му. Разбира се, да изберем кое от 
тях да следваме, не е лесно.  

Обикновено Шрила Прабхупад имал джапа-разходки с преданите си и една нощ 
било пълнолуние. Той вървял, мантрувал и, поглеждайки пълната луна, казал: „Толкова 
е студено, като че луната е направена от лед.” Незабавно старшите предани обявили: 
„Прабхупад каза: „Луната е направена от лед.” Друг път в различен климат Прабхупад 
бил на джапа-разходка. Тогава рекъл: „Само погледнете тази пълна луна! Прилича на 
пита кашкавал.” Незабавно била разпространена новата информация: „Прабхупад каза: 
„Луната е направена от кашкавал.” Коя инструкция да се следва – трудно е.  

Затова не бъдете слепи. Не бъдете слепи в следването. Дори и в избора на 
насоката, която следвате. Нуждаем се от голяма доза благословии да избираме 
правилно, да разбираме правилно и да следваме правилно.  

 
 
 

13. Повече от интелигентност 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 

 
Много съм щастлив, че сме тук заедно. За мен е чест, че сте дошли, защото по 

този начин ми давате възможност да повторя каквото съм научил от моите учители. А 
това е начин да помним Бога, това е начин да се доближим до божественото. Всъщност 
в предстоящите дни искам да споделя с вас някои неща по тази тема – какви са 
взаимоотношенията между човешките същества и Върховния Бог.  

Можем да кажем, че нулевото ниво на отношение към Всевишния е да се отрича 
Неговото съществуване. „Бог не съществува.” Значи първо заявяваш, че има нещо – 
„Бог” – което го няма – „не съществува”. Това е първото, елементарно отношение към 
Върховния. „Той не съществува”. Можем да видим колко необичаен и нелогичен е 
такъв подход, такъв атеизъм. Особено когато нашият Бог се появява.  

И така, първият подход, особено в настоящата епоха, за много от нашите братя и 
сестри е да отричат, че има някаква по-висша реалност. „Това е реалността – тялото, 



земята, материята. Това е реалността.” Обаче ние не сме съгласни. Ние вярваме, че има 
по-фина реалност отвъд тази външна, относителна привидност. И именно нея търсим.  

Ако някой не е атеист, той може да рече: „Не ме интересува има ли нещо, няма 
ли – не е моя работа.” Това е един вид негативна неутралност, отхвърляне: „Не ме 
засяга.”  

Мисля, че можем да отминем и това, и да потърсим следващото ниво на 
взаимовръзка. Много често това е страхът. Страхът като основна мотивация за вяра. 
Страх от смъртта, страх от вечния ад – искате да избегнете тези неприятни 
преживявания. „Не знам как е в рая, но определено искам да избегна ада.” Знаете 
известния анекдот: един голям атеист бил на смъртното си ложе и при него отишли 
двама свещеници. Единият казал на другия: „Остави на мен, аз ще го обърна във 
вярата.” Влязъл при него, след пет минути излязъл и казал: „Обърнат е.” Неговият 
приятел попитал: „Нима му описа рая толкова красиво, толкова красноречиво, че той 
поиска да иде там?” „Не, описах му ада.” Така че ако искаме да избегнем нещо нелеко, 
нещо лошо – това е мотивация, опираща се на страх. Малко надежда за нещо добро, но 
основно опит да се избегне лошото.  

Разбира се „страх Божи” е много широк израз, той не се ограничава до този 
толкова елементарен човешки страх, но това е нещо отделно, по-скоро става дума за 
отношение на покорство в християнството.  

Друго отношение към Върховния е когато не е отхвърляне, не е пренебрежение, 
не е страх, а чувство на дълг. „Щом има Бог и аз Му принадлежа, значи трябва да 
направя нещо.” Подобна посветеност е нещо много хубаво. Тя е основа за по-
нататъшни взаимоотношения. На нас трябва да може да се разчита. И ако разбираме 
своя дълг, тогава следващата стъпка е да го осъществим, да го приложим на практика. 
Всички знаем, че в крайна сметка има само едно задължение в човешкия живот – да се 
оставим да бъдем прегърнати от Бога. Не се противете! Нужно е единствено да 
изоставим съпротивата си. Такъв подход към Бога, основан на чувство за дълг, е нещо 
много добро, много стабилно.  

И може би следващата стъпка е когато сме по-осъзнати за тези 
взаимоотношения. Ние, човешките същества, имаме една много силна способност и 
това е нашето съзнание. Съзнанието не е просто интелигентност, то е нещо повече. Ако 
можем да мобилизираме всичките си съзнателни способности и енергии във връзка с 
Върховния, тогава изпълняваме едно от изискванията в „Гита”, където Кришна казва: 
„Прилагай цялата си осъзнатост във връзка с Мен.”77  

Ала достатъчно ли е само да сме осъзнати за Бога? Знаем, че има много добър 
пример за някой, който е много осъзнат за Кришна – това е Камса. Камса, водачът на 
демоните – той винаги бил в пълно съзнание за Кришна: „Той ще дойде, Той е 
олицетворението на моята смърт, къде ли е?” – той винаги Го помнел, винаги бил 
осъзнат. Обаче не в позитивен смисъл. Така че нужен ни е позитивен подход към 
Върховния и тогава всички тези различни взаимоотношения ще се развиват все повече 
и повече.  

И в края на краищата най-висшият вкус – това е спонтанната обич. Когато не е 
твой дълг, защото дългът е нещо много официално; когато не е твоята осъзнатост, 
върху която работиш и я насочваш правилно – не! То е като естествен поток. Нямаш 
друга алтернатива, освен да се обръщаш към възлюбената Божествена Двойка по 
спонтанен начин.  

 
(следва продължение) 
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14. Да се докоснем до интензитета на чувствата 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Нека се опитаме да навлезем в различните настроения и нива на мистерията на 

взаимоотношенията с Всевишния. Можем да наречем това и градация на вярата – 
различни нива на вяра. Какво трябва да е мерилото на нашата вяра? Как мислите?  

Баладев: Мотивацията. 
Яшода: Нашите действия.  
Свами Тиртха: Да. Значи най-напред имаме мотивация, след това извършваме 

някакви действия и после какво следва?  
Санатана: Промени. 
Свами Тиртха: Правилно. Ще има някакви резултати от тези действия. И 

накрая ще се докоснем до интензитета на чувствата – когато срещата с Върховния няма 
да е някаква официална церемония, а експлозия – преживяване на Бога.  

В други времена други хора са се опитвали да мерят вярата си по други методи. 
Например в стари времена, когато народи с различна вяра са се сражавали едни с други, 
ако едната страна надделявала, казвали: „Нашият Бог е по-силен!” Но какво става, като 
следващия път другата страна победи? Техният Бог ли е по-силен? Това не е особено 
умно. Или можем да кажем, ако една религия е взела надмощие над целия свят, ако има 
най-много практикуващи – значи е най-добрата? Има толкова много различни 
разбирания кое е добро и кое по-добро. Ала аз считам, че истинската религия и 
истинската вяра не зависят от бройки. Ако трябва да съдим според бройките, тогава 
илюзията печели, защото нейни са най-многото практикуващи. Така че това не е въпрос 
на числа. Това е въпрос на интензитет на чувствата.  

Мисля, можем да се съгласим, че отвъд всички тези различни подходи към Бога, 
отношението с любов е най-същественото. Можем да кажем, че истинският, най-висш 
религиозен подход е любящият подход – бхакти – независимо от останалите 
формалности. Защото това е нещо есенциално – любящите взаимоотношения между 
Бог и човек.  

Обаче можем да кажем, че бхакти, обичта, е много общ термин. Какъв точно 
тип обич? Именно затова казваме кришна-бхакти. Защото този процес, според 
предишното измерване, се стреми към ентусиазирано преживяване на Бога. Неговата 
цел е према, екстатичната божествена любов. И каква е природата на нашия бхакти 
процес? Красота и любов. Знаете определението за религия – среща на красотата и 
любовта в човешкото сърце. Радха и Говинда, обитаващи сърцето.  

И като говорим за тази среща, за това единение на красотата и любовта, тогава 
се нуждаем и от начин да изразяваме, да разбираме това. Затова е нужно да се 
фокусираме върху човешките взаимоотношения, защото чрез тях можем да проумеем 
нещичко и за божествените.  

Знаете, че основно има пет взаимоотношения с Върховния. Кои са тези пет раси?  
Кришна Прия: Неутралност, служене, приятелство, родителство и интимна 

любов.  
Свами Тиртха: О! Ами тогава знаем всичко за тях! Да спрем ли дотук? Знаем 

списъка – достатъчно ли е това? Или да навлезем малко в подробности? Е, за 
неутралността можем да навлезем в подробности. Но не знам дали бихме могли да 
навлезем в подробности по отношение на интимността.  

 
(следва продължение) 



15. Край на стрелбата 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
В основата си можем да кажем, че първата стъпка в божествената мистерия на 

взаимоотношенията е неутралността. Понякога неутралността е позитивен термин, а 
друг път доста противоречив. Най-общо казваме, че тази неутралност е по-скоро 
пасивно отношение – това се нарича шанта-раса. Шанти като основна мотивация тук 
е спокойствие, умиротворение. Но ако погледнем в санскритския речник, за термина 
„шанта” се откриват четиринадесет различни значения. Например „пречистен”, 
„сенчест”, „смирен” или „опитомен” – много добре. Също ще намерите значение в 
смисъл на „мъртъв” или „напълно приключил”. Но същественото, което е важно за нас 
е „умиротворен”, „успокоен”, „удовлетворен”.  

Какво означава в божествените взаимоотношения това умиротворено състояние 
на ума, това удовлетворено настроение? Че дори просто чрез този неутрален подход 
към Бога, жаждата на сърцето и душата ви е заситена. Знаете, че в края на вашия път 
някой ви очаква. Това носи такава красива надежда. С подобна надежда е толкова леко 
да се понесат всички житейски проблеми. Да се изправиш пред купища изпитания с 
усмивка.  

Добре, това е „шанта” като израз. Но кой е шанта като личност? Шанта е 
аскет, който вече е надмогнал страстите. Това може да е наша цел – да намерим покой в 
това отношение; обаче не точно сега. Ала не се тревожете, ако имаме тази цел, стъпка 
по стъпка ще съумеем да намерим този покой – когато умът и тялото вече не ви 
създават твърде много проблеми. Защо? Защото едно от значенията на шанти е 
„прекратяване на огъня”. Край на стрелбата.  

В това отношение мисля, че е много позитивно да постигнем шанти – такова 
спокойствие, такава стабилност. При все това, ако в човешките взаимоотношения към 
нас подхождат неутрално – това приемливо ли е или не? Приятно усещане ли е или не?  

Кришна Прия: Не. 
Яшода: Ако е част от отношенията, ако се чувстваш удобно в нечия компания, 

тогава е хубаво. То е удовлетворението, което се спомена. 
Павитра: Поне вече не стреляме един по друг.  
Свами Тиртха: Да, това поне е положителната страна. Обаче… 
Кришна Прия: Не е достатъчно. 
Свами Тиртха: Така мисля. Защото каква е скалата на човешките 

взаимоотношения? Любовта е едната крайност, ненавистта е другата крайност, а по 
средата е неутралността. Любов – добре, всички сме съгласни на нея: тя е добър обмен, 
позитивен обмен. Но да ви кажа, за да се получи една хубава кавга също имате нужда 
от добър партньор. Не можете да се карате с някого на улицата, тъй като това са много 
интимни отношения. Но неутралността е убийствена! Казвам ви, това е нечовешко. 
Някой идва и гледа през вас като през въздух – усещането е убийствено, 
опустошително. Понякога Гурудев ни прилагаше подобно обучение, за да ни помогне 
да се отървем от лъжовните си разбирания. Все едно не съществуваш. Не беше приятно 
на момента, но се оказа много полезно. В това е разликата между мъдрия и глупавия. 
Глупавият винаги ще предпочете приятното, докато мъдрият всякога избира полезното.  

Така че чувството на неутралност не е много приятно чувство. Въпреки всичко 
понякога тези междинни чувства също са позитивни. Нека видим кога.  

„Арджуна каза: „О, Кришна, какви са признаците на оногова, чието съзнание е 
вглъбено в трансцендента? Как и за какво говори той? Как седи и как върви?” 



Върховният Бог рече: „О, Партха, когато човек изостави всевъзможните желания за 
сетивни наслади, възникващи от измислиците на ума и когато, така пречистен, умът 
му намира удовлетворение единствено в душата, тогава за него се казва, че е в чисто 
трансцендентно съзнание.”78 Това е един вид неутралност, нали? Край на битките. В 
много случаи откриваме, че подобна неутралност, подобен вид духовно умиротворение 
е нещо много позитивно.  

 
(следва продължение) 
 

 
16. Змийското ухапване 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Нека сега насочим вниманието си към неутралността в божествените 

взаимоотношения. Петте различни раси са като вълни в океана на божествената любов. 
От тях първата вълна е неутралността – шанта-раса. В този смисъл това е общ термин 
– когато свързаността не е специфична, а е просто основна привързаност, няма някакви 
специални характеристики.  

Второто обяснение на тази неутралност е нещо като прозрачност. Сравнява се 
със скъпоценните камъни. Те са прозрачни и в каквато среда ги поставят, ще отразят 
такива цветове и красоти. Преданите също имат най-различни взаимоотношения, и в 
този смисъл това също е общ термин.  

Накрая можем да кажем, че неутралността е като спокойна връзка с Върховния, 
един вид ниво на осъзнатост, каквото очакваме от йога практикуващите – да са много 
ведри, много спокойни, с много овладян ум.  

При все това, ако говорим за раса, а тя е жива връзка, тогава трябва да добавим 
нещо към това спокойствие. Реализацията в йога ще донесе умиротворение, 
стабилност. Но трябва да добавим нещо към този мир (шанти), щом говорим за шанта-
раса. Най-добрият пример за това са Кумарите. Те са четирима светци в древните 
времена на сътворението, родени от ума на Брахма, вторичния творец, които още от 
раждането си били себеосъзнати. До такава степен, че не искали да се въвличат в 
сложния живот на тази материална вселена и затова решили да останат в облика на 
малки деца, девствени момчета. Как може някой да направи това? Само ако е много 
умиротворен и осъзнат. Това е много висше ниво. Но помните историята как те искали 
да влязат във Ваикунтха и били възпрени. Раздали се малко проклятия. И накрая, за да 
успокои ситуацията, дошъл Бог Вишну. Разбира се Кумарите, като осъзнати души, 
поднесли веднага почитанията си, с цялото спокойствие и реализация на своята йога 
визия. Но какво се случило тогава? Те доловили ухание. В нозете на Вишну били 
поднесени няколко туласи манджари и те усетили аромата им. Тогава цялото 
умиротворение на тяхната йога реализация ги напуснало. Неутралността им се 
изпълнила с копнеж: „Да! Искам да срещна оногова, който излъчва такова ухание.” 
Когато такава неотложност да се срещне Кришна се добави към неутралната 
осъзнатост, тогава можем да говорим за раса.  

Какви са основните практики на шанта-раса? Тя обикновено е по-скоро пасивен 
подход, няма кой знае каква дейност в нея. Но все пак, как мислите? 

Яшода: Медитация. 

                                                
78 „Бхагавад Гита” 2.44-45 



Свами Тиртха: Правилно, това е четвъртото. Първото е слушане – когато 
слушаш за славата на Кришна, шраванам. Ако си спомням правилно, дори в Библията 
се казва, че вярата се ражда от слушането. И какъв ще бъде резултатът от такова 
внимателно слушане? Пречистване на сърцето.  

Веднъж имало една случка. Един приятел на Гурудев имал ашрам в Южна 
Индия. След готвенето, един от преданите занесъл тенджерите на реката да ги измие. 
По пътя го ухапала змия – това е опасно. И какво направили преданите, като разбрали 
какво се е случило? Насъбрали се около него и започнали да повтарят махамантрата в 
ушите му. А когато той дошъл на себе си, незабавно всички в селото станали ваишнави. 
„О, – казали си те – щом святото име е толкова могъщо, по-добре да имаме 
противоотрова, защото в Южна Индия има много змии!”  

Ала всъщност змийското ухапване – това е материалната илюзия. Ние всички 
страдаме от нейното змийско ухапване. В несвяст сме. Така че какво казва тази 
история? Чрез духовна практика можете да дойдете на себе си. От тези безумни 
условия в материалния свят, можете да се завърнете в изначалното си съзнание. Ако 
слушате мантрата, можете да се съживите, така да се каже. Харе Кришна Харе 
Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе – това 
е начинът да си възвърнем живота.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
17. Първо сложете короната на главата на Кришна 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, шраванам е първата практика в шанта-раса.  
Втората е много красива. Втората е надежда за милост. Мисля, че това е нашият 

път – надяваме се един ден божествената милост да засияе над нас. При все това се 
налага да изтърпим последствията от предишните си действия. Това е сянката, за която 
вече говорихме. Старайте се да понасяте своята карма, старайте се да понасяте своята 
сянка. Но не забравяйте, че безкористното действие, извършено с преданост, не донася 
нова карма. А ако страдате мъничко, изгаряте част от своята карма. Така, понасяйки 
всички трудности, добиваме достъп до едно по-пречистено ниво на съществуване. 
Затова имаме тази надежда в божествената милост. Тя ще дойде! Ако сме посветени в 
своите духовни практики, ако продължаваме да ги развиваме, най-накрая божествената 
милост също ще дойде. Така че считам това за много красиво отношение към 
Всевишния – тази надежда. Не забравяйте за нея.  

Третата практика е помненето. Мислете за своята свързаност с Бога – докато 
живеете, и в мига на заминаването си. Нужно ни е известно обучение, за да сме 
стабилни в това помнене.  

Ала спомените и размислите са по-скоро интелектуална или когнитивна 
практика; четвъртата обаче е медитацията. А медитацията е не-интелектуална. Тя е 
духовна – когато се отваряте за духовната истина. И тя има огромно въздействие върху 
съзнанието ни.  

Много има какво да се каже. Ще ви дам съвсем мъничко разбиране за 
резултатите от този пасивен, неутрален път. Духовната стабилност е един добър 
резултат – когато сте дълбоко посветени на тази божествена връзка. Когато приемем 



подслон и чувстваме закрилата. Стремете се да намерите този подслон, медитирайте 
върху Божието присъствие в сърцето си. И също, когато виждате божествената красота, 
възхищавайте се на великолепието ѝ. Най-напред трябва да оценим това великолепие; 
пък сетне можем да навлезем в подробностите. Затова Гурудев казваше: „Първо 
сложете короната на главата на Кришна.” За да е ясно кой е Всевишният. А по-нататък 
може да встъпите в по-съкровени взаимоотношения – например да крадете ладху от 
чинията Му. Дори на това ниво освобождението е възможно.  

Какви са последиците, какви са характеристиките на такъв голям светец, чието 
съзнание винаги е насочено към неговата връзка с Бога? Между впрочем, кой е светец? 
Какъв е светецът?  

