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Петъчни издания 
 

1. Да изразиш накратко същината е красноречие 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
 

Разбрахме, че трябва да осъществим в живота си две природни сравнения. Ако 
искате да се пречистите, трябва да прилагате божественото знание в живота си – да 
изгорите пакета на своята карма, на всичко онова, което сте натрупали в течение на 
животите. Трябва да сте като огън в тръстиката, пламтящ с бързина, лекота и сила. А 
другото природно сравнение е да сте толкова чисти като лотосов лист, така че никаква 
нова карма да не прилепва към вас. За да постигнем това, трябва да прилагаме науката 
на действието. Съгласихме се, че всички искаме да бъдем чисти души – а това означава 
единствено да се завърнем към извора си. Не се налага да постигате нищо свръх-
необикновено, то вече ви е дадено. Следващият стих гласи:  

„Йогите, изоставили привързаността, действат с тялото, ума, 
интелигентността и дори със сетивата си единствено с цел да се пречистят.”1 

Това е много силен стих, защото описва йоги в съвсем неочаквана позиция – активен 
йоги. Не пасивен човек, скрит в някоя хималайска пещера, дълбоко вглъбен в своята 
медитация, а нов тип йоги - активен. Разбрали сме от традицията, че действието ще 
доведе до последствие. Но тук се описва свят човек, който е активен, ала при все това 
най-вероятно не го спохождат никакви лоши реакции.  

Ако искате да станете свят човек, имате различни опции. Можете да станете 
героичен актьор, вървящ по пътя на славните постъпки - досущ като рицарите от 
средните векове, които винаги се сражават за божествената истина; а междувременно 
пишат любовна поезия за възлюбената принцеса. Такива са били двете им занимания. 
Те практически се сражавали с всекиго, но сърцата им били много поетични – нежни 
любовници с меч в ръка. Така че това е едната опция – можете да станете трубадур.  

Ако не сте в състояние да вдигнете с една ръка този тежък меч или нямате поетични 
способности, тогава имате друга възможност – може да станете факир. Той не борави с 
меч и чувства, той борави с мънички парчета метал - пирони. Има легло от пирони и 
изтезава тялото си, за да постигне окончателна власт над него. Но да имаш легло от 
пирони понякога е малко опасно. Имах приятел, който имаше легло от пирони и 
нямаше проблем докато той си лежеше на него. Но когато не го използваше, покриваше 
го внимателно с одеало, съвсем като нормално легло. Само че над леглото имаше рафт; 
веднъж майка му дошла да вземе една книга от рафта и стъпила на леглото… Така че в 
тази епоха да имаш бодливо легло си е малко опасно.  

И така, ако пътят на меча и пътят на пирона не са за вас, тогава имате друга опция – 
да станете философ на Веданта. Веда означава знание; анта означава краят на нещо, 
или върхът на нещо. Така че Веданта е венецът на знанието. Да станете философ върху 
Веданта – това е взискателна задача. Най-напред трябва да научите перфектно 
санскрит. Тук някой говори ли санскрит дори на базово ниво? Второ: трябва да 
намерите човек, който да ви учи. Някой познава ли човек, който е напълно запознат с 
философията Веданта? И накрая трябва да квалифицирате самите себе си да 
придобиете това знание. А мога да ви кажа, това знание е сложно. Най-важните 
писания на Веданта са два вида: единият е литературата на Упанишадите. Упанишад 
означава тайно учение. Упанишадите се категоризират в четири различни вида според 
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четирите Веди – всички Веди имат свои Упанишади. Това е доста сложна литература 
тъй като е комплицирано теоретично, философско изследване; и освен това използва 
езика на символиката. Така че ако не знаете ключа за дешифриране на тези символи, ще 
приключите в объркване. Има минимум сто и осем основни Упанишади. Някои са 
дълги, други кратки; за късмет Упанишадът за ваишнавите е сравнително кратък. 
Понеже бхактите са все заети със своето служене, готвят, правят пуджа, мантруват си 
кръговете – не могат да отделят твърде много време за сложно аналитично изучаване. 
Затова нашият Упанишад е кратък. Да се говори за най-висшата истина накратко – това 
се нарича красноречие. Да изразиш накратко същината е красноречие. Затова нашето 
тайно учение е кратко. Има един въпрос: „Кой е най-добрият начин за постигане на 
съвършенство в тази епоха?” И има един отговор: “Харе Кришна Харе Кришна Кришна 
Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе”. Повтаряйки тези 
шестнадесет думи, можете да постигнете съвършенство много бързо в тази епоха. Това 
е тайното учение.2  

И след това различните учения на по-кратките и по-дългите Упанишади са 
събрани в една сутра. Сутра означава „нишка”. Сутрата е като есенциална колекция 
от основните учения, а специално тази сутра се нарича „Веданта Сутра” или същината 
на Веданта философията. В нея има 555 сутри. Тя отново е много сложна. Така че има 
известни трудности с този тип познание.  

И така, ако нито пътят на меча, нито пътят на пирона, нито пътят на това сложно 
знание не чувствате, че е за вас, тогава все още имате и друга възможност. А именно да 
опитвате да практикувате предано служене. То е отвъд сухото теоретично знание; 
отвъд телесните изтезания; отвъд дори героичните постъпки. Тъй като целта му е 
любящото служене към Бога. 

 
 
 

2. Гонене на вятъра 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
 

Кришна описва какво е предпочитанието Му изсред йогите. Той казва: „Сред 
всички различни видове най Ми е скъп този, който е свързан с Мен в преданост”3. 
Затова един йоги трябва да e пример за останалите. Да изоставя привързаностите – това 
е една основна характеристика на йоги. Не става въпрос дали притежава или не 
притежава нещо; въпросът е дали е привързан или не. Може да имате всички неща на 
света; не сте ли привързани сте свободни. А може да нямате нищичко, но ако сте 
изпълнени с желания, това означава, че сте привързани.  

Веднъж бхактите попитаха един просяк в Индия: „Какъв късметлия си, нямаш 
никакви материални притежания. Защо не се присъединиш към нас?” А той отвърна: 
„Невъзможно! Вярно е, че сега не притежавам нищичко, но ако тръгна с вас, никога 
няма шанс да имам каквото и да било!” Виждате, дали имаш или нямаш – не това е 
квалификацията. Но тук е споменато: „бъди непривързан”- това е действителната 
квалификация, защото тогава си свободен. „Такъв йоги, който е свободен от 
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привързаност, ще действа с тялото, ума, интелигентността и сетивата си 
единствено с цел да се пречисти.”4  

Това е много позитивен тип заетост. Каквото ни е дадено под формата на тялото 
ни, на нашите таланти – можем да го свържем със служенето към Бога. Ала не е 
достатъчно просто да извършваме дадени дейности; трябва да добавим едно специално 
качество, което се нарича посветеност. То ще придаде съвсем различен израз на живота 
ни. И ако целта ни е пречистване, тогава можем да използваме на практика всички 
способности, с които разполагаме, за да постигнем тази цел. Например, ние не 
препоръчваме хората да стават факири. Не казваме: „Недейте да ядете!” Защото това е 
истинско изискване към аскетите: „Недейте да ядете!” Не, ние имаме съвсем лека 
версия: „Недейте да ядете месо”. Тъй като ако влагате в тялото си свободна от карма 
енергия, съзнанието ви също рано или късно ще се освободи от карма. Така можете да 
ползвате хранителните си навици като духовна практика. Това е много важно. По колко 
пъти се храните на ден – без да броим чипса и какво ли още не междувременно? Два-
три пъти, нали? А по колко пъти медитирате на ден? Обикновено хората трудно 
намират време за някаква духовна практика: „О, толкова съм зает!” Не е ли така? 
Бъдете реалисти. Всъщност, медитирайки работим за истинското си благо; а 
занимавайки се с какви ли не материални, светски дела, в действителност просто гоним 
вятъра.  

Не бих казал „прекратете дейностите”, тъй като се съгласихме, че йоги трябва да 
е активен. Но бъдете активни в правилния смисъл. Свързвайте всичките си действия с 
някакъв вид посветеност, с някакво призоваване на божествени сили, с някакво 
настроение на служене. Следвайте някакви правила дори в простичките ежедневни 
действия. Поднасяйте саттвичната си храна на Бога, казвайте молитва преди да 
започнете да се храните. Сутрин стремете се да намирате малко време за медитация или 
пуджа. Следвайте правилата за физическо и умствено пречистване. Защото чистотата е 
близо до божествеността. Има известни правила, които биха подпомогнали вашата 
трансформация. И малко по малко по този начин можем да превърнем дните си в 
божествени дни. Постъпките ви ще бъдат овладени, знанията ви ще бъдат овладени, 
речта ви ще бъде овладяна. И не си мислете, че чрез овладяване, овладяване, 
овладяване ще станете суховат, некрасив човек. Не, онзи, който се владее напълно е 
привлекателен. Защо? Защото енергията му е съсредоточена. И както говорихме, той 
обича всички и всички го обичат. Това е само въпрос на време. Но ако сте чиста душа, 
рано или късно ще се случи.  

Това е начинът да вложите всичките си телесни, умствени, практически и 
теоретически способности в божествено служене. И тогава е възможно да постигнете 
много специална и достойна позиция - освобождение. Освобождение от оковите на 
материалното битие. За да се случи това не се налага да умирате. Не бих казал, че е 
лесно да постигнете освобождение ако умрете – не е лесно – но все пак много хора си 
мислят: „Сега ще си дам малко време. Като дойде смъртта, тя ще ме освободи.” Не, не е 
нужно да чакате до смъртта. Защото ако умрете за греховете, за неправилните действия, 
тогава без да напускате тялото си можете да се родите наново. Постигането на такъв 
тип съвършенство се нарича дживан мукта – освободен приживе. Това означава, че се 
е случила много специална трансформация. С всички различни способности на 
съществото си сте свързани и заети в божествено служене. 

„Неотклонно посветената душа постига истински покой, защото поднася 
резултата на всичките си дела на Мен; докато онзи, който не е в единение с 
Божественото и е алчен за плодовете на своя труд, се оплита.”5 
                                                
4 „Бхагавад Гита” 5.11 
5 „Бхагавад Гита”  5.12 
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И така, умиротворението е признак за духовно постижение. И не става дума за 
някакъв пасивен покой, а за активно умиротворение. Затова най-висшата заетост за 
душите, за нас, човешките същества, по някакъв начин е божественото служене. То е 
изначалната функция на душата; ако се заемем с такъв вид служене, в него няма да има 
нищо ново за нас, просто ще съживим изначалната си природа и задължение. Това е 
начинът да се завърнем у дома, при извора на цялото битие. И е още един аспект на 
изкуството на действието. Духовна култура означава в хармония с божественото.  
 

 
 

3. Първо знаещ, а сетне невинен като дете 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
Въпрос: Бих искала да попитам дали чистият човек съзнава своята чистота или 

обратното – смята се за пропаднал?  
Свами Тиртха: Във „Веданта Сутра” се казва: „Ако искаш да станеш съвършен, 

първо трябва да станеш знаещ, а след това да станеш като дете”. Така че напълно 
реализираният човек трябва да стигне до това ниво – той има знания, но те са като фон.  
Ала да действа волно и невинно като дете. А децата, мисля, никога не искат да се 
доказват. Разбира се, искат да спечелят вниманието ви, но се отдават целите. Нямат 
никаква задна мисъл: „Дай ми веднага! Не утре, не по-късно - сега! Искам твоята 
прегръдка сега!” Така че те се отдават без остатък – не играят роли, нямат скрити 
мотиви. Затова трябва да сме внимателни към светците, които са на това ниво. Не бива 
да ги наричаме вдетинени, а в пълнота да оценяваме нивото им на реализация и техния 
подход към Бога. 

Можем да дадем хиляди примери, но нека цитирам само един, който говори 
вместо хиляди. Става дума за Рагхунатх дас Госвами, който не само е факир, не само е 
героичен актьор и поет, божествен трубадур, но е изпълнен със знание, а освен това е и 
съвършен предан. Такъв трябва да бъде нашият герой – обединяващ всички различни 
характеристики на устремения към пречистване и съвършенство човек. Обаче недейте 
да имитирате неговите практики. Почитайте ги като недостижим, висок идеал. Веднъж 
той казал: „В търсене на абсолютното съвършенство по някакъв начин прекарвах дните 
си досега. Но стига вече, край! Кой се интересува вече от това вечно съвършенство? 
Кой може още да чака? Без милостта на Радхарани аз не издържам и миг!” Само си 
представете някой да рече: „О, по някакъв начин прекарвах времето си в търсене на 
абсолютното съвършенство, но с това вече се свърши, вече имам по-добро занимание, 
за което не мога да чакам дори и миг. Без милостта на Богинята на предаността не 
издържам и миг!”  

Така че най-общо казано, истински великите, дори да осъзнават позицията си, 
всъщност не се интересуват от никаква позиция. Защото едно дете не желае да доказва 
себе си. Един истински съвършен светец би следвало да се отдава по такъв чист, 
интензивен, невинен начин.  

Но това си е тяхна работа – как те живеят живота си. Нашата работа е как ние да 
изживеем своя. Повечето от нас са преди постигането на това невинно, детско ниво. На 
практика сме дори преди постигане нивото и на знанието. Така че и двете постижения 
ни чакат. Затова да се повтаря формулата не е достатъчно. „Знаем, че великите не се 
обявяват за велики. Затова и аз няма да обявявам, че съм велик. Обаче тогава хората ще 
си рекат, че съм велик. Така рано или късно и аз ще повярвам, че съм велик.” Ала 
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разбирате номера на мая тук. Докато подобни неща ни интересуват, това издава не кой 
знае колко високо ниво.  

В същото време трябва да сме реалисти, да познаваме способностите си, 
постиженията си. Както веднъж падишахът искал да има в двора си човек, който винаги 
да му казва „да”. Явили се много кандидати: „Да, това е добра, стабилна служба! Може 
би мога да я заема.” Така, когато някой човек влизал, падишахът казвал: „О, ти ми 
изглеждаш сериозен кандидат!” а човекът отвръщал: „Да, аз съм сериозен кандидат.” 
Но тогава падишахът казвал: „Все пак може би не. Съмнявам се, че си достатъчно 
добър.” А човекът възразявал: „Не, не, аз съм добър кандидат!” „Вън!” Стотици дошли 
със същия начин на мислене – искали да се докажат, забравяйки за каква служба 
всъщност кандидатстват – а именно да казват „да”. Накрая дошъл един последен човек. 
Падишахът отново казал: „О, ти изглеждаш подходящ кандидат!” А той отвърнал: „Да, 
подходящ кандидат към”. Тогава падишахът казал: „Не, съмнявам се, че можеш да се 
справиш.” А той рекъл: „Да, и аз се съмнявам, че мога да се справя.” Падишахът пак 
казал: „Не, не, може би все пак имаш шанс да се справиш както трябва.” А човекът 
отвърнал: „Да, така е, имам шанс.” 

Разбирате ли, докато се доказваме, всъщност се дисквалифицираме. Затова 
понякога учителят пита, когато прекалено много искате да се доказвате или когато 
спорите по някакви въпроси: „Ти винаги ли ми казваш „не?” Какво ще отвърнете?  

Отговор: Да. 
Свами Тиртха: Може би, или: „Не знам, Гурудев! Харе Кришна!” Дали ще 

кажеш „да” или „не” – каквото и да направиш, все ще е погрешно. Затова понякога е 
по-добре да си замълчим пред духовния учител, вместо все да си даваме мнението.  

  
(следва продължение) 

 

 
 

4. Незаинтересован от чуждото мнение 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Нека ви разкажа една история, истинска случка. Веднъж чествахме някакъв 

празник в Маяпур – това е рожденото място на Махапрабху. Там срещнах мой по-
старши приятел, много добър духовен брат на моя Гурудев, дълбоко свързан с него. Не 
щеш ли той каза: „Искаш ли да се срещнеш с един сахаджия?” Знаете, сахаджия – това 
е нещо като най-опасен еретик, имитатор. Бях леко шокиран, но казах: „Да!” Тогава 
поехме из мъничките улички. Обичайният пейзаж в това толкова изолирано свято 
място в Индия е полуразрушени сгради, дори храмовете изглеждат необичайно. 
Настроението е доста лежерно – никой не критикува, никой не обръща обръща 
внимание на външните формалности. Сетне свърнахме от главния път и изведнъж 
влязохме във вълшебна градина. Всичко вътре е красиво; навън – боклуци и руини, а 
вътре – смарагдова зеленина. Много красиви храсти, подстригани в изящни форми. 
Атмосферата е умиротворена, а в средата на вълшебната градина се издига прекрасен 
павилион. Всичко е чисто – онези, които са посещавали Индия, знаят какво означава 
това. Всичко е толкова необичайно и толкова красиво. Имаше и един слуга, който също 
си вършеше спокойно работата. Трябваше да изчакаме няколко минутки и накрая 
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нашият човек дойде. Мъж с красиви дрехи, с красиви коси. Излъчването му беше много 
деликатно и чувствително. Моят по-възрастен приятел, Шрила Трипурари Махарадж, 
го познаваше отдавна. Започнаха да разговарят като стари познати, човекът разказваше 
с какво се занимава – че превежда някои важни книги на английски. Така всичко 
изглеждаше съвсем наред. Ала накрая той попита: „Кажете ми, наистина ли ме считат 
за сахаджия?” Тогава Трипурари Махарадж се опита да го успокои. Но когато се 
сбогувахме и си тръгнахме, той ми каза: „Виждаш ли, той не е там! Не е на 
реализираното ниво. Защото все още го интересува мнението на останалите – дали го 
смятат за такъв или онакъв.” Ако си съвършен, хич не ти и пука дали хората те считат 
за голям светец, или за голям мошеник. Ти сам трябва да теглиш чертата в живота си. 
Не е важно мнението на околните, нито образа, който си изградил за себе си. Както 
човекът, който казвал „да” винаги се съгласявал: „ами да, такъв съм”, така и истински 
съвършеният човек приема: „Да, такъв съм”. Славно ли е да станеш човек, който винаги 
казва „да” на духовния си учител?  

Отговор: Да.  
Свами Тиртха: О! Но внимавайте, когато духовният ви учител започне да ви 

възхвалява: „Скъпи мой, какъв късметлия съм да те имам в моята група!” „Да, Гурудев! 
Голям късметлия си.” „О, скъпи мой, ти си като ангел-спасител за мен!“ „Така е, 
Гурудев!” Така че внимавайте, дали винаги искате да казвате „да” или не.  

Но никога няма как да знаете какво е мнението на вашия доброжелател за вас. 
Може да си мислите: „О, моят учител не ми обърна внимание ни веднъж през целия ми 
живот. Аз винаги месех чапати в кухнята, докато той разговаряше с братята ми, а не с 
мен!” Но ако можехте да нададете ухо в стаята и да чуете техния разговор: „Това 
момче, което прави чапатите, е толкова добро! То е най-свидният ми бхакта!” Така че 
никога не можем да знаем какво е отношението на наставниците ни към нас.  

Същото е и с Кришна – няма как да знаете кой Му е най-скъп. Невъзможно е! 
Затова трябва да се отнасяме към всички много добре. Понеже не можем да знаем кой е 
избраникът на Кришна. Това е много важно – няма как да знаем кой е скъп на Бога. А 
Той не е дошъл за високопоставените свещенослужители, не. Той идва за клетниците. 

 
 
 

5.”След мен!” или „Напред!” 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

  
 

Въпрос на Харилила: Чувала съм, че ако искаш да постигнеш нещо, трябва да 
помагаш на другите да постигат същото. Това важи в материалната сфера, а се надявам 
и в духовната. По духовния път човек иска да върви напред и да помага на другите да 
вървят напред, за да бъде облагодетелстван от това, че им помага. Но тъй като самият 
той не е съвършен, какво всъщност може да им даде, без да ги замърси? Казахте, че ако 
някой не е съвършен, той не може да дари съвършенство на другите. Ако сам не е чист, 
какво е способен да им даде? Какво от духовния си път можем да дадем на останалите, 
за да ги облагодетелстваме, както и себе си? 

Свами Тиртха: Може би ние не можем да дадем съвършенство на другите, но 
Кришна може. И дори самият аз да съм ограничен, моят учител и ученическата 
приемственост парампара не са ограничени. Така че ако има някакъв проблем в 
системата – което е възможно да се случи – по-висшите наставници ще се намесят и ще 
помогнат.  
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Затова трябва да сме внимателни когато избираме своите герои. Да сме бдителни 
и искрено да търсим най-възвишения пример. И трябва да осъзнаваме какво можем да 
научим от даден човек. Ако се посветите на някаква глупост, ще получите глупост. Но 
една дефиниция за бхакти-йога е да се изолираш от глупостта. Съществува божествена 
йерархия – може аз да съм съвсем незначителна частичка от тази структура, но 
посланието е вярно. Може да не съм постигнал напълно, може да не съм в светлината, 
така да се каже, да нямам цялостна реализация, но ако знам посоката и кажа на другите: 
„Ето го пътят!” – това е практическа помощ.  

Ала отново, трябва да сме внимателни, а и да сме късметлии. Защото един 
истински водач на ескадрон би викнал: „След мен!” Докато големите генерали седят в 
своите защитни ограждения и казват: „Вървете напред!” Така че подбирайте правилно.  

Да се служи на другите, да им се помага в техния духовен живот – това е много 
славно служене. Най-голямо удовлетворение носи да виждаш напредъка на останалите. 
Може да не чувствам голям напредък у себе си, но ако виждам колко по-преизпълнен е 
станал животът на някой друг благодарение на духовната практика, това може да 
донесе успокоение на сърцето ми. Затова трябва издъно да изучаваме философията, за 
да проумеем цялата тази система, а освен това трябва да практикуваме по много 
фокусиран начин. И основно говорете за своите реализации. Това е пътят да се избегне 
фанатизма: изучавайте в дълбочина, но говорете от собствените си реализации, от 
онова, което вече сте придобили.  

Обаче трябва да знаете посоката. Съвършенството съществува, съществува 
Върховният Бог, изворът на всичко, където можем да се завърнем, а разполагаме и с 
процеса за постигане на духовните ни идеали. Така че, просто е. Ето я целта, ето го 
пътят, а ето ви и вас. Сглобете цялата тази структура. 

 

 
 

6. Бунтовникът отвътре 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
 
Въпрос: Най-напред искам да се извиня за въпроса пред учителя и пред 

слушателите. Искам да попитам дали злото съществува? Съществува ли личност като 
архи-дявол, Сатана? И в божествената сфера има ли такова противопоставяне между 
добро и зло, или то съществува само в човешкия свят, тук на Земята? 

Свами Тиртха: Въпросът е съвсем подобаващ, не се извинявайте. Но дявол в 
класическия, така да се каже християнски смисъл, не съществува. Дяволът не е отвън, 
този дяволски манталитет живее вътре в нас. Защото кой е дяволът – бунтовник срещу 
божествения порядък. Ние сме тези бунтовници, които не са приели условията на Бога. 
И Той е казал: „Добре, може да си имате собственото мнение, но го упражнявайте ей 
там.” Така че дяволът не е отвън, този бунтовник е вътре. Затова в духовното небе няма 
дисхармония. То е място на хармония. Двойственостите – като добро и лошо, дявол и 
ангел – съществуват само на относителното, не и на абсолютното ниво. На 
абсолютното ниво има само ангели, серафими и архангели. Разбира се, сега използвам 
различен изказ, различни имена за тези разни класи божествени и полубожествени 
същества, ала там дисхармония няма.  

Така че всъщност дявол или анти-бог не съществува. Обаче илюзията 
съществува. Само че природата на илюзията е, че тя е нереална. Нещо ти показва какво 
не е. Звучи малко сложно. Аристотел е казал: „Нещо, което не съществува, съществува 
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като несъществуващо.” Можете да поразсъждавате над това. Но то показва, че той е 
голям позитивист, той е за живота, за съществуването, защото казва: 
„Несъществуването не съществува.” Единственото нещо, което не съществува е 
несъществуването. Всичко съществува! А ако си мислите, че нещо не съществува, то 
съществува като несъществуваща същност за вас. Това прилича на игра на ума, но не е. 
Защото какво е тъмнината?  

Харилила: Липса на светлина.  
Свами Тиртха: Правилно; невъзможно е да се даде позитивно определение за 

тъмнина, има единствено негативно определение – недостиг на светлина. Така че 
тъмнината не съществува. Ако има тъмнина, тя е несъществуването на светлина. По 
същия начин, какво е реалното съществуване на дявола? Зависи от виждането ви. 
Мнозина толкова много се боят от дявола, че развиват дяволско съзнание. Виждат трик 
на дявола във всичко, което им се случва. По този начин човек може да си създаде свой 
собствен дявол. Но ако искате навсякъде да виждате божествената милост, тогава ще 
имате различна визия.  

При все това, ако наричаме „дявол” тази грешка или тази функция, която отделя 
човешките същества от божественото съзнание, разбира се такава сила съществува, но 
тя се нарича илюзия. Тя е олицетворена енергия и на пръв поглед може да си речете: 
„О, това ще да е дяволът!” тъй като тя разделя душите от Бога, значи е дяволска работа. 
Ала всъщност тя – понеже става дума за женска енергия – тя е като директорка в 
затвора на материалното битие. И макар директорката на затвора да пребивава в 
затвора и на практика да живее там, тя се намира там по  силата на различен принцип. 
Тя не е престъпница. Разбирате ли, такава е нейната функция – да изпълнява това 
служене, да отговаря за онези, които искат да живеят по този криминален начин, които 
имат този криминален подход към Бога.  

 
 
 

7. Дори най-бялата лилия има сянка 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, сутрин, София) 

 
 

Въпрос: Съществуват ли зли, демонични същества, които понякога ни обсебват? 
Каква е тяхната природа, можете ли да ни кажете нещо за тях? Тези същества по 
някакъв начин по-малко напреднали ли са от ангелите по техния духовен път?  

Свами Тиртха: Мога да ви кажа доста неща за тях, но защо да говорим толкова 
много? В нашата традиция тази двойственост е описана като съревнование между 
полубоговете и демоните, което звучи доста чернобяло. Дева, бог, полубог означава 
сияйно, светещо същество. Така че това е като вечния конфликт между светлината и 
мрака. И може да си речете: „О, демоните са толкова ниска класа, те са много 
пропаднали, много лоши същества.” Ала не, нашето разбиране за тях е малко по-
различно. Понякога те са представители на висшето общество, на много издигната 
цивилизация. Всичко е хубаво, добре организирано. Много наподобява западните 
общества. Всичко е прекрасно, организирано, ефективно – обаче без Бог. Именно това 
имаме днес – това е тъй-наречената „развита цивилизация”. Но от духовна гледна точка 
това е примитивно състояние на човешко съществувание. Повечето от нас не са 
свързани с абсолютното ниво, нямаме нито вяра, нито практика. Макар да напредваме 
технически, духовно или дори психологически страдаме дълбоко.  
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Без съмнение тази култура има своите предимства – натискаш копчето и светва, 
стига да си си платил сметките; ако не си платил, и да натискаш копчето, няма да има 
светлина. Това означава, че за да получавате облагите на доставената енергия, вие също 
трябва да посветите своята енергия, да дадете нещо в замяна. Всеки знае това правило. 
Разширете малко повече светогледа си. Енергията на живота се осигурява от главния 
доставчик - Бог. Ние натискаме копчето на живота, винаги искаме да се наслаждаваме 
на благодатта на живота, само дето забравяме да си плащаме сметките към Него – няма 
молитви, няма служене, няма приношения, няма нищо – искаме единствено да ползваме 
благата. Е, този доставчик е доста търпелив, може да ви даде тримесечна отстъпка, 
обаче след това доставката ще намалее.  

Но да се върнем на въпроса: нито демоните са напълно лоши, нито пък 
полубоговете са без грешки и недостатъци. И най-бялата лилия има сянка. Но всъщност 
кое е главното тук? Че те принадлежат на едно и също семейство. В действителност 
демоните и полубоговете са братя и сестри, имат един и същ баща, но различни майки. 
Така че те са близки родственици. А както знаете, каквото е там горе, такова е и тук 
долу – в семейните взаимоотношения винаги има някакви дребни конфликти. Обаче 
това са си семейни дела межди полубоговете и демоните. Карат се, бият се, но не е 
толкова сериозно. Тъй като те просто изпълняват ролите си. Въпреки това, препоръката 
е да станем като ангели. Мисля, че можем да се съгласим по този въпрос – нека 
следваме ангелите.  

 
 
 

8. Такава щастлива ситуация! 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
  
На практика най-значимата духовна творба на Индия е Божествената песен, 

„Бхагавад Гита”. Тя е също толкова важна за източната част на света, както е Библията 
в нашата култура. Тя е досущ като енциклопедия на живота и на божественото знание. 
„Гита” съдържа седемстотин стиха. Не е кой знае колко много. Има много светци и 
учени, които знаят всички тези седемстотин стиха наизуст. А се казва, че тези, които 
познават „Гита”, могат да постигнат освобождение. Но знаете, ние живеем в западната 
част на света и нямаме време да наизустяваме трудните санскритски шлоки на някакво 
древно писание - седемстотин стиха накуп. При все това шансът не е изгубен, тъй като 
книгата съдържа осемнадесет глави. И се казва, че дори да не знаеш целия текст, а само 
една глава, това е достатъчно за постигане на съвършенство. Обаче и толкова е твърде 
дълго. Ала за щастие, даже да не знаете цяла една глава, ако знаете един-единствен 
стих – това е достатъчно за съвършенство. И все пак, в случай, че не можете да 
запомните цял стих, и половин стих стига за съвършенство.  

И така, откъде да започнем – с цялата книга или с половин стих? Моето смирено 
предложение, ако сте съгласни, е да разгледаме една глава. Разбира се, всички глави на 
едно свещено писание са много важни. При все това, бих искал да поговорим за една от 
най-значимите глави, а именно Дванадесета Глава.  

Тази книга е разговор междy Бога, Кришна, и Неговия много скъп 
преданоотдаден, слуга и приятел Арджуна. Арджуна е воин, той трябва да се сражава за 
божествената истина. Намираме се тъкмо преди началото на една велика война за 
истината. И Арджуна, този воин, изпитвал съмнения в сърцето си: „Трябва ли да се 
сражавам или не?” Вие понякога изпитвате ли съмнения дали да постъпите по един 
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начин или по друг? Непрестанно ни се налага да се изправяме пред подобни избори. 
Така и Арджуна не знаел как да постъпи правилно, какво да стори, кое е най-добре за 
него. Затова попитал Кришна, който бил негов помощник в тази битка: „Моля Те, 
напътствай мe. Кажи ми кое е най-добре за мен.” Каква щастлива ситуация! Само си 
представете – да изпитвате някакви съмнения и да разполагате с Господ за свой 
помощник. И така, нека скочим в средата на разговора.  

„Арджуна попита: „Кои са считани за по-съвършени: тези, които правилно са 
заети в предано служене към Теб, или онези, които почитат безличностния аспект на 
Бога, непроявеното?”6  

Много сериозен въпрос. Как да почитаме Върховния, как да се обръщаме към 
Него? Кой е Бог? Само светлина? Само някаква фина енергия? Или може би лилава 
мъгла? Някакъв газ или какво? Или може би личност? Представете си себе си; мога ли 
да попитам как се казвате?  

Отговор: Ива, казвам се Ива. 
Свами Тиртха: О, много хубаво. И така, ако някой каже: „Ива е много хубав, 

мил човек” или каже: „Ива е един сноп енергия” – кое от двете е по-подходящо 
обръщение към вас? Да ви считат за някакъв дим или за личност? По същия начин и 
този въпрос гласи: Какъв е най-висшият аспект на Бога? Как да се обръщаме към Бога – 
чрез някаква обща вяра или чрез лична връзка с Него?  

Тогава Кришна казва: “Тези, които насочват ума си към личностната Ми 
форма и винаги са заети да Ме обожават с голяма трансцендентална вяра, тях Аз 
считам за най-съвършени.”7 Директен въпрос, директен отговор! Кое е по-добре: пряк 
и личен подход към Теб или някакви общи вярвания по отношение на Теб? Върховният 
Бог отговаря: „О, по-добре е човек да се обръща към Мен по много личен, дълбоко 
свързан, любящ, жив начин”. 

 
(следва продължение) 

 

 
 

9. Бързият избавител 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
„Ала онези, които искрено почитат непроявеното, намиращо се отвъд 

възприятията на сетивата, всепроникващо, невъобразимо, неизменно, установено и 
неподвижно – безличностната концепция за Абсолютната Истина – овладявайки 
сетивата си и еднакво разположени към всекиго, такива личности, заети с 
благополучието на всички, накрая също Ме достигат”.8  

И така, дали по този път или по другия, рано или късно ние ще се озовем 
обратно у дома, при Бога. В какво се състои разликата? Следващият стих ще ни каже: 
„За онези, чийто ум е привлечен към непроявения, безличностен аспект на Върховния, 

                                                
6 „Бхагавад Гита” 12.1 
7 „Бхагавад Гита” 12.2 
8 „Бхагавад Гита” 12.3-4 
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напредъкът е изпълнен с несгоди. Да се развиват в тази практика е винаги трудно за 
въплътените.”9 

Обикновено ние искаме лесни решения – дайте ми бърз и ефективен метод за 
постигане на щастие. Как да забогатея за 30 дни. Или как да науча езика суахили от два 
урока. Или как да постигна божествено съвършенство на едно съботно-неделно 
обучение. Такива неща са много популярни; ние винаги искаме бърз и ефективен 
метод. Дайте ми истинското нещо! Същото се случва и с духовните стремежи: някои 
видове духовни усилия са трудни, други типове дейности са по-лесни. Защото ако се 
опитваме да си представим Бога като невъобразим, ще срещнем известни трудности. 
Как можеш да си въобразиш невъобразимото? Не е възможно, нали. По тази причина 
този тип теоретичен подход е много сложен и труден.  

„Но тези, които Ме обожават, отдавайки Ми всичките си дейности и са Ми 
посветени неотклонно, заети в предано служене, винаги медитирайки над Мен, 
съсредоточили ума си върху Мен, о сине на Притха, тях Аз бързо избавям от океана на 
раждането и смъртта.”10  

Тук е споменато нещо много важно – океана на раждането и смъртта. Ние не сме 
родени, за да умрем. Щом имаме възможността да живеем на тази планета Земя, би 
трябвало да има някаква по-висша и много божествена цел на това съществуване. 
Въпреки че тази вселена е подредена така, че щом нещо е започнало, то ще има и край. 
Всичко материално има начална точка и ще има и крайна. Обаче вие сте отвъд това 
ниво. Ние всички споделяме духовни качества. Ако се вгледате в тялото си, ще видите 
материалните качества – конструкцията, физическата субстанция на своето тяло, някои 
функции, някаква биология. Но вие чувствате, че сте нещо повече от това. Не сте 
просто тези 60 килограма материална субстанция. Усещате: „Аз съм повече!” Именно 
това духовно самоотъждествяване трябва да усъвършенстваме у себе си, за да избягаме 
от този океан на раждане и смърт. Защото най-големият проблем в живота е смъртта. 
Обикновено повечето хора се боят от тази тема, тъй като не ни се ще да мислим за нея.  

 
(следва продължение) 

 
 

10. Какво е пространство? 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
В древни-древни времена имало странна история в една гора. Петима братя били 

в изгнание и бродейки из тази огромна гора, те много ожаднели. Искали да намерят 
вода. Най-големият брат казал на по-младите: „Моля ви, намерете вода!” Най-малкият 
брат тръгнал. Недалеч се натъкнал на езеро. Искал да пийне малко вода, тъй като бил 
много жаден, а след това искал да отнесе вода и на братята си. Но какво се случило 
само щом докоснал водата? Чул се силен глас: „Спри! Не докосвай водата ми! Аз съм 
духът на това езеро. Отговори на въпросите ми и тогава можеш да вземеш от моята 
вода!” Ала най-младият брат отвърнал: „О, не ме интересуват въпросите ти. Жаден съм. 
Искам да пия и ще правя каквото ми се ще.” Той гребнал малко вода и на мига паднал 

                                                
9 „Бхагавад Гита” 12.5 
10 „Бхагавад Гита” 12.6-7 
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мъртъв. Останалите чакали: „Къде се дяна най-малкият ни брат?” Тогава вторият 
тръгнал. Той също намерил езерото и видял брат си да лежи там мъртъв. Изненадал се, 
без съмнение, но също бил много жаден и искал да пие. Обаче отново духът на езерото 
казал: „Спри! Не пий от водата ми! Преди това трябва да отговориш на моите въпроси. 
Инак ще умреш като брат си.” „Не ме интересува. Първо трябва да пия.” Същото се 
случило и с него. Останалите трима братя чакали в гората. Още двамина отишли, 
намерили езерото и братята си, паднали край него, ала и с тях станало същото. Накрая, 
когато никой от братята не се върнал, най-възрастният също поел да търси вода и видял 
четиримата си братя да лежат на брега. Тогава и той чул гласа: „Спри! Недей да пиеш 
от моята вода! Отговори на въпросите ми!” И той бил достатъчно мъдър да отвърне: 
„Добре, ще отговоря на въпросите ти”.  

Тогава духът на езерото задал повече от сто въпроса. Разбира се, сега няма да ги 
повторя всичките, само няколко. Един от въпросите бил: „Кое е най-удивителното 
нещо на планетата Земя?” И отговорът бил много проникновен, защото Юдхищхира, 
най-възрастният брат, казал: „Най-удивителното е, че макар всички от предходните 
поколения да са си отишли от този свят, онези, които живеят сега си мислят, че са 
изключение.” Това е поразително! Всички умират, а ти си мислиш, че на теб няма да ти 
се случи.  

Имало и друг въпрос: „Какви са новините, какво се случва в света?” Странен 
въпрос. Не бихте очаквали подобен въпрос в такава ситуация. Но понеже въпросът бил 
леко необичаен, отговорът също бил много необикновен. Най-големият брат казал: 
„Ами, какво се случва? Животът готви живите същества в казана на битието“. Много 
странен отговор. Но какво всъщност означава? Огънят под казана е слънцето, времето. 
Знаете, ако искате да приготвите хубаво сабджи, трябва да нарежете картофите и 
останалите зеленчуци, и те трябва да се сварят, да омекнат. Именно това се случва в 
живота. Ние сме като сурови картофи; нужно ни е време и топлина, за да омекнем.  

Последвал друг въпрос: „Кой е щастлив на тази Земя?” Този въпрос го 
разбираме – кой е щастлив? Отговорът бил: „Онези, които нямат дългове са щастливи. 
Които са изплатили всичко дължимо.” Мисля, че това е съвсем практично; разбира се 
не е ставало дума за погасяване на банкови кредити по онова време. По скоро се касае 
за приношенията и благодарността към Бога, към божествените създания, към 
учителите, към живите същества – този вид дългове трябва да изплатим. И така, 
щастливи са онези, които са изчистили задълженията си.  

Имало и друг въпрос, който гласял: „Кой е най-големият провал?“ Вие какво 
бихте отвърнали? Отговорът бил: „Най-големият провал е победата.” Сетне последвал 
друг въпрос: „Кой е най-големият ти враг?” Какъв е вашият отговор?  

Отговор: Самият аз. 
Свами Тиртха: Правилно! Моят най-голям враг съм аз самият! След това 

дошъл един много красив въпрос, с дори още по-красив отговор: „Какво е 
пространство? Дай ми пример за пространство!” Отговорът бил безмълвен, единствено 
с допиране на длани (като в Анджали мудра). Това е пространство! В шепите си можете 
да поберете цялата вселена. Ала трябва да можем да допрем длани и да поднесем 
почитанията си на Бога. Това е най-добрият пример за пространство. Защото целият 
този свят е създаден от Него. И е създаден за Него. Така че с каквото и да разполагаме, 
то трябва да бъде превърнато в молитва и възхвала.  

Накрая дошъл последният въпрос: „Какво трябва да се прави? Как да се 
постигне съвършенство?” И последвал много важен отговор: „Следвай стъпките на 
светците.” Това е сигурният път към божественото.  

Така най-големият брат отговорил на всички въпроси. И какво се случило 
тогава? Можел да пийне от водата; нещо повече – духът на езерото се съгласил да му 
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изпълни едно желание. „Ти отвърна на всичките ми въпроси толкова добре, толкова 
съвършено! Готов съм да сбъдна желанието ти. Поискай нещо и ще го направя!” И той 
казал: „Можеш ли да съживиш братята ми?”  

И така, ако сте способни да дадете отговор на предизвикателните въпроси на 
живота, може да ви споходи огромна сила, с която ще можете да помагате и да служите 
на останалите живи същества по един много дълбок, много хубав начин. А в крайна 
сметка се оказало, че духът на езерото всъщност бил божественият баща на този герой. 
Така виждате, че дори такива необичайни истории и сложни ситуации се намират под 
божествено управление и наблюдение. 

 
 
 

11. Канал на светлината 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
 
„Просто установи ума си върху Мен, Върховния Бог, и вложи цялата си 

интелигентност в Мен. Така ще живееш в Мен винаги, без съмнение.”11 Това е 
окончателният отговор на всички проблеми, въпроси и съмнения в живота. Насочете 
ума си към Върховния, мислете за Него и прилагайте интелигентността си във връзка с 
Него. Така несъмнено винаги ще живеете с Него.  

Понякога си мислим, че това е трудно-осъществимо. Но не е. Или поне не е чак 
толкова. Защото това е много скъпа тема за човешките същества – Върховният Бог. А е 
толкова лесно да мислиш за някого, когото обичаш. Ние обичаме близките си, нали. 
Майките наистина обичат децата си. Това е много силен израз на обич. Хората обичат 
също кучетата си и домашните си любимци. Но колко обичаме Бога, от когото 
произлизат всички тези същества и комуто принадлежат? Така че вяра означава жива 
вяра. Нашата вяра трябва да е много практична. Казва се, че Бог е по-близо до вас от 
собствената ви кожа. Но къде е? На много специално място.  

Веднъж Господ попитал ангелите: „Нужна ми е почивка. Толкова съм обременен 
от всички тези проблеми, които хората създават на Земята. Не престават с тези 
молитви: „дай ми това, дай ми онова”… Покажете Ми къде да се скрия, че никой да не 
Ме притеснява, къде мога да намеря покой? Покажете ми такова място.” На ангелите 
им хрумнала идея: „Има едно тайно място. Иди и се скрий в сърцата на хората. Там 
никой няма да Те търси.”  

Така че Той е по-близо до вас от кожата ви. Разбира се, това е забавна 
историйка, но всъщност е вярна. Защото вътре в сърцето ни има пещера. И ако се 
издигнете на по-високо ниво на съзнание, ако се пречистите и достигнете до по-
извисено съзнание, това мъничко пространство в сърцето ви става толкова голямо, че 
може да обгърне цялата вселена. Затова и Бог може да се побере в това малко местенце 
в сърцето ви. То се нарича скритото място в сърцето, тайната пещера в сърцето. Затова 
и жизнената ви енергия струи от сърцето, нали. Докато сърцето ви бие, вие сте живи. И 
когато искате да посочите себе си, докосвате не главата си, а сърцето си с думите: „Аз 
мисля така и така.” Така че ние всички знаем, че живеем в сърцето си. Защото душата, 
тази духовна енергия, е вдъхната в сърцето ни, тя живее в сърцето ни. То е мястото на 
живота.  

                                                
11 „Бхагавад Гита” 12.8 
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Съществуват различни пътища, различни енергийни канали, започващи от 
сърцето. Йога описва това много добре. Цялата енергия преминава в тялото и ума 
посредством тези канали. В тялото ви има около 72 000 канали. Но един е главен. Този 
главен канал от сърцето достига върха на черепа ви и се нарича „канал на светлината”. 
И ако е свързан със слънцето – разбира се, не става дума за материалното слънце на 
тази вселена, а за духовното слънце – ако това слънце озарява този път, душата ви 
лесно може да премине по този канал. Тогава най-големият проблем на живота - 
смъртта – се превръща в точка на преминаване. Не е краят на нещо, а начало на нова 
глава.  

Затова ние имаме една много красива молитва. Асато маа сат гамая/ тамасо 
маа джйотир гамая/ мритьор маа амритам гамая. „От нереалното води ме към 
реалността. От мрака води ме към светлината. И от смъртта води ме към 
безсмъртието!”12 

Моля ви, запомнете тази молитва. Страданието е нереално. Така че когато сте в 
такава нереална ситуация, спомнете си първата молитва: „От нереалното води ме към 
реалността.” Върховната реалност е позитивно съществуване, висше познание и 
блаженство – сат-чит-ананда. Ако чувствате, че мракът иска да ви обземе, да властва 
над вас, спомнете си втората част от нашата молитва: „ От тъмнина води ме в 
светлина”. И не забравяйте последната: „От смърт води ме към вечност”. Отнесете 
това със себе си, мои скъпи братя и сестри, то може да ви послужи.  
 

 
 

12. Балсам за душата 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
 
 
Въпрос на Ядунатх: Много често в живота си търсим Господ, но не знаем има 

ли Го или не. Нито знаем как да Го постигнем. Други пъти вярваме, че сме Го 
намерили, а после отново сме Го изгубили. Докато достигаме момента, в който не сме 
абсолютно сигурни дали съществува или не. Дали ние сме на Неговата карта или не? 
Дали имаме лична връзка и как можем да си я върнем? Защо винаги сме изгубени? Има 
ли начин да открием тази жива връзка и просто да останем там? Дори до степен да не 
умрем… 

Свами Тиртха: Това е сложна и дълга тема, но да започнем от края, ако нямаш 
против. Казва се – посланието е тежко, така че пригответе се – „Умри, за да живееш!” 
Трябва да умрем, за да живеем. Разбира се, не пропагандирам някакъв самоубийствен 
култ. Но какво означава това? Трябва да умрем за себе си, за себичната си идентичност 
и да се родим на едно по-висше ниво на съзнание, където светлината, блаженството, 
вечността, божествената хармония и мира са естествена среда за нас. Разбира се, че 
всички сме на картата на Върховния. Той е всемогъщ и знанието Му е всеобхватно, 
така че Той не забравя за вас. Главният въпрос е дали Бог е на нашата карта или не? 
Това е въпросът, който трябва да си зададем: „Доколко се осланям? Доколко вярвам? 
Доколко това е истинско за мен?” Духовен напредък означава да добиеш вярна 
перспектива за всичко материално – защото нашето съществуване тук си има своите 
материални страни, но вие ще добивате все по- и по-чисто духовно виждане.  

                                                
12 „Брихадараняка Упанишад” 1.3.28 
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И знаете ли, не е чак толкова сложно. Повечето от вас тук са жени; какво 
мислите, животът лесен ли е или труден?  

Отговор: Лесен.        
Свами Тиртха: Виждате ли, ако бях запитал мъжете дали животът е лесен или 

сложен, те щяха да кажат: „О, много е сложен!” Защото ние имаме различен подход 
към тази красива опитност, наречена живот. Живеем в света на опита. Притесняват ни 
не външните неща, а отражението на техните въздействия върху нас. Така че много е 
лесно: всичко се завръща откъдето е взето. Тялото е взето от материята и ще се върне в 
материята. Но душата е взета от божественото ниво, там и ще се върне. Толкова. Това 
сложно ли е? Не е! Което е малко по-сложно е „как да го осъществим”? Но тук-там се 
намират съвети и насоки и за това.  

Така че истинският духовен напредък не означава, че ще трябва да придобиете 
нещо ново. Просто трябва да пробудим своята изначална духовна природа. Защото ние 
не сме това умиращо, невежо и страдащо тяло. Ние сме вечни, напълно осъзнати и 
блажени души. Именно тази трансформация, това ново отъждествяване трябва да 
придобием. То е вътре във вас. Просто съживете това изначално съзнание.  

Следващият въпрос е: „Как? Как мога да съживя своето изначално духовно 
съзнание?” Точно като въпроса в началото: Кой е най-добрият път, най-добрият подход 
към Върховния? Дали теоретичните конструкции или любящото обожание, любящото 
служене? Така че извършвайки духовни дейности, можем да помогнем на духовното си 
съзнание да надделее.  

Преди няколко години направиха изследване във Франция: по колко време от 
живота си посвещаваме на определени дейности. Разбира се, това беше преди 
проникването на интернет и на компютрите, защото сега по-голямата част от времето 
ни се пилее пред монитора. Но като историческа препратка: например, в търсене на 
ключовете по колко време губите в живота си? Познайте! Зависи от човека, но 
средностатистически три месеца. Колко време спите? Зависи от човека. Обаче 25-30 
години спим. Половината от живота си спите! Колко време посвещавате на четене? 
Какво е предположението ви? Осем седмици. И това е отпреди компютрите. Така, ако 
пресметнете колко време губите в ядене и т.н.. в крайна сметка ще видите: „Чакай 
малко, макар да живея, да речем, 60-70 години, разполагам с време максимум няколко 
години!” Първите двайсет години са глупави. Последните двайсет - глупави. 
Междувременно трябва да се спи, да се работи, да се изкарват пари… а колко време 
можем да отделим за своята вечна душа? Моля ви, скъпи дами; ако влезете в някой 
козметичен магазин, там има стотици метри рафтове с какви ли не балсами и лосиони 
за да поддържате тялото си. Но колко балсама ще намерите за душата си?  

Така че трябва да погледнем истината в лицето. Вниманието ни е прекалено 
уловено от външните неща. Фокусираме се толкова много върху променливото. 
Отнасяйте се внимателно към своето време! Използвайте го правилно. Бог ни е дал 
интелигентност. Това означава, че трябва да използваме времето си подобаващо. Така 
че посвещавайте повече внимание на своята вечна душа.  

Това е начинът да съживим изначалното си съзнание. Молитвите са много 
важни, медитацията е много важна. Служенето на Бога - да ходите в храма или да си 
имате вкъщи домашен олтар – също е много важно. Да посветите поне една седмица от 
тези осем седмици четене на някаква свещена литература е много важно.  

 
(следва продължение) 
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13. Това писмо не е за мен 
(от лекция на Свами Тиртха, 05.01.2013, вечер, Кюстендил) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Мога ли да ви разкажа една история? Веднъж посетихме един много красив храм 

в Индия. Мястото е известно, то е рожденото място на Кришна, когато се е появил на 
планетата Земя. Градът е сравнително малък, но има 5 000 храма. Така че практически 
всяка къща, всеки дом е храм, но има и някои големи - като катедрали. Веднъж 
посетихме един от главните храмове в този град. Когато вечерната служба приключи 
тъкмо излизахме от храма, когато не щеш ли, на голямата порта на храмовия комплекс 
насреща ни се зададе един много внушителен възрастен мъж. Той влизаше, а ние 
излизахме. Бях толкова впечатлен от него, че го попитах: „Може ли да Ви 
фотографирам?” Индийците се отнасят по два начина към снимките – или им се нрави, 
или не обичат. Този обичаше. Отвърна: „Да, може!” Беше с много красиви коси, 
красива брада, красиви дрехи – правеше много силно впечатление. Позира известно 
време, а докато го снимахме, каза: „Освен служенето към Кришна, към Бога, нищо 
друго не е истинско”. После добави: „Между другото, аз ръководя този храмов 
комплекс,” а след това влезе.  

Така че животът е изпълнен с неочаквани срещи. Мислите си: „О, това е един 
добре изглеждащ възрастен господин, който идва да посети храма”. Ала не, той е скрит 
пророк или светец от най-висш калибър. Не само осанката му, но и думите му бяха 
много сериозни. Както ние се молихме заедно: „От нереалното отведи ме към 
реалността”. А какво е реалността? Това е Бог, служенето към Бога. Ето истинската 
реалност. И всъщност тази реалност е мистично преживяване.  