Кришна Прия: Който се е отрекъл от собственото си наслаждение и е всецяло 
посветен на Бога и на служба на другите. 

Свами Тиртха: Да, който е готов да посвети себе си на нещо по-висше от 
личния си живот. Или върху когото са грейнали божествените благословии.  

Ето някои характеристики на такива хора: те винаги са внимателни в своята 
медитация. Съсредоточават очи във върха на носа. Винаги се държат като авадхута –
много трудно е да бъдат разбрани. Но моля ви, ако вашият учител ви каже: „Би ли ми 
помогнал с това служене?” недейте да кръстосвате очи във върха на носа си и не се 
дръжте като авадхута, защото той няма да е доволен. Авадхута, знаете, понякога 
постъпва неочаквано. Той е отвъд всякакви обществени ограничения.  

Казва се, че тези велики светци в шанти винаги са много сериозни в думите си. 
Те нямат материални стремежи. Не се объркват в съзнанието си относно своята духовна 
самоличност. Всякога са безгрижни и мислят за Всевишния.  

Така че дори ако просто се стремите да покриете изискванията на този неутрален 
подход, можете да постигнете стабилност, можете да станете много сериозни бхакти. В 
„Бхагаватам” е казано: „Това състояние на ума, при което някой е напълно убеден в 
Моята личностна форма, се нарича шанта-раса. Никой не може да постигне чиста 
преданост без най-напред да е стъпил на това ниво.” Съвсем очевидно е – първо трябва 
да стабилизираме съзнанието си, да постигнем устойчивост, шанти, спокойствие. А 
после можем да продължим нататък.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

18. Има много още какво да се открие 
 (от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Знаем, че всички различни отношения към Върховния са части от океана на 

раса. А какво е естественото състояние на океана? Спокоен. Едва могат да се видят 
вълни. Но какво става когато пълната луна се появи в небето? Започва вълнение. 
Черните вълни на Черно море. И тези черни вълни са разхубавени от бяла пяна.  

Така че изчакайте да изгрее пълната луна и тогава умиротворението ще се 
обогати с още повече красота. Казват, че чистият предан не може да устои на всички 
различни вълни на божествените чувства. Затова трябва да осъзнаем това ниво, да се 
възползваме от него, да постигнем този покой в конфликта на тялото и ума, да 
прекратим стрелбата, да приложим антидота за змийското ухапване на материалното 



битие, да стабилизираме съзнанието си и да се стремим да насочим своята посветеност 
към Бога. Това са позитивните занимания в практиките на шанти. Моля ви, не 
забравяйте за тях. Винаги се вслушвайте в добрия съвет, надявайте се на милостта и се 
старайте да помните Божиите забавления. И също медитирайте върху своето духовно 
бъдеще.  

Това исках да споделя с вас за този неутрален подход в духовността. Макар той 
да не е окончателната цел, можем да го наречем опора на стабилността в останалите 
духовни практики. Ако някой се интересува повече от тази духовна стабилност, 
съветвам ви да изучавате наставленията на Капиладева в „Бхагаватам”, защото той е 
защитникът на шанта-раса.  

Баладев: Аз имам въпрос свързан с един цитат от „Шримад Бхагаватам”. 
„Искрената решителност е единствената квалификация, необходима за постигане на 
най-висшето съвършенство.” Въпросът е как да добавим такава искрена решителност 
към нашето предано служене?  

Свами Тиртха: Съзнанието за Бога трябва да е утвърдено в нас като безспорен 
факт. Тогава всички ненужни притеснения в сърцето – като кама, превъзбуда, 
материални привързаности и т.н. – ще изчезнат. В подобно пречистено състояние на 
сърцето ще можем незабавно да усетим тази стабилност и жива връзка с Бога. А най-
висшето съвършенство? То зависи от божествената благодат. Ние можем да дадем 
своята мъничка част, да изразим готовността си. Ала върховното съвършенство зависи 
от Тях. Именно затова се молим. На неутралното ниво се стремим да изтърпяваме и да 
приемаме онова, което ни е дадено, но на едно не толкова пасивно ниво се молим за 
повече благословии.  

Ако приемем шанти за фундамент, въз основа на който можем да градим 
последващото култивиране, мисля, че това е много позитивно разбиране. Но ако спрем 
дотук би било глупаво. Не се удовлетворявайте просто от едно пасивно отношение към 
Върховния; има много още какво да се открие. Затова ние очакваме пълната луна да 
дойде. Кришна Чандра, Гоура Чандра – защо, защо Чандра? Защо Ги сравняваме с 
пълната луна? Защото Те ще развълнуват сърцето ви. И ще вдигнат вълни в спокойния 
океан на вашето съзнание.  

Яшода: Това умиротворение е основен подход, нуждаем се от него в 
проблемите на живота. Когато някой предан не е на нивото да мантрува, може би може 
да постигне някакво спокойствие чрез дихателни упражнения и медитация. Няма ли 
опасност да му хареса този път и да свърне встрани от преданите практики? 

Свами Тиртха: Кришна е господарят на йога. Така че ако дишате: мат 
прананатхас ту са ева напараха79 – „Ти си владетелят на моята прана.” Или ако 
медитирате, ще Го срещнете в сърцето си. Всъщност привличащата сила на Кришна е 
по-силна от нашата съпротива. Знаете, понякога опитваме: „Добре, знам, че илюзията 
не е особено препоръчителна, но нека да пробвам.” И тогава я вкусвате. Обаче 
„Чайтаня Чаритамрита” носи много по-добър вкус.  

Така че дори да се провалим, дори, да речем, да изгубим свързаността си, да 
прекратим духовните си практики – каквото сте направили никога не се губи. Едничък 
миг на чиста посветеност е много по-скъпоценен и по-ефективен в духовното ви 
израстване от цял живот пропилян в безсмислици. Разбира се, сърцето ни кърви ако 
някой не намери мястото си в духовния живот. Не разбираме как така някой може да си 
тръгне от компанията на бхактите!? Ала трябва да сме щастливи, че този човек е бил 
свързан с Кришна, със служенето за известно време в живота си. Защото това ще го 
спаси. Един миг в компанията на великите светци е много по-ценен от безчет 
                                                
79 „Единствен Той (ева сах) е господарят на моя живот (мат-прана-натхах), никой друг (на 
апарах)” /”Шикшащакам” 8 



пропилени животи. Защо? Защото всички тези пропилени животи са в служба на 
илюзията, която не е реална, докато служенето на великите светци и връзката с 
Върховния са реални. Един-единствен миг реалност може да ви спаси от безмерно 
количество нереалност. От неистинското води ме към истинското.  

 
 

 
19. Слънчевата порта 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 
 
 

Нашата надежда е, че Кришна никога няма да ни изостави. Макар да сме 
отделени от Божествената реалност, посещавайки тази материална сфера, при все това 
нека сме готови да се надяваме на най-доброто. И за щастие има една истина, която 
никога не се променя – че Кришна се намира в сърцата ни.  

Знаете онази красива история, когато Върховният Бог бил в отчаяние. Не знаел 
как да постъпи. Той казал: „Нужна ми е почивка. Толкова съм зает с какво ли не. Имам 
нужда от място, където да се скрия.” Затова повикал всички ангели: „Имате ли 
предложение за скривалище, където хората да не могат да Ме намерят? Защото те 
постоянно се обръщат към Мен с разни молитви: „Дай ми това, дай ми онова”. Имам 
нужда от почивка. Обаче където и да ида, те винаги ще ме намерят. Какво предлагате?" 
Тогава ангелите казали: „Сещаме се за едно място, където хората няма да Те потърсят. 
Скрий се в сърцата им. Никой няма да Те търси там.” Разбира се, това е една 
романтична история. Но истината си е истина – божественото присъствие е в сърцето 
на всяко същество.  

Искате ли да чуете още една история? Малко по-йогийска, така да се каже. 
Когато Всевишният започнал да създава вселената, бил толкова пренаситен с 
емоционален заряд, че искал да го сподели. И тъй като в началото бил самичък, Той се 
огледал наоколо и не видял нищо – нямало с кого да сподели. Така в края на краищата 
били създадени хората. Ала след това те се почувствали много сами, изоставени. Не 
знаели как да се намерят един друг. Тогава Всевишният решил: „Ще вляза в телата на 
хората.” Има порта за влизане – това е коронната чакра, или брахма-рандра – малкият 
отвор на върха на главата, фонтанелата. Сега тя вече е затворена. Опитвате се да 
намерите къде е тази входна врата за Бога, ала тя вече е затворена. Но мнозина от вас 
имат деца – усещате как главичката им на това място пулсира, толкова е нежна, толкова 
отворена. Това е портата, през която Той може да влезе. 
 В човешкото тяло имаме около 80 000 различни канали, започващи от сърцето. 
Един от тези енергийни канали е насочен към върха на главата. Всъщност, посредством 
тези канали цялото тяло е проникнато от съзнанието на душата. Но когато настъпи 
моментът на смъртта, казва се, че сърцето се озарява и тогава душата започва своето 
пътуване. Ако е достатъчно щастлива, тя ще поеме по единствения канал, водещ към 
върха на черепа. Тогава през тази врата през която душата е влязла, тя може и да излезе 
от тялото. Този канал не води просто към върха на черепа, но е свързан и със Слънцето. 
Това е върховният канал на просветлението. Ако следваме пътя на тази божествена 
светлина, ще можем да пристъпим през слънчевата порта, откъдето връщане няма. Това 
трябва да е нашата цел – щом сме влезли в това материално тяло, трябва да намерим и 
верния изход.  

Тялото се сравнява с град. Градът е защитен от стена, а на стената има няколко 
порти, които могат да се прекосят, за да се влезе вътре. По същия начин, сетивните 
органи са вратите на тялото. Очите или ушните отверстия са в горната част, а има и 



някои отвори и в по-долните части. И едните, и другите са врати. Но има голяма 
разлика през коя врата ще напуснете тялото си. Ако излезем през по-долните порти, не 
можем да очакваме кой знае колко възвишено следващо раждане. Тези врати водят към 
по-ниски нива на съществуване. Ала ако някой напусне през по-горните порти, може да 
се очаква много славна следваща глава. А ако някой съумее да излезе през най-горната 
врата на тялото, това е много благоприятно, духовното му бъдеще е решено.  

И така, най-напред имахме романтична история – ангелите дават съвет на 
Господ. След това имахме мистичния йогийски път на съвършенството – през каналите 
нади да достигнеш най-горната врата на тялото си и оттам да изстреляш душата си в 
духовната сфера. Но нуждаем се от нещо практично. Какво, ако в сетния си миг не 
съумеем да съсредоточим ума си и вместо през брахма-рандра душата ни излезе през 
някой друг канал? Именно затова се налага да почистват мъртвите тела – защото  са 
били напуснати през някой от по-долните чакри. И така, нещо практично. Защото 
тъкмо сега не сме в началото на своя живот, най-вероятно не сме и в края на пътуването 
си, а някъде по средата. Какво да правим днес?  

 
(следва продължение) 
 

 
 

20. Защо Бог се спуска на Земята? 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Трябва да насочим своето съзнание. Да го стабилизираме и да намерим 

вътрешен покой. А най-добрата практика за постигане на такъв вътрешен покой е да 
слушаме божественото послание, да се молим за милост, да помним духовната си 
същност – и кое беше четвъртото? Медитацията беше четвъртото. Затова смиреното ми 
предложение за тази вечер е да слушаме божествените истории за Кришна.  

Това е една книга от Бхактиведанта Нараян Махарадж, в която той дискутира 
някои аспекти от „Шримад Бхагаватам”. Ето една много важна тема: защо Кришна се 
спуска? Ние не сме удовлетворени от някакъв Бог, който се крие в Своето божествено 
царство; който е създал  света, а пък сетне не обръща внимание на творенията си. Не, 
нуждаем се от грижовен Бог, който не просто поставя началото на цялата система, но 
от време на време я и навестява. Той не ни е изоставил. Затова следва да се запитаме: 
каква е причината Всевишния да идва на Земята? Мисля, че това е много важна тема: 
защо Кришна се е спуснал в този свят?  

Първата причина е, че Майката Земя, заедно с боговете, отишла при Брахма, 
вторичния творец. Притхиви му казала: „Наскоро четирите ми крака бяха счупени и не 
мога да вървя. Съпругът ми Дхарма, олицетворението на религията, който сега е в 
облика на бик, също не може да върви. Понастоящем има толкова много грях в този 
свят. И мъжете, и жените са като животни. Тъй наречените свети люде и санняси не 
спазват правилата на светия живот. Правят някакво изкуствено шоу, ала същевременно 
са винаги двулични. По този начин имаме толкова много проблеми. Моля те, спаси мен 
и моя съпруг!”  

И така, Майката Земя била притеснена. Мисля, че това е описание на наши дни, 
макар да се е случило доста отдавна. Изглежда все същата история се повтаря през 



цялото време. Има нещо хубаво в началото, което постепенно се покварява. Тогава 
богинята на планетата Земя, Притхиви, дошла при Брахма за съвет.  

„Брахма много се обезпокоил и отишъл заедно с Притхиви и боговете на брега 
на Млечния Океан. Там започнал да извършва арадханам, медитация върху 
Гарбходакашайи Вишну. В своя транс той чул отговора на Бога: „Вече знам за всички 
тези проблеми. Върховният Господ, Кришна, знае всичко и скоро ще се спусне. Всички 
богини трябва да дойдат в облика на земни жени в Гокула Вриндавана и Матхура, а 
всички богове – в облика на гопали и Ядави. Кришна ще се появи съвсем скоро.” Това е 
една от причините за идването на Кришна.  

И така, ако има твърде много проблеми в този свят, можете да очаквате 
появяването на Върховния Бог. В началото на 20ти век Бхактивинод Тхакур, 
наблюдавайки условията на Земята, политическата ситуация и т.н., казал: „Ах, този 
свят е толкова полудял, че само някой аватар може да помогне!” Не зная какво би 
казал, ако можеше да погледне света сега. Навярно: „О, нуждаем се от двойна 
инкарнация.” Така че когато има проблеми, можем да очакваме от един състрадателен 
Бог да дойде да ни спаси. Той не би казал: „Ами, сами сте си създали проблемите – сега 
преглъщайте ги." Не, в „Гита” е казано: „Със състрадание ще се появя в сърцата им и 
ще им дам трансценденталното знание, чрез което могат да дойдат при Мен."80   

 
 (следва продължение) 

 
 

21. Гората от храстите на посветеността 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Както се съгласихме, трябва да сме практични. Щом това е теорията – когато 

има проблем в света, Бог ще се появи – нека се опитаме да я приложим на практика. 
Както целият космос, вселената е сравнена с микрокосмоса на човешкото същество, по 
същия начин и малкото човешко същество е досущ като огромен космос. И тогава, ако 
има проблем в тази ваша мъничка вселена, също можете да очаквате Богът да се появи. 
Как ще Го посрещнете? Ако прилагаме формално този метод, значи трябва да 
сътворите голям проблем във вашата малка система – понеже тогава може да очаквате, 
че Той ще дойде, нали? Да направите нещо скандално. Но съжалявам, не е сигурно, че 
така Той ще дойде.  

Ако искаме да срещнем Всевишния, трябва да приложим метода правилно. 
Какъв беше методът, описан тук? Всички висши авторитети се обърнали към по-
висшия си авторитет. Майката Земя имала проблем – тя отишла при по-висшестоящия, 
твореца Брахма, а сетне заедно отишли при Вишну. Това е методът, който трябва да 
приложите: ако имате проблем във вашата малка система, обърнете се към по-висш 
авторитет. А ако той не знае решението, сам ще ви отведе до следващото ниво. Много е 
практично. И след това ще седнете и ще медитирате над Върховния Бог, стремейки се 
да намерите отговорите.  

Обикновено очакваме от авторитетите да знаят отговорите. Но скъпи мои, 
глупецът може да зададе много повече въпроси, отколкото мъдрецът може да отвърне. 
И понякога се случва дори велики авторитети да не могат да намерят верния отговор. 
Мога ли да ви дам пример за това? Знаете, че свещените обекти заслужават свещено 

                                                
80 „Бхагавад Гита” 10.10-11 



внимание. В дългия списък с практики на предаността са препоръчани най-различни 
видове служене – разбира се възпяване на светите имена, общуване със садху, 
посещаване на храмове, събиране за лекции, но освен това служене на кравите, 
поднасяне на почит на свещени дървета, например, а също и на едно много специално 
растение – туласи. Туласи е по-скоро храст. Наричат го още и вринда. Мисля, че сме 
чували това име? Вринда-вана; вана означава „гора”. А вринда е олицетворение на 
предаността под формата на храст. Много свещено растение. Във Вриндавана избуяват 
като джунгла – защото там е мястото на посветеността, мястото на предаността.  
 Веднъж като бях в Индия, отидох да купя някои книги в една книжарница. 
Подбирах дълъг списък със заглавия, застоях се дълго време и имаше един възрастен 
индиец, който ме запита: „О, колко хубаво, че сте дошли в Индия; кои места се каните 
да посетите?” Отвърнах: „Ами, основно ще идем във Вриндаван.” Той рече: 
„Вриндаван! Защо?! Трябва да идете в Каши, Бенарес – там е санскритското познание. 
Ако идете във Вриндавана, там има само преданост." А аз казах: „Именно! Тъкмо 
затова отиваме във Вриндавана.” Защото тя е гората от храстите на посветеността – 
това е, което търсим!  

И така, туласи е много свещен обект. Казва се, че Кришна не приема никое 
приношение без листенца туласи. Затова в задълженията на пуджари, който извършва 
служенето, много важна точка е да излезе рано сутринта и да набере свежи листенца 
туласи от градината за обожанието в храма. Туласи е нещо много свещено! Разбира се, 
растението е много лековито и полезно и като медицинска билка. Но ние не обръщаме 
внимание на практическата употреба, а на свещената идентичност на туласи. Дори 
докато берете цветчета и манджари от туласи, трябва да сте много внимателни. Най-
напред се извинете като ще берете листенца, помолете за благословии, пък след това 
пристъпете.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
22. Коя е тази специална личност? 

(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Веднъж Нарада Муни вървял из Вриндавана. Носел своята лютня и бил напълно 

вглъбен във възпяване на имената на Бога: „Нараян! Нараян!” Тази мантра има кратка 
версия, средна версия и по-дълга версия: намо нараян; намо нараяная намаха и ом 
намо нараяная намаха. И така, бил потънал в повтаряне на тези мантри, когато не щеш 
ли – що да види? Той се разхождал сред храсталаците туласи и видял да приближава 
едно куче. Преди да продължа с историята трябва да спомена: казва се, че туласи е 
толкова свещено растение, че ако го поливате с вода, ако го обикаляте или ако просто 
минавате покрай него, мокша ви е гарантирана. Така че това е много свещен, много 
могъщ обект. Нарада Муни минавал из тази градина с туласи, когато дошло това куче. 
А знаете какво вършат кучетата, щом намерят дръвче – вдигат крак. Нарада Муни се 
сащисал: „Не може да бъде! Да препикаваш туласи!?! Това е невероятно греховно! 
Какво да направя с такова животно!? Макар да ме считат за апостола на бхакти, това е 
толкова оскърбително, че никога не съм и чувал за подобно нещо! Какво да сторя? 
Нямам отговор, трябва да намеря някой авторитет.”  



Незабавно около него се насъбрали няколко приятели гандхарви и заедно 
решили: „Трябва да намерим авторитет, с когото да обсъдим тази сериозна тема – куче 
да препикава свещеното туласи!” Заключили, че трябва да отведат това куче при 
авторитетите; обаче такова греховно нещо не бива да се докосва, защото ти също ще се 
замърсиш, ако влезеш в близък допир с него. Затова гандхарвите и полубоговете 
направили паланкин, кучето скокнало в него и полубоговете го понесли с носилката, а 
Нарада Муни вървял най-отпред. „Ама че работа! Трябва да се намери решение. Да 
идем при бог Шива! Той е пазителят на дхама81. Това е такъв сериозен въпрос, че 
трябва да се посъветваме с Шива.”  

И така, с величествено шествие полубоговете, предвождани от Нарада Муни, 
отнесли греховното куче пред бог Шива. Той казал: „О, Нарададжи! Колко хубаво, че 
си дошъл! Коя е тази специална личност в паланкина?” Нарада започнал да разказва 
историята: „Боже Шива! Това куче уринира върху свещеното туласи!” Тогава Шива се 
ужасил. Опитал да отвори третото си око – защото с него може да изпепели всичко. Но 
бил толкова възмутен, че третото му око не се отворило. Разтреперан, той рекъл: 
„Нямам идея как да накажем такова грешно куче! Но имаме по-висш авторитет, бог 
Брахма – нека попитаме него."  

И тъй, бог Шива, Нарада Муни, полубоговете и гандхарвите понесли кучето в 
паланкина към Брахма-лока. Брахма-лока е най-висшата сфера в тази вселена, която 
може да се постигне само след изпълнение на безкрайни отречения и аскези. Тя е най-
високото ниво във вселената; оттам само на една стъпка е духовното небе. Брахма 
радостно приветствал всички: О, Шива, ти си тук! Нарада, сине мой, и ти си дошъл – 
колко хубаво! А коя е тази специална личност, която носите в паланкин?” Те му 
разказали историята. Брахма бил потресен. Всичките му четири лица станали кисели: 
„Нямам абсолютно никаква представа какво да направим с това греховно куче!” Не 
забравяйте, че той е най-високо интелигентният във вселената, а пък казал: „Нямам 
представа. Само Бог може да помогне. Само Той може да реши този проблем. Да идем 
на Ваикунтха при Бог Вишну и да го попитаме.” 

В грандиозна процесия прекосили вираджа – от материалната сфера преминали 
в духовното небе. А какво се случва във Ваикунтха? Там е Бог Вишну и всички 
Лакшми му служат. Обичайно Той се усмихва. А нашите хора дошли с много 
омърлушени лица, понеже не знаели що да сторят. Като влезли в палата на Вишну, Той 
се усмихвал. Поздравил ги много мило: „Заповядайте! Много хубаво, че сте дошли.” 
Сетне ги запитал: „Коя е тази специална личност?” – сякаш не знаел. Те започнали да 
разказват историята. Тогава Бог Вишну взел да се усмихва все по-широко: „Виждате 
ли, такава е славата на туласи! Мъничко служене, дори обида към туласи – и 
резултатът е, че Шива, Брахма, Нарада, всички гандхарви и полубогове донасят човека 
в паланкин при Мен.”  

И така, какво трябва да правим? Моля ви, недейте да поливате туласи с урина –
да създадете голям проблем в своята малка система. Не правете това. Но всички ние се 
нуждаем от божественото присъствие. Всички искаме да открием пътя си обратно към 
дома, обратно при Бога. Винаги се стремете да намерите тези, които са по-
висшестоящи. И дори да започнете с грешка, няма проблем. Вашите висшестоящи 
наставници, вашите доброжелатели ще ви отведат обратно у дома, при Бога.  

 
(следва продължение) 

 
 

                                                
81 Святата Вриндавана 



23. Всичко е резонанс 
(от лекция на Свами Тиртха, 04.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
 
Въпрос на Махадев: Фонтанелата при малките бебета е отворена; има ли 

случаи възрастен човек да отвори тази врата приживе, преди смъртта си? 
Свами Тиртха: Възможно е, но не по механичен начин. Понякога хората се 

опитват да постигнат духовен резултат по механичен път, но това абсолютно не е 
препоръчително. Защото няма да им донесе резултата, който жадуват. Всъщност това е 
демоничният начин – да постигаш нещо духовно по механичен път. Все същите 
истории се повтарят навсякъде из свещените предания – например когато Равана искал 
да се въздигне в духовното небе с някакво техническо изобретение. Или когато хората 
започнали да строят Вавилонската кула; и много други истории.  

Така че по механичен начин не е възможно да се достигне едно духовно 
извисено ниво. За подобно нещо е нужно да прилагаме духовния метод правилно. 
Тогава можем да отворим горната врата – именно сахасрара-чакра или коронната 
чакра, която всъщност е малко над физическия череп. В същинската йога традиция това 
се смята за мястото на съвършеното съзнание. В йога дори традиционно се казва, че то 
е входната врата за амрита. Така че ако сте свързани посредством съвършена 
медитация със съвършеното ниво на съзнание, амрита незабавно ще се влее във вас. 
Капка по капка тя ще навлезе чрез различните жлези вътре в мозъка, а сетне в края на 
краищата ще проникне навред из цялото тяло. Всичко е резонанс. Така че ако 
резонирате, ако вибрирате с мекото небце, това е начин да се стимулира жлезата над 
него и да призовете капките нектар.  

Но как да активирате този резонанс? Има много семпъл начин – възпявайте Харе 
Кришна. Защото ако говорите глупости, цялото ви тяло ще резонира това. Ако казвате 
лъжи, мозъкът ви ще резонира тези лъжи. А това е пагубно, просто пагубно! Затова 
трябва да се придържаме към истината. Защото тогава истината ще отеква в тялото ви. 
И тъй като искаме да сме свързани с най-висшето ниво на съвършено съзнание, това е 
възможно единствено чрез истината.  

Но кое е нектарът за нас? Не е истината. Ако е само истината, тя е скучна, 
съжалявам. Нуждаем се божествените качества и божествения нектар на името на 
Кришна и на забавленията Му. Затова ако повтаряме светите имена, това ще резонира в 
цялото ни тяло. То ще ни свърже с върховната реалност. Тогава ако горната ви порта се 
отвори, напълно възможно е Той да влиза отново и отново, и да разкрива присъствието 
си.  

И тогава ще започне трансформацията. Ще започнем да пием с ушите, да ядем 
със сърцето и да говорим с очите – това е божествената трансформация, от която се 
нуждаем.   

Както говорихме, трябва да има божествени вибрации. А най-добрият резонанс, 
който можем да създадем в това тяло е мантруването, отекването на святото име. 
Пожелавам ви този разтеглен миг от вечността никога да не свършва. Моля ви, вземете 
това послание със себе си и винаги бъдете много внимателни в своите духовни 
практики. Това е начин да обърнете един обикновен ден в специален празник.  
 



24. За свободата и служенето 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
 
Изучавахме неутралните взаимоотношения. И тъй като понякога сме усещали 

неутрално отношение на човешко ниво, разбираме, че това е нещо убийствено, много 
болезнено. Но ако съумеем да го приложим в позитивен смисъл, то донася един вид 
устойчивост на съзнанието, слага край на вътрешната борба и е стабилно, осъзнато за 
съществуването на Бога състояние на ума. А в божествените взаимоотношения тази 
неутралност означава, че не се проявяват кой знае какви действия, но е много 
устойчиво състояние на ума.  

Но ако искаме да продължим с анализа, трябва да добавим още нещо към това 
устойчиво състояние на ума. И първата стъпка, ако разширим тази стабилна осъзнатост 
за Всевишния, е някакво действие. Това действие е служене. Нрави ли ви се този израз? 
Обикновено не ни се нрави. Искаме да сме в позицията да се наслаждаваме, а не в 
настроение на служене. Макар че животът ни е основно служене: служим на членовете 
на семейството си, служим на шефа си, служим на желанията си, служим на кучето си. 
Животът е служене; понякога се бунтувате срещу това неспирно служене – особено 
вие, българите, понеже сте големи борци за свобода – но друг път го вършите 
естествено. За една майка да си мисли: „Ох, колко е болезнено да служа на детето си!” 
– е просто невъзможно, то не съществува. И бащите с радост правят децата си 
щастливи; служат им по множество различни начини. Така че има случаи, когато 
настроението за служене е естествен поток и ние обичаме да го правим, щастливи сме 
да го правим.  

При все това понякога си мислим, че служенето ограничава свободата. Но това е 
нещо много важно, което трябва да разберем; както е казано в „Гита” 2.64: „Ала онзи, 
който е свободен от всяка привързаност и отблъскване, и е способен да овладява 
сетивата си посредством предписаните принципи на свободата, може да добие 
пълната милост на Бога.” Това означава, че свободата си има правила. И ако следваме 
правилата на свободата, ще можем да постигнем пълната милост на Всевишния – 
прасадам. Прасад е не само осветената храна, а е проявената милост на Бога.  

И често може да си мислим, че служенето е еднопосочно, ала то не е. Това е 
взаимна връзка. Служенето е взаимна връзка. Трябва да има някой, който служи, който 
дава; и трябва да има някой, който приема. Кое е по-важно?  

Отговори: Приемането. И двете. Те не могат да съществуват едно без друго.  
Свами Тиртха: Веднъж бхактите попитаха: „Как храната става осветена? Как 

се превръща в прасадам? Аз ли правя ритуала? Донасям чинията, казвам мантрите, 
поръсвам с вода, звъня с камбанката – това ли е, което превръща нормалната храна в 
осветена? Моето предлагане, моето служене ли прави от обикновената храна 
прасадам?” И всъщност можем да отвърнем: не! Тя става прасадам ако е приета. Ако 
Кришна я приеме – тогава се превръща в прасадам. Дори да извършите какви ли не 
допълнителни ритуали, ако Той не я е приел – това не е прасадам. Така че, следвайки 
този принцип, казвам: приемащият е малко по-важната страна.  

 
(следва продължение) 

 
 

 



25. Капаните на служенето 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Какви са градациите на служенето? Най-грубата форма е робство. В същото 

време тя е и най-висшата. Защото тогава аз не съм си господар, а съм изцяло в 
притежание на някой друг. Но това, без съмнение, е трудно да бъде разбрано. Затова 
мнозина считат, че безкористното служене е най-висшият принцип.  

Следващото ниво на служене е когато съзнателно, преднамерено отъждествявате 
себе си като слуга. След това – когато сте смирен слуга. И накрая, най-малко 
позитивният термин е принудителното служене – когато сте задължени да правите 
нещо и макар да не ви харесва, все пак го изпълнявате.  

И така, най-високото ниво на служене е безкористното служене, а на 
божественото ниво това е преданото служене. Винаги се нуждаем от окачествено 
служене – не просто служене, а качествено. Затова преданото служене е най-високо.  

Но ако е налице служене, трябва да видим каква е и мотивацията. На работа 
каква е вашата мотивация?  

Отговор: Заплатата.  
Свами Тиртха: Имаме две мотивации: „Да си спестя време и да получа парите 

на шефа” – в случай, че сте наети. Но това не е кой знае колко висша мотивация. 
Трябва малко повече да се квалифицираме. Все пак ползата, какъвто и да било вид 
полза – тази мотивация остава за дълъг период от време. Така че мерилото за развитие 
на нашето разбиране за служене е доколко безкористно е то, доколко сте свободни от 
привързаността към резултата. А отвъд времето, парите и ползите, има и една много 
фина мотивация - признанието. Хората да оценяват какво правите – това носи много 
дълбоко удовлетворение. Какво означава това в служенето? Че служите докато ви 
ценят. Или ако получателят каже: „О, какъв прекрасен слуга си!” Тогава сте готови да 
направите и още. Ако няма обратна връзка е по-трудно да служите.  

Трябва да сме осъзнати и за тези по-фини мотивации и да не се хващаме на 
кукичката на отклика на хората. Хората жадуват за обратна връзка. Не е ли така? Ние 
жадуваме да ни оценят. Но осъзнайте, че това също е фино наслаждение.  

И особено в средите на преданите има една много специална особеност: ако 
сами си измислите служене сте много щастливи и с лекота го вършите. Но само щом 
духовният ви учител ви каже: „О, какво хубаво служене! Просто продължавай да го 
правиш!” – същото нещо! – то се превръща в бедствие, толкова е трудно! Не, че той ви 
е казал: „Моля те, прави това”; той просто се е съгласил: „Добре, измислил си нещо, 
което те удовлетворява – действай!” – но то незабавно се променя за вас.  

Така че трябва да сме много внимателни в своето самонаблюдение. Трябва да се 
самоанализираме и да се улавяме ако сме попаднали в този капан. Съгласни ли сте? 
Мисля, че това се случва често. Докато си е ваша работа го вършите с голям 
ентусиазъм; но само щом бъде одобрено, започвате да губите своя плам.  

В служенето трябва да имаме предвид две следствия. Едното е шреяс – каквото е 
полезно и пригодно; а другото е преяс – каквото ни е много скъпо. Преяс идва от прия. 
Уви, очевидно човешкото същество е устроено така, че да приема и следва това, което е 
по-очарователно и сладко, отколкото това, което е по-полезно. Обикновено сме такива. 
Стремим се да се наслаждаваме на щастието, извлечено от сетивата в досега им със 
сетивните обекти, което в началото ни се струва като нектар, но накрая почва да 
нагарча; обратно на саттвичното щастие, което можете да извлечете от практиките – 
то в началото сякаш малко горчи, но по-късно се превръща в нектар.  



 
(следва продължение) 

 
 

26. Неспирна и любяща медитация 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Каква е дефиницията за служене? Една дефиниция за служене е да поднасяш 

резултатите на дейностите си. Това е като бизнес обмен – то не носи удовлетворение на 
сърцето. Но друго определение за служене е неспирна и любяща медитация. О, това е 
по-добре! Такъв тип служене ни харесва – когато можем с обич да мислим за някого. 
Това е добро служене. Затова да мислим за Кришна, да Го възхваляваме, да възпяваме 
имената Му – това също се счита за служене. Непрестанна, изпълнена с обич 
медитация. 

А как, с какви ресурси можем да извършваме нашето служене?  
Отговори: С нашето време, с нашите способности. Със сърце и душа. 
Свами Тиртха: О, стига! Бъдете по-практични! Забравете всички тези 

романтични духовни неща! Дайте нещо реално.  
Отговор: Парички, ръчички. 
Свами Тиртха: Правилно! Първото, което можете да вложите в служене са 

парите ви. Това означава дареното богатство. Затова във всеки храм, в който идете 
навсякъде по тази планета Земя, ще видите кутия за дарения – за да може да се 
ангажира тази способност в служене. Да ни се помогне да си спомним: „Чакай малко, аз 
имам шанс за служене.” Но въпреки че „парите са по-сладки от мед”, все пак те са нещо 
външно, това не сте вие. „Служене” означава „аз давам нещо”, нали? Но ако давате 
нещо, което не сте самите вие, а просто някакъв метал или хартия – това е много 
повърхностно.  

Вторият начин за служене е вач – с думите. Когато говорите за Бога: възслава, 
проповядване – това е друг вид служене. Виждате, то е по-близо до вас. Не е някакъв 
външен обект, а ваша телесна способност. Ангажирате тялото си, речта си в служене.  

Ако навлезем още по-навътре, какво е следващото ниво на служене? Да мислите 
за Бога, да Му посвещавате мислите си. Да нямате втора мисъл – Той да е първата. Това 
е нещо много съкровено. Толкова е трудно да разграничите между „моите мисли, моите 
чувства и мен самия”. Така че това сте почти вие!  

И накрая на четвъртото ниво е прана; можете да служите с живота си, с дъха си. 
Това е когато посвещавате живота си на служенето. Виждате градацията: на първото 
ниво човек си мисли: „Мога да купя Бога или спасението с малко пари”. Съжалявам, не 
работи. Трябва да дадем всичко, да дадем живота си. Тогава може и да има някакъв 
отклик; а може и да няма – кой знае!  

Но също, ако сме по-съсредоточени в своите практики, можем да следваме 
правилата, дадени от Бог. Да се следват всички обществени и религиозни правила и 
предписания – това също е като приношение, като жертва. И накрая, на най-висшето 
ниво, както казахте, предлагаме нещо напълно съкровено: с безкористна обич да 
посвещаваме себе си – това е према-бхакти.  

Ето един добър съвет. Не е достатъчно първо да направите нещо, а след това да 
го поднесете. Най-напред свършвате работата, пък сетне казвате: „О, между другото, 
Господи, това е за Теб!” Не – най-напред се постарайте да Му го предложите. Той е на 
първо място.  



Но знаете, понякога е трудно да разберем какво Му е скъпо днес. Какви са 
очакванията Му днес? Трябва по някакъв начин да питаме какво се очаква от нас. 
Разбира се, ако някой има пряка връзка с Бога проблем няма, можете директно да Го 
чуете. В случай обаче, че не е така, какво можем да сторим? Можем да направим 
списък с предложения. После можем да се помолим: „Скъпи Господи, имам желание да 
Ти служа днес с такива и такива дейности. Такова е моето намерение и приношение. Но 
Ти какво мислиш?” Така че моля ви, стремете се да се свържете, стремете се да се 
молите по такъв начин – имайте план, но бъдете готови да приемете Неговото мнение.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
27. Резултатите от преданото служене - 1 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 

Досега говорихме само за служенето, сега трябва да поговорим за преданото 
служене. Каква е дефиницията за предано служене? Прия? 

Кришна Прия: Служене с посветеност и любов. Отново стана романтично. 
Свами Тиртха: Добре, добре – това е едната страна. А коя е другата страна, 

другата квалификация? 
Санатана: Когато служиш в съответствие с насоките в светите книги, дадени от 

Бог.  
Свами Тиртха: Добре, добре. Значи да идва от Него, нали? Това е много близо 

до точното определение за предано служене. Скъпи мои, то трябва да се върши под 
инструкция. Не сте ли чували тази малка подробност? Всички знаете романтичната 
част, но правилото е: „аз действам под инструкция”. Защото ако всеки започне да 
върши както му харесва своите много предани приношения в храма, това е катастрофа. 
Това е смесване на раса – нещо с лош привкус.  

Това е много важно – моля ви, опитайте се да го приемете присърце: предано 
служене означава, че действам под инструкция и се стремя да вложа целия си 
ентусиазъм. Това са двете изисквания: да действаш под инструкция и да го вършиш 
добре, ентусиазирано. Трябва да знаете това! И от сън да ви събудят, трябва да сте 
способни да дадете тази дефиниция.  