Веднъж мой приятел запитал един учител: „Учителю, можеш ли, моля те, да ми 
кажеш как работи бизнесът? Как така нещата се случват? Каква е тайната на успеха?” 
Учителят отвърнал: „О, има две страни: едната е практична, другата мистична”. Всички 
били смаяни: „Сега ще чуем мистичното обяснение на бизнеса.” Нещо като „как да 
постигнеш успех за 30 дни”. И учителят казал: „Практическият аспект на успеха в 
бизнеса е, че се молиш, а мистичният аспект е, че някак се получава.” Човек би си 
помислил, че мистичната страна е молитвата, а практическата е, че се осъществява – 
обаче не! Нашата практика трябва да е тази жива и любяща връзка с Бога, източника на 
всичко. А мистичното нещо, че не можем да разберем как се случва е, че по някакъв 
начин се случва. Така че пренасочете вниманието си, добийте божествен фокус. И ако 
казваме молитвите си, ако повтаряме мантрите си, ако не пропускаме медитациите си, 
тогава можем да усъвършенстваме тази вътрешна чувствителност. Мантрите, и 
особено святото име, могат много бързо да ни изведат на по-високи нива на реалност.  

Въпрос: Как да се отърсим от негативизма на другите хора? 
Свами Тиртха: Много е лесно! Ако пощальонът ти подаде писмо, което не е 

адресирано до теб, ще кажеш: „Това писмо не е за мен.” По същия начин, ако 
получаваш някакво негативно послание от някого, трябва да откажеш тази пратка, това 
писмо: „Не, това не е за мен.” И ако го кажеш сериозно, можеш да пресечеш 
негативното влияние.  

А ако се молиш, ако се отдадеш под божествена закрила, нищо лошо не може да 
влезе в теб. Защото Слънцето и Луната са на дланите ти. И ако ги събереш заедно, това 
е най-висшият защитен печат. Понеже където Слънцето и Луната са заедно, никакво 
зло не може да пристъпи. Те са на дланите ти и ако са винаги заедно, винаги обединени, 
тогава нищо не може да те нарани. 
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14. По пътя на пощенските гълъби 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
Трябва да кажа, че всички вие идвате от едно различно място. Тялото ви 

принадлежи на тази страна, но душата ви принадлежи на друга страна. В това 
отношение ние всички сме от едно и също царство. Нашата цел е да изпълняваме дълга 
си на тази планета Земя както трябва, като междувременно не изгубваме и вечното си 
благо.  

Наскоро чух, че за пощенските гълъби, които се използват за пренасяне на 
информация, в наши дни е много по-трудно да намерят пътя. Те изминават същото 
разстояние за по-дълго време от преди. Някак им е по-трудно да си намират пътя. А 
щом това се случва на тези мънички животинки, които са експерти в това да намират 
пътя, мисля по същия начин е много трудно и за нас да открием верния път. И може би 
все повече и повече, тъй като живеем в трудна епоха, която не е особено благоприятна 
за духовни практики.  

При все това, колкото повече са проблемите, толкова повече искаме да намерим 
решение. Затова, за да открием верния път се нуждаем от известна помощ и насока. И 
всъщност ние, хората, имаме три алтернативи, три източника на информация в това 
отношение. Единият е традицията, вторият е вдъхновението или интуицията, третият е 
интелигентността.  

През последните няколкостотин години, особено западната човешка 
цивилизация следва пътя на интелигентността. И можем да видим резултатите – 
проблеми с околната среда, криза след криза. Несъмнено има някакъв технически 
напредък, но и повече вътрешно страдание, повече сърдечна пустота. Така че в нашето 
духовно търсене едва ли бих препоръчал този път.  

Добре, да вземем интуицията. Съжалявам да го кажа, но интуитивните ни 
способности са малко или много блокирани при повечето от нас. А в случай, че хората 
притежават някаква сила на интуицията, те я използват за съвсем незначителни цели – 
например за разрешаване на ежедневните проблеми, за постигане на по-голям успех 
или за печелене на повече пари. Това е злоупотреба със силата на интуицията. Докато 
съществуването ни, съзнанието ни не е пречистено, бих казал, че интуицията е много 
несигурен инструмент, не безопасен.  

Какво остава? Традицията. Но в нашите страни традицията е била блокирана и 
разрушена от множество исторически фактори. Политически промени, Османска 
империя, промени в идеологическите структури, които са засегнали традициите ни или 
дори са ги прекратили. Ала ако започнете своето духовно търсене, рано или късно ще 
се натъкнете на индийската традиция. Било то чрез йога, или чрез Аюрведа, или чрез 
медитация – повечето практики и визии се основават на индийската традиция. Затова 
предложението ми е да намерим насока там. Много е добре да се опрем на традиция. 
Ако се опитаме да се обърнем към индийската традиция, ще можем да пречистим 
интелигентността си, а също и интуитивните ни способности ще се развият. Това е 
причината, поради която предлагам: нека навлезем в дълбочина в индийската традиция.  

И тъй като вече от известно време вие се събирате в името на тази цел, днешната 
беседа е върху една красива скъпоценност на свещената индийска литература. Нарича 
се „Бхагавата Пурана”. Идеята ми е да се опитам да намеря и разкрия структурата на 
индийските разкрити писания. Нека открием мястото на „Бхагавата Пурана” там, а 
също и да обсъдим някои основни точки на тази творба.  

Тази творба, тази книга започва с медитация. Защото медитацията, и по-
специално звуковата медитация, е начин да се обърнем към Бога. Ако повтаряме 
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изключително свещената мантра ом, това е толкова мощно, толкова въздействащо. 
Индийската традиция се основава на разкритието на божествения звук. И първата дума 
в индийското откровение, в тази древна традиция е ом. Всъщност това е по-скоро звук, 
свещена вибрация. Не е точно дума, изразяваща някакво пряко значение, а внася 
божествената вибрация в тази вселена. И както усещате, черепът ви има кръгла форма – 
сферична конструкция досущ като вселената. Тази божествена звукова вибрация 
създава много добър, позитивен резонанс в тази ваша индивидуална вселена. По същия 
начин, ако този свят е проникнат от божествената звукова вибрация, от хаоса това ще 
сътвори порядък. Затова ом, като божествена звукова вибрация, е като насока за цялото 
творение. Той си има и смисъл, не е просто някакъв безсъдържателен божествен звук. 
Означава „да”. „Да! Онова, което търсите, съществува!” Това е един много позитивен, 
утвърдителен отговор на нашето търсене, на желанието ни да открием хармония, пълна 
красота, съвършенство.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

15. Семето и разцъфналата форма на знанието 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Ом е мистична формула. Това означава, че всичко се съдържа в този звук – 

всичко в творението, всичко в съществуването и всички думи, които идват след това. 
Така че формата му е много кондензирана, като символично представяне на 
божественото, а също и на битието. Затова можем да кажем, че това е първата дума в 
творението според индийската традиция. А всъщност е и първата дума в писанията, във 
философията.  

По-късно това божествено послание се разгръща все повече и повече. Коя е 
следващата стъпка в разгръщането на божествения звук? Това е мантрата. Ом също е 
мантра, но в много кондензирана, семенна форма. Следващата истинска мантра, 
формула за медитация, а също и за възхвала е Гаятри мантрата. Мантра, знаете, е 
звукова формула за освобождаване на ума, на съзнанието. А Гаятри е специален вид 
мантра, възхваляваща слънцето. Защото слънцето донася светлина и живот във 
вселената. Това отново не е просто набор от думи и изрази. Гаятри е изпълнена със 
смисъл молитва – молите се за освобождение. И тогава божествената светлина, 
божествената сила ви спохождат. Но тъй като се състои от множество различни срички, 
тя е по-сложна от ом. Значението на Гаятри е: „О, божествено Слънце, моля те, озари 
ме и помогни на медитацията ми да постигне пълнота.” Тази мантра се нарича Майка 
на Ведите, Майка на знанието, защото представя божественото Слънце, което ще ни 
донесе просветление.  

След това идва самата Веда. Думата Веда е санскритска и означава „знание, 
мъдрост”. Ом е една сричка; мантрата е няколко думи; Ведите са хиляди химни. 
Съществуват четири главни Веди. Една е за химните. Втората е за песните или 
мелодиите. Третата е за логос, силата на речта - това са формули; а четвъртата е за 
общи молитви и напътствия. Тези четири литературни сборника съдържат на практика 
цялата насока и познание, които съществуват и са необходими в този живот.  
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Но виждате, нещата стават все по-сложни. Вече имаме хиляди химни. Та кой би 
могъл да ги изучи? Там е обяснено същото знание, което се съдържа в ом, 
първоначалната формула, ала вече много по-разширено. И така, от четирите Веди 
стигаме до следващия сборник ведическа литература, есенциалното учение на Ведите – 
нарича се Веданта. Друга дума за Веданта е Упанишади. Упанишад е свещено учение. 
Упа-ни-шад означава „да седиш близо до някого”. Сад – „да седиш”; упа „близо до 
нещо”. Какво означава това? Да седиш близо до някое тайно учение? Това не би 
помогнало с нищо. Не, Упанишад означава, че трябва да седнеш близо до учител. 
Отиваме при някой, който знае; и в близкото взаимодействие с него можем да получим 
божественото познание.  

Преди имахме само четири Веди; сега вече имаме 108 Упанишади. Системата 
все повече се усложнява! Това означава, че познанието се разкрива във все по-
разцъфнала форма. Още и още аспекти, още и още дълбочина можете да видите, да 
изследвате. Упанишадите са не само свещени, но и тайни учения – а това означава, че 
са изпълнени със скрити значения и символичен изказ. Така че ако нямате ключа за тях, 
няма да разберете. Мъдреците в стари времена са прозрели, че е необходимо същината 
на това знание да се кондензира в една книга – това се нарича сутра. Сутра означава 
„нишка”. Тази нишка е есенциалното послание на Упанишадите. Тъй като 
Упанишадите като литературен дял са Веданта, или краят, венецът на Ведите, затова и 
тази сутра, която съдържа цялата информация на ведическите Упанишади, се нарича 
„Веданта Сутра”, или „Пътеводната нишка на венеца на Ведите”. Тя е изключително 
есенциална, като кондензирано мляко. И в нея виждаме 555 – не книги, а сутри, кратки 
афоризми.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

16. Есенцията на дървото 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Когато започнах да изучавам „Веданта Сутра” преди трийсетина години, моят 

Гурудев ми каза: „Моля те, можеш ли да преведеш няколко глави?” Успях да завърша 
тази задача след 25 години работа. Разбира се, имаше прекъсвания междувременно, 
обаче е сложно. Това е изключително логическа система. В книгата има тези, дебати и 
аргументация в стремеж да се установи истината. Така че като философия творбата 
може да се нарече “Указател на логиката”. Но тъй като сутрите са съвсем кратки 
формули, много е трудно да се разбере какво значат. Затова, за да помогне на хората да 
разберат есенцията на есенцията на знанието, една могъща боговдъхновена личност, 
Вяса, ни е оказал огромна подкрепа. Той е дал естествено тълкувание на „Веданта 
Сутра”. Именно това естествено пояснение е „Бхагавата Пурана”.  

Пурана означава „стара, древна”, а Бхагавата значи „свързана с Бога”. И така, 
това е древна литература, свързана с Бога. Тя съдържа 18 000 стиха. Звучи сложно. 
Началото беше по-лесно - ом – а сега трябва да четем, да изучаваме такава дълга 
творба. Но казвам ви, ученето си заслужава.  
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От тази структура можем да видим произхода на божественото знание. Ом идва 
от Бог и представя Бога. Неговото познание се проявява във всички тези различни 
глави и литературни творби, и накрая идва в най-зрялата си и разгърната форма чрез 
тази свещена книга. Разбира се, има и много други Пурани. Съществуват 18 главни и 18 
допълнителни Пурани. Това обикновено са дълги творби, съдържащи стотици и хиляди 
стихове. Но сред тези множество Пурани, тази е най-важната. Тя касае тези, които са в 
саттва, които са много близо до чистотата. И тя е считана за зрелия плод на дървото 
на Ведите.  

Това е много интересно. Научихме, че ом е семето. А сега тук виждате плода. А 
кое е есенцията на едно дърво? Не е дървесината, не са листата, не са дори цветовете, а 
е плодът. А коя е есенцията на плода? Вкусът. Вкусът е есенцията на плода. Така че тук 
е предадено същото откровение, същото послание: ом, цялостната вселенска вибрация е 
тук. Всичко онова, което се съдържа в ом като божествена звукова вибрация е изразено 
в тази книга. Но да се запомнят 18 000 стиха без съмнение е трудно. Все пак, ако 
искаме да вземем някои важни моменти, какво е вашето предложение? Кои стихове да 
изберем от тези 18 000? Нека видим какво е в началото, да видим какво е в края, и да 
видим каква е есенцията!  

 
(следва продължение)  
 

 
 

17. Обмен на свещено и тайно знание 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
  
Самото начало на „Шримад Бхагаватам” или „Бхагавата Пурана” е призив към 

медитация. Но преди този призив има възхвала, която, колкото и да е странно, започва 
с ом -  като препратка: „Ние принадлежим на една и съща школа, представяме една и 
съща школа”. Тази възхваляваща мантра гласи: ом намо бхагавате васудевая – „Ом, 
поднасям почитта си на върховната интелигентност, Васудева Кришна!” Това е аспект 
на Кришна. И после следва тази покана: „Джанмадй ася ято ‘нваяд итараташ 
чартхешй абхиджанах сварат”13 - „Всичко произхожда от най-висшия източник. 
Всичко проявено отразява този изначален божествен произход. Този Върховен Бог е 
сварат, независим. Затова моля ви, нека медитираме върху този Върховен Бог!” Така 
че това е първият стих: „Елате, включете се в нашата медитация!” Това е интересно! То 
улавя вниманието ни! „Тук нещо се случва. Има нещо да се върши и аз съм поканен, 
приобщен.” И ако се опитам да си представя как в древни времена светците, йогите и 
ришите са се събирали заедно, аз чувствам, че нашето събиране днес много наподобява 
онова. Защото вие се събирате тук – и съжалявам, че закъсняхме, знаете, че живеем във 
вечността – но всъщност по този начин, докато се събирахте заедно, ние усещахме все 
повече и повече привличащата сила, която вие представяте. Нещо ни теглеше да 
бързаме, да тичаме насам. Защото аз чувствах вашия призив: „Ела, присъедини се към 
медитацията ни!” По същия начин и тази книга ни приканва: „Елате, включете се в 
нашата медитация! Ние говорим за Всевишния!”  

                                                
13 „Шримад Бхагаватам” 1.1.1 
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В тази покана участват два метода: беседа и медитация. Беседата не е устно 
действие. Не е поставяне на истината под въпрос, не е съмнение в истината, а е метод за 
навлизане в дълбочина в дадена тема. Затова когато се събираме така, можем да 
навлизаме по-надълбоко чрез взаимно запитване. Има обмен, който подобрява 
качеството, а също и количеството на нашите запитвания. Това значи Упанишад – 
обмен на свещено и тайно знание. А другият метод, включен в тази покана, е 
медитацията. Което означава да се свържеш с най-висшия източник, да презаредиш 
духовните си батерии, да се докоснеш до безграничния капацитет на божествеността. 
Ако сме под божествена закрила, тогава сме защитени. И нашата медитация подхранва 
връзката ни с обичния ни Бог. Така че това са методите, препоръчани тук. Медитирайте 
над абсолютната истина! 

Това е началото, но какво е в края? Преди да кажем какво е в края, „Бхагавата 
Пурана” обсъжда десет главни теми, като например: първичното сътворение, 
вторичното сътворение, различните предводители в различните времеви периоди, 
манвантарите, пътя на избавлението, окончателния подслон, Бог Кришна. Много, 
много теми се дискутират междувременно. Споменават се различните школи на 
Ведите, а също и потеклото на царете. Тази книга описва и времето. Има още и някои 
пророчества, предсказания за бъдещето, които – не мога да кажа за щастие или за 
нещастие – са се сбъднали. Защото те гласят, че тази епоха, Кали Юга, ще е много 
тежка. Така се и случва. Но след като се описват проблемите на настоящата епоха се 
казва, че тя е и много славна. И така, най-напред научавате, че това е много трудна 
епоха, а след това, че е много славна. Как така? Хем тази епоха не е лека за никакви 
духовни практики, хем разбирате, че дори полубоговете чакат да се родят в Кали Юга, 
защото е толкова прославена. Как така? И тогава идва последният стих на „Шримад 
Бхагаватам”, че „Святото име на Бога може да освободи човешките същества от най-
ужасните грехове и че това е препоръчаният метод за себеосъзнаване в тази епоха – да 
се възпяват имената на Върховния. Затова нека да възхвалим възхвалата на светите 
имена!”14 Това е заключителното послание на „Шримад Бхагаватам”. Книгата започва с 
общата покана: „Елате, присъединете се към нашата медитация!“ И след цялото това 
дълго обучение, преминаващо през всички тези различни глави на познанието, през 
различните фази на все по-дълбоко и по-дълбоко разбиране, накрая какъв е плодът, 
зрелият плод на медитацията, в която сте се включили? Да възславяме светите имена на 
Бога!  

Така виждате, че онова, което беше семенце в началото, ом, накрая става зрял 
плод. И също, че същината на „Бхагаватам” е прославата на святото име, което е като 
встъпление към вкуса на божествената свързаност, божествения живот.  

 
(следва продължение)  

 
 

                                                
14 „Шримад Бхагаватам” 12.13.23 
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18. Духовно търсене на три нива 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Крипадхам: Бих искал да помоля ако е възможно да навлезем по-

надълбоко в средната част на „Шримад Бхагаватам” и да ни обясните защо святото име 
е толкова значимо и какво всъщност означава? Кажете ни защо този процес е толкова 
важен в тази епоха? И какво представлява сам по себе си?   

Свами Тиртха: Както ви казах в началото, нашето търсене има три опори – 
интелект, интуиция и традиция. Навлязохме в традицията, разглеждайки една дхарма-
литература. Ако искате да сме по-прецизни, това е према-литература, но най-общо 
казано тя описва човешките задължения, дхарма. Дхарма не е равнозначно на 
„религия” според нашето разбиране. Защото духовното търсене на човешкото същество 
се проявява на три нива. Първото и най-същественото е вярата. А какво е вярата? Не е 
някакво вярване, вярата е убеденост, постигната чрез любов. Това е дефиницията за 
вяра. Моля ви, опитайте се да я запомните, това е нещо много важно – убеденост, 
постигната чрез любов. И разбира се, като казвам „любов” не става дума за 
романтичните отношения между мъж и жена; но като подход към реалността, любящо 
отношение към абсолютната истина – това е вярата.  

След това идва религията, която придава форма на вярата на хората. А знаете, 
когато има форма, някои части са включени вътре, други остават извън. Понякога 
формата помага, друг път ограничава. Но тя е необходим елемент.  

Кое е третото ниво? Третото ниво е църквата или организацията. Виждате, 
вярата – това е нещо божествено! Религията е някъде по средата; а църквата – това са 
сгради, организации, пари от свещи и т.н. С други думи, това вече е нещо друго. 
Едното е едно, другото има различна функция. Разбира се, не искам да критикувам 
нищо, просто разглеждаме структурата. Едното е абсолютно божествено, а другите се 
намират повече под човешко влияние, с всичките му грешки и недостатъци. Но, мисля, 
виждате ролите на всички тези аспекти. 

И както те са три, различните концепции, които можем да имаме за Абсолюта 
също са три. Едната е общата вяра, общото разбиране, че съществува нещо по-висше. 
„Не знам какво е, не знам що е, защото е невъзможно да бъде достигнато. Не мога да го 
уловя, не мога да го разбера – то е нещо отвъд.” Намирайки се под такова впечатление, 
хората може да си мислят: „Да, Господ е енергия.” Ако ваш приятел ви нарече „грозд от 
енергия”, това няма да предизвика прегръдка от ваша страна. Или пък „лилава мъгла” –
звучи малко оскърбително към Бога. Така че това е една много широка, много обща 
концепция, лишена от детайли и от каквото и да било специфично разбиране. В 
индийската традиция това се нарича Брахман реализация. Брахман е универсалният 
принцип на живота - битието и вечността. Двете понятия, свързани с това ниво са 
вечност и съществуване. Мисля, че това е нещо велико! То е истинска алтернатива на 
ограничения и умиращ живот, който изпитваме на тази планета земя.  

Но има и по-висше разбиране за тази върховна истина и това е концепцията за 
иманентния Бог – който е скрит във всичко. Нарича се Параматма, или Свръхдуша. Той 
е заедно с човешките същества в сърцата им. Той прониква цялото съществуване. Това 
божествено присъствие е дори в най-фините атомни частици. Оттук разбираме, че 
живеем в свещен свят, живеем всред божествено обкръжение – Всичко е проникнато от 
божественото всеприсъствие на Господ. Прекрасно е, това е дори по-висша визия от 
предишната.  
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Обаче великите светци казват, че даже това не е най-висшият аспект. Най-
висшият аспект е Бхагаван, или Богът личност, притежаващ безгранични енергии. 
Според нашето разбиране това е Кришна, всепривличащият Върховен Бог. Именно това 
се описва в тази книга „Шримад Бхагаватам”. Всички различни практикуващи, 
устремени към божествен живот, подхождат към Върховната окончателна реалност и 
имат три основни концепции за тази висша истина. Едната е концепцията за Брахман, 
когото можем да наречем енергийния принцип. Втората е Параматма – 
всепроникващият, всеприсъстващ аспект на Върховния. И третият аспект е най-
висшият аспект на Бога като личност.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

19. Фокус върху святото име 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
 
(продължава от предишния петък)  

 
Всъщност не можем да назовем лилавата мъгла. Въпреки че „лилава мъгла” е 

название, разбирате какво имам предвид. Но можем да разберем името на Бога. Това е 
много тайна божествена наука и в същото време тази тайна е открита тайна. 
Предполагам всички знаят молитвата „Отче наш”. „Да се свети името Ти!” То е 
споменато в най-силната и широко разпространена християнска молитва. Слава на 
Твоето свято име! Но спира дотам – не се подчертава повече, няма повече детайли. 
Разбира се, особено в православната традиция, имате Исусовата молитва, мантрата 
към Исус. Така че вие имате традицията да повтаряте мантра в комбинация с 
дихателни техники, броеница и т.н. – всички формални елементи присъстват. Това е 
съвсем близо до източната мантра терапия. А ако вземете исляма – колко имена на 
Бога имат в исляма? Деветдесет и девет; плюс едно скрито, което се знае само в рая. И 
те също имат броеница. Виждате, святото име, Божието име присъства навсякъде. Или 
в юдейската традиция. Те го считат толкова свещено, че е забранено да се изрича 
напразно.  

Във всички традиции има фокус върху святото име. Нашата традиция също е 
много насочена към святото име. Защо това е всеобщ принцип във всички различни 
традиции? Защото за настоящата епоха Кали Юга харер нама харер нама харер 
намаива кевалам калау настй-ева настй-ева настй-ева гатир анятха15 -  „няма друг 
начин за постигане на съвършенство, освен чрез святото име.”  

Какво става, ако една майка повика сина си по име? Най-вероятно той ще дойде. 
Същото е, съвсем подобно. Ако имаме вярното настроение, онзи, когото викаме, ще 
дойде. Така че ако в молитвите и мантрите си казвате: „О, лилава мъгла!” Господ ще 
си рече: „О, това не съм Аз! Те искат само Моята лилава мъгла. Мога да я дам.” Но ако 
някой каже: „О, мой скъпи Говинда! О Кришна, моля Те, ела при мен!” Той ще дойде. 
„О, Мен викат!”  

Защото божественото име има божествени енергии и божествени 
характеристики. Божественото име не се отличава от този, когото назовава. То също 

                                                
15 „Брихан Нарадия Пурана” 
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така има и власт над назования. Така че чрез мантрите на святото име вие можете да 
призовете Бога. Затова святото име е толкова важно. То може да бъде лична, съкровена 
медитация, а може да е и съвместна възхвала на Всевишния.  

Съществуват много имена на Бога. Има много красив списък на санскрит, 
нарича се „Вишну Сахасра Нама” – „Хилядата имена на Вишну”. Имената Кришна, 
Говинда също са там. Има първостепенни имена на Върховния, има и второстепенни. 
Второстепенните имена могат да ви дадат цветчетата на дървото, а първостепенните – 
плода му. А някои специални имена могат да ви дарят и вкуса.  

И така, святото име е за установяване на жива и любяща връзка с Всевишния.  

 
 
 

20. Да срещнеш Бога 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, сутрин, София) 

 
  
Въпрос на Крипадхам: Имахме дискусия на една от нашите срещи. Дори след 

това имахме домашно, което беше: „Какво ще направим, ако директно срещнем Бога?” 
Ако може да споделите с нас какво би било правилно?  

Свами Тиртха: Това е много сериозна тема. Но нека започнем с нещо весело. 
Може да видите колко изкривена е настоящата епоха. Някои хора очакват среща с 
извънземните, не с Бога. Веднъж чух един така наречен „проповедник” на тази „вяра”: 
„В случай, че срещнете извънземните, трябва да имате бутилка бира у себе си, защото 
те много обичат бира. Обаче трябва да носите и сламка, много е важно, понеже те не 
могат да пият от бутилка.” Хората са готови да вярват в какво ли не! Хайде стига! На 
извънземните им е притрябвала вашата бира?! И не могат да пият от бутилка – ама че 
глупост! Това просто показва докъде е стигнал животът; хората толкова жадуват за 
нещо: „Животът ми е толкова нещастен! Нещо трябва да се случи! Поне извънземни да 
дойдат!” Но по-добре да насочим вниманието си към Бога.  

Има една древна история. Живяла една старица, която събирала съчки и носела 
огромен наръч на гръб. Понеже била религиозна, носейки този тежък товар, тя 
въздишала: „Ох, Нараяна, Нараяна! Ох, мой Господи! Ох, Боже мой!” Молела се, което 
е хубаво. Докато мъкнела наръча, той толкова ѝ натежал, че трябвало да поспре за 
малко да отдъхне. И отново, сядайки, тя рекла: „Ох, мой Господи! Ох, Боже мой!” Не 
щеш ли, Господ се появил и казал: „О, скъпа дъще! Ти се молеше и Ме викаше толкова 
сладко. Зовеше името Ми и Аз дойдох. Какво искаш? Ще изпълня желанията ти.” 
Тогава старицата отвърнала: Можеш ли да ми помогнеш да сложиш товара на гърба 
ми?”  

Така че ако срещнете Бога, бъдете умни какво си пожелавате. Дотук със 
забавната част. Но темата е много сериозна; веднъж имах възможност да разговарям с 
Шрила Садху Махарадж и го попитах: „Кое е по-важно – теоретичното знание или 
опита, преживяването?” и още преди даже да съм завършил въпроса, той незабавно ме 
прекъсна и каза: „Преживяването!”  

Ние търсим да преживеем божественото, нали? Не търсим теоретично знание. 
Ако аз ви говоря някакво теоретично знание, единствената причина да го правя е да ви 
помогна. Но вие трябва да постигнете осъществяването. Ако ви разкажа моя опит, това 
не е вашият опит. Нашият стремеж към божественото е едно вечно търсене. То е 
безкрайно търсене, защото нашият Бог е безкраен. Той има безмерни аспекти, 
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безпределна красота. Така че и да си мислите, че сте близо, можете да се доближите 
още повече.  

Може да не е толкова лесно да се види Бог, но е много лесно да се види 
отпечатъкът от ръцете Му. Може да съзрете Неговите творения, Неговите енергии 
проявени навсякъде. Това е начин за доближаване. Когато сте в беда или пък когато сте 
в щастливо настроение, можете да призовете името Му. Просто опитайте и ще видите. 
Не е нужно да ми вярвате. Не ми се доверявайте - пробвайте!  

Но има и друго описание на срещата с Бога. В нашите писания има един герой - 
млад човек, решен да постигне абсолютното ниво, да срещне Бога. Той трябвало да 
премине през различни житейски фази, през разни преживявания, докато най-сетне 
встъпил в Божията обител. Обаче историята е разказана откъм другата страна. Не от 
неговата перспектива: „Аз преминавам през всички тези трудности и накрая се 
озовавам там” - не! От другата страна. Картината е много идилична. Кришна е там като 
младо пастирче и приятелите Му си играят с Него. Наоколо пасат мъничките теленца. 
Момчетата тичат нагоре-надолу, понякога се боричкат, търчат досущ като обикновени 
деца. Тъкмо са дояли закуската си и са в много весело настроение. Но изведнъж се 
появява непознато, ново момче. Кой е той? Всички са изненадани: „Кое е това младо 
момче? Никога не сме го виждали!” Кришна също го вижда и незабавно прегръща 
новодошлия. Всички стари приятели за объркани. „Как така? Този непознат идва и 
Кришна го прегръща! Какво е това? Ние не знаем какъв е този човек!” А Кришна не 
само го прегръща, ами и започва да го хвали: „О, скъпи мой, толкова съм щастлив, че 
дойде! Зная колко трудности си понесъл, за да стигнеш до Мен. Добре си дошъл! 
Радвам се, че си тук!”  

Така че това е моето предложение. Оставете на Него как да ви покани.  
Моля ви, продължавайте да изучавате „Шримад Бхагаватам”. Тази книга е 

толкова свещена, че се счита за въплъщение на Бог Кришна. Той се е оттеглил от този 
свят, но „Бхагаватам” е оставен тук при нас. Затова е много важно да го изучавате, да се 
обръщате към него, да го обожавате по такъв начин. Той може да промени живота ви.  

 
 

21. Града на страстите 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
 

Говорейки за изкуството на действието, Кришна казва: „Когато въплътеното 
живо същество овладее своята природа и в ума си се отрече от всички дейности, то 
живее щастливо в града с деветте порти, без да действа и без да причинява 
действие. Въплътената душа, господар на града на своето тяло, не поражда 
дейностите, нито кара хората да действат, нито създава плодовете на дейността. 
Всичко това се върши от гуните на материалната природа.”16 

Какво е предназначението на един град? Да дава подслон на гражданите. 
Въпреки че се казва: да живееш сам в гората – това е истинска духовна практика; двама 
са село; трима са град; четирима - война. Така че градът по природа е място на страсти. 
Какво има в града? Денонощно сетивно наслаждение. Аз се чудех какво е това зарево 
над върха на Витоша. Мислех си, да не би някаква божествена сила да увенчава вашата 
свещена планина. Но после разбрах, че това е нощно осветление за скиорите. Така че 
няма нищо божествено в това, съвсем материално е. Сетивно наслаждение ден и нощ. 

                                                
16 „Бхагавад Гита” 5.13-14 
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Градът по природа е изпълнен със страсти. Какво няма в града? Чуруликане на птици, 
нощем да гледаш звездите и много други естествени неща. Да правиш йогийски 
дихателни упражнения в града означава да си съкращаваш живота – вдишваш целия 
смог. Така че градът по природа е страстен. При все това, той би трябвало да служи на 
гражданите – не на нивото на сетивното наслаждение, а на по-високо ниво на 
съществуване.  

Тук научаваме за града с деветте врати. Какъв е този град? Този град е 
човешкото тяло. Кои са деветте врати? Това са сетивните органи. Казва се, че в 
началото Творецът пробил вратите отвътре навън. Затова и естествените функции на 
сетивните органи са привлечени към външното. Очите ви гледат навън. Ушите ви 
слушат външните звуци. Точно както и моите очи бяха насочени навън, гледайки 
короната от светлина над Витоша – и се оказа, че греша. Мислех си, че това е нещо 
духовно, а то не беше. И така, тези различни сетивни функции съществуват за 
получаване на информация. Обаче много често се заблуждаваме.  

Кои са деветте врати? Устата, двете очи, двете уши, двете ноздри, гениталиите и 
отходния канал. Вратите служат за преминаване. Обикновено някаква информация и 
енергия преминават навътре и навън. Но те са също и за излизане, за напускане. Когато 
умрете, когато трябва да напуснете тялото, вие излизате през тези врати. Ако излезете 
през по-високите двери, достигате до по-висше местоназначение; напуснете ли през по-
долните, ще достигнете и по-низше място. Затова човек когато умира изхвърля 
изпражнения и урина. Някаква част от енергията излиза оттам. Но един йоги трябва да 
напусне тялото си през по-високите порти; а има и една скрита най-висока врата на 
тялото – това е брахмарандра, мъничкият отвор най-отгоре на черепа. При бебетата той 
е мек, както и при някои възрастни, чието детство още не е приключило. Но всъщност 
това е вратата, през която влиза божествената енергия, а също и мистичната порта за 
напускане на тялото – ако пътуването ви в живота е приключило.  

И така, ако тялото е сравнено с град, градът с деветте порти, трябва да ви кажа, 
че този град също е страстен, досущ като градовете отвън. Щом имате материално тяло, 
ще имате и сетивни желания – това е неизбежно. Да вземем за пример глада. Веднъж 
пътувах с една група хора и някак малко закъсняхме за вечерния прасад, така да се 
каже. И усетих, че им ставаше все по-криво, всеки бе по-нервен от обичайното. А 
накрая, когато стигнаха до масата, всички се втурнаха и, извинявам се за израза, 
практически ядяха като прасета. Така че ако сте гладни се чувствате много притеснени. 
Искате да удовлетворите това сетиво - езика. Затова за съпругите е препоръчително, 
ако имат да съобщават някаква тежка вест на съпруга – например, че е дошла някаква 
много голяма сметка или че утре искате да идете да пазарувате – ако мъжът ви се 
прибира след тежък ден, първо му сервирайте храна, а след това новината. Защото 
тогава ще е по-спокоен и ще може да го понесе: „Добре, добре!” Внимавайте за 
последователността: първо храната, после новината.  

Така че сетивата са много могъщи, увличат ни в определени дейности. Не искам 
да описвам функциите на останалите сетива, по-висши и по-низши. Всички те имат 
своите нужди, желания, въжделения и какво ли не. Но мога ли смирено да привлека 
вниманието ви към факта, че не сте това тяло? 

 
(следва продължение) 
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22. Сребриста тъмнина 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Докато имаме материално тяло, ще имаме и подтици, и ще трябва да се грижим 

за сетивата си. Да вземем за пример ушите – ушите винаги искат да слушат нещо. 
„Дайте новия боклук! Имаме ли някакви лоши новини за този човек?” Много сме алчни 
за нещо лошо, негативно. Казва се, че лошата вест три пъти е обиколила земята, докато 
добрата още си връзва обувките. Така са устроени тези сетивни функции: да улавят 
лошите новини. Тогава какво да правим? В древни исторически времена понякога са 
изваждали очите или са сипвали разтопено олово в ушите. Добър начин да се спрат 
сетивните функции, а? Но аз не ви препоръчвам, ако искате да контролирате слуха си, 
да сипвате горещо олово в ушите си. Контролът трябва да е по друг начин. Щом имаме 
способността да чуваме, трябва да я прилагаме в служба на Кришна. Щом имаме 
способността да виждаме, нека не се вглеждаме в недостатъците на другите; по-добре 
да съзерцаваме красотата на муртите. И т.н – можем да въвличаме сетивата в служене. 
По този начин, ако вратите на тялото са заети с предано служене, самото тяло ще се 
пречисти. Тогава то вече няма да е страстно, а става саттвично. По-нататък в „Гита” се 
казва, че когато дверите на тялото са озарени, това е знак за духовно извисяване. 
Понякога е трудно да се разтълкува какво означава това. Но е много лесно – просто 
погледнете лицето на някой предан! Тогава незабавно ще разберете какво е това 
сияние, какво е това озарение. Защото ако се занимавате с предано служене, ще 
заблестите с един специфичен заряд. И вашият град-тяло вече няма да е страстен, а ще 
е съвършен инструмент за постигане на духовните ви цели.  

Обаче за да функционира тялото правилно, трябва да се грижите за тези врати, 
да се грижите за телесните нужди. Кришна ни дава храна. Кришна ни дава доброто 
послание на духовното знание. Кришна ни показва Своя прекрасен облик. Чрез святото 
име всички характеристики и аспекти на Върховния се разкриват пред нас. Затова най-
добрата заетост на тялото и ума е култивирането на тази божествена връзка, преданото 
служене – практиката на бхакти-йога, свързаност чрез обич.  

Какво се случва ако някой предан започне да възпява светите имена? Неговите 
или нейните врати ще се променят. Вратите на тялото се затварят за глупостите, за 
всички материални импулси и единствено духовното може да прониква през тях.  

Най-напред какво ще ви се разкрие чрез името? Самото име. Как така, чрез 
името - името?! Да, чрез името, името – защото това е практика и ще достигате до все 
по-проникновена визия. И така, посредством този прекрасен процес на възпяване на 
Божиите имена, нещо ни се разкрива. Наам, името; а кое е второто? Рупа; какво е рупа? 
Рупа означава форма; други значения? Красота. Сребро. Други значения? Рупа 
Госвами! Други значения? Рупа Манджари. И така, чрез името най-напред разбирате 
името, а с по-нататъшния напредък на вашето просветление ще разберете красотата – 
формата на красотата и красотата на формата на Кришна. И макар че Кришна е черен, 
тъмен, въпреки това ще доловим и сребристия оттенък, който е там около Него. А това 
е истинската красота! Тъмното сребро или сребристата тъмнина. Ала ония, които ще ни 
разкрият подобни съкровени дълбини на нашите духовни идеали са именно тези две 
личности – Рупа Госвами и Рупа Манджари. Затова всички ваишнави, принадлежащи 
към тази школа, се наричат рупануга-ваишнави – следовници в стъпките на Рупа 
Госвами. Така че вие сте последователи на красивата форма, и тя не е външна форма, а 
духовната форма на красотата.  
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И какво друго се разкрива чрез името? Гуна, прекрасните качества на Кришна. 
Ананта Шеша, предвечната змия на безкрайността, олицетворяваща безграничното 
многообразие на вселената, притежава хиляди глави. А на хилядите си глави има 
хиляди усти. И макар устите Му да са постоянно заети с възхваляване качествата на 
Кришна, въпреки това Той не може да достигне предела им. Кришна, Богът, притежава 
неизброими качества. Някои са второстепенни, други са главни. Мисля знаете кои са 
главните Му аспекти.  

И накрая ни се разкрива още нещо. Разкрива ни се лила. Лила значи игра, 
забавление, приключение. Нашият Бог не е някаква скучна личност, седяща на трона на 
абсолютната вечност без да прави нищо. Той е готов да участва в играта. Или може би 
ние трябва да сме смирено готови да участваме в Неговата игра – ако получим покана. 
Но посредством името можете да навлезете във всички тези тайни на духовното 
просветление – в мистиката на името, на формата, на качествата и на игрите на Бога. 
Тогава заживявате в един различен град – не сте вече жител на материалния, изпълнен 
със страсти град, а ставате жител на един духовен град. Ето как материалното тяло 
може да бъде одухотворено. А какво става по-нататък? Можете да надмогнете 
ограниченията на природата. 

 
(следва продължение) 

 
 
 

23. Има ли живот преди смъртта? 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Какво се случва ако душата напусне тялото? То започва да се разлага, нали? 

Това доказва, че именно присъствието на душата поддържа цялата система 
функционираща. Този по-висш тип енергия я кара да действа. И така, първите два 
признака на душата са съзнанието и жизнената енергия - прана. Ако виждате някъде да 
е проявен живот, трябва да знаете, че там има душа. Ако виждате съзнание, трябва да 
знаете, че там има душа. Но знаете, сега живеем в свят, където светостта е развенчана. 
Макар да виждаме живот, мислим си, че това е само материя. Виждате живо тяло, а 
считате: „О, това е материя!” А каква е визията на светците? Те виждат мъртва материя, 
а чувстват, че е нещо живо. Виждате ли какво изкривяване ни е сполетяло? Изгубили 
сме духовния си взор! Затова трябва да си възвърнем тази божествена визия – да 
виждаме присъствието на душата, да виждаме присъствието на Бога, Кришна.  

А за да съживим своето изначално съзнание, трябва да извършваме някаква 
духовна практика. Възпяването на святото име ни помага да разкрием оригиналната, 
божествена реалност. Ако някой е успял да постигне това, ако е надмогнал грубите 
природни закони, ако наистина е одухотворил тялото си, тогава дори и след като го 
напусне, то няма да се разложи. Може да си мислите, че това е нещо като приказка, но 
има някои велики светци, чиито тела не са се разложили. Един от тях е християнски 
светец от XX век. Той станал монах на осемнайсет години. Много скоро започнал да 
получава стигмите на Христос, в съвсем млада възраст. От ръцете и от тялото му течала 
кръв, особено докато правел литургия. Имал духовни видения, можел да вижда 
миналото и бъдещето на хората. Можел да чете мислите им. А главната му служба към 
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хората била изповедта. Но ако някой бил неискрен, той го изхвърлял. Нямало начин да 
го измамите: „Ще кажа само половината си тайни”. Нямало как – той имал този поглед. 
Какво е това – това са симптомите на велик йоги. Да вижда миналото и бъдещето, да 
прозира в дълбочина мислите на другите хора, да чете ума им. И много други 
характеристики. Името му било Падре Пио. Хората получавали изцеление при него, 
много други мистични преживявания се случвали с и около него. И после, когато бил 
много стар, той умрял. Погребали го, а след 20 години отворили гробницата. И какво 
станало? Не костите, а цялото тяло било там. Само някои малки части не били в добър 
вид, иначе цялото тяло било напълно запазено.  

Какво ни говори това? Че можете да надмогнете ограниченията на природата, 
нейните основни функции. Това е възможно. Но не се притеснявайте, няма да отваряме 
гробовете ви след 20 години. И няма значение дали тялото ви се е разложило или не. 
Така че моля ви, не полагайте усърден труд да запазите добра форма след смъртта. Не в 
това е всъщност смисълът. То е страничен ефект на светостта. Въпросът не е: има ли 
живот след смъртта? Въпросът е: има ли живот преди смъртта? Кое наричате живот? 
Опитите си да оцелявате? Страстните си занимания в града с деветте порти? Нима това 
е живот? Не! Не е живот. Това е смърт. Трябва да навлезем в истинския живот, в 
същностния живот. А истинският живот е животът в преданост, животът, посветен на 
Бога. Това е начинът да надраснете смъртността. Тогава можете щастливо да 
пребивавате в своя град с девет порти.  

Какво се случва с човечеството през последните векове? Постигнали сме 
комфортен живот, а междувременно сме започнали да се оплакваме от всичко. Имаме 
цивилизация на удобства и култура на оплаквания. Нека променим това. Едно от 
изискванията към практикуващите йога е удовлетворение, доволство. Така че трябва да 
го прилагаме. Нашата чаша не е полу-празна, а полу-пълна.  

И така, за да живеете щастливо в своето тяло, трябва да цените и грижовно да 
храните душата си. По този начин можем да разберем, че сме духовни същества, че сме 
различни от тялото. Тялото действа под опеката на материалната енергия, но ние не 
бива да действаме под опеката на материалната енергия. Това е голяма промяна. Как да 
я подпомогнем? Как да пречистим портите? Как да постигнем постоянно телесно 
отъждествяване, а това означава как да добием духовно тяло? Възпявайте имената, 
пречиствайте съзнанието си, навлезте надълбоко в мистичната реалност на 
посветеността. Оставете Кришна да ви ползва, вместо вие да се опитвате да ползвате 
Кришна.  

 
 
 

24. Влез по-навътре! 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
 

Въпрос на Парамананда: Имам въпрос за мантруването. Веднъж по време на 
посвещение Шрила Шридхара Махарадж казва, че мантруването без броеница е липса 
на служене към Радхика. Не е служене. Бихте ли обяснили какво означава това и защо е 
така? 
            Свами Тиртха: О, това е твърде висше. Сложно е, не знам. Шрила Шридхара 
Махарадж е много божествен. Аз съм щастлив ако мога да получа няколко трохи от 
неговото чапати, а не да се храня на трапезата му.  
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Но ти попита за мантруването и аз много се зарадвах на тази тема. Защото какво 
е мантруването? В началото начинаещият бхакта може да си мисли: „О, аз възпявам 
светите имена. И аз мога да използвам маха-мантрата за своето пречистване.” Или 
„Аз мога да се възползвам от маха-мантрата, за да постигна духовните си цели.” 
Което е груба злоупотреба. Всяко нещо, което е по-висше от нас, не бива да го 
използваме; трябва да му служим и да го ценим. Така после ще разберете: „Не мога да 
използвам маха-мантрата. Има само една причина да възпявам тази мантра и тя е да 
славя Бога.” Това е по-добро разбиране, но все още не е краят на историята, защото още 
по-нататък ще разберем, че мантруването е възхвала на срещата между Радха и 
Кришна.  

И така, повтарянето на маха-мантрата няма функцията на обикновените 
мантри. Тя е встъпване в много специфичен и възвишен тип духовен мистицизъм. 
Въпреки че е открита, публична мантра.  

Но най-висшата версия е, когато мантрата иска да бъде повтаряна. От 
начинаещата степен, когато „Аз казвам мантрата”, трябва да стигнем до оттатъшната 
страна - че мантрата иска да бъде повтаряна. Маха-мантрата се нуждае от хора, 
които да я възпяват. Толкова е прекрасно да има покана свише! Не вие използвате или 
злоупотребявате с една духовна възможност, а сте поканени и въвлечени в много фин и 
много висш тип служене.  

И маха-мантрата е съвсем простичка мантра – само три думи. Това не са 
осемнайсетте хиляди стиха на „Шримад Бхагаватам”. Само три думи: Харе, Кришна, 
Рама. Ако попитаме коя е най-често повтаряната от ваишнавите дума, някои може да 
си рекат: „Кришна”. Но това е грешка, не е „Кришна”. „Харе!” „Харе” се споменава 
много повече пъти в мантрата, било от „Кришна”, било от „Рама”. Оттук ясно личи 
кой е най-важният в тази мантра. На чие име се набляга още, и още, и още.  

Същевременно тази мантра в действителност е есенциалното резюме на нашата 
философия. Защо? Кое е най-висшето ниво, върховната концепция в нашата 
философия?  

Парамананда: Радха-дасям? 
Свами Тиртха: Махапрабху би казал: „Влез по-надълбоко!” Не е радха-дасям, 

служенето към Шримати Радхарани. Какво е чувството на Шримати Радхарани? 
Раздяла! Най-общо религията означава просто: „Искам да се доближа до Бога! Искам да 
съм в компанията на Бога! Търся Го.” Това е добре. Но по-висшата степен на същото 
духовно търсене, където чувствата са много по-интензивни, е когато сте разделени от 
Него. Когато сте заедно с някого, приемате това лековато. Фамилиарността донася 
презрение. Обаче ако някой ви липсва, тогава чувствате нуждата.  

Но тогава по какъв начин раздялата се съдържа в мантрата? Как присъства там 
по скрит начин? Много лесно – Радхарани не е спомената директно. В други главни 
мантри на други сампрадайи (школи) например съществува мантрата Радхе-Шям: 
Радхе-Кришна, Радхе-Кришна, Кришна-Кришна, Радхе-Радхе. Радхе-Шям, Радхе-Шям, 
Шям-Шям, Радхе-Радхе17. Радха-Кришна-Шям. А тук – Харе-Кришна-Рама. В нашата 
маха-мантра Радхарани е скрита, не е директно спомената. Това е много висше 
разбиране. Не е пряко назоваване на нашата възлюбена, а индиректно – свакия и 
паракия. Радхе-Кришна Радхе-Шям – това е свакия, официално. Харе-Кришна е отвъд 
тези ограничения. Така че това е отворена мантра, не е тайна. При все това е 
изключително тайна, върховно секретна! И нашите ачарии дават своите тълкувания на 
маха-мантрата. Някои от тях бих изрекъл тук, други не бих изрекъл.  

                                                
17 Маха-мантрата на Нимбарка Сампрадая 
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Въпрос на Крипадхам: Гурудев, споменахте, че в мантруването има няколко 
степени. Интересува ме втората част във връзка с обожание. Какво трябва да направи 
човек, който осъзнава, че трябва да обожава, но не може. Теоретичното разбиране е 
налице, той знае, че това трябва да се прави, обаче не може да го извършва правилно 
вътрешно. И мантруването му се превръща в оскърбление.  

Свами Тиртха: Веднъж един млад бхакта попита Гурудев: „Чувствам, че ако 
предлагам храната си на Кришна, това е оскърбление. Затова ми е неловко да 
предлагам храната си.” Тогава Гурудев каза: „Е какво, бхога18 ли искаш да ядеш? Може 
днес това да е за теб някаква ритуална формула, но въпреки всичко трябва да го 
правиш! За да се превърне в чисто предано служене.”  

Мисля, че е много подобно с всеки друг вид служене, включително и с 
мантруването. Дори и да не чувстваме висшия екстаз, който описват ачариите, трябва 
да го правим – стараейки се да избягваме грешките и да подобряваме качеството на 
своето мантруване. Защото това е начинът да стигнем до по-дълбоко осъзнаване. Не се 
притеснявай, Кришна чува молитвите ти! Божественият звук е пряка връзка, градски 
разговор. 

 
 
 

25. Показвайте понякога крилете си 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
 
Въпрос: Кога душата влиза в тялото? Преди раждането, по време на раждането, 

по време на зачатието – как се случва?  
Свами Тиртха: Има много различни концепции. Едни например казват, че няма 

душа. Няма някой, който да приема тялото; няма някой, който да влиза. Други 
религиозни концепции твърдят, че с раждането на ново тяло се ражда и нова душа. Но 
това противоречи на нашата философия; нашата философия гласи, че душата е вечна –
няма начало, нито край; не се ражда, нито умира. Тя има качеството на духовна 
енергия, която влиза в тялото и започва да го формира от мига на зачатието. Тази 
духовна енергия, пренесена чрез семето на бащата, влиза в яйцеклетката и тогава 
благодарение на този енергиен заряд материалните клетки на майката се активират. 
Тогава, ако енергията е там, тялото започва да се образува. Ако енергията не е там, 
никакво тяло не се образува.  

Затова бащите са толкова важни, защото те носят семето. Разбира се, майките 
също са толкова важни, защото те пък носят яйцеклетката. Това е материалната основа 
и всичко, което ще имате после в тялото си се носи в тази яйцеклетка. Затова ние не 
ядем яйца, понеже вътре в яйцето е цялото пиле - с костите и перушината. Бихте ли 
изяли пиле, наред с костите и перата? Не бихте! Тогава не яжте и яйца! Много е просто.  

Но да се върнем на темата, и двете страни са необходими. Енергията, душата, не 
е семето, разбира се, защото тя влиза в телата на мъжките същества чрез храната. С 
храната тази духовна енергия влиза в тялото ви, а сетне се впръсква в утробата на 
майката. Затова Кришна казва в „Гита”: „Всяко тяло се храни със зърно”19. Защото 
зърното донася семето в мъжкото тяло. Но разбира се душата не е зърното. Тя просто е 
прикрепена, пътува със зърното.  

                                                
18 Неосветена храна 
19 „Бхагавад Гита” 3.14 
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Откъде идва душата? Душата пада с дъжда. Какво е дъждът? Дъждът е вода, а 
вода означава живот. Затова и предвечният океан се нарича Гарбходака – 
околоплодната вода. За да родите бебе ви е нужен океан в утробата. Макар да не съм 
експерт в тази сфера, но когато водата изтече, това е признак: „О, бебето скоро ще се 
роди”. Така че всички ние сме родени от океана на майчината утроба. По същия начин 
целият свят е роден от утробата на Майката Вселена. Животът означава вода, а водата 
означава живот. Ако няма вода, няма живот. И така, душите идват на планетата Земя 
чрез дъжда и след това преминават в зърното. Но разбира се душата не се равнява на 
дъждовните капки. Тя просто пътува с капките. Откъде идва душата?  