васудеве бхагавати 
бхакти-йогах прайоджитах 
джанаятй ашу вайрагям 

     гянам ча яд ахаитукам82 
Дефиницията за предано служене в „Шримад Бхагаватам” е васудеве бхагавати 

– „на Васудева Бхагаван, Върховния Бог Васудева, най-висшата интелигентност” – 
бхакти-йогах-прайоджитах – „да Му се служи с преданост”. И какъв ще бъде 
резултатът от такова безкористно и предано служене на Бога? Вайрагям и гянам ще 
дойдат при вас. Свобода от оплитане и божествено знание ще ви споходят. И така, 
резултатът от преданото служене са тези две много благоприятни характеристики. Ще 
получите свобода от материалното заплитане и ще добиете божествено знание – то ще 
ви осени.  

                                                
82 „Шримад Бхагаватам” 1.2.7 



яд атра крияте карма  
бхагават-паритошанам 
гянам ят тад адхинам хи 
бхакти-йога-саманвитах83 
„Каквото и да вършите за удовлетворение на Върховния Бог, то се нарича 

бхакти, божествена любов или служене. И естествената последица от него е гянам, 
божествено познание.”  

Това са ползите от преданото служене. Ще постигнете освобождение и ще 
добиете разбиране как да продължите нататък.  

Сега ви давам малко домашно – да съберете кои са деветте процеса на бхакти, 
64-те елемента на бхакти, петте най-важни практики в бхакти и шестте стъпки на 
отдадеността.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
28. Резултатите от преданото служене - 2 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, ако се фокусираме върху преданото служене, какъв трябва да е 

резултатът? Какви са характеристиките на преданото служене? Първата е, че то 
прекратява материалната болка и страдание. Понякога изпитвате ли материални 
страдания? Не? Тогава према-бхакти не е за вас, съжалявам. Но това означава, че 
всички сме поканени. Защото ако този процес ще ни помогне да се избавим от всички 
материални страдания, тогава той е за нас, за мен! Аз не искам вече да страдам.  

Следващата характеристика: то ни донася целия успех. Мисля, че всички се 
нуждаем и от това.  

Води до трансцендентално, духовно удовлетворение. Така че не очаквайте 
просто материално доволство, но преданото служене ще засити душата ви.  

Друг резултат от преданото служене е, че можете да минете отвъд 
освобождението. Това е нещо много висше! Обикновено хората, дори религиозните, 
спират до освобождението. Но с бхакти можете да минете отвъд.  

След това петият резултат е, че то е привлекателно дори за Кришна.  
Всички тези пет характеристики са за нас. Слага край на страданията, донася 

всички добри резултати, дори можете да очаровате Бога ако го имате. Ала уви има и 
шеста характеристика: према-бхакти се постига рядко. О, тази едничка точка не е за 
нас, тя не касае нас. Ние ще постигнем! И така, имайки предвид всички тези точки – ето 
какъв е резултатът от преданото служене. Затова го ценим толкова високо.  

И тук идва нещо много сладостно. Както разбрахме, това предано служене 
очарова дори Кришна, самия Бог. Има въпрос: защо Кришна обръща повече внимание 
на падналите души, отколкото на вечните си придружители?  

Виждате ли, Кришна харесва новодошлите. Защо? Как така можете да се 
харесате на Бога, ако дойдете закъснели? Защото се казва, че предаността, обичта на 
вечните Му спътници е естествена. Те нямат друг избор. В духовното небе какво друго 
можеш да правиш, освен да обичаш Кришна – няма какво друго. Докато падналите 

                                                
83 „Шримад Бхагаватам” 1.5.35 



души най-напред трябва да се откажат от всичките си материални привързаности, 
стремят се да се пречистват, наемат се с всички трудности по дългия път на 
пречистването. И се казва, че Кришна цени тези усилия.  

Също така Кришна се стреми да прикани всички към повече предано служене, 
към повече духовни дейности като обръща повече внимание на новодошлите. Това не 
означава, че не бива да започваме духовно служене. Но трябва да запазваме 
настроението на новопристъпили, да съхраняваме начина на мислене на невинните 
души. Защото този вид служене е много несебично, много чисто. Мотивацията им е 
много чиста, много есенциална. Затова нека винаги да сме като новодошли. А колкото 
повече се въвличаме в служене, толкова по-малко сме заети да слугуваме на мая.  

Някои казват, че слугуването не е истинско предано служене, че не е бхакти. 
Други пък казват, че то е началото на преданото служене отвъд неутралното ниво. 
Докато Рупа Госвами казва, че служенето е съвършено ниво на преданост, което 
обичайно носи почтително отношение към Бога. 

Има множество различни степени на служителите в божествената сфера. 
Можете да изпълнявате някои космични задължения; можете да служите като 
практикуващ в мисия; можете да служите в медитацията си като пряк помощник в 
лилата. Ала едно нещо не бива да забравяме – слугата на царя също живее в двореца. 
Това е същината на служенето – че можете да дойдете много близо до своя възлюбен 
Господ.  

И има един много, много поучителен пример, който Кришна дава. Макар да е 
Върховният Господ и Арджуна да Го счита за такъв, Той бил готов да приеме 
позицията на колесничар. Това означава, че Бог е готов да служи на Своя приятел 
Арджуна. Такава е славата на преданото служене. Такава е славата на служенето към 
ваишнавите. Щом Кришна е готов да дойде като слуга, нима вие не сте готови да 
сторите същото? Партха-Саратхи – колесничарят на Партха, на Арджуна – има 
храмове, в които Кришна е обожаван по този начин.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

29. От теория към практика 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос: Тъй като все още съм на нивото да очаквам обратна връзка, бих искала 

да попитам как можем да разберем дали Кришна е приел нашето приношение – ако 
въобще е наша работа да знаем? 

Свами Тиртха: О, добре! Вие сте смирена. Ако сам не мога да преценя, трябва 
да попитам някой, който може. Ако бхактите са щастливи с храната, която им се 
сервира, значи тя най-вероятно е била приета от Кришна. Обикновено те са щастливи. 
Така че най-вероятно Той всеки път приема.  

Но винаги помнете онази красива история за Махапрабху – когато вкусил един 
сладкиш, Той казал: „О, всички познаваме съставките на този сладкиш: захарта, 
млякото, подправките – всички ги знаем. Но тук има някакъв по-висш вкус. Откъде 
идва той? Кришна трябва а е вкусвал този сладкиш, затова от досега на устните Му се е 
появил този необикновен, божествен вкус.” 



Така че ако се пречистваме все повече и повече, и ако освен това станем 
експерти в кухнята, тогава във вещината си ще познавате всичките съставки, а в 
духовната си чистота ще долавяте божествения по-висш вкус. Това е мистерия, но казва 
се, че храната се превръща в Кришна. Което означава, че тя в пълнота може да 
придобие духовни, божествени характеристики.  

Въпрос: Как да прилагаме теорията на практика? 
Свами Титха: Да служим на Бога – обикновено сме далеч от тази реалност. 

Затова се нуждаем от нещо, от някого, които да са по-близо и по които да можем да 
преценим.  

Един от учениците на Гурудев, когато иска да спомене духовния си учител, не 
си спомня силните му философски лекции, нито строгото гълчене, което е получавал, 
нито огромното щастие докато са служили заедно – спомня си как е готвил за своя 
учител. Нова рецепта! И как Гурудев от време на време надничал в кухнята: „О, какво е 
това?” 

Това е служене. 
Животът в преданост понякога е много незначителен. Имам предвид, това, което 

ти обяснява същината на живота в преданост, понякога е много незначително. Но 
мисля, че сме големи късметлии, ако имаме няколко проблясъка като този.  

Същото е и с мантруването. Мантруването е лична медитация, също е 
приношение към Бога и знаем, че то е нашата главна практика. Обикновено предлагаме 
това мантруване като служене. И понякога Той го приема – тогава ще почувствате: 
„Днес това не беше моето мантруване. Днес Той го прие.”  

Мисля, че всички сме изпитвали какво означава действително безкористно и 
спонтанно да дадеш нещо като любящ дар, като любящо служене. Не е чак толкова 
сложно, съвсем човешко е. В това е красотата на този процес – че най-обикновените 
човешки дейности можем да ги осветим, да ги въвлечем в служене. Въпрос: Тъй като 
все още съм на нивото да очаквам обратна връзка, бих искала да попитам как можем да 
разберем дали Кришна е приел нашето приношение – ако въобще е наша работа да 
знаем? 

Свами Тиртха: О, добре! Вие сте смирена. Ако сам не мога да преценя, трябва 
да попитам някой, който може. Ако бхактите са щастливи с храната, която им се 
сервира, значи тя най-вероятно е била приета от Кришна. Обикновено те са щастливи. 
Така че най-вероятно Той всеки път приема.  

Но винаги помнете онази красива история за Махапрабху – когато вкусил един 
сладкиш, Той казал: „О, всички познаваме съставките на този сладкиш: захарта, 
млякото, подправките – всички ги знаем. Но тук има някакъв по-висш вкус. Откъде 
идва той? Кришна трябва да е вкусвал този сладкиш, затова от досега на устните Му се 
е появил този необикновен, божествен вкус.” 

Така че ако се пречистваме все повече и повече, и ако освен това станем 
експерти в кухнята, тогава във вещината си ще познавате всичките съставки, а в 
духовната си чистота ще долавяте божествения по-висш вкус. Това е мистерия, но казва 
се, че храната се превръща в Кришна. Което означава, че тя в пълнота може да 
придобие духовни, божествени характеристики.  

Въпрос: Как да прилагаме теорията на практика? 
Свами Тиртха: Да служим на Бога – обикновено сме далеч от тази реалност. 

Затова се нуждаем от нещо, от някого, които да са по-близо и по които да можем да 
преценим.  

Един от учениците на Гурудев, когато иска да спомене духовния си учител, не 
си спомня силните му философски лекции, нито строгото гълчене, което е получавал, 
нито огромното щастие докато са служили заедно – спомня си как е готвил за своя 



учител. Нова рецепта! И как Гурудев от време на време надничал в кухнята: „О, какво е 
това?” 

Това е служене. 
Животът в преданост понякога е много незначителен. Имам предвид, това, което 

ти обяснява същината на живота в преданост, понякога е много незначително. Но 
мисля, че сме големи късметлии, ако имаме няколко проблясъка като този.  

Същото е и с мантруването. Мантруването е лична медитация, също е 
приношение към Бога и знаем, че то е нашата главна практика. Обикновено предлагаме 
това мантруване като служене. И понякога Той го приема – тогава ще почувствате: 
„Днес това не беше моето мантруване. Днес Той го прие.”  

Мисля, че всички сме изпитвали какво означава действително безкористно и 
спонтанно да дадеш нещо като любящ дар, като любящо служене. Не е чак толкова 
сложно, съвсем човешко е. В това е красотата на този процес – че най-обикновените 
човешки дейности можем да ги осветим, да ги въвлечем в служене.  

 
(следва продължение) 

 
 

30. Олицетворената Любов 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Въпрос на Павитра: Гурудев, когато попитах коя е първата стъпка в духовния 

живот, ти каза, че е вкусът. Откъде идва този първоначален вкус? Имаме ли го, когато 
идваме тук? Или по някакъв начин го развиваме? Кой е притежателят на този вкус?  

Свами Тиртха: Махапрабху. И Той безразсъдно раздава този вкус! Не 
пресмята: „Дали ще ми свърши запасът или не”. Наистина е така! Защото екстатичният 
любовен мистицизъм не е бил развит с такъв интензитет преди Него. Затова можем да 
кажем, че Неговият принос към разбирането за религия най-общо казано е 
изключителен.  

Този изначален вкус разбира се присъства в духовната сфера. Тя е направена от 
раса. Там е царството на раса. И тази ананда капка по капка прониква в сърцето на 
предания. Как е казано? Голокера према-дхана харинама-санкиртана84 – према, 
божествената любов от Голока, присъства в харинам. Така че това е пътят да 
възстановим връзката си с онова прекрасно ниво на реалност.  

В края на краищата трябва да се замислим кой притежава изначалната раса, ади-
раса? Да го кажем по-простичко: кой е най-щастлив в цялото битие?  

Хаягрива: Шримати Радхарани? 
Свами Тиртха: Хей! Много си бърз. Можем да си мислим, че Бог е най-

щастливият. Понеже Той е най-най-най – значи трябва да е и най-щастливият. Но 
всъщност от Него някой извлича нектара и му се наслаждава – и това е, както ти каза, 
Неговата любовна енергия, олицетворената Любов.  

Но от определението за предано служене: „действам под напътствие и се стремя 
да го правя по най-добрия начин,” мисля, че стигнахме твърде далеч.  

 
(следва продължение) 
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31. Количествен и качествен критицизъм 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Въпрос на Кришна Прия: Въпросът ми е свързан с определението за предано 

служене: „Действам под инструкция и се стремя да го направя възможно най-добре”. 
Искам да попитам защо се случва така, че дълго време се стремиш да даваш най-
доброто от себе си, но въпреки това резултатът не само не е добър, ами си на една 
крачка пред падане?  

Свами Тиртха: Какъв е първият признак за излекуването на една болест? 
Треската нараства. Какво става като излезете на слънце? Очите ви ще бъдат заслепени, 
а зад вас ще легне сянката ви. Така че какво очаквате? Пълно щастие, съвършено 
съзнание, истинско освобождение – изведнъж? Или какво? Казваш „от дълго време”. А 
взимаш ли предвид предишните си животи, пропилени в безсмислици?  

Вие напредвате толкова бързо! Преданото служене е много бърз процес, казвам 
ви. Можете да видите колко е мощен, когато го спрете. Спрете ли, незабавно се 
връщате на началната точка. Тогава защо да спираме? Не бъдете толкова глупави.  

Гурудев казваше: в този процес има само два начина на напредък – бавно и 
стабилно; и бързо и стабилно. Така че можете да изберете! Стабилността винаги 
присъства. И дори една стъпка може да ни спаси. Не се притеснявайте.  

Въпрос на Хари Лила: Моят въпрос е свързан с предишния. Добре е служенето 
ни да е насочено към хората около нас, да бъде практично. Спомена се, че когато 
служим или няма реакция, или пък има такава, която гали егото ни. Но се случва и 
реакцията да е негативна; макар да се стремиш да служиш с най-добрите си намерения, 
въпреки това хората наоколо не са доволни. Това също ли е капан на егото? Или 
показва, че не служим достатъчно добре? Или отново е нашата сянка?  

Свами Тиртха: Понякога е трудно да отсъдим дали сме на добър път или не. 
Понякога ответът е добър, друг път негативен. И определено трябва да обръщаме 
внимание на негативната обратна връзка или дори на критицизма, който получаваме.  

Разбира се, трябва да сме внимателни. Защото има количествен и качествен 
критицизъм. Какво означава това? Ако всеки е доволен от теб, само един има някакви 
забележки, това в количествено отношение не е кой знае колко значимо. Но дори всеки 
да е доволен от теб, ако духовният ти учител не е доволен от теб – той пак е само един, 
но в качествено отношение е достатъчно. Така че независимо дали към нас идва 
качествен или количествен критицизъм – трябва да сме внимателни. Ако всички казват: 
„Спри се, нещо не е наред в това, което правиш,” обърнете внимание. Или ако само 
един човек, но много важен човек в живота ви, каже: „Хей, какви ги вършиш?!” – 
обърнете внимание.  

Трябва да намерим правилната съпоставка. Така или инак:  
васудеве бхагавати 
бхакти-йогах прайоджитах 
джанаятй ашу ваирагям 
гянам ча яд ахаитукам85 
„От само себе си резултатът от преданото служене ще бъде свобода от оплитане 

и божествено познание.” Така че продължавайте с практиките и ще постигнете повече, 
ще разберете повече.  
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32. Градска легенда 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 

 
 

Продължаваме да четем за различните причини защо Кришна е дошъл на тази 
планета Земя. Каква беше първата причина?  

Манджари: Били са трудни времена за света. 
Свами Тиртха: Да. Това била една причина за спускането на Кришна – да 

облекчи бремето на земята.  
„На второ място, било дошло времето за установяване на юга-дхарма.” Каква 

била юга-дхарма, предписаният процес, в предишната епоха? Храмовото обожание. 
Всички различни епохи имат различни основни предписани процеси за постигане на 
съвършенство. Какъв бил процесът в Сатя Юга? Медитация. Шестдесет хиляди години 
да медитираш на едно място, хранейки се само със сухите листа на дърветата и 
понякога дишайки. Виждате, това не е практично в настоящата епоха. Ние дишаме 
твърде често. После, в следващата епоха са били ягите; сетне, в третата епоха – 
храмовото, ритуално обожание. Сега ние живеем в четвъртата епоха; какво е 
препоръчително за нея?  

Кришна Прия: Възпяване на светите имена. 
Свами Тиртха: Правилно. Ти знаеш всичко, Прия! Да, възпяването на светите 

имена. И всъщност този универсален процес се подчертава във всички различни 
религиозни практики. В християнството как върви молитвата „Отче наш”? „Да се свети 
името Ти,” нали? Фокусът е върху святото име. В исляма също имат своите броеници, 
на които повтарят имената на Бог. И така, за настоящата епоха най-добрият метод са 
светите имена на Бога. Но само една епоха преди това е било храмовото обожание.  

„Яваните и другите окупатори на Индия рушали храмовете, хората нямали 
вяра в божествата и стандартът на обожание бил много нисък. За да спаси 
ситуацията, Кришна се появил в този свят, взимайки със себе си юга-аватара, 
манвантара-аватара и всички останали инкарнации, като Нараяна, Рама, Нрисимха, 
Калки и други.”86 

Отново виждате, едно основно задължение на Всевишния е да възстанови 
принципите на религията. Мисля, че това е много важна причина, за да дойде. Ако си 
отговорна личност, тогава каквото си започнал, ще се стремиш междувременно да се 
грижиш за него. Този цикъл на битието е започнал, а Кришна е отговорна личност, 
затова е готов да направи жертвата да се спусне на тази земя. Макар да се радва на 
всякакви удобства в духовното небе, при все това Той е готов да се наеме с трудностите 
да дойде при нас, за да възстанови религиозните принципи.  

Имам предложение за вас. Нека подражаваме на Бога! Щом Той е готов да дойде 
тук, нека ние сме готови да идем там – да се нагърбим с малката трудност да достигнем 
най-висшето ниво. Ако Го имитираме по неправилен начин и се опитваме да поправим 
грешките в материалния свят, надали ще успеем. Това не е наша отговорност. Но ако 
приложим метода правилно: че щом Той е готов да поеме трудностите да дойде тук, 
ние трябва да сме готови да поемем трудностите да идем там, мисля, че това е правилно 
приложение на теорията на практика.  

Представете си, че на Ваикунтха днес има събиране. Преданите, полубоговете, 
всички светци и мъдреци слушат там лекция на тема: „Какви са причините джива, 
душата, да дойде в духовното небе? Как тези увлечени по материалното живи същества 
са готови да дойдат при нас?” Всички са удивени да чуят подробностите в тази лекция. 
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Това е отвъд представите им, отвъд най-дивото им въображение. „Как е възможно 
някой да е толкова далеч от нас?!” Те нямат абсолютно никаква информация за 
материалната вселена. Те са слепи за материята. Живеят единствено за духа. Затова не 
могат да разберат за какво им говорят писанията. Раждане, смърт, трудности, 
невежество, страсти – те нямат понятие какво е това. Звучи им като някаква градска 
легенда. И разполагат с дълъг списък с причини защо човешките същества, падналите 
души, са готови да се наемат с трудностите да достигнат духовното небе. 

 
(следва продължение) 

 
 

 
33. Да служиш като противник 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Има и други причини за спускането на Кришна. „Джай и Виджай били 

прокълнати да дойдат в този свят в продължение на три живота като демони. Сега, 
в своето трето прераждане, те щели да станат Шишупала и Дантавакра. Кришна 
трябвало да дойде, за да ги освободи.”87 

Спомняте си историята, говорили сме за Четиримата Кумари – как им било 
отказано да влязат във Ваикунтха. Пазачите пред портите им казали: „Не може да 
влезете.” Това било един вид оскърбление – да се възпрат тези светци свободно да 
влязат в божествената сфера, затова тези двама вратари трябвало да се родят в 
материалния свят. Бог Вишну им предложил споразумение: те имали избор – можели 
да се родят като предани или като демони. Ако изберели да са предани, трябвало да се 
прераждат седем пъти. Ако изберели демонично рождение – само три пъти.  

Опитайте се да се поставите на тяхното място. Допуснали сте грешка на 
Ваикунтха. И започват да се сипят проклятия. Тогава на място идва сам Бог, за да 
изясни ситуацията и ви предлага сделка: „Виж, не мога да отменя проклятието, което си 
получил, но мога да ти дам избор. Можеш да си Мой предан в материалната сфера в 
продължение на седем живота. Или можеш да си Мой противник – много красив, велик 
демон – три пъти. От теб зависи; какво избираш?” Питам ви! Представете си, че стоите 
пред портите на Ваикунтха. Сега започвате да пресмятате: „Кое е по-добре? Какво да 
сторя?”  

Джай и Виджай направили много ефективна калкулация. Те казали: „Добре, 
избираме трите демонични раждания. Защото е по-кратко. Проклятието да приемем 
материални тела ще изтече по-бързо. Пък и бездруго ще Те срещнем там долу.” Затова 
в три цикъла от лилата на Бог Вишну, те трябвало да идват отново и отново като 
негативни сили, като демони. Този път за последно били дошли в облика на Шишупала 
и Дантавакра, за да бъдат освободени от Кришна и да приключат трите прераждания, 
които се налагало да приемат.  

Виждате ли, това е нещо много фино. Тук дори демоните просто изпълняват 
определена роля. Налага им се да играят ролята на опоненти. Понякога да си покорен 
слуга е трудно. Но да си слуга-противник е дори още по-предизвикателно.  

Ала тъй като споразумението било направено, Кришна трябвало да дойде и 
заради тяхното спасение. Тук отново виждаме, че това не е общата юга-дхарма. То е 
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нещо специално за преданите – за избавлението на някои определени души от техния 
кармичен цикъл.  

 
(следва продължение) 
 
 
 

34. Черният Рама 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Освен това Кришна дошъл да изпълни обещанията, които бил дал в образа на 

Рамачандра.”88 Рамачандра е много прославен в Индия. Той е идеалният цар. Неговото 
царство е олицетворение на идеалното царство. Казват, че много хора все още чакат 
това идеално царство да се възстанови в Индия. Раджа Рам – те очакват такава идеална 
личност да поведе обществото. Това би било един вид малка златна епоха, ако дойде 
такъв водач. Казва се, че добрият водач, добрият цар може да въздигне дори една 
пропаднала държава; ала пропадналият цар може да съсипе дори едно могъщо царство.  

Добре, но ние не сме царе. Не сме дори премиер министри. Имаме много по-
малка сфера на влияние. При все това, същият принцип важи. Ако си добър водач в 
собственото си обкръжение, дори една трудна ситуация може да бъде поправена. Ако 
си порочен водач, дори добрите условия ще провалиш. Повечето от вас са глави на 
семейства или отговорни люде в собствения си живот, затова моля ви, бъдете надеждни 
господари на ситуацията. Защото тогава ще можете да въздигате другите. Не бъдете 
покварени. Трябва да извисяваме нивото на съзнанието си – да имаме повече духовна, 
божествена прозорливост, повече разбиране към другите, да намираме по-добри 
решения. Да въздигаме нивото на съзнанието си означава да ставаме по-духовни.  

И така, Рама е много сладостна личност! Той наистина е добър цар. Кришна 
също е добър цар, но Неговото богатство и Неговото настроение за наслаждение 
привличат хора с подобен начин на мислене. Какво означава това? Ще ви кажа защо. 
Виждам, че сте малко объркани. Знаете, Вриндавана не е много далеч от Делхи. Делхи 
е 10-20 милионен, оживен град, с множество богати хора. И понастоящем е станало 
нещо като мода да се ходи до Вриндавана: „Днес следобед приключихме вече работа – 
я да идем до Вриндавана за вечерното арати! Да скочим в луксозната си кола и да 
посетим храма Банке Бихари!” Това е като мода за златната младеж на Делхи – да се 
посещават светите места. Затова на някои места пуджарите и храмовата управа се 
стараят да обслужват този апетит на младото поколение. Затова служат на Кришна 
според модата на епохата. Знаете, преди са обличали Кришна с много красиви дрехи, с 
накити и украшения. Днес понякога Му поднасят първокласен мобилен телефон като 
украса на олтара. Така че Той си има флейта и си има телефон. И веднъж имало голям 
скандал, защото пуджари облякъл много модерни и специални дрехи на Кришна – 
дънки. Всички традиционалисти били ужасени. Но мисля, че златната младеж е била 
много щастлива: „Той е от нашите!” 

Това имам предвид – Кришна се наслаждава на ситуацията: „О, Моите предани 
ме обичат по такъв и такъв начин – поднасят ми най-хубавите неща. Каквото харесват, 
предлагат го на Мен.” Защото Той е много близо до нашата епоха – едва пет хиляди 
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години са минали. Рамачандра е по-сериозен, Той е по-ортодоксален. Няма дънки. А 
няма и толкова много богата младеж в Айодхя – родното място на Рамачандра.  

Веднъж имах възможността да посетя Айодхя – това е много, много сладостно 
място. Там, където се е родил, джанмастхан, има храм и за да влезеш в този храм не 
просто трябва да се регистрираш на входа и да изчакаш на опашката – наложи се да си 
показваме дори визите. Беше голямо предизвикателство да се влезе. Но няма значение; 
какво беше настроението в Айодхя? Съвсем простичко. Идваха съвсем бедни, 
простодушни хорица – като жителите на царството на Рама. Всички храмове там бяха 
на Рама. Има само един храм на Вишну в Айодхя – Той е с четири ръце, черен. Ние 
разпитвахме хората: „Къде можем да намерим този храм на Вишну?” Те казваха: „Храм 
на Вишну?!? Вишну, Вишну…?” И едва след това се сещаха: “А – Черният Рама! Да, 
знаем къде е.” Това беше толкова сладко! За тях всичко е Рама. Затова казах, че 
Рамачандра е много сладостна личност, много добър цар, много грижовен към всички 
поданици.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
35. Лице в лице със себе си 

(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Рама отишъл в гората Дандакараня заедно със Сита и Лакшман, за да 

изпълни заповедта на баща си, която била изгнание. Там се облякъл като садху. 
Въпреки че косите Му били сплъстени, Той бил прекрасен – момък на около 
шестнадесет години. По онова време шестнадесет хиляди мъдреци извършвали 
обожание. Служенето арадхана означава служене в медитация над Радха-Кришна, 
Рама или някой друг чрез мантра. Те повтаряли Гопал-мантрата от хиляди години. 
През този дълъг период обаче, не станали като риба, която ако бъде извадена от 
водата би умряла незабавно. Практиките на мъдреците били прекъснати и слаби. 
Техните практики били много превъзхождащи вашите. При все това, те били слаби. 
Вашите практики са много слаби. Понякога вие повтаряте своята Гаятри-мантра, 
друг път не. Понякога будувате, а друг път спите. Ако мислите за всичките си 
проблеми, вместо да се концентрирате върху мантрите, мантруването ви ще е равно 
на нула и ще заспите. Тогава бързо ще ви споходят големи проблеми.  

И така, тези мъдреци извършвали своите донякъде слаби практики. Щом 
зърнали Рама обаче и Той ги погледнал, те намерили своето вдъхновение и започнали 
да Го молят: „Сбъдни нашето желание!” Рама знаел, че те искали да служат на 
срещата на Радха и Кришна, и че искали да участват в раса-танца и другите 
забавления.”89 

Раса-танцът винаги се описва като много поетичен танц между младия Кришна 
и младите гопи. А пък всички тези мъдреци, извършващи своята медитация от хиляди 
години, въобще не изглеждали като свежи, млади момчета и момичета. Ала те имали 
стремеж. Искали да се присъединят към вечните забавления на този вечно-свеж младеж 
в Неговата любяща прегръдка.  
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Ако се погледнете в огледалото, не виждате вечно-свеж младеж. Виждате 
някакъв облик. В това отношение сме много подобни на старите мъдреци.  

Баладев: Само дето не сме мъдреци. 
Свами Тиртха: Исках да проверя и още две неща. Първо: каква е вашата 

практика? Те поне повтаряли мантрите си. А вие? Ако се погледнете в огледалото: 
„Огледалце, огледалце… кажи ми какво се случва с този човек?” Второ: какъв е 
стремежът ви? Каква е практиката ви и какъв е стремежът ви? Моля ви, опитайте да 
застанете лице в лице със себе си. Бъдете много честни и строги със себе си – открийте 
своята практика и своята цел. И след това действайте в съответствие с тях.  

И така, тези мъдреци искали да влязат в лични взаимоотношения с Кришна. Ала 
в това си раждане те били мъдреци – в мъжко тяло. „Рамачандра знаел какво си 
мислят. Затова в добротата и милостта си им казал: „Този път не мога да сбъдна 
желанието ви. Но в следващото си раждане ще дойда като Кришна. Тогава вие ще се 
родите от гопите във Враджа с помощта на йога-мая и ще можете да Ме срещнете, 
а Аз ще изпълня вашето желание.” 

Ако аз бях получил такова послание, бих бил готов още хиляда години да 
продължа с медитацията си! Сега аз ви предадох това послание. Моля ви, бъдете готови 
през идните хиляда години да продължавате с медитацията си.  

 
(следва продължение) 
 
 

36. Близостта на Всевишния 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Мъдреците продължили със своите практики още много дълго време – от 

появяването на Рама до появяването на Кришна – хиляди и хиляди епохи. Не си 
мислете, че за миг можете да имате чиста бхакти. Не можете да кажете: „О, 
Гурумахарадж, ти ми даде мантрата, но аз още не съм се озовал в Голока 
Вриндавана. Искам да съм във Вриндавана веднага! Валмики Риши приел посвещение 
от Нарада, заел се с много сурови отречения в продължение на шестдесет хиляди 
години и едва тогава се себереализирал.”90 

Мисля, че сега всички сме вдъхновени, нали? Имаме програма.  
„Но вие не искате да следвате всички тези неща, например да повтаряте 

мантрите си. Шрила Свами Махарадж Прабхупад е дал на някои от вас посвещение в 
Гаятри мантрите. Ден, два, месец, година вие практикувате. Но след това ставате 
слаби. Особено след напускането на такъв учител вие губите силите си.”  

Трябва да сме внимателни в това отношение. Затова се препоръчва да намерим 
своята собствена садхана – нашата лична духовна практика, която зависи от нас, от 
нашия избор, от нашата посветеност.  

„Но ние имаме късмета, че в тази Кали Юга е дошъл Чайтаня Махапрабху, за 
да разпръска Своята милост. Затова можем да мантруваме с надеждата, че много 
скоро можем да станем себеосъзнати души. Така че не се притеснявайте, 
продължавайте да практикувате като ришите. И после, когато Кришна се спуснал, 
тези риши също се родили от утробите на гопите наоколо. По-късно те обожавали 
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богинята Катяяни, за да получат Кришна за съпруг. Сетне Кришна дошъл и 
желанията им се сбъднали. Това била още една причина за Неговото появяване.” 

Ако и ние сме също толкова посветени и целенасочени в своя бхаджан, рано 
или късно благословиите ще ни докоснат и тогава несъмнено ще ни споходи духовният 
успех. Виждате, има толкова много различни причини защо Кришна идва на тази 
планета Земя. Ала основно Той идва, за да сбъдне копнежите и желанията на Своите 
предани.  

Като говорим за служене, нека разберем, че служенето има цел. В служенето – 
като например да сме бдителни в медитациите си, да следваме духовната си практика, 
да се стремим да насочваме вниманието си към това: „Аз съм душа от духа и 
принадлежа на Бога”, въздигайки нивото на съзнанието си – ако сме толкова 
фокусирани в практиките си, най-сетне ще достигнем целта си. И каква е тази цел? Ще 
срещнете Кришна. Защото служене означава да се радвате на близостта на Всевишния. 
Може би имате въпроси или коментари? 

Въпрос на Манджари: Какво се случило с мъдреците? Достигнали ли те 
духовното небе или просто получили възможността да общуват с Кришна? 

Свами Тиртха: След напускането на Кришна повечето от спътниците Му си 
тръгнали с Него. Някои останали тук, за да предадат посланието, така да се каже. Но 
повечето от тях си отишли. Защо? Защото те били дошли с цел. Били дошли да 
подпомогнат и обогатят забавленията на Кришна. И когато мисията им била изпълнена, 
те си тръгнали. 

 
(следва продължение) 
 
 

37. Безгрешните земи 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Махадев: Бих искал да попитам за Джай и Виджай: как е възможно 

във Ваикунтха някой да допусне грешка? Това преднамерено ли е, или е някаква лила? 
Как се случва?  

Свами Тиртха: Всъщност никой не може да падне във Ваикунтха. Казват, че 
там дори листата на дърветата не падат. Те падат нагоре. Дори листата не капят във 
Ваикунтха. Как тогава някой ще допусне грешка там? Това са земите на хармонията. А 
в земите на хармонията няма място за грешки. Обаче каква била професията на Джай и 
Виджай? Пазачи. Къде стоят пазачите? Стоят пред портите, нали – не вътре. Затова и 
могат да допуснат грешка. Вътре не биха могли.  

Разбира се, това е просто едно забавно обяснение. Но знаете, когато Кришна 
идва, с едно действие Той постига много цели. Една част от тази лила е, че когато 
привидно показва, че има грешки или пък проклятия, което също е много странно – как 
така проклятия в духовната сфера – Той иска да утвърди славата на предаността. 
Защото Четиримата Кумари били себереализирани, те били на нивото на Брахман 
реализацията. И без тази случка би било много трудно за тях да се запленят от уханието 
на лотосовите нозе на Кришна. Словото и проклятието на някой себереализиран брамин 
е много силно. С това Той също искал да покаже, че дори Бог не може да отмени 
думата на брамина. Но освен това, с предложението, за което разказах, Той показал, че 
даже противниците в една лила могат да станат много близки слуги. Така че с едно 
действие постигнал множество различни резултати.  



И в края на краищата главната поука от историята е, че не можем да решаваме 
проблемите на същото ниво. Можем да кажем, че пазачите и Четиримата Кумари на 
практика били на едно и също ниво. Създавали си проблеми едни на други. Но само 
щом дошъл по-висшият авторитет, незабавно решил проблема. Този извод можем да 
прилагаме и в настоящия си живот. Когато и да имаме проблем, не можем да го решим 
на същото ниво. Обикновено препоръката е: ако извършиш грешка с дело, да я 
поправиш с дело; ако наскърбиш някого с думи, стреми се да се извиниш с думи; ако 
допуснеш грешка в мислите си, тогава извини се наум. Но конфликтите обичайно е 
много трудно да бъдат разрешени на същото ниво. Нужно е да призовем по-висш 
авторитет в проблема и тогава той е способен веднага да го реши. Това общо правило, 
общо разбиране следва да научим от тази история.  

Освен това, без противници няма как да покажеш силата си. Така че на Бог 
Вишну Му били нужни партньори за битка. Това е още една причина защо цялата тази 
история се е развила.  

Затова не спирайте до портите на Ваикунтха, Понеже там все още има шанс да 
допуснете грешка. Влезте. Пристъпете. Защото е казано, че следвайки благословиите на 
Рупа Госвами, можем да прекосим висшата духовна сфера и да достигнем там, където 
вече няма грешки.  

Следващата сутрин като се погледнете в огледалото, проверете каква е целта ви, 
какъв е стремежът ви. Дали стремежът ви е: „Искам да достигна нивото, където вече 
няма грешки”? После отново се погледнете в огледалото. И след това проверете каква е 
практиката ви.  

И така, сега седим пред портите на Ваикунтха. Това е рисковано! Нека влезем. 
Нека пристъпим в безгрешните земи.  

 
 

38. Не за говорене, а за усещане 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 

 
 

Тези дни трябва да обърнем малко повече внимание на теорията на нашата вяра. 
Макар че ние се опитваме да следваме различните стъпки на божествената мистерия –  
а нима за мистерията може да се говори?! Мистерията не е за говорене, а за усещане. 
Затова трябва да намерим такова обкръжение, такива обстоятелства, които ни помагат 
да доловим мистичното преживяване. И няма значение дали откровението е малко или 
голямо. Дори най-мъничкото надзъртане в божествените тайни ще взриви съзнанието 
ни. Защото в сравнение с онова, което сте усещали дотогава, ще добиете малко 
разбиране за нещо напълно различно.  

При все това ние се стараем систематично да изучаваме тази божествена 
мистерия. Специално нашата традиция учи за взаимоотношенията с Върховния Бог или 
с Божествената Двойка. Нима е възможно да се говори за любовта? Възможно е, но 
това не е любовта. Нещо различно е. Това отново е нещо, което трябва да усетим, да 
практикуваме. Не е достатъчно просто да говорим за божествената любов; нужно е да я 
доловим, да вкусим капчица от този нектар.  

Един от най-големите приноси на предходните ачарии и Махапрабху за нас е 
теорията за раса. Раса означава есенцията, същината на нещо – като мъзгата на 
цветето. Виждате, това е нещо много кондензирано и много нектарно. В художествен 
смисъл, в естетиката, раса е емоционалната изразност в изкуството. Например обич, 
ненавист, страх, вдъхновение – това са различни раси. Ала в теоретичен смисъл раса е 
качеството на връзката между човешкото същество и Всевишния. 