Отговор: От светлината?        
Свами Тиртха: От един вид светлина, но от сребристата светлина, светлината 

на Луната. Душите идват на планетата Земя от Луната. Затова Луната понякога 
намалява – когато душите идват тук. Това не е шега! А после Луната започва да расте – 
това означава, че всички онези, които напускат Земята, влизат в сферата на Луната. 
Тогава, като повече дживи отиват там, Луната расте. Какво означава това? Луната е 
като преходна зона. Някои отиват там, други се връщат тук. Но има и такива, които 
продължават нататък. Така че Луната е като портал към по-висшите сфери – тя е порта 
към Слънцето, можем да кажем. Луната е Слънчевата порта. Но от Слънцето връщане 
няма; от Луната има връщане.  

И така, това е пътят на душата. От Луната, тази преходна зона, чрез дъжда, чрез 
зърното, чрез семето на бащата, през утробата на майката вие започвате да развивате 
своето тяло, раждате се, а накрая давате финалния изпит. Тогава се решава накъде ще 
продължите – към Луната или към Слънцето.  

Опитайте се да разберете тази красива, интегрирана природна картина. Много 
хора мислят, че човешките същества идват от звездите, че извънземните са 
манипулирали човешката генетика. Всички ние сме родени от Слънцето и Луната. Това 
означава, че до един сме извънземни. Принадлежим към различна сфера, идваме от 
звездите. Досущ като ангели. Затова не забравяйте, че сте ангели. Показвайте понякога 
крилете си. Това означава, че принадлежим на божествения свят и трябва да 
използваме това тяло, за да достигнем божествената сфера. 

 

 
 

26. Колко са боговете? 
(от лекция на Свами Тиртха, 06.01.2013, вечер, София) 

 
 

Въпрос на Яшода: В някоя от предишните лекции стана дума за неотклонната 
преданост? Бихте ли казали повече за този тип преданост? 

Свами Тиртха: Неотклонна преданост… Веднъж имало беседа между светци. 
Въпросът бил „Колко са боговете?”, а отговорът: “33 306”. „Добре, но колко са 
боговете?” „Трийсет и три”. „Обаче колко са боговете?” Тогава се казало: Добре, 
трима”. „И все пак, колко са боговете?” „Двама”. „Благодаря, но колко са боговете?” 
Какъв, мислите, бил следващият отговор? „Един и половина”. „Да, но колко са 
боговете?” И най-сетне се стигнало до един.  

Какво е това? Може би учените са прави, че хиндуизмът е политеистична 
бъркотия? Ала не, защото скоро станало ясно, че тези 33 306 са просто еманациите на 
33 главни божествени същества – различни аспекти на слънчевия бог, различни аспекти 
на лунния бог, адитите и т.н. – те са 33-те главни личности. В този списък са и Индра, 
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и Праджапати... И ако съсредоточавате все повече вниманието си, в крайна сметка ще 
намерите окончателния източник, най-висшата личност.  

Мисля, че ви стана интересно за единия и половина Бог. Това е Върховният Бог 
плюс жизнената енергия, прана – тя е половинката. Защото това е нещо толкова важно, 
че заслужава да бъде обожавано. Така че животът е обожаем обект! Това е нашият един 
и половина Бог.  

Ала за нас кой е Единственият? Ишварах парамах кришна – Върховният 
господар е Кришна. Ишварах парамах кришна сач-чид-ананда-виграха – Неговото тяло 
е вечно, изпълнено със знание и блажено. Анадир адир говинда сарва-карана-
каранам20- преди да е имало когото и да било е съществувал Говинда. Той е първият 
сред първите, най-висшата причина на всички причини.  

И така, проповядвайки най-общо, трябва да кажем, че Кришна е Върховният. Но 
искате ли да чуете някои други мнения? Да навлезем ли малко в дълбочината на тази 
тема? Ако не, можем да спрем дотук. Бхактисиддханта Сарасвати – който бил синха-
гуру, сразявал всички погрешни концепции като лъв – веднъж в една от своите статии 
казал: „Целият религиозен свят е обсебен от монотеизма. Те смятат, че има само един 
Върховен Бог. Но това е огромна грешка. Двама са. Ние сме дуалисти. Съществува 
доминиращ аспект на Върховния и доминиран аспект на Върховния”. Кой е 
доминиращият аспект на Върховния? Това е Говинда, Кришна. А кой е доминираният 
аспект? Радха!  

И може да си речете, че това е краят: Радхе-Шям, Радха-Кришна. Веднъж имало 
един много известен махараджа в Индия, и той посетил езерото Радха Кунда, 
обикаляйки го с дандавати. Знаете как се прави: изправяте се, покланяте се с цялата 
дължина на тялото си, просвайки се на земята, сетне отново се изправяте и стъпвате на 
мястото, до което са достигнали преди пръстите на ръцете ви, и после отново се 
покланяте – това бил начинът, по който той обикалял Радха Кунда. Бхактите казали: 
„О, този човек има толкова голяма посветеност към Кришна, че извършва този 
дандават парикрам”. Ала Бхактисиддханта Сарасвати отвърнал: „Ние имаме по-
различно разбиране. Нашата почит не е насочена към Кришна. Ние почитаме Кришна 
единствено защото Той е скъп на Радхарани. Цялата ни посветеност е за Радхарани. 
Пък Кришна участва в картинката защото е Нейният любим!” Но разбира се, 
обикновено ние не казваме това. 

Така че да си мислим, че религията е обожание на 33 306 различни полубогове; 
че тя е политеистична, монотеистична, дуалистична система... не! Сведете това само до 
Една! Защото само Една е тази, която се споменава най-много пъти в маха-мантрата. 
Великите светци казват, че в крайна сметка съществува една-единствена сила. Затова 
трябва да сме неотклонни в своето обожание.  

Много пъти сме говорили, че някои от преданите се фокусират върху тъмния 
Бог, нашия Кришна; други предани се фокусират върху светлата Богиня, Шримати 
Радхарани. А пък онези, които не могат да решат, могат да изберат Златния Аватар, 
защото в Него се сливат и двамата.   
 

 
 

                                                
20 Молитвите към Говинда от „Шри Брахма Самхита” 5.1 
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27. “Моята купчина боклук” 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София) 

 
Обсъждайки главата за правилното действие, дотук слушахме много меко 

послание. Чухме само, че правилното действие не води до последици; че ако си чиста 
душа си под божествена закрила; че действията на посветения човек не водят до 
оплитане и че ако практикуваш действие или отречение подобаващо, ще постигнеш 
плода и на двете. Говорихме и как да пребиваваш умиротворено в града на 
материалното тяло. Но следващият стих носи много сериозно послание:  

„Върховният Бог не е отговорен за ничии греховни или благочестиви дейности. 
Въплътените същества, обаче, са объркани от невежеството, което покрива 
истинското им знание.” 21 

Това е много важен стих, 5.15, моля ви, запомнете го! Никога не можем да 
виним за делата си Господ – нито за добрите, нито за лошите. Отговорността не е 
Негова. Не можем да кажем, че е и наша. Влизайки по някакъв начин в тази мрежа от 
материална илюзия, ние сме принудени да преминаваме през определена опитност. 
Встъпвайки в системата на илюзията, неминуемо действаме – през повечето време 
безсъзнателно. Болшинството от хората не осъзнават какво се случва. Дори ако се 
вгледате в себе си, ние сме тласкани от съвсем елементарни импулси и инстинкти. 
Много е трудно да контролираме реакциите си. Ако някакво насилие дойде към нас, 
обикновено автоматично отвръщаме с насилие. Това е много странен природен закон. 
Например, ако критикувате или забелязвате нещо у другите, това е защото самите вие 
сте чувствителни по този въпрос.  

Друг път проектирате проблемите си върху останалите. И си мислите: „О, аз 
представям истината!” Съжалявам, но изобщо не се усещате какво става. Тези, които 
крещят, обикновено са много слаби. На унгарски имаме поговорка: „Куче, което лае, не 
хапе”. Така че изберете нивото си на осъзнатост. Подобни базисни функции и 
инстинкти могат да бъдат сведени до няколко елементарни фактора. Единият е как да 
се съхраняваме и защитаваме. На практика цялата природа действа на този принцип. 
Съществата се стремят да оцеляват, да поддържат живота си и да се защитават. Затова 
са всички тези битки. Защото всички, в това число и хората, искат да се съхранят и 
защитят. Обикновено сме привикнали да властваме над нещо, над каквото и да било. 
Ако ще да е купчина с боклук, поне е мястото, където аз царувам. Никой не може да 
пристъпи до тази купчина с боклук.  

Така че съществуват такива съвсем елементарни инстинкти. От нашите писания 
и светци сме научили, че четирите основни принципа на живота са: хранене, спане, 
съвокупляване и защита. Ако само с това се занимаваме, тогава каква е разликата 
между вълка отвън и агнето отвътре? За да започнем да се превръщаме в истински 
човешки същества, трябва да надмогнем базисните инстинкти на материалното битие. 
За това е нужна осъзнатост. Каква е тази осъзнатост? Трябва да присъстваме. Виждали 
ли сте хора, които са обладани от гняв? Те напълно губят контрол, може да видите в 
очите им, че не са на себе си. Не осъзнават какво става. Тогава определен модел на 
поведение взима власт над човека и действията следват като лавина – пълна загуба на 
контрол.  

Тази склонност да доминираме е вътре в нас. И ние обикновено я изразяваме в 
битки. Западноевропейското общество се старае да се култивира – през последните 50 
години не са воювали помежду си. Какво велико постижение, а! Но къде текат битките 
сега? По футболните стадиони; спортът е като алтернатива на войната. Обаче 

                                                
21 „Бхагавад Гита” 5.15 
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принципът си е същият: кой е най-добрият, кой е най-силният, кой е световният 
шампион. Същото е – „моята купчина с боклук”.  

Другата огромна сфера, където упражняваме елементарните си инстинкти е 
сексуалността. Кой ще доминира над тази жена? Това е голяма борба! Мъжете са 
готови да забравят всичко, само и само да получат жената. Отново виждате – пълна 
загуба на контрол, ако някой от тези базисни биологични инстинкти е закачен или 
притеснен дори малко. Липса на осъзнатост какво се случва. Точно както елените, 
които са готови да се бият и да блъскат рогата си заради женските – кой е алфа-
мъжкарят в гората, чия генетика ще властва. Изобщо не осъзнавате какво става, това са 
просто функции на биологичната природа. Тотално отсъствие на самоконтрол и 
осъзнатост; просто действат елементарни подсъзнателни или дори още по-дълбоки 
кодове на материалното оплитане.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

28. От „мен” към „нас” 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Друга сфера, където обичайно губим контрол, е самоотбраната. Има три типа 

хора: едните създават конфликти, вторите избягват конфликтите, а третите решават 
проблемите. Тези са най-редките – които дават решение. Да се създават конфликти е 
много лесно! Да се избягват не е толкова лесно! Но да се разрешават - това на практика 
е невъзможно, ако играчите са много. Затова, както каза един от уважаваните ни 
старши братя и учители: „Трябва да изберете дали да сте част от проблема или от 
решението му.” 

 Така че самоотбрана означава да отричам у мен да има каквато и да било вина и 
да се опитвам да стоварвам всичко върху останалите. Но подобни защитни техники са 
много елементарни и са свързани с определен вид себичност. Докато искаме да се 
доказваме, да утвърждаваме себе си независимо от останалите, можем да наречем това 
игра на егото, моноспектакъл. Но понеже сме се родили оплетени в тази материална 
мрежа, затова играем тази егоцентрична игра.  

Именно затова можем да кажем, че духовен напредък означава от себичното си 
его да стигнем до истинския си добър аз. От фалшивото да стигнем до истинското. 
Практически всички различни символични системи описват този процес – как да 
преодолеем проблемите, произтичащи от себичната, изкривена самоличност. И особено 
в тези съвсем инстинктивни защитни техники за самосъхранение, ние обикновено 
виним другите. „Щастлив съм благодарение на собствените си усилия – в това няма 
съмнение. Обаче съм нещастен заради другите – защото правителството вдигна 
данъците, защото има световна криза, защото изгубихме Добруджа преди стотина 
години, и т.н.. Защото имам съпруг. Защото нямам съпруг.” Всеки друг е виновен, но не 
и аз. „Аз съм толкова чист, толкова велик, толкова добър, ама виж, останалите…”  

И в крайна сметка, нали сме изучавали религия, знаем, че Господ е 
окончателната причина на всички причини. Така че „Очевидно Той е причината за 
всичките ми проблеми!” Което действително е вярно, защото Той иска да ни покаже 
огледало. Докато не бъдем изпитани... Веднъж срещнах един свещеник. Имахме много 
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хубав разговор за вярата и той каза: „Докато вярата ти не бъде поставена на изпитание, 
не знаеш колко е силна.” Докато си седя у дома в креслото, може да си мисля: „О, 
вярата ми е толкова силна! Посветеността ми към Бога е толкова съвършена! Какво още 
бих могъл да предложа? Отдадох всичко! Докато никой не влиза в стаята ми. Само щом 
някой влезе в стаята ми, в моя живот, в моята купчина боклук – и умиротворението, и 
посветеността, и медитацията ми стават на парчета. Защото другите притесняват мен!”  

Половината от цикъла на материалния живот изтича под знака на този принцип 
на егото – преминавайки през опитността на съществуването, опитността на 
притежанията, опитността на интелигентността, опитността на вярата, на служенето и 
най-накрая на любовта. Половината от цикъла са всички тези различни фази на его-
принципа. А сетне откъм другата половина на кръга започвате: „Ние съществуваме, ние 
обичаме, ние служим, ние сме интелигентни и т.н.” – това е принципът на 
обединението, принципът на общността. Все пак всички трябва да изпитаме тези 
различни преживявания и да сме готови във всички позиции да надмогваме 
елементарните инстинкти. Как се постига това? Вдигнете нивото си на осъзнаване. 
Както ви казах, тук в този важен стих Кришна казва: „Върховният не е отговорен за 
ничии греховни или благочестиви постъпки”.22  

Значи не можем да виним Бога за своето щастие и страдание, защото Той е 
независим. Ние може да не сме независими, но Той е! Така че издигайки нивото си на 
осъзнаване, можем да се избавим от невежеството, което покрива нашето истинско 
знание. 

 
(следва продължение) 

 
 
 

29. Не винете обкръжението 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Да си намериш храна – всички същества се борят за това. Ако имате куче, много 

послушно куче, ако му дадете храна и се опитате да му вземете чинията, то ще ви 
ухапе. Или поне силно ще се обезпокои. Затова не се месете твърде много в тези 
базисни инстинкти и на хората. Оставете на всекиго лично пространство. Давайте си 
пространство един на друг. Не се бъркайте във всяка дребна подробност, ако искате да 
станете истински чисти и святи.  

Как да надмогнем тези елементарни инстинкти, особено в духовния живот, 
когато искаме да сме осъзнати за върховната реалност? Не за вторичната реалност на 
материалния живот, за върховната реалност! Много е просто – трябва да станете 
светци. А кой е светец? Светец е онзи, който е готов да посвети живота си на по-висша, 
божествена цел. Това е свят човек – който е готов да даде живота си за свята цел. 
Съгласни ли сте? Искате ли да стенете святи? Да, трябва да си поставим тази цел: 
„Искам да стана чист, отдаден слуга на Бога.”  

Мисля, че съм ви казвал един анекдот. В западното християнство има някои 
монашески ордени, които са много стриктни. Един от тях се основава на мълчанието. 
Монасите в манастира трябва да са безмълвни. В анекдота се разказва, че веднъж в 
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годината те имали право да проговорят. И така, присъединил се един млад 
практикуващ. Първия път, когато след една година дошло време да каже нещо, той 
рекъл: „Много е студено в малката ми килия.” Изтекла още една година. Тогава 
игуменът попитал: „Нещо да кажеш, синко мой?”, а той отвърнал: „И одърът ми е 
много твърд.” Добре, изминала още една година. На третата игуменът казал: „Ако само 
ще се оплакваш през цялото време, можеш да си отиваш вкъщи“. Така че има строги 
ордени. Ако използваме единствения си шанс в годината да проговорим, за да кажем 
това, кой би бил щастлив да го чуе? Не винете студа. Не винете твърдия одър. Не 
винете обкръжението. Виждате ли как това е универсално послание във всички 
традиции? Шрила Шридхара Махарадж също казва: „Недейте да обвинявате 
обкръжението.” 

В крайна сметка това са много трудни стихове23. Темата е много мъчна за 
разбиране, защото най-напред научихме: „О, действат само гуните, не съм аз”. Затова е 
много лесно да хвърлим вината върху гуните. Ако направя грешка, лесно мога да кажа: 
„О, шастрите казват, че вината не е моя! Това са просто гуните, Прабху! Защо си 
огорчен от моето поведение? Та това не съм аз! Това са само проявленията на 
материалната природа.” Мисля, всички разбирате. Не бива да обвиняваме гуните, не 
бива да обвиняваме Кришна: „Ти си ме създал такъв, така че ще ме търпиш!” Не 
обвинявайте останалите! Винаги трябва да издигаме нивото си на осъзнатост. А това 
означава да се посветим на някоя много висша цел.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

30. Ръка за ръка 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Трябва да се посветим на някаква много висша цел. Трябва да сме фанатични по 

отношение на нея. Обикновено ние не ценим фанатизма. Но как бихме могли да 
постигнем каквото и да било без голяма доза фанатизъм? Невъзможно е! Трябва да 
вложим усилията си, за да постигнем нещо. Ако не сте фанатици по отношение на 
вярата си, какво ще постигнете?  

Да вземем за пример един спортист. Колко време е нужно, за да се постигне 
златен медал на Олимпиадата? Минимум 10 години тежки, денонощни усилия, ден след 
ден. Въпреки че това е просто някакъв златен медал на Олимпийските игри. Хората 
наистина си дават живота за своята цел. А нашата цел не е златен медал. Нашата цел е 
Златният Аватар. И през колко кризи трябва да премине един шампион? Не можете да 
си представите! Провали, грешки, а треньорът идва и казва: „Не, трябва да тичаш 
повече!” Чувстваш, че умираш, а той казва: „Продължавай!” И какво се случва накрая? 
Всички плачат, когато застанат на почетната стълбица и слушат националния си химн. 
А какво си мислят и чувстват там горе? „О, по дяволите миналото. Този момент си 
заслужава всичките проблеми.”  

Така и за да станем свети, трябва да минем през всички тези трудности. Това не 
е състезание, преди всичко друго. Духовният живот не е състезание. Има много хубав 
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пример за това. Обикновено най-интересната дисциплина в атлетиката е бягането на 
100 метра. Какъв е световният рекорд? 9.58 – значи за по-малко от 10 секунди успяват 
да пробягат 100 метра. Това е невероятно! И казват, че спринтьорите не осъзнават 
какво се случва. Казват, че не е сигурно, че дишат през тези 10 секунди. Не знаят, тичат 
като в транс. Просто са отвъд обичайното ниво на съзнание. Сегашният световен 
шампион – не му знам името - каза: „Днес на земята живеят повече от 6 милиарда 
човека. В миналото, да речем, е имало още 4 милиарда. И аз съм най-бързият от всички 
тези 10 милиарда!” Представете си, това е вече нещо! Наистина, не го казвам като шега. 
Разбира се, един заек може да тича по-бързо от теб, така че не е кой знае какво, не си 
по-бърз от 20-те милиарда зайци. Но тъй или инак, ако можеш да си най-добрият сред 
цялото човечество, това е нещо велико! Затова всички тези 40-50 хиляди човека идват 
на стадиона, за да видят кой бяга най-добре. И знаете, през последните няколко години 
след Олимпийските игри винаги организират Параолимпийски игри. Там също имат 
100 метра бягане. Прозвучал стартовият изстрел и те тръгнали. След няколко мига един 
от тях паднал. Паднал – това означава, че не можел да продължи да тича. Тогава 
човекът, който тичал най-отпред, по някакъв начин забелязал това. Спрял. И се върнал. 
И всички останали спрели и се върнали. Хванали се за ръце и изминали ходейки 100-те 
метра. Всички заедно. Духовният живот не е състезание. Кой е най-добрият, кой е пръв, 
кой е последен?  

Има много примери как да се сдобием със свети качества. Не се притеснявайте, 
ако понякога спрете и се върнете при своя другар, при своя брат. Защото това не е 
моноспектакъл. И Кришна не се нуждае само от най-великите, от най-добрите, от тези, 
които са най-супер. Нуждаем се и от мъничките. Нуждаем се и от дребничките, и от 
глупавичките. Защото няма как да знаете кой е най-скъп на Кришна.  

Каква е моята визия за софийския ашрам? Макар че тук аз виждам само 
шампиони… но има ли нужда, вие вървите ръка за ръка. Такава е моята визия. А 
вашата каква е?  Моля ви, настройте визията си, в случай, че е различна.  

И така, за да премахнем покривалото на невежеството и за да стигнем до 
истинското виждане, трябва да се развиваме. Да издигаме нивото си на осъзнатост; а 
ако имаме много висок идеал, много висока цел, тогава ще е много лесно да издигнем 
нивото си на осъзнаване. Защото в сравнение с тези идеали – безкористната божествена 
любов, екстазният плам на духовния транс – в сравнение с това всичко е незначително. 
Затова се препоръчва винаги да съзерцаваме лотосовите нозе на Бога. Вдигнете очи, не 
се вторачвайте в калта. Винаги спазвайте дхарма, не постъпвайте безнравствено. 
Гледайте надалеч, не под носа си и отдавайте почит на онези, които следва да бъдат 
почитани.  

 
(следва продължение) 
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31. Окончателният изпит за вярата 
(от лекция на Свами Тиртха, 07.01.2013, сутрин, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
 

Въпрос: Защо вярата трябва да бъде поставена на изпитание? Вярвам, Кришна 
много добре знае колко е верен и посветен даден човек. Защо се случва това?  

Свами Тиртха: Гуру поставя вярата на изпитание. Недейте да вините Кришна! 
Винете гуру! Той е главният, който създава проблеми. 

Коментар: Той също би следвало да знае. 
Свами Тиртха: Именно затова го прави. Въпросът е дали вие знаете. Но не се 

тревожете, тези изпити са сладки. Понякога може да умрем, но е сладко.  
Въпрос на Парамананда: Кой е най-големият, окончателният изпит за вярата?  
Свами Тиртха: Готови ли сте да чуете отговора?  
Отговор: Да. 
Свами Тиртха: Окончателният изпит не е да изгубиш визията за Бога. Хората 

бездруго нямат визия за Бога, така че няма какво да губят в това отношение. Но когато 
изгубиш визията си за гуру – това е много добър тест за вярата. Дали е ставало дума за 
култ към личността или за божествена култура? Разликата е огромна. Затова аз никога 
не бих подкрепял някакъв култ към личността; но трябва да стигнем до много 
възвишено, извисено ниво на култивиране. И определено се нуждаем от реализации. Не 
просто вярвания, а осъзнавания – за божествеността, за реалността, за собствената си 
позиция, за позицията на останалите, за божествената сила, управляваща живота ни. 
Това е един добър тест.   

Въпрос на Павитра: Преди споменахте, че трябва да сме мили и нежни към 
всекиго, защото не знаем кой е избраникът на Кришна. Какво точно имате предвид с 
това?  

Свами Тиртха: Бъдете мили и нежни – това имам предвид. Другите неща може 
да са сложни, но това поне е лесно за разбиране. Естествено, мил и нежен не е 
материално качество. Често объркваме едното с другото. Материалната доброта не е 
духовно съзнание; което, разбира се, не означава, че трябва да сте лоши в материален 
смисъл. Няма да е правилно да кажем „Ние практикуваме материална лошотия, за да 
сме духовни. Понеже материалната доброта не е духовност, затова практикуваме 
материална лошота”. Моля ви, първо стигнете до нивото на добротата, пък сетне 
можете да продължавате нататък.  

Мили и нежни. Понякога не сме мили и нежни. Кой е добър приятел – който 
винаги е мил и нежен ли? Или който понякога е строг? Истинският приятел ще ти каже 
истината, която обикновено е трудна за преглъщане. Но един истински духовен 
приятел, притежаващ магистърска степен, ще ти каже горчивата истина по такъв начин, 
че да си щастлив от това. Затова духовният учител е и наш добър приятел. Защото той 
ще ни каже истината и официално ние трябва да сме щастливи от това.  
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32. Повратната точка на една фина промяна 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

 
Много съм щастлив да съм тук заедно с вас. За мен е чест, че сте отделили време 

и сте си направили труда да дойдете, и съм сигурен, че нашият Бог много цени 
усилията ви. Много има какво да се каже, но дори повече е невъзможното за изказване. 
А което не можем да изречем с думи е много лесно да бъде изразено чрез емоционално 
наситени думи – тоест чрез божествена песен.  

Затова моля ви, позволете ми да цитирам няколко стиха от божественото 
писание „Бхагавад Гита”. През последните дни разговаряхме за съвършенството на 
действието, а всъщност най-добрата и висша дейност е да възславяме Бога заедно чрез 
святото име. Това поставя началото на много фина и много въздействаща промяна в 
живота ни. Божествената енергия влиза в нашето съзнание и започваме да използваме 
устните си с различна цел от дотогава. Функцията на ушите ни също се променя и 
вместо да слушаме новините от света и да повтаряме тази незначителна материална 
информация, ставаме способни да обръщаме внимание на божествения звук. А това 
мощно трансформира цялата ни система. До този момент все сме търсили независимо 
щастие и удовлетворение, ала при все това винаги сме се чувствали незавършени. Все 
сме търсили удобства, но винаги сме се усещали не на място. Но сега, благодарение на 
тази промяна, започвате да се вслушвате в божественото послание и ненадейно 
чувствате: „Удовлетворен съм. Независимо дали имам нещо или го нямам, аз съм 
удовлетворен.” Тази промяна е като повратна точка, а всички се нуждаем от такава 
повратна точка в живота си. Затова нека си помагаме един на друг да си позволим това 
да се случи – от себичния си егоизъм да стигнем до истинския си аз.  

И така, четем от Пета Глава на „Бхагавад Гита”, наречена „Карма-йога – 
действие в Кришна съзнание”: „Когато интелигентността, умът, вярата и 
убежището на човека са във Върховния, той изцяло се пречиства от съмнения чрез 
съвършено знание и поема по пътя на освобождението.”24  

Това е начинът да се избавим от погрешните разбирания, въпреки че е много 
трудно да се долови истината. Все пак, ако вниманието, вярата и интелигентността ни 
са насочени към Бога, тази промяна започва. Не е завършена, но започва.  

Коя е най-важната част от човешкото същество? Как мислите?  
Отговори: Душата, сърцето.   
Свами Тиртха: Душата, сърцето – да, правилно. Веднъж попитах един младеж 

и той посочи различна част от тялото си като най-важна. Но знаете, тези неща се 
променят от време на време. И накрая, след известно обмисляне, достигаме до 
вътрешния си аз. А него откриваме тук, в гръдта. Ето къде живеем вътре в тялото. 
Тялото е като дърво, а сърцето е като главния клон на това дърво. А на дървото живеят 
две птички. Едната сте вие, опитвайки се да вкусвате различните плодове на това 
дърво. Колко пъти се случва да намерим сладки плодове? Много пъти, но все са 
дребнички, като боровинки. А намирали ли сте кисели плодове, или пък горчиви? За 
беда те са по-едри, като дини. Уви, този материален свят е устроен така – малко сладост 
и много горчивина. Значи тази малка птичка, ние, се опитваме да се наслаждаваме на 
плодовете от действията си. И сме много заети да се наслаждаваме на тези плодове, 
въпреки че са кисели и горчиви, и само понякога сладки. Обаче на клона на това дърво 
стои и друга птица, и наблюдава. Това е присъствието на Кришна в нашето сърце. Тази 
Свръхдуша е наблюдателят, вашият вътрешен водач, готов да осигури всички 
необходими условия, които са ви нужни за просветление. И добрите, и лошите 
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преживявания идват под божествен надзор. Така че нищо не е независимо от 
божественото наблюдение. Това е лесно да се приеме, когато ни спохожда нещо 
хубаво: „О, най-сетне Господ разпозна моето величие!” Но когато ни сполита някаква 
трудност, нещо неочаквано, ние въставаме. Например, навестява ни някакво страдание, 
някаква болест – какъв е първият ни въпрос? „Защо?” Но трябва да помним, че 
въпросът „Защо?” не е одобрен сред духовните запитвания. „Защо аз? Защо не ти?” – 
това е неправилен въпрос. Имаме и много други въпроси. Но нека по-добре опитаме да 
съсредоточим ума, интелигентността, знанието и вярата си в Бога.  

 
(следва продължение) 

 

 
 

33. Изригване  
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Да поговорим ли малко за вярата? И така, какво е вяра? Ако вярата е някакво 

вярване – понеже не знаем нещо, затова го вярваме – това е надежда. Безнадеждно се 
надяваме, в повечето случаи се надяваме нещата да тръгнат на добре, но обикновено не 
си мръдваме пръста за това.  

Вярата, обаче, е активен принцип. Така че ако искаме да навлезем в дълбочина – 
какво е истинска вяра – ще разберем, че всички различни теологии ни казват „Вяра е да 
приемаш Божията воля”. Това вече звучи по-сериозно, нали? Не е просто мое вярване, 
моя надежда, а нещо свише. Ако искаме да конкретизираме малко повече, в нашата 
традиция вярата се дефинира по следния начин: „Вяра е твърдата убеденост, че 
служейки на Кришна, цялото останало служене е извършено.” Това означава, че като 
служиш на Бога, изпълняваш всичките си други задължения. Въпреки че имаме 
множество задължения – към семейството си, към тялото си, към данъчните служби и 
т.н. Имаме много различни задължения. Как да осъществим всичките? Плюс това сме 
задължени на древните мъдреци, на вечните благодетели на света, на практика на 
всички учители, които са ни учили как да пишем и да четем – край няма! И на 
практическо, и на мистично ниво сме задължени много повече, отколкото ако сме взели 
заем от банката. Защото заема от банката вероятно можете да изплатите в течение на 
живота си. Но този дълг не може да се изплати и за много животи. Затова вяра 
означава, че служейки на Бога, изплащаме всичките си дългове, извършваме всичките 
си задължения.  

Но моля ви, утре да не изтърсите това на вашите началници: „Скъпи шефе, днес 
не мисля да работя, защото съм служил на Бога.” Така че недейте да злоупотребявате с 
това. Но се стремете да разберете по-дълбоките нива на вярата – вяра е, че служейки на 
Бога, на практика можем да служим на всички. Защото не само човешкото тяло се 
сравнява с дърво, Богът също е сравнен с едно вселенско дърво. Всичките му листа, 
цветове и плодове сме ние – всички различни живи същества. И ако поливаме вода в 
корените на това дърво, цялото дърво ще процъфтява. Така и ако посвещаваме 
служенето си на Бога, тогава чрез корените Му, чрез Неговата система, нашето дребно 
незначително служене, малките капчици вода, които можем да дадем, ще достигнат до 
всеки, до цялото творение пропорционално. Ако се опитвате да поливате плодовете и 
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цветовете, дървото ще загине. Затова по-нататък в „Гита” се препоръчва да потърсите 
корените на битието и да вложите служенето си там.  

И така, това е друга дефиниция за вяра – „Служейки на корена, можеш да 
служиш на всички.” Удовлетворени ли сте от това определение? Да спрем ли 
изследването си дотук, без да навлизаме в по-дълбоките и по-висши недра на духовната 
наука? Или да продължим? Не бива да спираме своето търсене. Това не е шега. Защо аз 
понякога се шегувам? Просто, за да ви покажа, че често имаме съмнения и искаме да 
спрем насред пътя. Когато нашата сянка ни казва: „Накъде си се затичал толкова 
бързо?” Когато обстоятелствата или собствената ви вътрешна слабост казват: „Я по-
полека!” Ала недейте да спирате своето търсене, продължавайте, защото това 
божествено знание е безкрайно. Влизаме в една стая и безброй стаи ни очакват.  

И така, следващата дефиниция за вяра, която е малко по-смайваща, е: „Вяра е 
онова щастие, което извличате от вечно-нарастващото духовно блаженство от срещата 
на Радха и Кришна”. Звучи различно, а? Това не е вярване, не са нашите умствено 
конструкции, а нещо божествено. И основната природа на вярата, дефинирана по този 
начин, е блаженство. Не е страдание, не е изтезание, а блаженство. И каква е 
характеристиката на това духовно блаженство? То нараства. Не е нещо застояло. А 
какъв е източникът му? Единението на Божествената Двойка – ако Красотата и 
Любовта се срещнат, това донася щастие на всичките им следовници. Само си 
представете: ако Божествената Красота и Божествената Любов се срещнат – това е 
изригване. Това е Златният Аватар, досущ като златен вулкан. Това е много висш тип 
дефиниция за вяра – духовно блаженство, произтичащо от Бога и Неговата лила.  

Но това е малко трудно определение. Едва ли ще го помните утре. Затова, ако 
мога да ви помогна да обобщим в една дефиниция, която включва всичко в себе си: 
„Вярата е убеденост, достигната чрез любов”. Съгласни ли сте? „Вяра е онази дълбока 
убеденост в сърцата ни, до която достигаме чрез любов”. В това кратко изречение е 
описано всичко. Вярата според тази дефиниция не е вярване, не е нещо, което не знам. 
Напротив, то е нещо, което дълбоко знам, дълбоко чувствам в най-съкровената си 
същност! Затова ом означава „да”. Ако има някакво значение на ом, това е „да, онова, 
което търсите, съществува”. Във вашите храмове как казват ом? „Амин”, но смисълът е 
същият. „Да, онова, което търсите, съществува”. Това е дълбока увереност, че „моят 
дом, моят подслон съществува”. Как можем да постигнем тази непоклатима увереност? 
Методът също е описан тук – чрез любов. Не материална, а духовна любов.  

 
(следва продължение) 

 
 

34. Коренът на битието 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък)  
 
 
Непоклатима увереност – какво е това? Това е нещо, което никога няма да се 

промени. Като се замислите, ще видите тонове неща, които се променят около вас и във 
вас. Ако се вгледате в огледалото, не разпознавате шестнадесетгодишното момче или 
момиче. Просто си е отишло, променили сте се – имам предвид, телесната ви структура 
се е променила. Къде е младостта ви? Къде са вашите идеали? Когато сме млади, имаме 
толкова красиви идеали: „Да, ние ще променим света!” някой имал ли е такова 
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разбиране по онова време? Да, всички сме го имали! А в последствие какво открихте? 
„Не успях да променя свята. Не успях да променя дори себе си.” Тогава отново вдигаме  
и двете си ръце: „Отказвам се, Господи!”  И ще започне да се случва чудо.  

И така, непоклатима увереност означава нещо, което никога не се променя. 
Лесно е да се каже, но ако прегледате списъка с нещата, в които сте убедени, ако 
прегледате списъка с идеалите си – колко от тях не са се променили за последните 
десет години? Колко не са се променили за последната една година? Колко не са се 
променили за последната седмица? Този свят преминава през постоянна 
трансформация; вие също. При все това има нещо зад, отвъд всички тези 
преживявания, което казва „Аз съм”, което казва „Ти си”. Това са окончателните 
сентенции на духовното търсене. „Аз съм” и „Ти си”. Но трябва да се запитаме кой го 
казва. Дълго време си мислим: „Аз казвам, че аз съм. Аз съм центърът на света.” Но 
всъщност тези думи са на Бога. Той казва: „Аз съм”. Тогава какво остава за вас? Вие 
съществувате единствено, ако Той каже: „Ти си, вие сте”. Така че „Аз съм” е 
резервирано за Бога. А „Ти си” също е милостиво възклицание от Негова страна.  

Ето как можем да свържем интелигентността си, ума си, вярата си с Върховния – 
ако се стремим да навлизаме все по-надълбоко в това красиво царство на вярата, ако се 
опитваме да потърсим корена на битието. А коренът на битието на практика не е нищо 
друго, освен срещата на Божествената Красота и Любов. Това е изворът на всичко. 
Всичко останало произтича от тази среща. Точно както децата – те идват от срещата на 
бащата и майката. Така всичко идва от срещата на Божествената Красота и Любов – 
това са Кришна и Радха. Защото Кришна е върховната Красота, а Радха е върховната 
Любов, затова тяхното единение кара всичко останало да се прояви.  

Това е нещо много високо над нас. Въпреки всичко трябва да свържем 
интелигентността си с него. Ала това не е окончателният начин да се подходи към нещо 
по-висше. Правилният метод е чрез вярата – а тя е мистично преживяване. Защото 
нещо ще ни бъде разкрито, неочаквано. Шрила Шридхара Махарадж казва: „Пътеките 
на Кришна са изпълнени с чудеса”. Затова гответе се за чудеса. Чудесата съществуват 
само за тези, които са готови.  

И още веднъж стиха за божественото търсене: „Когато интелигентността, 
умът, вярата и подслонът на човека са установени във Върховния, той изцяло се 
пречиства от съмнение чрез пълно знание и така върви право по пътя на 
освобождението.”25 

 
 (следва продължение) 
 

 
 

35. До оттатъшната страна на океана 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос на Ядунатх: Мнозина от нас се питат: „Това мои идеи ли са или са идеи 

на Бога” по отношение на предстоящото? Как да познаем? 
Свами Тиртха: Ако не се случи, значи е било ваша идея. Мисля, че не е нужно 

да довършвам изречението. Втората половина можете да си я добавите. Затова бъдете 

                                                
25 „Бхагавад Гита”, 5.17 
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умни! Понякога животът поставя много сложни въпроси. Как да преценим? Как да 
видим Бога? Не е чак толкова сложно. Ако нещо се осъществи, станало е заради Него. 
Разбира се, знаем, че участват и някои други играчи, но най-общо можем да кажем, че е 
благодарение на Него. Защо? Защото нищо не е независимо от божественото 
наблюдение.  

Но разбира се, това е само един теоретичен принцип. Той не кара сърцата ни да 
политат. „О, всичко идва от Бога! Значи и всичките ми страдания идват от Бога” – не, 
не казвайте така! Защото, както говорихме, вярата не е самоизтезание. Не, тя е 
щастливият път на освобождението. Защо? Защото само едно нещо можем да изгубим в 
този процес – оковите си.  

Коментар: Понякога човек е много упорит и не знае кога да спре. Преди да 
разбере кое е Негова идея и кое не е, той се инати много.  

Свами Тиртха: Да, така е - пробвайте до три пъти. Ако и на третия път не 
стане… Но въпросът Ви е много уместен. Трябва да сме решителни. Надявам се да не 
ме разбирате погрешно. Веднъж една двойка предани ми каза: „Ние имаме желание за 
син.” След година време ги попитах: „Какво стана?“ а те отвърнаха: „Ами, опитахме 
веднъж, но не се получи!” Така че поне три пъти. Може и да стане. 

Въпрос: Дефиницията за вяра в Библията – не мога точно да я цитирам - е 
„Знание за неща, които не можеш да видиш”. От тази гледна точка твърдата убеденост 
е много близо до знанието. Каква е разликата между тях, ако има такава? 

Свами Тиртха: Много добър въпрос, благодаря Ви. Знанието е теория. 
Убедеността е реализация. Това е малко странна дума, реализация. Какво значи? 
Смисълът, осъществяването на реализацията е, че тази истина става ваша. Тя е ваше 
лично виждане, ваше лично усещане, ваше лично преживяване.  

Така че каква е разликата между светските вярвания и тази увереност, или 
между знанието и убедеността? Материалният свят се опира на сетивната опитност. 
Затова хората казват: „Вярвам, ако видя”. Защото принадлежат на визуалната култура, 
така да се каже „Като видя, ще повярвам”. А какъв е подходът на духовния човек? „Ако 
вярвам, ще видя”. То е тъкмо обратното. Давам възможност на по-висшата реалност да 
ми се разкрие, ако вярвам. Ако аз имам връзка с по-висшата реалност, ще видя и няма 
да имам съмнения в това.  

Истинската вяра не е някаква интелектуална заигравка. Тя не е в глава, тя е по-
близо до нас - в сърцата ни. Защото интелигентността може да ни отведе само до 
предела на материалния океан. Но не може да ни преведе до оттатъшната страна на 
този океан. Знанието е част от саттва-гуна, то е свързано със саттва-гуна. А тази гуна 
може да ни доведе само до освобождението – не повече. Ако искаме да продължим 
нататък, трябва да приложим различен метод. И този различен метод е вярата, като 
отношение към върховната реалност. Това е нещо много фино. Много е лесно да се 
разклати или съсипе нечия вяра. Но ако вярата ни не бъде поставена на изпитание, не 
знаем колко е силна.  

 
(следва продължение) 
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36. Memento mori 
(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос: Бих искал да попитам дали вярата е функция на свободната ни воля или 

тя също е предопределена.   
Свами Тиртха: Обикновено хората казват, че вярата е дар. А всъщност дарът 

идва от някого, не се образува в джобовете ви, някой ви го дава. Откъде идва вярата? В 
„Бхагавад Гита” е описано: „Вярата идва от общуването със светците, от святата 
компания”. Ако общуваме със свети хора, ще съберем вяра. Ако общуваме с пияници, и 
ние ще се пропием. Така че избирайте компанията си. Ала веднъж встъпим ли в тази 
божествена компания, мисля, че със свободната ни воля е свършено. Защо? Защото 
този събор на светците, тази божествена атмосфера е толкова сладостна, че не можем 
да се отърсим. Толкова е пленително. Нима това е свободна воля – да не можеш да се 
отърсиш от нещо? Не е! Но щастливи ли сме в подобна ситуация? Да! С радост сме 
готови да скочим в този… бих го нарекъл океан от нектар, и то наистина е така.  

Човешките същества обикновено имат съвсем ограничена свободна воля и 
обичайно нещата не се случват по начина, по който хората като цяло си мислят и 
чувстват, че би трябвало да действа свободната воля: „Аз мога да реша дали да съм цар 
или просяк”. Не, не можеш! В „Шримад Бхагаватам” е казано, например, че съдбата на 
гопите е изписана на челата им. Това означава, че тяхната съдба е предопределена. 
Голяма част от нашата съдба също е написана на челата ни или на други места по 
тялото ни. Например дланите. Какво пише там? Вглеждали ли сте се? Какво всъщност 
виждате на дланите си?  

Ямуна: Мрежа от линии.  
Свами Тиртха: Виждате ли някакви символи, някакви букви? Виждате ли “M”? 

Две „М” са изписани на двете ви длани – какво значи това? В действителност, написано 
е на латински, за да може всеки да го разбере, независимо от националност, език и 
култура. Това е memento mori – „помни смъртта”. Дадени са ни две ръце – да помним, 
че ще отминем. Ние всички ще отминем. Така че живейте, помнейки това. То не е 
някакво страховито очакване, не – това е реалността. Затова трябва да живеем по такъв 
начин, че да си отидем с лекота.  

Обаче знаете, че междувременно изпитваме някои трудности. Кармата отвръща 
на удара. Затова хората с голямо желание ходят на обучения за освобождаване от 
кармата в рамките на един съботно-неделен курс. „Дайте ми бърз и лесен метод за 
освобождение!” Макар че ние също разполагаме с метод, който променя съдбата ви, 
променя дори линиите на дланите ви. Съвсем просто е. Трябва да пляскате с ръце по 
време на бхаджана - бхаджан е когато пеем и пляскаме. Това ще промени линиите на 
дланите ви. Ще промени съдбата ви. Най-добрият, най-бърз и най-лесен метод да 
„изтриете кармата си” е този.  

Хората обикновено харесват скъпите уикенд обучения. Така че ако искате и да 
платите, може да пуснете малко дарение в кутията. Тогава и материалната ви заблуда 
също ще бъде удовлетворена. „Да! Толкова е скъпо, че със сигурност е истинско.” 
Защото сме толкова глупави. Ако нещо е безплатно смятаме, че няма стойност. 

 
(следва продължение) 
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37. Господарят на сетивата 

(от лекция на Свами Тиртха, 10.01.2013, вечер, София) 

  
(продължава от предишния петък) 
 
Веднъж един бедняк отишъл при един светец. Светецът бил Санатан Госвами, 

един от шестимата изтъкнати последователи на Чайтаня Махапрабху. Беднякът знаел, 
че този свят човек притежава философския камък. Знаете, това е специален камък, 
който може да превръща практически всичко в злато. Човекът си мислел: „Намирам се 
в такава нужда. Ако имам богатство, ще мога да оправя живота си и да съм щастлив.” 
Затова отишъл при Санатан Госвами и казал: „О, Госвамиджи, страдам от толкова 
дълго време, а чух, че ти имаш този камък. Наистина ли го имаш?” „Да, имам го.” 
„Знаеш ли, иска ми се да сложа край на мизерията си – може ли да го получа?” „Да, 
можеш да го получиш”. Нашият човек леко се изненадал: „Как! Нима мога да го 
получа? Много хубаво! А къде да го намеря?” „Ами, иди ей там, дето съм изхвърлил 
боклука и порови – ще го намериш”. Човекът се втурнал натам, поровил малко и открил 
камъка. Бил много щастлив и се прибрал у дома, притежавайки най-сетне ключа към 
успеха. „Вече ще бъда богат! Вече ще бъда щастлив!”  

Но после започнал да мисли: „Чакай малко, ако Санатан Госвами държи този 
толкова скъпоценен камък на боклука – а това не е място за такова съкровище – значи 
трябва да има нещо много по-безценно! Щом той това хвърля на боклука, не мога да 
си представя какво ли съкровище притежава.” Не успял да мигне цяла нощ. Бил 
изпълнен с очаквания и фантазии: „Какво ли е?” И тъй, на сутринта се върнал при 
светеца. Думата госвами означава „господар на сетивата”, това е титла на аскетите в 
ордена на отречението; тяхното основно задължение е да се посвещават на божествени 
занимания – медитация, изучаване и божествен екстаз. И така, Санатан Госвами си 
седял под дървото, дълбоко вглъбен в медитация. Нашият човек пристигнал много 
въодушевен и казал: „Госвамиджи!” „О, много хубаво, че идваш, синко – щастлив ли 
си?” „Връщам ти камъка! Не ми е нужен вече! Щом го държиш на боклука, значи имаш 
нещо по-ценно! Така е, нали?” Санатан Госвами отвърнал: „Да, разбира се, че имам 
нещо много по-ценно от някакъв си глупав философски камък!” Човекът попитал: 
„Може ли да го получа?” Санатан Госвами отвърнал: „Да, можеш да го получиш!” 
„При какви условия?” „Трябва да хвърлиш камъка в реката.” Представете си да сте на 
мястото на човека - държите в ръка ключа към мечтите си, а трябва да го захвърлите?! 
Нима това не е като сянката, която ви казва: „Спри! Нима трябва да рискувам? Може да 
заложа всичко, а да няма печалба! Кой знае какво има той?” Но този човек бил 
достатъчно смел, отишъл до реката и го хвърлил. После се върнал при Санатан Госвами 
и рекъл: „Направих го! Сега къде е твоето съкровище?” и тогава Санатан Госвами 
казал: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 
Рама Рама, Харе Харе. И нашият приятел бил много щастлив.  

Знаете, в нашата традиция има някои чудотворни елементи. Единият е 
вълшебната крава. Но нейният капацитет, макар и много продуктивен, все пак е 
ограничен. По колко мляко на ден дава една добра крава? Добрата крава дава 30 литра 
мляко дневно. 30 литра – това е близо до максимума. Обаче кама-дхену, вълшебната 
крава, може да дава неограничено количество мляко – колкото поискате! В това 
отношение нейният капацитет е безграничен. Само че тя не може да даде капучино – 
дава само мляко. Така че в това отношение пък е ограничена. След това има и този 
философски камък. И каква е природата на този камък? Той може да превръща 
желязото в злато. Не е, че като кравата може да произвежда повече мляко и този камък 
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да произвежда повече желязо - не, той може да промени качеството на онова, до което 
се докосва, от желязото може да направи злато. Но не може, да речем, да направи 
диаманти от желязото. Така че също има ограничение.  

Но това не е последното магично нещо в нашата традиция. Имаме и вълшебно 
дърво. Това е калпатару, сбъдващото желанията дърво. То не само произвежда мляко и 
още мляко, не просто превръща едно нещо в друго; но може да изпълни мечтите ви, 
вашите желания. Каквото поискате, то може да го създаде. Ако гладни се случи да 
седите под сбъдващо желанията дърво и кажете: „Толкова съм гладен! Да имаше една 
хубава закуска!” тя ще дойде. Така че може да опитате. Сядайте под различни дървета. 
Въпросът ви е как да разпознаете? Ако закуската ви се появи, това е било сбъдващо 
желанията дърво. И така, за това дърво ограниченията са дори още по-малко. Но и то е 
много незначително, в сравнение с вълшебната сила на святото име. Защото то е нещо 
божествено, което напълно ще ви удовлетвори. Въпросът не е от невярващ да станеш 
вярващ. Не това е голямата промяна. За това не са ви нужни нито кама-дхену, нито 
магически камък, нито калпатару. Това не е кой знае какво. Голямата промяна е когато 
от по-общ вярващ се превърнеш в човек, който обича Бога в екстаз. Това е голямата 
промяна. И тя се осъществява от божествения философски камък на святото име. Харе 
Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, 
Харе Харе.  

 
 
 

38. Не се главозамайвайте от цифри 
(от лекция на Свами Тиртха, 11.01.2013, сутрин, София) 

 
 

 „Благодарение на добродетелта на истинското познание, смирените мъдреци 
гледат с еднакви очи на учен и благороден брахмана, на крава, слон, куче и кучеядец”.26 

И така, смиреният мъдрец, заради истинското си знание, ще има равноправна 
визия. Ние често искаме да определим докъде сме стигнали в духовния живот. Можете 
точно да го разберете по това доколко цените останалите. Дали имам равноправно, 
умиротворено, еднакво виждане или не? Защото всички обекти, които наблюдаваме, са 
различни – като например куче, слон, брамин или човек от низша каста. Формата е 
различна, но скритата същина е една.  

Така че ако искате да проумеете позицията си, просто разгледайте отношението 
си. И винаги се стремете да гледате надалеч. Трябва да сме независими от 
предпочитанията на материалните си сетива. Но можем да сторим това единствено ако 
имаме божествено, трансцендентално мерило.  

Имаме важна работа да вършим тук, в живота като цяло. А също и специално 
тук, в ашрама – трябва да помагаме на хората да идват все по-близо до духовните си 
идеали. Ала можем да сторим това само ако и ние самите сме се доближили до 
духовните си идеали. Веднъж Шрила Прабхупада казал: „Вместо множество 
резолюции, дискусии, събрания и какво ли не… просто мантрувайте, мантрувайте 
повече!” 

И така, знаете метода, знаете целта, знаете също и настоящите условия; стремете 
се да събирате тези три аспекта все по-близо един до друг. Не в смисъл да принизявате 

                                                
26 „Бхагавад Гита” 5.18 
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идеалите си, а по-скоро да въздигате сегашните си условия. Старайте се да действате 
така, че плановете и желанията на Кришна да се проявяват. 

Въпрос на Манджари: Възможно ли е да се намесим и да попречим на волята 
на Кришна да се прояви? 

Свами Тиртха: Ако сте достатъчно могъщи. Има такива, които контролират 
плановете на Кришна. Но основно трябва да помагаме на хората да разбират, че 
съществува Върховен Бог и преди всичко трябва да Му се покоряваме. По-малките 
детайли може да дойдат и по-късно.  

В нашите шастри се казва, че пеейки някои мантри, можете да добиете 
благословиите на Върховния. Така че това е възможно. Особено ако пеем за другите. 
Разбира се, не искам да компрометирам по-висшите аспекти на маха-мантрата, 
например – че тя трябва да бъде възпявана за Тяхно щастие, не за наше собствено 
благо. Какъв е дългът на предания? Да не препятства делата на Кришна. Но дори да се 
опитвате да поставяте препятствия, Той е достатъчно умен да ги избягва.  

Моля ви, продължавайте със своето служене! Бъдете силни в посветеността си и 
задълбочавайте убежденията си, достигайте до все по-осъществено ниво на нашите 
красиви идеали. Израствайте в предаността! А каквото имаме, нека се стремим да го 
поднесем за удовлетворение на Махапрабху тук. Не се главозамайвайте от различни 
измерения на успеха в цифри. Не вярвайте на това. Винаги търсете по-дълбоката 
същина.  

Разбира се, хубаво усещане е да сме повече хора заедно, но трябва да сме 
достатъчно решителни да продължаваме с духовната си практика дори никой да не ни 
обръща внимание. Обаче знаете ли, аз губя силата си. Преди няколко години казах на 
един предан, че съм готов да продължа, ако ще всички да си тръгнат. Но да губиш сили 
означава все повече и повече да зависиш от другите. Така че може някои от вас да си 
мислят, че вие зависите от мен, но е тъкмо обратното. Аз завися от вас. Това е като раса 
танц. Кой след кого тича? Тъй или инак, тичаме един след друг. 

Затова моля ви, помагайте ми да осъществявам наследеното от моите учители. 
Това е един път на трансформация. Нямаме кой знае каква свобода в това отношение; 
трябва да култивираме каквото сме получили. Великите казват: „Ако дойдеш с мен, и 
аз ще вървя с теб!” 
 

 
 

39. Малко прашец във въздуха 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

Ще четем от книгата на Шрила Шридхара Махарадж „Златната стълба” – 
стълбата, която ни отвежда от настоящата ни позиция до най-висшето възможно ниво 
на съществуване. И тя е направена от злато, това възвисяване е златно. Първата глава се 
нарича „Съзнателното небе”.  

„Изначалната субстанция е духът, душата, съзнанието, а материята е част 
от тази съзнателна същност, от тази съзнателна субстанция. Не е така, че 
материята е сътворила съзнанието, но тя се намира в една част от съзнанието. 
Съзнанието е безгранично и всичко се намира в този океан. Някъде има лед, някъде 
има мъх, някъде желязо – всички тези различни концепции се намират в този океан. 
Но съзнанието е всичко на всичко, и всичко е подслонено в него. Точно както виждате 
късчета облаци в небето или безброй прашинки из въздуха, по същия начин и 
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материалната концепция е някъде там из небето на съзнанието. Това е небе – 
съзнателното небе – и някъде из него има разпокъсани облаци и прашинки. Не 
виждате въздуха, но прашецът е в него! Не виждате небето – същинския етер – но 
облаците са в него! Така че основата е съзнанието, а вътре в него намираме тук-там 
облаци и прашинки. 

Дарвин и други предполагат, че съзнанието първоначално е произтекло от 
материалните елементи, но моят отговор на това е: „Произход от вкаменелостта? 
Разбийте това на пух и прах, и утвърдете духовната безграничност!” Всичко е 
духовно: концепцията за вкаменелостта е една от безбройните концепции всред 
духовната равнина. Съзнанието е в основата и в него съществуват развити позиции и 
градации: бхур, бхувар, свар, маха, джана, тапа, сатя, брахмалока – всички тези 
различни нива на материалното творение - а когато се добави и служенето, то се 
разгръща още по-обширно. Сладостната структура започва от точката, в която към 
съзнанието се добави служене. Служенето може да основе една красива столица, 
една красива държава. Тя съществува, единствено трябва да почувствате това, да 
влезете и да поемете определеното ви служене. Ще усетите: „Това е домът ми! Това 
място, тази служба са ми толкова близки. Завърнах се вкъщи.” Това е вродената 
способност или същност, присъщата съкровена природа – сварупа – която 
понастоящем е покрита с невежество, с неразбиране.”27 

Тук се споменава нещо много важно: че не материята е изначалният и първичен 
източник, от който се е разгърнало всичко; а по-скоро и материята, и всяко материално 
преживяване, което имаме, са просто като малки прашинки във въздуха. Пътувайки 
насам, спрях на едно място и изневиделица се появи огромен облак. Толкова огромен, 
че изпитах усещането, че трябва да бягам, понеже се приближаваше с такава сила. А 
виждате, Шрила Шридхара Махарадж казва: „Това е просто една фалшива концепция 
във въздуха.” Така че не забравяйте, живеем в свят на опитност. И понякога 
преживяванията са много мощни, изглеждат съвсем реални! „Толкова съм щастлив!” 
Но това е същност малко прашец във въздуха. Или „Толкова съм потиснат!” Поредният 
облак в небето. Какво означава това – че не е истинско. На практика повечето от 
нещата, които преживяваме, не са реални.  

Тогава къде е реалността? Нима трябва да живеем в увеселителен парк, който ни 
прави повърхностно щастливи? Или да взимаме някакви хапчета, за да подпомогнем 
промяната на съзнанието си? Съжалявам, това е просто една химическа ананда – то не е 
истинско. Тогава къде е истината? Какво е реалността? Ако осъзнаем, че всичко, което 
вярваме за толкова стабилно и реално, изцяло е фалш, може да се почувстваме малко 
объркани. Губиш контрол, не можеш да задържиш нещата, те сякаш се изплъзват 
между пръстите ти. Какво можем да сторим? Опитваме се да ги сграбчим още по-
силно. Сигурен съм, че всички сте били на морския бряг. Като гребнете пясък и 
пробвате да го задържите в юмрука си, какво се случва? Той започва да изтича, ако е 
сух. И колкото повече го стискате, толкова повече изтича! Същото е и с всички 
останали преживявания, които имаме. Когато чувстваме, че губим нещо, стремим се да 
се вкопчим още по-силно в него. А това е сигурният начин да го изгубим напълно. 
Напълно.  

Но тогава как и къде да намерим реалността? 
 
(следва продължение) 

 
 

                                                
27 „Златната стълба” от Шрила Шридхара Махарадж, Гл. 1 
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40. Скрита поезия 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
 
Как и къде да намерим реалността? Светите учители казват: „Не отделяйте 

твърде много внимание на външния свят! Стремете се да медитирате повече!” 
„Медитация? Това е прекалено пасивно! И какъв е резултатът от тази медитация? 
Повтаряне на мантри? Пеене на песни в гореща храмова стая? Единственият резултат, 
който съвсем ясно усещам е потта! Кръв, пот и сълзи.” Или може би отначало чувствате 
само потта. Но ако бхаджанът е истински, сълзите също ще дойдат. Това е нашата 
реалност. Когато не е просто физическата топлина, а един различен тип енергия.  

Животът е енергия. Ако нещо е живо, то се движи, расте, черпи и отдава 
енергия. Където има движение, където има признаци на живот, там можем да доловим 
реалността.  

Така че, за да открием своята реалност, трябва да приложим верния метод. И 
просто се опитайте да възприемете визията на Шрила Шридхара Махарадж – че 
основата е съзнанието. Онова, което ни се струва толкова реално е само леко трептене в 
тази атмосфера от съзнание. Ако имате една свещ и тя е запалена, погледнато през 
пламъка ѝ всичко отзад сякаш танцува. Разбира се, може да се опитвате да го 
обяснявате чрез науките физика и оптика. Но забравете, това не е реално! Там всичко 
танцува – има танц, има скрита поезия.  

За да намерите реалността приложете правилния метод. Дори една проста 
свещица може да докаже нереалността на материалните неща. Но ние използваме 
лампи в свещените си приношения към нашите божества. Знаете всички различни 
елементи, които поднасяме на Бога – благоухания, вода, огън, парче плат, цветя и т.н. 
Толкова е красиво! Това е начин да изразим благодарността си, своята дълбока 
медитация и настроението си на служене към Него: „Цялата тази красота идва от Теб и 
Ти я заслужаваш.”  

И трябва да добавя – всички тези приношения не са прах във въздуха, те са 
реални. Защото са оттеглени от материалната, светска сфера и са свързани с Върховния. 
Това е огромна трансформация. Всъщност е жертва. Дефиницията за жертва е, че нещо 
е извадено от ежедневния си контекст и чрез този процес на предлагане е свързано, 
дадено, поднесено на Бога, на божествеността – то не е за нас, то е за Него. Така че 
дори една проста, мъничка свещ може да ни даде урок по реалност. Ако виждаме как 
образът зад светлината на свещта танцува, това намеква, че нещо е нереално и че има 
нещо, което би трябвало да е реално.  

Но какво се случва като поднасяте гхи лампа на Кришна? Всъщност в стари 
времена, когато в храмовете не е имало електрически крушки, използвали гхи лампа 
или камфорова лампа, за да покажат муртите. Когато хората се събирали в светая 
светих, било тъмно, скришно и муртите не се виждали, затова свещенослужители 
използвали фитили и парченца камфор, които дават силна светлина и това бил начинът 
да покажат олтара на хората наоколо. Така тази светлина се използвала, за да могат 
хората да видят Бога. Но тогава възникнал голям догматичен проблем. Как можем да 
поднасяме нещо, щом сами го ползваме? Жертвата трябва да се въздаде на Бога, а не за 
да служи на самите нас да виждаме. Как можем да се наслаждаваме или 
облагодетелстваме от приношение, което е за Него? Разбирате ли проблема? Затова 
решили: „Добре, ще поднасяме две лампи – една като жертва за Него и друга за нас, за 
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да можем да Го виждаме.” Така че има ли въпрос, има и отговор. По този начин не се 
облагодетелствате от приношението, но от едната лампа можете да се възползвате, а 
другата можете да поднесете пряко в служба Нему.  

 
 
(следва продължение) 

 

 
 

41. Дайте онова, което харесвате  
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Някои предани имат предпочитания всред различните неща, които поднасят. А 

вашето предпочитание какво е? Има 64 елемента на приношение. Да споменем 
няколко: когато встъпвате в храма и звъните с камбанката – това е един вид служене, 
приношение. После когато влезете и се поклоните – това е друг начин да изразим 
настроението си на служене към Него. Или като пеем молитвите, мантрите, 
бхаджаните си – това е друг тип служене. Сетне, да се поднасят 16-те елемента на 
обожание – като храна, дрехи, накити, благоухания, огън, вода – това също е част от 
служенето. Ако пуснете няколко стотинки в кутията за дарения – това е още един вид 
приношение. Или пък ако донесете цветя в израз на любовта си.  

И така, кое е вашето предпочитание сред тези 64 елемента?  
Отговор: Посветеността.  
Манджари: Цветята.  
Свами Тиртха: Колко хубаво! Такова простичко изражение! 
Гиридхари: Не мога да разбера въпроса. Ако един родител има пет деца, това е 

все едно да го питаш кое му е най-скъпо? 
Свами Тиртха: Добре отбелязано. Но аз не питам върховния Отец: „Какво е 

предпочитанието ти, татко мой?”, а питам себе си какво аз предпочитам. Защото дори и 
най-незначителното приношение, дадено от сърце и душа, е много свидно за Него. И ти 
си прав, не бива да правим разграничения. Каквото Му се нрави, трябва да го правим. 
Всъщност всичко това са Негови предпочитания. Кришна съвсем ясно обяснява в 
„Шримад Бхагаватам”, Дванадесета Песен, какъв е вкусът Му. Но внимавайте, защото 
Той дава дълъг списък! Има едно много хубаво: че по принцип всеки ден, но ако не 
поне на дните Екадаши, трябва да организираме театрални пиеси и драматични 
мюзикъли за Него. Списъкът е дълъг.  

Но някои бхакти казват, че самите те имат предпочитания. Някои харесват гхи 
лампите. Защото знаете, като поднасяш гхи лампата и Кришна стои зад танцуващите 
пламъци е прекрасно! Това е начин да се доближим, да зърнем истинската реалност.  

Мога ли да ви споделя нещо лично? Аз също си имам предпочитание от този 
дълъг списък. Има едно нещо в списъка; Кришна казва: „Дай Ми това, дай Ми онова. И 
трябва да ми поднесеш също това, което ти самият най-много харесваш!” Това е моето 
предпочитание, защото именно то прави всичко толкова лично. Ако харесвам нещо, 
трябва да го споделя с моя скъп приятел. Но уви, „Аз също имам дълъг списък. 
Харесвам толкова много неща! Затова трябва да имаме големи храмове и ашрами, за да 
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съхраняваме нещата, които харесвам, за да мога да Му ги поднасям. Животът е толкова 
сложен!”  

Но встрани от шегата, това е нещо съществено. Дайте на Него това, което на вас 
ви харесва! А обикновено ние какво харесваме? Харесваме цветя – добре, можем да Му 
дадем. Харесваме храна – добре, можем да Му дадем и това! Харесваме децата си – 
можете да Му ги посветите! Харесвате съпругите и съпрузите си – обаче недейте да 
предлагате партньорите си на Бога когато се карате с тях, когато не ги харесвате. 
„Върви при Бога си! Не те искам тук, тръгвай за храма!” Предложете ги когато ги 
харесвате. „О, скъпа моя, скъпи мой, харесвам те толкова много! Моля те, удовлетвори 
нашия Бог”. А има и още едно нещо, което обичаме повече от мед – кое е то? 

Рамвиджай: Парите.   
Свами Тиртха: Парите са по-сладки от мед! Щом ги харесвате, най-добрата им 

употреба е за Него. Защото ако днес дадете една монетка, в този живот ще получите 
десет, какво да говорим за следващия живот? Казвам ви, това е най-добрата 
инвестиция. Когато давате за правилната цел, за най-добрата цел, те се увеличават.  

Това е точно както ти спомена, че не можем да изберем между децата си кое 
обичаме най-много, защото обичаме всички. Веднъж един човек запитал майка с трима 
сина – плюс бащата, четвърти: „Как успяваш да разделиш любовта си между всички 
тях?” А тя отвърнала: „Знаеш ли, то е тъкмо обратното – не се дели, а се умножава!” По 
същия начин, ако разделите богатството си с Бога, то не намалява, а расте. Каквото и 
богатство да притежавате.  

Но освен синовете и дъщерите си, освен партньорите си, освен банковата си 
сметка има още нещо, което харесваме дори още повече. Какво е то? 

Рамвиджай:  Самите себе си! 
Свами Тиртха: Да! Всички ние харесваме себе си! Щом харесвате себе си – 

предложете се! Кришна казва: „Дай Ми това, което ти харесваш!” И това е начин да се 
доближим до върховната реалност. То не е прашинка. Не е облак илюзия. Не, това е път 
към реалността.  

 
(следва продължение)  

 
 

42. Да ползваш или да злоупотребяваш 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
 
Съзнанието е фонът. То е основата тук. Всичко произтича от него, всички 

различни концепции, -изми, философии и какво ли не идва от този източник. Ишварах 
парамах кришнах сач-чид-анада-виграхах анадир адир говиндах сарва-карана-
каранам.28 Той е окончателната причина на всички причини! Васудева Кришна е 
върховното съзнание и всичко е породено от Неговия ум, така да се каже. Затова ви 
пожелавам да се превърнете в много красива мисъл на Бога.  

                                                
28 „Брахма Самхита” 5.1 
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Въпрос: Във връзка с това, което казахте, че Кришна е окончателната причина 
на всички причини – последния път, когато бяхме тук, четохме от „Бхагавад Гита”, че 
Кришна не е отговорен нито за добрите, нито за лошите постъпки на хората.  

Свами Тиртха: При все това Той е източникът, Той е окончателната причина. 
Обаче не е отговорен.  

Въпрос: Как се хармонизират двете становища? 
Свами Тиртха: Защото Той е свободен. Вие не сте свободни от последиците на 

действията си, но Той е. Вие също сте причина за толкова много последици. И не сте 
свободни от тях, тъй като действието носи след себе си последствие – това е съвсем 
логично. Всъщност ние сме досущ като гъсеница. Тя е много заета. Храни се с листата 
на дърветата - от едната страна яде, от другата произвежда нишка. И тази нишка е 
толкова много, че гъсеницата няма къде да я сложи, затова започва да я завива в 
спирала. Но понеже е много и тя я увива около себе си, накрая се оказва вътре в 
пашкула. Действието носи последствие. Ние всички сме много заети и с постъпките си 
създаваме множество последици. Така се озоваваме в собствения си личен пашкул. 
Мислите си, че сте свободни, защото се наслаждавате, активни сте и искате да видите 
резултатите. Но в крайна сметка сте вътре в капана.  

Знаете ли колко е дълга нишката около гъсеницата? Почти километър и 
половина. Пашкулът е ей толкова мъничък, но нишката е километър и половина дълга. 
Така и ние сме вглъбени в своята игра на действия и последици, но сме вътре в капана, 
вътре в пашкула – не сме свободни от последствията.  

Едно от божествените качества на Кришна е автономност, суверенност. Той е 
независим. Понякога преданите не разбират това – нарича се „отречение”. Не можете 
да разберете как така Богът е отречен, но то означава това – Той е суверенен, 
независим. Понякога Кришна е активен, друг път е пасивен. Защото на Него всъщност 
не Му се налага да действа. Той не е принуден да действа. А ние сме тласкани да 
действаме от различни импулси. Кой е главният импулс за хората? Страстта. Друго 
основно влияние върху хората е тамас, невежеството. Но то всъщност не ви кара да 
действате. Просто ви блокира, не сте толкова дейни. Но активният принцип е раджас, 
страстта. Малцина са подтиквани от саттва.  

Така че действията и последиците са на човешкото ниво. На божественото ниво 
Кришна не е принуден да действа. Защото нещата се случват дори и без да действа – 
достатъчно е да си помисли за нещо и то става. Как се нарича това? Нарича се сатя-
санкалпа. Санкалпа означава „решение”; сатя-санкалпа значи, че каквото е решил се 
сбъдва. Не Му се налага да го осъществява, да действа за него - не. Достатъчно е да си 
го помисли, да го пожелае и то ще се случи.  

Но замислете се, ние всички имаме тази божествена способност. Вие всички 
имате сатя-санкалпа. Как – нима като си помислите за вселена и тя се създава? Тогава 
бихте били наистина могъщи. Обикновено все още не е така. Но в едно отношение 
притежавате тази сатя-санкалпа. Ако мислите за страховете си, за личните си демони, 
незабавно можете да ги сътворите. Така че това е много могъщо качество. Ние можем 
да създаваме своите грешки. Достатъчно е да си помислим за илюзията и тя се 
въдворява. За да мислите за нещо божествено се налага да се трудите здраво – с кръв, 
пот и сълзи. Но да мислите за илюзията е толкова лесно.  

Така че на хората е делегирана известна сила – затова трябва да сме внимателни 
по отношение на нея. Защото можем да използваме интелекта си, да използваме нашите 
способности, нашите таланти по правилен и по неправилен начин. Животът, както 
казах, е енергия. Можете да ползвате енергията за добра цел, а можете и да 
злоупотребявате с нея. Вие, като духовна душа, имате определена сила. Тя се проявява 
в температурата на тялото ви. Докато душата е вътре, тялото има тази определена 
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температура. Когато душата отлети от тялото, то изстива – енергията си е отишла. 
Затова трябва да сме внимателни как използваме енергията си. Отговорността не е на 
Кришна, Той е свободен.  

 
(следва продължение) 

 
 

43. Кой кой е 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

  
 

(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос: Откъде знаете всички тези становища, които изричате? Само защото сте 

чели много или лично сте ги преживели? С една дума – просветлен ли сте? 
Свами Тиртха: Това си е моя работа. Обаче учителите ми са.  
Коментар: Все пак не съм убеден, че имате реализации относно темите, по 

които говорите. Думите Ви по-скоро звучат като коментари на нещо прочетено.  
Свами Тиртха: Всъщност вие сте прав, редно е да изследвате. Не бива да 

вярвате или приемате всичко, което чувате. Затова се радвам много, че имате силата да 
разсъждавате. Обаче дали аз съм реализирал нещо или не – това не променя вашата 
позиция. Защото вие също трябва да потърсите собственото си просветление. Така че 
помислете отново. Ако в тези думи има някакъв смисъл, ако те ви носят вдъхновение – 
тогава продължавайте, стремете се да намерите вътрешното си удовлетворение. Може 
би тук, може би на някое друго място – това няма значение. Всички принадлежим на 
Бога. Аз не искам да правя някаква тесногръда пропаганда, тъй като сме се събрали да 
разговаряме за божественото. Но всички ние трябва да намерим своя път навън от този 
лабиринт на материалното битие. И в случай, че открием братя и помощници в това 
усилие, сме големи щастливци. Така че ако Вие ми помогнете да осъзная в по-голяма 
дълбочина или да открия истината, ще ви бъда много благодарен. Защото всички ние 
служим, всички ние търсим – и Вие, и аз, и останалите – всички сме еднакви в това 
отношение. Всеки напредва по съответния си път, ала има нещо, което ни обединява – 
всички сме хора. В момента преминаваме през този опит и имаме способността да 
мислим, да разсъждаваме за себе си, за света и за Бога. И Вие сте прав – невероятно 
трудно е да се изрази неизразимото, да се говори за онова, което е отвъд думите, да се 
достигне Бога. Това е нещо толкова велико, толкова надхвърлящо всичките ни 
възможности. Всъщност то е най-големият шанс в човешкия живот - да можем да 
влезем в досег с истината. И затова трябва да търсим. Моля Ви, помогнете ми да 
намеря.  

Отговор: Стига да мога, ще го направя.  
Свами Тиртха: Благодаря Ви! Обаче дали съм реализирал нещо или не, отново 

повтарям, си е моя работа. Защото всички ние трябва да намерим сами собственото си 
лично освобождение и просветление. Аз не мога да постигна вашето съвършенство 
вместо вас. Моят духовен учител не може да постигне моята реализация – сам трябва 
да работя за нея. Той дава, но аз трябва да приема. Затова дали аз съм постигнал или не, 
това не значи, че вие не можете да постигнете. Но трябва да търсите. Всички ние трябва 
да търсим.  

Коментар: Понеже Ви считат за духовен водач, затова е редно да задам такъв 
въпрос. Защото учителите са два вида: със сила и без сила.  
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Свами Тиртха: Сила аз нямам. 
Гиридхари: Махарадж, съжалявам, но се чувствам оскърбен да присъствам на 

подобна сцена. Един гост се опитва да сравнява духовния учител с когото и да било. Аз 
не съм дошъл тук, защото Вие сте най-силният и най-умният, а защото имам нужда 
именно от това, което Вие ми давате. Лично аз не бих следвал духовен учител, който е 
много силен, но използва силата си, за да мачка своите ученици… 

Свами Тиртха: Не, не, не, моля… Няма проблем! Простите въпроси са добри. 
Сложните въпроси са още по-добри. Но предизвикателствата са най-доброто. Защо? 
Защото тогава се вижда кой кой е и кое какво е. Така че аз съм много удовлетворен. 
Трябва да даваме на хората свободата да имат собствено мнение. Поне до определени 
граници. Защото това е изключително важно! Затова трябва да го изследваме. Това е 
много голям въпрос: на какво да посветим живота си? Чий съвет да приемем? Много е 
важно. Естествено, че трябва да видите кое какво е. Аз съм много удовлетворен от това. 
А щом учителят е удовлетворен, всички ученици също са доволни. Съвсем просто е. 
Защото когато преданите са удовлетворени, учителят също е доволен. Това е начинът 
да правим всички все по- и по-щастливи. Такова е нашето съревнование. Аз искам да 
ви направя духовно щастливи, не материално щастливи – различно е. А вие трябва да 
работите за духовното удовлетворение на своите учители – не на един, а на всички. 
Тогава, ако всеки действа за успеха на останалите, това е истински успех. Защото 
обикновено какво се случва в материалната сфера – всеки работи за собствения си 
успех. И хората наистина постигат известен успех. Само че той не им носи 
удовлетворение. Aber Leben ist schwierig – но животът е труден. Затова трябва да 
достигнем и да действаме на различно ниво – когато искаме да служим на другите, 
когато искаме да подпомогнем удовлетворението на другите. Това е божествен 
принцип. Ние не действаме за собственото си щастие и удовлетворение, а работим за 
другите. Поне бъдете безкористни. Поне толкова! Но това е по-добро от знанието, по-
добро и от медитацията.29 Така че да посвещаваме дейностите си в настроение на 
служене, да помагаме на останалите, да сме им полезни, да служим на Бога и т.н. – това 
е нещо добро и духовно.  

Научил съм от учителя си, че всички въпроси са добри. Особено ако касаят 
висшето благо на човечеството. 

 
(следва продължение) 

 
 

44. Черният кон 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос на Драги:  Когато дойде времето да се отдам, да отдам тялото си на 

Кришна и да кажа: „Кришна, прави каквото искаш с мен, нека изразявам Твоята воля!”, 
ако човек е способен да посвети себе си, можем ли да кажем, че връзките между 
действие и последица се съкращават по Божията милост?  

                                                
29 „Бхагавад Гита” 12.12 
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Свами Тиртха: Всъщност да посветим себе си е начин да намалим кармичните 
си окови. Знаем, че божественият звук може да ни доведе до Бога, до лотосовите нозе 
на Кришна. Но дори небрежното мантруване на наам, святото име, може да ви дари 
освобождение. Така че да се намалят кармичните последици и обвързване е резултат на 
добро мантруване. Това е като страничен ефект. Разбира се, каквато карма сме 
наченали в този живот, трябва да я осъществим, трябва да преминем през нея. Но 
обикновено, ако изразим готовността си да сме съгласни с Бога, последиците ни 
спохождат в намалена пропорция. Последици има, обаче по-леки отколкото би 
трябвало да изтърпим. Духовните дейности също имат последица. Само че тяхната 
последица е съвършенство. Така че има начин да се преодолее капана на действия и 
последици – и това е съвършенството. Действие-последствие-съвършенство.  

Въпрос на Маха Вишну: Махарадж, въпросът ми касае нашето отношение към 
обкръжението и към всички. Кришна казва в „Бхагавад Гита”30, че трябва да се 
обръщаме към духовния учител със смирение и с желание да служим, за да можем да 
видим истината, понеже духовният учител я е видял. Ако нямаме такова отношение, 
нима можем да получим и реализираме истината, ако не подхождаме със смирение и с 
желание да служим на всички? Тъй като не знаем кой е духовно извисен.  

Свами Тиртха: Да, затова е най-добре да уважаваме всички. Защото не знаем 
кой кой е. Може да си мислим: „О, този човек е съвсем пропаднал, незначителен 
бхакта,” а той може да е любимецът на Кришна. Така че как можем да знаем? Това се 
нарича „черният кон”. Сигурен съм, че не си падате много по конни надбягвания, но 
знаете ли какво е „черният кон”? „Черният кон” е неочакваният победител. Никой не би 
очаквал, че този кон ще спечели надбягването. Всички залагат на известните коне, но 
не щеш ли този черен кон излиза и незнайно как печели състезанието. Така че никога 
не може да знаете кой е черният кон сред преданите. Кой е любимецът на Кришна, кой 
ще спечели надпреварата. Ако въобще животът е надпревара – но мисля, че разбирате. 
Затова е най-добре да уважаваме всички. Защото тогава няма да изгубим.  

Обаче от друга страна: да, истината могат да реализират дори оскърбителите. 
Освобождението, или псевдо-освобождението, е достъпно дори за оскърбителите. Даже 
за тези, които отричат съществуването на Бога освобождението е достижимо. Един вид 
истина можете да достигнете. Но изпълнено с обич приятелство с Бога – не можете. 
Това е разликата. Затова трябва да сме позитивни – не е достатъчно винаги да мислим 
за Кришна, Върховния, но трябва да се отнасяме позитивно към Него. И за щастие, 
божественото послание е по-силно от нашата съпротива. Така че дори да не сме 
достатъчно възприемчиви, то ще влезе в ушите. А влезе ли в ушите, ще стигне до 
сърцето. Ще пречисти сърцето. И тогава ще започне голяма промяна. Както Шрила 
Садху Махарадж казва: „Ще започнете да говорите с очите”. А кои са словата на очите? 
Те са нещо, което трябва да поднесем на Бога – сълзи.  

 
 
 

                                                
30 „Бхагавад Гита” 4.34 
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45. Научната и духовната парадигма 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

(продължава от предишния петък) 
 
Въпрос: В началото на лекцията си говорихте за живота и споменахте, че той е 

енергия. Щом казваме, че душата също е енергия, безсмъртна енергия, бихме ли могли 
да кажем, че те са едно и също – душата и животът? И двете са енергия, но една и съща 
енергия ли са? Можем ли да кажем, че има енергия, която съживява мъртвата материя, 
да речем растенията? И бихме ли могли да кажем същото и за камъните и кристалите? 

Свами Тиртха: Да. Дори човешкото тяло е мъртва материя. Но то оживява от 
присъствието на душата, атма. По същия начин, ако имаме духовно виждане, ще 
съзираме присъствието на духовната искра, на жизнената енергия, душата. В това е 
разликата между научния светоглед и духовния светоглед. Научното тълкувание ще 
вижда мъртва материя дори където присъства жизнената енергия. Те изтъкват разни 
биохимични обяснения за живота. Но той не е биохимия. Докато духовната парадигма 
ще прозре присъствието на живота дори в тъй наречената мъртва материя. Затова 
казват „Майка Ганг”. Те не виждат водата на реката, виждат богинята. Примерите са 
безброй.  

Така че трябва да пречистваме виждането си; тогава ще можем да съзираме 
жизнената енергия даже в скалите. Цялата тази вселена е пропита с Бог, с Неговите 
излъчени енергии. Има божествено присъствие навред. И в един смисъл енергията на 
живота и енергията на душата са много близо една до друга. При все това трябва да 
посочим, че душата е първоначалният фактор. Животът принадлежи на душата. Той е 
като естествен елемент за душата. Джива – това означава принцип на живота. А 
съзнанието е друг признак на душата. Не забравяйте, започнахме с това красиво 
обяснение,  че съзнанието е в основата. Като хора ние имаме ограничено и малко 
съзнание, простиращо се само до известен предел. Върховният Бог Кришна притежава 
неограничено съзнание, Неговото съзнание е безмерно.  

 
 

46. Всяко нещо има скрита история 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 
Въпрос: Имам въпрос, който носи вътрешно противоречие. Имал съм 

възможността да изследвам и преживея, и вярвам, че съм стар дух, както повечето от 
вас тук, и че ние идваме с мисия в този живот. Мисля, че ми е нужно време да си 
припомня тази мисия отново в главата, да се сетя защо съм дошъл. Но защо когато се 
родя, не помня посоката, живея в невежество и илюзия? Разбирам, че това е 
относителна реалност, но през това време мога да допусна много грешки. И 
продължавам да ги допускам. Докато не достигна съвършенство, ще правя грешки. 
Защо ни се позволява да допускаме големи грешки в миналото си? Защо не получаваме 
незабавно насока относно задълженията си? 

Свами Тиртха: Това е добър въпрос. Веднъж имало един светец, велик аскет. 
Живеел напълно отречен от всички притежания и очарования в живота, отдаден на 
медитация, съсредоточен, без да обръща внимание на нищо външно. Седял си той под 
сянката на едно дърво, вглъбен в своята медитация, когато не щеш ли, дошли някакви 
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войници. Те търсели някакъв престъпник и се натъкнали на този човек, седнал под 
дървото. Зарадвали се, че има кого да хванат и го набучили на кол. Преди говорихме за 
действие-последица. Доста е изненадващо – както си медитираш те измъчват до смърт 
чрез подобен странен метод. И така, човекът бил отведен при Ямараджа, господаря на 
смъртта. И той възроптал: „Хей, Ямараджа! Има някаква грешка в системата ти! Нали 
записваш всички грешки и грехове на хората. Аз цял живот медитирах и какво стана 
накрая!? Допуснал си някаква грешка!” Тогава Ямарадж казал: „Да, много добре! Но 
спомняш ли си онази малка буболечка?” Защото когато този аскет бил малко момче, 
веднъж пробол с трън една буболечка. И когато светецът си припомнил това, отвърнал: 
„Добре, няма грешка в твоята система!” 

Тази история илюстрира, че за всяка реакция, която ни спохожда, си има 
причина. Нищо не е случайно. И ако непрестанно съзнаваме това – че зад всяко нещо, 
което преживяваме в живота си, има скрита история – ще ни е малко по-лесно да 
понасяме всичко, което ни сполита. И така, защо ни е даден шанса да вършим грешки? 

Отговор: Защото притежаваме независимост.   
Свами Тиртха: Не исках да навлизам в тази тема днес. Но защо? Защото 

обикновено хората запомнят най-трудните моменти в живота си най-дълбоко. 
Грешките съществуват, за да се учим от тях. Шрила Прабхупад е казал: „Пропадането, 
грешката е колоната на успеха”. Така че нашите грешки и дори грехове би трябвало да 
ни помагат да осъзнаваме кое е правилно и кое не е. Щом не знаем кое е правилно – 
ами, действието ще доведе своята последица и ще трябва да платим цената. Обаче ако 
знаем кое е правилното и въпреки това действаме срещу него, това вече е тежък случай.  

А може би се проявява и известно количество свобода. Когато Ганди държал реч 
в Английския парламент, той казал: „Ние се стремим към независимост.” И получил 
отговора: „О, но вие няма да можете да се справите със своята независимост, ще 
допускате грешки. Няма да съумеете да я прилагате правилно.” Но тогава той казал: 
„Не, ние изискваме свободата да допускаме грешки!” Защото това е играта. Иначе е 
досадно. Иначе всичко е установено. Този мъничък елемент на свобода е което можем 
да използваме или с което можем да злоупотребим. Ако злоупотребим, ще започнем с 
грешки, ще продължим с грехове. Ако го прилагаме правилно, ще избягаме от 
системата по-бързо. Защото тогава улавяме божествената милост. 

 
 
 

47. Вярвате ли във великите срещи? 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
 

Нашите учители може и да са различни като личности, но са единни като 
духовен факт. Като същина, като принцип са еднакви. И този принцип ни обединява 
всички. Тъй като това е нещо толкова важно за всички ни, мисля, че трябва да се спрем 
малко на тази тема. Ще ви кажа защо. Защото когато на програмите ни идват нови хора, 
е много лесно да ги дразним с гуру принципа. Те ще си кажат: „О, аз си нямам. Аз съм 
външен човек!” И е толкова лесно у хората да се създават лоши чувства, ако нямат 
достъп до нещо. Но аз мисля, че е много важно да се изследва правилно този принцип, 
трябва да навлезем в дълбочината на тази тема. А Шрила Шридхара Махарадж без 
съмнение е авторитет по този принцип. Защото, да ви кажа, търсил съм, слушал съм и 
старателно съм се опитвал да разбера мненията на много ачарии; и мнозина, разбира се, 
дават много съществен принос. Но дълбочината и финото разбиране са уникални тук.  
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„Очите, с които да видим Шри Гуру”. Един предан пита: „Често сме чували за 
гуру и шишя (ученикът), че ако шишя не успее да стане напълно чист преданоотдаден 
в този си живот, тогава гуру ще се върне, приемайки ново раждане. Гуру лично ли 
приема ново раждане?”31 

Просто си представете ситуацията – един учител приема толкова много ученици 
и 90% от тях не са в час. Тогава гуру трябва да се размножи, защото един отива на 
луната друг отива на слънцето, трети отива в ада – на толкова много места трябва да 
тича след тях. Как стоят всъщност нещата? Защото вие се чувствате големи късметлии: 
„Ако аз не успея да се справя, моят гуру ще дойде и ще ме спаси”. Ами братята и 
сестрите ви? Нали той трябва да спаси и тях! Затова нека много внимателно разгледаме 
този въпрос.  

Шрила Шридхара Махарадж отговаря: „Връзката трябва да продължи.” 
Всъщност това съвсем кратко изречение е достатъчно да отговори на целия този 
въпрос. Връзката ще продължи. „Дали същата тази определена душа, която е била 
упълномощена като гуру в предишния живот, ще дойде отново лично – дали ще бъде 
изпратен отново той или не – в това няма гаранция. Но при всички случаи ученикът 
ще запази съзнанието си за тази по-висша връзка. Той ще я разпознае точно каквато е 
била в предишната степен, макар че може да е в различна форма. Това няма да е ново 
и непознато за него. И той ще почувства също, че „Аз не съм непознат за учителя си.” 
Но външната форма на гуру може да не е същата.” 

Това означава, че принципът присъства, същината присъства. Формата може да е 
различна, но есенцията е там. Защото кой е гуру? Гуру е нашият личен спасител. Той е 
като протегнатата ръка на Бога към вас. И виждате, тези индийци знаят нещо – 
понякога те описват Бога със стотици ръце. Защото Той ги протяга към нас, към теб, 
към другия, към всички. Той няма само две ръце; понякога проявява четири, а често и 
стотици ръце. Всъщност ръцете Му са безброй – достигайки до нас, до вас. Този 
принцип – че той ви кани, че иска да ви прегърне – винаги присъства. А когато се 
проявява чрез някого, сме толкова щастливи.  

И нещо много важно – ще разпознаете и ще бъдете разпознати. Държали ли сте 
се като ученици? Когато внезапно разпознавате нещо: „Тук трябва да има някаква 
връзка”. Вярвате ли във връзките? Във великите срещи? Аз съм вярващ, вярвам във 
великите срещи! Не е случайно. Не е въпросът просто кой е дошъл пръв. Някои гуру 
казват: „Ако аз ида пръв, ще обикнат мен. Ако ти идеш пръв, ще обикнат теб”. Което 
може да се случи, но това не е голямата среща, важната среща – когато разпознаваш: 
„Нещо ме улавя тук.” Затова попитах: държали ли сте се като ученици? Но трябва да 
зададем и друг въпрос: държали ли сте се като учители? Когато разпознавате някого: 
„О, срещал съм вече този човек.” Именно това е описано тук: ще  разпознаете нещо и 
ще бъдете разпознати. Това е връзката. Нещо се случва зад кулисите. Не го знаете с 
външното си съзнание, но с финия си вътрешен радар ще разберете. Разпознавате и 
бивате разпознати.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

                                                
31 От „Златната стълба”, Глава Втора, Шрила Шридхара Махарадж 
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48. Историята върви на две нива 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
„Да предположим, че ученикът приема следващото си раждане в дадена 

страна или секта. Гуру може също да се появи в дадена страна или секта, но че 
ученикът отново ще дойде в същата позиция като преди – това може и да не е така. 
И че гуру също ще дойде както е било преди, в същата установена позиция – това 
също едва ли ще е така. Но те ще са способни да се разпознаят един друг. Гуру ще 
знае предишния живот на ученика, а ученикът също ще си мисли: „Той знае всичко за 
мен.” С такава широта на погледа трябва да гледаме на своя Гурумахарадж. И така, 
гуру-таттва означава сакшад харитвена: не просто личността, а личността плюс 
нещо повече.” Сакшад означава „директно”, хари – „подредено от Хари”. Това е 
божествена връзка. „Подредбата се извършва от Бога или от неговата сварупа-
шакти. Но каквито и да са външните обстоятелства, няма да има притеснения по 
отношение на пътя на ученика.”32 

Това говори ли ви нещо? Мисля, че е много значимо. Какво означава? Историята 
върви на две различни нива. Едното е външното ниво, където се държим като учители и 
като ученици. Но другата, вътрешната история продължава непрекъснато. Нещо 
божествено се крие там. Затова трябва да подхождаме към тази тема с изключително 
внимание. Защото тук е скрито нещо много важно. Може би имате някакви въпроси?  

Въпрос на Крипадхам: Това значи ли, че гуру-таттва сама по себе си е 
личност, по същия начин както гуру е личност? Понеже идва от сварупа-шакти… 

Свами Тиртха: Бе споменато, че това е под закрилата или на Бога, или на 
Неговата сварупа-шакти. Така че можете да решите в коя раса искате да влезете. 
Защото тогава ще трябва да си изберете и съответния гуру. За обичайна раса може да 
имате гуру-таттва дадена от Бога. За специална раса ще трябва да се сдобиете с гуру 
от сварупа-шакти.  

Крипадхам: Значи, ако гуру напусне, а ние останем на това материално ниво, на 
практика възможността точно той, точно същата личност, да се върне за нас е съвсем 
минимална. 

Свами Тиртха: Да. Обаче вие може да тръгнете с него!  
Крипадхам: Но ако се случи ученикът да не е много отдаден и съответно да не 

може да последва своя гуру, гуру по някакъв начин се проявява – било на луната, било 
някъде другаде – и ученикът отново го разпознава. И се каза, че гуру също ще 
разпознае ученика.  

Свами Тиртха: „Олеле! Пак ли този – не! Спаси ме, Господи!” 
Ямуна: Но за ученикът ще бъде: „Отново моят гуру!” 
Свами Тиртха: „Отново мога да смуча кръвта му!” 
Ямуна: Махарадж, имаме съвсем различен поглед за същата ситуация. 
Свами Тиртха: Зависи от коя страна сме. 
Крипадхам: Въпросът ми е - тогава кое е това, което разпознава, щом не е 

същата личност? Кой разпознава кого?  
Свами Тиртха: Трябва да правим разграничение между нашата личност и 

нашата идентичност. Личността може да се променя, тъй като тя се основава на 
фалшивото его. Вие я изграждате, разгръщате я в съответствие с преживяванията си, в 
съответствие със своите желания и т.н. Така че тя подлежи на промяна. Но 

                                                
32 От „Златната стълба”, глава Втора, Шрила Шридхара Махарадж 
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идентичността не се променя. Тя е нашето истинско его, нашият истински аз; и 
истинската връзка трябва да се установи на това ниво. Защото променящата се личност 
на практика е съставена от спомени и впечатления. Но истинската идентичност е 
съставена от духовна същина. И там, на онова ниво, връзките са вечни. На 
материалното или менталното ниво те са променливи. Затова казах, че историята тече 
на две нива. Едното е външното, което от време на време се променя; а другото е 
есенциалното, което не се променя.  

И така, можем да кажем, че гуру-таттва е покана от Бога: „Върни се при Мен!” 
И това не се променя. Това е вечна покана. И ако сте свързани с този принцип, ако се 
свържете с тази божествена енергия, не можете да идете там просто с тялото си; трябва 
да идете със своята същност, с душата си, с атма.  

 
(следва продължение) 

 
 

49. Духовното е универсално, човешкото е ограничено 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
(продължава от предишния петък)  
 
 
Въпрос на Крипадхам: Какво представлява привличането ни към нашия гуру?  
Свами Тиртха: Да – дали е към външния му образ, или към поведението му, 

към начина му на хранене, към вкуса му, към каквото и да било? Или е някакво 
съществено разбиране: каква е целта на живота; как да живеем правилно; как да се 
изразяваме правилно? Защото само си представете: ако, да речем, седяхме в Египет в 
някой дервишки манастир и обсъждахме божествения принцип, щяхме да използваме 
различен изказ. Бихме имали различно разбиране за нещата, бихме носили различни 
имена. Дори диетата ни щеше да е друга. Но каква ще е темата? Как да открием 
обратния път към дома, към Бога? Дервишите биха казали: „Нека потанцуваме малко!” 
и това е пътят обратно към дома за тях.  

Или например както вчера получих този бюлетин. Пише „Православна църква 
„Св. св. Кирил и Методий” и има цитат от посланието на Св. Апостол Павел до 
Филипяни: “Братя! Радвайте се винаги в Господа! Господ е близо!” 

Добро послание! Мои скъпи братя, открийте своето щастие в Бога! Това е част 
от всеобщото послание и винаги има практикуващи за тези общовалидни принципи. 
Тогава какво е специфичното на нашия процес? Именно това трябва правилно да 
разберем. Не е въпросът кой е по-добър, кой е втори, кой първи. В този смисъл това не 
е състезание. Но ние трябва да изследваме какъв е специалният принос, от който Богът 
се нуждае от нас. Защото от дадена група Той може да вземе, да речем, това цветче; от 
друга група може да вземе онова служене. А какво е служенето, което иска от нас? Това 
е, което трябва да разберем – какъв е специфичният принос на един предан за пълното 
удовлетворение на Кришна? Ако сме способни да определим това, ще сме напълно 
убедени какво да правим, как да живеем, кое да избягваме. Тогава ще знаете: „Ето това 
е моето любящо приношение за моя възлюбен Бог!”  

Въпрос: Не познавам толкова добре книгите, които цитирахте, но за мен това не 
е пречка, защото дори извън формата мъдростта остава. Затова идвам с радост тук. Но 
понеже съм чел посланието на Апостол Павел, не разбрах шегата за него. 

Свами Тиртха: Шега? 
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Коментар: С бюлетина.  
Свами Тиртха: О, но това не беше шега! Не, не, не! Моля ви, недейте да го 

разбирате погрешно! Просто исках да покажа, че в много отношения ние сме еднакви. 
Това просто ми се случи вчера и какво беше посланието?: „Бъдете щастливи в Бога!” 
Разбира се, че сме щастливи да чуем такова послание – че Господ е близо. Та нали това 
искаме! Това показва, че независимо от културната среда, независимо от религиозните 
различия, съществува универсално, общовалидно послание.  

Коментар: Моето убеждение е, че всички тези религии идват от Бога и ако нещо 
донася благо, то е добро. И всъщност всички сме братя. 

Свами Тиртха: Да, така е. Това е вярно. Всички принадлежим на Бога. 
Различията между религиите и между човешките същества са дело на хората. 
Единството е установено от Бога. Така че трябва да решим дали сме откъм човешката 
или откъм божествената страна. Духовното е универсално, човешкото е ограничено. 
Големият въпрос е как да станеш истински християнин, истински последовател на 
Христос? Как да изпълниш заръките на „Новия Завет”? Има съвсем прост отговор – 
стани предан. Защото съм видял, че преданите живеят онова, което е написано в 
Библията. За тях това не са просто някакви стари книги; не, за тях това е животът – да 
живееш в божествена любов.  

 
(следва продължение) 
 

 
50. Смяна на позициите 

(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос на Дамодар: Това, което чувам за връзката между гуру и ученик, ме 

навежда на мисълта, че е възможно някога в миналото позициите на тези две личности 
да не са били под формата на гуру и ученик. Може да са били съвсем нормални – 
например приятели, или съпруг и съпруга. И излиза, че единият от двамата по някакъв 
начин е успял да се издигне по духовния път, а пък другият е изостанал. 

Свами Тиртха: Бих искал да се съглася с теб. Разбира се това е мое лично 
мнение. Обаче е ерес, предупреждавам! Ако слушате такива неща, в някои случаи 
могат да ви изгорят на кладата. Искате ли въпреки това да чуете моето мнение?  

Отговор: Да!  
Свами Тиртха: Това е начинът да провокирам желанието ви. Аз също мисля, че 

благодарение на някаква божествена подредба тези позиции, приемани от единия и от 
другия, може да се променят от време на време. Но не бих казал, че единият е успял да 
се издигне, а другият е останал назад. Защото без по-малък брат няма по-голям брат. 
Без да има слаб, няма силен. Другата страна е изключително необходима за връзката. И 
може младшият да е дори по-важен от силния. Ако няма кого да спасява, какво може да 
направи спасителят? Така че падналите са много важни, защото това ще ангажира 
спасителите в техния дълг, ще им помогне да осъществят божествената си мисия.  
Затова трябва да сме много внимателни за своето виждане. Чистата духовност е 100% 
съвършена. Не е така, че единият е по-добър, а другият е слаб и не толкова извисен. 
Всичко е божествено; на божественото ниво всичко е божествено. Шридхара Махарадж 
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казва, че в духовното небе дори прашинките трябва да бъдат считани за по-висши. 
Всичко е божествено там.  

Гуру е специална личност. Защо? Не заради човешкия си характер, а заради 
божествената функция, проявяваща се чрез този човек. Затова в „Шримад Бхагаватам” 
се казва, че този, който счита, че муртито е камък, или че святото място е просто 
някакъв водоем, или че духовният учител е просто човек… ами, той е животно – това е 
голяма грешка. Голяма грешка, защото тогава изпускате нещо. Какво прави един кон на 
Ганг? Отива там и пие вода. Не че е лошо да пиеш вода от Ганг, но разбирате, той не 
може да приеме пречистваща баня във вълните на свещената река.  

Разбира се, има много критици. Един известен човек е казал: „Размахвах гхи-
лампата пред това парче камък години наред и нищо не се случи! Ако си мислите, че 
къпането в някоя свещена река ще ви пречисти, тогава какво да кажем за рибите там? 
Те би трябвало да са светци!” Човек никога не знае! Тъй или инак, винаги ще срещате 
критики към свещените неща, свещените обекти, свещената вяра. Но ако искате да 
намерите есенцията, трябва да стигнете до духовното ниво, където облакът на илюзията 
не препречва виждането ви. И ако съществува такава интимност на връзката между 
душите, та те да са готови дори да сменят ролите си, мисля, че това е много висше.  

Обаче защо казах, че това е ерес? Защото в повечето случаи ще чуете: „О, 
духовният учител е Парам-Бхагават! Той е абсолютен и ние трябва да треперим пред 
него!” Но какво ако гуру не се чувства удовлетворен наоколо му винаги да има някакви 
треперушки? Понякога са му нужни благонадеждни, разумни хора, на които може да се 
разчита.  

И така, ролите може да се променят по дадена божествена подредба – гуру и 
ученик могат да сменят позициите си. Но това е мое лично разбиране. И мога с 
нещичко да подкрепя това виждане. Например, гуру трябва да бъде считан за главен 
авторитет по всеки въпрос. Шрила Прабхупад е бил известен гуру и голям авторитет за 
много неща. Учениците му го завели в някакво студио да правят записи – Прабхупад 
бил със слушалки, слушал различните тракове. Тогава учениците го запитали: 
„Прабхупад, как да миксираме различните тракове?” И той казал: „Не знам! Вие знаете 
по-добре!” Бихте ли очаквали такъв отговор от своя божествен учител: „Не знам!” Не 
бихте очаквали. Но това разкрива неговото смирение: „Аз не съм авторитет в звуковото 
инженерство! Мога да свиря на мриданга, мога да си изпея песента! Другото е ваша 
работа, свършете я!” 

Или пък какво прави Кришна? Върховният Господ, който контролира всичко, 
онзи, когото обожават и на когото служат всички! Той приема позицията на Партха-
саратхи – колесничар на Арджуна. Богът е станал слуга. Така че Той е готов да смени 
позицията си. Нима това не е интимност? Когато Той е готов да изостави божествената 
си позиция и да се държи като приятел, като слуга на Своя поклонник. Така че тази 
смяна на ролите, когато слуга и господар се разменят – казвам, че в много интимни 
случаи е възможно да се случи.  

 
(следва продължение) 
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51. Влаковете трябва да тръгват при всяко положение 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 

 
Въпрос на Дамодар: Имаше една дискусия – върху какво трябва да се 

концентрираме повече: върху личността на гуру или върху гуру-таттва (гуру 
принципа)? Медитирал съм много върху тази тема и бих искал да споделя своето 
мнение, но същевременно това ще бъде и въпрос. Всъщност ако разберем гуру-таттва, 
това би трябвало да е по-важно и по-съществено. Защото проумеем ли принципа, със 
сигурност би следвало автоматично да се отнасяме правилно и към собствения си гуру.  