Разбрахме, че умиротвореното и неутрално отношение, шанта-раса, донася 
стабилност на съзнанието – вътрешен покой, където вече няма конфликти. Но там не се 
проявява кой знае каква деятелност, затова стъпка по-нататък е служенето, където 
отвъд това уравновесено състояние на съзнанието, извършваме и някаква дейност. А 
сега можем да стигнем и до следващата стъпка в преданите взаимоотношения – 
приятелството.  

Какво е усещането да имаш приятел? Хубаво чувство е, нали? Дори на 
обикновеното човешко ниво, да имаш приятел, с когото можеш да споделяш – просто 
да знаеш, че го има, това радва сърцето ти. Няма нужда нищо да се прави. Отново 
шанта – „липсва действие, а съм удовлетворен”.  

Имаме ли много приятели? Е, хора наоколо имаме. Особено докато вие плащате 
сметката; тогава ще имате голяма компания. Обаче когато се нуждаете от нещо – 
знаете, казва се „Приятел в нужда се познава”. Всъщност лошият приятел е като сянка, 
винаги е с вас – докато сте в светлината. Ала само щом попаднете в беда, той изчезва.  

Така виждаме, че дори в човешките взаимоотношения приятелството е нещо 
много ценно, нещо много хубаво, което да притежаваш – рядко като скъпоценен камък. 
Но нека направим стъпка по-нататък. Ако то е толкова хубаво и удовлетворяващо на 
човешкото ниво, какво да кажем за приятелството на божественото ниво?  

В добри отношения ли сте с Бога? Надяваме се да е така. Не знам вие каква 
обратна връзка имате, но приятелството е взаимност. И мисля, че това е много хубав 
стремеж, духовна цел – да постигнем такива добри отношения с Върховния. Сигурен 
съм, че днес сутринта всички сте се погледнали в огледалото и сте определили своята 
мотивация, своята амбиция, своята практика и своята цел. Да се постигнат такива добри 
взаимоотношения с Бога е нещо много висше, много престижно.  

 
(следва продължение) 
 
 

39. Приятелство от пръв поглед 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Нека помислим малко повече за приятелството като духовна практика. Някои 

казват, че приятелството е просто чувство. Както споменах, хубаво чувство е да имаш 
някой край себе си. Други казват, че то е състояние на съзнанието – когато се отнасяш 
към другите, към битието въобще, по приятелски начин. Виждате ли разликата? Това е 
по-задълбочен, по-осъзнат подход. Можем да кажем, че следващото ниво на 
приятелство е когато то е духовна практика. Всред всички човешки взаимоотношения, 
Питагор е посочил приятелството за най-висше. Той е дал определението: 
„Приятелството е споделено притежаване на едни и същи активи, и едни и същи 
чувства.” Звучи добре. Имате ли такива приятели? А самите вие такъв приятел ли сте за 
някого? Не забравяйте, приятелството е взаимна връзка, то е двупосочно. Не само да 
сме удовлетворени да имаме такъв приятел, но самите ние да сме готови да бъдем 
такива приятели.  

Можете ли да обясните приятелството? Мисля, че не можем! То просто се 
случва. В това отношение е много подобно на любовта, на любовната връзка. Нима 
можете да обясните една любовна връзка? Не, тя просто ви поразява. Амур идва, 
пронизва ви със стрелата си и край. Приятелството е много подобно. Не можете да го 
обясните, то просто се случва – приятелство от пръв поглед. При все това трябва здраво 



да работим за него. Първоначалната симпатия или обич ги има, но за да изградим и 
укрепим приятелството трябва да се трудим много.  

А каква е разликата между приятелството и служенето? В служенето позицията 
е различна – единият е по-висшестоящ, а другият малко по-нисш. Докато природата на 
приятелството е „ние сме равни”. Ако е хубаво да имаш висшестоящ, аз казвам, че е 
още по-хубаво да имаш равен. И понякога ако си дългогодишен слуга на някого, той ще 
започне да се отнася с теб като с приятел – почти като равен. Така че ако сме заети в 
служба на Бога дълго време като надеждни слуги, Той може да ни приеме като 
приятели: „Добре, неговата, нейната готовност са изпитани многократно. Имам нужда 
от помощта им.”  

Приятелството като отношение трябва да е много чисто и искрено. Материални 
амбиции или злоупотреби нямат място в приятелството. Макар че понякога нямаш 
нищо против приятелят ти да те използва. Ако това обогатява раса, ако е като игра, 
като закачка – тогава е окей. Но като цяло трябва да е много искрено. Такова истинско 
приятелство е рядко съкровище.  

Понякога се казва, че е по-добре да имаш открит враг, отколкото двуличен 
приятел. Защото тогава всичко е ясно – кое какво е, кой кой е. Казват, че в 
приятелството като човешка връзка се отразяват изначалните божествени 
взаимоотношения. Затова можем да кажем, че архетипът, оригиналната форма е 
божественото приятелство. Как е станало така, че приятелството, такава хубава и 
смислена връзка, съществува на тази планета Земя? Защото я има в духовното небе – 
това е единствената причина! Така че надяваме се, щом то съществува на Земята, да 
сме способни да го открием и оттатък.  

 
(следва продължение) 
 
 

40. За приятелите и враговете 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Свами Тиртха: Каква е разликата между приятел и враг?  
Баладев: Мотивацията. 
Хаягрива: Приятелят е доброжелател.  
Друг: Целта. 
Свами Тиртха: Също и поведението. Приятелят се държи по различен начин от 

врага. Разбира се, всичко, което споменахте, също важи. По това можем да съдим кое 
какво е и кой кой е.  

Много е лесно да си създадеш врагове от приятели. Но е много, много трудно да 
превърнеш враг в приятел. Затова трябва да отглеждаме и ценим приятелството. И по-
добре да опитваме да вървим по по-трудния път. Както се казва в някои източници: „О, 
мой Господи, ако избавиш добрите, това не е кой знае каква задача за Теб. Но ако 
спасиш тежките случаи, в това е Твоята слава.” Така че да превръщаме приятелите си 
във врагове е лесно. Но да поддържаме приятелството и да направим приятел от врага 
си, от една трудна ситуация – това се доближава до чудо. Затова ако казвате, че 
разликата между приятел и враг е мотивацията, поведението, тогава каква е 
мотивацията на един приятел? Той иска да служи на нашето добруване. А врагът 
обикновено се стреми да създава проблеми.  



Приятелското благоразположение към външния свят е описано в „Гита”: „Човек, 
който действа в преданост, който е чиста душа и е овладял ума и сетивата си, е скъп 
на всеки и всеки му е скъп. Макар винаги да действа, той никога не се оплита.”91  

При все това, на тази планета Земя, приятел или враг – това е част от илюзията. 
Затова от духовна гледна точка не бива всъщност да правим разлика между приятели и 
врагове. Ако достигнем такова ниво на уравновесено съзнание и имаме подход в 
приятелско настроение, тогава може и някой да ви счита за враг, но вие няма да считате 
за враг никого. Това е един начин да се избавите от враговете си.  

Веднъж в една църква свещеникът попитал: „Скъпи мои, трябва да сме много 
любящи, много смирени и да нямаме врагове. Тук сред паството има ли някой без 
врагове?” Разбира се, никой е смеел да гъкне, когато изведнъж една старица рекла: „Да! 
Аз нямам врагове!” Свещеникът бил много щастлив: „О, заповядай, ела напред! Бог да 
те благослови! Колко хубаво! Ти си такава мила и благородна жена! Моля кажи ни 
тайната, как така нямаш врагове?” „Ами, те всички вече измряха. Аз ги надживях!”  

Така че виждате, има различни начини да се отървете от враговете си. Или 
живеете по-дълго от тях, или се стараете да промените начина си на мислене. Моето 
предложение е второто.  

Тъй или инак, приятел или враг – все е илюзия. Обаче да имаш приятели е по-
сладка илюзия. И понеже искаме да гледаме на ситуацията като на отражение на нещо 
истинско, това приятелско отношение трябва да е духовна практика за нас.  

В „Бхагаватам” се казва: „В материалния свят щастието и страданието не са 
резултат от действията на другите – били те приятели или врагове – нито от нашите 
собствени действия, но поради невероятното си невежество човек все пак мисли така.”  

Заради невежеството си мислим, че зависи от нас или от другите. Ала в „Гита”92 
много добре е описано, че тези, които се мислят за извършители на действието, грешат, 
тъй като дейността има множество елементи – тя е като набор от различни компоненти. 
Причината не е само една.  

 
(следва продължение) 
 
 

 
41. Не само доброжелател, но и добротворец 

(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Както ви казах, приятелството е илюзия, сладка илюзия, и ви прави мъничко 

слепи. Как да подобрим това толкова хубаво чувство на приятелство? Стремете се да 
избирате приятелите си правилно. А кой е най-добрият приятел? Най-добрият приятел 
е садху. Защото какво прави един садху, садху? Това е сат, истината. Пълната 
посветеност на божествената истина превръща човека в садху. Затова е толкова трудно 
да се общува с него. Той е твърде истинен, направо изпепеляващ; пък ние не сме 
толкова отдадени и затова тази разлика поражда малко отблъскване. При все това 
трябва да изберем полезното, благотворното, а не приятното. Защото садху, духовният 
приятел, взима предвид нашето най-висше добро. 

                                                
91 „Бхагавад Гита” 5.7 
92 „Бхагавад Гита” 18.13-16 



Нека направим стъпка по-нататък и да разгледаме приятелството в божествен 
контекст. В „Гита”93 се казва, че за да разбереш тайните ти трябва много близка, здрава 
връзка. Мисля, че това е много вярно. Човек не може да разкрива тайните си пред 
някой външен или непознат. На друго място94 Кришна споменава, че приятелят е като 
доброжелател, както се казва. И не само доброжелател, но и добротворец. Когато 
Арджуна пита: „Моля Те, опиши ми Своята слава!” – Кришна казва: „Аз съм целта, 
поддръжникът, господарят, свидетелят, обителта, убежището и най-свидният 
приятел.”95 И така, „Аз съм най-скъпият приятел”! Значи можем да работим върху 
това! Щом Кришна казва „Аз съм ваш приятел”, приемете тази покана. Вие също 
станете приятели на Бога – за да бъде двупосочно.  

И какъв ще бъде резултатът, ако имате Кришна за най-скъп приятел? Той ще 
пропъди цялото страдание от сърцето ви. Защото в материалните отношения, в течение 
на тези кой знае колко множество животи – колко ли партньори сте имали? Колко 
приятели са идвали и са си отивали? Безчет! Досущ като река. Обаче кой е неизменно 
там – през всички тези различни животи, през всички тези милиони взаимоотношения? 
Моля ви, обмислете това – кой е постоянно с вас? Разсъдете. 

Приятелството е освен това активна връзка, нали? Ние правим нещо заедно. 
Както гопалите във Вриндавана. Те тичат с Кришна, хранят се заедно с Него, крадат 
чушката от сандвича Му. Добре де – от чапатито Му. А заниманието на гопалите, 
което най ми се нрави, е когато видят кладенец и крещят в него – това най ми харесва! 
Просто за да чуят ехото – толкова е очарователно! Така че приятелство означава да 
правим нещо заедно. Да имаш другар за цял живот в това отношение е божествено!  

Също така, ако сме съгласни по тази точка, трябва да изразяваме приятелството 
си с дадени жестове. Затова Рупа Госвами дава много подробна информация относно 
взаимоотношенията между преданите – как да се обръщаш към някого, как да го 
докосваш по рамото. Той дава насоки за приятелските отношения между бхактите. 
Той казва: има шест начина на приятелски обмен между преданите: да даваш подаръци 
и да получаваш подаръци; да предлагаш прасадам и да получаваш прасадам; а също да 
разкриваш съкровените си чувства и осъзнавания, и да изслушваш подобни споделяния. 
Тези шест дейности подпомагат култивирането на приятелство. Да разкривате мислите 
си, да не оставяте приятелите край вас да гладуват и също да се стремите да помагате с 
каквото е необходимо. И тук отново става дума за взаимност – давате и получавате. А 
понякога е по-лесно да дадеш, отколкото да получиш. Да получаваш в едно 
приятелство между предани е изкуство.  

 
(следва продължение) 
 
 

42. Неутрален и пристрастен приятел 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Как да култивираме приятелство в преданост? За това трябва да станем 

ваишнави. Как инак бихме могли да култивираме ваишнавско приятелство? А знаете ли 
кой е ваишнава? Ще ви кажа едно определение: „Ваишнава е този, у когото вече са се 
развили всички трансцендентални добри качества.” „О-о! Досега считах и себе си за 

                                                
93 „Бхагавад Гита” 9.1 
94 „Бхагавад Гита” 5.29 
95 „Бхагавад Гита” 9.18 



ваишнава…” Какво да правим тогава? Следващата част обаче е малко по-щадяща, 
защото: „Всички божествени характеристики на Кришна стъпка по стъпка се 
развиват и разкриват у ваишнавата. Това нравствено, вътрешно духовно развитие се 
дължи на неговата посветеност и нерушима вяра във Върховния.”  

И така, има различни степени ваишнави. Един се старае да постигне 
съвършенство, а друг вече е съвършен. Няма значение дали сте на това или онова ниво 
– просто продължавайте. Чрез тази нерушима, неотстъпна вяра и посветеност, всичко 
ще ви споходи. 

Не можем сега да обсъждаме 26-те различни качества на ваишнавата, но едно от 
тях е, че той е приятелски настроен, има приятелско разположение.  

Приятелство с Бога – как да постигнем това, как се случва? Знаете, казано е в 
Упанишадите, че на дървото на тялото, на главния клон, сърцето, седят две птички. 
Едната е душата, а другата Свръхдушата, Параматма. Това е един начин: когато душата 
насочи вниманието си към своя приятел, Параматма, тогава ще последва и промяна в 
посоката на живота. И така, Всевишният е ваш приятел в облика на Параматма, винаги 
е с вас. В този смисъл Той е неутрален към вас – оставя ви да вършите всички глупости, 
всички грешки. Ако изразите готовността си, Той ще ви и напътства, но ако желаете 
можете да се наслаждавате на свободата си. В този смисъл Той е неутрален. Ала имате 
и друг приятел. Отвъд Параматма съществува Бхагаван. А Бхагаван не е неутрален 
приятел. Той е пристрастен, благоразположен е към Своите предани. Харесва всички, 
но преданите харесва повече. Да имате такъв доброжелателен приятел, който не е 
просто неутрален, търпящ всичките ви глупости, а който активно се стреми да ви 
помага – мисля, че това е по-висша степен на божествено приятелство.  

А какво да кажем за приятелството като предано служене? Приятелството се 
нарича силна обич. Тоест, приятелството не е слаба обич. Затова то е повече от просто 
желание за служене. То е една от основните раси. Приятелското отношение към 
Всевишния е следното: то е стабилно, постоянно, установено състояние на предано 
служене и заради признаците на екстатичните чувства и взаимовръзка с Него, това 
приятелско отношение се проявява по зрял начин.  

Кои са факторите, които провокират това приятелско разположение? Замислете 
се как е в нашия човешки опит. Кое би обогатило приятелството? Присъствието на 
вашия приятел, нали? Това много засилва чувствата. Понякога, разбира се, раздялата 
също усилва чувствата, но личното присъствие подхранва приятелството. В случай, че 
нямаме този пряк досег, има множество различни видове вдъхновение. В случая с 
Кришна, например, Неговото име е източник на вдъхновение; Неговият облик, 
Неговите принадлежности. Казано е: „Прекрасната форма на Кришна, Неговото силно 
и здраво тяло, благословените знаци по тялото му, Неговото красноречие, мъдрите 
Му напътствия, Неговата гениалност, познанието и милостта Му, Неговото 
рицарство, поведението Му като любовник, Интелектът и опрощението Му, 
привличащата Му сила, Неговото богатство, и в края на краищата Неговото 
блаженство и щастие са източниците на вдъхновение за приятелството.”96 

 
(следва продължение) 

 
 
 

                                                
96 От „Нектара на предаността”, глава 41 



43. Ваш вечен доброжелател 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Досега говорихме за това, че Кришна е наш приятел; сега нека поговорим дали 

ние сме Негови приятели. Приятелите на Кришна са в различни категории, в различни 
групи. Някои са Му като близки слуги. Те винаги много покорно и вярно следват 
всички правила. Изпълнени са с надежда и убеденост, че в крайна сметка ще постигнат 
трансценденталното ниво. Те са считани за близки, надеждни приятели.  

Трудно е да се отсъди коя група е по-висша, така да се каже, но нека вървим 
стъпка по стъпка. Тази първа група е донякъде зависима – те се стремят да постигнат 
нещо. Следващата група служат и общуват с Кришна в настроение на равноправно 
приятелство. Те изпитват това естествено доверие: „Ние сме равни”. За тях не е 
никакъв проблем да общуват съвсем открито и свободно с Кришна, защото са 
посветили приятелството, притежанията и самите себе си на Него. Нямат никакви 
други съображения. Това е основата на волния поток на техния обмен.  

И накрая, има такива приятели на Върховния, които се стремят да се държат 
като наставници. Опитват се да помагат на другите да разберат, че съществуват 
различни взаимоотношения с Бога, стараят се да проповядват ученията. Затова е много 
красиво и поучително как се е подписвал Шрила Прабхупад. Той винаги пишел: „Ваш 
вечен доброжелател Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами”. Ваш вечен 
доброжелател – това е като старши приятел за нас, учениците или последователите.  

Във взаимоотношенията с Кришна има гопали на същата възраст. Те имат много 
силна вяра в Кришна и чувстват, че Кришна ще ги защити. Раздялата с Кришна за тази 
група е много болезнена. И това е взаимно – Кришна също плаче за тях.  

Освен тези връстници на Кришна, има и такива, които са малко по-големи от 
Него. Те са наречени приятели-доброжелатели. А ако си по-възрастен, какво е 
отношението ти към по-младия ти приятел? Искаш да се грижиш за него, нали? Същото 
е и тук: те не очакват от Кришна Той да се грижи за тях, а са готови да се погрижат за 
Него.  

Има приятели сакха, които служат на Кришна по простосърдечен начин, като 
скъпи другарчета-пастирчета. Има още по-съкровено служещи – прия-сакха. И накрая 
най-близките приятели, които споделят тайните. И така: простички служения – „Ние 
тичаме насам-натам заедно”. Малко по-близки – „прегръщаме се, споделяме”. И най-
свидните – „когато мога да те повикам за някое тайно служене, например да предадеш 
съобщение”.  

Можем да заключим, че взаимоотношенията между Кришна и пастирчетата са 
много специфичен тип екстазна преданост, наподобяваща любовния екстаз. И тези 
чувства могат да нарастват все повече и повече.  