Свами Тиртха: Да се надяваме. 
Дамодар: От друга страна е много по-лесно да го приемаме за личност, някаква 

личност.  
Свами Тиртха: Не някаква личност. Специална личност! Не каква да е личност. 

Та това ли е въпросът ти?   
Дамодар: Първоначалният въпрос е върху какво трябва да се концентрираме 

повече, за да встъпим в принципа на гуру-парампара? Дали институцията е по-важна?  
Свами Тиртха: Много добра тема. Върху коя част да се фокусираме повече? Ще 

цитирам Гурудев по този въпрос. Мисля, че беше на 24-ти април 1986, когато той каза: 
„Не се опитвайте да разберете личността на гуру. Първо е невъзможно, второ - не е и 
нужно! Стремете се да следвате напътствията му!” Днес обаче съм сигурен че той би 
добавил и още нещо: „Мислете какво можете да научите от една личност.” Разбира се, 
не искам да проектирам това върху него, то си е мое мнение; но трябва подобаващо да 
изследваме какво бихме могли да научим от различните личности, от различните хора. 
Как бихме могли да разберем друг човек? Та ние не разбираме дори самите себе си.  

Така че фокусирайте се върху таттва. И ще ви кажа защо, за да говорим лично 
– защото аз си знам ограниченията, а също и грешките. И знам, че ще правя грешки и в 
бъдеще като личност. Обаче таттва никога няма да сгреши! Зная, че съм ограничен и 
ще допускам грешки, но таттва никога няма да сгреши. Затова, като служим и сме 
свързани с таттва, можем да понесем недостатъците на личността. Още една ерес – 
гуру да допуска грешки, а? Ух! Но какво става, ако гуру допусне грешка? Ако живеете 
в сън, внезапно ще се събудите и ще си кажете: „Хей, чакай малко, какво е това?” Това 
е отговорът, в случай, че тази специална личност направи някоя малка, незначителна 
грешка, понеже е човешко същество – той е човешко същество, всеки човек може да 
сгреши. Ала таттва, която той представя, никога няма да сгреши.  

Всъщност, трябва да се концентрираме върху двете. Чрез личността на гуру 
трябва да се стремим да се доближим и да служим на гуру принципа, а по 
благословиите на гуру принципа, можем да служим на нашия гуру-личност. Едното 
помага на другото да се подобри. 

Драги: Ще сравня духовния учител с локомотив и ще ви кажа какво се случва на 
софийската жп-гара. Има пътнически влак, който трябва да тръгне с даден локомотив. 
И обикновено така и става. Обаче има ситуации, когато локомотив липсва. Остават пет 
минути до тръгването на влака, но все още няма локомотив. Остават две минути – още 
няма локомотив. Няма да обяснявам какво се случва с диспечерите в това време. 
Намират какъв да е локомотив отнякъде. Така някак си, със закъснение, влакът потегля 
с какъв да е локомотив.  

Свами Тиртха: Харесва ми примера ти. „Шоуто трябва да продължи”, 
влаковете трябва да тръгват при всяко положение. Примерът ти е съвсем на място. И 
тук, в този случай разбираме кой е диспечерът – подредбата се извършва от Бога или от 
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Неговата сварупа-шакти – само си представете ако един локомотив липсва от тяхната 
мисия. Вероятно имат нелеки моменти. При все това, те могат да подкарат машините 
навреме.  

Ако приложим този принцип в нашия живот – при всяко положение трябва да 
продължаваме служенето си. Какво става, ако не мога да направя всичко както трябва? 
Да не правя нищо ли? Не, това не е добро решение. Поне нещичко трябва да правим. 
Ако не можете да мантрувате по 108 кръга на ден на джапата си, по-добре ли е да не 
мантрувате въобще? „Понеже не мога да го направя цялостно, няма да правя нищо.” Но 
тогава това е сто процента загуба. Поне нещо направете и ще има някаква печалба. 
Трябва да поддържаме духа. Защото всяка мантра, която казвате, всяко малко служене, 
което извършвате, е мъничка победа над нашето голямо фалшиво его, над нашата 
илюзия. Затова нека го правим!  

 
(следва продължение) 
 

 
 

52. Минете отвъд формалностите 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, София) 

 
(продължава от предишния петък) 
 
 
Въпрос: Гурудев, какво става ако човек разпознае за свой гуру някой, който 

вече не е във физическо тяло? 
Свами Тиртха: Това е чувствителна тема. Ако ми бе задал този въпрос преди 

двайсет години, веднага щях да отвърна: „Неправилно е”. Но като ме питаш днес – ако 
всички участващи са много чисти и невинни в сърцата си, и ако нямат намерение да се 
мамят, ако това не е бягство от живо общуване – тогава бих казал, че е възможно.  

Все пак, винаги е много добре да имаме обратна връзка. Но ние не вярваме във 
физическото съществуване, вярваме в духовното съществуване. На онова ниво по-
висши същества могат да дойдат и да те призоват да се присъединиш към тяхната 
мисия. Те може и да не показват телата си, но показват своята воля или покана.  

Обаче съм сигурен, че всички сме чували това като извинение: „Чух глас, че 
такова е Божието желание, затова ще го направя.” Ако няма защитна система, без 
съмнение е рисковано. А как можем да се защитим? Единствено чрез искреност. 
Защото всъщност нещо се шири навред в този свят – да мамиш другите. Широко 
разпространено е! Има само едно, което е още по-разпространено – да мамиш самия 
себе си. Тогава как да избягваме да залъгваме останалите и себе си? Бъдете искрени!  

Въпрос на Парамананда: Ако е уместно, още един въпрос на темата за гуру. 
Знаем, че Билвамангала Тхакура има най-общо казано трима учители. Можем да кажем, 
че първият му е помогнал наистина да започне активната духовна част от живота си. 
Вторият му е давал преки напътствия, както и посвещение. Мисля, че пак той му е дал 
посвещение и в ордена на отречението санняс. А третият гуру е много интересен 
феномен за мен, защото той обяснява, че негов наставляващ учител бил самият 
Кришна. Би ли ни разказал моля повече по тази тема. Едно от нещата, които специално 
ме интересуват е дали това някой да бъде напътстван директно от Бога е нещо, запазено 
само за тези, които спадат към най-близкото Му обкръжение? Или на практика всяка 
душа може по някакъв начин да получи тази позиция? 
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Свами Тиртха: Аз също имам въпрос. Кой бил първият му гуру? 
Парамананда: Чинтамани.  
Свами Тиртха: С какво се занимавала тя, каква била светската ѝ заетост?  
Парамананда: Била проститутка.  
Свами Тиртха: Да. Та, историята на живота на Билвамангала Тхакура показва, 

че трябва да минем отвъд формалностите. Формално позицията на една проститутка в 
обществото не е особено висша. Но тя била по-отдадена и по-осъзната за истинската 
стойност на живота отколкото нейният партньор. Обичайно ние очакваме гуру-таттва 
да се прояви в сияйно оранжево дхоти. Но понякога – да не очакваш – гуру-таттва 
идва в облика на проститутка! Така че минете отвъд формалностите. Никога не можем 
да знаем кой е черният кон. Уважавайте всички и бъдете жадни за напътствия!  

По отношение на втория ти въпрос – дали преките насоки са достъпни или не. 
Връзка съществува между Кришна и всички души. Посредством присъствието си във 
всяко сърце, Той може да напътства всекиго. А наш дълг е да пречистим своята 
способност да чуваме и възприемаме насоките до такава степен, че да сме способни да 
доловим посланието. Така че това фино вътрешно водачество винаги присъства. Просто 
трябва да отстраним съпротивата си. 
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗДАНИЯ 
 

1. Сякаш служите на себе си 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

За какво да говорим днес – за Нрисимхадев или за гопи-бхава? Толкова много 
гопи има тук, как можем да говорим за Нрисимхадев?! При все това, понеже следването 
на принципите, завещани ни от ачариите, е нещо много важно, щом сме взели решение 
да изучаваме тази последователност от събития, значи трябва да продължим. Когато 
решим нещо, това се нарича санкалпа. Ще го запомните ли? Няма да го запомните – ако 
не си записвате, ако не си носите тетрадка на лекциите, няма да запомните. Санкалпа 
означава „решение, решителност”. Преди да започнем каквото и да било, трябва да 
направим санкалпа – тогава обетите и намерението в думите, които изричате, ще ви 
помогнат. Санкалпа означава също и програма, която трябва да следвате. И просто като 
го изричате, силата на думите ви ще ви помогне да осъществите онова, което сте 
решили.  

Една от характеристиките на Кришна е сатя-санкалпа. Какво означава това? 
Сатя-санкалпа означава, че каквото си науми Той се изпълнява без никакво усилие. В 
материалната сфера, за да осъществим решението си се налага да се потрудим доста, 
нали? И дори тогава може да се окаже, че усилията ни са били безплодни. Ала с 
Кришна не е така; желанията на Кришна се изпълняват автоматично. На него не му се 
налага да полага никакви усилия, за да се сбъдне пожеланото.  

Защо е тази разлика между Бога и хората? Просто си представете ако вие имахте 
сатя-санкалпа – ако каквото ви щукне на ума се появяваше автоматично. Това добро 
ли е или е лошо? 

Отговор: Лошо! 
Свами Тиртха: Много лошо! Докато умът не е овладян, най-добре нищо да не 

се случва когато си го помислите. Представете си ако всички хора имаха силата 
всичките им желания, искания, решения – дори решенията, което е по-високо ниво на 
интелектуална подготовка – да се сбъдват автоматически! Тогава материалният свят 
щеше да е дори още по-голяма катастрофа от каквато е днес. Така че хората като цяло 
не притежават тази способност и за това си има добра причина, защитна причина. 
Кришна притежава тази способност, сатя-санкалпа – каквото поиска се сбъдва начаса. 
Защо? Защото Неговите решения са правилни, Неговите желания са благотворни.  

А какво се случва ако практикуваме духовен живот? Казва се, че чистият предан 
може да придобие много от качествата на Върховния. Дори сатя-санкалпа можете да 
получите. Защото това означава, че вече сте много по-себеовладяни и вашите желания, 
вашите искания са подобаващи. В началото дори на преданите им се налага да се 
трудят сериозно, за да осъществят онова, което са решили. Но това е добре, защото 
трябва да се научите как да се трудите сериозно за Кришна.  

Може би си спомняте историята за срещата между мравката и камилата. 
Камилата носела големи дисаги на гръб, тъй като тя е товарно добиче. Веднъж, докато 
вървяла с товара си на гръб, срещнала една мравка. Знаете, камилата е голяма, а 
мравката е съвсем незначителна, мъничка. Въпреки това, когато камилата видяла 
мравката, тя се удивила. Защото що да види? Мравката мъкнела огромна клечка. 
Камилата се обърнала към собствения си гръб и видяла, че в сравнение с размера на 
тялото, дисагите ѝ са незначителни. Сетне отново погледнала мравката и видяла, че 
малката мравка носи такава голяма клечка – два пъти по-голяма от собственото ѝ тяло. 
Затова скъпата ни приятелка, камилата, била поразена. Тя казала: „О! Как е възможно 
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това?! Ти си толкова малка, аз съм толкова голяма; при все това твоят товар е толкова 
голям, а моят е толкова малък. Как е възможно?” Тогава мравката се усмихнала. „Аз 
знам тайната. Искаш ли да научиш каква е?” Камилата отвърнала: „Идея си нямам.” А 
мравката рекла: „Ами виж, ти работиш за господаря си; аз работя за себе си.” 

Значи ако работим за себе си, ние сме способни да сторим всичко необходимо, 
нали? Ако се налага да работим за някой друг: „Ох, днес съм уморен. Пък освен това и 
другите също трябва да се ангажират в предано служене. Нека им предоставим тази 
възможност.” Затова Гурудев казваше: „Ако сърцето ти е там, ще намериш решение. 
Ако сърцето ти не е там, ще намериш извинение.”  

Приемете това като съвет за духовното си израстване, как да усъвършенствате 
своята сатя-санкалпа, силата на своята решимост, за да се сбъдне. Служете на Кришна, 
гуру и ваишнавите сякаш служите на себе си. Затова, след като сме взели решение, че 
ще изучаваме историята за Нрисимхадев, с всички трудности и усилия нека 
продължим. 

 
(следва продължение) 

 
 

2. Скачайте за Бога 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Сега идва много важен момент от историята и това е „Тапася, отречението на 

Хиранякашипу”33.  
„Властелинът на даитите, ужасяващият Хиранякашипу, искаше да стане 

безсмъртен, да се избави от старост и да бъде непобедим във всичките три свята. За 
да постигне тази цел, той отиде в една пещера в планината Мандара и започна да 
извършва велико отречение, застанал неподвижно на двата палеца на нозете си, с 
протегнати към небето ръце и с тяло, изпънато като пръчка. Заради силата на 
неговото отречение, ярка светлина се излъчваше от тялото на Хиранякашипу. Всички 
полубогове се бояха от него и затова се бяха изпокрили тук и там. Като видяха, че 
Хиранякашипу се е заел с отречение на усамотено място, те изпитаха облекчение и се 
завърнаха в палатите си, убедени, че вече няма причина да се боят. Ала в резултат на 
ужасяващата аскеза на Хиранякашипу, от главата му започнаха да излизат огън и 
пушек, които опърлиха всички живи същества в по-низшите и по-висшите планетарни 
системи. Всички реки и океани се развълнуваха. Планините, островите и 
континентите започнаха да треперят. Планетите и звездите станаха нестабилни и 
всички хоризонти се изпълниха с пламтящата радиация от отречението на 
Хиранякашипу.” 

Тук е описан един метод. Нарича се тапася, тапас. Какво означава тапас, 
тапаха?  

Отговор: Отречение. 
Свами Тиртха: Да, тапас, тапаха, тапася е „отречение”. И в „Шримад 

Бхагаватам” ясно се казва, че отречението, или въздържанието, е източник на сила. 
Нужна ли ни е сила, за да извършваме духовните си дейности? Ако сме реалисти, 

                                                
33 Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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нуждаем се от много сила. Как да я добием? Да се захванем ли с отречение, като 
Хиранякашипу? Дали да идем на Витоша и да застанем на пръстите на краката си, 
протегнати към небето? За щастие, Чайтаня Махапрабху е донесъл друг метод за 
генериране на духовна енергия. Но той е много подобен на този. Трябва да се 
изправите, понякога да подскачате на пръстите на краката си и да се протегнете към 
небето. Не мога да обещая, че от главата ви ще излиза пушек, ако скачате така по време 
на арати. Обаче мога да обещая, че всички негативни енергии ще напуснат тялото ви, а 
на лицето ви ще изгрее една много специална сила. Нарича се усмивка. Виждате ли – 
именно тя ще се появи на лицата ви.  

Но резултатът е същият – ще можете да генерирате повече духовна сила чрез 
себеконтрол. Затова в случай, че някой се нуждае от повече енергия – понеже понякога 
в живота ни е необходима допълнителна сила, за да разрешим някакви трудности или 
да постигнем дадени цели – тогава можете да направите малко тапася, малко 
отречение. Защото то ще генерира сила.  

Всъщност тап на санскрит означава „топлина”. А топлината е енергия, нали? 
Така че възпирайки, удържайки телесните си дейности, можете да генерирате духовна 
енергия. Затова трябва да следваме принципите, които са ни дадени, тъй като това е 
себеконтрол. А горещата енергия, която генерирате чрез своите отречения, ще ви 
помогне да постигнете духовните си цели.  

Тогава каква е разликата между Хиранякашипу, застанал на върховете на 
пръстите си, протегнат към небето, и един бхакта, който скача високо по време на 
киртан – каква е разликата? Същата, каквато между камилата и мравката. 
Хиранякашипу работи за себе си, а ние трябва да скачаме за Бога. Затова не губете 
духа, търпението и посветеността си.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

3. Да пренапишеш символиката 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 

 
„Заради нетърпимия огън от великото отречение, всички полубогове побягнаха 

от Сваргалока и поеха към Брахмалока, за да помолят Брахма за закрила. След като 
поднесоха молитви, те казаха: „О, господарю на вселената, защитнико на всички! 
Хиранякашипу, властелинът на демоните, извършва ужасяващо отречение. Силата на 
неговата тапася ни пропъди от Сваргалока, от нашите райски планети. Умоляваме 
те, помогни ни и ни защити, понеже сме твои слуги и поклонници. Ако желаеш да 
защитиш слугите си преди да бъдат погубени, молим те, накарай Хиранякашипу да 
прекрати аскезата си, която унищожава целия свят! Хиранякашипу се е заел с това 
отречение, защото иска да получи някаква благословия. За теб не е невъзможно да му 
дадеш каквото желае. Макар да знаеш всичко, искаме да те известим какво е 
желанието му, тъй като го разбрахме. Хиранякашипу мисли: „Чрез своята тапася 
искам да придобия позиция като тази на Брахма, който е творец на вселената и е 
почитан от всички. Позицията на Брахма е по-велика от на всеки цар, дори на Индра. 
Аз желая най-висшата позиция в Сатялока. Тъй като времето е вечно и душата също 
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е вечна, не ме интересува колко животи в отречение ще трябва да поднеса, за да 
получа позицията, която желая. Когато се сдобия с достатъчна мощ, ще променя 
правилата на този свят. В края на деня на Брахма, тази калпа, цялата вселена ще 
бъде унищожена, включително и ваишнавите. Затова не ме интересува никаква 
позиция, по-ниска от тази на Брахма.” Хиранякашипу се е захванал с това велико 
отречение, за да получи твоя пост. Ти си господарят на трите свята, затова молим 
те, стори каквото е необходимо, за да разрешиш този проблем. Такава е молитвата 
ни, о, творецо и закрилнико на света. Твоето съществуване е източник на наслада, 
изобилие, благоденствие и щастие за кравите и брахманите. Ако Хиранякашипу се 
домогне до позицията ти, всички тези неща ще бъдат съсипани.”34 

От тази част на историята не само получаваме информация за тревогите на 
полубоговете, но също и добър урок по ваишнава етикет. Видяхте ли какво стана? 
Полубоговете бяха в голяма неволя, затова се обърнаха към своя авторитет. И какво 
направиха? Нима незабавно минаха на проблема: „Това ни притеснява, онова ни 
притеснява”? Не. Най-напред те поднесоха молитви. „О, Брахма! Ти си толкова велик, 
толкова прекрасен!” А сетне започнаха: „Ние имаме и един малък проблем…” Това се 
нарича образование, етикет.  

Как да го прилагаме? Срещате духовния си учител: „Дандават, Гурудев! Имам 
такъв и такъв проблем.” Не, моля ви! Кажете поне някоя добра дума. Например: 
„Кришна е толкова велик! Кришна е толкова прекрасен!” Пък сетне предайте 
посланието си. Бъдете осъзнати какво се случва. Всеки дребен детайл е толкова 
скъпоценен за нашето пречистване и за правилното ни разбиране как да се държим. 
След това те казаха: „Въпреки че ти знаеш всичко, бихме искали да привлечем 
вниманието ти към определени събития в тази вселена.” Понякога отивате при 
духовния си учител с мисълта, че му носите някакви новини - нещо, което не знае.  

Но освен това разбираме и какво е намерението на Хиранякашипу – иска да 
постигне безсмъртие. От предишния прочит си спомняте колко добре познава той 
философията. Тук също се споменава, че макар тялото да загине, душата ще оцелее. 
Той иска да достигне най-висшата позиция в материалния свят.  

„Полубоговете приключиха молитвите си и бог Брахма, придружаван от 
всички мъдреци като Бхригу, Дакша и останалите, пое към отшелническата обител 
на Хиранякашипу. Междувременно Хиранякашипу бе извършвал отречение много дълго 
време, стоейки в същата позиция без да мърда. Дотолкова, че цял мравуняк бе покрил 
тялото му, а върху него бе израсла трева и тръстика. Мравките бяха изяли тялото 
му да такава степен, че кожата, плътта и кръвта му бяха изчезнали, оставяйки 
единствено костите.”  

При все това той бил жив. Това означава, че докато извършвал своята тапася, 
бил постигнал мистични сили. Бил способен да съхрани жизнената си сила в скелета си. 
Това е резултатът от мистичните практики – че можете да пренапишете своята лична 
история. Какво било намерението на Хиранякашипу? Да пренапише историята на 
вселената според собствената си версия. А какво става с вас ако постигнете мистичен 
резултат в бхакти? Ще можете да пренапишете историята на собствения си живот. От 
предопределения кармичен път можете да стъпите на пътя на свободата, на 
божественото робство.  

И така, той още бил жив, макар и само в костите – нямал плът, нямал кожа, 
нямал нищо, само скелет. В нашата култура скелетът е символ на смъртта. Така че в 
един смисъл той успял да пренапише символиката. Дори мравуняк бил израснал върху 
тялото му. За това е нужно дълго време.  

                                                
34 Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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(следва продължение) 

 
 

4. Как мога да ти служа? 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 

 
„Брахма пристигна на мястото, носен от своя лебед, но не можа да види 

Хиранякашипу. Като слънце покрито от облаци, тялото на Хиранякашипу бе скрито и 
Брахма трябваше да се вгледа много внимателно. Когато най-сетне го видя, той бе 
поразен и се обърна към Хиранякашипу с усмивка: „О, сине на Кашяпа, моля те, стани! 
Бъди благословен! Отречението ти бе успешно и аз съм дошъл да ти предложа 
благословия. Моля те, поискай каквото си пожелаеш. Наистина съм удивен от 
великата ти отреченост. Мравките са изяли тялото ти, а ти си съумял да съхраниш 
живота си единствено в костите. В миналото нито Бхригу, нито някой от 
останалите риши е успял да извърши такова жестоко отречение. И в бъдеще никой 
няма да успее да стори същото. Та кой би оцелял като теб, без да пие дори вода в 
продължение на сто години на полубоговете?!” Една година на планетата Земя е равна 
на един ден за полубоговете, в по-висшите сфери. „О, сине на Дити! Онова, което бе 
невъзможно за ришите, ти го осъществи успешно и аз бях привлечен от твоята 
тапася. О, най-велик сред асурите, по тази причина съм готов да ти предложа 
благословията, която желаеш. Срещата с безсмъртен няма как да е безплодна, така 
че можеш да си поискаш каквото желаеш от мен.”35  

Хиранякашипу не само стоял на един крак, но и не приемал нито храна, нито 
вода, нищо. Въпреки това бил жив. Виждате как в случая на Хиранякашипу неговата 
санкалпа била успешна. В големи лишения, за дълго време и много трудна била 
аскезата му. И накрая постигнал успех, получил желаното. Накрая възлюбеният му бог 
Брахма дошъл и му предложил: „Каквото ти се ще, можеш да си поискаш от мен.”  

Трябва да сме достатъчно умни какъв вид тапася да правим. Ако искате да 
постигнете нещо, има различни начини. Най-добрият е да удовлетворите 
висшестоящите. И те с нежност ще ви обсипят с благословиите си. Ако не сте толкова 
деликатни, тогава можете да си поискате нещо. А ако сте глупави, можете да плачете за 
нещо. Защо казвам това? Защото нашите наставници знаят всичко. Те много добре 
знаят кое е благотворно за нас на настоящия етап от развитието ни. Връзката помежду 
ни се основава на доверие, пълно доверие! Затова всъщност не се налага да си искате 
каквото и да било; достатъчно е ако чрез служенето си удовлетворявате своя духовен 
учител. Ако не сте на това ниво, можете да си искате. „Гурудев, моля те, можеш ли да 
ми дадеш това, можеш ли да ми дадеш онова?” И като добър баща, той го осигурява: 
„Добре, скъпи ми синко. Все още си във фазата да желаеш и копнееш толкова много 
неща – мога да ти ги дам.” Ако не сте достигнали дори това ниво да си искате любезно, 
тогава може да плачете и на инат да желаете нещо. Например – започвате някакво 
отречение, за да привлечете вниманието на духовния си учител. И както Брахма бил 
доволен от своя слуга и поклонник Хиранякашипу, ако удовлетворите своя възлюбен 
Господ или учител, те ще дойдат и ще попитат: „Какво желаеш, скъпи синко, скъпа 
дъще?”  

                                                
35 Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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„Като каза това, Брахма поля от своята божествена кана костите на 
Хиранякашипу, превръщайки ги начаса в ново тяло, съвършено силно и пригодно, 
могъщо като мълния, с красив златист оттенък. Хиранякашипу излезе от мравуняка и 
тръстиките, както огънят излиза от дървата. Право пред себе си видя Брахма на 
неговия лебедов звездолет и радостни сълзи се затъркаляха от очите му. Той се 
просна на земята да отдаде почитанията си и с настръхнали коси и пресекващ глас 
започна да говори.” 

Джай! Може би имате някои коментари относно отречението на Хиранякашипу? 
Въпрос на Хаягрива: Интересно е, че Хиранякашипу е започнал със себичен 

мотив, но от историята виждаме, че е проявил преданост към бог Брахма. Бихте ли 
казали повече за това моля? 

Свами Тиртха: Всъщност той винаги е бил много посветен на бог Брахма, той 
бил поклонник на Брахма. Това отново разкрива разликата между общото обожание на 
различни авторитети в тази вселенска структура и прякото обожание на Върховния Бог, 
най-висшият в йерархията. Защото полубоговете обожават Кришна. Дефиницията за 
полубог е тат-прияртхам – те живеят само за щастието на Кришна, на Всевишния. 
Така че ако и вие живеете единствено заради щастието на Шри Кришна, значи сте 
полубогове. А демоните обожават полубоговете, не Върховния Бог. Това е разликата – 
полубоговете обожават Бога; а тези, които не са полубогове, обожават полубоговете. 
Ала без посветеност, пък била тя и по демоничен начин, не може да се постигне нищо. 
А санкалпата на Хиранякашипу, неговата решимост, била много силна, той бил много 
непоколебим. Бил готов да стои сто години на полубоговете – много дълго време! И 
много трудно било това, което бил решил. Но единствено със себичен мотив.  

Искате ли да извършите още по-велика тапася от Хиранякашипу? Да? Тогава 
изпълнявайте духовното си служене. Това е дори още по-голямо отречение – да 
удовлетвориш желанието на духовния си учител. Защото Хиранякашипу осъществявал 
собственото си желание, той служел на собствените си цели. До такава степен, че 
неговото обожаемо божество се наложило да дойде, за да сбъдне желанията му. Нашата 
линия на поведение би следвали да е различна. Ние трябва да питаме Кришна: „Как 
мога да Ти служа?” А не да извършвате тапася и да не приемате прасадам дълго време, 
та да принудите Кришна да дойде и да ви попита: „Как мога да ти служа?” Нали, не към 
това се стремим.  

Парамананда: Всъщност Мадхавендра Пури е направил нещо подобно. 
Свами Тиртха: Той е бил вглъбен в своя екстаз, не че е искал да принуди 

Кришна да се появи. В това е дребната разлика. Демоничният подход е: „Искам да 
принудя другите да дойдат и да ми служат”; подходът на предания е „Аз се отдавам и 
питам: „Как мога да ти служа?” Това е главната разлика. Служенето присъства и в 
двата случая, но мотивацията е различна.  

 
 

5. Ако следвате своя гуру, можете да срещнете сърцето му 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
Въпрос на Крипадхам: Гурудев, във връзка с историята за Хиранякашипу си 

спомних една друга история от „Шримад Бхагаватам” за Дхрува Махарадж. Ако не 
греша, той искал да стане цар, също извършил отречение и в крайна сметка получил 
каквото искал. Обаче го постигнал за по-кратко време; и друга личност му се явила в 
резултат - Вишну. Би ли обяснил моля разликата между тези два случая? 
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Свами Тиртха: Има голяма разлика. Всъщност книгата, от която четем, 
съдържа две истории – едната е за Прахлада, а другата за Дхрува. Защо? Защото 
Махапрабху слушал тези истории много, много пъти. Затова и Шрила Бхакти Баллабх 
Тиртха Махарадж ги повтаря и ни учи чрез тези истории.  

И в какво се състои разликата? Голямата разлика е, че макар Дхрува да имал 
амбицията „Искам да поправя дадена грешка, искам да постигна дадена позиция” – 
тоест, можем да кажем материална мотивация – междувременно той срещнал Нарада. 
Срещнал духовния си учител, който го попитал: „Какво искаш, мой скъпи синко?” 
„Ами, искам да постигна това и това…” Нарада казал: „Много добре! Щом искаш да го 
постигнеш, ще ти дам най-добрата мантра за това.” Тогава Дхрува започнал да 
извършва своите също много сурови отречения и медитации – само че под инструкция. 
А кой е Нарада Муни? Той е апостолът на бхакти. Какво може да очаквате от такъв 
гуру? Разбира се, че накрая ще се проявят преданост и екстаз – Дхрува срещнал Бога, 
получил дивя-даршан. А кой бил духовният учител на Хиранякашипу? Собственият му 
ум. Без съмнение, той извършвал тежко отречение, но що за екстаз има в него? И 
виждате, той срещнал „само” Брахма.  

И така, скъпи мои, ако искате да следвате насоките на своя духовен учител - ума, 
можете да го правите. Но ви казвам, че ще ви е тежко. Защото днес умът ви казва едно, 
утре съвсем друго. Този учител е много трудно да бъде удовлетворен. Докато 
обикновено какво се случва с външния духовен учител? До края на живота ви ще ви 
повтаря все едно и също нещо: „Моля те, изпълнявай служенето си!” Без скачане 
насам-натам, само едно. „Защо не възпяваш светите имена с чисто сърце и душа?” Така 
че ако решите да следвате външния си духовен учител, ако вложите своята санкалпа, 
отново ще ви бъде тежко. Защото е трудно да слушаш цял живот едно и също послание 
– „Аман! Толкова е скучно, полудявам! Чух; толкова пъти вече ми каза да бъда добър 
преданоотдаден; нямаш ли какво друго да ми кажеш? Дай нещо ново!” Трудно се 
понася духовния учител. При това, той е обсебен. Обсебен е от този Кришна, обсебен е 
от тази према. За него няма друга тема. Не можем да си говорим за футбол с нашия 
учител, защото той ще рече: „Футбол ли? Да, гопалите играят футбол с Кришна.” 
Непрекъснато все за кришнарски неща говори.  

И всъщност какво се случва накрая? Срещаш духовния си учител. Дхрува 
срещнал онзи, който бил целта на неговия духовен учител, обожаемия Върховен 
Господ на своя учител. Защото Нарада обожава Кришна; така че ако следвате 
напътствията на духовния си учител, ще срещнете възлюбения на духовния си учител. 
Защото каква е самата същност на Нарада? Същността на Нарада Муни е Кришна. А 
каква е същността на гуруто на Хиранякашипу, неговия ум? Брахма – „дай ми това, дай 
ми онова”. В това е разликата.  

Така че ако следвате своя гуру, можете да срещнете сърцето му. Ако следвате 
своя ум, и това ще има своите последици. Отсъдете за себе си.  

Въпрос на Харилила: Удивително е, че Брахма е дошъл макар да е знаел, че 
Хиранякашипу иска да заеме неговата позиция. Правя паралел: когато някой желае 
нещо от своя духовен учител, той е готов да му го даде, готов е да му даде своите 
качества. Доста е странно, че го е направил. Той цени дори лошия ученик.  

Свами Тиртха: Е, Хиранякашипу е добър ученик. Вярно, намерението му било 
леко нечисто. Но инак той бил много решителен в служенето си. Ала докато искаме 
незначителни, външни неща от своите наставници и от Кришна, те лесно ще ни ги 
дават. Кое е единственото, което не дават лесно? 

Хаягрива: Чистата бхакти. 
Свами Тиртха: Правилно. Према не дават толкова евтино. Защо? Защото дори 

Кришна знае, че према е по-силна от Него. „Ако дам према на този човек, той ще може 
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да Ме контролира.” А е много трудно да вържеш Кришна, да Го задържиш на едно 
място дълго време. Той е толкова волен! О, как завиждаме на волността Му! Затова и 
имаме тази толкова жалка идея за свободната воля на душата. Защото искаме да 
подражаваме поне на мъничко от Неговата свобода. Ако видите Кришна тук, когато 
погледнете втори път Той вече е другаде. Движи се толкова бързо. Но ако някой е в 
затвора, няма как да се движи толкова бързо. Така че какво можем да сторим? Нека 
сложим Кришна в затвор. Какъв е този затвор? Вътре в сърцето – там е мястото на 
Кришна. Там можете да Го завържете с въжетата на божествената любов. Можем да 
повторим молитвите на предходните ачарии: „О Кришна, Ти си толкова свободен, 
невъзможно е да бъдеш завързан. Бягаш толкова бързо надалеч от мен. Но аз искам да 
те поставя в затвора на сърцето си и да те окова с веригите на своята любов, за да не 
можеш никога да си тръгнеш. За да останеш завинаги с мен.”36 Такава е молитвата на 
един предан.  

 
 

6. Какъв е Бог 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
Ще продължим да четем от древната история за битката между тъмните сили и 

светлите сили. Защото какво се случва в живота? Злото и доброто винаги се сражават 
или се съревновават.  

„Хиранякашипу каза: “В края на епохата, когато настъпи унищожението на 
вселената, всички светове, с изключение на само-озарените планети, потъват в пълен 
мрак. Сетне Творецът отново проявява света, използвайки трите качества на 
материята. На този Върховен Бог, който създава, поддържа и унищожава вселената, 
и е вместилище на гуните аз поднасям своите почитания!”37 

Както сме говорили преди, Бог притежава тези три функции – създател, 
поддръжник и унищожител. Какво означава това? Че всичко произтича от Него, всичко 
се поддържа от Него и в крайна сметка цялото унищожение идва пак от Него.  

„Ти си причината за първичното проявление на вселената, формата на знание и 
ученост, които са проявени като действие и трансформация на жизнените сили, 
сетивата, ума и интелекта.” И така, съзидателната сила на вселената е познанието, 
по-висшата интелигентност. „Ти си животът и душата за онези, които познават 
душата, себето. Ти нямаш начало и си отвъд времето и пространството. Ти си 
вездесъщ, всезнаещ, Ти си Свръхдушата, обитаваща сърцето на всяко живо 
същество. Ти си вечно съзнателната личност, който определя точната 
продължителност на живота на всички живи създания, отброявайки дори най-
мъничката частица време, и който след това отнема живота им когато моментът 
настъпи. Но самият Ти никога не се променяш. Ти си нероденият, върховен господар 
на всички живи същества, Ти си техният живот и закрила. Всичко в тази вселена, 
всяко добро и лошо нещо, земята и океаните – всичко се съдържа в Теб и нищо не е 
различно от Теб. Ведите, Упанишадите и цялата останала ведическа литература се 
излъчват от Теб. Ти си върховната реалност, от чийто пъп израства златният 
лотос.” 

Тук много добре е описан обектът на внимание на този демон. Но всъщност 
Хиранякашипу прави малка грешка, защото възхвалява Брахма като че той е самият 

                                                
36 Цитат от песен на Билвамангала Тхакура 
37 Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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Върховен Бог. Това е същото като да сбъркаш някой министър с президента. 
Президентът или царят е главата на държавата; министърът си е само министър.  

„О, могъщи господарю! Макар винаги да пребиваваш в най-великата 
трансцендентална обител, в най-високия слой на материалната вселена, Ти външно 
проявяваш гигантския облик вират-рупа, вселенската космическа форма, съставена 
от всички елементи, от обектите на сетивно възприятие, самите сетива, жизнената 
сила и ума. Въпреки че проявяваш всичко това, Ти си отвъд обсега на сетивата. Ти си 
всевишният, прастарият, върховната душа, живееща в сърцето на всяко създание, 
безграничен, нетленен и вездесъщ из цялата вселена. Поднасям почитанията си на 
този Върховен Бог, който винаги е придружаван от Своите три енергии – 
вътрешната, външната и междинната.” 

Разбирате ли? Това е описание на нещо отвъд нашето разбиране. То описва 
какъв е Бог. Как Той може да прояви цялата вселена. Как всичко произтича от Него. 
Как Той се намира в сърцата на всички живи същества. Това е начинът, по който Той 
поддържа всичко. И в крайна сметка Той е най-висшата цел на всичко – когато дойде 
краят на света, всички енергии ще се завърнат в своя източник.  

И кое е изключително важно в това описание? Че Върховният Бог се намира във 
всяко сърце. Как Той управлява вселенските дела – това е отвъд способностите ни да 
разберем, не знаем, то си е Негова работа. За Него невъзможното е възможно. За нас не 
е. Но Той е с всички живи същества, Той е с вас – следва ви, грижи се за вас. Затова 
трябва да бъдем внимателни. Всъщност целта на религията е да отделим това внимание 
на Бога. Да намерим пътя обратно към дома, обратно при Бога.  

 
(следва продължение) 

 
 

7. В погрешна посока 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Досега Хиранякашипу, демонът, който очаква благословиите, говореше в 

прослава: „О, толкова си велик, толкова си прекрасен!” А сега следват изискванията му.  
„О господарю, ако искаш да изпълниш желанието ми за благословия, тогава 

моля те, дари ми само следното дребно нещо: нека да не мога да бъда убит от никое 
същество, сътворено от теб.” Но това е само първото, той има дълъг списък. „Освен 
това нека не мога да бъда убит нито вътре, нито навън; нито през деня, нито през 
нощта.” Каква всъщност била целта му? „Искам да съм безсмъртен.” Затова той 
започнал да използва интелигентността си, стремейки се да открие всички възможни 
начини за защита. „Нека не бъда убит от теб, Брахма, нито от Шива, нито от който 
и да било друг полубог или същество; нито с никакво оръжие. Нека не бъда убит нито 
на земята, нито във въздуха; нито от никое човешко същество или животно, като 
например тигър. Нито човешко същество, нито неподвижна материя, полубог, демон 
или грамадна змия да не може да ме погуби. Моля те, дари ми благословията да не 
бъда убит от никое от тези неща! О господарю, никой не може да ти противостои в 
бой. Ти си господарят на всички живи същества и на техните владетели. Затова моля 
те, осигури ми същата позиция. Моля те, дай ми осемте сиддхи, мистичните 
съвършенства на йога, както и всеки резултат, който може да бъде постигнат чрез 
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практикуване на йога и тапася (отречение).” Дълъг списък, а? „Дай ми това, дай ми 
онова!” 

„След като изслуша тези молби и изисквания на Хиранякашипу, Брахма 
отвърна: „Скъпи синко, давам ти всички благословии, които ми поиска, макар в 
действителност това да е трудно постижимо за когото и да било.” После Брахма се 
завърна в своята обител.  

И така, по благословиите на Брахма, Хиранякашипу получи всичко, което бе 
пожелал, наред с много силно и могъщо златисто тяло. Тогава той си спомни за 
убийството на своя брат, който бе погубен от Вишну, и незабавно изпита силна 
омраза към Вишну, Върховния Бог. Този велик асура, Хиранякашипу, стана върховен 
господар на останалите асури, както и на полубоговете и човешките същества. Той 
властваше освен това над гандхарвите – райските певци; нагите – космическите 
змии; сиддхите – съвършените същества, гарудхите, чараните, видядхарите, ришите, 
Яма и неговите следовници, древните мъдреци и питрите - предците; въобще над 
всички във вселената.”  

И така, в този свят има престижни позиции – като полубог или цар. А има и не 
толкова престижни позиции, като например якша – якшата е магьосник-демон-воин. 
Ракшаса пък е още по-малко престижно. Ракшаса е гигантски човекоядец. Пишaча е 
дори още по-страшно – пишача е вещица на метла. Но има и прети; претите са демони 
на мъртвите тела, на труповете.  

Ямуна: Вампири? Прототипи на вампирите? Зомбита? 
Свами Тиртха: Стига, това са съвременни измишльотини, скъпи мои. Това е 

холивудската версия на подобен род същества; така че моля, придържайте се към 
традицията. Но какво е прета? Прета е като призрак. Как можете да разпознаете един 
призрак?  

Ямуна: Той е полупрозрачен.  
Свами Тиртха: Полупрозраен!? Може би това пак е някаква холивудска версия, 

обаче си има признак, по който може да се разпознае, че някой е прета. Защото 
понякога те може да изглеждат досущ като хора. Този тип същества изглеждат съвсем 
като човеци, но имат някои специфични черти, по които може да се разпознае кой 
какъв е. И специалният признак за прета е… Обичайно пръстите на краката ви са 
напред; обаче при претите са назад. Не е смешно! Техните стъпала са обърнати назад. 
Какво означава това? Обикновено като вървите по пясъка, отпечатъците от стъпките ви 
показват вашата посока. Вървите напред и стъпките ви също са напред. Но какво става, 
ако не знаете вярната посока? Какво става ако сте прета? Въпреки че вървите в една 
посока, стъпките ви ще сочат в обратната. Значи макар да изглежда, че имате напредък, 
в действителност вървите назад. Това е прета – призракът на мъртвите тела. Те вървят 
в погрешна посока. Виждате ли символиката? Това наистина не е за забавление, 
посланието е сериозно. Защото днешното общество върви в погрешна посока. Затова 
можем да кажем, че всеки е прета, всеки не намира посоката. Вървите нанякъде, а 
стъпалата ви отиват на обратно. Нещо е напълно сбъркано.  

И така, Хиранякашипу станал господар и на престижните, божествени, царски 
йерархии, и на по-низшите същества, като духове и дяволи. „След като завладя 
техните господари и царе, той отне властта и позицията им и стана върховният 
властелин в трите планетарни системи Сварга, Мартя и Патала.” Патала са адските 
планети, низшите планетарни системи. Мартя-лока е Земята и подобните планети, 
където смъртта е окончателната сила. Мартя значи „смърт”. Така че името на 
планетата ни е Смърт. А Сварга са по-висшите планетарни системи, които изглеждат 
като рай. Ето това се случило, след като получил благословията си – той станал 
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изключително могъщ. Победил предводителите на всички тези различни групи живи 
същества, а после им отнел властта и силата.  

 
(следва продължение) 
 

 
8. Забравяйки за Бога 

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 
 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
  Въпрос на Яшода: Искам да попитам какво е станало с Брахма когато 
Хиранякашипу заел неговата позиция? 

Свами Тиртха: Демоните са много възпитани и културни същества. Тъй като 
обожавал Брахма, за да получи благословиите му, той по някакъв начин го и уважавал. 
Но се казва, че заради силата и господството му, всичките три свята били под негова 
власт. А знаете, когато властта и властимащите се сменят, се налага да оцеляваме. 
Както вие, българите, сте били под турско робство, но сте оцелели. Въпреки че 
всичките ви сили, всичките ви ресурси, всичко е било под чужда власт. При все това 
вие сте намерили начини да оцелеете и да съхраните това, което имате съкровено, 
дълбоко, по скрит начин – така че има много възможности.  

Тъй като целта на Хиранякашипу била да се сражава с Вишну, Бога, затова той 
измислил всички тези номера и войни за власт. Защото се казва, че поклонниците на 
Бога със своите молитви, приношения и служене така да се каже хранят Бога. Затова 
Хиранякашипу си рекъл: „Ако им попреча да извършват духовното си служене и към 
Бога не възлизат приношения, Той ще става все по-слаб. Тогава за мен ще е много 
лесно да Го надвия.” Такова било намерението му. Затова нехаел за Брахма, нито за 
останалите същества нагоре или надолу в йерархията, понеже желаел да властва. А 
притежавал и магически сили, тъй като си изпросил и йога-сиддхите, мистичните 
могъщества на йога.  

Тези сиддхи са много интересни, ала съвсем второстепенни резултати от коя да е 
духовна практика. Мотивацията на Хиранякашипу била власт, да господства над 
всичко и да използва цялата си сила срещу Бога. Докато нашата мотивация би следвало 
да бъде да властваме над себе си, да контролираме себе си, да служим на всички и да 
влагаме енергията си в позитивно служене на Бога. Това е разликата между любящото, 
служещо отношение към Бога и обратното. Трябва да решим на коя страна сме.  

Яшода: Много е интересно, че Хиранякашипу спомена какви ли не възможности 
кой да не го убие, обаче забрави за Вишну.  

Свами Тиртха: Много добре отбелязано. Виждате, цялата му възхвала беше 
насочена към Брахма, който е министърът, той не е царят. Обаче Хиранякашипу си 
мислел, че Брахма е Върховният. Затова измислил всички възможни начини да се 
защити, тъй като смятал, че Вишну не е Господ, а някакъв полубог, подчинен на 
Брахма. И знаел, че понякога Вишну е много лукав. Един път се появява като риба, за 
да спаси Ведите. Друг път идва като човешко същество – например Рама, Буда или 
други въплъщения. Затова той казал: „Нито човешко същество, нито полубог, нито 
демон, никакво оръжие, никакво животно да не може да ме убие.” В действителност 
най-напред той поискал от Брахма: „Дай ми безсмъртие.” Ала Брахма казал: 
„Съжалявам, не мога да ти дам това. Отвъд възможностите ми е.” Тогава той започнал 
да измисля: „Добре, щом не можеш да ми дадеш безсмъртие, дари ми благословията 
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никой да не може да ме погуби.” „Добре, това мога да ти даря.” Или „Дари ми 
благословията да не бъда убит нито във въздуха, нито на земята, нито вътре, нито 
навън.” Опитвал се да се защити по всякакъв възможен начин.  

Но макар че искал да се бие с Вишну, той Го забравил. Някак си Той не бил 
включен в картинката. Ето това е разликата между един демон и един бхакта. Демонът 
много умно използва мозъка си, обаче забравя за Бога. Бхактата понякога с голяма 
посветеност върши глупости. Но никога не забравя Бога. Така че това е разликата. 
Единият е много умен, обаче забравя; а другият, влюбеният в Бога, може да запомни 
едва няколко неща, но дори те го занимават толкова много, че понякога забравя 
практическите неща.  

Най-добрият пример е когато една предана искала да поднесе на Бога банан. 
Обичайно, знаете, ние освещаваме храната си – най-напред я поднасяме на Бога, а сетне 
приемаме каквото е останало. И така, в огромната си посветеност, с истинска преданост 
тя белела банана, изхвърляйки самия плод и поднасяйки обелката: „О, мой Господи, 
това е за Теб. Ти толкова много обичаш банани – моля Те, приеми този!” Знаете, 
понякога бхактите правят малки грешки. Но за щастие Богът не се нуждае нито от 
обелката, нито от плода; Той има нужда от едно едничко нещо и то се нарича любяща 
посветеност. Това е, което трябва да вложим. То е най-доброто приношение, най-
вкусното за Него. „О, това дребно, незначително нещо е придружено от такава 
посветеност!” 

 
(следва продължение) 

 
 

9. Завръщане у дома при Бога 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Драги: Ако разгледаме картина как Нрисимхадев убива Хиранякашипу, 

виждаме, че всички изисквания са всъщност изпълнени. 
Свами Тиртха: Да, да. Тази част от историята ще дойде по-нататък. Това е 

защото благословиите на такъв добър слуга на Върховния Бог като Брахма трябва да 
бъдат изпълнени. Господ защитава преданите си и достойнството на преданите си. 
Щом някой отдаден казва: „Нещата стоят така!” така и ще стане, тъй като Върховният 
Бог го подкрепя. Но ничия човешка интелигентност не е достатъчна да избегне 
божественото провидение.  

Въпрос на Крипадхам: В историята бе споменато, че полубоговете били 
разтревожени, понеже вече знаели какво ще поиска Хиранякашипу. Предполагам, че по 
същия начин и Брахма е знаел съкровеното му желание. След като Брахма е предан на 
Вишну, защо е дал на Хиранякашипу тази благословия?  

Свами Тиртха: А защо не? Ти си баща. Знаеш кога големият ти син е намислил 
да направи нещо, предвиждаш резултатите, виждаш и намерението. При все това го 
оставяш да го направи.  

Крипадхам: Понякога да, понякога не. 
Свами Тиртха: В този случай е било да.  
Ала не забравяйте, че нищо в историята не става случайно. Без да премине през 

цялата тази тапася и цялата тази власт, Хиранякашипу не би могъл да се избави от 
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обусловеността си. Защото той е трябвало да бъде освободен. Той не бил просто 
опонент на Бога, бил е поставен в тази позиция с някаква цел.  

Точно както Юда. Много хора си мислят, че той е предал Исус. И това е вярно. 
Много тежка роля. Но в действителност без Юда не би имало нито разпятие, нито 
възкресение. Така че той е много необходима част от тази толкова велика, толкова 
сериозна история. По същия начин и в нашите истории, когато има някои противници 
на божествения план, те са необходима част. Без тях всъщност не би могло да се 
получи.  

Въпрос на Яшода: Казва се, че когато Бог лично убива някого, това е най-
голямата благословия и на него не му се налага да се ражда отново в този свят. 
Доколкото знам за Хиранякашипу и Хиранякша това е първото раждане в този свят, 
след това имат още две. Как се обяснява това? 

Свами Тиртха: Те са имали договорка. Изначално Хиранякашипу и Хиранякша, 
тези велики демонични братя, били служители в рая. Обаче допуснали малка грешка. 
Както четохме, не дали на Кумарите, светите синове на Брахма, да влязат. И те на свой 
ред ги прокълнали: „Подобен манталитет няма място тук, в рая, затова трябва да се 
родите на планетата Земя.” Дори Вишну дошъл, защото станал голям скандал: „Хей, 
какво се случва в Моето царство? Какъв е този голям шум?” Тогава Му разказали 
всичко: „Те допуснаха тази грешка и сега проклятието е изречено. Четиримата Кумари 
са брахмани; думата на един брахмана винаги се сбъдва, така че какво да се прави?” 
Джай и Виджай се молили: „Умоляваме Те да обезсилиш това проклятие?” Но тогава 
Върховният Бог казал: „Как бих могъл да отменя думите на някой Свой предан? Щом 
те са изрекли проклятието, то ще се случи. Не мога да избегна това. Но може би мога да 
ви дам една възможност. Тъй или инак трябва да се родите в материалната равнина, 
обаче може да се раждате дванадесет пъти поред като преданоотдадени или три пъти 
като демони. Избирайте!” Те трябвало да решат. След като бързо пресметнали, рекли: 
„Три пъти като демони. По-бързо е. Пък след това можем да се върнем в изначалната си 
позиция и да Ти служим.” Това било окончателното, за да могат тези братя да намерят 
пътя си обратно към дома, при Бога. 

Затова по-късно, вътре в самата история, след като били обречени да се родят в 
облика на демони, те вече нямали избор. Намирали се под негативното, порочно 
влияние. Ала дори това негативно влияние имало позитивна цел – да им помогне да се 
завърнат у дома.  

 
 
 

10. Да се противопоставим на порочното влияние 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
  
Въпрос: Защо злото обзема човека? Дали самият човек го иска? Или просто 

позволява да се случи?  
Свами Тиртха: Много добър въпрос. По какъв начин злото властва над хората? 

Защо, ако не го искаме? Същият въпрос задал Арджуна на Кришна. Атха кена праюкто 
‘ям папам чхарати пурушах38  - „Откъде се взима тази сила, която кара хората да 
вършат грехове?” Никой не иска да е грешен! При все това понякога някаква сила 
просто ни връхлита и ни обзема – откъде идва тя? Тогава Кришна отвърнал: Кама еша 
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кродха еша раджо-гуна-самудбхавах39- „Това идва от кама, от желанието. Идва също и 
от кродха, гнева. И в крайна сметка идва от раджа-гуна, проявлението на страстта.” 
Така че това е източникът на цялото негативно влияние, което спохожда хората. 
„Върховният Бог каза: „Единствено и само похотта, Арджуна, родена от досега с 
материалната гуна на страстта и по-късно превърната в гняв, е всепоглъщащият 
греховен враг в този свят.” А ето го и въпроса в предишния стих: „Арджуна каза: „О 
потомъко на Вришни, кое подтиква човека да върши грехове, дори и да не иска, като 
че тласкан насила?” Така че понякога това е против желанието ни. Ние искаме да сме 
добри, но потокът на тези влияния е толкова мощен, че просто ни помита.  

Тогава идва следващият въпрос: възможно ли е да се противопоставим или не? 
Защото така много лесно може да си кажете: „О, не е моя грешка, не е мой грях. Просто 
това влияние ме обзема, аз не съм виновен.” Има ли начин да се устои?  

Има. По-нататък се казва: „Тази материална природа е практически 
невъзможно да бъде преодоляна, тъй като е толкова силна! Ала онези, които Ми се 
отдадат, могат с лекота да я прекосят.”40 И така, докато сте под влиянието на 
материалната енергия, не можете да се противопоставите. Затова трябва да се отдадем 
под божествената закрила – тогава е съвсем лесно. Как? „Тази Моя божествена 
енергия, състояща се от трите гуни на материалната природа, е трудно 
преодолима…” Така че на практика всеки, който живее на планетата Земя се намира 
под това въздействие. Много, много, много е трудно да се надмогне подобно влияние. 
Обаче… „Обаче тези, които са Ми се отдали, могат с лекота да преминат отвъд 
нея.” Много просто. Звучи много просто. Но общовалидно правило е, че за да се избави 
от едно влияние, човек трябва да се остави на друго влияние.  

Така че този е начинът да се противопоставим на порочното влияние. И разбира 
се, ние се стремим да следваме определени принципи, които ще помогнат в това 
отношение. Ала в крайна сметка зависим от божествената милост. 

Въпрос на Ямуна: Махарадж, няма ли Бог големи очаквания към нас – че 
трябва да можем да плуваме срещу течението, независимо колко е мощно? 

Свами Тиртха: Определено! Определено! Стандартите са високи. Моите 
стандарти за вас и всичките ми ученици са високи. Така че ако се налага да пожертвам 
малко топлота, докато ви говоря, не си мислете, че това е от липса на обич. Но какво се 
случва като плуваме срещу течението? Ще стигнете до извора. Така че ако плуваме 
срещу течението на материалното влияние, това без съмнение е трудно; обаче така ще 
стигнете до извора. А изворът е божествен. При извора е божествеността.  

 

 
 

11. Минало, настояще и бъдеще 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

Въпрос: Ако Хиранякашипу е имал такава извисена позиция и в онази епоха 
хората са били много по-развити, как той не е могъл да си спомни своя източник, 
откъдето е дошъл?  

Свами Тиртха: Ами защото така е трябвало да стане. За тях не е било 
необходимо да помнят цялата история. Така е трябвало да се случи. 
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Ямуна: Това е дълбок и често задаван от хората въпрос за карма и 
прераждането: ако действително съществува прераждане и смисълът е душата да научи 
урока да плува срещу течението, тогава защо тя забравя предишните си преживявания? 
Каква е причината душата да забравя, щом смисълът е да се научи? Забравянето е 
против ученето.  

Свами Тиртха: Моля ви, прочетете стих 15.15. „Аз се намирам в сърцето на 
всеки и от Мен идва помненето, знанието и забравата. Аз мога да бъда познат чрез 
всички Веди. В действителност Аз съм съставителят на Веданта и познавачът на 
Ведите”41. Първата част е достатъчна в случая: „От Мен идват знанието, паметта и 
забравата.” И като фини впечатления всичко остава от предишните животи. Защото 
сегашният ни живот, настоящото ни положение е бъдещето на нашето минало. А 
нашето настояще е миналото на бъдещето ни. Така че ако познавате настоящето, тогава 
знаете миналото, знаете и бъдещето. Достатъчно е да се познава сегашната ситуация. 
От нея, прилагайки верния метод – на познание, на спомени – можете да разберете и 
двете посоки – и миналото, и бъдещето.  

Но това е мистична сила – да виждаш миналото, настоящето и бъдещето каквито 
са. Ако живеете сега, тук и сега, прилагайки този метод, можете да преодолеете всички 
проблеми. Защо да обръщаме прекалено много внимание на миналото? То просто си е 
отишло, няма го вече. Защо да отделяме твърде много внимание на бъдещето? Та то 
още не съществува. Защо не насочим вниманието си към сегашния момент? Понеже 
миналото е история, бъдещето е мистерия, а днешният ден е подарък.  
 

 
 

12. Да изучим както знанието, така и невежеството 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

Продължаваме да четем от историята за Прахлада. Досега вниманието ни е 
насочено повече към навиците и мотивите на Хиранякашипу. Този наш фокус 
съответства на насоките в „Ишопанишад”, тъй като там се казва: „Трябва да научите 
както за знанието, така и за невежеството.” Така че не е достатъчно просто да 
изучаваме божественото познание, но трябва да осъзнаваме и какво представлява 
невежеството. За да разберем правилно характера на светия преданоотдаден Прахлада, 
трябва да обърнем внимание и на нрава на неговия баща Хиранякашипу, който е 
противник на Вишну.  

И така, Хиранякашипу установил своята власт и престижна позиция, които 
постигнал след отречението си. Има описание на неговия дворец, който може да се 
сравнява единствено с палата на Индра, водача на полубоговете. Но тук следва още 
нещо: 

„След като зае поста на върховен император на вселената, Хиранякашипу 
постоянно пребиваваше в палата на Индра. Той винаги пиеше много силно вино и 
медночервените му очи се въртяха сякаш от гняв. Тъй като притежаваше цялата 
мощ на тапася и йога, всички полубогове освен Брахма, Вишну и Шива бяха принудени 
да идват и да му поднасят гирлянди, обожание и пълни поклони.” Виждате ли, 
постовете на всички останали били обсебени от него. „Благодарение на огромната си 
мощ, Хиранякашипу бе завладял райското царство и понеже се бояха от него, всички 

                                                
41 „Бхагавад Гита” 15.15 



 83 

гандхарви, сиддхи, видядхари, апсари и дори Вишвавасу, Тумбуру, Нарада и други риши 
били заети да възпяват славата му за негово удоволствие.” 

И така, какво е вашето мнение?  
Яшода: Чудех се защо очите му са гневни. Щом има всичко, защо е още гневен? 
Свами Тиртха: „Сякаш от гняв.” Тъй или инак, когато някой пие силно вино, 

изглежда необичайно. Но не в това е въпросът. Какво научихме досега за 
Хиранякашипу? Че той извършваше своето отречение – много сурова аскетична 
практика, стоейки прав на един крак, всъщност дори изоставяйки тялото си – за да 
получи сила, да получи благословиите на Брахма. И после, след като ги получава – 
няма вече тапася. Само пие вино, наслаждава се на музика и на това да го прославят. 
Преди той възславяше; сега него го славят.  

Това е неправилната практика. Правилната практика е да започнеш с тапася и 
да продължиш с тапася. Между процеса и целта не бива да има разлика. В неговия 
случай разлика имало – „Искам да си наложа това самоизтезание, за да се сдобия с 
власт.” Но в нашия случай не бива да е различно. Ние искаме смирено да практикуваме 
бхакти-йога, за да бъдем смирени бхакти накрая. Моля ви, не забравяйте това. А не: 
„Аз практикувам смирено бхакти-йога в началото, за да стана накрая надут санняси”. 
Не това е целта. Нашата цел е да бъдем живи и любящи слуги на Върховния. Забравим 
ли го, това е демоничната тенденция.  

„Хиранякашипу насила превзе енергията на дъжда от Индра, енергията на 
вятъра от Ваю, енергията на огъня от Агни и след като си присвои силите на всички 
полубогове, владетели и управници, той ги остави безпомощни. Хиранякашипу беше 
непобедимият върховен господар, ала понеже не бе способен да овладее собствените 
си сетива, дори след като се бе насладил на каквото пожелаеше, той пак не можеше 
да намери удовлетворение. След като му омръзна всевъзможния разкош, той започна 
да се въвлича във всичко, което е забранено от шастрите. Пропиля толкова време по 
този начин, че Санака и останалите риши го прокълнаха за това.”  

 
(следва продължение) 

 
 

13. Не мога да търпя да гледам как Мой предан страда 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

  
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Потискани от жестоката власт на Хиранякашипу, всички живи същества и 

техните управници, полубоговете, се обърнаха към Вишну, решени да търсят подслон 
при Него. Изоставили съня, овладели умовете и сетивата си, хранейки се единствено с 
въздух, всички полубогове започнаха да обожават Върховния Господ. Те Му поднасяха 
поклони, обърнати в посока на Неговата свята обител – онова място, където 
отречените души могат да останат завинаги, след като го постигнат. Тогава чуха 
един дивен глас, струящ от небесата: „Не се тревожете! О, най-добри сред учените 
мъдреци, няма нужда да се боите. Вие сте благословени! Всички живи същества ще 
постигнат изпълнението на въжделенията си щом Ме срещнат. Виждам какъв смут 
причинява демонът Хиранякашипу и ще уредя подобаващо наказание за него. Понеже 
той притеснява полубоговете, Ведите, кравите, брахманите, ваишнавите, дхарма и 
Мен самия, унищожението му предстои в близко бъдеще. Моля ви, изчакайте 
търпеливо подходящия момент. Когато този демон започне да тормози собствения 
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си син Прахлада, който е велика душа, аз ще погубя Хиранякашипу, пък макар и да го 
защитава благословията на Брахма. Мога да понеса много неща, но не мога да търпя 
да гледам страданията на някой Мой предан.” 

Като чуха гласа на Бог Вишну, всички деви, обитаващи Сваргалока, Му 
поднесоха почитанията си и се успокоиха, уверени, че демонът скоро ще бъде убит.”42 

Във времена на трудности всеки знае какво да направи. Хиранякашипу бил 
много силен и тогава полубоговете незабавно разбрали: „О! Трябва да приемем 
подслон при Вишну.” Когато животът и позицията на властимащи на полубоговете не 
са застрашени, те с готовност забравят за върховенството на Вишну. Не ви ли се случва 
и на вас понякога? Когато всичко е наред, забравяте най-висшия си дълг. Но и при най-
малкия проблем незабавно ще се сетите. Така че ние се нуждаем от мъничко стрес, за 
да се сдобием с невъзмутимост. И пътят е този – да потърсим подслона на Вишну, 
Всевишния.  

И тук полубоговете си мислят, че ще Му съобщят някаква новост, случваща се 
във вселената: „Ами, има един Хиранякашипу…” А Той казва: „Спокойно. Знам какво 
става. Просто изчакайте още малко и ще се намеся. Мога да изтърпя много неща. Но не 
мога да търпя някой да измъчва Моите предани.” Това показва, че е полезно да се 
отнасяме приятелски с бхактите. Защото ако ги притеснявате, тогава Бог Вишну, така 
да се каже, ще ви запомни.  

 
(следва продължение) 
 

 
 

14. Пълни с желания и привързаности 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Най-сетне стигаме до Прахлада. „Господарят на демоните Хиранякашипу 

имаше четирима могъщи синове – Прахлада, Анухлада, Санхлада и Хлада. Измежду 
четиримата Прахлада бе най-великият. Той винаги се отнасяше с обич и уважение 
към преданите и притежаваше всички добри качества на брамин. Бе честен, с добър 
нрав, истинен и себеовладян. Досущ като Параматма, той бе най-добър приятел на 
всички живи същества. Винаги отдаваше почит на по-старите, поднасяйки им 
служене и поклони, и считайки себе си за техен слуга. Към безпомощните бе мил и 
любящ като баща, а към по-възрастните се отнасяше с обич и уважение като брат. 
Винаги отдаваше същата почит, каквато изпитваше към Бога, на своите дикша и 
шикша гуру, както и на духовните си братя. Макар да бе много образован, богат, 
красив, умел и велик във всяко едно отношение, той бе лишен от гордост. Въпреки че 
Прахлада се бе родил в семейство на асури, нравът му не бе такъв. Бе непоклатим и 
безстрашен в лицето на опасността и не придаваше никаква значимост на светските 
дела. Ни най-малко не го привличаха себичните дейности, държеше винаги под 
контрол сетивата и жизнената си енергия, притежаваше съвършено стабилна 
интелигентност и силно чувство за разграничаване. Винаги бе щастлив и 
удовлетворен. Всички мъдри люде го възхваляваха. На събиранията, където се 

                                                
42 Продължава четенето от книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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разговаряше за светци, дори враговете му сочеха неговия характер като пример за 
велика личност. Славата му не подлежи на описание – той бе чист предан на Бога.”43 

И така, тук виждате някои много добри качества. Към тях трябва да се стремим. 
Нашата практика трябва да е пълна с желания, привързаност и завист. Съгласни ли сте? 
Не сте? Вие никога ли не се съгласявате с мен?  

Коментари: Привързаности, но зависи към кого. Защо завист? 
Свами Тиртха: Желания – какви трябва да са нашите желания? Трябва да 

желаем качества като тези, които притежава Прахлада. Амбиции – нашата амбиция 
трябва да бъде да станем чисти предани на Бога. И трябва отчаяно да завиждаме на 
шансовете за служене, ревностно да ги търсим. Но разбира се това трябва да са духовни 
желания, амбиции и завист. И привързаности – ние трябва да сме привързани. Към 
служенето си, към лотосовите нозе на духовния си учител. Сега вече съгласни ли сте? 
Благодаря ви! Знаете ли, вниманието ви беше много спаднало. „Прахлада е толкова 
добър, Прахлада е толкова прекрасен…” Понякога се налага лекторът да предизвика 
слушателите: „Бъдете завистливи!” И всички: „Какво?! Не съм чувал такова нещо на 
лекции досега.” Или: „Нашият процес е изпълнен с привързаности.” „Как?! Този да не е 
еретик? Май не познава нито сиддханта, нито Веданта.” 

Но това описание на качествата на Прахлада – то трябва да е нашият стремеж. 
Ще ви кажа с едно изречение тайната какъв е идеалът за предан. „Когато присъстваш 
никой да не те забелязва, а когато те няма да липсваш на всички.” Това е идеалът за 
бхакта. Какво е вашето ниво? Когато идвате в храма, искате признание. А когато сте 
далеч от храма, всички ви споменават: „Ох, за щастие си отиде.” Затова трябва да 
развиваме много пречистени качества в духовния си живот, много изтънчени.  

 
(следва продължение) 

 
 

15. Липсващият един процент 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Прахлада имаше добрата съдба да срещне великия предан мъдрец Нарада 

Муни, който е напълно непривързан към всички светски наслади. Благодарение на 
рядко срещаното ценно общуване с него, Прахлада доби чиста преданост към 
Върховния Бог, който е познат като Уттамашлока – Онзи, когото славят с 
възвишена поезия. Прахлада винаги изпитваше огромна радост в служенето си към 
Бога. Когато срещаха светия Прахлада, дори неотдадените или онези нещастни хора, 
които водеха безбожен живот, започваха да чувстват някакво привличане към Бога, 
което им донасяше спокойствие и щастие.”44 

Нашият стремеж трябва да е да се превърнем в инструменти на божествената 
милост. Не се удовлетворявайте просто да бъдете инструмент на карма – да 
осъществявате кармичните последици на другите, били те добри или лоши. Опитайте 
се да се превърнете в инструмент на божествената милост. Това е най-добрият избор в 
живота.  

                                                
43 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
44 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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„Шукрачария беше семейният свещенослужител на дайтите, демоните. Той 
имаше двама сина на име Шанда и Амарка, които живееха недалеч от двореца на 
Хиранякашипу. По онова време, какъвто бе обичаят в тяхното общество, 
Хиранякашипу изпрати Прахлада да се обучава в училището, където двамата синове 
на неговия гуру Шукрачария преподаваха политика на децата на асурите.” 

Виждате, Хиранякашипу е добър баща. Той е много могъщ демон и иска синът 
му също да стане много могъщ демон, по-велик дори от самия него – понеже такава е 
амбицията на всички бащи: „Синът ми трябва да ме надмине. Но за да се научи как да 
бъде добър демон му е нужно малко образование. Затова нека го пратя на обучение.”  

„Прахлада мъдро се държеше добре в училище, слушаше учителите досущ като 
останалите ученици, четеше и повтаряше уроците, както се изискваше, ала вътре в 
ума си гледаше на политическата наука като на безсмислено илюзорно знание, което 
въобще не му се нравеше.” 

Мисля, че това е най-добрата линия на поведение. При противостоящи 
обстоятелства просто… „в Рим правете като римляните”. Понякога се налага да търпим 
негативна среда. Оставайте спокойни, но вътрешно никога не оставяйте на поквара 
нито себе си, нито идеалите си. Понякога се налага да съхраняваме и поддържаме 
онова, което имаме тайно. И както каза Бог Вишну, изчакайте момента, изчакайте 
подходящия момент, когато можете да разкриете духовните си и божествени таланти.  

„Един ден, когато се прибра у дома, баща му вдигна Прахлада много обичливо в 
скута си и го запита: „Мое скъпо дете, моля те, кажи ми кое е най-доброто нещо 
според както го разбираш ти?” Знаете, добрият баща винаги проверява докъде е 
стигнал с ученето синът му. „Изпратил съм те в това толкова престижно училище за 
демончета – да видим какво си научил, мой скъпи синко. „Хиранякашипу не зададе 
специфични въпроси по учебните предмети на Прахлада, понеже си помисли, че 
детето може да не знае отговора от учебниците, с което би объркал и засрамил 
малкото момченце. Той предпочете да му зададе общ въпрос, на който детето би 
могло да отвърне с лекота както му харесва. Хиранякашипу се надяваше, че Прахлада 
ще му разкаже нещо за предметите, които изучава в училище. И макар Прахлада 
много добре да разбираше намерението на баща си, той сметна, че е негов дълг да 
каже нещо истинно, тъй като се намираха в присъствието на много хора. Затова 
Прахлада рече следното: „О, най-добър сред демоните, сега ще ти кажа кое е най-
доброто знание според моето мнение. Когато въплътеното същество придобива 
временни обекти, интелигентността му неизбежно се уврежда. Да живееш в 
обществото на подобни хора е като да стоиш в тъмен кладенец. Затова, като 
изостави дома си и отиде в гората, човек трябва да приеме подслон в лотосовите 
нозе на Шри Хари.”  

Виждате ли? Бащата много добре познавал философията; ние четохме как той 
говори 99% верни неща. Сега синът също се оказва философ. И той може да добави 
този липсващ един процент в теорията. Този мъничък един процент е отдадеността към 
Хари, Вишну, Кришна.  

 
(следва продължение) 
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16. Както желязото естествено се привлича от магнита 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
 
„Според обществения обичай, едно дете трябва винаги да се отнася 

почтително към баща си. Но тук виждаме, че Прахлада се обръща към баща си с 
„най-велик сред демоните”. Асурите, или демоните, никога не се интересуват да 
разговарят за нещо, което е добро или благоприятно, нито са им интересни беседите 
на светците. Така че можем да си представим колко смайващо било за Хиранякашипу, 
царя на демоните, да чуе нещо истински добро от своя син. Именно за това намеква 
Прахлада с обръщението си „О, най-велик асура!” понеже такъв велик демон попитал 
за най-важното и благотворно нещо в живота. Нека се опитаме да проумеем и 
приемем това от важните напътствия на Прахлада: временните обекти не могат да 
ни дадат щастие.” Лоша новина за консуматорското общество. “Напротив – те 
донасят само страдания и проблеми. Човек трябва да изостави материалистичния 
семеен живот по същия начин, както би избягал от сух кладенец, да избере да живее 
на тихо място, приемайки подслон в нозете на Шри Хари. 

Като чу тези думи от устата на своя син, Хиранякашипу прихна в смях и каза: 
„Някой е покварил интелигентността на това невинно дете. Той несъмнено трябва 
да е чул тези идеи от някой ваишнава и сега ги повтаря.” Затова той даде заповед на 
демоничните си слуги: “О дайти, върнете това дете в дома на учителите му и го 
пазете много строго, за да не може никой садху да се докопа до него, дори и 
преоблечен. Нещо повече, бдете внимателно да не допуснете никакъв садху дори да 
пристъпи в столицата ми, защото ще повреди интелигентността на детето ми.” И 
така, демоните отведоха Прахлада обратно в дома на неговите учители и дословно 
им предадоха думите на Хиранякашипу. Шанда и Амарка, двамата учители, много се 
изплашиха и започнаха да си мислят: “Ако Прахлада ходи при царя да възхвалява 
предаността към Вишну, царят може да си рече, че ние сме го научили на това и ще 
ни накаже подобаващо. Тази идея за обожаване на Вишну не е дошла от нас! Той 
навярно я е чул от някой ваишнава. Сега хитро ще подпитаме Прахлада откъде се е 
сдобил с това знание. Като изкопчим информацията, ще заловим виновника и ще го 
заведем вързан при царя. Така ясно ще демонстрираме лоялността си към него.”45  

Виждате, ролите се разменят. Досега Шанда и Амарка бяха учителите, а 
Прахлада уж беше ученик. Сега учителите запитват малкото момче. Това се дължи на 
познанието, идващо от Вишну. Така че ако искате да промените позицията си, заемете 
се с божественото знание.  

“С това намерение, те се обърнаха към Прахлада с много сладки думи: „Скъпи 
Прхлададжи, нека те споходи само добро! Молим те да ни кажеш истината и да не 
лъжеш учителите си. Ние те обучавахме наред с останалите момчета в класа ти, 
обаче никой друг не се е сдобил със знанието, което ти имаш. Умоляваме те, кажи ни 
от кого получи това рядко познание? О, потомъко на велика династия, да не би някой 
друг да ти е втълпил всичко това напук на обучението ни? Или тази идея е твоя? 
Много ни е интересно да научим това, молим те, не пази тайни от учителите си.” 
Прахлада отвърна: „Много пъти съм чувал за хора, уловени в илюзия и паднали в 
маята на Господ, караща ги да гледат на всичко във фалшивите краски на “аз и те”. 

                                                
45 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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Днес на практика видях демонстрация на тази илюзия. Но аз поднасям почтителните 
си поклони на Върховния Бог, господаря на илюзията. Само по милостта на Бога това 
неразбиране, което разделя света на приятели и врагове, ще бъде изчистено. Щом 
дори Брахма, Рудра и всички велики полубогове, риши и последователи на Ведите са 
подвластни на тази енергия на Бога, тогава какво да кажем за онези, които мислят 
останалите за приятели или врагове. Знайте със сигурност, че самият Бог бе този, 
който оформи разбирането ми. О брахмани, точно както желязото естествено се 
привлича от магнита, моето сърце е естествено привлечено към Бог Вишну.” 

 
(следва продължение) 

 
 

17. Има два начина да разбереш някого 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник)  
 
„Чувайки интелигентния отговор на Прахлада, двамата учители бяха много 

разочаровани, тъй като не можаха да се сдобият с отговора, който търсеха. 
Всъщност те се надяваха, че Прахлада ще им каже някое конкретно име, за да могат 
да заловят този човек и да го отведат при императора. Сега, когато планът им се 
провали, те много се разгневиха и започнаха да хокат Прахлада. Развикаха се: „Бързо 
някой да донесе пръчка! Ако не набием този позор за рода си, той няма да си получи 
урока. Това безобразно момче съсипа доброто име и престижа на семейството ни. 
Сред четирите вида дейности – да се държиш приятелски, да поднасяш дарове, да 
внасяш раздор и да наказваш – той определено трябва да бъде наказан и няма друг 
начин да се справим с него.”46 

Това са четирите похвата на политиката, понеже Шанда и Амарка преподавали 
политика. Единият е сама – да си приятелски настроен. Следващият е дана – да правиш 
подаръци. Третият е прастарата политика дивиде ет импера – разделяй и владей. И 
накрая последният е наказанието – сила, власт.  

Можете да разберете нрава и нивото на хората по два начина, в две ситуации. 
Едната е когато има опасност, когато има конфликт. Например, ако искате да 
прецените що за лидер е някой – бил той шеф или духовен водач – единият начин да 
разберете какви са способностите му е да видите как се справя с конфликти. Така че 
управлението на конфликти – това не е бизнес тема, а обща, универсална човешка 
ситуация. Животът винаги ни поднася някакви конфликти. Нашият стремеж не е да 
нямаме конфликти. Стремежът ни е да даваме добър отговор на конфликтните 
ситуации. И така, справянето с конфликта е признак, по който можете да разберете кой 
е по-способен и кой по-малко способен. Защото обикновено ние очакваме от водачите 
си да разрешават нашите проблеми. „Гурудев, имам такъв и такъв проблем – можеш ли 
да го решиш? Можеш ли да ми дадеш някакъв съвет за справяне с конфликта?” Или 
друг път: „Можеш ли да ми дадеш някакъв финансов съвет?” Така че внимавайте, ако 
искате да станете духовни водачи, трябва да сте квалифицирани в много-много 
отношения. Гуру не е инвестиционен съветник. Гуру не е мениджър на конфликти. 
Въпреки това, ако може да ни даде добър съвет сме доволни, нали?  

                                                
46 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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Така че това е единият метод да се разпознае способността или позицията на 
даден човек – в конфликтна ситуация. Другият метод да се разбере настроението и 
характера на един духовен човек е по какъв начин плува в океана от нектар. Нашето 
виждане основно е повлияно от конфликтите. Това, което ние виждаме са проблемите. 
А това, което духовните хора виждат е нектара. Така че не забравяйте, това са двата 
начина да разберете що за човек е някой – в конфликтна ситуация, как разрешава 
проблемите; и как плува във вълните на океана от нектар. Но едно ще ви кажа – много 
трудно се плува без да се намокриш. Така че ако не се отдадете на този океан от 
любящо служене към Бога, как очаквате да се сдобиете с нектара?  

 
(следва продължение) 
 

 
18. Сол и пипер  

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 
 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, четирите начина да се справите с враг, с конфликтна ситуация или 

предизвикателство са: първо, дръжте се приятелски – това е най-добрият вариант. Ако 
ви предизвикват, опитайте се да се държите приятелски. Често това не е достатъчно, 
нали? Тогава трябва да приложим точка втора – даване на подаръци, поднасяне на 
дарове. Ако отидете при врага си с нещо много скъпо за него, това ще му хареса: „О, 
много добре, много добре!” Можете да го подкупите. Ако дори това не помага, можете 
да приложите третия метод – бхеда; бхеда означава „да разделяш” - да отклоните 
вниманието му. Опитайте се да внесете някакви съмнения в убедеността му. Ако и това 
не помогне, цапнете го в носа. Обаче насилието е последният, последният подход в 
разрешаването на конфликтни ситуации.  

Добре, може да не сте международен дипломат. Но сте дипломат на живота си, 
на дома си и на своето семейство. Така че моля ви, ако имате ситуация на конфликт, 
недейте да започвате с четвъртото! „Ще те ударя ако не се съгласяваш с мен!” Първо… 
кое беше първото? Бъдете добри. Постъпвайте приятелски. Но аз знам, че като нация 
вие сте и много щедри. Тогава можете да приложите втория вариант – подарете 
нещичко. Например, ако съпругата ви е ядосана, донесете ѝ букет цветя. Това е евтино 
решение. Ако сте по-богати, донесете ѝ диамантен пръстен. Дамите не могат да устоят 
на подобни неща. О, съжалявам, тези теми трябва да ги дискутираме насаме… Но вие, 
българите, сте и добри дипломати. Значи в случай, че това не проработи, опитайте се да 
всеете някакви съмнения. Знам, че сте и големи бойци. Така че в някои случаи може да 
се стигне и до последното. Но единствено, единствено въз основа на „ние си 
принадлежим”. 

Знаете ли, от време на време посещавам някои приятели бхакти. Има едно 
семейство, където ходя вече повече от десет години и през цялото време слушам там 
някакви конфликти – кавги, неразбирателства, сблъсъци. И аз не разбирах, мислех си, 
че имат някакви проблеми. Но накрая, след много години проумях – не, това е тяхната 
естествена садху-санга. Те така си общуват помежду си. Оттогава не го вземам на 
сериозно когато се оплакват от нещо или когато назрява поредният скандал. Защото 
това е солта и пипера на хляба им насъщен.  

„Династията на дайтите е като градина със сандалови дървета. Но това дете 
се роди като някакъв трънлив храст. Вишну е като брадвата, която иска да отсече и 
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изкорени рода на дайтите, а Прахлада е здравата дървесина, която ще стане 
дръжката на тази брадва, за да бъде извършено унищожението напълно.”47 За тях 
тези думи били израз на възмущение, но за нас звучат като комплимент.  

 
 

19. Несекващо щастие 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
Въпрос: Какво точно означава божествена милост? 
Свами Тиртха: Какво означава въздух? Какво означава вода? Какво означава 

живот? Какво означава любов? Милостта не е нещо странно или необичайно, което 
трябва да добием и което е някъде много далеч – не! Това е естествената среда наоколо 
ни. Милостта е тук! Виждате ли я, чувствате ли я? Ако не, грешката не е в 
божествената милост. Друг въпрос? 

Въпрос на Хаягрива: Едно от нещата, които научихме от тази история за 
Хиранякашипу беше, че въпреки суровите си отречения и аскетизъм, той не се бе 
отказал от манталитета си да търси наслаждение. Как може човек да се избави от 
подобен манталитет? 

Свами Тиртха: Но скъпи ми приятелю, ако се откажем от манталитета си да 
търсим наслаждение, какво ще ни остане? Нищо, ставаш просто една празна черупка. 
Трябва ли тогава да се отказваме от своето настроение за наслаждение? Не; нали 
разбрахме, че трябва да сме привързани, трябва да сме изпълнени с желания, трябва да 
сме завистливи. Не се отказвайте от настроението си за наслаждение моля! 
Трансформирайте го! Защото хората на материално ниво си мислят, че могат да се 
наслаждават. Но това е грешка, те страдат. Тяхното наслаждение се нарича страдание. 
Затова не се отказвайте от манталитета си за наслаждение; променете го. Стигнете до 
истинското ниво на насладата.  

Можете ли да ми кажете коя е най-скъпата подправка? Шафран. От шафрана 
може да се прави масло. Не от самото цвете, а само от малките тичинки вътре се 
извлича нектарът. Тези мънички близалца, пълни с есенция, се събират с тежък труд. 
Затова шафранът е по-скъп от златото. Ако го пресовате, той е маслен, затова може да 
се прави масло от шафран. И в древността махараджите са използвали шафраново 
масло за масаж на тялото си. А днес някои хора от запада си мислят, че разбират 
нещичко от наслаждение. Казвам ви, че не знаят нищо. 

Но кое е истинското ниво на наслаждение? Това е животът в преданост. Защото 
тогава не помазвате шафраново масло върху тялото си, което така или иначе ще изгние, 
а къпете душата си в океана от нектар. Така че да, ние искаме да се наслаждаваме! 
Обаче истински, по удовлетворяващ начин. Не ни стигат обикновените материални 
удоволствия, не. Трябва да сме по-умни. Да влезем в досег с истинското щастие! То е 
несекващо.  

Въпрос на Драги: Чел съм в „Шримад Бхагаватам”, че живото същество може 
да премине в седем или двайсет и четири измерения. Дали чрез четене на „Шримад 
Бхагаватам” човек може да иде в някое от тези измерения и да развие там някакво 
духовно знание?  

Свами Тиртха: Четенето е едно, слушането е друго, а следването - трето. Така 
че не е достатъчно просто да се чете, дори и да са духовни напътствия; много по-добре 
е да се слуша посланието. А ако това послание достига до нас посредством жив канал, 

                                                
47 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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трябва да го последваме. Чайтаня Махапрабху е посочил „Шримад Бхагаватам” като 
най-добрата сред шастрите. А най-добрата част от „Шримад Бхагаватам” се съдържа в 
Десета Песен, описваща любящите взаимоотношения между Кришна и Неговите 
предани. Рупа Госвами е изяснил тази картина дори още по-добре. Затова можем да се 
съгласим, че следвайки Рупа Госвами като рупануга-ваишнави, можете да прекосите 
всички различни планове и пластове на съществуването. Не само в материалната сфера, 
но и в духовен смисъл. Така че отговорът е „да” – чрез четене, изучаване, следване, 
практикуване, можем да прекосим.  

 
 

20. Не е обида да имаш мнение 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

Въпрос: Моят въпрос е за смирението, понеже знаем, че смирението е най-
краткият път за постигане на целта. Какво трябва да е отношението ни към различните 
групи – ваишнавите, останалите хора, Бог? Какъв трябва да е подходът ни в 
смирението?  

Свами Тиртха: Трябва да сме смирени в смирението си. Знаете ли, понякога 
някои проповедници говорят за тринад апи суничена – „Бъди по-смирен от стрък 
трева”48, но са готови да се впуснат във всеки спор или клюка за другите. Влизат като 
генерали в стаята и изнасят много тежка лекция – за смирението. Не забравяйте, хората 
обикновено говорят за слабите си места. Ако някой набляга твърде много на тази или 
онази специфична тема, може би самият той има проблем с това. Затова аз обикновено 
говоря за смирената посветеност към Бога, тъй като тя е нещо много трудно за мен. Но 
се надявам, че повтаряйки тази тема, нещичко ще достигне и до мен.  

Смирението е много могъщ принцип, съгласен съм. Затова трябва да сме много 
внимателни как да го прилагаме правилно. В този смисъл насоката на Шрила 
Шридхара Махарадж е много полезна, понеже той казва: „Не бъдете смирени с 
глупаците. Смирението трябва да се упражнява в компанията на ваишнавите.” Той 
казва, например, крадец идва в храма и понеже си смирен, му казваш: „Хубаво, че 
събра всичко от олтара, но не забравяй и парите на храма, вземи и тях.” В името на 
смирението. Не, ще вземеш тояга и ще го прогониш – в името на смирението!  

Така че трябва да се научим как да прилагаме смирението правилно. Всред 
ваишнавите виреят известни страхове. Например, може да си мислите, че да не си 
съгласен с нещо е апарадха. Не, не е. Да имаш различно мнение и да го изразиш по 
хубав начин - няма нищо оскърбително в това. Не е обида да имаш мнение. И ако 
дадете мнението си, а отговорът е: ”О, това е апарадха!” не го вярвайте – стига 
намерението ви да е чисто и да следвате правилата на етикета. Вие познавате сърцето 
си. Ако сте глупави скандалджии, винаги готови да създават проблеми – разбира се, не 
говоря за това. Но ако по някои въпроси имаме определени убеждения, не е апарадха 
да изразим несъгласието си.  

Нека ви разкажа една история. Веднъж един духовен учител казал на свой 
ученик: „Искам да отидеш при този и този друг мой ученик, имам проблеми с него. 
Кажи му, че му отнемам името и джапата. Той вече не е мой ученик. Отхвърлям го. 
Моля те да му кажеш това и да ми донесеш джапата му.” И така, нашият човек, като 
покорен слуга на учителя си, отишъл при своя духовен брат. Знаел какво послание 
носи, но познавал също и науката на политиката. Затова не започнал с четвъртия 

                                                
48 „Шикшащака” 3 
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принцип – насилието, а тръгнал от първия – да се държи добре, приятелски. Започнал 
разговор и в крайна сметка нашият човек разбрал, че другият не е против техния 
духовен учител, а просто е слаб и има някакви проблеми в личния живот. И накрая взел 
решение да не му отнема посвещението, да не му отнема джапата, да не му отнема 
името.  

Като се върнал при духовния си учител, гуру попитал: „Направи ли каквото ти 
заръчах? Отне ли му името? Къде е джапата?” а той отвърнал: „Не, не изпълних 
заръката ти.” Обикновено трябва да изпълняваме заръките на своя духовен учител, 
нали? При това той бил много отговорен бхакта – защото това е отговорна задача, не е 
просто „измий пода”, а е нещо сериозно. Гуру попитал: „Защо не я изпълни?” и той 
започнал да обяснява: „Ами, стана така и така, аз разбрах позицията му и проумях, че 
той като цяло е добър, това просто е някакъв временен недостатък.” Тогава гуру казал: 
„Браво, сине мой. Много съм щастлив, че не изпълни заръката ми.”  

И това е много конкретен случай. Не е просто да имаш различно мнение по 
даден въпрос. Това е директно опълчване срещу инструкцията - „Направи го”, а ти не 
го правиш. Но един истински учител би бил удовлетворен при такъв случай. Именно 
затова той казал: „Браво, сине мой.” Защото въпросът не е да се изтезава другия, а да се 
стигне до истината. А можем да стигнем до истината като проумеем ситуацията по-
добре – събирайки повече информация, проявявайки приятелство, показвайки повече 
готовност за споделяне – тогава мисията е изпълнена. Разбира се, не казвам при всеки 
удобен случай да се правим на по-умни от духовния си учител и да се опълчваме на 
напътствията му - не. Но стремете се да разберете същината.  

И така, смирението е много, много могъщ принцип. Затова и трябва да го 
прилагаме правилно. Но ако възпяваме светите имена, това ще ни помогне да разберем 
как да постъпваме както трябва. Виждал съм това в практиката на Шрила Прамадвейти 
Махарадж. Забелязал съм, че когато има някакъв конфликт, когато трябва да се вземе 
някакво решение, той замълчава, мантрува няколко кръга и след това дава мнението си. 
Това е, което трябва да следваме. Винаги се стремете да поканите божественото в 
ситуацията – тогава ще можете да я решите добре. 
 

 
 

21. Лъскавото или същественото? 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

Продължаваме нашето четене. Научихме за проблемите на Прахлада в училище 
– как посветеността му към Вишну и готовността му да сподели своята вярност към 
Него му донесли неприятности.  

„Учителите на Прахлада го хокаха сурово, но нямаха кураж да го бият, тъй 
като беше син на царя. След известно време те отново започнаха да преподават на 
Прахлада с голяма загриженост и внимание принципите на дхарма, артха и кама, и 
трите вида шастра, които биха го вдъхновили да следва тези пътеки. Няколко дни 
след това се увериха, че Прахлада е научил всичко за науката на политиката, понеже 
можеше да отговори на всичките им въпроси правилно. Много щастливи, най-напред 
те отведоха детето при майка му. Царицата бе изключително радостна да види своя 
син; тя го окъпа хубаво, ароматизира тялото му с парфюм и го украси с благоприятни 
знаци. След това го облече в красиви дрехи и го нагизди със скъпоценни украшения. 
Тогава учителите му отведоха Прахлада да види цар Хиранякашипу. Прахлада поднесе 
почитанията си още щом се яви в присъствието на баща си. Виждайки сина си 
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прострян в поклон в нозете си, Хиранякашипу го благослови и го прегърна с двете си 
ръце, изпитвайки голяма наслада от това. Сетне той вдигна детето в скута си и, 
обливайки го в радостните си сълзи, му каза с щастлива усмивка: „О, Прахлада, мое 
скъпо дете, да живееш дълго! Моля те, кажи ми, кое най-много ти хареса сред 
добрите неща, които научи от своите гуру?” Запитан така от баща си, Прахлада си 
помисли: ‘”Двамата синове на Шукрачария не са автентични учители. Писанията 
казва, че сад-гуру, истинският гуру, трябва да притежава две качества. Първото е 
шротрия – тоест трябва да познава писанията много добре. Второто е брахма-
ништха – трябва да има пълна вяра в Бога. Може да се каже, че Шанда и Амарка, 
двамата учители, познават добре писанията. Обаче нямат вяра в Бога. Обратното, 
те са твърде привързани към материалните обекти и затова не могат да бъдат 
считани за истински гуру.”49 

Вие често питате: „Кой е истински гуру?” Обикновено тогава аз пък задавам 
въпроса: „Кой е истински ученик?” Така че всички си имаме въпроси и теми за 
обсъждане. Но тук се споменават тези две качества: шротриям брахма-ништхам. 
Шротриям – познание върху шастрите; и брахма-ништхам – никакви други 
занимания освен посветеност към Бога. Това означава край с личния живот. Има и 
много-много други качества и изисквания, формулирани от древната традиция или от 
последователите на Шри Чайтаня Махапрабху. Но ако се налага да избираме измежду 
тези две качества, кое е по-важното? Познаването на шастрите или дълбоката вяра в 
Бога? Дълбоката вяра е много по-важна. Защото шастрите край нямат. Безпределни 
са! Разбира се, трябва да е налице известно ниво на информираност, ала в крайна 
сметка трябва да присъства това божествено качество на посветеност и осъзнатост.  

Обикновено хората си мислят: „Ако съм учен, ще получа по-голямо уважение.” 
Затова вие събирате мъничко знания оттук-оттам и се опитвате да го покажете пред 
другите. Но подобен род знание е досущ като масло – колкото по-малко имате, толкова 
повече го разнасяте. По-късно, когато достигнете малко по-зряла степен в духовния си 
път, вече няма да ви интересува събирането на много знания, още по-малко пък 
разпространяването им. Това бе много красиво показано от Бхакти Вайбхава Пури 
Махарадж. Неговите млади ученици санняси даваха изключително изкусни лекции – 
красноречиви, бляскави, впечатляващи, изпълнени с истории и цитати, с какво ли не… 
Но веднъж посетих един храм, където самият той даде лекция. И знаете, след лекция 
бхактите обикновено дискутират какво са чули. Същото беше и този път, те говореха: 
„О, Гурумахарадж каза, че когато влизаме в храма трябва да се стремим да поднасяме 
почитанията си със смирение пред муртите.” А аз си помислих: „Без красноречие, без 
анекдоти, без цитати; нещо съвсем простичко – стремете се да поднасяте любяща почит 
на Бога.” Но не е ли това изключително съществено послание, което не се нуждае от 
лъскавината на една майсторска лекция? Според мен е много съществено.  

Така че ако се налага да избираме между двете – знание или вяра – по-добре да 
изберем вярата. Защото ако имате вяра, ще ви бъде дадено знание. Ако имате знание, 
дори мъничката си вяра можете да изгубите съвсем лесно.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

                                                
49 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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22. Кое е най-доброто в живота? 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, Прахлада си мислел: „Шанда и Амарка не са истински гуру. Аз имах 

възможността да изуча вишну-бхакти, предаността към Вишну, от Нарада Муни, 
който е моят истински учител. Бих могъл да кажа нещо от ученията на Шанда и 
Амарка, както иска баща ми, но понеже въпросът бе зададен в присъствието на 
останалите, ще изрека напътствията на моя истински сад-гуру Нарада Муни.”50 

Какво можеш да научиш от онези двама учители? Само политика. А какво 
научаваш от Нарада Муни? Преданост. Обикновено всички риши и учители излагат 
познанията си в някаква шастра, в някаква писмена форма. Нарада също е считан за 
автор на една много важна творба, наречена „Нарада Бхакти Сутра”. Сутра е 
„нишката” или „същината на мисълта”, а бхакти е „преданост към Бога”. Така че това е 
същностен трактат върху бхакти. А щом това е творбата на Нарада, какво можете да 
научите от него? Само бхакти.  

„След като разсъди така, Прахлада отвърна на въпроса на баща си следното: 
„Най-висшата форма на знание е желанието да се отдадеш на Вишну и да се 
стремиш да Го удовлетвориш директно чрез деветте метода на предаността, които 
са: слушане и рецитиране на неща, свързани с Вишну, помнене на Него, служене в 
лотосовите Му нозе, обожаване на Него, поднасяне на почитания Нему, следване на 
напътствията Му, приятелство с Него и пълна отдаденост Нему с тяло, ум и реч. 
Считам, че човек, който редовно практикува всичко това, е изучил най-добрата 
наука.”  

И така, Прахлада е верен на истината. Той не прави компромиси. Въпреки, че е 
обучаван от демонични учители, въпреки че очакването на баща му: „Какво научи, 
синко?” е напълно различно, въпреки че знае, че откровеният му отговор няма да се 
хареса, при все това той е готов да изрази мнението си. „Кое е най-доброто в живота?” 
„Отдадеността към Вишну.”  

„Чувайки от устата на собствения си син Прахлада, че служенето и 
обожаването на Вишну е най-добрият тип знание, Хиранякашипу се увери, че подобни 
идеи са вменени на детето от учителите му. Устните му затрепериха в ужасен гняв 
и той започна да крещи обиди на Шанда, сина на своя гуру: „О, долен брамине, идиот! 
Какво направи? Ти ме оскърби, вземайки страната на моя враг, обучавайки това 
невежо дете в безсмислена преданост към Вишну! Човек може да върши тайно 
грехове, но рано или късно делата му се проявяват под формата на болест или други 
симптоми. По същия начин и в този свят има много злонравни хора, които се обличат 
като садху и се представят за приятели, но истинският им нрав излиза наяве с 
времето.” Хиранякашипу обвиняваше синовете на своя семеен гуру, а те пламенно 
искаха да се оправдаят и затова казаха: „О, победителю на Индра, трите свята 
треперят пред твоята мощ, дори господарят на Сварга се страхува от теб. Как 
може нищожен човек като мен да заговорничи срещу теб! Повярвай ми, тези идеи на 
Прахлада са резултат на вродената му природа. Не ги е научил от никой друг. Не ни 
обвинявай, недей да се гневиш!”  

По онова време, в Сатя Юга, всички били искрени. Така че нямало причина човек 
да се съмнява в думите на другите. Хиранякашипу прие за истина словата на сина на 
своя гуру и отново попита сина си Прахлада: „О, позор и гибел за своя род, щом не си 

                                                
50 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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взел тези идеи от уроците на своите гуру, как тогава стана толкова неверен и 
безсрамен? Как тръгна умът ти по такъв лош път?”  

 
(следва продължение) 

 
 

23. Ето изворът 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Прахлада каза: „Не е възможно да се добие преданост към Кришна от онези, 

които са привързани към материалния живот. Подобни материалистични хора са 
изцяло потънали в безогледно наслаждаване на сетивата си. Затова пропадат в най-
тъмен ад и предъвкват сдъвканото. Макар тези двама гуру, Шанда и Амарка, да 
познават Ведите, те са неспособни да разберат, че Вишну е единствената цел на 
Ведите. Тъй като са изпълнени с материални желания, остават привлечени от 
сладките слова и цветистия език на частта карма-кханда от Ведите. Точно както 
един слепец не може да покаже верния път на друг слепец, те не могат да ме научат 
на преданост към Вишну, понеже очите им са гъсто забулени от трите гуни. Докато 
човек не се пречисти с прахта от лотосовите нозе на махатма, лишен от материални 
желания, не е възможно да влезе в досег с лотосовите нозе на Бога. Ако някой има 
щастието да се натъкне на такава рядко срещана душа, каквато е махатма, искрено 
въвличайки сърцето и душата си в служене към лотосовите нозе на Кришна, всичките 
му анартхи, лоши качества и навици, ще изчезнат.”51 

И така, кой може да даде бхакти? Една от книгите на Шрила Прабхупада се 
нарича „Животът идва от живот”. Можем да развием това: можем да кажем, че 
знанието идва от съзнание, а любовта идва от према, божествена любов. Тогава откъде 
идва бхакти? Щом животът произхожда от живот и любовта от любов, тогава бхакти 
произхожда от…? Правилно, от бхакти. Така че кой може да ви даде бхакти? Само 
тези, които я имат. Които я нямат, не могат да ви я дадат. Затова трябва отчаяно да 
търсим някой, който я има и после да помолим за своя дял: „Моля те, бъди милостив! 
Ти приемаш своя прасад на изобилната трапеза на Кришна. Моля те, дай няколко хапки 
и на мен.” Такова трябва да е нашето желание. Затова стремете се да добиете бхакти от 
тези, които имат бхакти. Какво друго мога да кажа?  

А как да разпознаем кой има бхакти? Не е лесно. Шрила Шридхара Махарадж 
казва: „Как ще познаете дали някой е интелигентен? Ако вие също сте интелигентни.” 
Тогава незабавно ще разберете: „Да, този човек е интелигентен”. Но как да познаем кой 
има бхакти? Кой има бхакти могат да познаят само тези, които също имат бхакти. Но 
щом аз нямам бхакти, как да разпозная кой има? Стана много сложно… Все пак, за 
щастие, има хора, които ни желаят доброто и които ще ни кажат: „Хей, ето го изворът.”  

За да намерите вода, трябва да копаете дълбоко. За да намерите божествено 
знание, трябва да копаете още по-дълбоко. А за да откриете божествена любов, трябва 
да копаете дори още по-надълбоко. И тогава няма да я откриете. „Не е тук! Копая ли 
копая, стигнах отвъд знанието, но я няма!” Тогава излизате на повърхността от 
голямата дупка, която сте изкопали. И когато отново сте горе си казвате: „Хей, та тя е 
тук! Някой я лее наоколо.” 

                                                
51 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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Така че в това е нашата надежда – да намерим извора, да намерим онзи, който 
ще ни помогне. 

 
(следва продължение) 
 

 
24. Чий хляб ядеш? 

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос: Споменахте двете важни качества на гуру – да притежава божествено 

знание и вяра. Защо не е споменато тук и че той трябва да принадлежи към 
приемственост?  

Свами Тиртха: Защото е споменато другаде. Не може всичко да е изброено на 
едно място. Много просто. 

И всъщност качествата на гуру са много дълъг списък. Има много видове гуру. 
Например като Шанда и Амарка – те принадлежат на браминската каста, но при все 
това службата им е да обучават расата на асурите и специалността им е политика. Те са 
учители и трябва да бъдат уважавани. Всички учители трябва да бъдат уважавани – 
това е точка номер едно. Ако отдавате необходимото уважение на всички в 
съответствие с позицията им, няма да допускате никакви грешки. Това трябва да е 
основният принцип – уважавайте всеки според статута му.  

Ала тъй като Шанда и Амарка са слуги на своя баща и учител, Шукрачария, а 
освен това са на служба при Хиранякашипу, те не могат да преподават и постъпват 
свободно. Ако ядеш хляба на някого, ти си обвързан, задължен си на този човек. 
Разбирате ли това? Ясно ли е? Веднъж се опитах да кажа това на една лекция. На 
следващия ден някой дойде и ме попита: „Какво беше онова, което спомена за 
прасадама вчера?” Може би не съм се изразил правилно. Затова ви питам: „Разбирате 
ли какво имам предвид?” Например, вие сте млад човек, живеете у дома при 
родителите си и ядете тяхната храна; но въпреки това ги критикувате. Това на какво 
прилича!? Издържайте се сами, яжте собствения си хляб – тогава ще разберете какво е. 
Не е хубаво. Ако зависите от някого, а го критикувате, това не е хубаво. Защото по 
дхарма, карма, традиция, кръв, каквото щете – вие сте зависими от него. Тогава не сте 
свободни.  

Шанда и Амарка приемали хляба на своя баща и учител Шукрачария, а той бил 
на служба при Хиранякашипу, царя на демоните. Това означава, че те ядели неговия 
прасадам. Какво въобще можем да научим от тях? Тези учители се били посветили на 
тъмната страна.  

Ами ваишнавските гуру? Те чий хляб ядат?  
Хаягрива: На Кришна. 
Свами Тиртха: Те ядат хляба на Кришна, правилно. Свободни ли са как да 

постъпват и как да говорят? Не са. Не са. Храната е много специален канал за 
предаване на енергия. Във вас преминава енергия от човека, който е готвил или чийто 
хляб ядете. У ядящия се прехвърлят качества. И това е доказано. Веднъж една бхакта 
беше в много горчиво настроение – тъжна, гневна, в много лошо разположение на духа. 
В това време тя готвеше. И повярвайте ми, храната горчеше. Горчеше! Затова бъдете 
много внимателни като готвите да сте в много позитивно, радостно и щастливо 
настроение, в много посветено на Бога настроение. Тогава храната, която готвите няма 
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да е просто сладка, а божествена. И всички онези, които ще приемат тази храна, също 
ще танцуват в екстаз.  