И така, говорихме за приятелството като духовна практика – приятелството като 
човешка връзка и приятелството като духовно отношение. Ако имаме доброжелателен 
приятел, може би той може да ни помогне в трудни моменти. Затова на съвсем 
практично човешко ниво, да имате приятел сред преданите, на когото можете да 
разчитате, с когото наистина можете да споделяте проблемите си, отвъд всякакви 
форми, предписания и правила – понякога това е много нужно. Ако сте отнесени от 
вълните на мая и вместо да следвате по хубав начин духовната си практика, затъвате в 
илюзия, и след известно време стар предан приятел дойде, прегърне ви и ви каже: „Хей, 
прабху, хей, мата, ела на себе си!” – той може да ви спаси. Това означава приятел-



доброжелател. А ако искате да сте в позицията някой да ви спаси, стремете се да 
постъпвате и вие така – старайте се да спасявате другите.   

Накрая позволете да ви кажа още три неща. Приятелството е пълна, абсолютна 
любов. Така че ако помислите за божественото или духовното приятелство – това 
трябва да е стандартът.  

И понеже ние търсим това, нека споделя една много красива сентенция: „Търсех 
напредък, а намерих щастието. Търсех приятели, а намерих семейство. Търсех Бог, а 
намерих любовта Му.”  

А в края на краищата мотото на духовното приятелство е: „Ако дойдеш с мен, и 
аз ще вървя с теб.”  

 
 
 

44. За сладкото и горчивото 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София) 

 
  

Хората забравят сложните теологични структури. Но ако успеем да доловим 
нещичко от духа, ако имаме досег с капчица от настроението на предаността, ще го 
запомним завинаги. Например вкусът: имаше един празник през октомври 1984 г. Един 
от моите духовни братя беше направил халва с такъв нектарен вкус, че още го усещам 
на устните си! Толкова години са минали – всъщност това се е случило в миналото 
хилядолетие; можем да кажем, че това е хилядогодишна история – ала при все това още 
помня вкуса. Какво е било на лекциите – не помня! Затова ни е нужен този вкус.  

Разговаряхме защо Бог се спуска в този свят. И разбрахме, че има официални 
причини, а има и по-лични причини; да поправи грешките в религиозните практики, да 
защити вярващите или да изпълни желанията на великите мъдреци.  

„Нарада Муни бил друга причина за идването на Кришна. Веднъж, докато 
пътешествал, Нарада видял двамата синове на Кувера, Налакувера и Манигрива, да си 
играят с множество райски девойки апсари. Девойките били голи като дървета и 
камъни, пиели вино и съвсем били изгубили срама. Но щом видели Нарада да идва по 
пътя, те се засрамили. Покрили се с дрехите си и с допрени длани започнали да му 
отдават молитви отдалеч. Двамата мъже, обаче, напълно подлудени и пияни от 
виното, започнали да обиждат и девойките, и Нарада. Те извикали: „Защо този 
старец се домъкна тука и развали всичко?”97 

И така, какво се случва? Момент на наслада. Млади мъже и млади жени се 
срещат и се опитват да се наслаждават на живота. Само че тогава идва Нарада. Кой е 
Нарада? Нарада е много интересна личност в нашата традиция. Той пътува на воля 
навсякъде. Син е на Брахма, Твореца, и също така е апостолът на бхакти. Само щом се 
появи някъде, случките започват да се разгръщат. Той сякаш катализира нещата да се 
случват. Понякога подхвърля по някой съвет тук, по някоя новина там – и внезапно 
следва голяма експлозия в историята.  

„Нарада бил много милостив и си помислил: „Това са синовете на моя приятел 
Кувера.” Кувера е ковчежникът на полубоговете – доста влиятелна особа. А ако имаш 
влиятелна особа за баща, може би ще се опитваш да се наслаждаваш на живота и 
удобствата, които това предоставя. „Кувера бил приятел на Нарада, Шанкара Шива 
също му бил приятел. Нарада бил тръгнал да навести Кувера и когато видял синовете 
му толкова пропаднали, си помислил: „Трябва да ги накажа, за да се поправят.” 

                                                
97 От книгата на Бхактиведанта Нараяна Махарадж 



Затова той прокълнал синовете: „Да се превърнете в дървета! Понеже се държите 
като дървета, ще станете дървета!” Тогава младежите веднага се усетили: „О! Ще 
бъдем дървета в следващия си живот!” Проснали се в лотосовите нозе на Нарада, а 
той им казал: „Думите ми ще се сбъднат. Каквото съм казал е неотменимо. Ще 
станете дървета, обаче в Гокула, където ще се роди Кришна и ще извърши 
множество сладостни забавления. Той ще ви докосне и вие ще бъдете освободени. И 
не само това, ами ще постигнете бхакти и ще станете Негови трансцендентални 
спътници завинаги!” Така че Кришна е дошъл и за да сбъдне това проклятие и 
благословия на Нарада.”  

Всички знаем историята – те станали дървета-близнаци във Вриндавана. Когато 
след Своята дамодар-лила Кришна избягал от дома, Той помогнал да бъдат освободени 
тези две дървета. А когато дърветата паднали, от тях излезли двама сияйни младежи. 
Проклятието им било изтекло. Това също е нещо много поучително: ако получиш 
проклятие от светец, то може да се превърне в благословия. Често се случва да си 
мислим: „Получих благословия!”, а тя да се окаже проклятие. Това е свят на илюзията. 
Надяваме се на нещо много добро, а получаваме нещо разочароващо. Докато духовният 
свят функционира на различни принципи – получаваш нещо горчиво, ала то се 
превръща в сладко. И там не важи обратното – ако получиш нещо сладко, то никога не 
става банално.  

Имах приятел, който веднъж ми каза: „Нектарът на святото име загорча на 
устните ми!” Бях толкова поразен да чуя това, че следващия път когато срещнах един 
добър приятел на Гурудев, който бе духовен авторитет за мен, смирено го попитах: 
„Може ли да задам един въпрос?” Той каза: „Да, питай!” Тогава му разказах историята; 
той ме погледна много сериозно и каза: „Щом е загорчало, това не е било святото име.”  

 
(следва продължение) 

 
 

 
45. Сухата философия и сладкия вкус 

(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Кришна дошъл също и за да изпълни раса-лила. Олицетворените мантри от 

Упанишадите извършвали отречения, повтаряйки гопал-мантрата и кама-гаятри, за 
да станат гопи. Благодарение на мантруването си, те станали гопи в следващия си 
живот. Били познати като упанишадчари-гопи и Кришна ги приел за Свои възлюбени. 
Има два вида предани, които чрез повтаряне на мантри и извършване на отречения 
били приети от Кришна. Наречени са групови предани и не-групови предани. От тази 
история виждаме, че тези мантри са много могъщи и са висока класа. Никога не ги 
пренебрегвайте.”98 

И така, в „Кришна Бук”99 ще намерите една глава за молитвите на Упанишадите. 
Упанишадите са тайните учения на цялата ведическа традиция. Това е Веданта, веда-
анта – върховната същина на мъдростта на Ведите. Обаче Упанишадите са – по мое 
разбиране – макар и много интересна, но доста суха философия. Представете си, че вие 
сте такава суха философия. Определено ще са ви нужни молитви, за да поправите тази 
грешка. Такова било и желанието на Упанишадите – тайните учения и най-
                                                
98 От книгата на Бхактиведанта Нараян Махарадж 
99 „Кришна – източникът на вечно наслаждение” от Бхактиведанта Свами Прабхупада 



есенциалната част на ведическото познание – да влязат в по-съкровена връзка с 
Всевишния. Не е ли това поучително? Ние не сме философия, не сме на такова висше 
ниво. Ала и ние трябва да поправим някак тази грешка – да се молим, за да станем по-
интимно свързани с Върховния.  

Иначе Упанишадите са сравнени с крава. А нектарът на „Гита” е млякото на тази 
крава. Кришна е доячът, Арджуна е теленцето, а риши-муните са тези, които умеят 
изтънчено да се наслаждават на това нектарно мляко. Мисля, че това е много красиво. 
Най-скритата, най-тайната част от Ведите е като сбъдваща желанията крава, даваща 
мляко. И някой предава това мляко, тази есенция, на нас. Това е Кришна, защото Той 
изрича посланието на „Гита”. А всички онези, които умеят да се наслаждават на тези 
нектарни учения, са мъдри и много извисени люде. По този начин можем да 
усъвършенстваме живота си – ако имаме висока духовна цел и също ако имаме много 
добра практика.  

Нека вземем един цитат от Упанишадите. Той гласи: 
пурнам адах пурнам идам 
пурнат пурнам удачяте 
пурнася пурнам адая 
пурнам ева авашисяте100 
Това е пълно, и онова е пълно; цялото това материално творение е съвършено 

само по себе си, и духовното небе е съвършено само по себе си. Без значение колко 
пълни цялости се взимат от това изначално пълно съвършенство, съвършенството не 
намалява. И така: и това е съвършено, и онова е съвършено; безброй съвършенства 
можете да извлечете от оригиналното съвършенство и при все това всичко остава 
съвършено.  

Виждам колко сте въодушевени. Това наистина е велико, защото описва всичко 
за творението. Господ е неизмерим, Той може да излъчва, да създава и да споделя 
всичко, което има, в пълна и съвършена форма – при това без Неговото съвършенство 
да намалява. Това е удивително! Божествено! Няма друга дума – просто е божествено!  

Но нека вземем само три други думи от „Упанишадите” – расо ваи саха101, „Той 
е раса”. След всички тези сложни философии, ние в крайна сметка търсим най-висшия 
смисъл на битието – а той е хармония, красота, блаженство. Раса – есенцията. И тази 
есенция на живота е Той. Расо ваи саха – Той е раса. 

Разбира се, Упанишадите съдържат така наречените „велики сентенции”, маха-
вакя. Ако изучавате маха-вакя, те винаги ни поучават за духовната същина, за 
духовната ни идентичност. Но като окончателно заключение можем да вземем това – 
расо ваи саха – Той е раса.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

                                                
100 „Шри Ишопанишад”, Възвание; „Брихадараняка Упанишад” 5.1.1 
101 „Тайттирия Упанишад” 2.7.1 



46. Божествена ориентация 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Веднъж Кришна и Арджуна пътували. Кришна казал: „О, Арджуна! Толкова 

съм жаден! Донеси вода отнякъде.” Докато търсел вода, Арджуна забелязал птици 
да летят насам-натам по посока на река Ямуна. Стигайки там, той видял Ямуна да 
се лее сладостно с чистите си и бистри води. Зърнал и една възрастна белокоса жена, 
която била в транс. Аджуна я обиколил в израз на почит. След известно време, когато 
възвърнала външното си съзнание, той я попитал: „Майко, коя си и защо медитираш 
на това място? Тук няма никой. Какво правиш на брега на река Ямуна?” Жената 
почтително отвърнала: „Аз съм тук от стотици и хиляди години. Искам да бъда гопи 
във Вриндавана и искам да служа на Радха и Кришна да се срещат. Нарада имаше 
добрината да ми даде гопал-мантрата и кама-гаятри. Аз извършвам арадханам чрез 
тези мантри – това е моето съкровено обожание в медитация.” Арджуна се върнал 
при Кришна и Му разказал какво е видял. Тогава Кришна отишъл при старицата и ѝ 
дарил благодатната си милост.  

Това са някои от причините за спускането на Кришна в този свят. Има 
толкова много истории и толкова много причини, че би отнело около десетина дни да 
ги разкажем всичките.”102  

Това бяха причините за спускането на Бог в този свят. В края на предишната 
юга, Кришна е напуснал тази планета, тази равнина на съществуване. Но защо? Само 
по две причини: за да не си тръгне никога от тази планета; и също в надеждата да се 
върне. Как така – тръгва си, за да не си тръгне?!? Тръгва си, за да се върне?! Как да 
разбираме това? 

Той си тръгнал. При много странни обстоятелства – ние не говорим много за 
това, но по много чуден начин Той напуснал тази планета Земя. Тогава как така не си е 
тръгнал? Той си взел почти всичко в духовното небе. Но оставил няколко 
представители тук. Например, оставил тук „Бхагавата Пурана”, считана за директно 
въплъщение на Върховния. В този смисъл тръгнал ли си е? Не си е тръгнал.  

Освен това Той винаги присъства чрез Своето свято име. Мъдрите учители 
казват, че няма разлика между святото име и личността, която то описва. Така че 
докато има и един, който повтаря святото име на Кришна, нима Той някога си е 
тръгвал? Той е тук. Посредством Своето свято име Той присъства. Шрила Шридхара 
Махарадж казва, че в света на звука, Той се проявява като святото име. А как ли се 
показва в света на формите?  

Отговор: Като мурти? 
Свами Тиртха: Правилно! В прекрасните арча-виграха форми. Нима някога си 

е тръгвал? Той присъства винаги. Докато има и един храм, където Го почитат, Той 
присъства винаги. Така че трябва да имаме такова виждане – да долавяме присъствието 
на Всевишния по всякакви възможни начини.  

Илюзия означава дяволска дезориентация. Истинската духовна практика 
означава божествена ориентация. От това се нуждаем – от божествена ориентация, за 
да не губим никога Кришна, да не губим никога усещането и съзнанието за Неговото 
присъствие. Този е начинът да почувстваме, че цялата тази околна среда е свещена. 
Този е начинът дълбоко да проумеем и преживеем, че можем да осветим и храма на 
своето сърце.  

                                                
102 От книгата на Бхактиведанта Нараяна Махарадж 



 
(следва продължение) 

 
 
 

47. Пламъкът на очите ми и водата на сълзите ми 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
В сърцето си ние имаме някои способности – да мислим, да желаем и да 

чувстваме. Така че съкровеността на сърцето ви е тайният храм за най-добрите ви 
мисли, за най-доброто от силата на волята ви и за най-красивата ви обич. Затова моля 
Те, мой Господи, приеми този мандир103 на сърцето и душата ми за Своя обител! Мама 
мана мандире104. Това е нашата програма за този живот – да съградим вътрешния храм 
и да доведем най-добрия обект на обожание.  

Не е ли красиво: „Ще Ти донеса най-прекрасните цветя!” Съществуването на 
цветята е пряко доказателство за съществуването на Бог. Инак би било невъзможно да 
ги има! Без съзидателния творец е невъзможно. Прекрасна форма, цвят и аромат 
наведнъж – при това с дълбок смисъл. Ако дадете цвете на някого, това е директно 
послание. И така „Ще Ти поднеса най-прекрасните цветя!”  

И освен това „Ще Те обожавам с най-деликатното ухание на сандалово дърво.” 
Сандаловото дърво е много ценно. В Южна Индия сандаловите дървета даже са 
заведени под регистър; всяко дърво има номер, за него се грижат, не можете да го 
сечете. Защото трябва да се чака поне 15-20 години, за да произведе сандаловото дърво 
аромата си. Много дълго време е нужно да се създаде есенцията.  

В „Рамаяна” е разказана една много поучителна история за сандаловото дърво. 
Сандаловото дърво от само себе си излъчва аромата си, независимо как се отнасяте с 
него. Дали ще се отнасяте добре или зле – то все ще излъчва същото ухание. Дори 
какво се случва, ако отидете с брадва при някое сандалово дърво? Ако започнете да го 
сечете с брадвата, то обгръща острието със своето благоухание. Значи дори 
насилствена атака да връхлети дървото, то я посреща със същата уханна хармония. 
Затова великите, себеосъзнати светци ги сравняват със сандаловото дърво. Колкото и 
дивашки да се отнасяте с тях, те ще отвръщат по един-единствен начин – ще бъдат 
единствено ваши доброжелатели. Така че „Възлюби врага си” – сандаловото дърво е 
много покорен ученик на Исус Христос. То дарява есенцията си дори на враговете. 
Мисля, че има много какво да научим.  

Затова ароматът, парфюмът на сандаловото дърво е много скъп. Дървесината 
трябва да се нареже на много малки парченца, сетне да се вари и да се дестилира 
есенциалното масло. Истинското сандалово масло е на цената на златото. Затова можем 
да считаме това дърво и неговото масло за есенцията на фауната на планетата Земя – 
това е нещо много, много ценно. И него „аз ще използвам, за да Те обожавам.” 

Но има и още някои изисквания за обожанието. Не само красивите цветя и не 
само есенциалното масло на толкова скъпото сандалово дърво, но „Ти заслужаваш най-
добрата вода и най-добрия огън.” Нашата любов блести в очите ни. Затова „Идвам да 
Те обожавам с пламъка на очите си и с водата на сълзите си. Това са най-
есенциалните неща, които мога да извлека от себе си. Светлината на моите очи – нея 
Ти поднасям! И несекващия извор на моите сълзи – това Ти поднасям.” 
                                                
103 храм 
104 Песен на Бхактивинод Тхакур 



Тези са най-най добрите предмети за обожание. Затова „Независимо дали живея 
или умирам, аз съм Твой безусловен слуга. Дживане-маране гати105 – дали живея или 
умирам, аз съм завинаги свързан с Теб.” И така, ако съградите вътрешния храм за 
обожание в сърцето си, можете да използвате само най-добрите елементи за това 
обожание. 

 
(следва продължение) 
 

 
 

48. Как ще се върне Той? 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2017 вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Парамананда: Бях много силно вдъхновен от двете причини Кришна да 

напусне тази планета. Едната причина беше да си тръгне, за да не си тръгва никога. А 
другата – за да се върне.  

Свами Тиртха: Благодаря ти, че ми напомни, защото това са начините, по които 
Кришна никога не си отива. Макар да се е оттеглил, Той никога не си е тръгнал.  

Но това, което казваш, е много важно – как ще се върне Той, как ще дойде 
отново? Знаем официалния начин – Той ще дойде като юга-аватар в необходимото 
време и ще извърши необходимите неща. Обаче ние имаме нужда от лична среща, от 
рандеву. А тази среща можем да усетим чрез мистерията на святото име.  

Веднъж в Южна Индия бил дъждовният сезон. Това означава пороен дъжд; един 
странник поискал да се скрие от дъжда в изоставен храм. Той бил в руини, но все пак 
имало някакъв покрив, който да го запази от дъжда. Притъмняло, станало късно, когато 
не щеш ли и друг пътник се появил. И вече били двама търсещи подслон от дъжда. 
Като разбрал, че в руините вече има някой, вторият попитал: „Може ли да ме пуснеш 
да се приютя и аз при теб?” Той отвърнал: „Да, разбира се, ела, има достатъчно място! 
Можем да го споделим.” И двамата били садху, странстващи отшелници. Дъждът се 
усилвал, нощта ставала все по-тъмна. Ненадейно изникнал и трети човек, който 
помолил за подслон. Те казали: „Разбира се, ела! Има достатъчно място за трима.” 
После настанала дълбока и тъмна нощ. Чувал се само звукът на дъждовните капки. А 
щом няколко садху се съберат в дъжда, какво могат да правят? Те започнали да 
разговарят за прекрасните и славни качества на Кришна. Единият казал нещо, другият 
добавил, а третият им отвърнал. По този начин прекарвали времето си в мрака, насред 
изоставените руини. Изведнъж обаче се умълчали. Сетне единият рекъл: „Забелязвате 
ли нещо?” Другите отвърнали: „Да, забелязваме. А ти какво усети?” Той казал: 
„Усетих, че не сме сами. Усетих, че не сме само тримата.” „Да, нашият Бог е тук с нас.”  