 
(следва продължение) 

 
25. Имаш ли картоф? 

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, качествата на този, чиято е храната, ще се прехвърлят на ядящия. Кажете 

едно качество на Кришна? Едно от имената на нашия Бог е Хари, нали? Хари – 
„крадец”. Значи щом учителите ни ядат храната на един крадец, това качество ще 
премине у тях! О, нима трябва да виждам духовния си учител като крадец? Да, в един 
смисъл да. Защото Кришна открадва от любимите си слуги всичко, което е пагубно за 
духовния им напредък. Хари означава „който маха” - Премахващият; Той отстранява 
всички препятствия и всички привързаности. А онези, които ядат хари-прасад, също ще 
имат това качество, те също ще действат така, че да премахнат привързаностите ви.  

Шрила Гоура Кишора Дас Бабаджи бил много възвишен и абсолютно отречен. 
Той практически не притежавал нищо. Веднъж в Навадвип имало буря през нощта, 
когато в дома на Бхактивинод Тхакур някой почукал на вратата. Той отворил и видял в 
дъжда да стои Гоура Кишора Дас Бабаджи. Бхактивинод много високо ценял Бабаджи 
Махарадж. Макар да е леко необичайно старшият ти наставник да те събуди посред 
нощ по време на буря, тропайки на вратата, Бхактивинод Тхакур незабавно казал: „О, 
Бабаджи Махарадж, как мога да ти служа? Може би искаш да се скриеш от дъжда? 
Имаш нужда от подслон за тази нощ ли?” Нищо подобно. Гоура Кишора казал: „Имаш 
ли картоф?” Бхактивинод Тхакур отвърнал: „…Най-вероятно да…” Влязъл вътре, 
потърсил картофа и го донесъл. „Ето го картофа.” Гоура Кишора Дас го взел и си 
тръгнал. Бхактивинод Тхакур дълбоко се зачудил: „Колко необичайно! Насред бурната 
нощ Бабаджи Махарадж идва и взима последния ми картоф.” И той незабавно проумял, 
че не картофът му бил отнет, а привързаността към последния му картоф. Тогава 
много се зарадвал. Защо? Защото Гоура Кишора Дас Бабаджии Махарадж също ядял 
хари-прасад. Той искал да отнеме всичко, което не било добро.  

И всъщност това е едно много висше качество на духовния учител – че той 
отнема. Но знаете, сега е Кали Юга. И има много Кали Юга учители, които отнемат 
вярата на своите последователи. Или пък отнемат парите на последователите си. Или 
каквото и да е! Но малцина са тези, които ще отнемат материалните им страдания. Или 
които са способни да премахнат съмненията на учениците си. Това, можем да кажем, е 
едно най-висше качество на духовния учител – че той може да отстрани съмненията на 
своите ученици. Това е много важно.  

Сега ще кажете: защо не е споменато тук? Защото е споменато другаде. 
 
(следва продължение) 
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26. Формален и истински живот 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Въпрос на Гиридхари: Напълно съм съгласен, че дължим всичко на онзи, чийто 

хляб ядем; и не става дума само за хляб, но е осигурено всичко. Виждаме, че Прахлада 
наистина отдава почит на баща си, само че едновременно с това изразява и 
специфичното си мнение по даден въпрос. Как съжителстват тези две тенденции?  

Свами Тиртха: Благодаря ти! Сега трябва да се докажа, отстранявайки 
съмненията ти. И така, Прахлада официално и формално спада към расата на асурите. 
Затова и отдава пълно уважение на баща си. Обаче по духовна приемственост той 
принадлежи на Вишну, на школата на предаността, тъй като е отдаден на истината. 
Съществуват две нива на познание: едното е пара, а другото апара; едното е по-
висшата истина, а другото по-низшата истина. Така че на по-ниското ниво Прахлада 
принадлежи на демоничната раса, той е син на своя баща, ученик на учителите си и т.н. 
– множество относителни позиции. Точно както и ние имаме много относителни 
ангажименти и позиции. Но по духовно посвещение и свързаност, той принадлежи на 
Нарада като негов учител, принадлежи на Вишну като свой възлюбен Господ – и това е 
истинската връзка, това е истинският живот. Не е нещо формално. Затова със сладки 
думи и уважение той иска да успокои бащата, обаче остава верен на истината. И на 
няколко места в текста се споменаваше: „Понеже беше запитан публично.” Ако баща 
му го бе попитал насаме, Прахлада не би поучавал баща си, защото това не се 
препоръчва. Но тъй като се случвало пред хора, той използвал възможността да 
прослави достойнствата на обожанието към Вишну в сравнение с всичко останало.  

И така, какво трябва да научим от това? Отдавайте дължимото уважение на 
всеки според позицията му, ала бъдете посветени на истината. По-нататък ще видим, че 
Прахлада бил толкова верен, че не бил готов да се откаже от обожанието си, въпреки 
всички неволи и мъчения, пред които трябвало да се изправи. Бил силен и устоял на 
изпитанията. Така че това е сблъсък между относителните, материални ангажименти и 
най-висшата посветеност. И ако в живота ни има подобен сблъсък, обичайно се 
препоръчва да изберем по-висшата връзка.  

 
(следва продължение) 

 
 

27. Традиция или липсата ѝ - и двете могат да са оправдания 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Гиридхари: По дефиниция приемаме, че гуру трябва да принадлежи 

на дадена традиция, парампара. Това без съмнение е така. Но последният български 
цар е бил немец, не българин. Принцът на демоните Прахлада Махарадж не е бил 
демон, бил е бхакта. Сигурен съм, че има много гуру, които не идват от парампара. 
Това е поредната несъвместимост. Бихте ли изяснили и хармонизирали това моля?  

Свами Тиртха: Мога да кажа да, вярно е – много автентични гуру може да 
дойдат и извън традицията. Но дори и някой да е способен да дойде извън дадена 
традиция, обикновено приема формалностите. Изключително възвишените, избраните 
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са свободни да дойдат, да останат и да си тръгнат. Но ние не сме свободни да дойдем, 
да останем и да си тръгнем – имам предвид обикновения човек. Затова е по-безопасно 
да се следва традиция. И великите учители обичайно дават този пример. Но за някои 
истински учители е възможно да дойдат и по много необичайни, специални начини. 
Онова, което е неочаквано и необикновено за нас, за тях е съвсем нормално. Което тук 
може да изглежда като формалност, в духовния живот може да е съвсем съществено.  

Трябва да сме способни да преценим кой използва било традицията, било 
липсата на такава като оправдание. Защото често искаме да се утвърдим, да докажем 
себе си или позицията си. Затова се крием зад дхотито на духовния си учител. И ако 
повтаряме навиците, жестовете и думите му си мислим, че сме на неговото ниво. Има 
много добър пример: Шрила Прабхупада като седемдесет, почти осемдесетгодишен 
възрастен човек, ходел с бастун. И младите му, двайсетгодишни ученици, също 
започнали да ходят с бастун. „Щом моят Гурудев има бастун, и аз ще имам.” 
Съжалявам, но това е нелепо! Някои от тях вървели с бастун - защо?  

Така че не става въпрос за имитация. Не се крийте зад дхотито на духовния си 
учител, не го цитирайте тогава, когато самите вие трябва да изразите позиция. Не се 
опитвайте да прикривате недостатъците си с неговото име. Често използваме великите 
хора, за да скриваме грешките си.  

Но защо трябва да говорим толкова  много за грешки, проблеми и притеснения? 
Недостатъците на другите не ни помагат. Трябва да се стремим да се отдаваме 
доколкото ни е по силите на върховната, най-възвишената истина, която сме открили. А 
ако намерим чист източник и чисто предаване, тогава ако сме способни да вложим най-
чистите си качества, сме щастливци. Затова трябва с вяра да следваме деветте процеса 
на преданото служене – шраванам, киртанам, смаранам и т.н. – защото ако навлизаме 
все по-надълбоко в своята божествена посветеност, несъмнено ще добиваме все по-
добра и по-реалистична визия.  

Гиридхари: Имах предвид, че Исус не е бил част от ученическа приемственост, 
гуру-парампара… 

Свами Тиртха: Как така? Той е бил посветен. Приел е посвещение от Йоан 
Кръстител. Това е парампара. 

Въпрос: Каква е разликата между подражание и истинско следване?  
Свами Тиртха: Много е просто: по плодовете се познава. Чрез подражание 

няма да постигнете никакви плодове, ще бъдете разочаровани; а чрез истинско 
следване ще достигнете целта си. Това, уви, се разбира чак накрая – дали следването ни 
е било истинско или имитация. Но не се тревожете, истинският гуру ще пресече 
склонността ви към подражателство; колкото и да е болезнено, ще го направи. Защото 
той не очаква нищо в замяна. Знаете, да коригираш грешките на хората не е престижна 
работа. Понеже това на никой не му харесва. Ала можем да сме сигурни, че ако се 
посветим на истински учител, на сад-гуру, той ще отсече всичко, което е формално, 
превзето или подражателско по нашия път напред.  

 
(следва продължение) 
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28. Въпросът не е в неговата титла, а в моя поглед 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
Въпрос на Ядунатх: Бихте ли обяснили моля какво означава в нашата школа 

сад-гуру? Какъв е хлябът, който ни дава сад-гуру? И какво дължим за него? 
Свами Тиртха: Последната част ми хареса.  
Сад-гуру не е обикновен човек. Казва се, че ако някой счита святото място за 

обикновена географска локация, ако счита, че муртито е направено от дърво, камък 
или метал, или че духовният учител е обикновено човешко същество, прави голяма 
грешка. Формално може и да изглежда така. Обаче ако виждаме само формалната 
страна, няма да прозрем същината и тя няма да се превърне в активен принцип в 
живота ни.  

Сад-гуру е такъв, че напълно въплъщава гуру-татва в своята личност. 
Истинският сад-гуру е също и самаста-гуру – представя всички духовни учители. 
Самаста е общността от учители. При все това гуру не е някаква теологична таттва, 
не е богословска истина или принцип; за щастие той е личност. Тази божествена сила 
влиза в живота ни посредством личност. Може за един ученик даден учител да е просто 
гуру, а за друг да е сад-гуру. Това не зависи от имената и титлите, които си придобил. 
Негово Светейшество Махамандалешвар Шри Шри Незнам Си Кой Камабхогананда 
Свами. Кама-бхога – наслаждения и секс. Защото титлите, които хората преследват, 
край нямат. „Засега съм още само Негово Светейшество. Все още не съм Негова 
Божествена Милост”. Хората гонят титли.  

Но кое е важното? Важното е дали аз съм способен да разпозная кой е истински. 
Въпросът не е в титлата ми, нито в неговата титла – въпросът е в моя поглед. И 
понякога е вътре в парампара, друг път е извън парампара. Защото гуру е универсален 
принцип. Но какво можеш да правиш с някакъв универсален принцип в живота си? 
Нищо. Затова ни е нужна лична интерпретация. И затова собственият ни мъничък, 
незначителен гуру е най-великият от всички за нас.  

Това е за първата част на въпроса ти. Каква беше втората?  
Ядунатх: Какъв е хлябът, който ядем от него?  
Ямуна: И какво трябва да дадем в замяна. 
Свами Тиртха: Това беше третата част. Не съм забравил.  
Всъщност ние с моите духовни братя и сестри не ядяхме кришна-прасадам. Не. 

Нужно ли е да продължавам? Мисля, че разбирате. Нека оставим този въпрос отворен. 
Нека всеки го разбира според способностите си.  

Но нали знаете пеликана? Как пеликанът храни малките си? Дава им 
предварително смляна риба. Всъщност и ние сме така. Ние трябва да приемаме само 
прасадам. Защото каквото и да идва от духовния учител, то е прасадам. За нещастие 
хората понякога злоупотребяват с този принцип.  

И какво трябва да дадем в замяна? А какво имате? Имате ли мъничко вода? 
Някой плод, някое листенце? Можете да ги поднесете на нашия Бог. Пък сетне Той ще 
дойде с по-нататъшните си изисквания.  
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29. Принцът на пълната посветеност 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
Продължаваме с поучителната история за Шри Прахлада, принца на пълната 

посветеност. Разказва се за един много могъщ, но изключително злонамерен цар, който 
е противник и оскърбител на Бога. Не бихме казали, че е неверник; той вярва в 
съществуването на Върховния, но не го приема с благоразположение. А синът му е с 
много благороден нрав и е велик предан, силно обича Бога. Това е конфликтна 
ситуация, нали – когато синът не следва волята на бащата: „Искам да те направя досущ 
като мен, противник на Бога, а ти си благоразположен към Него? О, ти, позор за 
семейството!” Веднъж бащата попитал: „Кое е най-доброто, което научи в училище?” А 
Прахлада отвърнал: „Че предаността към Вишну е най-ценното в живота.”  

„Седнал на трона си, Хиранякашипу с негодувание слушаше думите на своето 
малко момче. Сляп от ярост, той хвърли Прахлада от скута си на земята, с 
намерението да го убие. Нима би могъл да понесе това момче да застрашава 
семейната традиция?! Виждайки, че Прахлада не е пострадал от грубата му 
постъпка, Хиранякашипу започна да крещи с почервенели от гняв очи: „Ракшаси, 
веднага отведете това дете и го убийте без бавене! Искам го мъртъв!” Чувайки 
това, ракшасите се объркаха: „Какво говори царят? Кой трябва да бъде убит? Та 
това е собственият му син, Прахлада!” Хиранякашипу видя смайването им и на висок 
глас повтори: „Защо се колебаете? Този нещастен окаяник не е мой син, той по-скоро 
е убиец на брат ми! Как иначе би могъл да предаде собственото си семейство, 
служейки в нозете на Вишну, убиеца на моя брат? Как можа той да изостави 
родителите и доброжелателите си едва на петгодишна възраст? Такъв предател 
някой ден може да предаде и самия Вишну. Каква е гаранцията, че ще е верен на 
вярата си? И как би могъл да е сигурен, че ненадеждният Вишну ще му бъде верен?” 

Дори след като получиха такива ясни заповеди, ракшасите не събраха смелост 
да погубят Прахлада. Тогава Хиранякашипу продължи да обяснява. „Ако някоя полезна 
лечебна билка расте в гората, трябва внимателно да я пазим. По същия начин, ако 
нечий чужд син е много благоразположен към нас, трябва да му дадем цялата си 
закрила и обич. От друга страна, никога не бива да закриляме болест, която се е 
появила в тялото ни и може да го унищожи. Напротив, трябва да се стремим да 
отстраним такава зараза. Така и ако собственият ни син стане враждебен към нас, 
той трябва незабавно да бъде изоставен. Ако нечие тяло е инфектирано и някой от 
крайниците загнива, той трябва да бъде отрязан и захвърлен, за да се запази 
останалото тяло. По същия начин, ако искаме да съхраним династията на дайтите, 
правилното действие е да отстраним това дете. Точно както неовладените сетива 
са врагове на един йоги, този проклет Прахлада е моят най-голям враг, дори и да 
прилича на приятел или на член от семейството.”52 

И така, в името на по-висшата целокупност, понякога трябва да пожертваме по-
ниския, по-малкия принцип. За да съхраним тялото, понякога се налага да пожертваме 
един крайник. За да съхраним семейството си, трябва да пожертваме себе си. За да 
спасим селото, трябва да пожертваме семейството си. За да спасим държавата, трябва 
да пожертваме селото. Винаги трябва да се стремим да виждаме кой е по-висшият 
принцип и да се настройваме спрямо него. Макар да е болезнено да се поднесе подобна 
жертва, при все това тя трябва да бъде направена.  

„Тогава, насърчени от цар Хиранякашипу, всички ракшаси вдигнаха 
оглушителен и страшен шум. Викайки „Убийте го! Убийте го!” и размахвайки 
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копията си, те с жестокост се опитваха да промушат жизнените органи на 
Прахлада, който бе потънал в медитация върху Шри Хари и не им обръщаше никакво 
внимание. Обаче, точно както хората, които не са натрупали благочестиви заслуги, 
се провалят в плановете си, всички усилия на демоните бяха напразни. И както 
Върховният Бог не може да бъде описан с думи, понеже е свободен от всякакви 
материални качества, по същия начин и Прахлада не можеше да бъде наранен с 
никакво оръжие. Благодарение на пълната си вглъбеност в медитация върху Шри 
Говинда, Прахлада седеше в скута на Бога, напълно закрилян от Него от всяка атака. 
Макар да е трудно за вярване, подобно нещо е напълно възможно. Върховният Бог 
живее в сърцевината на всичко съществуващо, в това число в демоните и в техните 
оръжия, контролирайки всичко. Без Неговото съгласие никой не би могъл нито да 
унищожи, нито да защити никого.” 

 
(следва продължение)  

 
 

30. Като да дърпаш опашката на куче 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Като видя, че всички усилия на дайтите са напразни, Хиранякашипу се 

уплаши. За момента той завърза Прахлада и започна да обмисля различни методи да 
го погуби. Най-напред се опита да хвърли Прахлада под нозете на стадо слонове. 
Сетне го даде да бъде нахапан от огромни отровни змии. Като не успя да постигне 
целта си, той се опита да убие момчето с черна магия. После го блъсна от върха на 
много висока планина; зарови го жив; отрови храната му; остави го да гладува; 
замрази го с огромни количества лед; отнесе го с могъщ вятър; хвърли го в огъня, 
потопи го във вода; замеря го с големи камъни. Хиранякашипу пробва безбройни 
методи да навреди на Прахлада, но всичките му усилия пропадаха.  

След като опита по толкова много начини да погуби невинното дете, 
господарят на дайтите осъзна, че не може да стори нищо на Прахлада. Той много се 
обезпокои и си рече: „Оскърбих това момче с много груби думи и се опитах да го убия 
с различни оръжия. Но той притежава такава огромна сила, че не може да бъде 
наранен по никакъв начин. Дори лице в лице с мен, остава безстрашен. Точно както 
присъщата природа на нещо не може да бъде променена – като да се опитваш да 
изправиш навитата опашка на куче – това момче никога няма да се откаже от 
лошото си поведение към мен.”53 

Това е много добър пример: като дръпнеш опашката на кучето, тя се изправя; но 
веднага щом отново я пуснеш, тя се връща в началното си положение. Да променяш 
основната природа на нещата е нещо такова – като да дърпаш опашката на куче. Тогава 
как можем да променим своята основна природа? Проблемът е същият.  

Такава била драмата на Хиранякашипу: „Не мога да променя своя син! Той 
никога няма да се откаже от служенето си и от решителността си по отношение на 
Бога.” И заключил: „Това момче навярно е безсмъртно и ако действам срещу него може 
самият аз да загина.  
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„Господарят на демоните забелязваше, че собствената му сила намалява и в 
резултат на това бе обзет от тревога. Тогава двамата синове на Шукрачария, 
Шанда и Амарка, отидоха при него насаме и се опитаха да го успокоят: „О, 
господарю! Всички царе се разтреперват дори само от заплахата, мярнала се в очите 
ти. Ти със собствените си ръце завладя целите три свята. Защо си толкова 
обезпокоен? Малките деца не знаят кое е добро и кое лошо. Те са невежи и глупави. 
Затова в постъпките им няма нито заслуги, нито недостатъци. Нека се върне 
Шукрачария, за да можем да го попитаме за съвет. Междувременно сплаши Прахлада 
и не му давай никаква възможност да избяга. Завържи го с вълшебните въжета на 
Варуна. Така няма да има как да общува със садху и може би с течение на времето, 
като порасне, той ще промени мисленето си.”  

Хиранякашипу прие този съвет и отвърна: „Да, така ще сторим! Вие ще 
обучавате Прахлада за задълженията на един семеен човек и цар, а също и за 
благотворителността.” С голяма грижа и внимание Шанда и Амарка отново 
започнаха да преподават на Прахлада материална религиозност, икономическо 
развитие и сетивно наслаждение. И отново момчето учеше уроците си и се държеше 
много вежливо, но не приемаше наставленията им на сериозно. В действителност 
той въобще не смяташе инструкциите им за стойностни, тъй като учителите му 
бяха привързани към материалния свят и следователно попадаха под властта на 
двойственостите привързаност и отблъскване.” 

 
(следва продължение)  
 

 
 

31. Ценно време, пропиляно в ненужни усилия  
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
„Един ден учителите си отидоха у дома да свършат някакви дела, давайки 

възможност на момчетата, останали сами, да се позабавляват с игри. Съучениците 
на Прахлада го повикаха да играе с тях; но Прахлада, който бе много мъдър, се 
усмихна и им отвърна с голяма обич: „Скъпи приятели, моля ви, кажете ми, каква е 
целта на този свят?” Тези невинни момчета все още бяха с чисти сърца, незамърсени 
от досега с материалисти, които са привързани към наслада и болка. Тъй като 
обичаха Прахлада и го уважаваха изключително много, те спряха играта си и се 
насъбраха около него. Насядаха в кръг и заслушаха внимателно думите му. Тогава 
Прахлада каза: „Тези, които са интелигентни, биха се заели със служене към Бога още 
в ранна възраст, защото е голяма рядкост да се сдобиеш с човешка форма на живот. 
Човешкото раждане е временно, но изключително ценно.”54 

Това означава, че посветеността към Бога не зависи от възрастта. И да си млад 
можеш да го направиш, и да си стар можеш да го направиш. Въпреки че ние 
използваме тези квалификации за извинения: „О, твърде съм млад, не мога да се 
присъединя. О, вече съм прекалено стар, защо да се присъединявам – не мога!” Винаги 
си намираме извинения. Ала не бива да губим време, понеже не можем да променим 
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хода на времето и не можем да върнем назад дори един миг. Затова трябва правилно да 
използваме времето. Всеки миг от човешкия живот е изключително ценен.  

„Сетне Прахлада продължи: „Да влезеш в досег с лотосовите нозе на Вишну 
означава да служиш в лотосовите нозе на Върховния Бог, което е най-висшият дълг на 
всички човешки същества. Шри Вишну е върховният обект на любов, върховният 
господар, благодетелят и душата на всички същества. Да се обърнеш към лотосовите 
нозе на Шри Вишну означава да извършваш процеса на предано служене в четири 
основни настроения – в неутрална привързаност, в служене, в приятелство и в 
интимна любов. Следването на който и да е от тези методи е познато като 
бхагавата-дхарма, или преданост към Бога.”  

Следващият стих гласи: „О, деца на дайтите! Насладата на сетивните 
удоволствия е достъпна във всички форми на живот, дори в телата на животните и 
птиците. Точно както получаваме страдание дори без да сме го търсили, така и 
сетивната наслада ще ни споходи в съответствие с предходната ни карма. Затова, 
след като сте получили този ценен човешки живот, не е нужно да се стремите към 
сетивни удоволствия, защото в това ненужно усилие се пилее ценно време. Заемайки 
се с предано служене в лотосовите нозе на Бог Мукунда, ще спечелим блага много по-
големи от тези, които бихме могли да добием посредством материално наслаждение. 
Бог Мукунда ще ни даде избавление от оковите на материалния живот и ще ни дари 
истинската наслада от живота. Никоя друга обожаема личност не може да ни спаси 
от лапите на раждането и смъртта. Затова онзи, който е интелигентен, би се боял 
от страданията на материалното битие и би разбрал, че без преданост към Бога ще 
пропадне от позицията си. С други думи, без служене към Бога не би могло да има 
облекчение от страданието. След като правилно е разбрал това, човек трябва 
искрено да търси истинското благо на човешкия живот, заемайки се с предано 
служене към Бога в ранно детство, преди да бъде атакуван от болестите и 
старостта.” 

В по-нататъшните стихове се казва: „Човешкият живот трае приблизително 
стотина години. По време на този кратък период тези, които са под властта на 
сетивата си, могат да оползотворят само петдесет от тези години, тъй като 
прекарват нощите си покрити в невежество и дълбок сън.” Докато спите не можете 
да се наслаждавате на тялото си. „От оставащите години, десет преминават лишени 
от разбиране по време на детството, още десет в игри и забави през юношеството, а 
в старостта последните двайсет години минават в инвалидност и оттегляне от 
активен живот. Останалото време – само двайсет или трийсет години – обикновено 
преминава в преследване на чувствени наслади и създаване на силна привързаност, 
пораждаща неизброими страдания, в резултат на които човек губи самия себе си в 
дълбоката илюзия на обвързаността с дом и семейство. Не му остава време да 
потърси истинското си благо.” 

И така, сметката гласи: от сто години продължителност на живота, петдесет 
спите, двайсет са в невежество и игри като малко дете; после в края има още десет-
двайсет години в инвалидно състояние – и колко остава? Не много, нали? Имаме 
десетина добри години. Защо да пропиляваме тези десет години в глупави дейности?  

Трябва да сме внимателни по отношение на времето. Защото в този активен 
период от живота си можете да предопределите бъдещето си – за което в последствие 
ще се радвате или ще съжалявате. Действията определено ще донесат резултати. 
Карма-пхала, плодовете на постъпките ни, ще ни бъдат раздадени – независимо дали ни 
харесват или не. Затова трябва да сме внимателни в действията си.  

 
(следва продължение) 
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32. Откъде получи знанието си?  
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

(продължава от предишния понеделник) 
 
И така, Прахлада напътства съучениците си, показвайки, че времето и 

човешкият живот са изключително ценни, и накрая подчертава, че да се служи на 
Вишну, Върховния, е много по-важно от всичко друго.  

В крайна сметка момчетата демончета с удивление научават, че Прахлада е 
ученик на Нарада. Понеже те запитали: „Откъде получи знанието си?” Тогава Прахлада 
казал: „О, научих го от Нарада.” „Как е възможно? Та ти не си се срещал с него!” Обаче 
докато Прахлада бил в утробата на майка си, тя била срещнала Нарада Муни. Така 
можем да кажем, че Прахлада получил пренатално образованиe.  

Така че, скъпи майки, вземете това предвид! Когато носите нов живот под 
сърцето си, не се гневете, развийте много добро съзнание. Защото има връзка между 
вас и детето ви. Всичко, което правите, което мислите, което чувате се предава на 
детето. Можете да дадете добро обучение на бъдещия си син или дъщеря. Например, 
ако носите дете в утробата си и през цялото време се карате със своя съпруг, на това 
учите детето. И когато малката ви дъщеря излезе на бял свят, такъв ще е нравът ѝ – 
кавгаджийски. Това е възможно. Но ако четете „Бхагавад Гита”, детето може да стане 
учен в науката на предаността. Обаче внимавайте, ако детето е велика душа и 
направите грешка при четенето на „Бхагаватам” или „Гита”, може да получите ритник 
отвътре.  

Това наистина действа – съществува възможност да се повлияе, да се общува, да 
се научи детето на някои неща, тъй като то е съзнателно. Животът започва в мига на 
зачатието. Така че вътре в тялото си носите съзнателно същество. Затова довеждането 
на нови деца на планетата Земя е много голямо служене.  

И накрая Прахлада заключава: „По пътя на предаността към Бога не 
съществуват разграничения, основаващи се на каста или раса. Якши, ракшаси, жени, 
шудри, кравари и дори грешници, животни и птици имат право да вкусят нектара на 
предаността към Бог Ачюта. Затова се казва, че чистите предани на Говинда могат 
да видят Бога присъстващ във всички същества. А това е най-висшата цел, 
препоръчана от всички свещени писания за всички човешки същества – да виждаш 
Господ навсякъде и никога да не забравяш за Него.”55 

 

 
33. Кентавърът 

(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 
 
 

Въпрос на Хаягрива: Една част от историята за Прахлада беше разказът за 
Ямарадж, който дава съвети на вдовиците на Хиранякша. Там видяхме, че 
Хиранякашипу разбира съвършено философията, че не е тялото, обаче всъщност не го е 
осъзнал. Ние как можем на практика да разберем, че не сме тялото? 

Свами Тиртха: Много лесно – избягвай да се качваш на кола с лош шофьор. 
Защото ако някой е лош шофьор, ти като пътник си изплашен до смърт да не стане 
катастрофа и това усилва телесното ти съзнание.  

                                                
55 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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Но знаете, че отговорът на всички въпроси, започващи с „как да” е един. „Как да 
осъзная, че не съм тялото?” Мантрувай повече!  

Но аз не искам да ползвам това за измъкване. Малко по малко, изправяйки се 
пред всичките си анартхи, като се пречистваме и идваме все по-близо до 
окончателната си идентичност на душа (атман), телесното съзнание би трябвало да 
намалява. Лесно е да се каже „Ние не сме телата”, но на практика в настоящата 
ситуация тялото ни е единственият инструмент, чрез който можем да се свързваме с 
всичко навън. С ръката си можете да вземете „Гита”, с очите си можете да я четете, с 
ума си можете да я проумеете, нали така? Така че тялото е много важно.  

При все това тялото е изпълнено с нужди. То е една биологична конструкция. 
Затова, за да функционира добре, трябва да го храните, трябва да му давате малко сън, 
малко наслада от време на време, защото иначе няма да работи. Точно като една кола – 
без гориво не можете да я ползвате. По същия начин трябва да се грижим за този 
инструмент, който ни е даден, досущ като кола, за да стигнем целта си. Тялото не е 
обект на обожание, а инструмент, който можете да използвате в духовния си напредък.  

Човешкото същество е точно като кентавър. При кентавъра една част е човешка, 
а задната част е животинска. Ние сме такива. Имаме някои съвсем базисни, 
биологични, животински инстинкти; а имаме и предна част с малко мозък, можете да 
вдигнете поглед към небето. Животинската ви задна страна не може да погледне 
небето. Но въпреки това, тя си върви с вас. Какво да се прави! Все пак ако ангажираме 
тялото по хубав начин като инструмент за постигане на духовната ни цел, то ще ни е от 
помощ.  

Ние сме обусловени от тялото. Затова е силно препоръчително преданите да се 
само-анализират и да открият своята истинска идентичност. Веднъж завинаги трябва да 
разберем, че сме нещо отделно от тялото. Тялото съществува, но ние сме нещо 
различно. Затова от двете фази на духовния напредък, първата е да уловиш 
съзнателната си идентичност. Дори това е трудно. Но втората фаза е още по-трудна, 
защото тогава тази уловена съзнателна идентичност трябва да я посветим, да я 
предложим в лотосовите нозе на Бога. Така че това са двете фази: овладейте себе си, 
станете господар на собственото си съществуване; а сетне се посветете на Върховния.  

И мисля, теоретично всички можем да се съгласим: „О, да, аз не съм тялото!” Но 
когато закуската ви отсъства, започват някои сигнали – тялото казва: „Аз също съм 
тук!” Така че как да осъзнаем това? Най-напред стремете се да добиете теоретичното 
разбиране, а след това се опитвайте да действате в съответствие с него – обаче това е 
механичният процес. Ако директно осъзнаем: “Аз принадлежа на Върховния, аз съм 
читкана, аз съм частица от божествената светлина, от божественото съзнание” – тогава 
това е революционният път, прекият път. И чрез мантруване, чрез следване на всички 
останали служения, които са ни дадени, малко по-малко слоевете на материалното 
съзнание се отстраняват. 
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34. Да копаем градинката си 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
  
Въпрос на Парамананда: Въпросът ми е как да разрешаваме най-ефективно 

проблемите, свързани с нашата практика, и по-специално с мантруването? И как да 
повишаваме качеството на своето мантруване?  

Свами Тиртха: Каква беше първата част?  
Парамананда: Как да преодоляваме препятствията, трудностите в 

мантруването?  
Свами Тиртха: За какво говориш? Аз не съм виждал никакви трудности в 

мантруването. Моля те, опитай се да обясниш, не разбирам.  
Парамананда: Понякога е трудно… 
Свами Тиртха: Трудно? Такова нещо не съществува в мантруването. Веднъж 

Гурудев задал подобен въпрос на Шрила Шридхара Махарадж – въпросът бил на някой 
от запада – та той казал: „Гурумахарадж, какво да правим, ако преданата ни практика се 
превърне в суха рутина?” Шрила Шридхара Махарадж отвърнал: „Не разбирам.” 
Гурудев повторил въпроса. После го задал трети път. И тогава разбрал, че такова нещо 
просто не съществува за него. За Шридхара Махарадж такова нещо не съществува – 
животът в преданост да стане суха рутина. Това било отвъд разбирането му, неспособен 
бил да си го представи.  

Така че, следвайки неговия пример, ще ти бъде много невъзможно да ми 
обясниш какви са тези трудности в мантруването. Все пак може да има една трудност – 
да не влагаме достатъчно внимание. Да използваме маха-мантрата като фонов шум, 
не върши работа.  

Обаче другата част от въпроса ти – как да подобрим качеството на мантруването 
си – е много важна. Като служим на тези, които мантруват правилно – това е най-
добрият начин, само че е много фин.  

Въпрос на Драги: Окончателният резултат от усилията ни от нашите старания 
ли зависи или от волята на Кришна? 

Свами Тиртха: Бих казал, и от двете. Разбира се, Кришна може да те спаси дори 
въпреки нежеланието ти, но за Него е по-лесно, ако кажеш „да”. Тъй като бхакти е 
процес, който се спуска, всичко идва свише, но ако ние се справяме добре, 
подпомагаме процеса да се случва по-бързо. По милостта на Бога и на гуру, семенцето 
на бхакти е посадено в сърцето на предания. Така че можем да кажем, от тях зависи. А 
каква е нашата работа? Нашата работа е да копаем градинката си. Тогава семето ще 
расте добре.  

 
 

35. Големият и единствен враг 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 

И така, спряхме дискусията на изречението: „Чистите предани на Бог Говинда 
могат да видят Божието присъствие във всички същества, а това е най-висшата цел, 
препоръчана във всички писания за хората в този свят.  

Синовете на дайтите приеха всички напътствия на Прахлада и ги ценяха 
високо, вследствие на което отхвърлиха ученията на демоничните си учители Шанда 
и Амарка. Заради общуването си с Прахлада, младите дайти станаха непоколебими в 
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своята вяра във Вишну, а учителите им, уплашени от този развой на събитията, 
отидоха при цар Хиранякашипу да обяснят какво се е случило. Научил лошата вест, 
Хиранякашипу бе завладян от ужасяваща ярост и с треперещо от глава до пети тяло, 
реши лично да убие Прахлада. Съскайки като настъпена змия, Хиранякашипу крещеше 
обиди по Прахлада, провиквайки се, че момчето няма правото дори да се обръща към 
него. Смирен, с допрени длани, Прахлада стоеше пред Хиранякашипу, докато царят, 
пронизвайки го със свирепия си поглед, хвърляше по него жестоки думи: „Ти нахално, 
глупаво момченце, което съсипа рода си! О, нещастна отрепка, как се осмели да 
престъпиш заповедите ми. Идиот такъв, още сега ще те пратя в обителта на Яма, 
господаря на смъртта! Тъпоумно дете, всички царе на света се разтреперват щом ме 
видят разярен. Откъде взимаш силата да оставаш безстрашен пред мен?” Прахлада 
отвърна: „О царю, силата, за която говориш, не е само моя, но и твоя. Тя е същата 
сила, която поддържа всички същества на земята и във водата, висши и низши, 
започвайки от Брахма и включвайки всички създания под негова власт. Тази сила е 
единственият Върховен Господ, Той е вечното време и смъртта. Той е силата на 
сетивата и силата на ума, силата на тялото и душата във всички сетива, 
господарят на трите гуни, безмерен и способен да победи всички. Този Върховен Бог е 
създателят и разрушителят на този свят. Моля те, откажи се от демоничния си 
нрав и от двойствените си възгледи, основани на концепцията за приятел и враг. 
Трябва да гледаш на всички по еднакъв начин, защото нашият голям и единствен враг 
е собственият ни безконтролен ум. Освен него, други врагове няма. Онези, които 
виждат с еднакви очи всички са най-добрите сред поклонниците на Бога. В миналото 
глупци като теб също са били измъчвани от същия враг – неовладяния ум. Похот, гняв, 
илюзия, алчност, лудост и завист са крадците, които ограбват всичко от клетата 
душа. Без да сме овладели тях, как можем да си мислим, че сме завладели света? 
Светецът, който е еднакво разположен към всички и контролира ума си не може да 
има никакъв враг.” 

Вбесен от думите на Прахлада, Хиранякашипу кресна: „Идиот, как се 
осмеляваш да ми се противопоставяш и да ме оскърбяваш? Нима ме обиждаш, 
мислейки си, че си овладял своите врагове? Несъмнено виждам, че смъртта ти 
наближава, защото в момента на смъртта хората губят ума и дума, и започват да 
бръщолевят безсмислици. О, нещастно и окаяно момченце, та кой е Господарят на 
този свят освен мен? Ако има някакъв Господ, къде е Той?” Прахлада каза: „Той 
присъства навсякъде.” Хиранякашипу отново попита: „Ако е така, защо не Го 
виждам в тази колона?” Прахлада отвърна: „Аз Го виждам в тази колона.” „О, значи 
Той е в тази колона? На мига ще отсека арогантната ти глава – нека твоят 
закрилник Хари да дойде и да те спаси!”  

Могъщият Хиранякашипу, ослепял от ярост, крещеше и викаше, размахвайки 
извития си меч, и като скочи от трона си, силно удари колоната. Тогава оттам се 
разнесе оглушителен звук. Брахма и всички полубогове си помислиха, че обвивката на 
вселената се пропуква и се уплашиха, че планетите им може да се сплескат. Водачът 
на демоните Хиранякашипу, от когото се бояха всички демонични царе, 
възнамеряваше да убие собствения си син Прахлада, но се стресна от ужасяващия 
звук. Макар да търсеше внимателно, той не успя да открие източника му.”56  

 
(следва продължение) 

 

 

                                                
56 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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36. Да виждаш нещо в истинската му светлина 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
  
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Бог Шри Хари чу словата на своя слуга Прахлада. Тъй като присъства 

навсякъде, Той се появи от колоната в Своя чуден облик на Нрисимха, за да подкрепи 
истината в думите на предания си. Тази ужасяваща форма – нито животно, нито 
човек – веднага започна да избива всички демони. Богът не искаше да компрометира 
думите на Брахма, който също е Негов слуга, тъй като Брахма бе обещал, че 
Хиранякашипу няма да бъде убит нито от човек, нито от животно, нито от някое 
друго създание, сътворено от него, Брахма, нито вътре, нито навън, нито с каквото и 
да било оръжие. Същевременно Той искаше да спази собственото си обещание 
„Можеш смело да заявиш, че Мой предан никога не е изгубен!”57 също както и да 
потвърди истината в словата на Нарада Муни, който бе казал, че Прахлада е предан 
на Ананта и затова не може да бъде убит. Заради всички тези причини се появи Бог 
Нрисимха. 

Макар да излезе от колоната, Богът не е някакво създание. Хиранякашипу видя 
този толкова удивителен облик, ала не видя в него Бога. За него това не беше Бог, а 
някакво фантастично същество – полу-човек (нри) и  полу-лъв (симха). За да види нещо 
в истинската му светлина, човек трябва да притежава нужните качества. Инак не 
би могъл да го съзре, дори обектът да е пред самите му очи. Богът е напълно 
съвършен сам по себе си и е себепроявен. Точно както слънцето може да бъде видяно 
единствено по силата на самото слънце, да бъде съзрян Богът е възможно само по 
Неговата милост, а не по друг начин. Единствено предана, отдадена душа е способна 
да види Бога, докато неотдадените глупци все не могат да Го проумеят.  

Шри Хари е най-великият и най-могъщ магьосник, Той може да приеме всякакъв 
облик. Реши ли да погуби някого, никой не може да противостои на безграничната Му 
мощ. При все това, виждайки тази поразителна форма на Нрисимха, Хиранякашипу 
въпреки всичко вярваше, че има шансове да Го победи и, размахвайки боздугана си, се 
втурна към Бога с гръмовен рев. Като мушица, която пада в огъня, Хиранякашипу 
изчезна в сияйната светлина, излъчваща се от тялото на Бог Нрисимха. Не бива да се 
съмняваме във валидността на това описание от „Бхагаватам”, защото Върховният 
Бог е всемогъщ и може да направи всичко. В началото на сътворението Богът 
унищожава дълбокия мрак чрез Своята мощ. Затова не е изненадващо, че тъмният 
демон може лесно да изчезне в чистата саттвична светлина на Бог Хари.  

С огромен гняв и устрем Хиранякашипу атакува Бог Нрисимха със своя 
боздуган, но богът му отвърна със собствения си боздуган с лекотата, с която Гаруда 
поглъща грамадна змия. Боздуганът е тежко оръжие, обичайно изработено от 
стомана. Битката с боздугани действително е опасен дуел. Сред всички полубогове 
Вишну е най-добрият боец с боздуган.  

„Ваю Пурана” описва произхода на боздугана на Бога. Някога имало много 
страшен и опасен демон на име Гада, чиито кости били по-твърди и по-здрави от 
всяко оръжие. Той създавал големи притеснения на полубоговете, затова Брахма 
отишъл при него и поискал костите му като милостиня. По-късно от костите на 
Гада бил направен боздуган и предложен на Вишну. Оттам Богът получил името си 
Гададхара.”58  
                                                
57 „Бхагавад Гита” 9.31 
58 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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(следва продължение) 

 
 

37. Преодолявайки всички трикове 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 
 
„Бог Нрисимхадев спря Хиранякашипу с един удар на Своя боздуган. Всички 

полубогове, които бяха изхвърлени от Сварга (Рая) от Хиранякашипу се насъбраха и 
започнаха да гледат битката от скришно място. Точно както Гаруда понякога си 
играе с някоя змия преди да я убие, позволявайки ѝ да се измъкне от устата му, а 
сетне улавяйки я отново, Бог Нрисимха пусна демона да избяга от ръцете му и 
полубоговете бяха завладени от страх. Великият асура, мислейки си, че Бог Нрисимха 
се бои от него, отдъхна за кратко от боя, а после с подновена енергия отново Го 
атакува с меч и копие. Никой не е способен да се противопостави на Шри Хари. 
Нараяна в облика на Нрисимха се обърна към Хиранякашипу, който силно се смееше. 
Този демон имаше силата да се носи из небето сякаш беше на земята, ала Богът го 
улови по същия начин, по който змия улавя мишка. Богът разкъса тялото на 
Хиранякашипу единствено с ноктите си – тоест без да използва никакво оръжие. Това 
стана на здрачаване, по залез – което е нито ден, нито нощ. Случи се на прага на 
залата – което е нито вътре, нито вън; държейки го на скута си – което е нито в 
небето, нито на земята.”59 Това били благословиите, които Хиранякашипу поискал – 
„никой да не може да ме убие нито вътре, нито навън, нито във въздуха, никакво 
животно, нищичко…”. Но той забравил Кришна, Вишну; Той може да дойде във 
всякакъв облик, може да преодолее всички трикове на демоните. 

И сега следва много картинно описание: „След това Той продължи да разпаря 
вътрешностите на демона и се окичи с червата му като с гирлянд, а бялата Му грива 
напълно подгизна от кръв. Този образ на Нрисимха с множество ръце и ужасяващо 
изражение изглеждаше изключително плашеща. Накрая Богът извади сърцето на 
Хиранякашипу от гръдния му кош и се обърна към хилядите демони, които се бяха 
втурнали да се бият с Него с многото си оръжия, и ги уби само с ноктите си.” И така, 
мисията е изпълнена.  

„С триумфалното поведение на цар, който се възкачва на трона на сразен враг, 
Богът седна на трона на Хиранякашипу. Нрисимхадев изпитваше дълбока обич към 
Своя слуга, пазачът на дверите на Ваикунтха, който бе приел тялото на демон заради 
едно проклятие. Убивайки го, Богът бе освободил Хиранякашипу, защото всеки, който 
е убит лично от Бога постига спасение. Богът седна на трона насред залата с все още 
страховито и гневно лице. Никой нямаше смелост да се приближи и да Му предложи 
служене. Хиранякашипу бе бреме за целите три свята. Сега, след като бе погубен, 
съпругите на полубоговете лично поръсиха цветя от Сварга върху Нрисимхадев. 
Опитвайки се да успокоят гнева на Бога, без твърде много да се приближават към 
Него, всичките Му слуги и предани – като Брахма, Индра, Махадев, ришите и т.н. – 
започнаха да Му поднасят молитви.” 

И така, това беше тъжната история на един противник на Вишну. По-добре да се 
стремим да обичаме Бога. Знаем, че тази форма е много страховита за враговете на Бога 

                                                
59 От книгата на Б.Б.Тиртха Махарадж „Светият живот на Прахлада” 
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и много скъпа на преданите. Затова се препоръчва да се молим за закрилата и милостта 
на Бога – по какъвто и да било начин, в какъвто и да облик да сте вдъхновени да 
потърсите тази закрила. Знаете, че Кришна има две характеристики: Той е Дина Бандху 
– това означава „приятел на падналите”, така че всеки е приобщен; но когато научим, 
че Той е също и Бхакта Ватсала, „защитник на преданите”, тогава също сме насърчени 
да дойдем и от паднали души да променим позицията си в предани на Бога. Това е 
простичкото заключение на тази история; бъди добър бхакта и ще бъдеш защитен. 
Окончателният край на историята винаги е позитивен. 

 
(следва продължение) 

 
 

38. Науката на правилното приложение 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2012, София) 

 
 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Въпрос на Крипадхам: Има ли символичен прочит на историята за 

Хиранякашипу и Нрисимхадев, който може да подпомогне нашата садхана?  
Свами Тиртха: Да. В стари времена демоните са били отвън. И са били велики, 

толкова велики, че се налагало Богът да идва да се оправя с тях. В днешно време отвън 
също има някои противостоящи сили, но демоните са по-скоро отвътре. Затова в тази 
епоха Господ не идва с остри нокти, с гирлянди от черва и цял в кръв, а идва в 
прекрасния облик на Златния Аватар; ала при все това е готов да убива демоничните 
наклонности. Иначе е много нежен, но този път помага да преборим вътрешните 
врагове.  

Въпрос: Изглежда сякаш Богът се е превърнал в демон, за да убие един демон. 
Каква е разликата между тези два демона – добрия и лошия? Чистотата на мотивите им 
ли? 

Свами Тиртха: Макар че това е доста плашещ облик, все пак не бих го нарекъл 
„демон” – тази форма е божествена. Но сте прав, че външната форма изглежда страшна 
и жестока. Понякога обаче тези сили също могат да се използват в защита на дхарма. 
Това е специален аспект, който Кришна проявява и преданите Го почитат като Бога-
закрилник. Ала можем да кажем, че ние се нуждаем от различни видове подслон, 
различни видове защита. Онези, които имат боен дух, могат да приемат подслона на 
Бог Нрисимха. Но тези, които са раса тип, могат да се прислонят при Гирирадж. Този 
аспект също проявява закрилящата сила на Кришна над преданите по доста по-нежен 
начин.  

Коментар: Може би зависи от нивото на гордостта. Този демон твърде много се 
е бил възгордял, че нежният начин да му въздейства. 

Свами Тиртха: Да, понеже той бил жесток, затова и го сполетял жесток ответ. 
Отговорът на Бога съответства на въпроса ни.  

Въпрос на Лила Аватар: Споменахте, че демоните сега са вътре в нас. Ако се 
молим на Нрисимхадев да дойде и да ни помогне, да ни избави от демоните, няма ли 
риск Той да помете и физическото ни тяло, убивайки вътрешните демони? 

Свами Тиртха: Да съм ви казвал да се молите на Нрисимхадев? Казах, че този 
път е дошъл Махапрабху. Той е Златният Аватар, не Кървавият Аватар. И говоря 
сериозно. Защото както научих от някои мои духовни сестри, защитата на Нрисимхадев 
е много жестока. Така че внимавайте.  
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Какво е оръжието на Чайтаня Махапрабху? Нрисимхадев има нокти, зъби, 
могъщество за оръжия. Вишну също има различни оръжия – като боздуган, диск… А 
Махапрабху? Неговите ръце са вдигнати към небето. Що за оръжие можеш да 
използваш с вдигнати нагоре ръце? Никакво. Но Неговото оръжие е святото име, малко 
танцуване и маха-прасадам – ето най-добрият начин за убиване на вътрешните демони 
в наши дни. И това не е някаква разводнена версия на древната традиция. Защото ако 
танцувате пред олтара с вдигнати към небето ръце и подскачате високо, тогава всички 
лоши чувства и мисли просто се изхвърлят от вас. Така че това е много специална йога 
техника, активираща тялото, за да го пречисти. Маха-прасадам също пречиства 
вътрешно. Той внася духовното качество в телесната ни структура. По този начин 
пречиства ума, който е щабът на негативните мисли. Какво пък да говорим за святото 
име, което има най-пречистващата сила!  

Така че това са много мощни методи, много могъщи оръжия, отблъскващи 
цялата съпротива. Ала трябва да ги прилагаме правилно. А какво е тяхното правилно 
приложение? Служене. Не бива да използваме святото име, не бива да използваме 
маха-прасадам, не бива да използваме танцуването – трябва да им служим, да ги 
почитаме. Тогава всичките им ефекти ще ни споходят. Това е наука.  

 
 

 

39. Трансформация на символа 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
 

Събрали сме се на благословен ден, Великден, да празнуваме победата на 
живота над смъртта. Да поговорим ли малко за това? Мисля, че е важно. Защото смърт 
всъщност не съществува. Макар понякога да изглежда много страшна и истинска, тя в 
действителност не съществува. Ние вярваме не в смъртта, а в живота. Животът, вечният 
живот е нашият пътеводен принцип. В сравнение с това, нищо няма значение. Най-
напред трябва дълбоко да разберем, че сме вечни души, индивидуални отделени 
частици от енергията на Бога. И тъй като Бог е безмерен и вечен, ние споделяме 
Неговите качества в това отношение. Ние също сме вечни, само че силата и изявата ни 
са ограничени. И уви, живеем в много трудна епоха – епохата на деградацията. Така че 
дори тези ни мънички способности са намалели. Преди хората са имали по-широко и 
по-дълбоко разбиране, ала днес разбирането ни е съвсем мижаво и плитко. Ние сме 
забравили дори, че сме вечни души. Затова първата стъпка по нашия духовен път е в 
дълбочина да осъзнаем, че не сме тленни, че не сме променливи. Каквато и промяна да 
има, тя е повърхностна; дълбоко навътре ние сме неизменни, ние сме вечни.  

Тогава ще кажете: „А как мога да променя характера си? Как  мога да се отърва 
от лошите си навици, щом не съществува промяна?” Не, ние просто трябва да съживим 
изначалното, предвечното си състояние на съществуване и съзнание. Първо трябва 
дълбоко и проникновено да разберем, че сме вечни. След това трябва да умиротворим 
интелекта си – защото непрестанно ни смущават различни интелектуални влияния. 
Само че дори да станете много умни в интелектуално отношение, това не е щастието на 
душата. Затова най-сетне трябва да открием щастието на сърцето и душата си.  

И така, живеем в епохата на деградацията. И на този благословен ден бих искал 
да илюстрирам тази деградация с един пример от историята на изкуството. Кой е 
основният символ на християнството?  

Отговор: Кръстът. 
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Свами Тиртха: Правилно. А този кръст празен ли е? Има някой на кръста, 
нали? И така, основният символ на християнството е corpus – Исус на кръста. Не знам 
как е в православното изографисване, но ако разгледате западно-християнската 
иконография, в ранните векове ще видите разпнатия Исус с усмихнато лице. Ликът Му 
не е разкривен, изразяващ признаци на върховна болка и страдание; не – щастлив е, в 
радостно настроение. Как така – нима разпятието е весело събитие? Ако си 
представите, че ви разпъват – не е никак лесно. Но какъв бил символът в тези стари 
времена? Бог Исус на кръста с усмихнато лице; а пресечната точка на кръста била на 
нивото на коя чакра? На сърдечната чакра. Защото като кръста, пресечната точка е в 
сърдечната чакра. Така че разпнатия Христос, синът Божи, казва: „Сърцето ми е 
отворено за вас! Моля ви, елате, искам да ви прегърна за вечния живот!” Затова Той 
бил щастлив – заради готовността да служи на всички онези, които били готови да Го 
следват.  

Ала след това вековете започнали да напредват. И стъпка по стъпка виждате как 
Исус пропада от позицията на сърдечната си чакра. Сега ще откриете, че Той просто 
виси и пресечната точка на кръста не е дори на коронната Му чакра, а някъде над 
главата Му. Това показва деградацията на човешкото разбиране. Наместо щастливото 
възкресение, сега ние виждаме само страданието. Можете да наблюдавате 
трансформацията на символа. Кръстът в началото бил призив за вечния живот, а сега е 
плашещо напомняне за пълното унищожение. Виждате ли разликата?  

Но кой е най-големият символ на ваишнавите? Толкова  много са, че е трудно да 
се назове един, но да кажем танцуващият Махапрабху или Кришна, който свири на 
флейтата. Има толкова много щастливи символи в нашата традиция. Моля ви, грижете 
се и нашите щастливи символи да не се превърнат в някакви страховити напомнящи 
знаци.  

 
(следва продължение) 

 
 

40. Бродът 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Смъртта и възкръсването на Исус на практика са най-великата мистерия на 

християнската вяра. Реалност за тези, които вярват и съмнителен факт за историците, 
но всъщност няма значение. Това е божествен акт на жертва, за изкупление на 
греховете на света и за благото на човечеството. Като път навън – ако сте спасени, 
пречистени чрез жертвата, ще можете да намерите своя път към съвършенството.  

Къде можем да открием този принцип на жертвата в нашата традиция? Виждаме 
множество значими примери за това. Но има един много важен момент, описан в „Риг 
Веда”. Той разказва за предвечната, изначална божествена жертва. В началото на 
сътворението, по време на интензивната медитация на древните светци и риши, Богът, 
който е отвъд човешкото разбиране, бил готов да се пожертва за благото на 
предстоящото, бъдно творение. Неговото божествено тяло станало приношение в 
медитацията на мъдреците.  

Виждате, жертвата на Бог Исус накрая спасява света, човечеството. А жертвата 
на нашия Бог е в началото на сътворението – Той жертва себе си, за да може битието да 
функционира правилно. Виждаме принципа на жертвата и в началото, и в края. Затова 
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можем да кажем, че не става дума само за божествен акт на спасение, но и за божествен 
акт на начало.  

„Добре, много хубаво, разширихме знанията си – за пропадането на Исус надолу 
по кръста, за жертвата в края, за жертвата в началото. Вече виждаме паралелите между 
различните религиозни традиции. Много добре – сега разбрахме, че жертвата е работа 
на Бога. Християнският син Божи е пожертвал живота си, хиндуисткият Бог е 
пожертвал себе си – в края, в началото – това си е тяхна работа, а ние можем да си 
живеем добре.”  

Ами нашата жертва? Как ние да се пожертваме? Щом нашият Бог е готов да 
отдаде себе си, какво да кажем за нас? Мнозина са готови да се наслаждават на 
плодовете на усилията и жертвите на другите, но малцина са готови да правят жертви. 
Всички искаме да се радваме на възкресението, но не забравяйте какво се е случило два 
дни преди това. Без смърт няма раждане. Без разпятие няма възкресение. Можем да 
кажем също и, че без възкресение няма разпятие. Усещате ли разликата между двата 
израза? Само разменихме думите. Но трябва да сме готови да направим своята 
индивидуална жертва в същото настроение, за да постигнем блаженството на 
възкресението, блаженството на вечния живот.  

Кръстът е покана за вечен живот, той казва: „Няма смърт. Животът победи 
смъртта.” Ако медитирате върху божествената жертва в началото, тя отново казва: 
„Само съществуването съществува. Несъществуването не съществува”. Това е същото 
послание.  И тогава, ако сме готови да направим такава интензивна жертва, ако сме 
готови да посветим живота си за благото на целия свят или на бъдното творение, ако 
сме готови да пожертваме живота си, изкупвайки греховете на останалите, можем да 
постигнем вечен живот, възкресение. Така че ако искаме да се радваме на благодатта на 
вечния живот, трябва да правим някакви малки жертви. Един кратък живот в името на 
вечността – не е кой знае какво.  

И ако сте готови да сторите това, ще настъпи промяна. Най-важният стих в тази 
песен60 е „В сърцето на чистия предан винаги живее Говинда, а Говинда казва: 
„Чистите предани са в моето сърце.”  

Виждате, сърдечната чакра се посочва от кръста. Тук е важният брод, където 
можете да прекосите реката. Тук, тайните са тук! Това е мястото на пробив. Бог живее в 
чистите сърца. Кришна присъства в сърцата на чистите предани. А още по-голямата 
мистерия е, че чистите предани също са в сърцето на Кришна. Така единият прегръща 
другия в сърцето. Затова в „Гита” е казано: „Аз съм във всички и всички са в Мен. И 
виждате ли великата ми йогийска мощ? Аз съм независим, не присъствам там. Там съм 
и не съм там.”61 И така, Кришна е в сърцето ви, вие сте в сърцето на Кришна – това е 
среща на сърцата! И как да се прекоси тази точка на пробив, този канал? Повтаряйки 
нашите свещени мантри на вечния живот: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна 
Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.  

 
(следва продължение) 

 
 
 

                                                
60 Еи баро каруна коро 
61 „Бхагавад Гита” 9.4-5 
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41. Миропомазаният  
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Въпрос: Интересен момент е, че Исус е станал Христос. Криста, Кришна – 

същото е! Как бихте коментирали това – човекът става Бог? 
Свами Тиртха: Или божественото става човешко? Това е голям дебат от две 

хиляди години насам и все още не могат да отсъдят. Как ние бихме могли да отсъдим 
тук и сега? При все това – дали божественото се превръща в човешко или човешкото се 
превръща в нещо божествено – това е божествена трансформация. Тя показва, че 
божественото е готово да приеме ролята на човек, а също така доказва, че простото 
човешко същество може да се издигне до божественото ниво. Обаче пътят е през 
разпятието. Трябва да умрем за себе си; тогава можете да се родите отново за Бога, за 
божествено служене. Без разпятие няма възкресение.  

За да се покажат паралелите между различните традиции, мисля, че е добре да се 
намерят някои общи основни точки, които хората могат да разберат. Затова мнозина се 
стремят да откриват подобия между исторически факти, слова, изражения, различни 
моменти от ученията. Това обикновено помага на хората да се сближат и да разберат 
как другият нарича същите неща.  

Това, което е важно тук е божественото име. То присъства в „Отче наш“, 
споменато е на третия ред. Така че е нещо важно. Това е универсалната практика за 
тази епоха – доближаване до Бога посредством имената Му. А всъщност, спомняте ли 
си последните думи на Исус на кръста?  

Отговор: „Ели, ели, лама сабахтани -  Мой Боже, мой Боже, защо си ме 
оставил?” 

Свами Тиртха: Правилно! Ако искаме да дешифрираме тези думи чрез 
санскрит, ще откриете нещо интересно. „Са-бахтани” – „Искам да съм с бхактите – са-
бхакта-ами!” Така че каква е била последната молитва? Не: „О, Господи, защо ме 
изостави?” а: „Искам отново да съм с бхактите!”  

Но кой е Христос? Той е „Миропомазаният”. Когато получаваме посвещение в 
нашата традиция, ние също биваме помазани. Това не означава, че изведнъж се явявате 
на нивото на Исус. Но определено значи, че получавате възможността да започнете нов 
живот. Това е значението на встъпване в божествена школа. Когато се присъединявате 
към дадена традиция, вие ставате представител на тази школа. Вече не сте просто 
индивидуална личност, а сте представител на нещо. Вашата школа, вашият учител, 
вашият Бог – вие ги представяте. Затова трябва да сме внимателни, защото хората си 
създават мнение за вашата традиция според вас, според нас. Затова трябва да се 
държим така, че да представяме по красив начин тази свещена традиция. Това имам 
предвид като казвам, че вие също сте помазани в момента на посвещението – че 
започвате да представяте нещо.  

Но това не е най-висшият елей. Защото в „Брахма Самхита” се казва: 
 

преманджана-чхчхурита-бхакти-вилочанена 
сантах садайва хридайешу вилокаянти 

ям шямасундарам ачинтя-гуна-сварупам 
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами 

 
„Обожавам Говинда, предвечния Бог, защото именно Него виждат чистите 

предани в сърцата си в прекрасния Му облик Шямаундара, защото очите им са 
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помазани с елея на бхакти, божествената любов.”62 Анджана значи „елей, миро”. 
Према-анджана – елеят на божествената любов е върху очите им. С такива очи ще сме 
способни да Го виждаме непрестанно.  

Да си обикновено човешко същество е лесно. Е, не е било чак толкова лесно за 
Исус; но е по-лесно отколкото да бъде Христос. Да си външен човек е лесно; но да си 
вътрешен е по-отговорно.  

 
(следва продължение) 

 
 

42. Детската болест на човечеството 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
 
Въпрос на Маха Вишну: Махарадж, има един стих, често цитиран от 

християните – че в Евангелието на Йоан, Исус казва: „Само чрез мен можете да дойдете 
при Бога.”63 Те използват това, за да докажат, че никой не може да достигне Бога, освен 
християните, които приемат Исус за свой единствен Спасител. Как бихте коментирали 
това? 

Свами Тиртха: Ислямът казва: „Само чрез Мохамед!” Юдеите все още чакат 
своя Месия, защото единствено чрез него ще постигнат съвършенство. По някакъв 
начин ние имаме това настроение на изключваща визия. Докато източната визия е 
включваща: „Това е добро; и другото е също добро.” Бхакти Баллабх Тиртха Махарадж 
винаги казва: „Моля се на моите възвишени учители да ме благословят с изключителна 
преданост.” Но тази изключителна преданост не означава, че той иска да изключи 
останалите. „Изключителна” значи „целенасочена”.  

Старая се да не засягам ничии чувства. Разбирането на дадени думи зависи от 
нашата традиция, от вярата и виждането ни. Исус казва: „Аз съм пътят, истината и 
животът”. Какво означава това? Трябва да го разбираме правилно.  

Тъй или инак, много е хубаво един християнин да е посветен на своята 
традиция. Защото за него съвършенството се дава чрез Исус, в това няма съмнение. Но 
особено в 21ви век, ако сме с малко по-отворен ум, би трябвало да видим, че и 
множество други пътеки говорят за Бога и също водят хората към правилно поведение.  

Изключващият начин на мислене, в който няма място за другите, се открива и в 
източните духовни среди. „Ние сме най-добрите, а всички останали са в грешка.” Това 
е като детска болест на човечеството. Трябва да я преболедуваме и да започнем да 
мислим по по-задълбочен начин.  

Имам един много добър приятел, силно отдаден християнин католик, истински 
решителен в своята вяра. Той твърди, досущ като православната църква: „Спасението е 
възможно единствено чрез нас.” Но понеже има много добър приятел, който 
практикува йога, последният път ми каза: „Някои от моите братя християни са много 
слаби, извършват съвсем мизерна практика. А моят приятел, въпреки че е на грешен 
път, е много силен в своята практика. И освен това е много добър човек.” Виждате ли 
противоречието? 

                                                
62 „Брахма Самхита” 5.38 
63 14:6 Каза му Иисус: Аз съм пътят и истината и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. 
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Затова наистина, без да оскърбяваме ничии вярвания, трябва да практикуваме по 
хубав начин своята традиция, без да нараняваме чувствата на другите, защото вярата е 
нещо много ценно. Не разгромявайте вярата на останалите. Затова Кришна казва в 
Гита: „Не притеснявайте вярата на другите.” А ако те имат желание, нека се стремим да 
им помагаме да добият малко по-широка визия, без да изоставят посветеността си към 
своята практика и вяра.  

Знаете ли, понякога ме канят на междуверски дискусии. Аз винаги питам какво 
ще се случва? Ако ще е беседа между отворени умове, готов съм да се включа. Но ако 
ще е дебат и опит всеки да убеждава другия, няма да дойда. Защо? Защото не искам да 
обръщам вярата на никого; а ако някой иска да обърне моята вяра, ще удари на камък. 
Така че защо да си губим един другиму времето? Разбира се, понякога се получават 
много открити, непредубедени дискусии. 

Така че без да омаловажавам позицията на Бог Исус, бих казал, че Той е път, 
коридор към Бога; но според моето смирено разбиране, не е единственият път.  

Рамвиджай: Гурудев, сестра ми, която, както знаеш, е искрено практикуваща 
християнка, след като имаше разговори с бхактите и мисли дълго, един ден каза: 
„Добре, аз не разбирам защо вие трябва да горите в ада.” Моите уважения към 
християни, които са с отворен ум, макар догмите върху им да са доста тежки.  

Свами Тиртха: Виждате ли, затова е толкова хубаво да се вярва във вечния рай, 
а не във вечния ад. И целият хинду начин на мислене се основава на спасението. Това е 
традиция на спасението – всеки ще постигне, би могъл да постигне своето 
съвършенство. Това също е догматичен израз, но е нещо много важно – помислете 
сами. Цялата хинду традиция се основава на идеята за спасението. Това е покана за 
вечен живот, а не знак за вечен ад. 

 
(следва продължение) 

 
 

43. Мерилото е интензивността 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 

 
Гиридхари: Онова, което Маха Вишну цитира, че е казал Исус: „Само чрез мен 

можете да достигнете Бога” –  това е само половината от историята. Вярно е, че Исус е 
казал тези думи пред учениците си. Тогава един от тях попитал: „А какво ще стане с 
всички онези, които са живели преди да дойдеш?” Исус отвърнал: „Те ще бъдат съдени 
според законите, които са следвали.” Моето разбиране е, че с тези думи Исус 
опровергава факта, че е единственият. Той потвърждава, че винаги е съществувал този 
божествен принцип, който е отвеждал хората обратно в божествеността и че за всички 
ще бъде съдено според съответните обстоятелства и начините, по които са следвали 
собствената си традиция. 

Свами Тиртха: Както и да е, това е сложен въпрос. На богословите им се налага 
да се трудят здраво, за да намерят удовлетворителни отговори на множеството въпроси, 
възникващи от тази единствена възможност. Но всъщност ние всички практикуваме 
само една традиция – не някоя друга. Практикуваме тази, която ни е най-близка. Затова 
трябва да следваме божествените принципи в съответствие с тази традиция.  

Бхактивинод Тхакур е написал: „Всъщност и в другите храмове обожават моя 
Господ. Може формалностите да са различни, може названията да са различни, но това 
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е моят Бог. Затова трябва да уважавам всички различни формалности и всички 
различни пътеки.”  

И трябва да помним мъдреците в Наимишараня, когато се били събрали и имали 
този въпрос, обсъждали тази тема: има толкова много религии, пътища и философии – 
коя е най-добрата? Тогава дошъл отговорът: са ваи пумсам паро дхармо ято бхактир 
адхокшадже ахайтукй апратихата яятма супрасидати64. Това означава: „Най-
добрата религия, най-добрата заетост на човешките същества е тази, посредством която 
могат да постигнат безусловна любов към Бога.” Те не посочили тази или онази, не 
изключили нито една, а по-скоро включили всички. Мерилото е интензивността. И ако 
можем да изпълним изискването за непрекъснато и безкористно служене, ще бъдем 
супрасидати – изключително щастливи.  

Всъщност същото изискване съществува и за всички останали практикуващи. 
Веднъж един бхакта посети едно от популярните напоследък езотерични обучения. И 
когато се върна, ми каза: „О, чух нещо толкова важно! Казаха ако правя нещо, да му се 
посветя напълно, на сто процента.” Тогава попитах: „Скъпи синко, колко милиона пъти 
си чувал същото нещо на лекциите ни?” Той отвърна: „Да, вярно...” Ако същото 
послание е повторено по различен начин, накрая ще го разберете.  

И така, ако искаме да постигнем божествено съзнание, трябва да работим 
здраво. Защото без разпятие, няма възкресение, съжалявам. Това означава, че трябва да 
се трудим усилено, трябва да умрем за себе си, за да се родим за Него.  

 
(следва продължение) 

 
 

44. Ад и рай 
(от лекция на Свами Тиртха, май 2013, вечер, София) 

 
(продължава от предишния понеделник) 
 
Въпрос на Рамвиджай: Чували сме от теб, Гурудев, а съм чувал, че и Бхакти 

Абхай Нараян Махарадж е казвал, че не съществува ад. Не знам дали съм прав, но би 
ли ни казал моля какво точно не съществува – страданието не съществува, самото 
място не съществува или това състояние на съзнанието не съществува? 

Някой: Или дяволите? 
Рамвиджай: Би ли казал повече за това? 
Свами Тиртха: Адът съществува. Да навлизам ли в подробности? 
Рамвиджай: Моля! 
Свами Тиртха: Какво е ад? Ад е когато сме лишени от нашите божествени, 

обожаеми, свещени обекти. Ако сме далеч от нашия Бог, от нашия Кришна, това е 
адско страдание. Ако трябва да изоставим божествената компания на преданите – това 
е мъчение, ад. Така че в този смисъл ад съществува. Това е място, обстоятелства, среда 
на страдание. Можем да кажем, че е състояние на недостиг, нещо липсва. Всъщност 
няма как да дадем позитивна дефиниция за ад; има само негативна дефиниция – където 
няма божествено съзнание, това е ад.  

Така че ад съществува. Макар че това е поредният тип илюзия. Защото посочете 
ми едно-едничко нещо, което да е независимо от Кришна? Няма такова! Няма! Всичко 
е свързано с Него. Някои неща са свързани пряко, други индиректно. Именно в тази 

                                                
64 „Шримад Бхагаватам” 1.2.6 
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индиректна връзка можете да откриете концепцията за ада. Това е нещо, което 
изглежда, че не е свързано, обаче е. Шрила Шридхара Махарадж казва, че основата е 
съзнанието и всички различни концепции са като прашинки в това небе.  

Вие някога преживявали ли сте ада? 
Отговор: Да. Определено. 
Свами Тиртха: Мнозина казват, че описанията, дадени в нашите свещени 

книги, са много близо до тази реалност. Но има анекдот: един атеист бил на смъртното 
си ложе. Двама свещеници чакали отвън. Единият казал: „Какво да правим с този 
човек? Той ще ни изпъди!” Вторият отвърнал: „Не, просто остави на мен” и влязъл 
вътре. След пет минути умиращият поискал последното причастие. Другият свещеник 
бил удивен и попитал: „Как! Нима го промени като му описа колко прекрасен е раят?” 
„Не, как мислиш!? Описах му ада.” Смятам, че това е достатъчно.  

Но когато не сме с Кришна, когато не сме с ваишнавите, когато не сме с гуру – 
това са адски условия. Затова винаги се стремете да се отдавате под закрилата на 
божествената енергия. Махатманас ту мам партха дайвиим пракритим ашритах65 – 
„Великите души са се отдали под закрилата на божествената енергия.”  

Това е огромна промяна и мистерия в живота ни, която можем да доловим. 
Просто дълбоко се замислете колко много духовните ви практики са подобрили живота 
ви и ще видите, че не само адът съществува, но че раят също е реалност.  
 

 

 
45. Да вдъхнеш живот в мантрата 

(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 
 

 
Какви са различните разбирания за святото име извън бхакти традицията? Бих 

искал да прочета от не-ваишнавски източници в хинду традицията, само за да видим, че 
всички са ваишнави.  

Най-напред от „Мантра-йога Самхита”. Този откъс е за джапа. В „Гита” 
Кришна казва: „Аз съм джапа”66; това не значи, че Той е броеницата, а джапа-
медитацията.  

„Онова, което чрез мисленето (манана) дарява освобождение от материалния 
свят (трана) се нарича ман-тра. Онова, посредством което чрез джапа, 
(повтарящото се мълвене или рецитация на мантрата според определени правила) 
садхака (практикуващият) е защитен или освободен, се нарича мантра. Чрез 
постоянство в джапа, садхака несъмнено постига сиддхи (съвършенство). Като 
отдръпва ума си от светските обекти, следвайки съвършено смисъла на мантрата, 
човек трябва да изпълнява джапа нито бързо, нито бавно, а със средна скорост. 
Повтарящото се произнасяне или рецитиране на дадена мантра се нарича джапа. 
Джапа бива три вида: манаса, упамшу и вачика. Манаса-джапа е недоловима дори за 
слуха на мантруващия. Упамшу-джапа достига до слуха само на мантруващия. А при 
вачика-джапа мантрата се произнася ясно и високо. Упамшу-джапа е десет пъти, а 
манаса-джапа е хиляда пъти по-плодотворна от вачика-джапа. 

Джапа с прекалено бавна скорост води до болест. А джапа с прекалено бърза 
скорост води до унищожение на богатството. Мантра, в която е вдъхнат живот или 
виталност, несъмнено е плодотворна.” Значи ако мантрувате правилно, от сърце и 

                                                
65 „Бхагавад Гита” 9.13 
66 „Бхагавад Гита” 10.25 
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душа, това определено ще даде плод. „Без да се вложи живот в мантрата, джапа 
единствено като комбинация от няколко срички никога няма да доведе до никакви 
сиддхи, дори и да се изпълнява милиони пъти. Когато една мантра се повтори 100 000 
стриктно в съответствие с тази форма  –  естествено и истински – плодът от 
такава джапа се равнява на 10 милиона джапи.” Какво означава това? Че ако я 
изпълнявате правилно, тя е сто пъти по-ефективна. „Това развързва възела в сърцето, 
всички органи се подсилват, садхака е споходен от щастливи сълзи и усещане за 
настръхване, той получава заръките на муртите и гласът му се изпълва с радост – 
няма съмнение във всичко това.” 

„Ману Самхита” казва: „Всички ведически ритуали, възлияния и жертви 
отминават. Но чрез тази нетленна сричка ом може да бъде познат Брахман, а също 
Праджапати. Казва се, че жертвоприношението на призоваването – тоест джапа – 
е десет пъти по-добро от обикновеното жертвоприношение, ако е едва доловимо е 
стократно по-добро, и хилядократно ако е наум. Четирите домашни 
жертвоприношения, наред с обичайните възлияния не струват и една шестнадесета 
част колкото призоваването чрез джапа. Чрез това призоваване дори браминът 
става без съмнение съвършен, независимо дали прави нещо или не, и тогава такъв 
брамин се нарича майтра, или стабилно установен.”  

А сега в по-приятелски води: „Нитай би прибягнал до всякакви средства, за да 
накара хората да повтарят името на Бог Хари. Чайтаня казва: „Името на Бога 
притежава огромна святост. То може и да не дава непосредствен резултат, но някой 
ден неминуемо ще принесе плод. То е като семе, оставено в къща; след много дни 
къщата рухва, а семето, попадайки в пръстта, покълва и в крайна сметка дава плод.” 
Това е от Рамакришна. 

За святото име и най-доброто мантруване, Рамакришна казва: „Повтаряйки 
името на Кришна или Рама, човек превръща физическото си тяло в духовно.” 

 
 
(следва продължение) 
 
 

 
 

46. Светът няма да свърши 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
Може ли да ви прочета от Данте? За да видим как в други традиции се описва 

славата на Бога, защо е важно възпяването. Бих искал да прочета от не-ваишнавски 
източници, не за да докажа, че те не са предани, а тъкмо обратното – да видим, че те 
също са последователи на тази идея, независимо, че принадлежат към различна 
религия. 

Данте казва: „Сега за мен без съмнение е очевидно за здравомислещия човек, че 
първото нещо, което е произнесъл гласът на първия, който е заговорил (Адам) е било 
еквивалентът на Бог, а именно Ел (името на Бога според Стария Завет), било то под 
формата на въпрос или под формата на отговор. Изглежда абсурдно и неуместно да 
се мисли, че нещо друго е било назовано от човека преди Бог, понеже човекът е 
направен от Него и за Него. От грехопадението на човешкия род насам, всеки започва 
опита си да заговори със скръбен плач, затова е логично този, който е съществувал 
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преди грехопадението, да е заговорил първо с радост. И тъй като няма радост без 
Бога, но цялата радост е в Него и самия Бог е свята радост, следва, че първият 
заговорил е казал преди всичко и преди всички: „Бог”.” Това означава, че същината на 
Бог е радост. Около 1200 година.  

Какво казва Мохамед? „Произнасяйки Твоето име трябва да умирам и живея.” 
Сега един много известен йоги, Шивананда: „На какво учи Бог Кришна, 

държейки флейта в ръката си? Какво е символичното значение на флейтата? Тя е 
символ на ом. Тя казва: „Изпразни се от целия егоизъм и Аз ще засвиря на флейтата 
на твоето тяло. Нека твоята воля стане едно с Моята воля. Приемайки убежище в 
ом, ти ще встъпиш в Моето съществуване, ще слушаш вълнуващата вътрешна музика 
на душата и ще отдъхваш във вечен покой.” 

Следващият автор е Ангелус Силезиус. Той е живял през Седемнадесети век в 
Германия, последовател на Бьоме, християнски мистик. „Името на Исус е леещ се елей. 
То подхранва, озарява и отнема тревогата на душата.” 

Какво е казал Свети Августин? „Медитацията ни в този настоящ живот 
трябва да е във възхвала на Бога. Защото вечното извисяване на нашия живот оттук 
насетне ще бъде славата на Бога. И никой няма да е подходящ за бъдния живот, ако 
не се е упражнявал сега.” Правилно! В съответствие със своята садхана, ще постигнете 
целта си; ако не практикувате сега, няма и да постигнете.  

Сега прескачаме няколко века назад, до Питагор – Пети-Шести век преди 
Христа. „Презирайки всички онези неща, които след като се освободиш от тялото си 
няма да желаеш и упражнявайки се в онези неща, от които след като се освободиш 
от тялото си ще се нуждаеш, призови боговете да ти станат помощници.” 

54-ти псалм от Стария Завет гласи: „Спаси ме, о Господи, чрез Своето Име!” 
Да прочетем една история за Мохамед. „Али веднъж запитал Пророка: „О, 

пратенико Божи, посочи ми най-пряката пътека, която води към рая – онази, който 
най-много радва Бога и е най-подходяща за Неговите поклонници.” Пророкът казал: 
„О, Али, тази пътека е да повтаряш безспир името на Бога в уединение. Толкова 
добродетелна е тази практика, че светът няма да свърши докато дори само един 
човек прави това.” 

Отново Бьоме, немският мистик, казва: „В сладкото име на Исус Христос се 
съдържа целият процес.” Това е истинско мистично виждане – че нама, рупа, гуна, 
лила67, всичко е там.  

 
(следва продължение) 

 
 

47. Да бях славей, бих пял като славей 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
За да продължим в предишното настроение, ще цитирам друг човек, Епиктет. 

Той бил роб, след това бил освободен и станал известен философ. „Ако имаме разум, не 
бива да правим нищо друго, било пред хората, било насаме, освен да славим и 
благославяме Бога, и да Му въздаваме благодарност. Нещо повече: тъй като повечето 
от вас вървят в слепота, нима не бива да има някой, който да изпълнява това 
задължение и да възпява славата Божия от името на всички? Какво друго би могъл да 

                                                
67 Името, формата, качествата и забавленията 
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прави сакат и възрастен човек като мен, освен да въздига хвала на Бога? Да бях 
славей, бих пял като славей. Да бях лебед, бих пял като лебед. Но тъй като съм 
разумно създание, аз трябва да славя Бога. Това е задачата ми и аз я върша. Няма да 
изоставя това задължение докато ми е дадено и призовавам всички ви да се 
присъедините към същата песен!” Досущ като един предшественик на Махапрабху: 
„Присъединете се към тази песен!”  

Джили, суфи мистик от Петнадесети век. „Няма достъп до познанието за Бога, 
освен чрез посредничеството на Неговото име и качества. А тъй като всяко име и 
всяко качество се съдържат в името Аллах, следователно няма достъп до познанието 
за Бога, освен по пътеките на Неговото име.” Колко имена има Богът в исляма? 99 
плюс едно в рая.  

Аттар е следващият автор, отново суфи учител, Тринадесети век в Персия. 
„Привечер той (героят) влезе в руините, където намери делва със злато и 
скъпоценности, покрита с дъска, на която бе издълбано името на Бога. Приятелите 
му си поделиха златните скъпоценности, но нашият герой каза: „Дайте ми тази 
дъска! Любимото ми Име е на нея.” И не спря да го целува цял ден. Благодарение на 
последвалите благословии той достигна такова ниво, че една нощ в съня си чу глас да 
му каза: „О, приятелю Мой! Другите се зарадваха на златните съкровища, но ти се 
радваше единствено на Моето име. Затова Аз отворих за теб дверите на знанието и 
мъдростта.” 

„Чудесата на святото име”, европейска мистична книга, казва: „Божественото 
име наистина е мина от богатства. То е изворът на най-висшата святост и тайната 
на най-голямото щастие, на което човек може да се надява в този свят.” 

„Онзи, който се моли непрестанно, обединява цялото добро в това едничко 
нещо.” Свети Симеон Нови Богослов, Десети век, от Константинопол.  

Ричард от Свети Виктор, шотландски мистик-философ от Дванадесети век: 
„Това е призоваването на името, това е притежаването на спасението, 
получаването на целувките, единението в ложето, сливането на света с душата, в 
което всеки човек е спасен. Защото с такава светлина никой не може да е сляп, с 
такава сила никой не може да е слаб, с такова избавление никой не може да погине.” 
Това е много висше разбиране! Получаване на целувки – къде другаде може да 
прочетете това, освен в нашите шастри?  

Бернардино де Сиена, италиански мистик от Петнадесети век, който проповядва 
преданост към святото име, казва: „Най-доброто изписване на името на Исус е онова, 
което може да се открие в съкровената сърцевина на сърцето; след него е описаното 
с думи; и накрая е видимото име – написано или гравирано. Ако телесните очи 
постоянно са излагани на него, то скоро ще стане видимо за окото на сърцето – онова 
вътрешно, духовно око на душата.”  

И така, следващият въпрос е – щом разбрахме, че възхвалата на светите имена 
прониква всички различни култури и векове, тогава какво е специфичното чувство при 
нас? 

 
(следва продължение) 
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48. Крадлата 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
И така, следващият въпрос е, щом разбрахме, че възхвалата на светите имена 

прониква всички различни култури и векове, тогава какво е специфичното чувство при 
нас? За да се опитаме да разберем това в по-голяма дълбочина, бих искал да цитирам 
някои от нашите ачарии за святото име. Говорили сме, че трябва да живеем според 
принципите на дхарма, а да чувстваме според принципите на раса. И много интересно, 
това мислене на две нива присъства в тълкуванията на нашите учители. Например 
Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж дава двустранно обяснение на святото име – 
едно в садхана-бхакти и друго в рага-бхакти. Доколкото знам, Шрила Рагхунатх Дас 
Госвами е дал едно пояснение на святото име – не на степента садхана, не на степента 
рагануга, а на степента рагатмика. Затова по-добре да не се докосваме до това 
пояснение.  

Но кой е философът сред Госвамите? Джива Госвами. Джива Госвами е написал 
много за различните таттва (принципи), подкрепил е всички различни тези на нашата 
философия със солидна основа. Също така е прославил святото име по различни 
начини.  

Тук имаме три различни тълкувания от Джива Госвами на маха-мантрата. 
Мантрата си е същата. Първото обяснение е в аишваря-гяна – в познаване на 
величието на Бога. Второто е тълкувание, изпълнено със сладки духовни вкусове. А 
третото е в помнене на Божествената Двойка. Нека видим какво казва той.  

Пояснение на маха-мантрата във величественото настроение: „Понеже 
отнема тристранните страдания и различните грехове, идващи от предишните 
раждания на онези, които Го помнят, Той е наричан Хари. Значението на „криш” е 
„съществуване”, а „на” означава „щастието на покоя”. Затова двете срички в 
комбинация подсказват името на Всевишния - Кришна. Мистиците намират своето 
щастие във вечния живот, в съзнателната и блажена душа. Затова те наричат 
Върховния Брахман - Рама.”  

Това са значенията на трите думи в маха-мантрата – Харе, Кришна, Рама – 
според благоговейните чувства на преданите. Хари унищожава страданията и 
греховете; Кришна е мирното битие; и душата е щастието на мистиците – Рама. Това 
достатъчно ли е? Или да се опитаме да открием сладката раса, сладките вкусове в 
интерпретацията?  

„Наричат Го Хари, защото разкрива висшата истина, блажената форма на 
Върховния и по този начин премахва невежеството и неговите последствия. Радха 
открадва (харати) сърцето на Кришна, Тя е олицетворението на Неговото 
блаженство – затова Кришна Я нарича Хара. Тъмният господар на изключителното 
щастие и блаженство, лотосоокият малък син на Нанда Баба и щастието на Гокула 
се нарича Кришна. Абсолютната, цялостна пълнота на красотата и остроумието, 
всевластното божество на любовните отношения, който винаги прави Радхарани 
щастлива, се нарича Рама.”  

Това беше раса тълкуванието на имената; и накрая в помнене на Божествената 
двойка. „Олицетворението на блаженството на Кришна, Радхика, открадва ума на 
Кришна. Затова я наричат крадла и името Ѝ е Харе. Този, който привлича девойките 
от Враджа със Своята флейта, отнемайки верността, добродетелите, 
трезвомислието и гордостта им, е наричан Кришна. Той прави младите девойки от 
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Враджа толкова щастливи в сърцата и сетивата им с несравнимата си красота – 
затова Го наричат Рама.”  

И така, тук имаме три различни обяснения, три различни визии. Първата е във 
величествено настроение – Хари е Върховният Бог, който ни освобождава и премахва 
препятствията. Тук Хари е мъжки аспект. Във второто, раса обяснение, Той е Хари, 
понеже разкрива красивия си облик и по този начин премахва невежеството. И също 
тук, във втората част на това тълкувание, не става дума за Кришна, който премахва 
пречките, а за Радхарани, която улавя вниманието на Кришна – и затова Кришна нарича 
Нея Харе. Докато при тълкуванието в помнене на Божествената Двойка, Тя е наречена 
Хара, Крадлата, понеже отмъква ума на Кришна и олицетворява енергията на 
блаженството. 

Кой е Кришна във величествения подход? Мирното съществуване. В раса 
тълкуванието Той е тъмният господар на блаженството. А в последното тълкувание Той 
е който привлича младите девойки от Враджа със Своята флейта.  

А кой е Рама в първия, величествения подход? Рама е Всевишният, у когото 
мистиците откриват своето щастие. Във второто, раса обяснение, Той е 
господстващото божество на любовните взаимоотношения, който прави Радхарани 
щастлива. И накрая, в помненето, Рама е който прави гопите щастливи в сърцата и в 
сетивата. 

Така че като казвате „Харе Кришна” какво е вашето разбиране? 
 
(следва продължение) 

 
 

49. Какво е вашето разбиране?  
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
Като казвате „Харе Кришна” какво е вашето разбиране? Трябва да 

практикуваме, да обмисляме, да се стремим да осъзнаем в дълбочина. Защото всъщност 
малата е символ на танца раса – един Кришна, една гопи, един Кришна, една гопи… И 
всяка чувства: „Той е с мен”. Всяко зърно е един Кришна в раса-мандалата, а всеки 
възел е една гопи.  

Крипадхам: Ами зърното в центъра? 
Свами Тиртха: В центъра… може да се замислите кой е третата специална 

личност в раса танца. Обаче не мога да подкрепя това с цитат от шастра. Иначе на 
началното ниво това зърно се смята за Кришна или за планината Меру, Сумеру – така 
че не го прекосявате, там се обръщате. Това е най-общото обяснение. Това зърно не се 
докосва.  

Това означава, че малата е пътят обратно към онези земи, където съществуват 
тези теми – „Дали това е моят Кришна, или е моята Радха, или да не би пък да е някоя 
гопи – как е всъщност?” Малата ви отвежда на онова ниво, където ви вълнуват 
подобни въпроси.  

И така, когато казвате „Харе Кришна” има много пластове. На практика всички 
възвишени практикуващи са дали своите тълкувания и пояснения към маха-мантрата. 
Например, Шрила Садху Махарадж казва, че Харе Кришна е като океана и вълните – 
черно и бяло. По този начин двете се сливат и ни помагат да доловим присъствието на 
Радха-Кришна. И бихме били много щастливи, ако можем да дадем поне един тип 
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разбиране или  тълкувание на думите на маха-мантрата. Някой има ли някакъв вид 
интерпретация на маха-мантрата? 

Бих искал да ви поканя на една игра с въпроси и отговори. Вие повтаряйте 
думите на мантрата две по две, а аз ще се опитам да кажа нещо.  

Бхактите: Харе Кришна! 
Свами Тиртха: „Къде си?”  
Бхактите: Харе Кришна! 
Свами Тиртха: „Тук съм.”  
Бхактите: Кришна Кришна! 
Свами Тиртха: „Кой си Ти?”  
Бхактите: Харе Харе! 
Свами Тиртха: „Аз съм твоето щастие.” 
Бхактите: Харе Рама! 
Свами Тиртха: „Обичаш ли ме?”  
Бхактите: Харе Рама! 
Свами Тиртха: Обичам те, но ти обичаш ли Ме?”  
Бхактите: Рама Рама! 
Свами Тиртха: „Аз съм Твой!” 
Бхактите: Харе Харе! 
Свами Тиртха: „И Ти си мой.” 
Крипадхам: Харе Кришна! И как продължава историята, Гурудев? 
Свами Тиртха: О, Те влизат в кунджата, изчезват от очите ни.  
 
(следва продължение) 

 
 

50. Отвън нищо не личи 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  

 
Въпрос: Как да разбираме различните начини на мантруване – на висок глас, 

тихо и наум? Възприемам силното, възприемам тихото, но как да осъзнавам все повече 
и повече умственото? 

Свами Тиртха: Кое чувство е по-интензивно – когато сълзите ти текат или 
когато ти е сподавено гърлото?  

Отговор: Гърлото. 
Свами Тиртха: Да. Защото отвън нищо не личи. Така че ако го казваме на висок 

глас и изпитваме някакви чувства – това е добре. Но когато мантруваме вътрешно и 
имаме по-наситени, съкровени чувства – е по-добре. Всъщност в класическата йога ако 
извършваш медитацията си правилно, всички телесни неудобства секват – не се събира 
слюнка, не се прозяваш, краката ти не се уморяват – защото си в съвършено състояние. 
И йогите говорят много за преживявания с чакрите, преживявания с кундалини. Но ако 
мантрувате правилно, с лекота можете да усетите същите неща – енергията се вдига, 
сърцето се отваря и т.н.  

А ние имаме и специален метод, който повдига на квадрат онова, с което 
разполагаме обичайно – това е киртанът, бхаджан и киртан. Например, йогите трябва 
да практикуват много, за да почувстват сиддхите – да речен да стават по-малки, да 
стават по-големи… Но изпитвали ли сте усещането по време на истински бхаджан или 
на голям киртан как започвате да изчезвате, ставате съвсем мънички, или как внезапно 
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целият свят се разтваря, разширява се? Силата на мислите ни е много по-голяма, 
отколкото очакваме. Ако по един или друг начин съумеем да свържем мисловния си 
капацитет с божественото, с Кришна, това ще има безмерни резултати. Този вътрешен 
звук не е точно в ума, не е умствена способност, не; това е нещо съкровено, като че 
най-вътрешния ви аз вибрира. Ако доловите и капчица от това, ако започнете да 
усещате нещичко от това, тогава чрез култивирането му вътрешният живот започва да 
разцъфва. Така че опитайте! 

Въпрос: Откъде се поражда този звук? Откъде идва звукът, когато казваме маха-
мантрата наум, когато няма гласов звук? Тя звучи вътрешно – откъде идва този звук?  

Свами Тиртха: Съществуват четири аспекта на звука. Единият е отекващият 
звук, вторият е интелектуалното значение, третият е предаденото чувство и накрая 
четвъртият е духовната същина на звука. Друга интерпретация на тази градация е: 
звуковата вълна, звуковата вибрация; второто отново е значението; третото е 
вътрешният, не-ударен звук; и четвъртото е пара-звукът – висшият, върховен, духовен 
звук.  

И така, къде се образува звукът по време на нашата медитация? Според това, 
което прочетохме от Шивананда, трябва да изпразним ума си от егоизъм и тогава Бог 
може да свири на флейтата на нашето тяло. Флейтата се прави от бамбукова пръчка, 
понеже е куха отвътре. Но за да стане истинска флейта, тя трябва да бъде пробита. А 
това е болезнено. Но си заслужава да се понесе болката, защото мелодията, излизаща от 
подобна флейта, ще бъде прекрасна.  

И знаем, че святото име е шабда-брахман, нематериална вибрация, която трябва 
да дойде свише – божествена вибрация.  

 
(следва продължение) 

 
 

51. Тайно говори за същината 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  

 
Въпрос: Преди Махапрабху как е присъствало святото име, кришна-нам?  
Свами Тиртха: Святото име е присъствало повече като Вишну или Хари. 

Назовавали са го по-скоро хари-нам. Разбира се, кришна-нам също винаги присъства. 
Още от времето на Джаядев Госвами, който е живял през Дванадесети век, това 
любящо настроение, любовната раса, също е много подчертано. Което означава, че 
щом е съществувало в Дванадесети век, то си има история отпреди – било е резултат на 
някакво култивиране. Все пак Махапрабху е този, който насочва вниманието ни 
изключително силно върху настроението на гопите като отношение към Кришна. 
Затова можем да кажем, че нашата маха-мантра е много специфична, защото от 
настроението аишваря ни отвежда в настроение на раса. При това по таен, прикрит 
начин, тъй като Радхарани не е спомената. Така че нашата маха-мантра е считана за 
много висша концепция, понеже не е открита – тя тайно говори за същината. Радхе-
Шям е по-открита, защото Радхарани и Шям са назовани; но в Харе Кришна никъде не 
се споменава пряко Радха. Това е огромен скок от настроението Нараяна. Мантрата 
Радхе-Шям е свакия мантра – всичко е открито, явно. Свакия означава „той е мой” ли 
„тя е моя”. Така че всичко е ясно – Радхика е там, Кришна е там. Докато в Харе Кришна 
маха-мантра Радхарани не е директно назована и затова се счита, че тази мантра е в 
настроението паракия – скрита, тайна любов.  
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Въпрос на Ямуна: Как Харе Рама мантрата за Кали Юга е била променена в 
Харе Кришна? И в кое писание е описана тази промяна, извършена от Махапрабху?  

Свами Тиртха: Харе Рама мантрата е упомената в „Кали Сантарана 
Упанишад”. Шрила Шридхара Махарадж обяснява, че тъй като упанишадите са тайни 
учения, те не са публични; но тогава как да направиш една тайна мантра 
общодостъпна? Не можеш. Затова Махапрабху я е променил да започва с Харе Кришна, 
именно по тази причина и тогава тя е станала публична мантра.  

Ямуна: Значи Той е спазил правилото като го е заобиколил. 
Свами Тиртха: Малко по-сложно е от това. Но едно е сигурно – милостта 

надхвърля всички правила и трудности. Затова и ние трябва да прилагаме този 
принцип! По тази причина не преценяваме един ваишнава според материалните му 
качества. Затова и не се изгубваме в заплетените сложнотии на различните ритуали. 
Защо? Защото чрез преданост и с милостта на маха-мантрата всичко е възможно. Така 
че моля ви, не забравяйте този принцип! Имаме трансцендентален обект в ръцете си! 
Това е нещо, което идва отвъд и може да ни донесе онази свръх-сила, от която се 
нуждаем, за да надмогнем недостатъците.  

Различни източници ни водят към това разбиране, че трябва да подходим и да 
възпяваме имената на Бога по наситен с емоции начин. Коя е първата мантра в 
„Шримад Бхагаватам”? Ом намо бхагавате васудевая е като призив. Но вижте първата 
шлока. Джанмадй ася – същото се споменава и във „Веданта Сутра”. Ала кое е най-
важното в този стих – сатям парам дхимахи. Това е краят на първата шлока – сатям 
парам дхимахи – „Нека да медитираме върху Върховната Абсолютна Истина!”68 А коя е 
последната шлока в „Бхагаватам”? Нама-санкиртанам яся/ сарва-папа пранашанам/ 
пранамо духкха-шаманас/ там намами харим парам – „Святото име на Шри Кришна 
може да ни пречисти от всички грехове, от всички недостатъци на характера и от 
всички ограничения. Затова нека отдаваме почит на святото име.”69 Мисля, че това е 
забележително – как от една обща покана за медитация върху Абсолютната истина 
достигаме до разбирането: „Възпявайте светите имена!” Това също доказва, че е в 
пълна хармония с настроението на Махапрабху. И всъщност възпяването и 
разпространяването на святото име също е част от юга-дхарма.  

Различните юги са под властта на различни гуни или качества. Саттва в Сатя 
Юга означава стабилност и това е почтителното настроение айшваря. Кали Юга е 
доминирана от тотален блокаж на всякакво по-задълбочено разбиране - пълно 
невежество. Но това е много благотворно за по-висша раса. Казвал съм ви: моля ви, 
изграждайте своя собствена Сатя Юга в характера си – съсредоточавайте се върху 
медитация, отреченост, простота и т.н. Не в исторически, а в личен план.  

Крипадхам: Бих искал да попитам как да развием тези саттвични качества у 
себе си така, че да поддържаме тамастичната си божествена визия?  

Свами Тиртха: Не, не се притеснявайте! Докато не сте добили онази 
божествена слепота, не се безпокойте, че развивате божествено виждане. Но всъщност, 
това е въпрос на по-дълбоко култивиране. Най-общо можем да кажем: живей според 
дхарма и мисли според раса. А не обратното: да живееш според раса, а да мислиш 
според дхарма – това е отблъскващо.  

 
(следва продължение) 

 
 

                                                
68 „Шримад Бхагаватам” 1.1.1 
69 „Шримад Бхагаватам” 12.13.23 
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52. Танцувайки в двора на сърцето 
(откъс от семинар на Свами Тиртха за святото име, Лудащо, юли 2013) 

 
(продължава от предишния понеделник)  
 
В „Харинама Чинтамани” на Бхактивинод Тхакур се описва, че има 

първостепенни и второстепенни имена на Бога.  
„Характеристики на първостепенното и второстепенното име. Намнам акари 

бахуда… - „О, мой Боже! Твоето име само може да дари всички благословии на 
живите същества. А Ти имаш стотици и милиони имена като Кришна и Говинда. В 
тези трансцендентални имена си вложил всичките си божествени енергии и за 
възпяването им няма строги правила. О, мой Господи, от добрина Ти ни позволяваш 
лесно да се доближим до Теб, възпявайки Твоите свети имена, но аз съм такъв 
нещастник, че не изпитвам привличане към тях.”70 Тук има загатване за 
първостепенните имена на Бога. Знаете класическата история, когато един ученик 
попитал своя учител: „Гурудев, моля те, кажи ми кое е най-доброто произношение на 
името на Кришна?” И учителят отвърнал: „О, най-доброто име на Кришна е Говинда.” 
В тази ситуация дори кришна-нам, името на Кришна е един вид второстепенно, твърде 
общо. Защото ако искаме да заковем кой е този Бог Кришна за нас – това е Говинда. 
Затова учителят казал: най-доброто име за мен е Говинда. Защото Той е моят Бог. Не 
някой общо казано, не някой пореден аспект на Върховния, а точно този. Това е моят 
любим. Затова тук се намеква, че Кришна, Говинда и много други са първостепенни 
имена.   

„Второстепенни имена на Бога и техните признаци. Съгласно Ведите, 
второстепенни или по-нискостоящи имена на Върховния Бог Шри Кришна са тези, 
които имат връзка с материалния свят. Например Господ, Творец на вселената, 
Параматма, Свръхдуша, Брахман, Поддръжник, Унищожител, Спасител, Господар на 
жертвите, Този, който отнема - това са някои по-нискостоящи или второстепенни 
имена на Бога.” Това са Негови функции, не е самият Бог, не е Той, а е нещо свързано с 
Него. Затова са второстепенни имена – мисля, че е очевидно.  

Но какви са плодовете на първостепенните и на второстепенните имена? 
Плодовете от тези различни имена и подходи са различни. „Тези по-нискостоящи 
имена на Бога призовават ония, които са на пътеките на карма и гяна. Според 
писанията този, който зове тези имена, добива благочестие и освобождение. От 
друга страна, резултатът от повтарянето на първостепенните имена на Бога – 
като Говинда, Гопала, Рама, Нанданандана, Радханатх, Хари, Яшомати Пранадхана, 
Мадан Мохан, Шямасундара, Мадхава, Гопинатх, Враджа Гопа, Ракхала, Ядава – 
дарява кришна-према. По този начин светите хора добиват любов към Бога, 
мантрувайки първостепенните Му имена, докато тези, които са привързани към 
карма и гяна, получават просто набожност и безличностно освобождение, като 
повтарят по-нискостоящите или второстепенни имена, понеже и разбирането им за 
Бога е също второстепенно и по-нисше.” 

Това е нещо много важно от „Харинама Чинтамани” – това разграничение 
между първостепенните и второстепенните имена. Резултатът ще бъде различен. Тези, 
които мантруват на второстепенното ниво, получават някакви благословии – като 
материални добродетели или пък постигат освобождение. А каква е целта на един 
бхакта, който повтаря първостепенните имена – не е това. Божествена любов, према-
бхакти. Така че има разлика в резултатите на различните пътеки. Карма (действието, 
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жертвата) и гяна (знанието) ще ни отведат или към добър живот в рая – това е 
материалната облага; или към освобождение – което е измъкване от материалното 
оплитане. Обаче бхакти като процес, като подход ще ни отведе до божествената любов 
към Бога. Съвсем различно постижение. В сравнение с него, освобождение, знание, 
отречение или каквото и да било са просто второстепенни странични ефекти.  

Затова преданият трябва да изясни своята картина за Върховния. Как виждате 
Бога? Какво е вашето разбиране за Него? Кой е Той за вас? Кой аспект възприемате от 
Неговия многообразен характер? Ако виждате само общата картина, ще постигнете 
само общи резултати. Ако виждате някоя специфична черта, ще постигнете и 
специфични резултати.  

 „О, убиец на демона Агха, о сине на Яшода, о сине на Нанда, о Лотосооки, о 
Луна на гопите, о Боже на Вриндавана, о Милостиви към кротките, о Кришна, Ти си 
се проявил в неизброими форми заради безграничната си милост. Нека предаността 
ми към Теб продължава да нараства невъзпрепятствана!” казва Рупа Госвами в 
„Кришна Намащакам”. А този стих също е от Рупа Госвами: тунде тандавини ратим 
витануте тундавали-лабдхайе…71 – „Не знам колко много нектар има в тези две 
срички „криш-на”! Когато се възпява святото име на Кришна, то сякаш танцува в 
устата. Тогава искаме да имаме много, много усти! А когато това име влезе в 
дупките на ушите, копнеем да имаме милиони уши. И щом святото име затанцува в 
двора на сърцето, то побеждава дейностите на ума и затова всички сетива стават 
инертни.”  
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