Така че, нахам васами ваикунтхе/ йогинам хридайе на ча/ мад бхакта ятра 
гаянти/ татра тиштхами нарада106 – “”Аз не съм на Ваикунтха, не съм в сърцата на 
йогите, но всеки път когато Моите предани се събират да прославят качествата Ми, Аз 
несъмнено съм там, о Нарада.”  

И така, как ще дойде Той? Как ще дойде отново? Това е начинът. Ако 
прославяме Всевишния чрез арадханам – вътрешна медитация, или чрез киртанам – 
възпяване на Неговата слава, възпяване на светите Му имена – Той ще дойде. Затова 

                                                
105 Ред от песента „Сакхи-вринде вигяпати” от Нароттам дас Тхакур 
106 „Падма Пурана”, Уттара-кханда 92.21-22 



пеем тази толкова красива молитва: „Кришна, дай ми милостта да служа на Твоите 
имена!”  

Нека се надяваме това да се случи – милостта е с нас, или поне с вас!  
 
 

 
49. Не просто способен, но и отговорен 

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София) 
 

 
Разговаряхме за различните нива на духовни взаимоотношения между 

човешките същества и Всевишния. И забелязахме една стълбица, която ни помага да 
разберем не толкова значимостта, колкото градацията на тези различни отношения. 
Най-напред разбрахме, че трябва да има известна стабилност на съзнанието. Сетне 
разбрахме, че посветеността към Бог следва да се изразява по-активно. Първото ниво е 
по-скоро неутрално или пасивно признаване на Неговото съществуване, докато второто 
е когато даваме своя отклик. Той ни дава живота; аз давам своя живот. Тогава идва 
служенето; когато става все по-стабилно и задълбочено, то се превръща в един вид 
приятелство – по-целокупна любов. По стълбицата от неутралността през подчиненото 
служене достигнахме до равнопоставеното отношение. И имаше намек, че понякога по-
старите приятели, които са малко по-големи от Кришна във Вриндавана, се чувстват 
като доброжелатели или закрилници – тоест започват да се чувстват по-висшестоящи. 
И по този начин достигаме до следващото стъпало в мистерията на 
взаимоотношенията, когато ще говорим за семейните връзки с Върховния – това се 
нарича ватсаля-раса.  

Най-напред трябва да започнем с важността на семейството. Разбира се, 
семейните взаимоотношения са много важни за нас. На практика всички вие живеете в 
семейства или идвате от семейства. Дори аскетите – и те не са донесени от щъркелите. 
И те произхождат от семейства, нали? Затова семейството се счита за ашрам – място 
или жизнено стъпало за духовна практика. Така че това не са просто някакви 
финансови отношения между двама души или пък взаимно привличане между телата, 
но нещо повече – това е духовна връзка. Затова семейството е много важен начин да 
изразим своите човешки чувства и да ни помогне да развием божественото си 
отношение.  

Значимостта на семейството е много дебело подчертана и в самото начало на 
„Гита”. Докато семейните традиции са добре поддържани, всички останали слоеве на 
обществото са много хармонични. Ала нарушена ли е семейната традиция, тогава 
започват да идват много нови, нежелани и не толкова хармонични поколения, от което 
може да последват неволи.  

Какво е вашето мнение, за какво е предназначен семейният живот?  
Отговори: Да поддържа духовността. Съюз за духовно израстване. Грижовно 

отношение. Стабилност. Възможност за служене. Сигурност. 
Свами Тиртха: Много добре. А нещо по-романтично? Сбъдване на мечтите ни? 

Това също е част от надеждите ни поне. Аз чувствам, че семейството е много добро за 
развиване на някои много силни качества. Едни от качествата, които определено трябва 
да развиете когато сте в брачни отношения, са смирение и търпение; а също и 
отговорност. Защото щом сте влезли в тези отношения, не можете да скачате на воля 
навън. Това е отговорност. За да се поддържа една връзка дълго време, практически за 
цял живот, не че вие трябва да търпите партньора си, а той или тя трябва да изтърпят 
вас. Така че без търпение няма да се получи. Също и смирение – защото несъмнено ще 



има ситуации, в които няма друго решение, освен да кажете: „Добре, съжалявам, 
сгреших, вината е моя.” Затова ако приемем, че можем да развием много добри 
качества, и освен това че искаме да се развиваме духовно, тогава независимо дали 
семейните ни отношения са успех или провал, ще е добре и в двата случая. Защото ако 
са успешни, ще можете да развиете добрите качества. Ако са провал, ще разберете, че 
„Това не е моят път”. Тогава можете да развиете други добри качества, като например 
отречение, свобода, независимост, посветеност към Бог. Така че и в двата случая е 
добре. Или вървите по правритти – позитивния, успешен път, или по нивритти и 
тогава виждате: „Съжалявам, не става” и продължавате нататък.  

Освен това семейството е място за контролиране на една телесна функция - 
сексуалността. В началото на живота си човешките същества обикновено са 
незасегнати, неповлияни от сексуалния импулс – поне не много. Впоследствие, на 
определени житейски етапи, когато сте на двадесет, не можете да си представите 
живота без романтика, когато тази сила започне да се проявява в живота ви. Така че 
биологичната зрялост настъпва в късните фази на пубертета, но обществената зрялост 
идва малко по-нататък – когато имаш не само способността, но и отговорността. А 
особено за мъжете, формирането на характера – като мъжка фигура, като истински 
нравствено стабилен човек – настъпва в късните двадесет години.  

Семейството е много добро изобретение, така да се каже, на обществената 
структура. Защото заради известни биологични фактори, размножаването при хората е 
доста сложно. Лесно е да се направи дете, но е трудно да се запази, да се отгледа. 
Знаете, някои други видове от животинското царство също са си много верни един на 
друг. За хората също се препоръчва да са си верни, защото по този начин можете да 
защитавате децата си по-добре, можете да им осигурите закрила. Да намерите 
партньора си в живота не означава просто да контролирате сексуалния си импулс, но 
също да поддържате мистерията на живота под формата на своите деца и да се грижите 
за тях. Така че зависи от качеството на различните аспекти в живота какво виждаме.  

 
(следва продължение) 

 
 

 
50. Защо не помислите за техните права? 

(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Дълго време считах, че хората трябва да се присъединяват единствено към 

духовната традиция, към сампрадаята. После, когато някои от младите предани 
започнаха да се женят, видях, че те се присъединяват към друга традиция – семейната 
традиция. Тогава незабавно получаваха всички блага на тази традиция – започват да 
валят подаръци, някой започва да се грижи за дома им, идват пари. И разбира се, 
всички са много доволни, че „Ето, и някой друг живее по нашия начин”. Тогава 
проумях, че това всъщност е много хубаво. Защото означава, че ви спохождат всички 
благословии на тази семейна традиция, стига да следвате правилата ѝ. Естествено е да 
се стремим да споделяме това, което имаме, да се стараем да поддържаме традицията, 
на която принадлежим – това е хубаво. А ако съумеем да обединим ползите и от двете 
традиции – да задоволяваме житейските нужди в семейството, а също да осигуряваме и 
духовни блага, идващи от духовната сампрадая – мисля, че това е най-добрата 
комбинация.  



Повечето от хората живеят във взаимоотношения. Защото ние, хората, сме 
социални същества. Чудех се защо е така? Защо изпитваме нужда да имаме някой край 
себе си? Нуждаем се от партньор – защо е така? Тогава разбрах, че това има своята 
основа във философията. Изначално, като души от духа, ние принадлежим на някого. 
Не си летим просто така самички насред необятната вселена. Ние принадлежим някому 
– това означава, че поначало имаме взаимовръзка, взаимоотношения. Ние принадлежим 
на Бога. А на този материален план сме забравили за тази вечна връзка и тук можем да 
получим само заместител. Именно затова се стремим да намерим партньор. Ако искате 
да си намерите някаква компания, не забравяйте за тази страна – че изначално имате 
тази склонност, това привличане, и затова търсите някаква връзка тук.  

Затова изглежда малко необичайно, когато някой не е женен. Като стар ерген 
или стара мома. Или пък монах – о, това е съвсем необичайно. Нещо странно, нещо 
различно. Пък и аскетизмът „не е” кой знае колко стара традиция – едва на няколко 
хиляди години е.  

Но семейството се състои от определени участници: баща, майка и деца. В 
днешно време понякога са: баща, баща и деца; или майка, майка и деца. Защото днес 
хората говорят за своите права: „Аз имам правото да избирам!” Ами децата? Те имат ли 
някакви права да изберат комбинацията баща-баща или майка-майка? Защо не 
помислите за техните права, а? Щом сте за свободата на избора, щом сте за „правото” 
да избирате своята сексуална ориентация, защо не осигурявате същите права и на 
децата, които не могат да избират, а са зависими от вас? Този аргумент е фалшив! Той е 
погрешен. Аргументът е фалшив – не говорим се сексуалната ориентация, защото тя си 
е нещо лично. Но аргументът е неправилен.  

Тази единица, семейството като единица, има различни функции. То е една 
малка общност, можем да кажем санга. Биологичната функция е размножаването – това 
е очевидно. Социалната функция е да осигури стабилност и спокойствие в обществото. 
Индивидуалният принос на този ашрам е, че можете да развивате своя характер. 
Семейството също е и място за обмяна на обич – топлотата на дома. Така че това не е 
просто къща, това е дом – усещането е съвсем различно. Семейството служи за 
развиване на тези любящи взаимоотношения. А на по-висшето духовно ниво – да си 
помагаме един на друг по духовния път. И в края на краищата да виждаме съпруга или 
съпругата си като изпратени ни от Бога – да развием такава визия, да съумяваме да 
виждаме представители на божественото в непосредствения си семеен кръг. Да виждам 
бог в своя съпруг – кой може да стори това, кой може да има такова виждане? Само 
една богиня. Така че ако искате да виждате богове в съпрузите си, моля ви, добийте 
качествата на богини. Не очаквайте първо от тях да станат богове, а след това да 
признаете качествата им. Не, развивайте себе си; пък сетне е лесно.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

51. Бог-отец и Бог-син 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Ако разгледаме различните семейни отношения в духовността, обикновено 

виждаме, че хората, особено в християнството, имат разбиране за Бога като Отец. 
Тогава по естествен начин ние сме в подчинена позиция; Той е бащата, а ние сме 



блудните синове и дъщери. Ала понякога можем да развием разбирането и за друг тип 
семейни връзки – когато Бог не е само в ролята на баща, но приема и други роли. 
Например, можете да развиете настроение, в което да чувствате, че Бог е ваш син. 
Както бе казано – това е когато преданият развива съзнание на висшестоящ.  

Но нека разгледаме първото настроение – когато чувстваш Господ като свой 
баща. Прадюмна е добър образец за това. Прадюмна е синът на Кришна и неговото 
отношение е описано много красиво. Казва се: „Той никога не разговарял с баща си в 
повишен тон. Едва си отварял устата – бил толкова почтителен. Дори не показвал, че 
лицето му е цялото обляно в сълзи; гледал единствено в лотосовите нозе на Кришна. 
Незабавно изпълнявал с послушание задълженията си, приемайки всички задачи като 
нектарни занимания. А ако Кришна не се съгласявал по дадени теми, той ги отхвърлял 
като отрова, дори да били сладки като нектар.”  

Примерът на Прадюмна разкрива неговото настроение и уважение към Кришна 
като баща – мисля, че е голям образец. Кришна имал много синове, тъй като бил женен 
за всички тези съпруги в Дварака и от всяка от тях имал по десет сина. Когато тези 
синове видели, че Кришна се завръща в Дварака, такъв екстаз ги обземал, че започвали 
да правят какви ли не грешки. Знаете, когато сте превъзбудени, губите самообладание; 
същото се случвало и с тях.  

Какви са признаците на такова едно отношение на послушен син? Да изразяваш 
уважение, да се покланяш, да си винаги много кротък и смирен; да си покорен, готов да 
приемеш всички наставления; те дори се владеели да не се смеят или кашлят пред 
Кришна. Толкова били почтителни. И също така не обсъждали личните дела на 
Кришна. Как тогава ние искаме да говорим за раса-лила? Къде е преди това пълното 
уважение? Къде е дълбокото покорство? Значи, може би имаме какви още качества да 
развием, преди да навлизаме в личните теми.  

Това е един мъничък аспект – когато приемаме Кришна, или Върховния Бог, 
като баща. Но често четем или слушаме за другата страна на семейните 
взаимоотношения – когато Майка Яшода и Нанда Баба играят ролята на майка и баща. 
В предишната степен преданият се обръща към Кришна по много почтителен начин, 
ала когато Кришна идва като дете, това е дори още по-привлекателно. Естествено е ние 
да се чувстваме подчинени, но е толкова хубаво, че Той е готов да дойде като 
подчинен. Как е възможно това? Защото Нанда и Яшода изпитват такава завладяваща 
любов, че дори Кришна не може да устои.  

И така, една концепция в семейните отношения е Богът-отец. А тук се натъкваме 
на противоположната концепция – Богът-син. Единият начин е да извършиш всички 
отречения и да кажеш всички молитви, та да дойде Кришна като член от семейството 
ти. Това са или много чисти души, или вечни придружители на Бога. Другият начин е 
да развием подобно съзнание, подобно отношение, и да ценим настроението, в което 
можем да се отнасяме към Кришна като към любим син. Този вид култивиране е по-
благоприятен – да изпитваме това настроение, отколкото да имаме тъй наречената 
„кръвна връзка”. А това настроение е специална благословия или от Кришна, или от 
някой чист предан. Обаче за да се развие напълно това настроение и да получи отклик 
от Бога е необходимо пълно, цялостно пречистване.  

 
(следва продължение) 
 

 
 



52. Всеотдайната родителска любов  
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2017 сутрин, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Какви са признаците на родителското отношение? Първият е пущи – 

подхранване, когато храните Кришна. Той може да взима мляко от майка си, обаче това 
не Му е достатъчно. Иска повече, краде и масло. Защото млякото е животът, а маслото 
е любовта. Затова Той не се удовлетворява само с едното, нуждае се и от другото. И не 
Му стига само това, което е заделено за Него, но иска и онова, което се стремите да 
запазите за себе си. Ето защо краде. Ходи и при съседите да задига и тяхното масло. 
Тогава възрастните гопи отиват при майка Яшода да се възмущават: „Синът ти е твърде 
палав! Краде ни маслото! Трябва да направиш нещо. Нямате достатъчно масло у дома 
ли?” „Не, имаме много! И Той знае, че го пазим за Него.” Обаче Той не се задоволява с 
това, което е запазено за Него – иска което сме запазили за себе си. Ала не можете да 
запазите нищо за себе си. Маканчор ще дойде и ще отнесе запаса ви. 

И така, това пущи, храненето, подхранването е много естествено и сладостно 
чувство. Майката винаги е щастлива, ако може да нахрани детето си. Има само една 
личност, която е дори още по-щастлива – бабата. Веднъж Гурудев каза на един бхакта: 
„О, когато ти си сготвил, храната все едно е сготвена от две баби!” Така че това е още 
по-високата степен на майчината любов и на силата ѝ да храни. Това ни е познато и 
тук, на Земята: като идете при баба си, кой е първият ѝ въпрос? „Гладен ли си?” Така че 
пущи – да храниш, да се грижиш – е нещо естествено.  

Второто е чувството, че искаш да защитаваш Кришна. Помните, разказано е 
колко много неща все се случват на Кришна, и затова Майка Яшода се страхува. Затова 
обгражда тялото Му с всякакви заклинания и защитни магически формули. Понеже 
знае, че Божиите имена пазят, тя слага различни имена по различните части от тялото 
на Кришна – за да Го предпази от опасност. Украсява Кришна с няса-мантрите, 
докосвайки тялото Му. А също друг очарователен случай: когато Той повдига хълма 
Говардхана, най-напред възрастните гопали са омаяни, но по-сетне се осъзнават: „Ами 
ако е прекалено тежък? Такова малко момче да повдигне цял хълм – сигурно много Му 
тежи, нека Му помогнем!” И го подпрели с тояжките си.  

Да кажем, че това са естествени функции. Но има и още една – взаимното 
щастие. Нанда Махарадж много обича сина си. Той е много запленен, когато Кришна 
му донася чапалите, чехлите. Това е признак на най-голямо уважение – да донесеш на 
някого чехлите. Тогава Нанда Баба взима своя син в скута си, прегръща го и помирисва 
главата Му. Забелязвали ли сте това – хората имат тази естествена склонност: когато 
прегръщат дете, особено малко детенце, по естествен начин си врат носа в главицата 
му. Подсъзнателно присъства тази любяща, нежна връзка. Много хубав, деликатен 
аромат има там – особено у бебетата; те обикновено миришат на мляко, обаче това не е 
мирисът на млякото. Всъщност там можете да усетите уханието на коронната чакра на 
чистото дете.  

Но знаете, майчината и бащината любов заслепяват. Толкова често се случва. 
Когато Баларам казал: „Кришна яде пръст.” Майка Яшода рекла: „О, пръст ли си ял? Я 
си покажи устата!” Тогава грандиозно видение се разкрило пред нея. Кришна отворил 
уста и Яшода видяла вътре цялата вселена, всички стихии, всички богове, всичко; 
видяла дори себе си как наднича в устата на Кришна. Помислила си: „Не, това е 
прекалено!” Тогава за щастие котката бутнала гърнето с мляко и Майка Яшода дошла 
на себе си. Тя затворила очи: „Не, това е невъзможно!” А когато ги отворила, отново 
видяла пред нея да стои просто мъничкият ѝ син.  Ако сте в това настроение, ще искате 



да се отървете от божественото видение. Няма да ви е нужен прабху-даршан107, 
нуждаете се от своя син в живота си.  

И така, ватсаля-бхава, родителското настроение, е взаимоотношение, една от 
основните раси. И досущ като в човешките връзки това е много всеотдайно отношение, 
същото е и в божествените връзки – Майка Яшода може да понесе всичко.  

Също не бива да забравяме, че в тази градация на различните отношения, всяко 
следващо съдържа в себе си предишните. Например, в служенето се включва 
устойчивото съзнание на неутралността. В приятелството ще откриете и служене. А 
всички тези различни характеристики и аспекти на взаимоотношения участват във 
ватсаля – грижовност, служене и т.н.  

И накрая, личната реализация на един предан: веднъж Гурудев разказа какво бе 
видял в Навадвип, в ашрама на Шридхара Махарадж. Там имало една възрастна двойка 
и Гурудев ги попитал: „Моля ви, кажете нещо за себе си?” Те рекли: „О, когато 
разбрахме, че можем да влезем в такава близка връзка с Всевишния, че Той да ни стане 
като син, че можем да се почувстваме като баща и майка, ние решихме: това е нашето 
място!” Виждате, всеки се вдъхновява от определено отношение, от определено 
настроение – затова моля ви, стремете се да откриете своето.  

 
 
 
 

 
 
 

                                                
107 Прабху-даршан – да видиш Бога 


